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PROGRAM KÓRNICKICH
SPOTKAŃ Z BIAŁĄ DAMĄ

ABSOLUTORIUM

DUSKUSJA O BUDŻECIE

Radni jednogłośnie udzielili absolutorium
burmistrzowi

Rewolucyjne propozycje zmian w procedurze,
czy zgodne z prawem?
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UTRUDNIeNIA KOMUNIKAcYJNe

W dniu 28 kwietnia wiceburmistrz 
Hieronim Urbanek spotkał się z Piotrem 
Sarnowskim, dyrektorem poznańskiego 
oddziału Skanska S.A. Głównym tematem 
dyskusji były kwestie związane z prowa-
dzoną przebudową drogi krajowej S-11 
oraz uciążliwościami komunikacyjnymi, 
jakie w najbliższym czasie pojawią się 
w okolicy węzła Kórnik 1 oraz w okolicy 
ul. Dworcowej. W związku z koniecz-
nością całkowitego zamknięcia węzła 
Kórnik , ruch samochodowy z „trasy 
katowickiej” zostanie skierowany przez 
Kórnik. Podczas spotkania omawiano 
także możliwość budowy ulic, chodników 
i odwodnienia na ul. Droga Kalejska i ul. 
Witosa. Następne spotkanie poświęcone 
całkowicie temu tematowi odbędzie się 
w terminie po 5 maja, a uczestniczyć 
w nim będą osoby odpowiedzialne za 
kwestie finansowe z ramienia Urzędu 
Miejskiego w Kórniku i spółki Skanaska 
S.A. z Warszawy.

DROGA W RObAKOWIe

Aktualna sytuacja związana z bu-
dową ul. Szkolnej w Robakowie była 
przedmiotem rozmów pomiędzy wice-
burmistrzem Hieronimem Urbankiem a 
dyrektorem Damianem Grzywaczem z 
KJS Invest podczas spotkania w dniu 
28 kwietnia. 

INWeSTORzY U WIcebURMISTRzA

W dniu 29 kwietnia. wiceburmistrz 
Hieronim Urbanek spotkał się z Garym 
Kennedy’m z firmy Kennedy&Associates i 
Markiem Stelmaszakiem z firmy Euromark 
Nieruchomości. Celem spotkania było za-
poznanie właściciela firmy Kennedy&Asso-
ciates – obecnego właściciela gruntów we 
wsi Dachowa – ze sprawami dotyczącymi 
koncepcji budowy drogi w Robakowie Wsi 
i Dachowie. Podczas spotkania, w którym 
uczestniczyła także pani projektant Iwona 
Monkiewicz, Gary Kennedy zapoznał się 
także z „koncepcją programową budowy 
drogi gminnej klasy 2 na odcinku od ul. 
Szkolnej w Robakowie do ul. Okrężnej w 
Dachowie”, z koncepcją układu komunika-
cyjnego w N-E części gminy oraz kwestiami 
dotyczącymi planów zagospodarowania 
przestrzennego tego terenu. Gmina po 
wykonaniu koncepcji wystąpi o wydanie de-
cyzji lokalizacyjnej na budowę ww. drogi.

AbSOlUTORIUM DlA KOMbUSU

Podczas  Zgromadzenia Wspólników 
spółki KOMBUS w dniu 6 maja burmistrz 
Jerzy Lechnerowski udzielił absolutorium 
Radzie Nadzorczej i Zarządowi. Spółka za-
kończyła rok budżetowy ze stratą 63 751,35 
zł (mniejszą niż w latach ubiegłych). Burmistrz 
zaakceptował propozycję pokrycia straty z 
sumy zysków lat następnych, a także przyjął 
plan ekonomiczno-finansowy firmy na rok 

2008. Na członków Rady Nadzorczej powo-
łano: Lecha Gasińskiego (przewodniczącego 
rady), Jarosława Nowaka oraz Kazimierza 
Kamińskiego (przedstawiciela załogi). 

ZArZąd LidErA

W dniu 7 maja w Środzie Wielkopolskiej 
odbyło się kolejne zebranie Zarządu Stowa-
rzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski. Podczas 
obrad omówiono Regulamin Pracy Zarządu 
oraz plany strategiczne Stowarzyszenia w 
zakresie przygotowania Lokalnej Strategii 
Rozwoju. Ustalono m.in. terminy debat w 
poszczególnych gminach, omówiono kryteria 
rozdziału środków oraz przygotowanie ankiet 
dla mieszkańców gmin stowarzyszonych. 
Zespół roboczy ds. przygotowania LSR złożył 
sprawozdanie z dotychczasowych prac. Pod-
czas zebrania przyjęto także nowych członków 
Stowarzyszenia, w tym gminę Kórnik. W ze-
braniu uczestniczyła Anna Liebert, kierownik 
Referatu Funduszy Pozabudżetowych.

Opr. Anna Liebert i ŁG

Restauracja casablanca czynna codziennie od 11.00 do 22.00

ObIADY DOMOWe NP:
426/  STEK Z ŁOSOSiA Z GriLLA - frytki, surówka z białej kapusty .................................................. 21,00 zł
401/  KOTleT De’VOlAIlle - frytki, zestaw surówek ........................................................................ 17,50 zł
483/  KOTleT ScHAbOWY panierowany - frytki,,zestaw surówek .................................................... 16,00 zł
482/  STeK z GRIllA z sosem czosnkowym - ziemniaki grillowane, zestaw surówek ................... 17,50 zł
481/  MeDAlIONY zAPIeKANe z serem i pieczarkami – ryż curry, zestaw surówek ..................... 22,00 zł
445/  ZrAZ WOŁOWY ZAWiJANY – sos pieczeniowy, pyzy drożdżowe, buraczki ........................... 20,00 zł

PIzzA PROSTO z PIecA:
!!! Na Państwa życzenie każdą pizzę specjalnie przygotujemy: !!!  

na ostro • na grubym cieście • przykrytą drugim ciastem 
• mocno wypieczoną lub bladą • z sosem czosnkowym i /lub keczupem

532/  MARGHeRITA - z sosem pomidorowym, serem i oregano ......................................................od  8,50 zł

SAŁATKA od 8,50 zł,    SPAGeTTI od 9,50 zł,    LASAGNE od 12,50 zł,  
TORTellINI od 14,00 zł,    KebAb od 9,00 zł

ODbIÓR WŁASNY = 10% RAbATU
Zamów jednorazowo za 35 zł, a otrzymasz 1L soku owocowego za 1 grosz !!!

62-035 KÓRNIK, bNIN RYNeK 8

061 8170 595
www.restauracja-casablanca.pl

e-mail: kornik@restauracja-casablanca.pl

+48(...)61 8 170 595
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-magnetoterapia, ultradźwięki, światłolecznictwo

PROSTO  Z  RATUSZA

TOFIK
OSIeDle „NAD JezIOReM”  

Prusinowo
Sprzedaż domów i mieszkań

od 3.900 zł/m2
Tel/fax 061 8989 879 kom. 0601 534 797

www.intervest.pl

Poszukujemy pracowników na 
stanowiska:

• pomoc kuchenna
• pokojowa

Przyjmujemy uczniów do nauki  
w zawodzie kucharz

CV prosimy kierować:
e-mail: info@hotel-rodan.pl

tel. 061 81 90 821 lub 061 81 90 822
62-035 Kórnik, Skrzynki, ul. Poznańska 5d

W związku z opublikowanym w ostat-
nim numerze „Kórniczanina” listem grupy 
Radnych Rady Miejskiej w Kórniku oraz 
innymi publikacjami prasowymi, chciałbym 
poinformować Szanownych Mieszkańców 
o działaniach podejmowanych przez Urząd, 
dotyczących zagospodarowania terenu w 
okolicy węzła Kórnik1.

Osobiście bardzo dużą wagę przywiązuję 
do prawidłowego zagospodarowania tych 
terenów. Dlatego od prawie roku czyniłem 
starania o opracowanie planu obejmującego 
większy teren aby zabezpieczyć się przed 
nieskoordynowaną, niekontrolowaną zabu-
dową tego terenu. Temat ten był kilkakrotnie 
omawiany na Komisji Rozwoju Gospodarcze-
go RM w  Kórniku     ( najczęściej z udziałem 
właścicieli nieruchomości ) i z przykrością 
muszę stwierdzić, że propozycja uchwalenia 
planu w rozszerzonym zakresie nie znalazła 
uznania ani w Komisji ani wśród właścicieli 
tych terenów. Nie było również sugestii co 
do sposobu zagospodarowania terenu., stąd 
zaskoczony jestem stanowiskiem zawartym 
w liście do Burmistrza, z którego wynika 
jakby to Urząd nie chciał objąć zmianą planu 
większego terenu.

Poniżej chcę przedstawić kilka faktów, 
od których uzależnione są dalsze działania 
Urzędu.

1.Przebudowa trasy katowickiej wraz z 
lokalizacją bezkolizyjnego węzła Kórnik1 
spowodowała pilną potrzebę opracowania 
planu zagospodarowania przestrzennego 
celem zapewnienia bezpiecznego wyjazdu 
ze Skrzynek i możliwości wybudowania nowej 
drogi pomiędzy ul.Poznańską a ul.Woźniaka. 
W uchwale Rady Miejskiej w Kórniku nr LI-
V/587/2006 z dnia 26.04.2006 roku wywołu-
jącej plan, powiększono obszar opracowania 
o tereny będące własnością prywatną, do 
granicy obrębu Kórnik, celem stworzenia 
podstaw do zagospodarowania tej części 
miasta pod szeroko rozumiane usługi.

2.Z inicjatywy Wiceburmistrza Hiero-
nima Urbanka w założeniach do planu 
znalazła się lokalizacja buforowego par-
kingu autokarów ( niezależnie od funk-
cjonującego dzisiaj na Prowencie) wraz z 
zapleczem gastronomiczno-handlowym, 
co Radni Rady Miejskiej na posiedzeniu 
Komisji Rozwoju Gospodarczego przyjęli 
do wiadomości, akceptując projekt uchwa-
ły wywołującej plan. Po przeprowadzonej 
pełnej procedurze planu  dwukrotnie wno-
siłem projekt uchwały do porządku obrad  
kolejnych sesji Rady, jednak na posiedze-
niach komisji Rozwoju Gospodarczego 
przy udziale właścicieli nieruchomości 
objętych planem projekt uchwały decyzją 

Komisji był zdejmowany z porządku obrad 
Rady.

3.Ze względu na pilną potrzebę stworze-
nia podstaw formalnych do wybudowania 
drogi wyjazdowej ze Skrzynek zapropono-
wano Radzie ograniczenie obszaru planu 
tylko do niezbędnego, związanego z drogą 
minimum, co Rada Miejska stosowną uchwa-
łą zaakceptowała - zmieniając swoją uchwałę 
o przystąpieniu, 

4.W trakcie prac na planem do Urzędu 
Miejskiego zwrócił się inwestor chcący wybu-
dować na wykupionym przez siebie gruncie 
obiekt handlowy z zapleczem magazynowym 
i parkingami oraz obiekt gastronomiczny wraz 
ze stacją benzynową , deklarując jednocze-
śnie wybudowanie koniecznej drogi oraz 
buforowego parkingu autokarowego, który 
zostałby po wybudowaniu przekazany Gmi-
nie. Ze względu na wydłużający się czas prac 
nad planem inwestor w dniu 7.04 br. złożył 
wniosek o ustalenie warunków zabudowy w 
drodze decyzji administracyjnej .

Urząd przeanalizuje, w oparciu o opinie 
prawne, sprawę wydania decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu, jak 
również przeanalizuje aspekty ekonomiczne 
i społeczne takiej decyzji.

Burmistrz Jerzy Lechnerowski

odpowiedź na list grupy radnych
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odszedł profesor 
wisłocki 

Kilka dni temu, na cmenta-
rzu miłostowskim w Poznaniu 
pożegnano profesora Jerzego 
Wisłockiego, wieloletniego 
dyrektora biblioteki Kórnic-
kiej i inicjatora ponownego 
po ponad 100-letniej przerwie 
wydawania „Kórniczanina”. 
Miał 80 lat. 

Profesor Wisłocki był wybit-
nym polskim historykiem, praw-
nikiem, autorem wielu publikacji 
dotyczących między innymi sto-
sunków państwa z Kościołem. 
Od dziesięcioleci związany był 
ze społecznością akademicką. 

Kórniczanie znali go przede 
wszystkim jako dyrektora Biblioteki Kórnic-
kiej PAN. Przez 18 lat kierował placówką, 
która dzięki niemu została skomputery-

zowana i unowocześniona. Pracownicy 
Biblioteki potwierdzają, że swą energiczną 
pracą, zapałem i niebywałym talentem 
menedżerskim zapewnił jej okres „praw-
dziwego renesansu”. 

Prof. Jerzy Wisłocki otrzymał wiele 
znaczących wyróżnień, między innymi 
Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu 

Odrodzenia Polski. 
Ogromną rolę odegrał także w historii 

naszej gazety, To on po ponad 100 latach 
od pierwszego wydania „Kórniczanina” 
redagowanego przez  Zygmunta Celichow-

skiego zainicjował wskrzeszenie 
prasy lokalnej w Kórniku. To 
właśnie dzięki Jego licznym 
działaniom, udało się pokonać 
ówcześnie istniejący generalny 
zakaz publikacji wydawnictw pe-
riodycznych i wiosną 1988 roku 
uzyskano zgodę na wydawanie 
naszego czasopisma . Pierwszy 
numer „Kórniczanina” po ponad 
stuletniej przerwie został opubli-
kowany w maju 1988 roku. 

W maju 2008 roku „Kórnicza-
nin” obchodzi 20-lecie istnienia. 
Nazwisko prof. Wisłockiego 
widniało na początku listy gości 
zaproszonych na spotkanie 
jubileuszowe. 

Dziś wiemy już, że nie będzie Go z nami 
podczas jubileuszu. Barbara Morasz 

„I jeśli żyjesz gdzieś - to w nas”
H. Cwietajewa

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci byłego wieloletniego  

Dyrektora Naszego Domu

mgr Jerzego Noskowiaka
Dnia 30 kwietnia 2008 r.  

odszedł od nas wielki przyjaciel dzieci.
Pozostanie w naszej pamięci i sercach na 

zawsze.

Rodzinie Zmarłego
wyrazy szczerego współczucia składają

Wychowankowie, Dyrekcja,  
Pracownicy, Emeryci

Domu Dziecka  
w Kórniku-Bninie

WSPOMNIENIE  ŚP PREZESA JURKA
„Nic nie przeminie 

jeżeli pozostaną wspomnienia…”

Po ciężkiej chorobie zmarł nasz kolega 

Jerzy Noskowiak.  
Miał wiele zainteresowań ale mało kto wie,  

że w czasach młodości  uprawiał lekką atletykę.  
Startował w biegach sprinterskich w Orkanie  

Poznań. Był pasjonatem sportu dzieci i młodzieży. 
Wielokrotnie organizował wspólnie z nami Festyny 
Rekreacyjno- Sportowe dla dzieci Domów Dziecka 

Wielkopolski. Przez ponad 30 lat był prezesem Zarządu 
Miejsko-Gminnego Szkolnego Związku  

Sportowego w Kórniku. Co roku przewodził spotka-
niom podsumowującym współzawodnictwo sportowe 

szkół gminy Kórnik- ostatni   raz w czerwcu 2007 roku.
Z żalem żegnamy człowieka, który był naszym  

życzliwym przyjacielem. Będzie nam Go brakowało.

Anna i Tadeusz Raukowie
oraz  nauczyciele wf gminy Kórnik

Absolutoryjną sesje rady miejskiej zaplanowano w tym roku na dzień 23 kwietnia. Podczas obrad przedstawiono pozytywne opinie 
instancji nadzorczych oraz Komisji Rewizyjnej RM w Kórniku. Radni po krótkiej dyskusji jednogłośnie udzielili burmistrzowi absoluto-
rium za rok budżetowy 2007. Poniżej przedstawiamy informacje jakie burmistrz Jerzy Lechnerowski przedstawił radnym prezentując 
realizacje budżetu 2007. 

sesJa aBsolutoryJna

SPRAWOzDANIe z WYKONANIA  
BUdżETU GMiNY KórNiK ZA 2007r.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w 
Kórniku z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie 
budżetu Gminy Kórnik na rok 2007 plan 
dochodów w 2007r. wynosił 49.972.335 zł, 
uzyskano natomiast dochody w wysokości  
50.555.237 zł  tj.  101,17%.  

W stosunku do 2006r. dochody gminy 
zwiększyły się o 8.372.273 zł (o 20%).

Struktura dochodów przedstawia się 
następująco:

- 25,1%  - podatek od nieruchomości od 
osób fizycznych i prawnych 12.674.103 zł  
(wzrost o 9,6% w stosunku do 2006r.)

- 24,4%  - udział w podatku docho-
dowym od osób fizycznych i prawnych 
12.327.699 zł (wzrost o 34,3% w stosunku 
do 2006r.)

- 13,8% - subwencje (część oświato-
wa, wyrównawcza) 6.980.060 zł (mniej o 
115.061 zł)

- 12,7%  - dotacje w łącznej kwocie 
6.443.495 zł (wzrost o 41% w stosunku 
do 2007r.)

Łącznie te cztery pozycje w dochodach 
stanowią kwotę 37.209.548 zł tj. 76% wy-
konanych dochodów. 

W dalszej kolejności są:
- 8%  - podatek od czynności cywilno-

prawnych 4.112.858 zł 
- 4% - podatek od środków transporto-

wych 2.014.333 zł 
- 2% - inne opłaty lokalne, w tym od 

wzrostu wartości nieruchomości i za zajęcie 
pasa drogowego 989.460zł, 

- 1,3% podatek rolny 674.919,50 zł
- 8,7% pozostałe

Gmina Kórnik otrzymała dotacje:
- z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej 

zleconych gminom w kwocie 4.069.893 zł 
- z budżetu państwa na dofinansowanie 

własnych zadań bieżących gmin w kwocie 
711.259 zł

- z budżetu państwa oraz ze środków 
unijnych na dofinansowanie zadań inwe-
stycyjnych własnych gmin w łącznej kwocie 
613.191 (wodociąg Czmoniec)

- na zadania inwestycyjne realizowane 
na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego w 
kwocie 813.000 zł.

Wykonanie dochodów jest bardzo 
dobre, bowiem w stosunku do planu do-
chodów uchwały budżetowej ze stycznia 
2007r. wzrosło o 10.717.352 zł.

Są jednak zaległości w poszczególnych 
grupach dochodów, przede wszystkim z 
powodu niepłacenia podatków lokalnych 
(od nieruchomości, od środków transpor-
towych, rolnego).

Podatnicy nie wpłacili do budżetu 
gminy kwoty 3.658.676 zł (podobnie jak 
w 2006r.).

Na kwotę 1.028.246 zł w ciągu roku wy-
słano 3.231 upomnień (na pozostałą kwotę 
były upomnienia w latach poprzednich).

Na kwotę 369.575 zł skierowano 1.363 
tytuły wykonawcze do postępowań egze-
kucyjnych. Nie jest możliwe prowadzenie 
egzekucji kwoty 1.958.726 zł, z powodu 
upadłości podatnika.

Kwotę 1.822.792 zł zabezpieczono 
przez wpis do hipoteki, co stanowi 67,3% 
zaległości podatkowych.

W 2007r. udział w podatku dochodo-
wym od osób fizycznych wynosił 36,22% 
i był wyższy o 0,27% od udziału w 2006r. 
Nominalnie udział w tym podatku wynosił 

11.111.889 zł i był wyższy aż o ponad 3 mln 
zł od 2006r.

Udział procentowy podatku dochodo-
wego od osób prawnych nie zmienił się 
w stosunku do 2006r. i wynosił 6,71 %. 
Nominalnie wyniósł on 1.215.810 zł i był 
wyższy od 2006r. o 141.825 zł.

Poza zaległościami podatkowymi, nie 
wpłacono do budżetu opłat od wzrostu 
wartości nieruchomości i za zajęcie pasa 
drogowego - kwoty 635.990 zł.

Do innych dochodów, nie wymienionych 
wcześniej należą:

- wpływy z różnych dochodów, w tym: 
wpływy z tytułu niewykonanych wydatków 
niewygasających z 2006r. – 1.129.017 zł 
(2,2%)

- dochody z najmu i dzierżawy – 417.294 
zł (0,8%)

- odsetki od rachunku bankowego – 
300.745 zł (0,7%)

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż 
alkoholu – 274.595 zł (0,6%)

- sprzedaż majątku – 144.914 zł 
(0,3%).

WYDATKI

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w 
Kórniku z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie 
budżetu Gminy Kórnik na rok 2007 plan 
wydatków na 2007 rok wynosił 52.450.796 
zł natomiast wykonanie wydatków wyno-
siło  50.085.236 zł,  co stanowi  95,5% 
wykonania.

W stosunku do 2006r. wydatki wzrosły 
o 32% (o 12.234.607 zł).

Struktura wydatków przedstawia się 
następująco:

24,1 % - transport i łączność  -  
12.088.476 zł  (wzrost o 6 mln zł w stosunku 
do 2006r.)

23,9 % - oświata i wychowanie  - 
11.987.007 zł  (spadek o 165 tys. zł w 
stosunku do 2006r.)

11,6 % - opieka społeczna   -     5.826.202 
zł  (wzrost o 167 tys. zł w stosunku do 
2006r.)

