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APROSTO Z  RATUSZAO ile wiem, o tym by zostać Białą Damą 

myślałaś już od kilku lat.
Reprezentowanie Gminy Kórnik, jako Biała 

Dama, to wielki zaszczyt, ale też niemałe wy-
zwanie. Decyzja o kandydowaniu dojrzewała 
we mnie od kilku lat. W tym roku uznałam, że 
nadszedł już odpowiedni czas, by spróbować? 
Zostałam wybrana i mogę o sobie powiedzieć 
„jestem Białą Damą A. D. 2012”! Czy nie 
przeceniłam swoich możliwości? Ocenicie 
Państwo za rok.

Dlaczego warto wcielić się w rolę sław-
nej Teofili?

Jedni mówią o jej zasługach, inni wypomi-
nają przywary…,  ale jak to zwykle bywa osoby 
wybitne są kontrowersyjne. Wcielenie się w tak 
postępową, jak na owe czasy, postać jest nie 
lada zadaniem. A poza tym, któż nie zna kórnic-
kiej Białej Damy nocą spacerującej po parku...

Pewnie znasz poprzednie Białe Damy. 
Czy rozmawiałaś z nimi o tym „jak było?”?

 Oczywiście, że znam pięć moich poprzed-
niczek. Wszystkie jesteśmy Kórniczankami, 
chodziłyśmy do tej samej szkoły i jest jeszcze 
coś, co nas łączy… Wszystkie śpiewałyśmy 
w chórze Tutti Santi. To właśnie z Tutti Santi 
trzykrotnie miałam przyjemność wyjeżdżać do 
Konigstein na Burgfest i z bliska obserwować 
Białe Damy w czasie pełnienia tej zaszczytnej 
funkcji. Myślę, że to doświadczenie również 
miało wpływ na moją decyzję o kandydowaniu. 

Jak przeżyłaś miniony weekend? Jak 
reagują miejscowi i goście na spotkanie oko 
w oko z Białą Damą?

Miniony weekend? No cóż, wyczerpujący, 
ale fascynujący. Usłyszałam wiele ciepłych 
słów, za które serdecznie dziękuję mieszkań-
com Kórnika, naszej gminy i gościom, którzy 
ten wyjątkowy weekend spędzali w naszym 
uroczym mieście. Wiele osób prosiło o wspól-
ne zdjęcie, gratulowało tytułu. Dla niektórych 
ogromnym zaskoczeniem było spotkanie 
z legendarną Białą Damą. Zaskoczenie to, 
malowało się przede wszystkim na twarzach 
najmłodszych.

Czego spodziewasz się po swoim rocz-
nym panowaniu? 

Sądzę, że czekający mnie rok będzie 
niesamowitym przeżyciem i przygodą. Pewnie 
niektóre wyzwania zaskoczą mnie, ale jestem 
przekonana, że będzie to jeden z ciekawszych 
okresów w moim życiu…

Masz jakieś plany, propozycje, ciekawe 
pomysły na kreowanie tej specjalnej roli?

Jak wiadomo jestem tegoroczną maturzyst-
ką, w związku z tym w czerwcu nie mam już 
zajęć, dlatego chciałabym w tym czasie spo-
tkać się z najmłodszymi mieszkańcami naszej 
gminy, by przybliżyć im zasługi Białej Damy, by 
spacerując po Kórniku, a szczególnie Bninie, 
to oni mogli być „przewodnikami” dorosłych 
prezentując im spuściznę, jaką zostawiła nam 
Teofila z Działyńskich primo voto Szołdrska 
secundo voto Potulicka. Sądzę, że uda mi się 
nawiązać dobry kontakt z maluchami, a pomo-
że mi w tym, kilkuletnie doświadczenie w pracy 
z dziećmi, gdyż od 4 lat prowadzę gromadę 
zuchową, można mnie także spotkać latem na 
Błoniach w czasie Nieobozowej Akcji Letniej.

Pod koniec „mojego panowania” chętnie 
podzielę się swoimi wrażeniami z kandydatkami 
na „Białą Damę 2013”. O ile, oczywiście będą 
zainteresowane …

Podczas rozmowy konkursowej zdra-
dziłaś nam, w jakim kierunku zamierzasz 
się dalej kształcić. Wyjawisz czytelnikom 
ten „bojowy” kierunek?

Co do kierunku wybranych przeze mnie 
studiów, to wolałabym, aby do czasu , kiedy 
staną się faktem, pozostały moją tajemnicą. 
Sądzę, że w późniejszym terminie, bliżej roku 
akademickiego nadarzy się okazja, aby poin-
formować czytelników o tym, z czym wiążę ży-
ciowe plany i jaki kierunek wybrała tegoroczna 
kórnicka Biała Dama.

Czego możemy życzyć nowej Białej 
Damie?

Aby zawsze, godnie reprezentowała Gminę 
Kórnik, była jej chlubą i sprostała zadaniom, któ-
re na nią czekają, a w życiu osobistym przyjęcia 
na wybraną uczelnię.

Korzystając z okazji, chciałabym życzyć 
czytelnikom Kórniczanina i wszystkim miesz-
kańcom gminy Kórnik, aby, na co dzień spoty-
kali się z tak ogromną dozą życzliwości, jakiej 
ja doświadczyłam w ostatnim czasie, bo to od 
nas samych zależy,  jaki jest i będzie otaczający 
nas świat.

Z Białą Dama 2012 Joanną Żyto 
rozmawiał Łukasz Grzegorowski

DZiEń BiBliOTEkARZA

W dniu 10 maja świętowano w Kórniku 
Dzień Bibliotekarza. Na spotkanie zor-
ganizowane przez Bibliotekę Publiczną 
w Kórniku zaproszenie otrzymali między 
innymi: burmistrz Jerzy Lechnerowski 
oraz przewodniczący Rady Miejskiej w 
Kórniku Maciej Marciniak, Alicja Urbań-
ska - starszy kustosz z Wielkopolskiej 
Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji 
Kultury z Poznania oraz bibliotekarze 
z gminnych szkół. Honorowymi gośćmi 
byli także najbardziej aktywni czytelnicy: 
Wanda Karkucińska, Józefina Nowak, 
Julia Kłosowicz, Karolina Kornaś.

Niespodzianką dla wszystkich zgro-
madzonych był koncert Michała Zatora, 
który na harfie zaprezentował utwory 
muzyki celtyckiej.Jak wynika ze statystyk, 
mieszkańcy coraz częściej korzystają z 
usług naszych bibliotek. Coraz więcej jest 
zarówno zarejestrowanych czytelników, 
jak i wypożyczeń.

ZEBRANiE W PiERZChNiE

Tego samego dnia wiceburmistrz An-
toni Kalisz oraz radny Roman Genstwa 
uczestniczyli w zebraniu wiejskim w 
Pierzchnie. Postanowiono, że na tere-
nie sołectwa przeprowadzona zostanie 
kontrola gospodarki wodno-ściekowej. 
Mieszkańcy wnioskowali o działania 
poprawiające bezpieczeństwo na dro-
gach dojazdowych do wsi, szczególnie o 
umieszczenie na nich znaków poziomych, 
czyli pomalowanie pasów środkowych na 
szosach.

Wiceburmistrz przekazał także infor-
macje na temat planów budowy, jeszcze 
w tym roku, oświetlenia wzdłuż drogi do 
stacji kolejowej. 

RADA PlOT OBRADOWAŁA

Rada Poznańskiej Lokalnej Organi-
zacji Turystycznej na spotkaniu zorga-
nizowanym w dniu 14 maja podsumo-
wała akcję „Poznań za pół ceny”, którą 
zorganizowano w dniach 28-29 kwietnia 
br. Około 150 podmiotów uczestniczyło 
w tej akcji promocyjnej, a tym razem do 
akcji włączyły się także kórnickie hotele: 
Rodan (udostępniając siłownię i saunę) i 
Daglezja (usługi hotelowe i restauracja).  

Podczas spotkania przyjęto nowych 
członków, którymi  zostali: CK Zamek oraz 
Gościniec Sucholeski. W trakcie Walne-
go Zebrania PLOT przedstawiono także 
nowych członków przyjętych w kwietniu, 
czyli: Flow Events, Hostel Soda, City Park 
Hotel & Residence oraz restauracje Bro-
varia i Platinum Palace Residence. Rada 
, której członkiem jest burmistrz Jerzy 
Lechnerowski omówiła także propozycje 
zmian w statucie organizacji. 

„lOBBiNg” W SPRAWiE BNiNA 

Komisja Edukacji Rady Miejskiej w 
Kórniku spotkała się 14 maja z burmi-
strzem Jerzym Lechnerowskim, by omó-
wić stanowisko wojewody Piotra Florka 
w sprawie przywrócenia praw miejskich 
Bninowi. Zadecydowano, by zaprosić 
wojewodę do Bnina w celu przybliżenia 
mu argumentów popierających ponowny 
wniosek w tej sprawie. Jednocześnie do 
wszystkich wielkopolskich posłów i sena-
torów skierowane zostaną pisma z prośbą 
o poparcie starań w sprawie Bnina. 

DZiElą Się DOśWiADCZENiAMi

Także 14 maja wiceburmistrz Antoni 
Kalisz oraz Beata Dobrzyńska z Wydziału 
Ośwaty, Elżbieta Krakowska z Wydziału 
Eksploatacji i Jerzy Dziliński z Kombusu 
spotkali się z przedstawicielem Urzędu 
Miejskiego w Śremie Robertem Mielcar-
kiem. Analizowano organizację przewo-
zów szkolnych na terenie obu gmin. 

W Śremie dotychczas działały kursy 
„zamknięte”. Obecnie tamtejszy samo-
rząd zamierza zastosować kursy „otwar-
te”, czyli takie, z których poza uczniami 
mogą korzystać inni pasażerowie.

   

ZNóW O UTRUDNiENiACh W RUChU 

Po raz kolejny dyskutowano na temat 
sytuacji na drogach dojazdowych do firmy 
Raben w Gądkach. Podczas spotkania, 
które odbyło się 16 maja oprócz przed-
stawiciela firmy obecni byli wiceburmistrz 
Antoni Kalisz, Elżbieta Krakowska i 
Mirosław Stachowiak z Wydziału Eks-
ploatacji, sołtys Robakowa Wsi Stefan 
Sosnowski, członek rady sołeckiej wsi 
Gądki Franciszek Chołdrych oraz Andrzej 
Przybylski reprezentujący Zarząd Dróg 
Powiatowych. 

Jak ustalono, mimo wprowadzenia 
zmian w organizacji ruchu, w godzinach 
szczytu nadal zdarzają się utrudnienia 
wynikające z blokowania przez cięża-
rówki pasa ruchu. Zaproponowano, by 
dokonać opracowania nowej koncepcji 
dojazdu przewidującej budowę dodatko-
wego pasa. 

CO ZE STREfą?

Tego samego dnia grupa urzędników 
pod przewodnictwem wiceburmistrza 
dyskutowała na temat uruchomienia 
strefy płatnego parkowania. Przypomnij-
my, że ogłoszony w tej sprawie przetarg 
nie zaowocował wyłonieniem operatora 
strefy. Brak chętnych spowodowany był 
najprawdopodobniej ograniczeniami jakie 
będą konieczne w najbliższych latach w 
związku z pracami związanymi z moder-

nizacją rynku. 
Obecnie rozważany jest projekt orga-

nizacji strefy tylko na części rynku (np.  na 
parkingu pomiędzy ratuszem a kościołem) 
i wydzierżawienia w tym celu „parkomatu”. 

kANAliZACJA 
DlA kAMiONEk i BORóWCA

Burmistrz Jerzy Lechnerowski wraz 
z Bronisławem Dominiakiem z Wydziału 
Inwestycji UM w Kórniku spotkali się 17 
maja w Poznaniu z przedstawicielami 
Aquanetu. Dyskutowano na temat planów 
inwestycyjnych spółki na lata 2012-2021. 
Potwierdzono, że do 2015 wykonane mają 
być inwestycje kanalizacyjne w Kamion-
kach i Borówcu, zarówno kolektor główny 
jak i sieci osiedlowe. 

GRzebOWISKO

Firma zainteresowana stworzeniem na 
terenie naszej gminy „grzebowiska”, czyli 
miejsca pochówku dla zwierząt wydele-
gowała swoich przedstawiła swoje plany 
na spotkaniu z wiceburmistrzem Antonim 
Kaliszem, które odbyło się 17 maja. 

Ustalono, że przedstawiciele firmy 
przedstawią kilka wariantów usytuowania 
„grzebowiska”, które zostaną przeanalizo-
wane i zaopiniowane przez komisje Rady 
Miejskiej w Kórniku.

gDZiE POPŁYNą śCiEki?

Wiceburmistrz Antoni Kalisz oraz Elż-
bieta Krakowska z Wydziału Eksploatacji 
i Łukasz Ryks z Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami spotkali się 21 maja z 
prezesem Włodzimierzem Matuszakiem 
z Wodkomu. Dyskutowano na temat bu-
dowy nowego zbiornika bezodpływowego 
przy budynku przedszkola w Szczodrzy-
kowie oraz o innych rozwiązaniach zwią-
zanych z gospodarką odpadami płynnymi 
w tej wsi. 

DOPŁATY DO SPóŁki SATER

W dniu 22 maja burmistrz Jerzy Lech-
nerowski uczestniczył w zgromadzeniu 
wspólników spółki Sater Kórnik, które 
odbyło się w Warszawie.  Zadecydowano 
o dopłatach w celu uregulowania bieżą-
cych zobowiązań spółki (gmina Kórnik 
dopłaci kwotę 40 tys. zł. powołano także 
biegłego rewidenta, którego zadaniem 
będzie zbadanie sprawozdania spółki za 
rok 2011.  Tego samego dnia odbyło się 
spotkanie z przedstawicielami firmy Ener-
-G zajmującej się pozyskiwaniem gazu z 
wysypiska. W przypadku likwidacji spółki 
, gmina stanie się partnerem firmy Ener-
-G i bedzie otrzymywać cześć zysków ze 
sprzedaży energii. 

Opr. ŁG  

Wielki zaszczyt ale i WyzWanie 
- rozmoWa z Joanną Żyto Białą Damą 2012
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Sprawozdanie  
z  wykonania budżetu 

Gminy kórnik 
za 2011r.

Podczas sesji Rady Miejskiej w kórniku, 
która odbyła się 16 maja br., po wysłuchaniu 
opinii komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, 
Regionalnej izby Obrachunkowej i dopełnie-
niu innych formalności, radni jednomyślnie 
udzielili absolutorium Burmistrzowi gminy 
kórnik za wykonanie budżetu w roku 2011. 

głosowanie i dyskusję poprzedziło 
sprawozdanie z wykonania budżetu, które 
obszernie cytujemy poniżej.

ŁG 

Uchwalając budżet na 2011 rok zakłada-
liśmy, że pomimo zapowiadanego kryzysu 
gospodarczego, gmina kórnik powinna się 
nadal dynamicznie rozwijać,  gdyż przewi-
dywaliśmy, że gminie przybędzie mieszkań-
ców (podatników) oraz będzie się zwiększać 
powierzchnia gruntów zagospodarowana 
pod działalność gospodarczą. Prognozy 
sprawdziły się i głównie te dwa czynniki 
wpłynęły na wzrost budżetu w 2011 roku 
o ponad 10 mln zł w stosunku do roku 
poprzedniego.

DOChODNY
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kórni-

ku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany 
budżetu Gminy Kórnik na rok 2011 plan docho-
dów w 2011r. wynosił 83.340.317 zł, uzyskano 
natomiast dochody w wysokości   83.754.966 
zł  tj.  100,50%.  

W stosunku do 2010r. dochody gminy 
zwiększyły się o 10.474 tys. zł (o 14,30%).

Struktura dochodów przedstawia się 
następująco:

34,53% - podatek od nieruchomości od 
osób fizycznych i prawnych 28.919.967 zł, 
(wzrost o 19,9% w stosunku do 2010r., tj. o 
4.803 tys. zł)

22,80% - udział w podatku dochodowym 
od osób fizycznych  i prawnych 19.096.285 zł 
(wzrost o 9,87% w stosunku do 2010r.)

11,30% - subwencje (część oświatowa, 
wyrównawcza) 9.464.217 zł, (wzrost o 9% w 
stosunku do 2010r.),

9,12% - dotacje w łącznej kwocie 7.636.490 
zł, (w podobnej wysokości jak w 2010r.)

Łącznie te cztery pozycje w dochodach 
stanowią kwotę 65.116.959 zł, tj. 77,75% wy-
konanych ogółem dochodów.

W dalszej kolejności są: 
3,40% - wpływy z usług 2.845.903 zł, w 

tym dochód zrealizowany przez CRiS OAZA  
2.446.822 zł,

3,27% - podatek od czynności cywilnopraw-
nych 2.737.050 zł, (było 2.696.818 zł)

2,59%  - zwrot podatku VAT z realizowanej 
inwestycji (OAZA) 2.170.397 zł, 

2,50% - podatek od środków transporto-
wych 2.093.230 zł, (było 2.296.020 zł)

pozostałe:
1,63% - sprzedaż nieruchomości gminy 

1.365.215 zł, 
1,33% - wpływy z innych lokalnych opłat 

pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 
w kwocie 1.117.555 zł, w tym opłata za zajęcie 
pasa drogowego (1.115.300 zł), 

0,94% - podatek rolny 785.913 zł.
6,59% - pozostałe
gmina kórnik otrzymała dotacje: 
- z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej 
zleconych gminom w kwocie 4.326.936 zł  
(świadczenia rodzinne, akcyza)

- z budżetu państwa na dofinansowanie 
bieżących i majątkowych zadań własnych 
gmin w kwocie 376.132 zł (zasiłki celowe, 
funkcjonowanie OPS, dożywianie dzieci, 
stypendia dla uczniów)

- na zadania bieżące i majątkowe reali-
zowane na podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu terytorialnego 
w kwocie 2.436.881 zł  (ul. Poznańska w 
Borówcu)

- w postaci pomocy finansowej na zadania 
bieżące i majątkowe udzielane między jed-
nostkami samorządu terytorialnego w kwocie 
70.917 zł (środki z Urzędu Marszałkowskiego 
na dofinansowanie zadań: budowa placu za-
baw „Urwisek” w Mościenicy i budowa wiaty 
drewnianej do celów kulturalno-rekreacyjnych 
wraz z wyposażeniem w Biernatkach) 

- na zadania bieżące i inwestycyjne w ra-
mach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich w wysokości 425.625 
zł (dofinansowanie projektu oświatowego w 
szkołach podstawowych, środki dot. ostatecz-
nego rozliczenia ścieżek w Arboretum)

Niestety zanotowaliśmy także zaległości 
w poszczególnych grupach dochodów, 
przede wszystkim z powodu niepłacenia 
podatków lokalnych (od nieruchomości, od 
środków transportowych, rolnego).

Podatnicy nie wpłacili do budżetu gminy 
kwoty 1.753.598  zł  (w 2010r. 4.018.665zł). 

W ciągu roku wysłano 2.917 upomnień na 
kwotę 1.248.288 zł (na pozostałą kwotę wy-
stawiono upomnienia w latach poprzednich).

Skierowano 1.885 tytułów wykonawczych 
do postępowań egzekucyjnych na kwotę 
646.378 zł. W toku postępowania podatkowe-
go w 2011 roku wydano 22.849 dokumentów.

Kwotę  400.191 zł zabezpieczono przez 
wpis do hipoteki.

W 2011r. udział w podatku dochodowym 
od osób fizycznych wynosił 37,12% i był 
wyższy o 0,18% (w 2010r. było 36,94%). No-
minalnie udział w tym podatku przekazywany z 
rachunku budżetu państwa wzrósł w stosunku 
do 2010r. o kwotę 1.585.639 zł i wyniósł w 
2011r. 17.203.479 zł, co stanowi 101,70% w 
stosunku do planu. 

Udział procentowy podatku dochodowego 
od osób prawnych nie zmienił się w stosunku do 
2010r. i wynosił 6,71 %. Nominalnie wyniósł on 
1.892.806 zł i był wyższy od 2010r. o 130 tys. zł. 

Do innych dochodów, nie wymienio-
nych wcześniej należą:

- środki w kwocie 739.953 zł stanowiące 
partycypację w kosztach inwestycji, w tym 
dofinansowanie przez Aquanet SA budowy 
sieci wodociągowej w ulicy Staszica w Kórniku 
(653.653 zł)

- odsetki w wysokości 625.115 zł, w tym od 
rachunku bankowego w kwocie 297.967 zł oraz 
za nieterminowe regulowanie należności (w tym 
od podatków i opłat) w wysokości 327.148 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy 564.486 zł, 
- wpłatę dywidendy za 2011 rok w łącznej 

kwocie 473.582 zł od Spółki z o.o. WODKOM 
(473.382 zł) i z Banku Spółdzielczego w Kórniku 
(200 zł)

- środki w kwocie 360.245 zł, które Gmina 
otrzymała z Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich „Odnowa wsi” za wy-
konanie modernizacji budynków sołeckich w 
Borówcu i Runowie w 2009r. 

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 
alkoholu w wysokości 339.371 zł, 

- wpłata środków finansowych z niewyko-
rzystanych w terminie wydatków z 2010r., które 
nie wygasają z upływem roku budżetowego – 
wykonano w wysokości 284.663zł.

WYDATki
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kórni-

ku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu 
Gminy Kórnik na rok 2011 plan wydatków na 
2011 rok wynosił 80.393.749 zł, natomiast 
wykonanie wydatków wynosiło  75.618.170 zł,  
co stanowi  94,06% planu. 

W 2010r. wykonano wydatki w kwocie 
89.476.084 zł

W stosunku do 2010r. wydatki zmniejszyły 
się o 15% (o 13.858 tys. zł).

Struktura wydatków przedstawia się 
następująco:

23,95 % - oświata i wychowanie  - 
18.113.647 zł  (wzrost o 2.490 tys. zł w stosunku 

do 2010r.)
20,78 % - transport i łączność  - 15.713.293 

zł  (wzrost o 5.533 tys. zł w stosunku do 2010r.)
Razem 2 działy to 44,73% całego budżetu. 
10,74 % - administracja publiczna  -   

8.119.924 zł  (spadek o 92 tys. zł w stosunku 
do 2010r.)

8,40% - opieka społeczna   -     6.350.931 
zł  (wzrost o 219 tys. zł w stosunku do 2010r.)

8,07 % - kultura fizyczna 6.101.283 zł  
(wzrost o 3.829 tys. zł w stosunku do 2010r.)

7,07 % - gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska – 5.343.448 zł  (wzrost o 1.272 tys. 
zł w stosunku do 2010r.)

6,02 % - gospodarka mieszkaniowa - 
4.549.703 zł  (wzrost o 2.580 tys. zł w stosunku 
do 2010r.)

3,29% - obsługa długu publicznego (spłata 
odsetek od kredytów, obligacji) 2.486.528 zł 
(wzrost o 853 tys. zł w stosunku do 2010r.)

2,39% - różne rozliczenia (wpłata do budże-
tu państwa ) – 1.808.063 zł (wzrost o 405 tys. 
zł w stosunku do 2010r.)

2,21% - kultura i ochrona dziedzictwa na-
rodowego – 1.667.631  zł  (spadek o 224 tys. 
zł w stosunku do 2010r.)

2,09% -  rolnictwo i łowiectwo – 1.583.106 
zł  (wzrost o 520 tys. zł w stosunku do 2010r.)

Pozostałe wydatki są poniżej 2%, a są 
wśród nich:

1,96% -  bezpieczeństwo publiczne i ochro-
na przeciwpożarowa 1.480.333 zł (wzrost o 429 
tys. zł w stosunku do 2010r.)

1,17% -  działalność usługowa (plany 
zagospodarowania przestrzennego) 881.926 
zł (wzrost o 342 tys. zł w stosunku do 2010r.)

0,44 % - turystyka  -   329.605 zł  (spadek 
o 32 mln zł w stosunku do 2010r.)

W 2011 roku nie podjęto uchwały o wydat-
kach niewygasających.

Mniejszą pozycją niż w latach ubiegłych 
były wydatki majątkowe. Stanowiły one 15,56% 
wydatków (w 2010r. było to 40,73%).

Wykonano inwestycje o wartości 11.766.017 
zł. W stosunku do planu (14.214.699 zł), inwe-
stycje zostały wykonane w 82,77%.

Na odsetki od kredytów zaciągniętych przez 
Gminę oraz obligacji wydano sumę 2.486.528 

zł, co stanowi 3,29% wydatków.
Gmina wydała na spłatę rat kredytów 

kwotę 995.200 zł i wykup obligacji 3.900.000 
zł i 12.450.000 zł.

Łącznie zatem wydatki z tytułu spłaty 
zobowiązań i odsetek wyniosły w 2011r. 
19.831.728 zł, co stanowi 23,68% zł dochodów 
gminy (dopuszczalne 15%). Przekroczenie 
ustawowego wskaźnika 15% jest związane z 
wykupem obligacji.

Na dzień 31.12.2011r. zadłużenie 
gminy kórnik z tytułu obligacji wynosi 
38.050.000 zł, co stanowi 45,43% w sto-
sunku do dochodów wykonanych.

Pomimo wzrostu budżetu o 10 mln zł, 
wydatki na inwestycje były w 2011r. znacznie 
mniejsze niż w dwóch poprzednich latach. Spo-
wodowane to było przede wszystkim znacznym 
wzrostem wydatków bieżących, na co wpływ 
miały duże odszkodowania  (wykupy) za drogi, 
spłaty kredytów (wykup obligacji) i odsetek.

Spłacamy zaciągnięte wcześniej zobowią-
zania (m.in. na CRiS), ale nie odbywa to się 
kosztem innych zadań, np. wydatków na drogi 
(większe o 700 tys. zł) czy oświatę (większe o 
2,5 mln zł).

W stosunku do planu nie wykonano:
wydatków bieżących: 2.327 tys. zł
wydatków majątkowych: 2.449 tys. zł
Wpływ na to niższe wykonanie miały m.in. 

następujące fakty:
• nie wydatkowano środków przeznaczonych 
na zadania inwestycyjne, w tym przedsięwzię-
cia wieloletnie, m.in.: budowę ul. Staszica (691 
tys. zł), budowę SP Nr 2 (448  tys. zł), zasilanie 
energetyczne Oazy (95 tys. zł), budowę sieci 
wodociągowej w ul. Śremskiej do os. Przylesie 
w Błażejewie (149 tys. zł), budowę sieci wo-
dociągowej w ul. Celichowskiego (208 tys. zł), 
budowę kanalizacji deszczowej na Alei Flensa 
(89 tys. zł)
• nie wydatkowano środków przeznaczonych 
na wydatki bieżące, m.in. na:
- plany zagospodarowania przestrzennego i 
wydatki na geodezję (199 tys. zł)
- rezerwy  (297 tys. zł)
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych  (243 
tys. zł)
- wydatki Oazy (457 tys. zł)
• inne zadania wykonano za mniejszą kwotę 
niż zapisano w budżecie. 

Ogółem w 2011r. wykonano 81 zadań, 
z których najważniejszymi były:
- dokończenie wodociągowania w Czmońcu w 
kwocie 215.939 zł 
- budowa wiaty drewnianej do celów kul-
turalno-rekreacyjnych wraz z wyposażeniem 
w Biernatkach w kwocie 79.456 zł 
- budowa chodnika ul. Strażacka w Czmoniu w 
kwocie 151.797 zł 
-  budowa przepustu na rzece Głuszynka w 
kwocie 1.003.673 zł 
- przebudowa ul. Poznańskiej w Borówcu, w 
tym budowa kanalizacji deszczowej w kwocie 
3.184.908 zł (zakończenie zadania do 30 maja 
2012r.)
- budowa chodnika na ul. Leśnej w Gądkach w 
kwocie 36.632 zł 
- budowa chodnika we wsi Robakowo-wieś w 
kwocie 25.103 zł 
- budowa parkingu we wsi Robakowo-osiedle 
w kwocie 51.860 zł 

(cd.na str. 6)
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(cd. ze str. 5)
- budowa ul. Okrężnej w Dachowie w kwocie 
538.107 zł 
- budowa ul. Staszica w Kórniku w kwocie 
669.770 zł 
- dokończenie chodnika w Błażejewku w kwocie 
28.953zł  
- budowa pomostu na jez. Skrzynki Duże w 
kwocie 62.190 zł 
- modernizacja budynku przy Pl. Niepodległości 
41 w Kórniku w kwocie 291.575 zł 
- budowa sieci szerokopasmowej w Kórniku w 
kwocie 56.260 zł – zrealizowano dwa projekty 
kanalizacji teletechnicznej, opracowano projekt 
miejskiej sieci szerokopasmowej w Kórniku, 
(kontynuacja zadania w 2012r.)
- modernizacja Ratusza w Bninie w kwocie 
119.354 zł 
- rozbudowa budynku SP nr 1 w Kórniku – kwo-
ta 199.602 zł – zadanie dwuletnie, zakończenie 
realizacji planowane jest w sierpniu 2012r.
- rozbudowa budynku SP nr 2 w Kórniku – kwo-
ta 1.968 zł – zadanie dwuletnie, zakończenie 
realizacji planowane jest w październiku 2012r.
- budowa kanalizacji deszczowej na ul. Leśnej 
w Szczodrzykowie w kwocie 80.392 zł 
- budowa kanalizacji deszczowej na ul. Śrem-
skiej w  Kórniku w kwocie 36.578 zł
- budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kaszta-
nowej w Błażejewku w kwocie 316.254 zł 
- budowa świetlicy wiejskiej w Czołowie w kwo-
cie 233.039 zł – zadanie realizowane z latach 
2011-2012 przy dofinansowaniu ze środków UE

Budowa oświetlenia na terenie Gminy w 

łącznej kwocie 282.317 zł – 14 zadań
- budowa oświetlenia skrzyżowania ul. Śrem-
skiej z obwodnicą w kwocie 99.738 zł 
- budowa oświetlenia w Czmoniu na ul. Stra-
żackiej w kwocie 39.445 zł
- budowa oświetlenia w Skrzynkach na ul. 
Leśnej w kwocie 31.828 zł.
- ul. Woźniaka - skrzyżowanie

W pozostałych wydatkach majątko-
wych mieszczą się pozycje:
- przekazanie pomocy finansowej dla Gminy 
Śrem w kwocie 150.000 zł z przeznaczeniem 
na przekazanie wkładu pieniężnego do Przed-
siębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie 
Spółka z o.o. 
- wydatki na wykupy nieruchomości, w tym pod 
drogi w kwocie 1.378.803 zł
- zakupy majątkowe Urzędu (sprzęt kompu-
terowy, samochód, meble dla USC) w kwocie 
429.284 zł
- dotacja dla OSP w Czmoniu  z przeznacze-
niem na zakup samochodu dla OSP w kwocie 
264.600 zł 
- aport pieniężny do Zakładu Gospodarki 
Odpadami spółki z o.o. w Jarocinie z siedzibą 
w Witaszyczkach wniesiony przez Gminę na 
kwotę  265.700 zł 
- zakup wyposażenia dla Centrum OAZA w 
kwocie 259.483 zł