10,8 % - administracja publiczna  -   
5.408.561 zł  (wzrost o 646 tys. zł w sto-
sunku do 2006r.)

Razem te 4 działy to 70,4% całego 
budżetu (w 2006r. stanowiły one prawie 
76% wydatków)

7,4 % - gospodarka komunalna i ochro-
na środowiska – 3.710.360 zł  (wzrost o 
1.670 tys. zł w stosunku do 2006r.)

6,5 % - rolnictwo i łowiectwo – 3.253.652 
zł  (wzrost o 2.230 tys. zł w stosunku do 
2006r.)

6 % - gospodarka mieszkaniowa 
- 2.998.503 zł  (wzrost o 905 tys. zł w sto-
sunku do 2006r.)

Pozostałe 9,7 % są poniżej 2%, a są 
wśród nich: (dokończenie na str. 6)
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WYSOKOŚć WYBrANYCh dOChOdóW POdATKOWYCh GMiNY 
KÓRNIK W lATAcH:
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(dokończenie ze str. 5)
kultura i ochrona dziedzictwa narodo-

wego 852.855 zł (1,7%)
kultura fizyczna i sport 640.591 zł 

(1,3%)
edukacyjna opieka wychowawcza 

614.580 zł (1,2%)
ochrona zdrowia 273.539 zł (0,6%) zł
obsługa długu publicznego 

(spłata odsetek od kredytów, poży-
czek, obligacji) 462.172 zł (0,9% tj. 
mniej niż w 2006r. – 1,3%)

W ogólnej kwocie wydatków 
zawarte są również wydatki niewy-
gasające z upływem roku budżeto-
wego, na kwotę 2.309.709 zł. Więk-
szość jest w trakcie realizacji.

Podobnie, jak w latach ubie-
głych, dużą pozycją w wydatkach 
były w 2007r. wydatki majątkowe.

Stanowiły one 24% wydatków 
(w 2006r. było to 20,3%).

Wykonano inwestycje o warto-
ści 12.081.804 zł.

W stosunku do planu (12.894.855 zł), 
inwestycje zostały wykonane w 93,7%.

Wpływ na to miały m.in. następujące 
pozycje:

- zwrot przez Powiat Poznański 
kwoty 200.000 zł na drogę Kamion-
ki – Koninko

- nie wykonano remontu dachu 
w SP Nr 2 – 60.000 zł

- nie wykonanie niektórych 
oświetleń (Kamionki, Czmoniec, 
Pierzchno Huby) – 140.000 zł

- projekt zagospodarowania 
terenu na Prowencie – 50.000 zł 

Inne zadania wykonano za 
mniejszą kwotę niż zapisano w 
budżecie (np. wykupy gruntów).

Ogółem w 2007r. wykonano 86 
zadań, z których najważniejszymi 
były:

- stabilizacja poziomu wody 
w jeziorach Kórnickie i Skrzynki Duże – 
1.170.897 zł (w tym 450.000 zł z Urzędu 
Marszałkowskiego)

- budowa sieci wodociągowej w 
Czmońcu – 702.781 zł  (613.190 
z UE)

- ul. Wiejska w Robakowie – 
1.403.000 zł

- przepust między jeziorami 
Kórnickim i Skrzyneckim – 891.233 
zł (363.000 z Urzędu Marszałkow-
skiego)

- modernizacja II bloku ko-
munalnego w Dziećmierowie – 
1.057.060 zł

- wymiana okien w SP Nr 2 – 
138.671 zł

- wymiana dachu w Gimnazjum 
w Robakowie – 151.677 zł

- wymiana dachu w SP Nr 1 w 
Kórniku – 142.484 zł

- modernizacja pomieszczeń na Pro-
wencie – 280.388 zł

- droga Biernatki – Bożydar – 158.520 zł
- chodniki za ogólną sumę 635.530 zł 

(z projektami 15 zadań) w tym: w Kórni-

ku – Poznańska, Reja, 20 Października, 
Patriotów, Potulickiej, Dworcowej, Wró-
blewskiego, Kasztelana Jarosta, Lipowa; w 
Gądkach,  Konarskim, Kromolicach 

- oświetlenia za ogólną sumę 599.885 zł 
(z projektami 21 zadań) w tym: w Pierzch-
nie, Borówcu, Biernatkach, Robakowie, 
Dziećmierowie, Kamionkach, Czmońcu, 

Radzewie, w Kórniku i Bninie 
- monitoring miasta - 74.920 zł
- zakup samochodu dla Policji  - 40.019 zł
- samochód ratowniczo – gaśniczy dla 

OSP 100.000 zł (ogólna kwota 149.950 zł)
- autobusy – 5 szt. (800.000 zł)
- zakup prasy do folii i makulatury (dla 

Środy Wlkp.) 35.000 zł
- fortepian – 9.200 zł
W 2007r. utwardzono gruzobetonem, 

tłuczniem lub żużlem 20,5 km dróg, za 
kwotę 1.790.000 zł. Utwardzono również 

drogi destruktem. Tą metodą utwardzono 
8,5 km dróg, za kwotę 1.150.000 zł.

Inne pozycje (interesujące)  po stronie 
wydatków:

- wykupy gruntów (drogi, sieci) 415.221 zł
- miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego – 163.870 zł
- dowozy szkolne dzieci niepełnospraw-

nych – 149.659 zł
- dotacje dla przedszkoli gmin-

nych -  1.838.105 zł, 
- dotacje dla przedszkoli niepu-

blicznych – 187.095 zł
- dotacja dla Kórniczanina – 

78.400 zł
-  do tac j a  d l a  OS iR -u  -     

201.115 zł
-  dotacja dla Bibl ioteki –  

350.125 zł
-  ś r o d k i  d l a  s o ł e c t w  –  

209.657 zł
- dofinansowanie arboretum 

(wstęp) – 20.000 zł
- dofinansowanie podmiotów 

niepublicznych: 490.263 zł
w tym: sport – 195.000 zł
kultura – 105.614 zł
opieka społeczna  (dz. 852 i 853) – 

34.000 zł 
bezpieczeństwo publiczne – 

106.000 zł
edukacyjna opieka wychowaw-

cza – 39.148 zł

 W 2007r. Gmina podpisała 
umowę z BGK na dofinansowanie 
modernizacji budynku socjalnego 
w Dziećmierowie, w wysokości 
241.675 zł.

Złożono również wniosek na 
II budynek socjalny. Gmina otrzy-
ma dofinansowanie w wysokości 
149.810 zł

W 2007r. Gmina Kórnik wpła-
ciła do budżetu Państwa kwotę 
332.364 zł z tytułu podwyższonych 

dochodów.
W 2007r. Gmina ponownie nie wyemi-

towała zaplanowanych obligacji na kwotę 
1.900.000 zł,  z powodu uzyskania 
ponadplanowych dochodów. Obli-
gacje te zostały wprowadzone jako 
przychód budżetu 2008r.

Na odsetki od kredytów i po-
życzek zaciągniętych przez Gmi-
nę oraz obligacji wydano sumę 
462.172 zł co stanowi 0,92% 
wydatków.

Na spłatę rat pożyczek i kre-
dytów Gmina wydała 1.371.000 
zł, Łącznie zatem wydatki z tytułu 
spłaty zobowiązań i odsetek wy-
niosły w 2007r. 1.833.172 zł, co 
stanowi 3,6%  dochodów gminy 
(dopuszczalne 15%).

Zadłużenie gminy na koniec 
2007r. wyniosło 8.933.600 zł (na 

koniec 2006r. było 9.904 tys. zł). Zadłu-
żenie to stanowi 17,7% dochodów gminy 
(dopuszczalne 60%).

 Inne działania i dokonania gminy, wyni-
kające ze współpracy władz gminy z innymi 

instytucjami i samorządami:
- obwodnica Kórnik
- rondo w Robakowie
- drogi zbiorcze przy S11 
- działalność związana z budową węzła 

na autostradzie A2 w Kleszczenie (szansa 
na połączenie węzła Kórnik 1 z S5)

Temu tematowi poświęcona była mię-
dzynarodowa konferencja zorganizowana 

przez Urząd Marszałkowski i Urząd Miejski 
w Kórniku w Zamku Kórnickim.

- współpraca z Aquanetem
- współpraca z Gminą Koenigstein
- działalność promocyjna:
w ramach PLOT-u (udział w targach ITB)
artykuły promocyjne w różnych czaso-

pismach

monografia „Kórnik”
Sprawy nie rozwiązane:
- linia elektroenergetyczna
- sprawa wysypiska
- sprawa promenady

Ale te sprawy nie powinny rzutować na 
ogólny wizerunek gminy Kórnik w Aglome-
racji Poznańskiej i w Polsce. ■

Mieszkania komunalne w Dziećmierowie 1.057.060 zł

Przepust pod obwodnicą 891.233 zł  
(dofinansowanie 363.000 zł)

Budowa obwodnicy Kórnika

Podczas sesji 23 kwietnia dokonano 
również wręczenia nominacji członkom 
Honorowego Komitetu  Obchodów 90 Rocz-
nicy Wybuchu Powstania Welkopolskiego

Wśród zaproszonych do udziału w ko-
mitecie znaleźli się:

1. Jan Grabkowski – Starosta Poznański
2. Irena Kaczmarek – Przewodnicząca 

rady Miejskiej w Kórniku
3. Jerzy Lechnerowski – Burmistrz 

Gminy Kórnik
4. Zbigniew Kalisz – zarząd Fundacji 

Zakłady Kórnickie
5. Tomasz Jasiński – dyrektor Biblioteki 

Kórnickiej PAN
6. Marek Serwatkiewicz – radny Rady 

Powiatu Poznańskiego
7. Lucjana Kuźnicka – Tylenda – prezes 

TFP Kórnik
8. Ryszard Grześkowiak – prezes 

Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy oraz 
Sympatyków 31 Dywizjonu Rakietowego 
w Kórniku

9. Stefania Ellman – Vitali – wnuczka 
Powstańca Wielkopolskiego

10. Kazimierz Krawiarz – pracownik 
naukowo–badawczy Instytutu Dendrologii 
PAN w Kórniku

11. Maciej Małecki – prezes firmy 
12. Leszek Książek – sekretarz Gminy 

Kórnik

13. Seweryn Waligóra - radny Rady 
Miejskiej w Kórniku

14. Maciej Marciniak - radny Rady Miej-
skiej w Kórniku

15. Krystyna Antkowiak – ZHP Kórnik
16. Jan Robiński – nauczyciel
17. Zygmunt Pohl 
18. Stefan Jankowiak – prezes Firmy 

„Jagrol”
19. Jerzy Kędzierski – proboszcz parafii 

w Kórniku
20. Bolesław Dolata - proboszcz parafii 

w Bninie
21. Maria Łuczak – pracownik naukowy 

Biblioteki Kórnickiej PAN
22. Julian Serba – syn Powstańca
23. Piotr Plewka 
24. prof. Władysław Chałupka

Propozycję składu komitetu pozytywnie 
zaopiniowała Komisja Oświaty i Polityki 
Społecznej RM  w dniu 5 marca 2008 
roku.

Miłym akcentem było także wręczenie 
burmistrzowi Jerzemu Lechnerowskiemu 
portretu pierwszego burmistrza Kórnika po 
odzyskaniu przez Polskę niepodległości 
Edwarda Pohla.

Portret ufundował radny Bogdan We-
sołek z rodziną. 

ŁG

honorowy koMitet oBchodÓw płać  
„kÓrnikaMi”
Zgodnie z zapowiedziami 15 maja 

rusza akcja wprowadzania do obiegu 
monety zastępczej pod nazwą „4 kór-
niki”. W kilkunastu punktach na terenie 
naszej gminy, w specjalnie oznaczonych 
sklepach będą mogli państwo otrzymać 
resztę lub zapłacić przy pomocy mosięż-
nego żetonu, której wizerunek przedsta-
wiamy obok. 

Ponieważ wybita w nakładzie 20 tys. 
egzemplarzy moneta wzbudza duże 
zainteresowanie wśród numizmatyków 
i kolekcjonerów w całym kraju, pierw-
szeństwo w zamawianiu mieli rodzimi 
handlowcy, dzięki którym moneta trafi 
do mieszkańców Gminy Kórnik. Pewną 
ilość monet będzie można nabyć także 
podczas Dni Białej Damy na stoisku 
promującym gminę,  prowadzonym 
przez pracowników Kórniczanina. W 
sobotę 24 maja będzie można nabyć na 
naszym stoisku także około 100 monet 
srebrnych. Srebrne „kórniki” wybite będą 
w nakładzie tylko 300 egzemplarzy, z 
czego część zarezerwowana jest na cele 
promocyjne.  Resztę w cenie 160 zł za 
sztukę otrzymają ci, którzy odwiedzą 
nasze stoisku 24 maja – z tym zastrze-
zeniem, że jednorazowo można będzie 
kupić tylko jedną monetę. 

Monetami mosiężnymi o wartości 4 zł 
można będzie płacić do końca września 
bieżącego roku we wszystkich sklepach, 
które zdecydowały się wziąć udział w 
akcji, a których pełna lista zostanie 
opublikowana w momencie rozpoczęcia 
emisji (15 maja). ŁGBurmistrz wręczył nominacje
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KSiążĘ KRzYSzTOf KOlUMb  

W POWiECiE POZNAŃSKiM

W połowie maja powiat poznański 
odwiedzi potomek Krzysztofa Kolumba, 
odkrywcy Ameryki. Książę de Veragua, 
Cristobal Colon, przyjeżdża na zaproszenie 
Jana Grabkowskiego, Starosty Poznań-
skiego oraz Arkadego Fiedlera, posła oraz 
współwłaściciela Muzeum Pracowni Lite-
rackiej A. Fiedlera w Puszczykowie. Okazją 
do wizyty jest otwarcie w Muzeum statku 
"Santa Maria", jakim Krzysztof Kolumb 

wyruszył na wyprawę, która dopłynęła do 
brzegów Nowego Świata. 3 sierpnia 1492 
roku z niewielkiego hiszpańskiego portu 
Palos wypłynęły w kierunku zachodnim 
trzy statki - "Santa Maria", "Nina" i "Pinta". 
Dowodził nimi Admirał Oceanu i Wicekról 
Indii - Krzysztof Kolumb. Wyprawa była 
efektem siedmioletnich zabiegów Kolumba 
na dworze hiszpańskim, poprzedzonych 
wieloma latami studiów i praktyki mor-
skiej. Kolumb był przekonany, że płynąc 
w kierunku zachodnim już po mniej więcej 
miesiącu dopłynie do brzegów Azji. Pozo-
stało przekonać do tego tych, którzy mogli 
go wyposażyć w niezbędne środki: statki 
i ludzi. 12 października flotylla Kolumba 
dopłynęła do nieznanych brzegów. Admirał 
Oceanu do końca życia nie uwierzył, że od-
kryty przez niego ląd nie był brzegiem Azji. 
Jednak odkrycie Ameryki na zawsze zmie-
niło dzieje świata  – i Starego, i Nowego. 
Najpierw wieki bezwzględnej eksploatacji, 
później coraz bliższa współpraca handlowa 
i polityczna, wreszcie – już w naszych cza-
sach – powstanie organizmu globalnego: 
oto skutki wypraw Kolumba.

Bernadeta Jaśkowiak
Wydział Promocji, Kultury
i Współpracy z Zagranicą

NAUKA NA OdLEGŁOŚć

W Zespole Szkół im. Jadwigi i Włady-
sława Zamoyskich w Rokietnicy, którego 
organem prowadzącym jest Powiat Po-
znański, rozpoczęło działalność Centrum 
Kształcenia na Odległość na Wsiach. W 
ramach projektu, współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecz-
nego i budżetu państwa, realizowanego w 
ramach Sektorowego Programu Operacyj-
nego Rozwój Zasobów Ludzkich, w całej 
Polsce powstała na terenach wiejskich 
sieć trzystu siedemdziesięciu dziewięciu 
współpracujących ze sobą ośrodków oświa-
towo-kulturalnych z dostępem do oferty 
szkoleniowej. Celem projektu jest zmniej-
szenie różnic edukacyjnych między wsią a 
miastem. Projekt pozwala na podniesienie 
kwalifikacji zawodowych tym wszystkim, 
którzy mają utrudniony dostęp do edukacji, 
między innymi osobom niepełnosprawnym, 
co prowadzi do zwiększenia szans na rynku 
pracy. 

Centrum utworzone w Zespole Szkół w 
Rokietnicy zostało wyposażone w dziewięć 
zestawów komputerowych oraz laptop 
wraz z niezbędnym oprogramowaniem, 
zestawy mebli biurowych, sprzęt specja-
listyczny pozwalający na korzystanie z 
komputera przez osobę niepełnosprawną, 
faxtelefon i drukarkę. W ramach projektu 
uczestnicy mogą skorzystać z bezpłatnych 
szkoleń e-learningowych m.in. z zakresu 
informatyki, zarządzania zasobami ludz-
kimi, przygotowania do poszukiwania 
pracy, kierowania własną karierą, a także 
przedmiotów ogólnokształcących i języków 
obcych. 

Celem Centrów jest wspieranie rozwoju 
zawodowego i rozwijanie umiejętności 
planowania dalszej edukacji. Poprzez 
stosowane w Centrach techniki nauczania 
zdalnego, osoba ucząca się indywidualnie 
kształtuje swój plan nauki zgodnie z własny-
mi potrzebami i możliwościami.

Szczegółowe informacje można uzy-
skać w sekretariacie Zespołu Szkół im. 
Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokiet-
nicy pod numerem telefonu 061 8145234 
oraz na stronie internetowej szkoły: www.
zsrokietnica.edu.pl

Maria Matuszczak 
Zespół Szkół w Rokietnicy

Zdjęcie: ZS w Rokietnicy
Centrum zostało wyposażone m.in. w nowoczesny 
sprzęt komputerowy, faxtelefon oraz drukarkę

WYJąTKOWA UrOCZYSTOŚć  
W dOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  

W lISÓWKAcH

Pierwszego kwietnia 2008 roku na tere-
nie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach 
odbyła się uroczystość setnych urodzin 
Pani Heleny Pleskaczewskiej, mieszkanki 
przebywającej w Domu od 1999 roku. 

Pani Helena, urodzona w 1908 roku na 
Kresach Wschodnich, jest żywym obrazem 
ciężkich losów Polaków w okresie XX wieku. 
Matka, żona, społecznik, żołnierz AK, podpo-
rucznik w stanie spoczynku. Odznaczona Zło-
tym Krzyżem Armii Krajowej, przewędrowała 
Polskę, by jesień życia spędzić Lisówkach. 

W uroczystości przygotowanej przez pra-
cowników DPS w Lisówkach i poprowadzo-
nej przez Dyrektora Domu, Ryszarda Bar-
toszaka, udział wzięli licznie przybyli goście. 
W imieniu Jana Grabkowskiego, Starosty 
Poznańskiego, życzenia złożyła Ewa Dalc, 
Członek Zarządu Powiatu Poznańskiego. 
Życzenia od Marszałka Województwa Wiel-
kopolskiego, Marka Woźniaka, przekazała 
Jubilatce Lidia Wrocińska-Sławska, Dyrektor 
ROPS w Poznaniu. 

Wicewojewoda Przemysław Pacia złożył 
życzenia w imieniu Piotra Florka, Wojewody 
Wielkopolskiego. List gratulacyjny od Ryszarda 
Grobelnego, Prezydenta Miasta Poznania, 
wręczył Ryszard Bittner, Zastępca Kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego w Poznaniu. Osobi-
ście gratulacje złożyła Elżbieta Bijaczewska, 
Dyrektor PCPR w Poznaniu, w imieniu poznań-
skiego MOPR Dyrektor Izabela Synoradzka 
oraz Maria Nowak, Dyrektor ZUS w Poznaniu. 
Nie mogło także zabraknąć przedstawicieli Gmi-
ny Dopiewo z Wójtem Andrzejem Strażyńskim 
na czele. Jubilatka otrzymała także kwiaty od 
Żołnierzy AK Środowisko "Ostra Brama", rodzi-
ny, znajomych i przyjaciół. Imprezę uświetniła 
prezentacja życiowych losów pani Helenki, 
przygotowana przez pracowników Domu. Na-
tomiast współmieszkańcy zaprezentowali układ 
taneczny do muzyki Piotra Czajkowskiego. 
Punktem kulminacyjnym były torty sponsoro-
wane przez Lecha Pieprzyka oraz piekarnię 
RAWA, pana Roberta Olejniczaka. Wzruszona 
Pani Helenka przyjmowała życzenia kolejnych 
stu lat w zdrowiu, rozdając wszystkim promien-
ny uśmiech niosący radość i szczęście oraz 
nieustający optymizm. 

DPS w Lisówkach

krÓtko 
z powiatu

z worka czy 
z listy?

czyli Jak zreforMować 
Budżet

Ciekawą dyskusję członków rady Miej-
skiej w Kórniku wywołała propozycja rad-
nego Michała Steckiego, dotycząca zmian 
sposobu konstruowania budżetu gminy. 
dwa długie posiedzenia Komisji Budżetu 
i Finansów przeplatane były rzeczową 
wymianą poglądów, ale i ostrymi słowami. 
Co z tego wyniknie? Czas pokaże.  