W 81 zadaniach inwestycyjnych było 
25 projektów, z których najważniejsze to:
- budowa ul. Mościenickiej w Mościenicy w 

kwocie  25.215 zł 
- budowa przepustu na ul. Mostowej w Szczyt-
nikach  w kwocie 36.900 zł
- budowa budynku socjalnego w Dachowie w 
kwocie 39.753,60 zł 

Na utrzymanie dróg gminnych prze-
znaczono 5.024.662 zł, tj. 6,64% wyko-
nanych wydatków. (W ubiegłym roku było 
4.387.851 zł.)

inne pozycje po stronie wydatków:
- dowozy szkolne dzieci niepełnosprawnych 
– 311.588 zł, 
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 
741.012 zł
- dotacja dla Biblioteki – 485.000 zł
- dotacja dla KOK – 607.000 zł
- dofinansowanie podmiotów niepublicznych: 
964.044 zł, w tym: sport – 328.899 zł, kultura 
– 69.445 zł, opieka społeczna  (dz. 852 i 853) 
– 118.200 zł (w tym modernizacja pomieszczeń 
„Klaudynka”), edukacyjna opieka wychowaw-
cza – 33.800 zł, OSP – 264.600 zł, Wody 
Polskie – 80.000 zł, dotacje na przydomowe 
oczyszczalnie ścieków – 63.000 zł (22 podmioty 
otrzymały dotację)

Burmistrz Gminy Kórnik
Jerzy Lechnerowski

Biernatki  91.725,50 
Błażejewko 28.298,00 
Błażejewo 186.764,00 

Bnin 257.063,45 
Borówiec 647.554,81 

Celestynowo 33.922,42 
Czołowo 291.015,12 

Czmoniec 11.202,60 
Czmoń  3.500,00 

Dachowa 286.716,90 
Dębiec 3.900,00 

Dziećmierowo 58.340,24 
Gądki 2.400,00 

Kamionki 418.087,00 
Konarskie  17.012,00 
Koninko  236.268,39 
Kórnik 481.513,89 

Kromolice 50.588,00 
Mościenica 55.893,66 
Pierzchno 132.054,80 
Prusinowo 1.000,00 
Radzewo 10.686,00 

Robakowo 335.697,36 
Runowo 36.023,69 
Skrzynki 69.311,91 

Szczodrzykowo 65.832,39
Szczytniki 453.777,99 

Żerniki  15.703,92 

Zestawienie wydatków na roboty na 
drogach gminnych na terenie gminy 
kórnik w 2011 roku (kwoty w złotych)

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kasztanowej w Błażejewku
 kosztowała 316.254 zł 

„Rozbudowa budynku SP nr 1 w Kórniku – kwota 199.602 zł – zadanie dwuletnie, 
zakończenie realizacji planowane jest w sierpniu 2012r.

W dniach 10 i 11 maja br. dwudniowe 
praktyki na terenie gminy Kórnik odbyli 
studenci Wydziału Gospodarki Prze-
strzennej Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu. Na pytanie dlaczego Kórnik 
został wybrany na miejsce studenckich 
praktyk, prowadzący je dr inż. Adam Zy-
droń z Katedry Melioracji, Kształtowania 
Środowiska i Geodezji odpowiedział, że 
to jedna z najdynamiczniej rozwijających 
się gmin w Polsce, co dostrzegają nie tylko 
poznaniacy, ale i rankingi oceniające roz-
wój jednostek samorządowych. W samym 
2010 roku gmina zajęła 1-sze miejsce w 
rankingu samorządów gazety „Rzeczpo-
spolita”, 3-cie miejsce w Polsce według 
wskaźników zrównoważonego rozwoju, a 
także została laureatem konkursu „Teraz 
Polska”. Dużym atutem - według pana dok-
tora - jest położenie w pobliżu kluczowych 
szlaków komunikacyjnych (autostrada A2, 
trasa krajowa S11, drogi wojewódzkie nr 
431 i 434), liczne zabytki oraz walory przy-
rodnicze. Na uwagę zasługuje XVI-wieczny 
Zamek Kórnicki otoczony parkiem dendro-
logicznym (Arboretum), piesze i rowerowe 
szlaki turystyczne, a także jeziora. Taką 
właśnie gminę uznał dr inż. Andrzej Zydroń 
za idealne miejsce do przeprowadzania 
studenckich praktyk terenowych.

Prawie 120-osobową grupę stu-
dentów wraz z wykładowcami powitał 
wiceburmistrz Antoni Kalisz na sali OSP 
w Kórniku. Zaprezentował on gminę Kór-
nik, omawiając jej sukcesy i osiągnięcia 
oraz podstawowe problemy. Kierownik 
Wydziału Planowania Przestrzenne-
go Sławomir Lepczyński przedstawił 
zaktualizowane studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Kórnik oraz omówił 
najważniejsze elementy, kluczowe dla 
rozwoju przestrzennego i gospodarczego 
gminy tj. układ komunikacyjny, istnie-
jące i planowane inwestycje, obszary 
rewitalizacji, najważniejsze problemy 
planistyczne a także ogólny profil spo-
łeczno-gospodarczy gminy. Następnie 
kierownik Wydziału Funduszy Pozabu-
dżetowych Anna Biernacka przedstawiła 
prezentację na temat pozyskiwania 
finansowych środków zewnętrznych, jako 
uzupełnienie środków budżetowych na 
realizowanie inwestycji gminnych.  

Po części teoretycznej odbyła się 
sesja terenowa. Studenci podzieleni 
na dwie grupy mieli okazję obejrzeć i 
zwiedzić obiekt sportowo-rekreacyjny 
„Oaza” w Kórniku. Podczas przejazdu 
autobusem przez teren gminy, pracowni-

cy Wydziału Planowania Przestrzennego 
pokazali i omawiali problemy planistycz-
ne i różne formy jej zagospodarowania: 
od terenów rolniczych we wschodniej 
części, poprzez przemysłowe w czę-
ści północno-wschodniej, dalej tereny 
mieszkaniowe Koninka, Szczytnik, Ka-
mionek i Borówca oraz rekreacyjno-wy-
poczynkowe zlokalizowane w centrum. 
Studenci mogli zobaczyć przebieg linii 
energetycznej najwyższych napięć, lotni-
sko cywilne i wojskowe, wysypisko śmie-
ci w Czmoniu, przejść się przyrodniczą 
ścieżką dydaktyczną „Bobrowy Szlak” 
w Czmońcu i wejść na wieżę widokową. 
Później wszyscy zwiedzili Arboretum i 
Zamek w Kórniku, odwiedzili miejsce 
urodzenia Wisławy Szymborskiej oraz 
udali się w rejs stateczkiem po Jeziorze 
Kórnickim.

W drugim dniu praktyk mogliśmy 
spotkać studentów na ulicach Kórnika, 
gdzie realizowali już konkretne zadania 
zlecone przez prowadzącego zajęcia 
m.in. sporządzali inwentaryzację urba-
nistyczną, oceniali realizację założeń 
wybranych miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego i realizo-
wali badania ankietowe.

Violetta Górczak-Mieloch

Czy nauka może być przyjemnośCią? w kórniku: tak!

W dniu 12 maja br. przedstawiciele kórnic-
kiego samorządu – sołtysi, radni i burmistrzowie 
wzięli udział  w I Turnieju Strzeleckim. Spotkanie 
zostało profesjonalnie przygotowane przez Kór-
nicko – Bnińskie Bractwo Kurkowe. Goszcząc 
przedstawicieli władz samorządowych w swojej 
doskonale urządzonej i utrzymanej siedzibie 
w Skrzynkach, bracia zadbali nie tylko dobre 
samopoczucie i pełne żołądki uczestników 
turnieju, ale przede wszystkim o bezpieczeń-
stwo i rzetelne przeprowadzenie rozgrywek. 
Zasadnicza cześć imprezy rozpoczęła się od 
szczegółowego instruktarzu i przedstawienia 
zasad bezpiecznego operowania bronią. Na-
stępnie uczestnicy zawodów zgromadzili się w 
strzelnicy. Rozpoczęto rozgrywki – drużynowe 
– o puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej: 
do walki stanęły dwie sześcioosobowe drużyny. 
Zasłużone I miejsce zdobyli członkowie rad 
sołeckich (Jolanta Gańko – kapitan, Jacek 
Zawodni, Bogdan Maćkowiak, Tadeusz Wolski, 
Beata Bruczyńska i Henryk Hypsior) uzyskując 
52 punkty. Reprezentacja Rady Miejskiej (Do-

rota Półchłopek - kapitan, Julia Bartkowiak, 
Roman Genstwa, Andrzej Surdyk, Marek Bro-
niewski i Adam Lewandowski zdobyła punktów 
39. Kolejną dyscypliną turnieju było strzelanie 
indywidualne. Puchar Burmistrza Gminy Kórnik 
„wystrzelała” radna Julia Bartkowiak. Miejsce 
drugie zajęła sołtys Jolanta Gańko, trzecie 
Małgorzata Walkowiak. Koronną dyscypliną był 
Turniej  o Tarczę Kórnicko – Bnińskiego Bractwa 
Kurkowego. Trofeum przedstawiające siedzibę 
Rady Miejskiej – ratusz bniński – zdobył pan 
Tadeusz Wolski. O punkt od zwycięstwa byli 
sołtysi Zbigniew Tomaszewski i Beata Bruczyń-
ska.  Piękna drewniana płaskorzeźba została 
przez zwycięzcę przekazana przewodniczą-
cemu rady.  Tarcza bractwa zdobi teraz salę 
posiedzeń RM – świadcząc o Nowej Tradycji: 
Turnieju Strzeleckim Rady Miejskiej i Sołtysów 
Gminy Kórnik. 

Helena Cyranik
Biuro Rady Miejskiej

turniej SamorządowCów
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 Koło Gospodyń Wiejskich w Szczytni-
kach w dniu 13.05.2012r. zorganizowało   
wyjazd członkiń do wigwamu Państwa 
Tomaszewskich do Czmońca. W  imprezie  
udział brało 30 osób ze Szczytnik, Czmońca 
i okolicznych miejscowości.

Do Czmońca dojazd zapewnili nam   
Pan Klauzik i Pan Olejniczak, którym ser-
decznie dziękujemy. 

Biesiadowanie w wigwamie poprzedziła 
msza św. o godz.14.00 w kaplicy w Czmoń-
cu, do której udaliśmy się pieszo.

 Po powrocie zorganizowałyśmy wspól-
ny poczęstunek- kawa, pieczywo upieczone 
przez nasze Panie oraz  smakołyki od za-
przyjaźnionego cukiernika z Puszczykowa, 
który uczestniczył  w naszej imprezie.

Wzmocnieni kawą wyruszyliśmy pod 

przewodnictwem  Państwa  Tomaszewskich  
na wycieczkę pieszą, aby podziwiać inne 
urokliwe miejsca  Czmońca. Spacerkiem 
przez las dotarliśmy do wieży widokowej, 
z której podziwialiśmy piękno  całej okolicy.

Następnym punktem programu było 
pieczenie kiełbasek nad ogniskiem w 
wigwamie. 

Ognisko stwarzało niepowtarzalny 
klimat i ciepło. Pieczone kiełbaski, sałatki, 
wspólne śpiewy oraz muzyka  powodowały 
miłą, serdeczna atmosferę. Czas szybko 
mijał, nie bardzo chciało się wracać. Pod-
czas rozmów przy ognisku powstawały róż-
ne, ciekawe pomysły  spędzania wolnego 
czasu. Niektóre z nich  będziemy wkrótce 
realizować.

 Genowefa   Błotna              

Już po raz trzeci spotkali się rolnicy z 
gminy Kórnik z mgr Andrzejem Obstem. 
Tym razem spotkanie miało miejsce w 
Konarskim w dniu 8 maja 2012r. Tematem 
wykładu były choroby zbóż i rzepaku. 

Spotkanie składało się z dwóch części; 
w świetlicy odbyła się część teoretyczna, 
tzn. omówiono wszystkie objawy chorób, 
które dotykają nasze zboża jare i ozime 

i możliwości ich zwalczania. Następnie w 
terenie „na żywo” przeanalizowano choroby 
rzepaku i metody ich zwalczania na przy-
kładowym polu p. Marciniaka.

Organizatorem spotkania był przed-
stawiciel Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
Jan Nowak. 

Sołtys Józef Bartkowiak

Szkolenie w konarSkim

kGw   SzCzytniki w  CzmoŃCuObWIeSzCzeNIe
BURMiSTRZA gMiNY kóRNik

z dnia 16 maja 2012 r.
 
Na podstawie Uchwały Rady Miej-

skiej w Kórniku nr XIX/224/2012 z dnia 
28 marca 2012 r. w sprawie: konsultacji 
społecznych w sprawie podziału sołec-
twa Borówiec na trzy odrębne sołectwa 
podaję do wiadomości, że 

dnia 17 czerwca 2012 r.
odbędą się konsultacje społeczne w 
sprawie podziału sołectwa Borówiec 

na trzy odrębne sołectwa:
 Borówiec - Poznańska

Obejmuje ulice: Poznańska, Dębowa, 
Zaułek, Kręta, Leśna, Kwitnąca, Widoko-
wa, Rekreacyjna, Os. Piaskowe, Na Skar-
pie, Zielona Dolina, Mała Rekreacyjna, 
Os. Zielona Polana, Warzywna, Polna, 
Dojazd, Zacisze, Źródlana, Łąkowa, 
Uroczysko

Borówiec – Szkolna
Obejmuje ulice: Szkolna, Drapałka, 

Klonowa, Nad Jeziorem, Ładna, Urocza, 
Ogrodowa, Zakole, Zielona, Gruntowa, 
Kempingowa, Okrężna, Na Uboczu, 
Wiosenna, Zakątek, Letnia, Na Górce, 
Czereśniowa, Brzoskwiniowa, Wiśniowa, 
Morelowa, Śliwkowa, Gruszkowa

Borówiec – główna
Obejmuje ulice: Główna, Deszczowa, 

Spółdzielcza, Żurawinowa, Sosnowa, 
Pod Lasem, Pod Borem, Skwer Brzozo-
wy, Jesionowa, Skwer Topolowy, Wierz-
bina, Bukowa, Świerkowa, Lisa Witalisa, 
Teofila Wolniewicza, Nad Potokiem, 
Zapomniana, Buczynowa, Strumykowa, 
Słowikowa, Labirynt Wodny, Wrzosowa, 
Kurkowa, Różana, Fiołkowa, Poziomko-
wa, Poprzeczna, Borówkowa, Jagodowa, 
Jeżynowa, Leśna Polana, Jęczmienna, 
Karmelowa, Grzybobranie, Prawdziw-
kowa, Borowikowa, Podgrzybkowa, Ko-
zakowa, Maślakowa, Graniczna, Borowa

konsultacje odbędą się 
w budynku przy ul. Szkolnej 2 

w Borówcu
w godzinach od 8:00 do 20:00

Pytanie w konsultacjach będzie miało 
następującą treść:

„Czy jest Pani/Pan za podziałem 
obecnego sołectwa Borówiec na trzy 
odrębne sołectwa Borówiec – Poznań-
ska, Borówiec – Szkolna, Borówiec 
– główna?”

Burmistrz
Jerzy Lechnerowski

kOlEJNA 
AkCJA kRWiODAWCZA

ODBEDZiE Się
3 CZERWCA

REJESTRACJA 
OD 9:00 DO 14:00

POBóR kRWi: 
RATUSZ W kóRNikU, 

PlAC NiEPODlEgŁOśCi

OgŁOSZENiE
BURMiSTRZA gMiNY kóRNik

o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
w kórniku - obr. geod. Bnin i Błaże-
jewko - rejon ul. lipowej i śremskiej 
- etap II-III.

 Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. 
zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 
2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 
199 poz. 1227 z późn. zm.), w związ-
ku z uchwałą Nr XX/207/2008 Rady 
Miejskiej w Kórniku z dnia 27 lutego 
2008 r. oraz uchwałą Nr LIV/541/2010 
z dnia 26 maja 2010 r. zawiadamiam o 
ponownym wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w 
Kórniku - obr. geod. Bnin i Błażejewko 
- rejon ul. Lipowej i Śremskiej - etap II-
-III wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko, w dniach od 4 czerwca do 
3 lipca 2012 r. w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Kórniku, Pl. Niepodległości 1, 
62-035 Kórnik, w godz. pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w 
projekcie planu miejscowego rozwiąza-
niami odbędzie się w dniu 11 czerwca 
2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Kórniku, Pl. Niepodległości 1, 62-035 
Kórnik,( salka urzędu stanu cywilnego, 
wejście od strony parkingu), o godz. 
14:00. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, każdy, kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w projekcie planu 
miejscowego, może wnieść uwagi. 
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w 
formie pisemnej, ustnie do protokołu, za 
pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej, bez konieczności opatrywania 
ich bezpiecznym podpisem, o którym 
mowa w ustawie z dnia 18 września 
2001 r. o podpisie elektronicznym, z 
podaniem imienia i nazwiska lub na-
zwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 17 lipca 2012 r., na 
adres: Urzędu Miejskiego w Kórniku, Pl. 
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik lub kor-
nik@kornik.pl Organem właściwym do 
rozpatrywania uwag będzie Burmistrz 
Gminy Kórnik. 

Jednocześnie, w związku z postępo-
waniem w sprawie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko informuję, 
że zainteresowani mogą zapoznać się 
z niezbędną dokumentacją sprawy w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, 
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik 
pok. 210.    

OgŁOSZENiE BURMiSTRZA gMiNY kóRNik

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

           Uchwały nr XX/238/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go w Borówcu,  gm. kórnik, rejon ul. kempingowej w Borówcu i os. Wczasowego w 

Mościenicy.
Przedmiotem uchwały jest uregulowanie obsługi komunikacyjnej istniejącej zabudowy oraz 

określenie zasad zagospodarowania pasa przyjeziornego i infrastruktury technicznej.
Informuję o jednoczesnym przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia-

ływania na środowisko ww. projektu planu miejscowego.
Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środ-

ków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, 
o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny 
zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczą.

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

OgŁOSZENiE BURMiSTRZA gMiNY kóRNik
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 
54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miejską w Kórniku

           Uchwały nr XX/239/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta i gminy kórnik we wsi Skrzynki – działki nr ewid. 52/1, 52/2, 52/3, 

52/4, 52/5, 52/6, 54/2, 56/1.
Przedmiotem uchwały jest zmiana zasad zagospodarowania obszaru objętego przystą-

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

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

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

bURMISTRz GMINY KÓRNIK
INFORMUJe

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim 
w Kórniku od dnia 25 maja 2012 r. do dnia  
18   czerwca  2012 r., wywieszony został 
wykaz dotyczący oddania w dzierżawę niżej 
wymienionych  nieruchomości:

- część  działki nr 734 położonej 
w miejscowości  Kórnik obręb Bnin
- część działki  nr 670/1 położonej 
w miejscowości  Kórnik

Bliższych informacji można zasięgnąć w 
Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 
tut. Urzędu,  Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, 
pok. 203, tel. (61) 8170-411.

bURMISTRz GMINY KÓRNIK
INFORMUJe

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Miejskim w Kórniku od dnia 25 maja 
2012 r.  do dnia  18   czerwca  2012 r., 
wywieszony został wykaz dotyczący 
oddania w najem niżej wymienionej  
nieruchomości:

- najem lokalu użytkowego: znajdującego 
się na działce opisanej numerem 118/12 
położonej w Dziećmierowie  przy 
ul. Dworcowej 90.

Bliższych informacji można zasięgnąć w 
Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 
tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, 
pok. 203, tel. (61) 8170-411.
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A W obchody święta  naszego miasta, 

których główna cześć odbyła się w dniach 
19-20 maja 2012 roku wpleciono wiele 
elementów sportowych, szczególnie zwią-
zanych z piłką nożną. Nic dziwnego, skoro 
przed nami Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie 
oraz olimpijskie zmagania w londynie. 

W otwierającym imprezę pochodzie obok 
oficjalnych delegacji i gości szli więc przedsta-
wiciele wielu związków sportowych. Kolorowy 
korowód okrążył rynek w sobotę około godziny 
15:40. Trochę wcześniej na kórnickim rynku 
prezentowali swoje maszyny motocykliści, w 
tym członkowie kórnickiego „Mad Dogsa”. 

Oficjalne otwarcie imprezy odbyło się na 
głównej scenie usytuowanej na podzamczu 
przy Klaudynówce. Dokonał go burmistrz Jerzy 
Lechnerowski, któremu towarzyszyła nowo wy-
brana i zaprzysiężona Biała Dama 2012 Joanna 
Żyto. Burmistrz przywitał mieszkańców oraz 
gości i zaprosił do uczestnictwa w atrakcjach 
jakie proponowano przez kolejne dwa dni. 

Symbolem otwarcia imprezy był tym razem 
„wykop” piłek, którego oprócz burmistrza doko-
nały z gracją Biała Dama i księżniczka Francisz-
ka I z zaprzyjaźnionego Königstein im Taunus. 

Pierwszą atrakcję wieczoru stanowiły 
występy lokalnych „gwiazd” . Działający przy 
KOKu Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej 
pokazał, że z roku na rok podwyższa poziom 
swoich umiejętności. Chór „Viva Musica” i trio 
„Triolki” zaprezentowały solidnie przygotowany 
repertuar w niezłym wykonaniu. Szczególnie do 
gustu publiczności przypadła skoczna piosenka 
nawiązująca do Euro 2012.

Zespół „Podhalanie” z gminy Bukowina 
zaprezentował barwny program muzyczno-

-taneczny, pełen folkloru i humoru. Kapela przy-
grywała, młodzi ludzie w strojach regionalnych 
tańcowali i śpiewali, a także opowiadali dowcipy. 

Po nich przyszedł czas na występ grup ta-
necznych szkolących się pod egidą KOKu. Kilka 
stylów, wiele energii, widowiskowe układy zasłu-
żyły na oklaski coraz liczniejszej publiczności. 

Co ciekawe, elementy sobotniego progra-
mu oraz audycje związane z Kórnikiem były w 
sobotę głównym elementem programu Radia 
Merkury. Jeden z redaktorów działu sportowego 
tegoż radia, Grzegorz Hałasik przeprowadził 
na głównej scenie Kórnickich Spotkań quiz 
związany z piłką nożną. 

Adepci Taekwondo z UKS TKD Kórnik 
prezentowali swoje umiejętności przed godzi-
ną 19:00. Wysokie wykopy, energiczne ciosy, 
łamanie kafli, którym towarzyszyły gromkie 
okrzyki ukazały kunszt młodych zawodników.

Chwilę później na scenie zamontował się 
zespół De. Facto. Gitarowe granie młodych 
muzyków było rozgrzewką przed występem 
głównej gwiazdy wieczoru, czyli zespołu Dżem. 

Ta kultowa grupa sprawiła, że podzamcze 
wypełniło się fanami bluesa z całego kraju. 

Zespół zaprezentował przede wszystkim 
znane przeboje: „Wehikuł czasu”, „Czerwony, 
jak cegła”, „Człowieku, co się z Tobą dzieje?”, 
„Harley mój”, „Jak malowany ptak” i inne. Wśród 
rozbujanej publiczności widać było zarówno 
młodzież, jak i sporo starszych, którzy razem z 
wokalistą śpiewali znane strofy. Koncert trwał 
około 2 godzin - dużo, choć dla największych 
fanów Dżemu i tak za mało. Po zakończeniu 
koncertu niebo nad podzamczem rozbłysło 
dzięki pokazowi sztucznych ogni. Już wtedy 
na scenie montowali się dj Posthous i dj Retro-

spectivo. Przyszedł bowiem czas na dyskotekę 
z Białą Damą.

Przedpołudnie następnego dnia- niedzieli 
20 maja- organizatorzy przewidzieli na pokaz 
treningu piłkarskiego sekcji młodzików oraz sek-
cji dziewczęcej KSS Kotwica Kórnik. Zabawy z 
piłką, żonglerka, drybling, parady bramkarskie 
inne elementy piłkarskiego rzemiosła oraz „fre-
estylowe” akrobacje z futbolówką wywoływały 
podziw i oklaski. Po piłkarskich emocjach Sto-
warzyszenie Sekret Gai zaprosiło na zabawy z 
psami. Cały czas z boku sceny trwały zmagania 
turniejowe piłki stołowej, czyli popularnych 
„piłkarzyków”. Na dwóch stołach rywalizowali 
starsi i młodsi, kobiety i mężczyźni. Na twarzach 
uczestników widać było zaangażowanie i frajdę. 

Popołudniem na scenie głównej swoje 
poczucie humoru zaprezentowali członkowie 
kabaretu „Pod Spodem”. Prezentowali je 
zresztą wcześniej, gdyż byli głównymi konferan-
sjerami imprezy, jednak w niedzielę mieli okazję 
pokazać publiczności swój program związany 
z piłką nożna. Po nim na scenę weszła grupa 
Grzybowski band. Zespół z rozbudowaną 
sekcją instrumentów dętych zaprezentował wią-
zankę popularnych przebojów, która przypadła 
do gustu publiczności. 

Był to ostatni akcent muzyczny XI Kórnic-
kich Spotkań z Białą Damą. Burmistrz z Białą 
Damą dokonali symbolicznego zamknięcia 
imprezy, co nie znaczy, że nic już w związku z 
nią się nie wydarzyło i nie wydarzy. Od 1 maja 
trwały zmagania sportowe związane z obcho-
dami święta miasta. Jeszcze do 27 maja toczyć 
się będą rozgrywki, które postaramy się opisać 
w kolejnym numerze Kórniczanina.

ŁG

XiX kórniCkie Spotkania z białą damą 
 W okresie od 3 marca do 14 kwiet-

nia br. w Urzędzie Miejskim w kórniku 
odbywał się kurs elementarny języka 
migowego (kurs i stopnia). kurs został 
zorganizowany przez Towarzystwo 
Osób Niesłyszących w Poznaniu, pod 
patronatem i nadzorem merytorycznym: 
Towarzystwa Tłumaczy i Wykładowców 
Języka Migowego „gEST” w gryfowie 
śląskim.

W kursie udział wzięło 4 pracowników 
Urzędu Miejskiego, 1 pracownik z „OAZY”, 
1 pracownik Straży Miejskiej w Kórniku, oraz 
3 pracowników Przedszkola Nr 1 w Kórniku 
i 2 logopedów pracujących w placówkach 
oświatowych na terenie naszej Gminy. Kurs 
trwał 60 godzin i zakończył się egzaminem. 
Obejmował zasady pierwszego kontaktu z 
osobami niesłyszącymi oraz podstawowe 
znaki. Kursanci mieli możliwość spraw-
dzenia swoich umiejętności w rozmowie z 
współprowadzącym zajęcia, niesłyszącym 
Tomkiem Mioduszewskim. Prowadząca 
zajęcia Pani Katarzyna Wróbel – tłumacz 
języka migowego, wykazała się dużą cier-
pliwością i pomysłowością w trakcie zajęć 
tego specyficznego języka obcego.

Kurs języka migowego zorganizowany 
został z uwagi na obowiązującą od 1 kwiet-
nia 2012r. ustawę o języku migowym i innych 
środkach komunikowania się. Podmioty 
administracji publicznej mają obowiązek 
obsługi osób niesłyszących. Ustawa, mimo 
iż nie określa sankcji wynikających z nie 
wywiązania się z nałożonego obowiązku, 
daje osobom Głuchym możliwość i podstawę 
do egzekwowania swoich  praw.

Ustawa obejmuje swym zasięgiem 
organy administracji publicznej: rządowej i 
samorządowej, jednostki systemu: szpitalne 
oddziały ratunkowe, zespoły ratownictwa 
medycznego, podmiotów leczniczych, 
jednostek Policji, Straży Pożarnej i straże 
gminne oraz jednostki ochotnicze działające 
w tych zakresach.  Podmioty te zobowiązane 

są zapewnić  
- bezpłatny dostęp do usługi pozwalają-

cej na komunikowanie się,
- dostęp do świadczonych usług po-

przez zapewnienie tłumacza PJM, SJM lub 
SKOGN,

- upowszechniać  informację o usłudze.
Fragment wywiadu z Panią Moniką Bu-

kowską (www.migam.pl)
Jak bez znajomości migowego można 

porozumieć się z osobami niesłyszącymi?
Mitem jest powszechna opinia mówiąca, 

że z osobą głuchą można porozumiewać się 
dzięki pisaniu na kartce. Może to być jedna 
z form wspierających komunikację, ale w 
żadnym wypadku nie może jej zastąpić. 
Kolejnym elementem, który często stosują 
głusi, jest czytanie z ruchu ust, ale jak trudna 
i zawodna jest to sztuka, możemy przekonać 
się, ściszając dźwięk w telewizorze podczas 
oglądania serwisu informacyjnego. Podobno 
Polak dogada się z każdym, jednak jeżeli 
chcemy porozumiewać się z osobami nie-
słyszącymi, musimy nauczyć się ich języka.

W jaki sposób niedawno uchwalona 
„Ustawa o języku migowym i innych środ-
kach komunikowania się” (obowiązek za-
pewnienia tłumacza w urzędach) wpłynie na 
popularność języka migowego?

Myślę, że zainteresowanie tym językiem 
wzrośnie. Zacznijmy od bezpośredniego 
skutku samej ustawy. Osoby głuche i głu-
chonieme rzadko samodzielnie załatwiają 
swoje sprawy w urzędach. Do tej pory było 
niewiele instytucji, w których chociaż jedna 
osoba znałaby JM. Głusi musieli korzystać z 
pomocy rodziny, przyjaciół lub niezależnego 
tłumacza. Nie zapominajmy, że mówimy tu o 
grupie prawie pół miliona obywateli polskich, 
którzy nie mogą swobodnie poruszać się w 
rzeczywistości społecznej, administracyjnej i 
kulturowej. Dzięki nowej ustawie będą mogli 
porozumieć się z urzędnikiem państwowym 
i załatwiać samodzielnie swoje sprawy. To 
stwarza okazję, aby słyszący obywatel, który 

do tej pory rzadko spotykał osoby głuchonie-
me, dostrzegł potrzebę komunikowania się z 
nimi i chciał nauczyć się ich języka.

Co sprawia największą trudność w 
nauce JM?

Największą trudnością jest chyba to, że 
JM jest językiem rozwojowym, co oznacza, 
że można w różny sposób przekazać tę 
samą treść. Dla porównania, w języku pol-
skim można powiedzieć „jeśli”, a można też 
„jeżeli”, a w określonym kontekście „o ile” 
albo „pod warunkiem, że”. Przykład: „Jeśli 
będzie ładna pogoda pójdziemy na spacer” 
lub „Pójdziemy na spacer pod warunkiem, 
że będzie ładna pogoda.”

Na początku nauki, kiedy ręce nie są 
jeszcze wyćwiczone, mogą trochę boleć. 
Przy pokazywaniu mogą mylić się ręce, no 
i oczywiście znaki. Dlatego szczególnie w 
czasie nauki trzeba dbać o czystość poka-
zywanych znaków. 

Czy osoba, która pozna wszystkie znaki 
ze słownika na migam.pl, będzie w stanie 
komunikować się z osobą niesłyszącą?