Budżet gminy Kórnik rośnie z każdym 
rokiem. Zwiększa się także suma dochodów 
przeznaczanych na inwestycje. Nie ulega 
wątpliwości, że mimo coraz lepszej sytuacji 
finansowej ilość potrzebnych gminie inwesty-
cji (dróg, chodników, oświetleń, kanalizacji...) 
i remontów przekracza jej możliwości finan-
sowe. Co roku więc samorząd staje przed 
problemem wyboru: które z „worka” wielu 
inwestycji wybrać i zrealizować. 

Wybory te często wzbudzają emocje. Ten 
kto musi dojeżdżać do pracy dziurawą drogą 
może nie rozumieć, dlaczego utwardzono 
drogę na drugim końcu gminy. Właściciel 
posesji na nieoświetlonym osiedlu słusznie 
będzie się domagał lamp obok swojej posesji, 
a mieszkaniec, któremu zalewa działkę ma 
prawo żądać kanalizacji deszczowej i chodni-
ka. Lecz niestety - byłoby naiwnością wierzyć, 
że w najbliższym roku, latach, dziesięcioleciu 
wszystkie drogi, chodniki, lampy, infrastruktu-
ra i obiekty użyteczności  publicznej wyrosną 
jak grzyby po deszczu. 

Jak dotychczas proces powstawania 
budżetu  (w dużym skrócie i uproszczeniu) 
wygląda tak: burmistrz na podstawie przepi-
sów prawa, wiedzy o potrzebach i informacji 
o planowanych przychodach przygotowuje 
propozycję budżetu. Radni w komisjach lub 
indywidualnie, zgodnie z przepisami mają 
prawo (w określonym czasie) zgłaszać 
propozycje zmian – najczęściej „coś za 
coś”, czyli proponując wydatek (inwestycję) 
muszą  wskazać źródło finansowania, czyli 
w praktyce zabrać pieniądze przeznaczone 
na inne działania. 

Burmistrz zgadza się na propozycje lub 
nie. Podczas głosowania nad budżetem 
Rada Miejska decyduje o losach podziału 
środków. 

Kolejne (śródroczne) zmiany w budże-
cie przebiegają podobnie. W ciągu roku, 
otrzymując informacje dotyczące wzrostu 
wpływów burmistrz proponuje dodanie 
inwestycji lub zwiększenie środków. Radni 
wyrażają opinie i w głosowaniu decydują o 
losie poprawek.

W procedurze było miejsce na opinie 
sołectw i osób indywidualnych. Trzeba także 
wspomnieć o merytorycznej kontroli Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej.

Zdaniem Michała Steckiego obecna sytu-
acja powoduje konieczność „wyszarpywania” 
inwestycji jako łupu dla danego radnego i jego 
okręgu. Mieszkańcy, radni, sołtysi zabiegają 

o wpływy, by jak najwięcej środków trafiało 
do nich, a przy zmianach budżetu nowe 
kwoty rozdysponowywane są na zasadzie 
„kto pierwszy, ten lepszy”. Określił działania 
burmistrza jako „lawirowanie” pomiędzy 
rzeczowymi potrzebami a możliwościami 
budżetu. Jako problem wskazał głosowania 
nad zmianami, czyli konieczność budowania 
koalicji za i przeciw. 

Antidotum na przedstawioną przez niego 
sytuację ma być, między innymi oddanie 
części kompetencji burmistrza i rady miejskiej  
radom sołeckim. Ma to być możliwe, między 
innymi dzięki przeznaczeniu w każdym roku 
puli równej 37% wpływów z podatku PIT z 
roku ubiegłego dla wsi. Podział tej puli miałby 
być prosty. 37% podatku każdego z miesz-
kańców miałoby wrócić do sołectwa, w którym 
mieszka (o ile jest tu zameldowany). 

O przeznaczeniu kwoty „przyznanej” 
danej wsi decydować mieliby mieszkańcy na 
zebraniu wiejskim. Za te fundusze wykony-
wane mogłyby być mniejsze  inwestycje – te 
o znaczeniu lokalnym (oświetlenia, fragmenty 
chodników). Na całą gminę byłaby to bowiem 
kwota 3,5 miliona złotych do podziału na 27 
sołectw. Rozliczenie bilansu mogłoby odby-
wać się np. w okresie czteroletnim.

Pozostałe 63% PITu oraz pieniądze z 
innych źródeł mogłyby trafić do „wspólnego 
worka” na większe inwestycje o znaczeniu 
ponad lokalnym (strukturalnym). Remonty  
miałyby być finansowane z podatku od nie-
ruchomości z rozliczeniem puli na sołectwo 
w okresie czteroletnim.

Propozycja ciekawa, lecz niedoskonała. 
Oczywiście promuje sołectwa zamieszkiwane 
przez dobrze zarabiających mieszkańców, 
dając mniej szans na rozwój tym gorzej sy-
tuowanym. Można także zastanawiać się czy 
konieczność wybierania na zebraniu spośród 
wielu potrzeb to, komu wybudować chodnik 
lub oświetlenie nie podzieliłaby mieszkań-
ców wsi, sąsiadów.  Czy obyłoby się bez 
„wyszarpywania i dzielenia za czy przeciw” 
podczas głosowania kilkudziesięciu czy kilku-
set osób? Naiwne (powtórzmy) byłoby także 
twierdzenie, że inaczej podzielone pieniądze 
zaspokoją wszystkie potrzeby.  Choć nie da 
się ukryć, że dzięki temu mieszkańcy mogliby 
poczuć się bezpośrednio odpowiedzialnymi 
za proces decydowania o wydatkach. Może 
zwlekający z zameldowaniem w końcu doko-
naliby tego administracyjnego aktu,  a gmina 
zyskałaby wtedy dodatkowe wpływy?

Pomysł Michała Stockiego, jak sam 
podkreślał miał być początkiem dyskusji o 
tworzeniu budżetu. Autor propozycji zdawał 
więc sobie sprawę, że nie jest to cudowny lek 
na wszystkie bolączki. 

Podczas obrad komisji burmistrz udo-
wodnił, że takie rozwiązania nie są zgodne z 
przepisami prawa. 

Te  wyraźnie mówią, że 
„2. Środki publiczne pochodzące z 

poszczególnych tytułów nie mogą być prze-
znaczane na finansowanie imiennie wymie-
nionych wydatków, chyba, że odrębna ustawa 
stanowi inaczej.”

Art. 31 ust 2 i 3    ustawy o finansach 
publicznych 

(Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn.
zm.)

Jak czytamy w komentarzu do tego 
przepisu istotą zasady jedności materialnej 
(niefunduszowania) budżetu jest zakaz 
przeznaczania środków publicznych po-
szczególnych tytułów (np. części z podatku 
PIT) na finansowanie imiennie wymienionych 
wydatków (np danych inwestycji w lokalnych). 
Oznacza to, iż co do zasady w budżecie i 
planach finansowych jednostek sektora sa-
morządowego konkretne źródła dochodów 
i przychodów nie mogą być wskazane jako 
źródło finansowania konkretnych wydatków.

Co jeszcze bardziej wymowne: 
„Przygotowanie projektu uchwały budże-

towej wraz z objaśnieniami, a także inicjaty-
wa w sprawie zmian tej uchwały, należą do 
wyłącznej kompetencji burmistrza (zarządu)”. 
(Art. 179   ustawy o finansach publicznych 
(Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104  z późn.
zm.))

Czyli organ wykonawczy (burmistrz) nie 
może przekazać organowi stanowiącemu 
(radzie miejskiej lub sołeckiej lub innemu gre-
mium) żadnych czynności mieszczących się 
w zakresie „przygotowanie projektu uchwały 
budżetowej”. Organ stanowiący nie posiada 
też żadnych kompetencji w zakresie wiążą-
cego oddziaływania na burmistrza w zakresie 
treści opracowywanego projektu uchwały 
budżetowej. Jej treść ustala wyłącznie organ 
wykonawczy (burmistrz).

Organ wykonawczy jest samodzielny 
w wykonywaniu powyższego zadania i 
nie podlega wpływom innych organów. W 
szczególności organ stanowiący  nie może 
wydawać wytycznych lub wskazówek do 
opracowywania projektu budżetu lub żądać 
przedstawienia nowego projektu uwzględnia-
jącego powyższe wytyczne lub wskazówki.

Natomiast burmistrz przy opracowywaniu 
budżetu uwzględnia m.in. wnioski radnych, 
uchwały zebrań wiejskich.

W propozycji Michała Stockiego są także  
inne, bardzo ciekawe pomysły, które mogłyby 
w praktyce okazać się pomocne. Takim po-
mysłem jest stworzenie listy wszystkich inwe-
stycji potrzebnych gminie. Lista ta miałby być 
jak najlepiej posegregowana pod względem 
społecznej i praktycznej wagi i wywoływa-
nych przez wskazane inwestycje skutków. 
Na szczycie najpotrzebniejsze sprawy, niżej 
mniej istotne, czyli te które muszą poczekać. 
Choć stworzenie takiej listy nie będzie łatwe 
(np. ze względu na wybór kryteriów porząd-
kowania) jednak jej istnienie ułatwi prace 
samorządowi i rzuci więcej światła na kolejne 
działania. Opublikowana np. w Internecie mo-
głaby wskazać mieszkańcom skalę potrzeb 
naszej społeczności oraz przypuszczalną 
kolejność ich załatwiania. 

Panu Michałowi należą się słowa uznania 
za odwagę i dobre chęci. Choć niektóre jego  
pomysły są raczej nierealne, zapoczątkowa-
na przez niego dyskusja jest na pewno cenna 
i oby przyniosła pozytywne owoce. 

(Wykorzystane źródła: „Finanse samorządowe 
2006” pod redakcją Cezarego Kosikowskiego oraz 
Ustawa o Finansach Publicznych, Komentarz 
dla jednostek samorządu terytorialnego Rafała 
Trykozyko)

ŁG
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głos dla radnych
SZANOWNi  PAŃSTWO,

chciałabym 
zabrać głos w 
s p r a w i e  o b -
chodów 90-tej 
r o c z n i c y  P o -
wstania Wie l -
kopolskiego w 
naszej gminie 
i związanych z 
tym p lanowa -
nych wydatków.  
Moim zdaniem 
stawian ie  po -

mników za dziesiątki tysięcy złotych, 
nie jest  najlepszym sposobem upamięt-
niania przodków. Trafniejszym  wydaje 
się budowanie historycznej świadomości 
młodych ludzi i inwestowanie w dobrze 
pojętą narodową tożsamość poprzez 
edukację. 

Mówię to z cała świadomością, że 
moje słowa mogą być mylnie zrozumia-
ne, jako wyraz braku zrozumienia dla 
wagi tego wydarzenia dla naszej historii. 
Ale sama będąc wnuczką powstańca, 
człowieka skromnego i prawego, któ-
ry z pewnością przedkładał pracę na 
rzecz naszej ojczyzny, nad stawianie 
obelisków, uważam, że mam prawo do 
swojego zdania. Mój dziadek nie lubił 
rozgłosu, nie czekał na medale i był dla 
mnie wzorem. Jako osiemnastolatek ru-
szył do walki o prawo do bycia naszego 
narodu, w kampanii wrześniowej bronił 
naszej ojczyzny przed hitlerowcami, 
później działał w Wielkopolskim podzie-
miu – nie dla pomnika i nie dla medali. 
Z pewnością –znając go – przedkładał 
„żywą” pamięć nad granitową. I bardzo 
proszę o głębokie zastanowienie - czy nie 
lepiej, zamiast stawiać pomnik, zainwe-
stować w cykliczne konkursy dla dzieci 
i młodzieży, naukę przez przeżywanie, 
zabawę w teatr, konkursy literackie i 
nazwanie planowanego centrum spor-
towego imieniem Powstańców Wielko-
polskich?!  Jako mama dwóch córek 
chciałabym, by tak uczyły się historii bo 
wiem, że taka nauka jest skuteczniejsza 
niż nieme pomniki.

Piszę te słowa również po to, by ci, 
którzy „siedzą cicho”, gdy planuje się 
wydawanie naszych wspólnych pieniędzy, 
poczuli, że trzeba mówić, co się myśli. Że 
przecież – jeśli argumenty są logiczne i 
społecznie pożyteczne – należy rozma-
wiać

Ja nie uważam, że to dobry pomysł, 
chętnie posłucham, lub przeczytam, co 
Państwo myślicie na ten temat. Proszę 
pisać: m.kosakowska@kornik.pl

A tak na koniec pytanie retoryczne – 
skoro dziś stawiamy pomnik, jak będziemy 
świętować setną rocznicę, która już za 10 
lat?

Z poważaniem
Radna

Magdalena Kosakowska 

bURMISTRz GMINY KÓRNIK
INfORMUJe

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miej-
skim w Kórniku do dnia 16 maja 2008 r.  
wywieszony został wykaz dotyczący 
sprzedaży nieruchomości:

- 8 działek 284/3, 284/4, 284/5, 284/6, 
284/7, 284/8, 284/9, 284/10 położonych  
w Biernatkach w trybie bezprzetargo-
wym na rzecz właścicieli nieruchomości 
przyległych w celu poprawienia warun-
ków zagospodarowania. 

Termin złożenia wniosku przez oso-
by, którym przysługuje pierwszeństwo 
w nabyciu nieruchomości na podstawie 
art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospo-
darce nieruchomościami upływa dnia 6 
czerwca 2008 r. 

Bliższe informacje na temat loka-
lu i sprzedaży nieruchomości moż-
na zasięgnąć w Referacie Gospo-
darki Nieruchomościami tut. Urzędu,  
Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 204,  
tel. (0-61) 8170411.

trzy pytania do …

… BOżENY KiEŁTYKi, KiErOWNiKA 
OŚrOdKA 

POMOCY SPOŁECZNEJ W KórNiKU 

Kórnicki Ośrodek Pomocy Społecznej 
przygotował i wdraża projekt pod nazwą 

„Z optymizmem w przyszłość”. Finan-
sowany jest z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

Powstał w ramach siódmego priorytetu 
Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”. 
O założeniach i działaniach programu roz-
mawiamy z panią kierownik OPS. 

- Jakie są założenia projektu „Z opty-
mizmem w przyszłość”?  

Projekt ma na celu zapewnienie rów-
nego dostępu do zatrudnienia osobom 
zagrożonym wykluczeniem społecznym, a 
także podwyższenie ich statusu zawodowe-
go i społecznego, poprzez przygotowanie 
takich ludzi do wejścia lub powrotu na 
rynek pracy.

- Kto może z niego skorzystać? 

Do projektu zostało zakwalifikowanych 
9 kobiet w wieku 18-50 lat, długotrwale 
bezrobotnych. Są to wieloletnie klientki 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku. 
Przy wyborze osób brano pod uwagę: płeć, 
wspólne cechy, przyczyny i okres korzysta-
nia z pomocy społecznej.

- Jakie konkretne działania będą po-
dejmowane w ramach projektu? 

Działania, jakie zostaną podjęte w 
ramach realizacji projektu to warsztaty 
oraz sesje indywidualne z psychologiem, 
mające na celu zmotywowanie do podję-
cia zatrudnienia. Planuje się podniesienie 
kwalifikacji zawodowych, poprzez opłacenie 
kursów zawodowych i szkoleń. W rezultacie 
podejmowanych działań aktywizowane 
osoby nabędą nowe umiejętności zawodo-
we, społeczne, wychowawcze. W dalszej 
kolejności wpłynie to na podniesienie ich 
statusu społecznego oraz polepszenie 
warunków życia. 

Rozmawiała: Barbara Morasz

dziękuJeMy 
za wasze 
podpisy

Prawie pół tysiąca podpisów pod prote-
stem w sprawie likwidacji przystanku koń-
cowego kórnickiej komunikacji w centrum 
Poznania trafiło do naszej Redakcji. Na 
nasz apel pierwsi odpowiedzieli uczniowie 
kórnickiego LO. Później powoli ale sys-
tematycznie zaczęły spływać podpisy z 
całej gminy. Kilka głosów poparcia przysłali 
internauci. 

Dziękujemy wszystkim sygnatariu-
szom, a w szczególności osobom, które 
podjęły się roli koordynatorów zbierania 
podpisów.

Wasze głosy trafiły do władz Poznania, 
powiatu i województwa.

Miejmy nadzieje, że nasze głosy po-
mogą w negocjacjach, które jak się dowia-
dujemy ciągle się toczą.  Z nieoficjalnych 
źródeł wiemy, że być może problem uda 
się rozwiązać w nieoczekiwany, pozy-
tywny dla nas wszystkich sposób. Dla 
dobra negocjacji -na razie - nie zdradzimy 
szczegółów i trzymamy kciuki za kórnickich 
negocjatorów. ŁG 

wieŚci sołeckie 
CZMOŃ

Jerzy Rozmiarek, sołtys Czmonia po-
informował, że mieszkańcy wsi społecznie 
wykonali prace związane z nasadzeniem 
drzew koło boiska i strażnicy OSP. 

W kwietniu rozpoczął się również 
remont w strażnicy. Powstają nowe dwa 
sanitariaty z szatnią. RW

SzczODRzYKOWO 
Ponad 40 osób wzięło udział w wio-

sennym sprzątaniu Szczodrzykowa, które 
odbyło się w piątek 2 maja. Sołtys Ireneusz 
Majchrzak powiedział, że w akcję tą zaan-
gażowała się młodzież i dorośli. Wsparł 
ją Stefan Jankowiak, prezes „Jagrolu”, 
który ufundował grochówkę z wkładką i 
chlebem. RW

SKRzYNKI 
Wielkie sprzątnie Skrzynek odbyło się 

19 kwietnia. Do akcji włączyli się nie tylko 
mieszkańcy, którzy brali udział już w po-
przednich, ale także inne osoby. Większa 
grupa posprzątała brzeg jeziora a część 
zadbała o porządek na swoich ulicach. 
Apel rozszerzono o prośbę posprzątania 
swoich posesji i terenów im przyległych. 
Dzięki temu zebrano bardzo dużo śmieci, 
które sprawnie i szybko odebrała kórnicka 
„komunalka”.

Po ciężkiej pracy mieszkańcy odpoczęli 
przy ognisku, pieczeniu kiełbasek, słody-
czach i napojach. Sołtys Beata Bruczyńska 
dziękuje wszystkim, którzy włączyli się do 
wspólnej akcji sprzątania Skrzynek. BB

BŁAżEJEWO 
Jan Szymaniak, sołtys Błażejewa po-

informował, że w ubiegłym roku we wsi 
wykonano dwa nowe przepusty. Jeden za 
gminne pieniądze na ulicy Mikołajczyka, 
dzięki czemu woda przestała zalewać 
drogę. Drugi wybudowano ze środków po-

wiatu na ulicy Zaniemyskiej, będącej drogą 
powiatową. Woda nie zalewa już posesji 
i piwnic przy tej ulicy. Naprawiono także 
dwie wiaty autobusowe. Sołtys wspomniał 
też o tym, że od 2007 roku istnieje problem 
wykupu ziemi pod Domem Ludowym w Bła-
żejewie. Kiedy grunt stanie się własnością 
gminy, wówczas będzie można wykonać 
remont dachu na tym budynku. 

Mieszkańcy są zadowoleni z tego, że w 
tym roku rozpoczęto prace związane z beto-
nowaniem drogi, na której będzie następnie 
ułożona masa bitumiczna. Jest to odcinek 
ok. 1,5 km obejmujący ulice: Mikołajczyka, 
Rybacką, Krótką i Polną. RW

CZOŁOWO 
O sprawach Czołowa dyskutowano 

na zebraniu wiejskim, które odbyło się 
w marcu. Wzięli w nim udział burmistrz 
Jerzy Lechnerowski, Eugeniusz Sierański, 
komendant Komisariatu Policji w Kórniku, 
radny Jerzy Rozmiarek i mieszkańcy wsi. 
Burmistrz obiecał naprawienie drogi, bie-
gnącej przez wieś, a konkretnie załatanie 
największych dziur. Obecnie wstrzymano 
budowę boiska sportowego pod lasem, do 
czasu znalezienia nowej działki w pobliżu 
wsi. Tam miałoby powstać boisko oraz nowa 
świetlica. Na zebraniu komendant policji 
poinformował,  że zwiększono liczbę patroli 
na wjazdach do wsi. 

W tym roku z sołeckich środków opłacone 
będą rachunki za Internet i energię elek-
tryczną w małej świetlicy. Część pieniędzy 
zostanie przeznaczona na boisko, którego 
budowa ruszy jesienią. Resztę potrzebnych 
na nie środków przekaże gmina. RW

żErNiKi
Podczas zebrania wiejskiego, które 

odbyło się 6 maja w Żernikach, głównym 
tematem, który interesował mieszkańców 
było zaawansowanie działań dotyczących 
budowy lokalnej oczyszczalni ścieków. Go-
śćmi mieszkańców i sołtysa Kazimierza Bo-
gusławskiego byli wiceburmistrz Hieronim 
Urbanek, Antoni Kalisz z UM Kórnik oraz 
radny Janusz Wojtuś. Szeroko o planach 
kanalizacyjnych opowiedziała goszcząca 
również na spotkaniu Inez Bejmowicz, 
prezes spółki Wody Polskie. Żerniki, ze 
względu na położenie nie mają szans na 
budowę kanalizacji spławnej. Od dłuższe-
go czasu prowadzone są konsultacje w 
sprawie budowy systemu przydomowych 
lub lokalnej oczyszczalni. Ze względu na 
problemy własnościowe gruntów, najsen-
sowniejsze jest wykonanie jednej większej 
instalacji dla wszystkich domostw. 