Z nauką języka migowego jest tak, jak z 
nauką języka obcego – znajomość samych 
słówek nie wystarcza. Niewiele osób wie 
o tym, że naturalny język migowy ma inną 
składnię i gramatykę niż język polski. A jak 
wiadomo, żeby biegle posługiwać się danym 
językiem, trzeba nauczyć się myśleć w tym 
języku. Język migowy to najbardziej społecz-
ny język świata. Kiedy w nim mówisz, musisz 
widzieć swojego rozmówcę, widzisz jego 
reakcje, współdzielisz emocje. Język migo-
wy jest językiem przestrzennym, to znaczy, 
że mówiąca w nim osoba wykorzystuje do 
komunikacji przestrzeń wokół siebie. Kiedy 
powiesz do osoby niesłyszącej: „wpadnę do 
ciebie”, ona może zrozumieć, że upadniesz, 
ponieważ JM migowy nie jest językiem 
abstrakcyjnym.

 
A.S., I.P.-N

Przedszkole nr 2 „Cztery Pory Roku”  od-
wiedził Komendant Straży Miejskiej w Kórniku 
- Pan Marek Kaczmarek. Wszystkie grupy 
przybyły na spotkanie w sali łączonej, gdzie 
dzieci  obejrzały  film, którego bohaterem był 
pies Reks. Nie był to zwykły pies!  Ku wielkiemu 
zaskoczeniu umiał mówić! Dlatego przekazał 
przedszkolakom bardzo ważne informacje, na 
temat tego co lubią a czego nie znoszą psy w 
kontaktach z dziećmi i dorosłymi. Utrwaliliśmy 
sobie także zasady przestrzegania przepisów 
ruchu drogowego. Spotkanie było dla nas 
bardzo pouczające: wiemy jak należy postę-
pować kiedy spotkamy się z obcym psem, 
przećwiczyliśmy także pozycję bezpieczną „na 
żółwika”.   Bardzo dziękujemy Panu Markowi 
za wizytę w naszym przedszkolu!!!   Nasze 
kolejne spotkanie odbędzie się  w czerwcu. 
Porozmawiamy sobie wtedy  o bezpieczeń-
stwie  w czasie wakacji letnich.

Izabela Kobielak 
– Przedszkole nr 2

kurS elementarny języka miGoweGo

Spotkanie z komendantem Straży miejSkiej
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Kórnickie Spotkania 
z Białą Damą 2012
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BYŁA TAKA SZKOŁA 
DZIEŁO GENERAŁOWEJ 
JADWIGI ZAMOYSKIEJ 

ZAMEK W KÓRNIKU 
6.06.2012, godz. 19:00 
11.06.2012, godz. 12:00  

wstęp wolny 

 

to była niezwykła Szkoła
Zepchnięta do lamusa Szkoła Domowej 

Pracy Kobiet gen. Jadwigi Zamoyskiej powinna 
wrócić do łask.  To przykład edukacji w oparciu 
o chrześcijański system wartości, miłość Ojczy-
zny, szacunek dla starszych, dyscyplinę; rozwój 
duchowy połączony z kształceniem.  Szkoła 
gen. Zamoyskiej pozwala postawić pytanie o 
pewien zatracony w dzisiejszej edukacji system 
wartości. Towarzyszył jej hymn: „Służyć Bogu 
– służąc Ojczyźnie. Służyć Ojczyźnie – służąc 
Bogu”.  Łączyła ona umiejętności praktyczne z 
rozwojem duchowym.  

Nowa prapremiera Stowarzyszenia Te-
atralnego LEGION  „Była taka szkoła”, w 
130-tą rocznicę założenia Szkoły Domowej 
Pracy Kobiet w Kórniku (24 czerwca 1882), 
stawia pytania na temat edukacji, wartości 
wychowawczych wyniesionych z domu, nie-
sie też pozytywne przykłady z dzisiejszego 
życia rodzinnego. Młodzież Stowarzyszenia 
Teatralnego LEGION przybliży Państwu nową 
premierą  ideę i atmosferę panującą w szkole 
pani Generałowej.  Widzowie osądzą, czy są to 
już martwe poglądy i metody wychowawcze, a 
może nie, może warto się i dziś na nich wzo-
rować.  A gen. Jadwiga Zamoyska zostawiła 
nam wiele wskazówek i rad oraz publikacje 
na ten temat. 

Zapraszamy wszystkich serdecznie na 
nasz spektakl „Była taka szkoła”, na kórnicki Za-
mek 6 czerwca, godz. 19.00, i 11 czerwca godz. 
12:00. Wstęp wolny. Jednocześnie dziękujemy 
za pomoc i wsparcie: Urzędowi Miejskiemu w 
Kórniku, Fundacji Zakłady Kórnickie, Bibliotece 
Kórnickiej PAN, Stowarzyszeniu Lider Zielonej 
Wielkopolski, Departamentowi Programów 
Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Wielkopolskie-
go. Dziękujemy dr Aleksandrze Iwanowskiej 
za prawa do włączenia w nasz scenariusz, 
tchnących ciepłem i dobrocią,  wierszy ks. Jana 
Twardowskiego, tak pasujących do „szkoły 
życia” gen. Jadwigi Zamoyskiej.

Anna Łazuka-Witek

Szanowni Czytelnicy!

Obok prezentujemy zdjęcie uczennic  
i kadry szkoły gospodarczej w Kórniku, 
oraz lesników i pracowników Fundacji 
Zakłady Kórnickie. Fotografia wykonana 
została na przełomie lat 20tych i 30tych 
XX wieku. 

Na pewno w Państwa rodzinnych 
archiwach znajdują się inne pamiątki do-
tyczace  szkoły. Prosimy o udostepnienie 
nam ich w celu wzbogacenia planowanej 
wystawy na ten temat. 

Fotografie, dokumenty można przyno-
sić do Wydziału Promocji (Plac Niepod-
ległości 41). W miarę możliwości od razu 
je zeskanujemy i oddamy.

Jednocześnie dziękujemy za ciągle 
napływające do nas stare zdjęcia. Więk-
szość z nich czeka na publikację na 
naszych łamach a wsyzstkie opracujemy 
i umieścimy w Internecie. 

ŁG

GośCie, GośCie, GośCie ...

Tradycyjnie już na czas kórnickich 
Spotkań z Białą Damą przybywają do 
kórnika delegacje z zaprzyjaźnionych 
miast. Także i w tym roku gościliśmy 
na lokalnym święcie grupy z humania 
na Ukrainie, königstein im Taunus w 
Niemczech oraz górali z Bukowiny 
Tatrzańskiej.

Sześcioosobowej grupie z Ukrainy 
przewodził  Valerian Tskitishvili. Wręczył 
on burmistrzowi Jerzemu Lechnerowskie-
mu  podczas inauguracji naszego święta  
tradycyjny bochen chleba. Goście zwiedzili 
Zamek i Arboretum,  pływali stateczkiem po 
Jeziorze Kórnickim, odwiedzili strzelnicę 
Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego. 
Członkowie stowarzyszenia współpracy 
z Humaniem zaprosili ich na ognisko do 
Czmońca. 

W niedzielę zwiedzali Gniezno, Led-
nogórę, Wielkopolski Park Etnograficzny 
oraz Poznań. 

Grupa z Niemiec przyjechała jak zwykle 
pod przewodnictwem członków zarządu 
stowarzyszenia Königstein – Kórnik: Klausa 
Schwope, Philippa Wiesehöfera i Wolfa 
Dietloffa von Bernutha.  Miłą niespodzian-
ką była obecność zastępcy burmistrza 
Königstein Waltera Krimmela. Naszą kór-
nicką Białą Damę odwiedziła jak co roku 
księżniczka z zaprzyjaźnionego grodu pod 
Frankfurtem. Tym razem była to Franciszka 
I, która mimo trudności z „sz, cz, ż, ą i ę” 
spróbowała wygłosić przemówienie w języ-
ku polskim. Wyszło bardzo sympatycznie. 

Większość 21osobowej grupy stanowiły 
osoby, które po raz pierwszy odwiedziły 
Kórnik. Z tym większym zaciekawieniem 
zwiedzili oni zamkowe muzeum i park. 
Pojechali także z pracownikami Wydziału 
Promocji Gminy do Gniezna, Lednogóry 
i Wielkopolskiego Parku Etnograficznego 
oraz zwiedzili Poznań. W niedzielny wieczór 
przy „kiełbasce z grilla i serniku” spotkali 
się z przedstawicielami stowarzyszenia 
Ogończyk i pożegnali się z Białą Damą i 
kórnickim burmistrzem. W poniedziałek 
ruszyli w dalszą drogę do Gdańska- mając 
w planach peregrynację po północnych 
miastach Polski.

Ostatnimi laty mieszkańcy Kórnika 
mogą liczyć na to, że folklor góralski jest 
żelaznym punktem programu święta na-
szego miasta. Tym razem odwiedził nas 
zespół „Podhale - Grupa Spiska z Jurgowa”, 
który wystąpił w sobotę na podzamczu a 
w niedzielę uświetnił liturgię w kościele 
parafialnym w Robakowie. Wraz z młodymi 
ludźmi z zespołu do Kórnika przybyli także 
sekretarz gminy Bukowina Tatrzańska 
Marian Mikołajczyk, grupa radnych oraz 
dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzegach 
Piotr Boczek. Grupie z Bukowiny, mimo 
ograniczonego czasu wizyty udało się zwie-
dzić spuściznę tak cenionego na Podhalu 
Władysława Zamoyskiego, czyli Zamek i 
Arboretum. Zwiedzili także kryptę pod Ko-
legiatą Kórnicką, gdzie spoczywa zbawca 
Morskiego Oka, jego matka i siostra.   

ŁG
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TYDZiEń BiBliOTEk 2012
Tegoroczna edycja Tygodnia Bibliotek 

odbywała się w dniach od 8 do 15 maja a 
hasło przewodnie brzmiało „Biblioteka ciągle w 
grze”, dlatego Biblioteka Publiczna w Kórniku 
oraz Filia w Bninie przygotowały wiele atrakcji 
zarówno dla dzieci ze Szkoły Podstawowej jak 
i dla naszych czytelników.

W dniu 9 maja przyjechała  do nas Pani Mał-
gorzata Swędrowska, dla dzieci Ciocia Bajką. 
Zaproszone dzieci, z klasy 0, były uczestnikami 
warsztatów literackich na wesoło pt.: „Co kryją 
książki?”. Ciocia Bajka opowiedziała wszyst-
kim, co tajemniczego i magicznego kryje się 
w książkach, jakie przygody spotkały krówkę 
zwaną Mu czytającą książkę, Ciocia przeniosła 
dzieci w świat im nieznany, ale bardzo ciekawy 
i inspirujący. 

W przerwie dzieci wykonywały taniec-po-
łamaniec, żeby rozruszać ciało i umysł przed 
kolejną wycieczką w krainę bajek. Na zakoń-
czenie Ciocia Bajka miała przygotowaną, dla 

każdego dziecka, niespodziankę.
Natomiast 10 maja odbył się koncert Ty-

godnia Bibliotek, na który zaproszeni zostali 
najgorliwsi czytelnicy: Wanda Karkucińska, No-
wak Józefina, Kłosowicz Julia, Kornaś Karolina, 
władze miasta: Burmistrz – Jerzy Lechnerowski, 
Pan przewodniczący Maciej Marciniak, Alicja 
Urbańska - st. kustosz z WBP i CAK z Pozna-
nia, bibliotekarze z gminnych szkół. 

Początek koncertu obfitował w podzię-
kowania zarówno dla przedstawicieli władz 
miasta jak i czytelników, podsumowano rów-
nież kolejny roku działalności obu bibliotek. Po 
części oficjalnej, zaproszony Pan Michał Zator 
– absolwent szkoły oraz Akademii Muzycznej, 
rozpoczął wspaniały koncert na harfie. Harfa 
jest jednym z trudniejszych, do opanowania, 
instrumentów strunowych prezentujący się bar-
dzo efektownie. Pan Michał, przed zagraniem 
i zaśpiewaniem każdego utworu, wprowadzał 
nas wszystkich w jego historię, skąd brał inspi-
rację, co jest tematem przewodnim każdego 
z nich. Zaprezentował muzykę celtycką, która 
idealnie pasuje do harfy a słuchający utworów 
zgromadzeni goście przenosili się w tajemni-
cze rejony skandynawskie.  Z kolei 15 maja 
zaproszony przez naszą instytucję, teatr Art-Re 
przygotował przedstawienie dla klas III SP z 

Kórnika pt.: „Koziołek nie matołek”. Tytułowy 
Koziołek przeniósł dzieci w różne kraje na 
Świecie, byli między innymi w: Chinach, Japonii, 
Egipcie - Afryka, Grenlandii, Ameryce – Indianie. 
Koziołek opowiadał dzieciom ciekawostki i cha-
rakterystykę tych rejonów, włączył je również do 
wspólnej zabawy.

Od 14 maja czytelnicy mogli podziwiać 
prace Pań i dzieci powstałe podczas warsz-
tatów PASJOTEKI, które były wystawione na 
korytarzu biblioteki. Tydzień Bibliotek można 
zaliczyć do udanych i obfitujących w różne 
ciekawe wydarzenia.

PASJOTEkA
W dniu 14 maja spotkaliśmy się ponownie 

na PASJOTECE. Tym razem Panie chciały 
się nauczyć wykonywać przestrzenne orgiami. 
Zajęcia prowadziła Pani Anita Suszek. Na po-
czątek wykonaliśmy 48 trójkącików złożonych 
w odpowiedni sposób. Każda z takich warstw 
„koszyczka” to ponad 40 trójkątnych elemen-
tów. Ponieważ najbardziej czasochłonne jest 
wykonanie trójkątów, Panie poprosiły o kolejne 
zajęcia, aby dokończyć pracę. Druga cześć 
zajęć odbędzie się 21 maja, wszystkich zain-
teresowanych serdecznie zapraszamy.

KAK

w Szkole 
podStawowej 
w radzewie

DZiEń EUROPY 
Dnia 9 maja 2012 r. wszyscy uczniowie 

szkoły wyruszyli w „podróż” do krajów Unii 
Europejskiej. Na głównym holu pojawiły się flagi 
wszystkich państw członkowskich.

 Apel rozpoczęła  pani M. Pawlaczyk prze-
kazując informacje dotyczące flagi, hymnu oraz 
stolicy Unii.

Następnie każda klasa opowiadała o przy-
gotowanej przez siebie gazetce oraz wystawce. 
Przedszkolacy opowiadali o Holandii, często-
wali nas serami oraz plackiem holenderskim. 
Dzieci z oddziału „0”przeniosły nas do Finlandii, 
w maju przybył do nas  mieszkaniec tego pań-
stwa-Święty Mikołaj. Klasa I opowiadała o Wło-
szech, mogliśmy zobaczyć wybuch wulkanu, a 
klasa II o Grecji, widzieliśmy różowy piasek z 
plaży Elafonisi. Uczniowie klasy III zaśpiewali po 
francusku kanon „Panie Janie ”oraz przekazali 
garść informacji o Francji. O Czechach mówili 
uczniowie klasy IV, o Węgrzech uczniowie 
klasy V, a klasa VI przygotowała gazetkę o 
Niemczech.

Na koniec apelu każda klasa musiała wyko-
nać zadanie specjalnie dla nich przygotowane. 
Przedszkolacy oraz uczniowie klasy „0” układali 
puzzle, klasy I-III dopasowywały rysunki, kontu-
ry państw i flagi do danego kraju, a uczniowie 

klas IV-VI rozwiązywali krzyżówkę. Wszyscy 
wykonali zadania wspaniale i każda klasa 
otrzymała „Dyplom Młodego Europejczyka”.

Jesteśmy przekonani, że taka forma po-
znawania krajów Unii Europejskiej na długo 
pozostanie w pamięci uczniów, a gdy latem uda 
im się odwiedzić któreś z poznanych państw, 
będą wspominać dzisiejszy apel.

Krystyna Kiełpińska

 PASOWANiE NA CZYTElNikA
26 maja 2012r. dzieci z klasy pierwszej 

i drugiej zostały pasowane na czytelnika 
biblioteki. Przygotowania do tej uroczysto-
ści trwały od początku roku szkolnego. W 
tym czasie dzieci brały udział w zajęciach 
bibliotecznych, podczas których przygoto-
wywały się do samodzielnego korzystania z 
księgozbioru zgromadzonego w bibliotece. 
Poznały najważniejsze zasady korzystania 

z biblioteki oraz obowiązki czytelnika.
      Wszystkich uczestników tego spo-

tkania powitał korowód postaci bajkowych 
z zagadkami o bohaterach książek oraz 
na temat zasad poszanowania książek. 
Dzieci dobrze się bawiły, żywo reagowały 
i prześcigały się w udzielaniu poprawnych 
odpowiedzi.

Centralnym punktem spotkania było 
ślubowanie, podczas którego najmłodsi 
uczniowie złożyli przyrzeczenie książce. 
Następnie „książka” – dotykając ogromną 
zakładką ramienia każdego ucznia – uro-
czyście pasowała nowych czytelników 
szkolnej biblioteki. 

 Uroczystość została przygotowana 
przez uczniów aktywnie pracujących w bi-
bliotece pod opieką pani Iwony Krzyżaniak.

Małgorzata Pawlaczyk

tęCza 
utworzona 

z dzieCi
Przedszkole „Cztery Pory Roku” 

obchodziło, wraz ze wszystkimi Opty-
mistycznymi Przedszkolami w Polsce,  
i święto Optymizmu. 

Tego dnia pojawiła się w przedszkolu tęczo-
wa wróżka, która wyczarowała na buziach dzie-
ci uśmiechy pełne szczęścia i radości. Każda 
grupa ubrana była w wybranym kolorze tęczy. 

Obchody I Święta Optymizmu uroczyście 
otworzyła pani Dyrektor, życząc radości, uśmie-
chu, życzliwości i wspaniałej optymistycznej 

zabawy. Dzieci odśpiewały Optymistyczny 
Hymn. Na budynku przedszkola zawisła flaga 
Optymistycznego Przedszkola.

Każda grupa prezentowała swoje umie-
jętności i talenty. Przedstawicielki Listeczek i 
Śnieżynek zaśpiewały optymistyczne piosen-
ki. Kwiatki z panią Elą  przygotowały pokaz 
najnowszej, wiosennej mody. Pani Kasia, z 
okazji tego święta napisała specjalny wiersz o 
kolorowych optymistach, który zaprezentowały 
dzieci z Promyczków I. Promyczki II zatańczyły 
pięknego fokstrota z kolorowymi laseczkami, a 
dzieci ze Słoneczek I i Słoneczek II śpiewały 
i tańczyły przy skocznej i wesołej muzyce. 
Przedstawiciele poszczególnych grup namalo-
wali, pod okiem pani Renaty,  „Optymistyczny, 
tęczowy świat”.

 Gdy wykonane zostały wszystkie zadania 

rozbłysnęły w przedszkolu dwie tęcze. Jedna 
upięta przez nasze Panie, drugą utworzyły 
dzieci.

Po prezentacjach i zabawach wszyscy 
spotkali się przedszkolnym ogrodzie i wyruszyli 
na poszukiwanie zaczarowanego ,,Kamienia 
Optymizmu’’. Po jego odnalezieniu pochód 
Optymistów, z flagą i emblematami grup 
na kolorach tęczy, wyruszył do Bnińskiego 
Ratusza. Pracownikom Referatu Oświaty i 
napotkanym przechodniom dzieci wręczyły 
foldery Przedszkola nr 2 „Cztery Pory Roku” w 
Kórniku- Bninie.  

Dopełnieniem tego radosnego święta były 
optymistyczne wpisy rodziców do pamiątkowej 
księgi wyłożonej w holu przedszkola.

Eliza Mieloch             

Pierwsza poznańska edycja rajdu 
rowerowego „Odjazdowy Bibliotekarz” 
zakończyła się wczoraj (12.05.2012) peł-
nym sukcesem. Dowiodła, że Poznaniacy 
i Kórniczanie są tak samo otwarci na takie 
inicjatywy, jak i mieszkańcy pozostałych 
miast Polski. W miejscu startu, jak i przy 
Zamku Kórnickim, gdzie znajdowała 
się meta, uczestnicy przejawiali żywe 
zainteresowanie samym projektem oraz 
przygotowanymi atrakcjami. Na mecie na 
uczestników czekały: wystawa podróżnicza 
i warsztaty dla dzieci w podziemiach Zam-
ku, bookcrossing, oraz konkurs na limeryk. 
Zorganizowany na wyspie Zamku Kórnic-
kiego bookcrossing przyciągnął wielu Kór-
niczan i gości. Jego idea, czyli możliwość 
bezpłatnej wymiany - tzw. „uwalniania” 
książek okazała się dla niektórych uczest-
ników miłym zaskoczeniem. Obojętni nie 
pozostali też odwiedzający Zamek, którzy 
nierzadko znajdowali cenne dla siebie pozy-

cje. Konkurs na najlepszy limeryk natomiast 
zgromadził wielu poetów w rozmaitym wie-
ku. Było zabawnie i kreatywnie. Limeryki, 
które zajęły trzy pierwsze miejsca zostaną 
opublikowane na stronie http://smartness.
pl/, a zdjęcia z wydarzenia również na http://
smartnessofficial.tumblr.com/. Zapraszamy 
do zapoznania się z twórczością naszych 
uczestników. Momentami wyspa Kórnickie-
go Zamku pękała w szwach pod naporem 
osób będących aktywnymi fanami czytel-
nictwa, jednocześnie wielu uczestników 
zainteresowały Zamek i Arboretum, Łącznie 
finał wydarzenia odwiedziło ponad 100 
osób. Cieszy nas zainteresowanie wśród 
mieszkańców Kórnika! Na koniec dnia 
uczestnicy udali się w drogę powrotną. Ci 
bardziej wytrzymali wrócili do Poznania na 
swoich jednośladach, na pozostałych cze-
kał bezpłatny autobus, który bezpiecznie 
odwiózł ich na Rondo Rataje. W ten sposób 
zakończyło się pierwsze spotkanie z Od-

jazdowym Bibliotekarzem, którego sukces 
jest niewątpliwie zachętą do organizacji 
kolejnych edycji.

Impreza odbyła się dzięki mecenatowi 
Burmistrza Gminy Kórnik, a także wsparciu 
Biblioteki Kórnickiej PAN, Biblioteki Ra-
czyńskich i Wyższej Szkoły Nauk Huma-
nistycznych i Dziennikarstwa. Dziękujemy 
także pozostałym partnerom oraz patronom 
medialnym.

PS
Jedyną przeszkodą na trasie do Kórnika 

okazało się powalone przez wiatr drzewo, 
i tutaj bardzo dziękujemy Straży Pożarnej 
której udało się je usunąć. Wdzięczni po-
godzie, która mimo niekorzystnych prognoz 
okazała się być wyjątkowo łaskawa, już 
zapraszamy do udziału w przyszłorocznej 
edycji imprezy. Informacje na temat na-
szych kolejnych działań prosimy śledzić na 
stronie http://smartness.pl/.

Organizator

dzieŃ rodziny
Tradycją Przedszkola w Szczodrzyko-

wie jest organizowanie w maju wyjątko-
wej uroczystości o charakterze festynu 
rodzinnego – Dnia Rodziny.

   W tym roku Dzień Rodziny postano-
wiliśmy spędzić nieco inaczej niż zwykle. 
Korzystając ze sprzyjającej aury oraz pięk-
nego ogrodu przedszkolnego a także mając 
na uwadze hasło tegorocznych obchodów 
– „Kuchcikowo”, zaprosiliśmy rodziny do 
świętowania Dnia Rodziny na pikniku.

   W piątkowe popołudnie rodziny 
przedszkolaków ze Szczodrzykowa, oprócz 

dobrego humoru, przyniosły koce i kosze 
piknikowe, w których – zgodnie z zasadami 
Zdrowego Przedszkolaka, czyli kampanii na 
rzecz naturalnej diety w przedszkolu, którą 
popiera i realizuje nasza placówka – znala-
zły się także zdrowe przekąski.

   Po części artystycznej, w której do-
minowały piosenki i wiersze o rodzicach, 
nastąpił czas na wręczenie własnoręcznie 
wykonanych przez dzieci upominków. 
Warto zaznaczyć, że jednym z ciekawszych 
prezentów była książka kucharska z prze-
pisami ulubionych potraw przedszkolaków. 
Dodatkowo dla uczestników Dnia Rodziny 
przygotowaliśmy liczne atrakcje, m.in.: za-
bawy i konkursy prowadzone przez anima-

torów z Filharmonii Pomysłów, malowanie 
twarzy, galerię portretów mam i tatusiów, 
kącik plastyczny, a dzięki pomocy rodziców: 
loterię fantową, pyszne domowe ciasta oraz 
przejażdżki kucykami.

   Na zakończenie festynu wśród na-
szych przedszkolaków rozlosowaliśmy 
nagrodę specjalną – wyprawkę plastyczną 
dla małego artysty, którą otrzymał Bartosz 
z grupy „0”.

   Dziękuję wszystkim, którzy pomogli 
zorganizować tę wyjątkową uroczystość: 
rodzicom, przedszkolakom, sponsorom 
oraz całemu personelowi Przedszkola w 
Szczodrzykowie.

Magdalena Czapkiewicz

wieśCi 
z biblioteki

odjazdowy bibliotekarz



18 nr 10/2012 25 maja 2012 r. 19

O
g

ŁO
SZ

EN
iA

SP
O

R
T 

/ k
U

lT
U

R
A

O
g

ŁO
SZ

EN
iA

 
D

R
O

b
N

e

* Sprzedam wyposażenie salonu fryzjerskiego. Tel.: 501 652 320
* Poszukuję kawalerki. Kórnik i okolice. Tel. 591 056 899
* Kurki odchowane sprzedam. Tel. 506 494 770
* Osoba samotna przyjmie komputer. Tel. 784 50 99
* Sprzedam drewno opałowe. Sosna, brzoza, dąb i inne. Pocięte i połupane. Tel. 604 696 326
* Sprzedam domek letniskowy w lesie z dostępem do jeziora w Błażejewku. Cena do uzgodnienia. Tel. 692 951 052
* Sprzedam Matiza’99, w dobrym stanie, zielony, seryjny, dwa komplety opon. 3000. Tel. 666 015 511
* Sprzedam skuter Piagio 125 cm³, rocznik 2004. Tel. 602 214 931
* Działkę 1700 m² w Kamionkach oddam w dzierżawę. Tel. 515 463 026
* Ogrody, skalniaki, akwaria, zakładanie i pielęgnacja. Tel. 722 246 162
* Sprzedam komplet mebli drewnianych. Stan idealny. tanio. Stolik gratis. Tel. 504 007 352
* Sprzedam dużą kanapę rozkładaną z pojemnikiem. Kolor pomarańczowy. Stanidealny. tel. 504 007 352
* Wynajmę 2pokojowe mieszkanie w Kórniku, z dużym tarasem, wolny od zaraz 9parter). tel. 603 790 315
* Zagospodarowaną działkę 460 m² z domkiem w Bninie POR nr 122 - sprzedam. Tel. 600 924 556
* Mężczyzna 25 lat szuka dodatkowej pracy w soboty. Kórnik lub jego okolice. Tel.: 600 978 857.
* Sprzedam kozy i koziołki rasy mlecznej, w różnym wieku od  50 do 120zł Dachowa tel 668842711
* Kupię książki do pierwszej klasy gimnazjum. 665808057
* Przyjmę ucznia w zawodzie FRYZJER. Studio Atelier Paulina Latusek, 883-767-479, Kórnik,ul. Wojska Polskiego 14
* Do wynajęcia -poddasze (100 m2)domku z dużym balkonem z ogrodem w Robakowie przy lesie,dobry dojazd tel. 691 594 747 ,e-mail ;ellen@onet.pl
* Sprzedam motorower kinroad xt50q,110cm3 zarejestrowany na 50cm³.Przebieg silnika 2500km.1800zl.do neg.Tel.725472836
* Sprzedam komputer-monitor,drukarka,klawiatura,mysz,głośniki.250 ZŁ.603882345
* Zapiekuje się dzieckiem za 200 zł tygodniowo. Doswiadczenie. 782 135 220
* Sprzedam VW Polo 1.4(16V) benz. rp. IX 2006, przebieg 60 000km, I wł. wersja comfortline, klima itp. Cena 25.500zł (do negocjacji). Tel: 506 490 723 
* Sprzedam nową szlifierkę 630 wat , oraz 3 aparaty telefoniczne stacjonarne Panasonic. Cena do negocjacji . Tel: 506 490 723
* Sprzedam 2 suknie ślubne (ecru, i biała), rozm. 36/38, wzr.164/168( tanio ) . Płaszcz damski skórzany nowy rozm .36/38, wzr.164/168.  Tel: 506 490 723
* Sprzedam, matę edukacyjną,  karuzele na łóżeczka ,  nowe ciuszki, kurtki , buty, sweterki itp dla dziewczynki od 0-4 lat. Tel: 506 490 723 
* Sprzedam nawigację samochodową GPS firmy  Blaupunkt 3,5 cala odblokowana, Auto mapa Polski 6.8.1  Tel: 506 490 723
* Sprzedam fabrycznie nową, nieużywaną, nawigację samochodową , firmy Mio Spirit 685:  5’cali (karton -gwarancja) . Tel. 506 490 723 
* Sprzedam , aproszenia do I Komunii Świętej różne wzory - tanio (1zł za szt),  oraz  magnetofon szpulowy z taśmami. Tel: 506 490723 
* Kierowca Kat.”D” szuka pracy na busa-autobus, doświadczenie, karta kierowcy, kurs przewozu osób, badania lekarskie.Tel: 506 490 723
* Sprzedam  Subwoofer + 4 głośniki  firmy Thomson , oraz kompletny  ubiór do jazdy konnej rozm M/S.   Cena do negocjacji. Tel. 506 490 723
* Drewno kominkowe, opałowe - dąb, buk, grab, jesion, akacja, brzoza, sosna, olcha. Tel.692-241-023
* Działki mieszkalno-usługowe w Kórniku sprzedam 780m²/1652m2/4300m2 tel. 505-72-00-27
* Działke budowlana w Kórniku 750m² na ul.Młyńskiej sprzedam  tel 505-72-00-27
* Dom w centrum Kórnika sprzedam 200m²/650m² sprzedam tel 505-72-00-27 Działke w Borówcu 6000m² /130zł m² sprzedam tel 505-72-00-27
* Nowe domy wolnostojące w okolicach Kórnika sprzedam 389 tys zł piękna okolica tel 505-72-00-27
* Kupię działkę pod zabudowę wielorodzinną tel 505-72-00-27 Usługi księgowe 517-120-127 Mieszkanie z garażem sprzedam 505 72 00 27
* Kupię lokal w Kórniku ul.Poznańska i okolice tel 505720027 Wynajmę lokal w centrum Kórnika 20m² tel 505-72-00-27
* Czmoń działka 500m2-49000zł tel 505720027 Wynajmę pomieszczenie 35m² w centrum Kórnika na działalność gospodarczą.Tel. 501004404
* Oddam w najem mieszkanie 2-pokojowe, 49 m2 w Kórniku, os. Staszica tel. 532442 939
* Sprzedam dom w Kórniku w dobrej cenie, blisko centrum, 5 pokoi, 200 m², zadbany ogród, tel. 606 241 031
* Garaż do wynajęcia (od 1.07), os. Staszica (zielony blok) tel. 532 442 939
* Sprzedam tanio ubranka, wiele markowych, chłopiec do rozm.98, dziewczynka do rozm. 72, tel.665 181 487
* Sprzedam VW POLO 2001r, 1,4,MPI, klimatyzacja,autoalarm, przebieg 94.125, el.szyby,poduszka,ABS, wspomaganie kier. itd cena 10.800 tel.694508224

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

Zuzanna Szpak i Adam Walerczyk starto-
wali w prestiżowym turnieju Berlin Open 2012 

Bardzo aktywnie UKS Oaza Kórnik uczest-
niczy w zawodach sportowych. Tym razem 
dwóch zawodników Zuzanę Szpak i Adama 
Walerczyka delegowaliśmy na prestiżowe 
zawody w Niemczech – Berlin Open 2012. Do-
skonały wynik uzyskała Zuzia. Los sprawił, że 
finałowy pojedynek stoczyła z Polką. Przebieg 
walki był bardzo wyrównany przez trzy rundy i 
nie zakończył się rozstrzygnięciem. Przy remi-
sowym starciu 8:8 sędziowie ogłosili dogrywkę 
do tz. złotego punktu, pierwszego celnego 
trafienia. Tu lepsza okazała się nasza zawod-
niczka i wywalczyła bardzo cenne Mistrzostwo 
Berlina. Również bardzo dobra i zaciętą walkę 
prowadził Adam Walerczyk. Przez dwie rundy 
prowadził na punkty 14:8. Jednak jego przeciw-

nikowi zawodnikowi Niemiec sprzyjały trybuny i 
sędziowie. W trzeciej rundzie w kilku starciach 
Adam traci bardzo szybko przewagę punktową. 
Ostatecznie przegrywa pojedynek i plasuje się 
poza podium. 