Gmina próbuje rozwiązać problemy z 
przejęciem ziemi od Agencji Nieruchomości 
Rolnych Skarbu Państwa, która jest właści-
cielem odpowiedniej dla inwestycji działki. 
Obecnie w grę wchodzi wykup gruntu, 
jednak nieznana jest jeszcze cena.

Jeśli ten problem zostanie rozwiązany, 
prace projektowe, uzgodnienia i uzyski-
wanie pozwoleń (3,5-4 miesiące) oraz 
budowa (około miesiąca) mogłyby zostać 
zakończone już w tym roku.

Jeśli dojdzie do realizacji mieszkańcy 
mają ponieść koszt opłaty przyłączeniowej 
(ok. 100 zł), a później ponosić opłaty zależ-
ne od ilości oddawanych ścieków, według 
stawki nie wyższej niż honorowana przez 
spółkę Aquanet.

Mieszkańcy zadali pani prezes szereg 
pytań, oraz wyrazili wielkie zainteresowanie 
inwestycją. 

Dyskutowano także na temat zale-
wanej przez wody opadowe działki. Wi-
ceburmistrz obiecał starania w zakresie 
poprawy sytuacji tych posesji. Zade-
klarował także, iż zostanie dokończona 
budowa chodnika. Nakreślił także plan 
remontu dróg w okolicach Gądek, w tym 
drogi Gądki-Żerniki. 

Sołtys Kazimierz Bogusławski złożył 
sprawozdanie finansowe i merytoryczne z 
działalności w roku 2007. W skrócie omówił 
także plany działań na rok 2008. 

Ostatnim tematem była sprawa dojazdu 
do wsi, złego usytuowania przystanków i 
potrzeby uruchomienia nowych połączeń 
z Kórnikiem i Poznaniem. ŁG

Remont strażnicy

Zebranie w Żernikach
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Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, oraz 
Uchwały Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie 
uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok

I.
1. Ogłaszam otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy 

Kórnik w roku 2008 w zakresie:

a) DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – na następujące zadania 
szczegółowe:

b) KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI – na następujące 
zadania szczegółowe:

c) UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU – na następujące zadania  
szczegółowe:

2. Na realizację zadań z pkt. 1 w II konkursie 2008 roku planuje się przeznaczyć kwotę 
łączną w wysokości 56 685 zł.

3. Terminy i szczegółowe warunki realizacji zadań zostaną zawarte w umowach pod-
pisanych z wybranymi oferentami.

II.
1. W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, osoby prawne 

i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Ko-
ścioła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów 
i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich 
cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia 
jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne podległe organom ad-
ministracji publicznej lub przez nie nadzorowane, oraz inne podmioty, o których mowa w 
art. 3 ust. 3 ustawy, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem 
i zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Kórnik.

2. Uczestnicy konkursu składają pisemne oferty realizacji zadania według wzoru 
określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 

Nazwa zadania
Planowane 

wydatki w 2008 
roku

Kwota do 
rozdysponowania 

w bieżącym 
konkursie 

prowadzenie zajęć rehabilitacyjno-terapeutycznych dla - 
osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Kórnik,
organizacja spotkań integracyjnych niepełnosprawnych - 
dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Kórnik.

16 800zł 4 250 zł

Nazwa zadania
Planowane 

wydatki w 2008 
roku

Kwota do 
rozdysponowania 

w bieżącym 
konkursie

organ izac ja  i  p rowadzen ie  amatorsk iego ruchu - 
artystycznego;
edukacja kulturalna oraz upowszechnianie kultury ze - 
szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież;
organizacja imprez kulturalnych mających znaczenie dla - 
rozwoju kultury i integracji społeczności Gminy Kórnik;
promocja oraz wymiana kulturalna w kraju i zagranicą.- 

95.000 zł 15 335 zł

Nazwa zadania
Planowane 

wydatki w 2008 
roku

Kwota do 
rozdysponowania 

w bieżącym 
konkursie

prowadzenie dla dzieci i młodzieży szkolenia - 
sportowego z udziałem w rozgrywkach sportowych 
(piłka nożna, koszykówka, siatkówka, wioślarstwo, 
kolarstwo, tenis stołowy, szachy i warcaby);
organizowanie amatorskich lig i rozgrywek w - 
poszczególnych dyscyplinach sportowych (piłka nożna, 
koszykówka, siatkówka, tenis stołowy);
organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o - 
zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i 
ogólnopolskim;
organizacja przygotowań i uczestnictwa młodzieży - 
reprezentującej gminę w imprezach wojewódzkich i 
ogólnopolskich.

222.250 zł 37 100 zł 

IN
fO

R
M

A
c

Je

R
eK

lA
M

Y 50% zniżki *
na wizytę lekarską

w każdy wtorek od 15.00 
KOMPUTeROWe 

bADANIe WzRO KU
Lek. med. Maria Walkowiak
tel. (61) 287-02-50

* gdy kupisz u nas okulary

poniedziałek - pią tek: 10.00 - 18.00
Kór nik, ul. Po znań ska 22

Re AlI zU Je MY WSzYST KIe Re ceP TY

ul. Staszica 1 („KO-MeD” HcP)
przyjęcia: pon.-pt. 8.00-12.00

tel. (61) 28 13 587 lub 0608087955

ul. Wschodnia 5 (przy szkole ekonomicznej)
przyjęcia: wtorek od 16.00, czwartek od 19.00

tel. (61) 28 39 702 lub 0608087955

WYKONUJą BAdANiA USG:
* JAMY bRzUSzNeJ
* TARczYcY
* JądEr
* PIeRSI
* CiążY

* wyniki badania pacjent otrzymuje bezpośrednio po nim;
* badania wykonuje specjalista radiolog – Krzysztof Gaweł;
* gabinety posiadają certyfikat sekcji usg polskiego towarzystwa  

radiologicznego

PRYWATNe GAbINeTY DIAGNOSTYKI 
USG  W ŚrEMiE 

C Z A S  P R O M O C J I  O G R A  N I  C Z O  N Y

B E Z P Ł A T N E *
BADANIE WZROKU

*promocja dla osób, które zamówią okulary

GABINET PRYWATNY          
każdy czwar tek

wcześniejsza rejestracja

KOMPUTEROWE BADANIE WZRO KU
nowoczesnym urządzeniem japońskim

OKULARY NA KAŻDĄ KIESZEŃ
OKULARY NA KASĘ CHORYCH

REALIZUJEMY WSZYSTKIE RECEPTY
OPTYK 

WEJŚCIE DO „POLO MARKET”

PL. NIEPODLEGŁOŚCI 25, KÓR NIK
Tel. 0502 773 552

Rejestracja Poznań, tel. 061 8230-163, 
0-601 819 926 lub na miejscu

piątki 17:00-18:00

codziennie od godz. 8:00 - indywidualne terminy wizyt

KÓRNIK, pl. Niepodległości 43 
(ELLMED)

tel. (61) 8190-490, kom. 502-754-017

USŁUGi iNSTALACYJNE  
WOD-KAN, c.O., GAz

DROBNE NAPRAWY, KOMPLEKSOWE REMONTY

Piotr Szymkowiak

centrum Stomatologii  
i Specjalistyki Ogólnomedycznej

Kórnik, Plac Niepodległości 43

czYNNe:

ellMeDellMeD

STOMATOlOGIA
rentgen stomatologiczny

oraz
Rejestracja lekarzy ogólnych

(neurolog, lekarz rodzinny, 
chirurg, medycyna pracy,  

dermatolog w soboty)

pn. - pt. 800-2000, sob. 800-1400

tel. CENTRALA: 061 817-01-75

ZAPRASZAMY
SKUP

- złomu i metali kolorowych
- akumulatorów

- makulatury i butelek
znajdującego się przy ul. Mlyńskiej

na terenie firmy T.M. Małeccy.

Oferujemy konkurencyjne ceny.
Płatne gotówką

Zapewniamy odbiór złomu od klienta własnym transportem.

Tel: 601 489 257, 693 562 991

BiUrO USŁUG  
PROJeKTOWYcH

mgr inż. Krzysztof Jachna
rzeczoznawca budowlany

tel. 602 220 560
oferuje:

- wykonanie projektów wszystkich 
obiektów,

- wydawanie opinii rzeczoznawcy 
budowlanego,

- wykonywanie inwentaryzacji,
- udzielanie porad w zakresie prawa 
budowlanego.
Polecam konsultacje  
przedprojektowe

Zapraszam

BurMistrz gMiny kÓrnik ogłasza
otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacJi zadaŃ  

puBlicznych gMiny kÓrnik w 2008 roku

27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty 
realizacji zadania publicznego, ramowego 
wzoru umowy o wykonanie zadania publicz-
nego i wzoru sprawozdania z wykonania 
tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

3. Oferta musi spełniać wszystkie 
wymogi formalne zgodne z ustawą z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 
96, poz. 873; z późn. zm.). Należy do niej 
dołączyć:

a. aktualny odpis z rejestru (ważny 
3 miesiące od daty wystawienia) lub inne 
dokumenty potwierdzające status prawny 
oferenta i umocowanie osób go reprezen-
tujących,

b. aktualny statut lub inny dokument 
wskazujący na zakres działalności podmio-
tu,

c. sprawozdanie merytoryczne i 
finansowe za ostatni rok.

4. Oferty należy składać do dnia 9 
czerwca  2008 r. do godz. 16.00 w Biurze 
Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w 
Kórniku (osobiście lub drogą pocztową)

5. Druk oferty można pobrać ze 
strony internetowej Urzędu Miejskiego w 
Kórniku – http://bip.kornik.pl (dział ogło-
szenia) lub otrzymać w Urzędzie Miejskim 
w Kórniku w Referacie Promocji Gminy, 
Kultury, Sportu (pok. 211).

6. Oferty złożone po upływie wy-
znaczonego terminu. W przypadku złoże-
nia oferty niekompletnej, dopuszcza się 
jednorazowe  uzupełnienie brakujących 
załączników w wyznaczonym terminie. 
Oferenci zostaną wezwani do uzupełnie-
nia dokumentacji pisemnie. Oferty, które 
nie zostaną uzupełnione w wyznaczonym 
terminie zostaną odrzucone z powodu nie 
spełnienia wymogów formalnych.

III.
1. Wybór ofert zostanie dokonany w 

ciągu 30 dni od upływu terminu ich skła-
dania.

2. Wszystkie oferty spełniające kryteria 
formalne zostaną ocenione przez Komisje 
Konkursowe powołane przez Burmistrza 
Gminy Kórnik.

3. Przy ocenie ofert Komisje będą brały 
pod uwagę następujące kryteria:

- wartość merytoryczna (celowość, za-
kres rzeczowy, zgodność z ogłoszeniem) 
– 0-20 pkt.

- koszt realizacji, w tym celowość pla-
nowanych wydatków – 0-10 pkt.

- kwota środków Gminy Kórnik wnioskowa-
na na dofinansowanie zadania – 0-10 pkt;

- możliwość realizacji zadania przez ofe-
renta, doświadczenie oferenta – 0-10 pkt.

- ilość mieszkańców Gminy Kórnik, 
którzy mają skorzystać z realizowanego 
zadania – 0-20 pkt.

4. Z wnioskodawcami Komisje Kon-
kursowe lub Burmistrz Gminy Kórnik 
może prowadzić negocjacje w zakresie 
dotyczącym:

1) zmiany terminu i harmonogramu 
realizacji zadania wynikających ze złożonej 
oferty;

2) zmniejszenia łącznej kwoty zapro-
ponowanej (dokończenie na str. 21)  
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tel. (61) 817 07 50
kom. 0601 586 966

IN STA LA TOR STWO
rAFAŁ NiEMir

wykonuje:
instalacje wod. – kan. – c.o – gaz

montaż i naprawa wszelkich urządzeń sanitarnych

Rafał Niemir
Mościenica
Osiedle Pod Dębem 7

Borówiec, ul. Poznańska 83
Tel./fax (61) 87 88 513, (61) 663-90-81, 0508 136 344 

Przemysłowe i domowe  
maszyny do szy cia 

urządzenia prasowalnicze i krojcze
sprzedaż maszyn nowych i uży wa nych

serwis, naprawa, sprzedaż części
raty – leasing

60-123 Poznań, ul. Albańska 10
tel./fax (061) 865 11 27, (061) 661 57 36

kom. 0602 806 693
www.sintex.pl      sintex@sintex.pl 

godz. otwarcia: 9.00–17.00
Adres domowy: Koninko, ul. Granatowa12

tel. (061) 898 05 72 (wieczorem)

Komunikacyjne pojazdów  
OC, AC
Majątkowe
Rolnicze - do 20% taniej OC
Życiowe
Emerytalne
Grupowe
Indywidualne
Biznesowe
Dla małych i dużych 
przedsiębiorstw

UBEZPIECZENIA

Zadzwoń i porównaj nasze stawki, taryfy OC i AC 
Dojazd do klienta bezpłatny!

Koszuty 61
Tel. 061 28 77 120, tel. Kom. 069 126 77 27

tel./fax (61) 817-89-20, tel. (61) 818-99-02

Kostrzyn, ul. Kórnicka 33

ZATrUdNiĘ SPrZąTACZKĘ
NA 1/4 ETATU

Atrakcyjne wynagrodzenie
P.P.H.U „KUrAŚ” Kórnik - bnin

ul. Armi Krajowej 40A

Tel. 602 111 810

Uwaga Praca !
Hotel Inter - Szablewski

mieszczący się  
w dymaczewie Nowym K / Mosiny

Poszukuje:
• recepcjonistkę • Kucharza

• Kelnerów • Pomoc kuchenną
• Pokojową

Tel.: (061) 813-21-12  lub 0515 088 787

Kórnickie Spotkania  
z Białą Damą

~2008~

Piątek 23 maja:

Korowód.

Godz. 18.45 Wyjazd z Prowentu, przemarsz na pl. Niepodle-

głości (ok. 19.00), stamtąd na podzamcze.

Korowód:

1. Orkiestra dęta

2. Poczty sztandarowe

3. Zespoły dziecięce, sportowe

4. Lusowiacy w kostiumach wielkopolskich 

5. Vipy w powozach

6. Jeźdźcy na koniach

Godz. 19.15 Zajęcie miejsc na podzamczu, orkiestra przy 

budynkach z prawej strony podzamcza,  Starzy Lusowiacy 

na scence na trawniku przed schodami).

- Polonez i powitanie VIPów. 

Godz. 19.20 Powitanie przez gospodarzy gminy oficjal-

nych gości, przekazanie symbolicznych kluczy do miasta, 

ogłoszenie wyników konkursu na Białą Damę, wręczenie 

pamiątkowych listów majowym pannom młodym gminy 

Kórnik.

 Godz. 19.45 Obraz wokalno-taneczny „Jechały chłopy na 

jarmark” i „Foreje- taniec z batami” w wykonaniu Z.P. i T.  

Lusowiacy 

Godz. 19.55 Pokaz jazdy konnej w wykonaniu stowarzysze-

nia Kawaleryjskiego 7 Pułku Strzelców Konnych: „Damskie 

siodła, Ułan i Panna”

Godz. 20.10 Obraz wokalno-taneczny „Majówka” w wykona-

niu Z.P. i T.  Lusowiacy  

Godz. 20.35 Cd. pokazu jazdy konnej w wykonaniu sto-

warzyszenia Kawaleryjskiego 7 Pułku Strzelców Konnych 

„Kadryl”

Godz. 20.50 Suita śląska w wykonaniu Z.P. i T.  Lusowiacy  

Godz. 21.05 Poczęstunek kawaleryjski.

Godz. 21.15 Zabawa taneczna do muzyki z przedwojennych 

szlagierów.

Godz. 22.00 Zakończenie I dnia imprezy.

 

Sobota 24 maja:

  Plac Niepodległości, scena przed wschodnią ścianą ratusza

Godz. 13.30

1. Powitanie widzów

2. Występ zespołu Kapstel cz.1

Godz. 14.00

3. Otwarcie drugiego dnia Kórnickich Spotkań z Biała Damą.

4. Przyjazd grupy motocykli V2

5. Zaproszenie komentatora V2 na scenę

6. Pokazy sprawnościowe motocyklistów wraz z komentarzem

7. Występ zespołu Kapstel cz.2 w trakcie pokazów

8. Zaproszenie widzów na dalsze punkty programu na 

podzamcze

9. Odjazd motocyklistów wraz z Vipami na podzamcze

Podzamcze Zamku w Kórniku

Godz. 16.00 Powitanie gości przez Burmistrza i zaproszenie 

na cykl koncertowy.

Godz. 16.25 Występy dzieci i młodzieży Gminy Kórnik

Godz. 17.00 Koncert Marka Siwka (muzyka lat 80-tych)

              Godz. 18.15 Występ zespołu INK (rock)

Godz. 19.20 Występ zespołu Urszula Chojan &Country Show 

Band

 Godz.21.00 Występ zespołu Zakopower

Godz.22.30 Pokaz sztucznych ogni VEKO  ART.

Godz.22.45 Pożegnanie widzów i zaproszenie na niedzielne 

imprezy

Niedziela 25 maja:

Plac Niepodległości przed kościołem.

Godz.14.15- 16.00 Przegląd Hejnałów i Intrad Maryjnych 

Podzamcze Zamku w Kórniku

Godz.16.00 – 17.00 Koncert Kapeli Zamku Kórnickiego

Godz.17.00- 18.30 Pokaz musztry paradnej w wykonaniu 

Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych

 Koncert Orkiestry Sił Powietrznych

Godz.19.00 Spektakl Teatru Legion”Klimaty”.

UWAGA - utrudnienia w ruchu drogowym - patrz str. 21 



16 nr 9/2008 9 maja 2008 r. 17

R
eK

lA
M

A

K
U

lT
U

R
A

(...) i ta aureola.
Smuga girland i bukietów
Gdy się w powietrzu opisze
Znad skrzypiec zaczarowanych i fletów
1 muska klawisze -
Ileż jest warta.
Nie gubcie tego świata (...)

Kazimierz Wierzyński

stoiMy na JednyM 
Brzegu i widziMy 

dal.  
Świat potrzeBuJe 

BohaterÓw! 

4 października 2008 r. minie prze-
widziany czas, kiedy zabłyśnie wielki 
jubileusz 40-Iecia Pro Sinfoniki. Skrzyk-
nęliśmy się, aby zadbać 
o najwyższy poziom przy-
gotowań. Uczcijmy więc, 
uporządkujmy nasz dom, 
otoczmy go ozdobami, bo 
czas jubileuszu, to jest czas 
wiary, ciepła i mocy w nas 
samych. Jesteśmy sobie bli-
scy, aby ułożyć nasze życie 
ku upodobaniu piękna, głę-
boko wzrastającego w czas 
rozwoju i  podwyższenia 
naszego życia. Poprzez doj-
ście do doskonałości, idzie 
nowe i od młodych zaczyna 
się wytworność, z energią i 
ogładą, z odejściem szablo-
nu i rutyny.

Od czterdziestu lat Alojzy 
Andrzej Łuczak, znany w Kórniku twórca 
Pro Sinfoniki, tworzy nową domenę do-
skonałych prawie że artystów i poetów. 
Tworzy nowe wtajemnicze-
nie muzyczne. Łuczak uczy 
dzieci i młodzież kultury 
elitarnej, ludzi wszechmia-
ry - więcej widzieć i więcej 
wiedzieć! Szukać założy-
ciela i kierownika ruchu 
Pro Sinfonika. Kórnik był 
najlepszym miejscem! Łu-
czak ma fantazję, do tego 
hart i pomysłowość - zwy-
ciężać w burzliwej Polsce, 
bez uszczerbku! Wszystko 
inne zostanie za drzwia-
mi! Zmagać się ze złem i 
szpetotą. Bez agitacyjnych 
podszeptów. Jubileusz ser-
ca! 40 lat działalności w Pro 
Sinfonice!

Na okoliczność tego koncertu, który 
czci założyciela Pro Sinfoniki - Alojzego 
Andrzeja Łuczaka wybraliśmy wybornego 
artystę. Choć bardzo młody, już doskona-
ły, uczeń uznanego pianisty i pedagoga 
prof. Waldemara Andrzejewskiego.

Był to pamiętny dzień! Pamiętny 
dzień - 25 kwietnia 2008 r. Paradna sala 

„Nestora” w Kórniku! Młodziutki pianista, 
ledwo wyzwolony, wielce utalentowany 
-Marcin Parys (z nazwy mitologiczny syn 
Króla Troi, absolwent Akademii Muzycznej 

w Poznaniu) z wyostrzonym pianinem 
marki „Petroff”. Tędy popłynie muzyka 
najbardziej przednia, natchniona, delikat-
na. Przeważa Chopin. Pianista skupiony, 
ledwo uśmiechnięty. Dotyka i muska kla-
wisze. Zapada aktywna cisza, przerywana 
dźwiękiem. Dochodzi słowo. Poprzez 

nuty tworzy nowy obraz. Salę wypełniają 
słuchacze - młodzi, starsi. Spokojni, nie 
trwożą się. Są dumni, słyszą. Dźwięk 

przechodzi w słowo. Nasz lektor - Antoni 
Hoffmann spokojnie się niesie. To echo 
niesie się, to szeptem, to głośniej. Już 
nie tworzą się masy dźwiękowe. Pastisz 
wydaje się prostym zabiegiem! Hoffmann 
mówi o doświadczeniu. Mówi o doświad-
czeniu własnym i naszym. Przewiduje 
się - mówi - że świat ławą przechodzi w 

sferę pełnego życia. Nagłe ktoś przesuwa 
prostokątny karton, duży karton; ukazuje 
się obraz-fotografia. Alojzy Andrzej Łu-
czak wyłania się godny bez utrapień, a ma 
ich wiele. Łuczak przetrwał rygory wśród 
cech strzelistych, obdarzony niezwykle 
subtelną osobowością, pomimo raf i kłód. 
Nic dodać, może najwyżej odjąć.