To był bardzo ważny start naszych zawodni-
ków. Jako klub zaistnieliśmy w zawodach zagra-
nicznych. Zuza Szpak staje się liderem klubu. 
Ma potencjał, jest bardzo pracowita. Potrzebuje 
jeszcze kilku miesięcy by stać się naprawdę 
dobrą zawodniczką. Adam Walerczyk zdobył 
kolejne cenne doświadczenie. Również jest to 
zawodnik perspektywiczny. Maj i czerwiec to 
gorący okres startowy dla naszych zawodników. 
Startujemy jeszcze w Bydgoszczy, Pleszewie, 
Pradze i oczywiście Zuzanna Szpak w Mistrzo-
stwach Polski Juniorów. 

PW

zuzanna Szpak zdobyła miStrzoStwo berlina

majowy kanCert 
w przedSzkolu 
bajkowy dwór

Dnia 8 maja gościliśmy w naszym przed-
szkolu kolejny już raz artystów z „Filharmo-
nii pomysłów” z koncertem pt. „Asy Rasy 
Lovelasy”. Bohater koncertu  to znakomity 
konstruktor i wynalazca – Pan Saksofonik, 
który ma wygłosić prelekcję rozpoczynającą 
kolejne spotkanie w Dziwnodźwiękowarium. 
Niestety okazuje się, iż oczekiwany gość 
nie przybędzie, gdyż zatrzymały go rozterki 

sercowe. Prowadzący audycję poprzez 
liczne rozmowy telefoniczne próbuje znaleźć 
najlepszy, dla Pana Saksofonika, sposób na 
zdobycie serca ukochanej, a pomagają mu 
w tym saksofony. Celem audycji było zazna-
jomienie dzieci z brzmieniem, wyglądem i 
różnicami w budowie czterech saksofonów 
– sopranowego, tenorowego, altowego 
oraz barytonowego, podczas wykonywania 
repertuaru rozrywkowego. Artyści stanęli na 
wysokości zadania, nie tylko zainteresowali 
dzieci omawianą tematyką, ale potrafili rów-
nież je rozbawić. Już teraz z niecierpliwością 
oczekujemy na następny koncert, na który 
zapraszamy wszystkich chętnych dnia 22 
maja o godz. 10.00 w „Bajkowym Dworze”.

A. A.
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XViii  BiEg Z BiAŁą DAMą
Dla niektórych roczników były to także 

eliminacje do indywidualnych zawodów powia-
towych w biegach przełajowych. Pogoda dopi-
sała i uczestnicy także. Na starcie tradycyjnego 
biegu stanęło  rekordowa liczba zawodników 
-154 biegaczy, w tym 71 kobiet i 83 mężczyzn. 
Trasa biegu głównego wiodła z Bnina do Kor-
nika m.in. przez piękny leśny teren naszego 
Zwierzyńca, z metą na Błoniach. Najstarszym 
uczestnikiem biegu była kobieta w wieku 64 lat 
a najmłodszym chłopiec w wieku 7 lat.

W poszczególnych grupach wiekowych 
najlepszymi byli:

Roczniki 2001 i młodsi (dziewczęta-chłopcy)
1.Tórz Oliwia i Zgarda Bartosz
2.Drzewiecka Magda i Siejak Tomasz 
3. Niemier Weronika  i Wroniak Mateusz 
4.Tomczak Jagoda  i Owczarzak Kamil

Roczniki 2000 ( dziewczęta-chłopcy)
1. Lester Jolanta i Sułkowski Jakub 
2. Szymczak Natalia  i Konowrocki Dariusz 
3. Banecka Sandra  i Górka Dawid  
4. Kaźmierczak Marta  i Maciej Zdziechowski 

Roczniki 1999-1998
1. Woźna Maria  i Maciejewski Artur 
2. Zgarda Kinga  i Ratajczak Mikołaj   
3. Rataj Daria i Piesiak Artur 
4. Rymelska Marta i Wesołek Łukasz 

Bieg Główny- ( mężczyźni- kobiety)- biegały 
razem roczniki 1999 i starsi
1. Wojciechowski Paweł  i Woźna Maria  
2. Dryer Adrian  i Zgarda  Kinga 
3. Wojciechowski Jakub  i Smolińska Agnieszka 
4. Maciejewski Adrian i Frąckowiak Marianna 
5. Zdziechowski Paweł  i Rymelska Marta
6. Szczepaniak Paweł  i Cyra Gabriela

Zgodnie z regulaminem imprezy, trzech 
najlepszych w poszczególnych kategoriach 
wiekowych otrzymało pamiątkowe dyplomy 
biegu z „Białą Damą” oraz upominki rzeczowe.

Wyróżniono także najstarszych i najmłod-
szych uczestników biegu: Annę Zdziechowską 
z Dąbrowy( 64 l.)Piotra Majewskiego z Kórnika 
( 51 l.),Weronikę Andrzejewską z Bnina (10 l.) 
Jana Zdziechowskiego z Dąbrowy ( 7 lat) a 
także Karolinę Piechowiak z Kórnika ( 19 l.).

Wszyscy uczestnicy , którzy ukończyli bieg 
otrzymali małe dyplomy a wśród tych, którzy 
nie znaleźli się w czołówce biegu rozlosowano 
drobne upominki m. in. z promocji Kórnika. 
Nagrody wręczał sekretarz Urzędu Miasta i 
Gminy w Kórniku p. Leszek Książek.

Organizatorem imprezy był Ośrodek Sportu 
i Rekreacji oraz działacze Szkolnego Związku 
Sportowego w Kórniku. Zapraszamy za rok na 
kolejny bieg.

MŁODZi lEkkOATlECi 
WAlCZYli W 4-BOJU.

W Tarnowie Podgórnym odbyły się Mi-
strzostwa Powiatu Poznańskiego szkół pod-
stawowych w 4-boju lekkoatletycznym. Gminę 
Kórnik reprezentowały dziewczęta Szkoły 
Podstawowej w Szczodrzykowie oraz chłopcy 
z Szkoły Podstawowej w Radzewie. Wśród kil-
kunastu szkół reprezentujących gminy powiatu 
poznańskiego dziewczęta z Szczodrzykowa 
zajęły 6 miejsce gromadząc 951 pkt. a chłopcy 

z Radzewa 597 pkt. – 11 miejsce. Na wyniki 
punktowe pracuje 5- osobowy zespół w 4 
konkurencjach ( 60m, w dal, p. palantowa, 
600m dz. i 1000m chł.). Najwięcej punktów dla 
szkoły w Szczodrzykowie wywalczyła Klaudia 
Madajewska.

Szkołę w Radzewie reprezentowali chłopcy 
z klas piątych i zajęli jedenaste miejsce. Niestety 
najlepsi z tej szkoły, uczniowie klas szóstych, 
którzy wygrali zawody gminne wyjechali na 
wycieczkę szkolną. Stąd może tym razem nieco 
słabszy występ Radzewa w powiecie.

gRAD MEDAli lEkkOATlETóW 
Młodzi lekkoatleci z szkół gimnazjalnych 

startowali w Żerkowie na Powiatowych Mistrzo-
stwach w Lekkiej Atletyce. Lekkoatleci z naszej 
gminy nawiązali do  sukcesów z dawnych lat i 
zdobyli wiele medali oraz awansów na zawody 
rejonowe.

Gimnazjaliści z Robakowa zdobyli: 4 złote 
medale, 3 srebrne, 3 brązowe i 2 miejsca 
czwarte.
Gimnazjaliści z Kórnika: 1 złoty, 2 srebrne, 5 
brązowych oraz 4 miejsca czwarte.
Medale zdobywali: 
Złote - Łukasz Kozak ( R) -300m ppł.-44,02 sek, 
Katarzyna Jakubowska (R) –oszczep 26,08m
Jakub Simon (R) –w dal-5,98 m.
Sztafeta szwedzka - męska( R )-2:18,1 sek.
(Kochański, Simon, Kurek, Kozak)
Agata Niemier ( K) –wzwyż-130 cm.
Srebrne –Anna Stroiwąs ( R ) -300m ppł. -1:02,9 
sek. Dawid Kurek ( R )- 300m ppł. – 44,82 sek. 
Kacper Szymaniak (R)- kula-10,54 m, Dominik 
Nawrocki ( K)-wzwyż- 160 cm. Hubert Kaczma-
rek ( K)-w dal-5,69 m
Brązowe – Katarzyna Jachnik ( R )- 300m 
ppł.-1:03,6 sek.
Róża Jakubowska ( R) -1000 m-3:48,0 sek.
Szymon Korcz-( K )- 2000m -6:39,9 sek.
Paweł Kochański ( R) -100m -12,15 sek.
Krzysztof Madajewski ( K)-wzwyż- 155 cm.
Natalia Radzicka ( K )-wzwyż 130 cm.
Weronika Sobańska ( K)- w dal- 4,37 cm.

4x100m kobiet (K)-1:01,84 ( Rumińska, 
Marciniak, Jakubowska, Rukaj)

Ponadto na czwartych miejscach upla-
sowali się: G. Robakowo - Arek Nowicki na 
1000m-3:05,3 sek, sztafeta 4x100 m męska ( 
Hernes, Zimniewicz, Dudzik, Staszak) i Daria 
Maciejewska w skoku w dal-4,32 m oraz z 
G. Kórnik: Filip Siejak -300m ppł.-47,93 sek., 
Dawid Wójkiewicz-kula-10,39 m., Dagmara 

Eltmann-1000m-3:50,98 sek., Alicja Gąsecka- 
300m ppł.-1:05,31 sek i sztafeta szwedzka 
chłopców- 2:23,39 sek. (Kaczmarek, Rajkowski, 
Fogt, Siejak). 

ONi WYSTARTUJą 
W fiNAŁACh WiElkOPOlSki

18 maja 2012 na stadionie Olimpii w 
Poznaniu startowali lekkoatleci na zawodach 
rejonowych, by wywalczyć o awans do finałów 
wojewódzkich w lekkiej atletyce.

Nie jest łatwo wywalczyć Finałach MI-
STRZOSTW WIELKOPOLSKI W LEKKIEJ 
ATLETYCE gimnazjów. Trzeba być wśród 
najlepszych w gminie, powiecie, w rejonie. Po 
tych zawodach siedmiu naszych gimnazjalistów 
zakwalifikowało się do zawodów wojewódzkich 
w LA. Awans wywalczyli:

Skok w dal –   1. Jakub Simon – G. Ro-
bakowo 5,85 cm. 2. Hubert Kaczmarek – G. 
Kórnik – 5,60 cm.
Skok wzwyż-  1. Dominik Nawrocki – G. Roba-
kowo- 160 cm.
300 m ppł. – 2 . Łukasz Kozak –G. Robakowo 
– 44,17 sek.
3. Dawid Kurek – G. Robakowo – 44,19 sek.
3. Anna Stroiwąs – G. Robakowo – 58,00 sek.
Gratulujemy i życzymy sukcesów na Mistrzo-
stwach Wielkopolski.

„ORliki” Z kóRNikA 
PRZEgRAli DRUgą RUNDę.

Po zwycięstwie w grupie walczącej w Kór-
niku kolejny etap piłki nożnej „ORLIK-2012” dla 
szkół podstawowych odbył się w Kleszczewie. 
Grali chłopcy ze Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Kórniku. Niestety przegrali wszystkie mecze 
i odpadli z grupy. Naszych młodych piłkarzy 
czeka jeszcze dużo pracy, by móc rywalizować 
z rówieśnikami z innych szkół. 

SiATkóWkA PlAŻOWA 
giMNAZJAliSTóW

Powiatowe Mistrzostwa w Pilce Plażowej 
dla szkół gimnazjalnych odbyły się na boiskach 
OSiR w Kórniku. Gminę Kórnik reprezentowali 
chłopcy z Gimnazjum w Robakowie  oraz 
dziewczęta Gimnazjum w Kórniku.

 W pierwszym dniu-16.05.2012  gimna-
zjaliści z Robakowa grając w składzie: Dawid 
Dudzik i Wojciech Krzak wywalczyli drugie 
miejsce, srebrne medale i awans do zawodów 
rejonowych. Z kolei 17.05.2012 grały kórnickie 
gimnazjalistki: Hanna Książkiewicz i Agata 

Lipiecka. Zostały pokonane przez siatkarki ze 
Stęszewa ( 1 m.), Mosiny ( 2 m.) ale wygrały 
swoje mecze z koleżankami z Rokietnicy oraz 
Swarzędza. Ostatecznie zajęły trzecie miejsce, 
otrzymały brązowe medale i awansowały do 
zawodów rejonowych.

Organizatorem mistrzostw był p. Paweł 
Pawlaczyk- G. Robakowo a sędziami przed-
stawiciele Okręgowego Związku Siatkówki 
z Poznania. Uczestnicy mistrzostw chwalili 
teren OSiR oraz dobrze przygotowane boiska. 
Tu trzeba zaznaczyć, że siatkarze z Mosiny 
trenują systematycznie na boiskach naszego 
OSiR w Kórniku.

 PóŁMETEk  SPORTOWEJ 
 RYWAliZACJi  SZkóŁ

Szkolny Związek Sportowy przez cały rok 
szkolny prowadzi sportowe współzawodnictwo 
szkół. W rywalizacji gminnej szkoły walczą o 
puchar Burmistrza Kórnika. Po dotychczas 
rozegranych zawodach gminnych prowadzi 
Szkoła Podstawowa z Radzewa przed Kórni-
kiem, Bninem i Szczodrzykowem. 

O puchar Starosty walczą szkoły na za-
wodach powiatowych. Wysokie miejsce, bo 
drugie zajmuje obecnie Szkoła Podstawowa w 

Radzewie. Czy je utrzyma do końca rywalizacji 
czyli do końca czerwca 2012? Jeśli Radzewo 
utrzyma to miejsce, wtedy będzie ono najwyż-
sze w historii rywalizacji na szczeblu powiatu. 
Szóste miejsce zajmuje Szkoła Podstawowa 
nr 1 w Kórniku. Też jeszcze nie wiadomo czy 
pozostanie na tym miejscu do końca roku szkol-
nego. Kolejne nasze szkoły zajmują: 16 m - SP 
nr 2 Kórnik-Bnin i 29 m- SP Szczodrzykowo.