Wydarzeniem bez precedensu było 
ciepłe przemówienie, skierowane do 
muzycznego audytorium, adresowane 
przez Burmistrza Kórnika, Jerzego Lech-
nerowskiego do uczestników koncertu. 
Burmistrz, z niezwykłą wnikliwością, rok 
po roku, omówił dokonania, analizował 
wydarzenia, które w efekcie doprowadziły 
do rozkwitu kórnickiej Pro Sinfoniki. Licz-
by same mówią za siebie i innych - powie 
Burmistrz. Ponad trzy tysiące absolwen-
tów kórnickiej Pro Sinfoniki, co raz ostrzej 
wchodzi w struktury miejscowej Pro 
Sinfoniki. Burmistrz wykonał efektowny 
czyn, przeka¬zując Alojzemu A. Łucza-
kowi, za pośrednictwem „nieobecnego” 

prezesa prezesów, efektowny 
puchar, na pamiątkę, z wykonaną 
subskrypcją gratulacyjną. Wśród 
ozdobników znalazło się osobiste 
pismo gratulacyjne dla prezesa 
Pro Sinfoniki, od prof. Tomasza 
Jasińskiego - dyrektora Biblioteki 
Zamku Kórnickiego. Autorytet tej 
miary wśród nas!

Do wypełnionej po brzegi sali 
„Nestora” skierowano szereg 
listów, adresowanych do preze-
sa Łuczaka, podkreślając Jego 
zasługi w rozwoju prężnie budzą-
cego się środowiska szkolnej Pro 
Sinfoniki.

Do wybitnych gości uczestni-
czących w koncercie poświęco-
nym, co tu dużo mówić, osobie 

prezesa-założyciela Pro Sinfoniki, należało 
szereg miejscowych osobistości m.in. Ks. 
Kanonik Jerzy Kędzierski, proboszcz 

parafii kórnickiej, były dyrektor 
miejscowego liceum - Maria Wey-
chan-Nowak, Kazimierz Zimniak i 
wymieniony dyr. prof. Tomasz Ja-
siński. Uczestniczył też dyr. Henryk 
Dalkowski, legendarny dyrektor, 
pierwszy dyrektor szkolnej Pro 
Sinfoniki w Poznaniu, uczestnik 
tegorocznego jury 40. turnieju.

Miłą atmosferę jubileuszowego 
koncertu zaznaczyli fantastycznie 
uwijający się, jak w ukropie, kelne-
rzy, którzy symbolicznie częstowa-
li smacznymi deserami.

Siłą sprawczą, świetnie przy-
gotowaną, była Teresa Rogozia-
Olejnik, Opiekunka Klubu im. Mie-
czysława Karłowicza w Kórniku, 
która przygotowała tę wspaniałą 

kórnicką imprezę.
Przyjdzie nam wiele jeszcze działać, 

aby umocnić i utrwalić naszą tradycję w 
kórnickiej Pro Sinfonice.

Już widzimy tamten brzeg. Dalsze lata. 
Widoczny znak.

Marian Janusz Strenk
Fot. Antoni Hoffmann

Uznani działacze kórnickiej Pro Sinfoniki:  
od prawej Burmistrz Kórnika Jerzy Lechne-

rowski, pianista Marcin Parys, opiekunka 
Klubu Teresa Rogozia-Olejnik, skrzypaczka 
Joanna Olejnik, Łukasz Błaszyk były prezes 
Klubu, dokumentalista Klubu Marek Olejnik

W oczekiwaniu na koncert 

Marcin Parys  
– rozlegały się dźwięki Chopina 
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KM PARTNER BIUROSERWIS 
SKLEP PAPIERNICZY

USŁUGI :
           - KSERO - KSERO KOLOROWE
 - DRUKOWANIE PRAC  
 - OPRAWA PRAC (magisterskich, 
             licencjackich, doktorskich) 
 - LAMINOWANIE
 - NAPEŁNIANIE I REGENERACJA TUSZY
 - SKUP TONERÓW I KARTRIDŻY
 - PIECZĄTKI - WIZYTÓWKI
POZA TYM SPRZEDAŻ :
          - PAPIER KSERO
          - PAPIER KOMPUTEROWY
          - TUSZE DO DRUKAREK
          - TONERY DO DRUKAREK I KSERO
          - DRUKI AKCYDENSOWE
          - SZEROKI WYBÓR ART.BIUROWYCH
          - SZEROKI WYBÓR ART.SZKOLNYCH
          - TOREBKI, KARTY OKOLICZNOŚCIOWE
          - ART.KOMPUTEROWE 
          - ROLKI DO KAS I TERMINALI
          - ETYKIETY, TAŚMY DO METKOWNIC

REALIZUJEMY ZAMÓWIENIA  
TELEFONICZNE

DOWÓZ DO KLIENTA GRATIS
TEL.0-61 898 01 41 
UL. KUŚNIERSKA 2 

62-035 KÓRNIK

KORZYSTNE RABATY DLA FIRM

***ZAPRASZAMY***

• Gotówka do 50 tyś. 
   bez poręczycieli
• Wypłata „od ręki”
• Super niskie oprocentowanie od

8,5%

KÓRNIK ul. Staszica 15
tel. 061 8 980 184

pn-pt 1000-1700

sob     900-1200

Oferuje bogaty asortyment: 
• biustonoszy (wszystkie rozmiary), 
• bielizny damskiej i męskiej, 
• artykułów pończoszniczych, 
• kostiumów kąpielowych, 
• piżam i koszul nocnych, 
• podomek

oraz: 
• bieliznę pościelową, 
• ręczniki (eleganckie komplety ręczników)

Pl. Niepodległości 13, 62-035 Kórnik

SKLEP      

 
BIELIZNA 

PARYS

oraz: 
• bieliznę pościelową, 
• ręczniki (eleganckie komplety ręczników)

• Ogrodzenia kute
• Bramy kute
• Balustrady schodowe i balkonowe
• Lampy
• Lekkie konstrukcje stalowe
• Ponadto oferujemy elementy skręcane 

oraz tralki gięte

62-330 Nekla, ul. Dworcowa 24
tel. (061) 438-63-10, (061) 437-20-71, kom. 0605-337-088
www.kowalstwo-nekla.pl, e-mail: stalmet@kowalstwo-nekla.pl

Miejsce  
na Twoją reklamę

A&AOKNA, DRZWI
BRAMY GARAŻOWE

PANELE, DESKA BARLINECKA
KOMINKI

62-023 Szczytniki, ul. Jeziorna 9
NIP: 785-158-88-16

501 719 482
606 461 245

061 670 87 94

W związku z rozbudową sal posiadamy wolne terminy weselne: 
5,12,19,26 VII, 15 VIII i 4,11,18,25 X  

– dowóz Pary Młodej GRATIS!

kserokopiarki
• używane (z gwarancją)
• nowe

sprzedaż i serwis
sebastian talkowski
tel. 0509 993 883
e-mail:
sebastiantalkowski@op.pl 

Producent 
altan, huśtawek, 

wiatraków,
bud dla psa

ul. Biernacka 3, 62-035 Kórnik – Bnin
tel. (061) 8171-781

ZAKŁAD FRYZJERSKI
DAMSKO - MĘSKI

Robert Fludra (dawniej Czesław Podolak)

• nowoczesne strzyżenie
• modne stylizowanie

• balejage - koki
Zapraszamy pn.- pt. 800-1800, sobota 800-1300

Kórnik, Pl. Niepodległości 13, tel. 061 8170 904

SKLEP  
WIELOBRANŻOWY

OfeRUJe:
• bieliznę damską, młodzieżową
• bluzki damskie, młodzieżowe  

i dziecięce
• swetry

• rajstopy, skarpety
• piżamy

• wszystko po 4,50 (i nie tylko)

zAPRASzAMY
Kórnik-bnin,

ul. Błażejewska 47A
od wtorku do piątku

900-1700

soboty
900-1400

SKLEP  
WIELOBRANŻOWY

OfeRUJe:
• bieliznę damską, młodzieżową
• bluzki damskie, młodzieżowe  

i dziecięce
• swetry

• rajstopy, skarpety
• piżamy

• wszystko po 4,50 (i nie tylko)

zAPRASzAMY
Kórnik-bnin,

ul. Błażejewska 47A
od wtorku do piątku

900-1700

soboty
900-1400
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Pl. Niepodległości 25, Kórnik
(piętro Polo Marketu)
tel. 061 8171 607

     SOLARIUM - Nowe lampy! Super moc!

KOSMETYKA
    • Tipsy - brokaty, cyrkonie, hologramy - gratis
    • zabiegi pielęgnacyjne na twarz, profesjonalny makijaż
    • manicure, pedicure

Poniedziałek-Piątek 10.00-20.00, Sobota 10.00-16.00

NOWOŚĆ - tipsy szklane

Nowe godziny otwarcia

OŚRODEK  
SZKOLENIA  

ZAWODOWEGO
 A.KACZMAREK   

 Przewóz towarów niebezpiecznych  
- ADR - wózki widłowe  

• spawanie • i inne w/g potrzeb
Rozpoczyna się nabór na kurs podstawowy  

i dodatkowy dokształcający kierowców  
wykonujących transport drogowy - przewóz osób  

i rzeczy (dawne świadectwo kwalifikacji).  
Trwa nabór na kurs prawa jazdy w Kórniku

Zapisy i informacje w biurze Ośrodka
w Kórniku, ul. Średzka 20,

Instytut Dendrologii 
Tel. 0602 631 288  
lub 061 28 28 760

Biuro czynne we wtorki i czwartki
w godz. od 1200 do 1700

Ośrodek prowadzi badania psychologiczne kierowców
Nabór na kurs instruktorów nauki jazdy

e-mail: biuro@osz-kaczmarek.com.pl     
www.osz-kaczmarek.com.pl

Kursy prawa jazdy: kat A, B, B+E, C, 
C+E,.

KOMPLEKSOWE  
USŁUGI DEKARSKIE

KOMPLEKSOWE  
USŁUGI DEKARSKIE

Szczodrzykowo
ul. Dworcowa 13, 62-035 Kórnik

Tel. kom. 501 388 292, 660 065 231

(dokończenie ze str. 13) 
w kosztorysie oferty do dofinansowania 

dotacją;
3) przesunięć (zwiększeń i zmniejszeń) 

między pozycjami kosztorysu proponowa-
nymi do finansowania;

4) zmniejszenia, albo wykluczenia fi-
nansowania określonej pozycji kosztorysu 
dotacją z budżetu Gminy Kórnik.

5. Oferta zmieniona przez wnioskodaw-
cę w wyniku negocjacji jest traktowana jako 
oferta ostateczna.

6. Komisje Konkursowe przedstawiają 
propozycję wysokości dotacji na realizację 
poszczególnych zadań Burmistrzowi Gminy 
Kórnik, który podejmuje ostateczną decyzję 
wraz z propozycją wysokości dotacji.

7. Formą finansowania zleconego zada-
nia będzie dotacja celowa przekazywana z 
budżetu Gminy Kórnik na rzecz wykonawcy 
na podstawie umowy określonej w art. 16 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działal-
ności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 
2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji 
zadania publicznego, ramowego wzoru 
umowy o wykonanie zadania publicznego 
i wzoru sprawozdania z wykonania tego 
zadania.

8. Poprzez udzielaną dotację celową 
Gmina Kórnik będzie wspierać zadanie 
zlecone wykonawcy – w rozumieniu art. 
5 ust. 4 pkt 2 i art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy. 
Pozostałe koszty realizacji zadania będą 
finansowane z pozyskiwanych przez wyko-
nawcę środków własnych i innych.

9. Z podmiotami, których oferty zostaną 
wybrane do realizacji Burmistrz gminy w 
terminie umożliwiającym realizacje zadania 
zawrze stosowne umowy.

Burmistrz Gminy Kórnik
Jerzy Lechnerowski

uwaga utrudnienia w ruchu drogowyM
W piątek 23 maja od godziny 22:00 zamknięta dla ruchu będzie ulica Zamkowa. Ruch skierowany będzie ulicami Parkową i 

Średzką. Podczas planowanej na ten dzień parady mogą nastąpić chwilowe wstrzymania ruchu w obrębie Zamkowej i kórnickiego 
rynku.

W sobotę 24 maja od rana zamknięta będzie dla ruchu ulica Zamkowa do Prowentu. Pomiędzy 13:00 a 16:00 z powodu pokazu 
„harlejowców” całkowicie wyłączony z ruchu będzie kórnicki rynek. Objazdy przeprowadzone będą ulicami: Poznańską, Szkolną, 
Powstańców Wlkp., Dworcową, 20 Października oraz Średzką. Część ul. Średzkiej od Wojska Polskiego do Placu Niepodległości 
będzie także zamknięta. Ruch na ulicy Wojska Polskiego odbywać się będzie normalnie. Ulice Kuśnierska, kolegiacka i Pocztowa 
będą funkcjonować na ogólnych zasadach, jednak nie będzie można z nich wjechać na Plac Niepodległości.

Na czas zamknięcia rynku (13:00-16:00) przystanki komunikacji zbiorowej przeniesione zostaną na ul. Poznańską, na wysokości 
Restauracji Kórnickiej i Apteki Zamkowej.

Od 16:00 nastąpi całkowite zamknięcie ulicy Zamkowej od Placu Niepodległości do Parkowej. Od prowentu do Parkowej zor-
ganizowany zostanie dodatkowy parking na jednym z pasów jezdni. 

Ruch samochodowy na zamkowej przywrócony będzie dopiero w niedzielę około godziny 20:00.

Miejsce  
na Twoją reklamę
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transport GratIs
na terenie Kórnika
z a p r a s z a m y

sklep „Mat-Bud”
Roman Wdowczyk– blachę cyn ko wa ną

– cement
– kleje
– folię
– art. instalacyjne
 Wod-Kan i C.o.
– art. elektryczne

oraz inne materiały budowlane

poleca:
– płyty gipsowe 
– styropian
– farby
– papę
– narzędzia metalowe,
 ogrodnicze i inne
– szczotki, miotły itd. 

Bnin, ul. Śremska 10A tel. (61) 898 03 35

TYNKI
MASZYNOWE
Tel.
603 613 479

PŁYTKI CERAMICZNE

CZYNNE: 
W PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK  14.00-20.00

SOBOTA  9.00-16.00
tel. 061 8171 388, 605 548 427

MARIOLA SŁOMA
Mościenica, ul. Mościenicka 8

tel. (61) 8171 127
aKOPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE

M. PRZYBYŁ

PRZEWÓZ TRUMIEN I ZWŁOK GRATIS!
trumny, krzyże, tabliczki, obudowy grobów

tel. (61) 819-01-46

CENY KONKURENCYJNE

CZYNNE: 24h
62-035 Kórnik, ul. Średzka 5  

IDEAL
OKNA PCV
PARAPETY
DRZWI WEW. I ZEW.
PANELE ŚCIENNE I PODŁOGOWE
ROLETY – WERTICALE-ŻALUZJE
MOSKITIERY
SZEROKA OfERTA
RATY LUKAS

U NAS CZYSTO, SOLIDNIE I TANIO

PROMOCJA

KÓRNIK
ul. Dworcowa 2

ul. Poznańska 57

tel. (61) 8190-683 / 606-354-098

Miejsce  
na Twoją reklamę

SKUP ZŁOMU
- stalowego

- kolorowego
- kasacja pojazdów

Świątniki - Baza SKR
Czynne: pn.-pt. 800-1600

sobota 800-1400

tel. 696-532-015

- Obchody 90. rocznicy wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego to nie tylko 
lekcja historii, ale także moment, w któ-
rym powinniśmy sobie uświadomić zna-
czenie słów: ojczyzna, wolność, walka o 
niepodległość, patriotyzm – powiedział 
podczas otwarcia wystawy  „Pamiątki 

powstańcze 1918-1919” w dniu 30 kwiet-
nia w kórnickim zamku wiceburmistrz 
hieronim Urbanek. Ekspozycja dostępna 
będzie dla zwiedzających do jesieni.   

Gości, wśród, których byli przedsta-
wiciele władz samorządowych, rodziny 
powstańców, dyrektorzy i uczniowie kór-
nickich szkół powitał prof. dr hab. Tomasz 
Jasiński, dyrektor Biblioteki Kórnickiej. 
Zwrócił uwagę na to, że mimo niewielkiego 
zasięgu powstania w skali kraju miało ono 
tak ogromne znaczenie. Wiceburmistrz 
Urbanek wspomniał, że data wybuchu 

Powstania Wielkopolskiego jest ważna nie 
tylko dla wielkopolskiego regionu, ale i całej 
Polski, a zryw ten przyczynił się do odzy-
skania niepodległości kraju. Radny Bogdan 
Wesołek, inicjator wystawy podziękował 
dyrektorowi Biblioteki za udostępnienie 
wnętrz,zbiorów, pomoc w zorganizowaniu 

ekspozycji oraz rodzinom powstańców za 
przekazanie dokumentów i pamiątek po 
swoich przodkach. 

Motto przewodnie wystawy „Poszli, gdy 
zagrzmiał złoty róg” to słowa zaczerpnięte z 
ostatniej zwrotki „Roty” Marii Konopnickiej, 
jak wyjaśniła obecnym Maria Łuczak, pra-
cownik Zamku. Co zatem mogli obejrzeć 
zwiedzający? 

Za szkłem wystawowych witryn znalazły 
się m.in. rysunki Karola Stobieckiego przed-
stawiające obronę miast, portret Stanisława 
Pohla, członka Kompanii Kórnickiej, wykaz 

25 poległych powstańców wielkopolskich 
1918-1919, związanych z gminą Kórnik, 
a także kurtka mundurowa weterana Jana 
Pelczyńskiego z Kórnika i czapka powstań-
ca. Zwiedzający ekspozycję mogli również 
obejrzeć: medale, krzyże, odznaczenia, 
poświadczenia służby, legitymacje człon-
kowskie Związku Powstańców Wielkopol-
skich 1918-1919, fotografie i spisane relacje 
powstańców. Oprócz pamiątek rodzinnych 
pojawiły się także publikacje na temat 
tamtych wydarzeń, pocztówki związane z 

kolejnymi rocznicami wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego, zbiory pieśni żołnierskich i 
powstańczych, plakat autorstwa Franciszka 
Tatula zatytułowany „Cześć Bohaterom 27. 
grudnia 1918-1919”. 

Wystawa to jeden z punktów obchodów 
90. rocznicy na terenie naszej gminy. Kolej-
nym będzie sesja popularno-naukowa za-
tytułowana „Udział Kórniczan w Powstaniu 
Wielkopolskim”, która odbędzie się 19 maja 
o godz. 12.00 w kórnickim Zamku. 

Barbara Morasz

otwarto wystawę poŚwięconą 
powstaŃcoM

Przyjmę do pracy  
w sklepie

spożywczym.
Atrakcyjne

wynagrodzenie.

tel. 605 624 272

podziękowali 
wolontariuszoM 

Burmistrz Jerzy Lechnerowski wraz z 

Krystyną Janicką, szefową sztabu WOŚP 

podziękowali wolontariuszom i wszystkim 

osobom, które włączyły się w organizację 

tegorocznego orkiestrowego finału za trud 

i zaangażowanie. Przypomnijmy, że w tym 

roku Wielka  Orkiestra Świątecznej Pomocy 

grała w Kórniku aż dwa dni. Na ulice na-

szego miasta i okolicznych wsi wyruszyło 

z puszkami 81 osób. W sumie zebrano 

wówczas ponad 25 tysięcy złotych. 

Na spotkaniu w dniu 25 kwietnia w 

KOK-u wolontariusze otrzymali pamiątko-

we dyplomy wraz z podziękowaniami od 

samego Jurka Owsiaka, a także czekała 

na nich słodka niespodzianka. 
BM 
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KANCELARIA
Finansowa

- prowadzenie wszystkich form 

księgowości

- prowadzenie kadr

- pisanie biznesplanów

- prowadzenie rejestrów VAT dla 

rolników

oferuje swoje usługi

Tel. 061 825 02 28,  
0605 296 347

Odbieramy dokumenty  
w siedzibie klienta

ŻALUZJE - ROLETY - VERTICALE
OKNA - MOSKITIERY - BRAMY GARAŻOWE

ul. Szeroka 4
Bnin k/ Kórnika

tel. (061) 817-18-39, 283-41-87
tel. (061) 819-03-02, tel. kom. 667 399-009

PRODUKCJA I MONTAŻ ŻALUZJI  
WSZYSTKICH TYPÓW 

AUTO - CZĘŚCI - HURT - DETAL
CZĘŚCi MOTOrYZACYJNE dO WSZYSTKiCh MArEK

SzeROKA OfeRTA, NISKIe ceNY,
UDzIelAMY RAbATU, fAcHOWe DORADzTWO

zAPrASZAMY Od PONiEdZiAŁKU dO PiąTKU W GOdZ. 800-1800, SObOTA 800-1400

KÓRNIK, Ul. WOJSKA POlSKIeGO 18
Tel. 061 8171 725, 0694 340 529

P.H.U. MOTOOIL

Układanie  
płytek i usługi

murarskie
tel. 509 518 955

Paweł Rozmiarek Skrzynki

Sprzedam trzy działki
budowlane
w Czmońcu

3500 m2, 2500 m2,
1000 m2

Dobra lokalizacja
tel. 691 810 340
(061) 817 14 81

ROBOTY ZIEMNE
Marian Marcinkowski

• WYKOPY • NIWELACJA TERENU  
• MELIORACJA • ROZŁADUNEK  

• ZAŁADUNEK

Bnin, ul. Topolowa 6
tel. 607 706 477

PRZYJMĘ OSOBY  
DO PRACY W SZKLARNI
W DACHOWEJ k/gĄDEK.  
MOŻLIWOŚć DOWOZU

tel. 061 819 04 63
lub 502 330 352

Pracownia Krawiecka
Szycie odzieży damskiej i męskiej na miarę,

garnitury damskie i męskie, ubranka i sukienki komunijne.
Pogotowie krawieckie.

tel. 061 8171 973, kom. 601 242 112
Robakowo, ul. Ogrodowa 30

Trudno uwierzyć, ale już po raz 
dziesiąty, pierwszego maja spotkali 
się w robakowie czciciele św. Józefa 
rzemieślnika, sympatycy, parafianie 
i goście. Pogoda nie była tego dnia 
nadzwyczajna. Niebo pokryły chmury, 
słońcu udało się przez nie przebić do-
piero wieczorem, ale na szczęście nie 
padał deszcz.

Uroczystą sumę odprawił Ksiądz Kano-
nik Bolesław Dolata z Bnina przy wypełnio-
nej wiernymi świątyni. Jak co roku przybyli 
pielgrzymi, wśród nich duża grupa parafian 
z Tulec. Wraz z całym kościołem modlili się 
Księża z naszego dekanatu.  W procesji ku 
czci swojego patrona uczestniczyli przed-
stawiciele miejscowego rzemiosła. Białe 
stroje dzieci pierwszokomunijnych zostały 
tylko lekko pokropione wodą z nieba. 
Dziewczynki sypały kwiatki. Uroczystość 
uświetnił też chór parafialny.

Po nabożeństwie ku czci Św. Józefa 
rozpoczęła się majówka połączona z fe-
stynem.

Zainaugurował 
ją występ dzie-
cięcego zespołu 
TUTTI SANTI z 
Kórnika.

W tym roku zo-
stał do programu 
wprowadzony nowy 
punkt. Już od go-
dziny ósmej wszy-
scy chętni mogli 
oddawać krew. Od 
23 dawców zebra 
no 11 litrów tego 
cennego daru.

Turniej siatkówki o PUCHAR PRO-
BOSZCZA zgromadził na boisku fanów 
i sympatyków tego sportu pod przewod-
nictwem radnego J.Wojtusia. Wszystkie 
drużyny (Jagrol, Dynamix-Robakowo, 
Amatorzy-Borówiec, ZHP-Kórnik) walczyły 
zacięcie. Jednak tym razem puchar przy-
padł w udziale zawodnikom miejscowym 
czyli Dynamixowi.

Przez trzy godziny zabawiali zebranych, 
głównie najmłodszych, clowni z RUPERTH 
THE CLOWN CIRCUS. Dzieci tańczyły, 
skakały, biegały patrzyły przez magiczne 
okulary, trąbiły a nawet pozwoliły sobie po-
malować włosy. Każdy maluch dostał lizaka 
i inne nagrody. Najodważniejsi uczestniczyli 
w konkursach.

Zwolennicy biegania mogli wystartować 
w biegu przełajowym. Chętni rekrutowali się 
spośród dzieci i młodzieży. Dorośli wybrali 
inne formy czynnego wypoczynku.

Zwolennicy rodzaju ruchu mogli tańczyć 
na murawie przy dźwiękach orkiestry.

Dużą popularnością, podobnie jak w 
latach ubiegłych, cieszył się nadmuchiwa-
ny zamek ze zjeżdżalnią. Można było też 
skakać na trampolinie.

Wystarczyło zakręcie kołem fortuny, aby 
stać się posiadaczem miłej niespodzianki.

Ksiądz Proboszcz zachęcał do kupowa-
nia losów, wprawdzie nie każdy wygrywał, 
ale główne nagrody: 3 rowery, kuchenka 
mikrofalowa czy wiertarka bardzo kusiły. 
Losowanie tych wygranych odbywało się 
tuż przed godziną 21, więc kto chciał się 
dowiedzieć czy dopisało mu szczęście 
musiał czekać do końca.

Oprócz strawy duchowej organizatorzy 
zadbali, aby nikt nie wyszedł z majówki 
głodny. Były więc wyroby wędliniarskie w 
różnych postaciach, kotlet z surówką, bigos 
i grochówka. Ciasta domowego wypieku w 
zestawie z kawą lub herbatą smakowały 
wybornie. Były też zimne napoje, tak kolo-
rowe jak i złociste. Nad bezpieczeństwem 
czuwała grupa JOKER. Uroczystość 
zakończyła się o godz. 21:00 wspólnym 
odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego.

Dochód z tegorocznej majówki zostanie 
przeznaczony na kutą bramę w świątyni, 
która pozwoli na bezpieczne otwarcie 
kościoła dla wiernych także poza nabo-
żeństwami.

Organizatorzy, 
Ksiądz Proboszcz, 
Caritas parafialny, 
Rada Ekonomicz-
na i Duszpasterska 
oraz Radni i Sołtysi 
naszych wiosek, 
zapraszają znowu 
za rok.

Tak wspaniała 
impreza mogła się 
odbyć dzięki zaan-
gażowaniu wielu 
ludzi, którym bar-
dzo dziękujemy i 

pomocy sponsorów, a mianowicie:
1. Piekarnia: Piotr i Krystyna Kowalewscy 

- MAR-PIEK, Kórnik
2. Firma Handlowa: Tomasz i Maciej Ma-

łeccy, Kórnik
3. Producent Tektury Falistej Dziećmie-

rowo
4. Zakłady Mięsne Sokołów – Pozmeat, 

Robakowo
5. Firma PERI, Kórnik
6. Firma Produkt – plus z Kleszczewa
7. Firma Przemysław, Kórnik
8. Surówki Firma Grześkowiak, Kórnik-

Bnin
9. Firma Stanisław Szczęsny, Robakowo
10. Sklep Sikorscy, Robakowo
11. Ochrona Joker, Poznań
12. Sołectwo Dachowa
13. Sołectwo Gądki
14. Sołectwo Robakowo osiedle
15. Sołectwo Robakowo wieś

Organizatorzy składają też podziękowa-
nia tym wszystkim, którzy nie zostali wymie-
nieni a przyczynili się do zorganizowania 
majówki - festynu w Robakowie

Opracowali: Barbara Fluder  
i ks. Eugeniusz Leosz

JuBileuszowa 10 „MaJÓwka” 
w roBakowie 1.05.2008

Honorowy Komitet
Obchodów 90- tej rocznicy 

Wybuchu  
Powstania Wielkopolskiego 

w Kórniku 

zAPRASzA 

Na otwartą sesję  
popularno – naukową 

„Udział kórniczan w Powstaniu 
Wielkopolskim” 

19 maja 2008r. godz. 12.00 
zamek Kórnicki 

PROGRAM SeSJI 

dr Przemysław Matusiak UAM 
Poznań 

„Nasze Powstanie” Powstanie 
wielkopolskie 1918/1919 

Katarzyna Szeffner LO Kórnik 
„Kompanie kórnickie i ich udział  

w walkach powstańczych” 

mgr zbigniew Matuszewski 
„Odcinek zbąszyński  
frontu zachodniego  

Powstania Wielkopolskiego” 

prof. dr hab. Władysław Chałupka 
Zakład dendrologii PAN 

„Generał Józef dowbor Muśnicki 
– wódz zwycięskiego Powstania 

Wielkopolskiego"

dr zbigniew Kalisz  
Fundacja Zakłay Kórnickie 

„Wkład Władysława Zamoyskiego 
w utworzenie i finansowanie kom-

panii kórnickiej” 

mgr Jan Łuczak  
biblioteka Kórnicka PAN 
„Stanisław Gibasiewicz  

i Walenty Łuczak – sylwetki  
kórnickich powstańców” 

mgr Marzena Dominiak  
i mgr Bożena Czerniak 

Omówienie przez dyrektorów szkół 
gimnazjalnych tematyki Sesji 

Uczniowskiej 

Dyskusja 

Zakończenie 

moderator  
dr Katarzyna Czachowska
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Przedstawiane pozycje książkowe 

dostępne są w Bibliotece Publicznej  
w Kórniku

DLA DOROSŁYCH

JOHN TOWNSeND  
„GrANiCE W żYCiU  

NASTOLATKóW: KiEdY MóWić 
TAK, JAK MóWić NiE”

Książka ta 
to wyjątkowa 
pozycja. Sta-
nowi  bogate 
źródło wiedzy 
o szczególnym 
etapie rozwoju 
człowieka, ja-
kim jest wiek 
nastoletni. Au-
tor  pokazuje 
rodzicom, jak 
aktywnie dzia-
łać dla dobra 
młodej osoby. 

Książka zawiera wiele praktycznych 
rozwiązań i podpowiedzi dla rodziców i 
opiekunów na temat mądrego inwesto-
wania w nastolatka. Ważne, aby osoba 
dorosła postarała się zrozumieć młodego 
człowieka, „wejść” w jego postrzeganie 
świata, umieć się nim i razem z nim cie-
szyć oraz twórczo rozwiązywać problemy, 
z którymi się zmaga. Gorąco polecamy tę 
ciekawą lekturę wszystkim, którzy mają 
na co dzień kontakt z nastolatkami. KK

DLA DZIECI 

cARlO fRAbeTTI  
„PAŁAC O STU BrAMACh”

Kiedy otwo-
rzysz tę książ-
kę, staniesz się 
jej bohaterem. 
C z y t a j ą c  j ą , 
znajdziesz się w 
świecie pełnym 
niespodzianek 
i  przygód, ale 
także n iebez -
pieczeństw, wej-
dziesz do Świata 
Niedotykalnego i 
do pałacu o wie-

lu bramach. Poznasz barwne postaci i 
będziesz szukać skarbów. Wystarczy 
tylko, że odpowiesz na kilka prostych 
pytań. KK

Stowarzyszenie Teatralne legion zaprasza z okazji jubileuszu

Z okazji jubileuszu zrealizowanych dziesięciu premier Stowarzyszenie Teatralne 
Legion  zaprasza serdecznie wszystkich kórniczan na nasze występy:

- polsko-niemiecki koncert wokalno-gitarowy „Klimaty”, Zamek w Kórniku, 25 
maj, godz. 19.00;

- literacki głos emigracji „Głos tułaczy”, proza Wojciech Kopciński, poezja Anna 
Łazuka-Witek, 26 maj, Zamek w Kórniku, spotkanie autorskie z młodzieżą z zapro-
szonych kórnickich szkół, godz. 9.30, 11.00, 12.30;

- polsko-niemiecki koncert muzyczno-wokalny „Klimaty II”, prezentujący Legio-
nowych artystów oraz Legionową młodzież, Zamek w Kórniku, 17 sierpień, godz. 
19.00;

- „Kabaret”, kórnickie tematy w Legionowym zwierciadle, Zamek w Kórniku, 23 
sierpień, godz. 19.00.

 Nasz jubileusz to również okazja do podziękowań wspierających nasze działa-
nia artystyczne Zakładom Fundacji Kórnickiej, Gminie Kórnik, Bibliotece Kórnickiej 
PAN, Pracownikom kórnickiego Zamku oraz wszystkim sympatykom i naszej wiernej 
publiczności.

Anna Łazuka-Witek 

WARSzTATY  ARTYSTYczNe   
STOWARzYSzeNIA TeATRAlNeGO  leGION

Stowarzyszenie Teatralne Legion zaprasza zainteresowaną mło-

dzież na polsko-niemieckie warsztaty artystyczne Kórnik – Altenkun-

stadt 2008, 11-24 sierpień 2008, w szkole w Bninie. Zajęcia (od 10.00 

do 13.00 i od 16.00 do 20.00) z wiedzy o teatrze, dykcji, aktorskie, ruchu 

scenicznego, wokalu i muzyczne prowadzone przez profesjonalistów 

z Polski i Niemiec zostaną uwieńczone dwiema premierami na Zamku 

w Kórniku. Udział w zajęciach dla młodzieży kórnickiej jest bezpłat-

ny. Kontakt do zgłoszeń: Anna Łazuka-Witek, tel. 0048/61/8171490, 

0048/696984694, annawitek@vp.pl  oraz w szkole w Bninie w trakcie 

trwania warsztatów.

KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
Z MIASTA I GMINY KÓRNIK

„KÓRNIK - TU GDZIE MIESZKAM...”
I. ORGANIzATOR
Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej, Urząd Miejski w Kórniku
II. cele KONKURSU
- rozwijanie wyobraźni i wrażliwości artystycznej inspirowanej pięknem najbliższego 

otoczenia
- mobilizowanie dzieci i młodzieży do alternatywnych form spędzania czasu wol-

nego.
III. TeMATYKA
Tematem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej ilustrującej przemiany  

w krajobrazie i otoczeniu miejsca zamieszkania w najbliższej okolicy autora.
IV. TecHNIKA I fORMAT PRAc
- technika prac dowolna – malarstwo, grafika, rysunek, wyklejanka z panieru  

kolorowego
- format max – A3
- można zgłosić do konkursu max 2 prace
- nie składać (zginać), nie rolować i nie oprawiać prac!
V. OPIS PRAc
Każda praca powinna posiadać na odwrocie czytelną informację dotyczącą:
- temat pracy – tytuł pracy
- nazwisko i imię autora
- wiek
- adres, telefon, adres email
- nazwa szkoły, placówki, przedszkola, nazwisko nauczyciela / opiekuna
VI. UczeSTNIcY
Wiek uczestników 6 – 19 lat.
 Autor prac musi być mieszkańcem miasta  i gminy Kórnik.
Prosimy o indywidualne wykonanie prac.
VII. OceNA PRAc
Komisja konkursowa oceni prace w czterech grupach wiekowych:
- 6 – 8 lat,  9 – 12 lat, 13 – 15 lat, 16 – 19 lat.
VIII. TeRMINY
- Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście do dnia 7 czerwca 2008 roku 
 • w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Kórniku, pl. Niepodległości 1, 
     w godzinach 8.00 – 15.30
   • w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Filia w Kórniku, Ośrodek Zdrowia, 
    ul. Poznańska 34a pok. 312 , w pon – pt 8.30 – 12.30 i czwartki 15.00 – 17.00
IX.WYNIKI KONKURSU
Wyniki konkursu, nagrodzone prace będzie można oglądać na stronach interneto-

wych www.ktps-kornik.org.pl.
Nagrodzone prace będą ozdobą ratusza w Kórniku, w Bninie, wezmą udział  

w aukcjach  charytatywnych KTPS-u.
iX.UWAGi KOŃCOWE
- Prace będą zwracane autorom na ich wyraźne życzenie – prosimy o zaznaczenie 

na odwrocie pracy
- dodatkowe informacje można uzyskać u Krystyny Janickiej, przewodniczącej 

KTPS, telefon 061 8170 325  i Małgorzaty Smolarkiewicz - Maliszewskiej, telefon 
061 8171 960 (po 19.00).

MaturzyŚci 
chwycili za 

piÓra
60 maturzystów z kórnickiego li-

ceum Ogólnokształcącego przystąpiło w 
tym roku do matury. Przed nimi prawie 
miesięczny maraton egzaminacyjny. 

W poniedziałkowy poranek, 5 maja 
tłoczno na terenie ogólniaka zrobiło się już 
po godz. 8.00. Maturzyści ustawiali się przed 
wejściem do trzech sal. Pół godziny później, 
po losowaniu miejsc, siedzieli już w ławkach 
i mimo nieuchronnie zbliżającej się godziny 
rozpoczęcia egzaminu, humory nadal im 
dopisywały. Arkusze egzaminacyjne bez pro-
blemów dotarły do szkoły na czas. - Obawia-
liśmy się strajku poczty, dlatego już wcześniej 
ustaliliśmy jak postępować w takiej sytuacji. 
Ale ostatecznie poczta nie strajkowała i 
wszystko przebiegało spokojnie i bez zakłó-
ceń – powiedziała nam Halina Kalisz, dyrektor 
Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej 
Jadwigi Zamoyskiej w Kórniku. 

Pierwszego dnia abiturienci zmagali 
się z językiem polskim. Część z nich nie 
do końca była zadowolona z tematów. - 
Byłam zaskoczona, gdy okazało się, że 
podobnie, jak na próbnej maturze tak i teraz 
była „Lalka” - powiedziała nam Magdalena 
Antczak. - „Lalka” zdecydowanie nie była 
moją ulubioną lekturą - dodała. 

W kolejnych dniach maturzyści pisali 
egzaminy z języków obcych i innych 
przedmiotów.  Wśród języków obcych kór-
niccy licealiści najchętniej wybierali język 
angielski (45 osób) i niemiecki (13 osób). 
Dużą popularnością cieszyły się także 
WOS (21 osób), geografia i biologia (19 
osób). Trochę mniej, bo 14 osób postawiło 
na matematykę. Już od przyszłego roku 
przedmiot ten będzie obowiązkowy na ma-
turze dla wszystkich. Najmniej abiturientów 
zdecydowało się podejść do fizyki (2 osoby) 
i chemii (tylko 1 osoba). Oprócz egzaminów 
pisemnych, będą zdawać jeszcze 2 ustne: 
z języka polskiego i obcego. ¾ kórnickich 
licealistów wybrało poziom podstawowy, a 
tylko nieliczni rozszerzony (z języka polskie-
go tylko 1 maturzysta). 

Żeby zaliczyć maturę, abiturient musi 
zdobyć więcej niż 30 procent punktów. Jeśli 
komuś nie powiedzie się na egzaminie pi-
semnym, to ma prawo przystąpić do części 
ustnej. Barbara Morasz
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Ilość edycji ogłoszenia20
07

* Poszukuję mieszkania do wynajęcia w Robakowie lub w Gadkach. Tel. 667 236 919
* Biurko do komputera sprzedam. Kolor mahoń, stan bardzo dobry. Cena 120 zł. Tel. 662 274 373
* Sprzedam działkę rekreacyjną ROD Koninko bogato wyposażoną. Informacja: tel. 605 940 375
* Sprzedam dwa fotele ze skóry brązowe. Tel. 691 077 580
* Sprzedam rośliny na żywopłoty: tuja, bukszpan, ligustry w doniczkach i kopane z ziemi. Tel. (061) 285 29 41 (wieczorem)
* Wynajmę mieszkanie (pokój, kuchnia, łazienka) w Bninie, w Kórniku lub okolicy. Tel. 721 099 890
* Młode małżeństwo poszukuje mieszkania do wynajęcia w Kórniku lub okolicach. Tel. 606 227 400
* Poszukujemy pracowników ochrony z licencją lub bez. Tel. 698 822 835
* Sprzedam dom jednorodzinny z garażem na wsi lub zamienię na mieszkanie po remoncie 2-pokojowe w Kórniku. Tel. 061 8171 381
* Osoba starsza, chora lub dziecko - opieka (Kórnik i okolice). Tel. 609 197 420
* Sprzedam dom mieszkalno-usługowy w centrum Kórnika wraz z działką budowlaną. Tel 606 699 822
* Sprzedam ule wielkopolskie. Tel. 061 8190 587
* Oddam w wynajem mieszkanie (dom) lub na działaność na wsi 5 km od Kórnika w kierunku Środy Wlkp. Tel. 061 285 66 57
* Kupię dom do remontu lub działkę w Kórniku z dojściem do jeziora. Tel 605 061 274
* Dwurodzinny 215/660 7-pokojowy, odrębne wejścia, 2 łazienki Borówiec 792 884 454
* Przyjmę opiekunkę do dziecka Błażejewko. Tel. 607 773 463
* Stacja Paliw Shell Poznań-Jaryszki zatrudni pracowników. Tel. 061 879 83 85
* Sprzedam 40 działek budowlanych pomiędzy Śremem a Kórnikiem 80 zł za m². Tel.602 676 982
* Zatrudnię blacharza dekarza Kostrzyn Wlkp. Ul. Garncarska 1. tel. 061 8178 080 (po 18:00)
* Sprzedam Opel Vectra 1999 combi, krajowy, przebieg 162 600 km. Tel. 601 748 777
* Studentka bardzo pilnie poszukuje pokoju do wynajęcia na terenie Kórnika. Tel. 609 158 450
* Przyjmę do pracy w sklepie odzieżowym w centrum Kórnika. Tel. 061 817 03 88
* Oddam w wynajem mieszkanie osobom samotnym lub małżeństwu bezdzietnemu. Tel. 061 8171 652
* Oddam w wynajem mieszkanie 3-pokojowe 70m2, częściowo umeblowane w Kórniku-Bninie. Tel. 601 75 26 26
* Sprzedam Mercedes 308, 1990 rok. Tel. 502 657 364
* Korepetycje z matematyki i statystyki. Tel. 508 087 309
* Usługi transportowe. Tel. 502 657 364
* Szukam korepetycji z chemii, zakres gimnazjum. Tel. 608 577 011

ALARMY
-domowe z powiadomieniem

-sieci komputerowe
-instalacje elektryczne

Tel. 788 712 540

instalatorstwo
- poMpy ciepła

- kolektory solarne

tel. 601 421 692

Prywatny Gabinet Psychiatryczny
Lekarz specjalista psychiatra Katarzyna Zięba-Mazurek

Leczenie depresji, nerwic, lęków, psychoz
doświadczenie w pracy na stanowisku  

konsultanta w londynie
Przyjmuję również pacjentów anglojęzycznych

Centrum Ellmed, Pl. Niepodległości 42, Kórnik, rejestracja tel. 061 817 01 75, 
Przyjęcia: 1-wszy i 3-ci czwartek miesiąca od 15.00

Firma ze Śremu wynajmie lub kupi powierzch-
nię lokalową, albo lokal na biuro (min. 100m2), 

niekoniecznie w centrum. Może być dom. 

Tel: 501 389 111

Kupię ziemię rolną 
lub działkę  
budowlaną  

w gminie Kórnik  
lub w gminach 

ościennych.  
Kontakt telefoniczny
518 277 882

SPRZEDAM 
VW  

PASSAT Combi
1,9 TDI, 1998 r.

tel. 692 988 509

Miejsce  
na Twoją reklamę

Ukarani za nieprawidłowe parkowanie 
W okresie od 21 do 30 kwietnia strażnicy 
miejscy ukarali mandatami 7 kierowców za 
parkowanie w Kórniku w miejscach zabro-
nionych. Byli to mieszkańcy gminy Kórnik 
i Śremu. 

Nieudana próba kontroli umów
22 kwietnia w Pierzchnie, podczas próby 
kontroli gospodarki ściekami i śmieciami, 
właściciel posesji zachowywał się agresyw-
nie i wulgarnie, nie okazał żadnych doku-
mentów. Próbował również poszczuć straż-
ników psem. W związku z zachowaniem 
mężczyzny i nie okazaniem żądanych umów 

strażnicy sporządzili wniosek do sądu. 

Mandat za spalanie plastiku 
24 kwietnia patrol SM ukarał mandatem 
mieszkańca Kórnika za spalanie w ognisku 
niedozwolonych śmieci, w tym plastiku i 
innych tworzyw sztucznych. 

Interwencja nad jeziorem 
24 kwietnia strażnicy interweniowali w spra-
wie wyrzuconych śmieci przy linii brzegowej 
Jeziora Kórnickiego. Ustalono sprawcę, któ-
rego zobowiązano do usunięcia odpadów. 

Opr. BM

Z NOTATNiKA SŁUżBOWEGO STrAżY MiEJSKiEJ

STrAżACY W AKCJi

Strażaków wzywano do kolejnych 
zdarzeń: 

• 18 kwietnia zabezpieczali miejsce 
wypadku na trasie Kórnik – Mościnica, na 
wyjeździe do Mosiny, 

• 21 kwietnia zabezpieczali miejsce 
wypadku na skrzyżowaniu ulic Młyńskiej i 
Katowickiej w Kórniku, 

• 22 kwietnia usuwali drzewo w Konar-
skim w kierunku Radzewa, 

• 24 kwietnia zabezpieczali miejsce 
lądowania śmigłowca w Borówcu,

• 29 kwietnia w Borówcu na ulicy Leśnej 
strażacy usunęli drut wystający z płyt. 

Opr. Robert Wrzesiński

kronika 
kryMinalna

Nietrzeźwi rowerzyści 
W okresie od 21 kwietnia do 5 maja 

policjanci zatrzymali na terenie gminy 
2 nietrzeźwych rowerzystów. Pierwszy 
„wpadł” 23 kwietnia w Dziećmierowie. Tam 
funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu 
zatrzymali kierującego rowerem, który znaj-
dował się w stanie nietrzeźwości. Badanie 
wykazało 1,6‰ alkoholu w wydychanym 
powietrzu. Drugiego zatrzymali kórniccy po-
licjanci dwa dni później, 25 kwietnia również 
w tej samej miejscowości. Mężczyzna miał 
2,1‰ alkoholu w wydychanym powietrzu. 

Nie zachował bezpiecznej odległości
23 kwietnia w Kórniku, kierowca opla nie 

zachował bezpiecznej odległości między 
pojazdami i zderzył się z suzuki. 

Nie dostosował prędkości 
24 kwietnia w Koninku, kierujący manem 

nie dostosował prędkości do warunków ru-
chu i doprowadził do zderzenia z fordem. 

Prowadzili na „podwójnym gazie” 
25 kwietnia funkcjonariusze Sekcji 

Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej 
Policji w Poznaniu zatrzymali w Gąd-
kach kierowcę, który prowadził auto, 
będąc w stanie nietrzeźwości. Badanie 
wykazało 0, 8‰ alkoholu w wydychanym 
powietrzu. W tym samym dniu kórniccy 
policjanci dokonali zatrzymania w Ro-
bakowie, kierującego pojazdem, który 
znajdował się w stanie po spożyciu al-
koholu. Mężczyzna miał 0,46‰ alkoholu 
we krwi. 

Nie ustąpił pierwszeństwa 
25 kwietnia w Gądkach, kierowca 

volkswagena nie ustąpił pierwszeństwa 
przejazdu i doprowadził do zderzenia z 
innym volkswagenem. 

Cofał i zderzył się oplem
25 kwietnia w Kórniku, mężczyzna 

kierujący fiatem w wyniku nieprawidłowo 
wykonywanego manewru cofania, zderzył 
się z oplem. 

Kradzieże 
• 22 kwietnia pracownik firmy „Skanska” 

zgłosił kradzież w miejscowości Gądki z 

terenu budowy drogi S-11 zagęszczarki 
gruntowej o wartości 5300 zł,

• 23 kwietnia dokonano kradzieży z 
klatki schodowej bloku mieszkalnego w 
Kórniku, wózka dziecięcego o wartości 
1000 zł,

• 3 maja zgłoszono usiłowanie kradzie-
ży w Borówcu samochodu volkswagen, 
uszkodzenia pojazdu oszacowano na 
1500 zł,

• 3 maja Komisariat Policji w Kórniku 
został powiadomiony o włamaniu do domu 
mieszczącego się w Runowie i kradzieży z 
niego pieniędzy oraz kart bankomatowych 
o wartości 500 zł. 

Najechał na zwierzę
2 maja w Czołowie, kierujący samo-

chodem fiat najechał na przebiegającą 
przez jezdnię zwierzynę, uszkadzając w 
ten sposób pojazd. 

Uszkodzili namiot 
5 maja dyrekcja Gimnazjum w Kórniku 

zgłosiła uszkodzenie mienia w postaci 
rozcięcia plandeki namiotu sportowego 
przy placówce. Straty oszacowano na 
600 zł.

Opr. BM

uwaga utrudnienia 
w ruchu drogowyM

W piątek 23 maja od godziny 22:00 za-
mknięta dla ruchu będzie ulica Zamkowa. 
Ruch skierowany będzie ulicami Parkową 
i Średzką. Podczas planowanej na ten 
dzień parady mogą nastąpić chwilowe 
wstrzymania ruchu w obrębie Zamkowej i 
kórnickiego rynku.

W sobotę 24 maja od rana zamknięta 
będzie dla ruchu ulica Zamkowa do Pro-
wentu. Pomiędzy 13:00 a 16:00 z powodu 
pokazu „harlejowców” całkowicie wyłączony 
z ruchu będzie kórnicki rynek. Objazdy 
przeprowadzone będa ulicami: Poznańską, 
Szkolną, Powstańców Wlkp., Dworcową, 
20 Października oraz Średzką. Część ul. 
Średzkiej od Wojska Polskiego do Placu 
Niepodległości będzie także zamknięta. 
Ruch na ulicay Wojska Polskiego odbywać 
się będzie normalnie. Ulice Kuśnierska, 
kolegiacka i Pocztowa będą funkcjonować 
na ogólnych zasadach, jednak nie będzie 
można z nich wjechać na Plac Niepodle-
głości.

Na czas zamknięcia rynku (13:00-
16:00) przystanki komunikacji zbiorowej 
przeniesione zostaną na ul. Poznańską, na 
wysokości Restauracji Kórnickiej i Apteki 
Zamkowej.

Od 16:00 do 22:00 nastąpi całkowite 
zamknięcie ulicy Zamkowej od Placu 
Niepodległości do Parkowej. Od prowentu 
do Parkowej zorganizowany zostanie 
dodatkowy parking na jednym z pasów 
jezdni. 
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inforMator dla osoBy 
niepełnosprawneJ

Komputer w życiu osoby niepełnosprawnej często jest jedynym możliwym 
sposobem porozumiewania się z innymi ludźmi i doskonałym narzędziem reha-
bilitacyjnym. Osoby niepełnosprawne mogą otrzymać dofinansowanie do zakupu 
komputera z różnych źródeł ze względu na rodzaj niepełnosprawności, jaką się 
charakteryzują.

Nazwa programu  
i jego realizator

Termin 
składania 
wniosków

Dla kogo jest kierowany program?

„Komputer  
dla Homera”

Państwowy 
Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych
ul. Lindego 4
60-573 Poznań

17.03-30.04. 
2008

- pełnoletnie osoby w wieku aktywności zawodowej, 
niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu wzroku, 
posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,  
- dzieci i młodzież w wieku do lat 18 niepełnosprawne z 
powodu dysfunkcji narządu wzroku, posiadające aktualne 
orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego 
stopnia niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o 
niepełnosprawności.

Warunki uczestnictwa w programie:
- wykonywanie przez osobę niepełnosprawną pracy zarobkowej 
lub zarejestrowanie się w urzędzie pracy w przypadku osób 
bezrobotnych bądź poszukujących pracy lub uczenie się albo 
studiowanie. 

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie nie 
wcześniej niż po upływie 3 lat, licząc od końca roku, w którym 
udzielono pomocy ze środków PFRON. 

„Pegaz 2003”

Państwowy 
Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych
ul. Lindego 4
60-573 Poznań

1.04-16.05. 
2008

- pełnoletnie osoby w wieku aktywności zawodowej, 
niepełnosprawne z powodu braku lub znacznego niedowładu 
obu kończyn górnych, posiadające ważne orzeczenie o 
znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo 
orzeczenie równoważne,
-  niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku do lat 18 z 
brakiem lub znacznym niedowładem obu kończyn górnych, 
posiadające aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego 
lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo aktualne 
orzeczenie o niepełnosprawności, 
- osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie 
o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne), które są:  
a) uczniami szkół ponadgimnazjalnych,  
b) słuchaczami kolegiów, 
c) studentami studiów pierwszego stopnia lub studentami 
studiów drugiego stopnia albo studentami jednolitych studiów 
magisterskich – prowadzonych przez szkoły wyższe, 
d) posiadaczami dyplomu ukończenia studiów wyższych, 
kształcącymi się na studiach podyplomowych prowadzonych 
przez szkoły wyższe lub przez inne jednostki uprawnione do 
prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów, 
e) uczestnikami studiów doktoranckich prowadzonych przez 
szkoły wyższe lub przez inne jednostki uprawnione do 
prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów, 
f) studentami uczelni zagranicznych, 
g) studentami odbywającymi staż zawodowy za granicą w 
ramach programów Unii Europejskiej, pobierającymi naukę w 
systemie stacjonarnym lub naukę w systemie niestacjonarnym, 
- niepełnosprawne dzieci i młodzież z ważnym orzeczeniem 
o niepełnosprawności, z ubytkiem słuchu na poziomie od 
90 decybeli, realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek 
przygotowania przedszkolnego.

dofinansowanie 
w zakresie 
likwidacji barier  
w komunikowaniu 
się 
Powiatowe 
Centrum Pomocy 
Rodzinie
ul. Zielona 8
61-851 Poznań

wnioski 
można 
składać  
w każdym 
czasie

- mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to 
uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności 
a realizacja likwidacji barier umożliwi lub w znacznym stopniu 
ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, 
codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

dofinansowanie 
w zakresie 
sprzętu 
rehabilitacyjnego
Powiatowe 
Centrum Pomocy 
Rodzinie
ul. Zielona 8
61-851 Poznań

wnioski 
można 
składać w 
każdym 
czasie

- mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to 
uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności 
a posługiwanie się komputerem umożliwi lub w znacznym 
stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie 
podstawowych, codziennych czynności i będzie stanowiło 
narzędzie rehabilitacyjne.

Więcej informacji można znaleźć na 
stronie internetowej: www.pfron.org.pl, 
pod numerem bezpłatnej infolinii PFRON 
0 800 533 335 oraz w biurze Gminnego 
Rzecznika Osób Niepełnosprawnych, 
gdzie można pobrać wnioski, do każdego 
z wyżej wymienionych programów.

W następnym numerze opublikujemy 
możliwości uzyskania innych dofinansowań 
ze środków Powiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie dla osób niepełnosprawnych.

Opr. Anita Wachowiak
Gminny Rzecznik Osób  

Niepełnosprawnych
(tel. 8 190 219, 515 229 671,  

mail – rzecznik.on@kornik.pl)

wyniki Vi turnieJu rodzinnego kÓrnik 03.05.2008
Mc Zawodnik                         Feder  Ro  PZSz Klub      Pkt  Śr-Buch.  Buch.  Wygr.  Progr.
1  Stachowiak, Sławomir                 2059    POZNAŃ                     6.5      20.0   28.0      6    27.0
2  Drożdżyński, Daniel             G      1952    SZACH WOLSZTYN  5        22.5   30.5      4    19.0
3  Hemmerling, Jarosław          D      1928    LIPNO                          5        22.0   31.5      5    23.0
4  Drożdżyński, Arkadiusz       G       1800    SZACH WOLSZTYN  5        20.0   28.0      4    19.5
5  Łancuncewicz, Andrzej        B       1600    HETMAN KONIN    4.5  14.0   20.5      4    14.0
6  Napierała, Małgorzata                   1773    KOMANDORIA          4        21.5   30.5      4    18.0
7  Szymański, Włodzimierz              1600    WIEŻA KÓRNICKA   4        19.0   28.0      4    17.0
8  Demski, Marek                     A       1800    HETMAN KONIN      4        18.5   27.0      4    17.0
9  Pużak, Dariusz                      E       1600    PIĘTERKO                 4        18.5   24.0      4    16.0
10 Kerber, Rajmund                          1600    WIEŻA KÓRNICKA  4        15.5   21.0     3    13.0
11 Zgarda, Jakub                      F        1800    WIEŻA KÓRNICKA  3.5     16.5   23.0      3    14.0
12 Makowski, Paweł                C       1600    POZNAŃ                     3.5     16.5   23.0      3    13.5
13 Pietrowski, Stanisław                   1800    WIEŻA KÓRNICKA  3        19.0   28.0      3    15.0
14 Demski, Andrzej                 B        1600    HETMAN KONIN     3        17.5   24.5      2    11.0
15 Piasecki, Andrzej                 C       1600    POZNAŃ                    3        17.5   23.0      2    15.5
16 Zgarda, Marek                     F       1400    WIEŻA KÓRNICKA  3        17.0   21.5      2    10.0
17 Demski, Jan                         A       1600    HETMAN KONIN     3        14.0   22.0      3    10.0
18 Drożdżyński, Adam                     1400    NOWY TOMYŚL     2.5     15.5   20.5      2     9.0
19 Hemmerling, Jarosław Jun  D      1000    LIPNO                        2.5     15.0   20.0      1     7.5
20 Pużak, Piotr                         E      1600    PIĘTERKO                  2        18.0   25.0      1     6.0
21 Hemmerling, Jerzy                      1000    LIPNO                         1        15.0   21.0      0     6.0

KLASYFiKACJA drUżYN dWUOSOBOWYCh

Miejsce Skrót Składy drużyn Suma pkt
I G Drożdżyński Daniel+Drożdżyński Arkadiusz=5+5= 10
II D Hemmerling Jarosław junior+Jarosław senior=2,5+5= 7,5
III A Demski Jan + Demski Marek=3+4= 7
IV B Łancuncewicz Andrzej+Demski Andrzej=3,5+3= 6,5
V F Zgarda Marek+Zgarda Jakub=3+3,5= 6,5
VI C Piasecki Andrzej+Makowski Paweł=3+3,5= 6,5
VII E Pużak Piotr+ Pużak Dariusz=2+4= 6

Miejsca drużyn, które zdobyły równą 
ilość punktów ustalono na podstawie lo-
katy w turnieju indywidualnym lepszego 
zawodnika danej drużyny. W klasyfikacji 

drużynowej najlepsze rodziny otrzymały po 
dwie Azalie, najlepsi zawodnicy w turnieju 
indywidualnym otrzymali nagrody rzeczowe 
a juniorzy upominki. 

Turniej przygotował i przeprowadził 
Ryszard Bartkowiak reprezentujący Mię-
dzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 
„Wieża Kórnicka”.

taBela aMatorskieJ ligi piłki nożneJ 

SEZON 2008 TABELA – I LIGA 

Mc Drużyna Mecz Pkt Z R P Br. zd. Br. str. R. br. 
I REANIMACJA 3 7 2 1 0 13 2 10
II PIERZCHNO 3 6 2 0 1 13 8 5
III INTRANS BŁAŻEJEWKO 2Z 4 1 1 0 7 4 3
IV BNIN 1PZ 3 1 0 0 3 1 2
IV KA-DE KAMIONKI 2 Z 3 1 0 1 8 6 2
VI JAGROL SZCZODRZYKOWO 3 3 1 0 2 4 9 -5
VII CZMONIEC 1PZ 1 0 1 0 1 1 0
VIII WARTA RADZEWICE 2P 1 0 1 1 2 3 -1
IX DĘBY ROGALIN 3 0 0 0 3 7 23 -16

SEZON 2008 TABELA – II LIGA 

Miejsce Drużyna Mecze Pkt Z R P Br. zd. Br. str. R. br. 
I KALEJE 2P 6 2 0 0 15 3 12
II PRUSINOWO 3 6 2 0 1 14 8 6
III SZCZYTNIKI 3 6 2 0 1 8 7 1
IV RUNOWO 3 6 2 0 1 9 7 2
IV WSTRZĄSY... SURÓWKI SZNURA 2Z 3 1 0 1 6 2 2
VI DYNAMIX ROBAKOWO 2 3 1 0 1 6 6 0
VII FC SKR 2P 3 1 0 1 6 7 -1
VIII FANATYCY 2Z 0 0 0 2 4 11 -7
IX BŁAŻEJEWO 3 0 0 0 3 1 16 -15

#####         Z- MECZ ZALEGŁY, P – PAUZA 

04.05.08 rozegrano mecze eliminacyjne 
do Turnieju Białej Damy. Do finału awanso-

wały: Czmoniec, Reanimacja, Pierzchno 
oraz Bnin lub Szczodrzykowo ( meczu 

został przerwany, więc będą strzelane 
karne). AN

„raJd starosty” na 
„szlak BoBrowy” 

do czMoŃca

Śremski Klub Rowerowy "Żwawe Dziad-

ki" organizują po raz kolejny rajd rowerowy. 

Tym razem hasło brzmi : "Rajd starosty" na 

"Szlak bobrowy" do Czmońca. W sobotę 

10.05.2008 o godz. 10.00 spod wierzby wy-

ruszamy ze Śremu : ulicami Chłapowskie-

go, Kilińskiego przez most na Warcie i na 

Kanale Ulgi do wioski Czmoniec. Konkret-

nie na początek "Szlaku Bobrowego". Po 

przejściu lub przejechaniu tego szlaku (ok. 

4 km) znajdziemy się w okolicach boiska 

piłkarskiego i placu na którym ten szlak się 

kończy. Tam oczekiwać już na nas będzie 

wojskowa grochówka, którą spożyjemy 

słuchając skocznych melodii wygrywanych 

przez DJ-a. Około godz. 14.00 wyruszymy 

w drogę powrotną.
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zapraszaMy

1. Wszystkie dzieci w wieku 2-12 lat do udziału
w XXXI Wielkim festynie Rowerowym Dla Dzieci,

w którym każdy uczestnik otrzyma upominek.

2. Wszystkich sympatyków kolarstwa na: 
Xi Ogólnopolski  Wyścig na rowerach Górskich dziew-
cząt i chłopców o  Puchar  Burmistrza gminy  Kórnik.
Zawody odbędą  się 22 maja  2008r. na stadionie OSir    

w Kórniku

Program zawodów :
13.00 – 14.30  zapisy dzieci  na stadionie  w obecności lub 

 opiekunów   ( prosimy zabrać 4 agrafki )
15.00 start dzieci do lat 4    -  dystans  100m                      
15.10 start dzieci do lat 6     -  dystans   250m
15.20 start dzieci do lat 8      -  dystans   400 m

15.30 start dzieci do lat 10 - dystans  800m
15.40  start dzieci do lat 12 - 1600m 

15.50  start kat. Młodzik          - 7,5 km (13-14 lat)
16.20 start kat. Junior mł.      - 10km (15-16 lat) 
17.00   ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

Organizatorzy:
Starostwo Powiatowe

Urząd Miejski w Kórniku
UKS Jedynka Kórnik

Wielkopolski Związek Kolarski

Sponsorzy:
Urząd Miejski w Kórniku,  Starostwo Powiatowe

Firma lIMARO -- Mosina, b.c.M. „Nowatex – Puszczykowo”, 
 Firma OtoMoto,  auto Handel”  R. Kolasa

Fundacja Zakłady Kórnickie, Hotel RODAN – Tenis&Spa
„SHIMANO”- R&P Pawlak,  Firma „Rowery Antkowiak”

koleJne zwycięstwa 
kolarzy liMaro

       Dopiero co kolarska karuzela rozpo-
częła się na dobre, a kolarze UKS Jedynka 
Limaro Kórnik odnoszą już spore sukcesy. 
Najpierw podczas Memoriału Leszka Kluja 
w Kobylnicy wystartowali najmłodsi, gdzie 
wśród młodzików zwyciężył Andrzej Grześ 
przed Szymonem Rozmiarkiem, a wśród 
żaków najlepszy był Patryk Rajkowski. 
W kategorii młodziczek zwyciężyła Alicja 
Ratajczak wszyscy UKS Jedynka. 

W tym samym czasie w Międzyrzeczu 
odbyła się pierwsza seria pucharu Polski 
kobiet w kolarstwie szosowym. W wyścigu 
indywidualnym na czas wśród kobiet Open 
10 miejsce (4m do lat 23) zajęła dziewiętna-
stoletnia Katarzyna Pawłowska, na 17 miej-
scu (8m do 23 lat) sklasyfikowana została 
najmłodsza w stawce Monika Adamska. 
Wśród juniorek Magdalena Wójkiewicz 
była 6-ta. W wyścigu ze startu wspólnego 
bardzo dobrze pojechały zarówno Adamska 
jak i Pawłowska, zajmując kolejno 10 i 14 
miejsce. Zwyciężyła wicemistrzyni Świata 
Litwinka Diva Tuslaite.

Bardzo dobrze wypadli zawodnicy Lima-
ro podczas wyścigów Ogólnopolskich roz-

grywanych podczas świąt majowych. Kry-
terium uliczne w Jarocinie ładnie zespołowo 
rozegrali juniorzy młodsi, co zaowocowało 
zwycięstwem Daniela Horyzy i piątym miej-
scem Daniela Adamskiego. W wyścigu ża-
ków (11-12 lat) drugie miejsce zajął Patryk 
Rajkowski, a reprezentujący od niedawna 
KLTC Konin jego starszy brat Bartosz zajął 

czwarte miejsce wśród juniorów. Czwarta 
w klasyfikacji kobiet Open była Również 

Monika Adamska, a Katarzyna Pawłowska i 
Magdalena Wójkiewicz zajęły kolejno miej-
sce 6 i 7, natomiast w wyścigu młodziczek 
Alicja Ratajczak była 4. 

Równie udany dla zawodników z Kórni-
ka był silnie obsadzony wyścig szosowy  w  
Noskowie. Ponownie klasa dla siebie była 
grupa juniorów młodszych (15-16 lat) gdzie 
tym razem na najwyższym stopniu podium 
stanął Daniel Adamski, ale zarówno jego 
imiennik Horyza i Adam Piasecki wspólnie 
zapracowali na ten sukces. W tym samym 
wyścigu, ale dla młodziczek Alicja Rataj-
czak była 3, a Paula Dutkiewicz zajęła 4m  
wśród juniorek młodszych. Na zakończenie 
w wyścigu pań druga była Kasia Pawłowska 
a Monika Adamska i Natalia Piasecka zajęły 
kolejno miejsce 4 i 6.

Od tego roku mamy również swoich 
reprezentantów w wyścigach Grand Prix 
MTB organizowanych przez Czesława 
Langa. Podczas pierwszej serii tych wyści-
gów w Szczawnie Zdroju, wśród juniorów 
młodszych 6 miejsce zajął Oskar Pluciński 
(jako drugi z  Polskich zawodników), a jako 
25 linie mety minął Michał Jędrzejczak, obaj 
Limaro Kórnik. Pół minuty za Plucińskim na 
metę przyjechał aktualny mistrz Polski w tej 
specjalności kolarstwa Michał Czerkies z 
Floty Gdynia.  HS

XiV Bieg  
z „Białą daMą”

T e R M I N
18 maja 2008 ( niedziela) 

GODz. 15,00

z A P I S Y 
od godz. 14,00

 w Ośrodku Sportu i  rekreacji  
w Kórniku na Błoniach.

O godz. 14,45 wyjazd autobusu na 
start wspólny wszystkich kategorii 

wiekowych do Bnina
 

Start z ul. zwierzynieckiej – bieg 
przez Zwierzyniec z metą na 

stadionie . Przed  startem będą 
oznaczane kartki startowe, które 
zawodnicy otrzymają przy zapi-

sach do biegu.

NAGrOdY -  Pamiątkowe znaczki, 
dyplomy dla najlepszych oraz dla 
3 najlepszych w każdej kategorii 

wiekowej nagrody rzeczowe. Spe-
cjalne nagrody dla najstarszych  

i najmłodszych mieszkańców 
gminy Kórnik. Ponadto wśród 

wszystkich uczestników, którzy 
nie zdobyli nagród rozlosujemy 20 

nagród pocieszenia.

drużynowy tenis  
stołowy

W Biezdrowie koło Szamotuł odbyły się 
Drużynowe Zawody Gimnazjów w tenisie 
stołowym rejonu Poznań-Zachód. Repre-
zentantki powiatu poznańskiego dziewczęta 
z Gimnazjum w Kórniku Kinga Zgarda i 
Marta Lehman zajęły 10 miejsce. Z kolei 
w  Objezierzu powiat poznański-ziemski 
reprezentowały dziewczęta ze Szkoły 
Podstawowej w Szczodrzykowie i chłopcy 
z Radzewa.

finał woJewÓdzki  
tenisa stołowego

W Czarnkowie w Indywidualnych Mi-
strzostwach Wielkopolski Szkół Gimna-
zjalnych w tenisie stołowym walczyli: Kinga 
Zgarda z Gimnazjum w Kórniku i Sylwester 
Serba z Gimnazjum w Robakowie.

piłkarze nożni wyszli 
na Boiska

W  Kostrzynie w Półfinałach Mistrzostw 
Powiatu Poznańskiego w piłce nożnej grali 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Bninie 
. Nasz najlepszy zespół wśród kórnickich 
podstawówek rozegrał mecze z najlepszymi 
szkołami z gmin: Kostrzyn, Kleszczewo, 
Swarzędz zajmując w turnieju  trzecie 
miejsce. 

reJon poznaŃ-wschÓd 
w unihokeJu

Chłopcy Szkoły Podstawowej w Kórniku
-Bninie  reprezentowali  powiat poznański 
w unihokeju. W zawodach, które odbyły się 
w Śremie uczniowie p. Małgorzaty Iszkuło  
wśród sześciu najlepszych szkół z Rejonu 
Poznań- Wschód zajęli  4 miejsce.

  

żerkÓw goŚcił  
naJlepszych Biegaczy 

wielkopolski

W Żerkowie k/ Jarocina odbyły się 
Indywidualne Mistrzostwa Województwa 
w biegach przełajowych. Startowali także 
zawodnicy z naszych szkół. Bardzo dobrze 
pobiegła uczennica p. Katarzyny Pucek z 
Szkoły Podstawowej w Kórniku  NIKOL  
PŁOSAJ.Wśród ponad setki  startujących 
uczestniczek zajęła szóste miejsce w Wiel-
kopolsce i  oprócz dyplomu otrzymała na-
grodę rzeczową. Jest to w ostatnich kilkuna-
stu latach najwyższe miejsce reprezentantki 
Kórnika w biegach przełajowych. Ponadto 
Rafał Kąkol z Gimnazjum w Robakowie był  
20, Konstanty Kalisz z SP Radzewa zajął  
58 miejsce oraz reprezentanci Gimnazjum 
w Kórniku Kacper Rajkowski  -  45 a Mal-
wina Sanocka -  64 miejsce.

ARA

Święto taŃca  
w szczodrzykowie

Już od 1982 roku 29 kwietnia obchodzo-
ny jest Międzynarodowy Dzień Tańca. Jest 
to data urodzin Jeana –Georgesa Noverre 
- reformatora baletu. Każdego roku swoje 
przesłanie na ten dzień ogłasza inna oso-
ba związana z tańcem współczesnym lub 
baletem. Od kilkunastu lat Szkolny Związek 
Sportowy w Kórniku organizuje konkursy 
tańca dla uczniów szkół podstawowych a 
także w szkołach króluje taniec.21 kwietnia 
b.r. już po raz siódmy odbył się Gminn-

Konkurs Tańca Towarzyskiego w Szczo-
drzykowie. Co roku gospodarze zaskakują 
uczestników nową scenerią. Tym razem 
mottem rozpoczęcia i zakończenia imprezy 
był świat marzeń i wspomnień z czasów 
dzieciństwa , czasów bajek i baśni. W rolę 
calineczki, w układzie tańca baletowego 
wcieliła się Julia Wilczewska- uczennica 
drugiej klasy szkoły w Szczodrzykowie, 
która jednocześnie uczęszcza do szkoły 
baletowej.

Dyrektorka szkoły p. Barbara Pietrala 
otwarła imprezę a gości i uczestników 
przywitała prowadząca imprezę Aneta 
Stróżyńska. W imprezie oprócz nauczycieli, 
rodziców, uczniów uczestniczyli niezawod-
ni goście w osobach: prezesa SZS PP 
Tadeusza Rauka, długoletni wykładowca 
akademicki  i wychowawca wielu pokoleń 
nauczycieli dr Stefan Jachnik, działaczki 
SZS Wanda Pawlak i Anna Rauk oraz dyr. 
Małgorzata Siekierska. W tegorocznym 
konkursie wystąpiło 17 par tanecznych ze 
wszystkich szkół podstawowych. Wszystkie 
pary obowiązkowo tańczyły walca wiedeń-
skiego, tango i cha-cha oraz w układzie 
zespołowym polkę. Zmagania taneczne 
oceniało jury w składzie: Tadeusz Rauk- 
długoletni nauczyciel tańca w liceum, 
instruktorki form tanecznych i aerobiku pp. 
Dorota Hejmlich i Iwona Rauk.  Po trzech 
tańcach obowiązkowych najlepszymi pa-
rami byli:

1. Paulina Starzak – Dawid Staszak z 
SP Szczodrzykowo

2. Maria Kujawa – Maciej Waligóra z SP 
Szczodrzykowo

3 .  K l a u d i a  R o z m i a r e k  -  P a -
weł  Radz ie jewsk i  –  SP Radzewo                                                                                                                                          
            

4. Marta Przybył- Filip Toś- SP Kórnik 
5. Weronika Cyra – Piotr Miara – SP 

Kórnik
6.  Wik tor ia  Kanc iak –  Krzysz -

tof Białkowski- SP Szczodrzykowo.                                                          
W poszczególnych tańcach najlepiej za-
tańczyli:

Walc wiedeński -  Maria Kujawa- Maciej 

Waligóra, Paulina Starzak- Dawid Staszak, 
Wiktoria Kanciak - Krzysztof Białkowski – 
wszyscy z Szczodrzykowa.

Tango - Agata Niemier- Konstanty 
Kalisz z Radzewa, Paulina Starzak- 
Dawid Staszak z Szczodrzykowa, Maria 
Kujawa- Maciej Waligóra z Szczodrzy-
kowa.

Cha- cha - Klaudia Rozmiarek- Pa-
weł Radziejewski z Radzewa, Weronika  
Cyra - Piotr Miara z Kórnika, Paulina Sta-
rzak- Daniel Staszak z Szczodrzykowa.                                                                                                   
W układzie zbiorowym polki zwycię-
żył  zespół z Szczodrzykowa przed 
Kórn ik iem,  Radzewem i  Bn inem.                                                                                                                                 
Pamiątkowe plakietki i medale spon-
sorował Bar Rożen - St. Gorzałczany z 
Kórnika a statuetki dla szkół Urząd Miejski 
w Kórniku.

W trakcie imprezy swoje umiejętności 
w tańcu towarzyskim zaprezentowała 
para uczniów z Liceum Ogólnokształ-
cącego w Kórniku. W układzie aerobiku 
wystąpiły licealistki „Kórniczanki” a w 
tańcu nowoczesnym uczennice klasy 
pierwszej.

Dzięki tej imprezie również gmina 
Kórnik uczciła Międzynarodowy Dzień 
Tańca a było na co popatrzeć. Umiejęt-
ności taneczne nabyte (za darmo !)w 
szkole przydadzą się zapewne w doro-
słym życiu. ARA

(dokończenie na str. 34)
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   TELEfONY ALARMOWE:
999, 8660066, 8661235 Pogotowie ra tun ko we
998 Straż pożarna
997 Policja 
992 Pogotowie gazowe
991 Pogotowie energetyczne
(061) 8620111 anonimowa, całodobowa in for ma
cja dotycząca kra dzie ży sa mo cho dów
(061) 8478997 automat zgłoszeniowy Wydziału 
ds. nar ko ty ków KW Policji w Poznaniu
Rada Miejska w Kórniku
ul. Rynek 1, 62035 Kórnik
tel./fax (061) 817 02 77
e-mail: radamiejska@kornik.pl
Urząd Miejski w Kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62035 Kórnik 
tel. (061) 817 04 11, (061) 8170182, fax. (061) 817 04 75
Gminne Centrum Reagowania
tel. (061) 817 00 74
tel. alarmowy: 0602 620 736
e-mail: oc@kornik.pl
Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62035 Kórnik
tel. (061) 817 02 04 (700-1500) w godz. wieczornych 997 
Ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. (061) 817 01 15, tel. kom. 602 740 481
Straż Miejska, ul. Poznańska 83 (Gazownia)
w godz. od 7.00 do 22.00
tel./fax. (061) 817 01 26, tel. kom. 604 607 104
Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „Zdro wie”
ul. Poznańska 34a, tel. (061) 817 00 43, (061) 817 00 59
„falck” 
Poznań, ul. Strzelecka 49
tel. 96-75
Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
ul. Poznańska 71c
tel. (061) 817 02 72, fax. (061) 817 00 41
Pogotowie wodociągowe
tel. 0602319756
Pogotowie kanalizacyjne
tel. 0602319775
AQUANET
Tel. alarmowy: 994
Biuro Obsługi Klienta: (061) 8359032, (061) 8359036/37 
Pogotowie Energetyczne w Kór ni ku
ul. Młyńska 36
tel. (061) 817 04 23
Gminna Komisja Rozwiązywania Pro ble mów 
Al ko ho lo wych
ul. Poznańska 34a
tel. (061) 817 00 54
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a
tel./fax. (061) 817 00 54
Nadleśnictwo Babki
tel. (061) 878 80 43, fax. (061) 878 81 07
Urzędy Pocztowe: 
Kórnik, ul. Wojska Polskiego 9, tel. (061) 817 01 20/30
Gądki, tel. (061) 817 11 62, (061) 817 11 68
Apteki:
Kórnik, ul. Średzka 1, tel. (061) 817 01 28
Kórnik, ul. Poznańska 14, tel. (061) 817 08 34
Kórnik, pl. Niepodległości 40, tel. (061) 817 02 39
Lecznice dla zwierząt / gabinety we te ry na ryj ne
Kórnik, ul. Młyńska 44, tel. (061) 817 01 67
Kórnik, ul. Stodolna 88, tel. (061) 817 03 44 
tel. kom. 660723400
Kórnik, ul. Dworcowa 18, 
tel. (061) 817 02 22; tel. kom. 601 956 700
Przedsiębiorstwo Autobusowe KOM BUS
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. (061) 898 06 66, (061) 817 02 76 
Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, tel. (061) 817 00 21
Zamek Muzeum i Biblioteka Kórnicka
ul. Zamkowa 10, tel. (061) 817 00 81
tel./fax. (061) 817 19 30
Zakład Doświadczalny PAN
tel. (061) 817 01 55
Instytut Dendrologii PAN i Arboretum
ul. Parkowa 5, tel. (061) 817 00 33

Następny numer Kórniczanina ukaże się
23-go maja 2008r.

Materiały prosimy dostarczać do 16-go maja 2008r.

(dokończenie ze str. 32)

sukces chłopcÓw  
i pech dziewcząt  
z szczodrzykowa

Kolejny sukces odnieśli uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie. 
Tym razem młodzi lekkoatleci zdobyli 
brązowe medale w Mis t rzostwach 
Powiatu Poznańskiego w czwórboju 
lekkoatletycznym. Jest to konkurencja 
drużynowa i wyniki uzyskane przez 5 
zawodników przelicza się na punkty 
według tabel wielobojowych za 4 kon-
kurencje (60m, w dal, p. pal. 1000m chł. 
a 600m dz.)

Przygotowani przez p. Dariusza Śmi-
gielskiego trzecie miejsce z ilością 936 
pkt. wywalczyli: Bartosz Ławniczak-210 
pkt. Szymon Płotkowiak-194 pkt. Damian 
Andrzejczak-191 pkt.. Dawid Staszak-182 
pkt. Szymon Płotkowiak- 159 pkt.  Damian 
Achtenberg uzyskał 155 pkt. Najlepsze 
wyniki osiągnęli: Damian Andrzejewski – 
60 m -8,61, skok w dal – 4,63m, Bartosz 
Andrzejewski – p. pal -48,00m i 1000m 
– 3:43,00.

Pecha miała drużyna dziewcząt z 
Szczodrzykowa. Ich najlepsza  czwórboist-
ka Wiktoria Żegleń nie mogła wystartować 
w zawodach z powodu kontuzji – ręka w 
gipsie. Ostatecznie dziewczęta p. Barbary 
Jańczyk zajęły 7 miejsce. Wiktoria Graf 
uzyskała 218 pkt. Aneta Stróżyńska- 179 
pkt. Patrycja Tomczyk – 164 pkt. Marta 
Ignaszak – 160 pkt. Paulina Wojnowska- 
156 pkt.

Najlepsze wyniki uzyskały: Wero-
nika Graf: 60m- 9,45, w dal- 4,02m, p. 
pal.-31,50 m, 600m –2: 18 oraz Aneta 
Stróżyńska – w dal-4,02m. Były to 
ostatnie zawody powiatowe dla szkół 
podstawowych, które zadecydują o 
punktacji szkół  we współzawodnictwie 
„ Na najlepszą szkołę w powiecie po-
znańskim”. ARA

lekkoatleci giMnazJÓw 
kÓrnika i roBakowa  
w czołÓwce powiatu

Na stadionie przyszkolnym w Puszczy-
kowie 231 dziewcząt i 264 chłopców z 19 
gimnazjów powiatu poznańskiego walczyło 
o awans do zawodów wojewódzkich w 
konkurencjach lekkoatletycznych.       W 
Mistrzostwach Powiatu Poznańskiego w 
lekkiej atletyce zdecydowane zwycięstwo 
w punktacji zespołowej odniosły dziewczęta 
z Gimnazjum w Kórniku uzyskując  99 pkt. 
pokonując m.in. gimnazjalistki z  Pecnej- 
50 pkt.  i Gimnazjum nr 2 w Puszczykowie 
42 pkt. Dziewczęta z Robakowa zajęły z 
ilością 23 pkt. siódme miejsce. Zaledwie 
1 punktem przegrali punktację drużynową 
chłopcy z Gimnazjum w Robakowie, którzy 
gromadząc 50 pkt. zajęli drugie miejsce. 
Pierwsze miejsce wywalczyli  uczniowie z 
Pecnej – 51 pkt, a trzecie z Gimnazjum nr 2 
w Mosinie - 47 pkt. Gimnazjaliści z Kórnika 
z ilością 44 pkt. uplasowali się na miejscu 
piątym. Najlepsi uczniowie z  gminy Kórnik 
zdobyli  3 złote medale: Weronika Szmańda 
-kula 9,64m, Sebastian Kapusta-w dal-5,90m, 
Edyta Simon oszczep-22,90m , 6 srebrnych: 
Beata Zwierzyńska – 300m ppł. - 57,34 sek. 
Sandra Szczepaniak-600m 1:53,00,Weronika 
Jakubowska-wzwyż 145 cm, Mateusz Grzel-
czak- 300m ppł. 47,5 sek. Marcin Kąkol-300m 
41,55 sek. oraz sztafeta szwedzka Robako-
wa: Sebastian Gruchociak, Michał Basalak, 
Piotr Maciejewski, Marcin Kakol-2:23,30. 
8 brązowych medali zdobyli: Agnieszka 
Waszak- 300m ppł.- 58,91sek, Paulina Mruk-
1000m 3:51,00, Joanna Żyto- wzwyż 140 cm, 
Marta Lehmann- oszczep 22,60m,Ewelina 
Makowska-dysk 20,45m,Błażej Olejniczak-
300m ppł. -47,5 sek, Szymon Sobieraj-w-
zwyż 170 cm i sztafeta szwedzka Kórnika: 
Agnieszka Waszak, Beata Zwierzyńska, 
Sandra Szczepaniak, Weronika Jakubowska 
czas -2:51,32. Ponadto do dalszych zawodów 
zakwalifikowało się osiem osób , którzy zajęli 
miejsca czwarte, pięciu gimnazjalistów – piąte 
i sześciu- szóste miejsce. Półfinał Mistrzostw 
Wielkopolski odbędzie się 20 maja na stadio-
nie Olimpii w Poznaniu. ARA