Z kolei w gimnazjach prowadzi zdecydo-
wanie Gimnazjum Kórnik i jeśli tak pozostanie 
to będzie niepokonane od początku istnienia 
konkursu. Gimnazjum w Robakowie jest na 
8 miejscu ale ma duże szanse po kolejnych 
zawodach powiatowych awansować wyżej.

Prowadzona jest także rywalizacja szkół z 
całej Wielkopolski.

Na dotychczas sklasyfikowanych 565 szkół 
z całego województwa najwyżej klasyfikuje się 
Szkoła Podstawowa w Radzewie zajmując 13 
miejsce. Kolejne nasze szkoły są na miejscach: 
SP 1 Kórnik-116, SP Szczodrzykowo- 250 i SP 
nr 2 Kórnik- Bnin 373 miejsce. Tu ciekawost-
ka. Radzewo jest najwyżej klasyfikowane ze 
wszystkich szkół w naszym powiecie, gdyż SP 
Stęszew zajmuje 29 miejsce a kolejna szkoła 
Kleszczewo jest na miejscu 63.

Wśród szkół gimnazjalnych Kórnik jest na 
miejscu 44 ( Swarzędz nr 2 -55, Luboń nr 2 – 80 
m.) Gimnazjum Robakowo jest na 105 miejscu 
a punkty zdobyło dotychczas 459 gimnazjów z 
całej Wielkopolski.

W szkołach ponadgimnazjalnych Zespół 
Szkół w Kórniku zajmuje w powiecie czwarte 
miejsce ale już w rywalizacji wojewódzkiej 
jest wśród szkół powiatu poznańskiego na 
miejscu wyższym. LO Puszczykowo zajmuje 
42 miejsce ( 2 w powiecie), ZS nr 1 Swarzędz 
-45 m.( 1m. w powiecie), ZS Kórnik-62. O wiele 
miejsc dalej jest sklasyfikowany w  powiecie 
na  trzecim miejscu ZS nr 2 Swarzędz ale w 
województwie jest daleko za Kórnikiem, bo 
dopiero na 105. Dwójkę Swarzędz wyprzedza 
jeszcze LO Bolechowo- 82 miejsce oraz LO 
Tarnowo Podgórne-105 miejsce. W tej kategorii 
szkół sklasyfikowano dotychczas 216 szkół z 
całego województwa wielkopolskiego. Walka 
o punkty o tytuły najbardziej usportowionych  
szkół w gminie, w powiecie i w województwie 
trwa. Czy  szkoły utrzymają lub polepszą swoje 
pozycje? Zobaczymy na koniec rywalizacji czyli 
w czerwcu bieżącego roku.

ARA

kolarStwo
PUChAR POlSki NA TORZE 

W PRUSzKOWIe
Pomimo że zawodnicy i zawodnicz-

ki Kórnickiego Limaro, z opóźnieniem 
rozpoczęli sezon kolarski 2012, wyniki 
pierwszych startów były niezwykle zadawa-
lające. Podczas pucharu Polski na torze w 
Pruszkowie najlepszą juniorką w wyścigu 
punktowym okazała się Alicja Ratajczak 
a Barbara Frąszczak zajęła szóste miej-
sce, W sprintach juniorek Ratajczak była 
druga a Viktoria Żegleń szósta, W sprincie 
olimpijskim para Ratajczak i Żegleń zajęły 
drugie miejsce, na 3 km juniorek Karolina 
Jurczak zajęła trzecie miejsce, w  wyścigu 
na 500m Alicja Ratajczak zajęła trzecie 
miejsce wśród juniorek. Paula Fronczak zaj-
mowała dwukrotnie czwarte miejsce wśród 
seniorek w wyścigach na 500m i keirin. Na 
zakończenie rozegrano wyścigi drużynowe 
na czas. Alicja Ratajczak wystartowała w 
trzyosobowej drużynie Kadry Narodowej 
juniorek, która zwyciężyła w niezłym jak na 
początek sezonu czasie. Natomiast drużyna 
Limaro w składzie Viktoria Żegleń, Barbara 
Frąszczak i Diana Wiza okazały się najlep-
szą klubową drużyną wśród juniorek. Bardzo 
dobrze wypadł również zespół Limaro wśród 
juniorów w sprincie olimpijskim, który w skła-
dzie Adam Radzicki, Szymon Rozmiarek i 
Bartosz Mikler, zajął piąte miejsce.  

TRZY ZWYCięSTWA W JAROCiNiE
1 Maja w Jarocinie rozegrano ogólnopol-

skie kryterium uliczne o puchar Burmistrza 
tego miasta. Zawodnicy i zawodniczki Lima-
ro trzykrotnie stawali na najwyższym stopniu 
podium. W wyścigu juniorów młodszych 
zwyciężył Patryk Matuszak 13 pkt, przed Pa-
trykiem Rajkowskim 12 pkt. Na piątym miej-
scu uplasował się Dominik Marciniak 5 pkt 
(wszyscy Limaro Kórnik). W wyścigu juniorek 

młodszych zwyciężyła Natalia Radzicka, a 
na czwartym miejscu sklasyfikowana została 
Nikol Płosaj. W wyścigu juniorek całe podium 
zajęły zawodniczki z Kórnika, a zwyciężyła 
Alicja Ratajczak, przed Karoliną Jurczak i 
Barbarą Frąszczak. Klaudia Kuffel zajęła 
siódme miejsce w wyścigu młodziczek, a 
Norbert Śmieszek zajął dziesiąte miejsce 
wśród młodzików.

kóRNiCZANiE ZDOMiNOWAli 
PUChAR POlSki WE WROCŁAWiU
Cztery zwycięstwa odnieśli młodzi kola-

rze Limaro podczas pucharu Polski juniorów 
młodszych na Wrocławskim torze kolar-
skim. Najlepszym zawodnikiem był Patryk 
Rajkowski, który zdecydowanie zwyciężył 
w keirinie Wyścig na 500m był również 
Memoriałem niedawno zmarłego byłego 
Mistrza Świata Janusza Kierzkowskiego. 
Popularny „Rajek” i w tej konkurencji nie 
dał rywalom żadnych złudzeń, kto jest tego 
dnia najlepszy. Do swoich zdobyczy dołożył 
jeszcze drugie miejsce w sprincie (czwarty 
w sprincie był jeszcze Patryk Matuszak) i 
czwarte w wyścigu na 2 km. Najlepszą za-
wodniczką Wrocławskiego pucharu okazała 
się również Kórniczanka Nikol Płosaj, która 
nie dała szans koleżankom w wyścigach na 
500m i na 2km na dochodzenie. W wyścigu 
keirin drugie miejsce zajęła Natalia Radzicka 
a Płosaj byłą piata, natomiast w wyścigu 
punktowym Radzicka była siódma.

PUChAR NADZiEi OliMPiJSkiCh 
W RASZkOWiE

Sporym sukcesem Jakuba Śmieszka 
UKS Jedynka Limaro Kórnik zakończyły 
się wyścigi dla Żaków (11-12 lat) podczas 
Nadziei Olimpijskich, które w pierwszy week-
end maja odbyły się w Raszkowie. Jakub 
zdecydowanie zwyciężył zarówno podczas 
sobotniej jazdy indywidualnej na czas, jak i 
niedzielnego wyścigu ze startu wspólnego. 

ZWYCięSTWO AliCJi RATAJCZAk 
W lEgNiCY

Ścisła czołówka kobiecego kolarstwa 
spotkała się w Legnicy podczas kryterium 
ulicznego, rozegranego przed rozpoczęciem 
jednego z największych wyścigów w Polsce, 
„Szlakiem Grodów Piastowskich”. Rewela-
cją wyścigu okazała się 17 letnia juniorka 
a Kórnika Alicja Ratajczak, która walczyła 
na lotnych premiach, jak równy z równym 
z naszą Olimpijką Pauliną Brzeźną – Bo-
xmet Dzierżoniów. Doświadczona Brzeźna 
zwyciężyła w tym wyścigu, ale postawa 
młodziutkiej Kórniczanki budziła spory podziw 
wśród wielu znawców kolarstwa. Czwarta w 
wyścigu elity była inna zawodniczka Limaro 
Paula Fronczak. a piąta Alicja Ratajczak. 
Alicja zdecydowanie zwyciężyły w kategorii 
juniorek, wyprzedzając Joannę Dubienecką 
Boxmet i swoją koleżankę klubową Barbarę 
Frąszczak.  

MATEUSZ TACiAk TRZECiM ZAWODNi-
kiEM gRODóW PiASTOWSkiCh 
Doskonałe trzecie miejsce w wyścigu 

„Szlakiem Grodów Piastowskich” zajął miesz-
kaniec Kórnika i wychowanek miejscowego 
Limaro Mateusz Taciak. Czteroetapowy 
wyścig na szosach Dolnego Śląska, jest 
najpoważniejszym i najwyżej punktowanym 
wyścigiem w Polsce po Tour De Pologne. Ma-
teusz reprezentujący obecnie najlepszą grupę 
zawodową w Polsce CCC Polsat, doskonale i 
czujnie jechał od pierwszego etapu, za każdym 
razie przyjeżdżając w ścisłej czołówce. O miej-
scu na podium zadecydowała jednak jazda 
indywidualna na czas, w której Kórniczanin 
zajął doskonałe trzecie miejsce. O trudach 
wyścigu może świadczyć fakt, że z pośród 160 
zawodników, po czterech dniach walki wyścig 
ukończyło ich zaledwie 51. Cały wyścig wygrał 
kolega klubowy Taciaka, Marek Rutkiewicz 
przed słynnym Niemcem, gwiazdą z tras Tour 
De France Stefanem Schumacherem.   

           Paweł Marciniak    
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   WAŻNE TElEfONY:
Pogotowie ra tun ko we 999, 8660066
Straż pożarna 998
Policja 997
Pogotowie gazowe992 

Rada Miejska w kórniku
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik
tel./fax 61 8170277, e-mail:radamiejska@kornik.pl
Urząd Miejski w kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik 
tel. 61 817 04 11, 61 8170182, 
fax. 61 817 04 75
gminne Centrum Reagowania
tel. 61 817 00 74
tel. alarmowy: 602 620 736
e-mail: oc@kornik.pl

komisariat Policji w kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. 61 8 413 030 (700-1500) 
całodobowo 505 908 051
61 8620111 anonimowa, całodobowa in for ma-
cja dotycząca kra dzie ży sa mo cho dów
618478997 automat zgłoszeniowy Wydziału 
ds. nar ko ty ków KW Policji w Poznaniu

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

Straż Miejska, ul. Poznańska 83 
tel./fax. 61 817 01 26, tel. kom. 604 607 104
Posterunek SM w kamionkach 
tel. 61 8 971-357 lub 503-067-690
Przychodnia lekarzy Rodzinnych „Zdro wie”
ul. Poznańska 34a, Kórnik
tel. 61 817 00 43, 61 817 00 59
Przychodnia NZOZ „Dom Zdrowia”
ul. ul. Szkolnej 1C, Borówiec
tel. 504 21 02 02
W przypadku konieczności wezwania
lekarza na wizytę domową w nocy lub 
dni wolne od pracy:
Przychodnia lekarska MEDEO 61-397,
Poznań, os. Rzeczpospolitej 6
tel. (61) 877 19 11 lub (61) 877 17 05

Wodociągi kórnickie i Usługi komunalne
ul. Poznańska 71c
tel. 61 817 02 72, fax. 61 817 00 41
Pogotowie wodociągowe
tel. 602319756
Pogotowie kanalizacyjne
tel. 602319775
AQUANET
Tel. alarmowy: 994
Biuro Obsługi Klienta: 61 8359032, 61 
8359036/37 
Pogotowie Energetyczne w kór ni ku
ul. Młyńska 36, tel. 61 817 04 23 
Centrala Września 991
gminna komisja Rozwiązywania 
Pro ble mów Al ko ho lo wych
ul. Poznańska 34a
tel. 61 817 00 54

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a
tel./fax. 61 817 00 54

Apteki:
Kórnik, ul.Średzka 1, tel. 61 817 01 28
Kórnik, ul.Poznańska 14, tel. 61 817 08 34
Kórnik, pl. Niepodległości 40, tel. 61 817 02 39
Borówiec, ul. Szkolna 1C, tel. 519 053 056
Kórnik-Bnin. ul. Armii Krajowej 1, tel. 612810113

lecznice dla zwierząt/gabinety we te ry na ryj ne
Kórnik, ul. Młyńska 44, tel. 61 817 01 67
tel. kom. 607 226 543
Kórnik, ul. Stodolna 88, tel. 61 817 03 44 
tel. kom. 660723400
Kórnik, ul. Dworcowa 18, 
tel. 61 817 02 22; tel. kom. 601 956 700
Borówiec, ul. Główna 22 tel. 608-244-949 

Przedsiębiorstwo Autobusowe kOM BUS
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. 61 898 06 66, 61 817 02 76 

Biblioteka Publiczna w kórniku
ul. Poznańska 65, tel. 61 817 00 21
filia Biblioteki w kórniku-Bninie
ul. Rynek 3, tel. 61 819-02-69

Zamek Muzeum i Biblioteka kórnicka
ul. Zamkowa 10, tel. 61 817 00 81
tel./fax. 61 817 19 30
Zakład Doświadczalny PAN
tel. 61 817 01 55
instytut Dendrologii PAN i Arboretum
ul. Parkowa 5, tel. 61 817 00 33

Nadleśnictwo Babki
tel. 61 878 80 43, fax. 61 878 81 07

gminny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych
UM Kórnik Pl. Niepodległości 1
tel. 61 8 190 219 tel. kom. 515 229 671
e-mail: rzecznik.on@kornik.pl

Parafia Rzymskokatolicka 
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Następny numer 
kórniczanina 

ukaże się 15 czerwca 2012r.
Materiały 

do następnego numeru 
prosimy dostarczać 
do 8 czerwca 2012 r.

Dyrektor Biblioteki Kórnickiej PAN 
oraz 

Stowarzyszenie na Rzecz Promocji 
Uzdolnień Muzycznych „DisCe”

 serdecznie zapraszają na 

XIV Wieczór Zamkowy
 Profesor Gubański i jego goście

Wykonawcy:
Tomasz Gubańsk i - obój

trio  „New Harmony”  w składzie:
Ewa Gubańska - skrzypce, sopran

Jakub Kaszuba - obój
Michał Gajda - akordeon

prowadzenie koncertu 
Maria Banaszkiewicz-Bryła

W programie:

J. Ph. Rameau - Tambourin
J. S. Bach Recitativ i aria z Kanta-
ty weselnej „Sich uben in Lieben” 

BWV 202
B. Britten -Two Insect pieces : 

Konik polny, Osa
W. Lutosławski - „Spóźniony 

słowik”,”Pan Tralaliński” do słów 
J. Tuwima

A. Piazzolla - Tante Anni Prima
J. Baird - Shadow dance and 

Lament

Zamek w Kórniku, sobota 26 
maja 2012 r., godz.18:00

WSTĘP WOLNY

Centrum kształcenia na Odległość w Szczodrzykowie
zaprasza osoby zainteresowane na bezpłatne szkolenia

Centrum działa przy Szkole Podstawowej w Szczodrzykowie, ul. Ogrodowa 21

harmonogram otwarcia w roku szkolnym 2011/2012 
Poniedziałek  od 12.30 do 16.30
Wtorek         od 13.30 do 16.30
Czwartek      od 11.30 do 16.30

Oferta edukacyjna Centrum:
- 66 bezpłatnych szkoleń e-learningowych; 
- zajęcia z podstawowej obsługi komputera prowadzone bezpośrednio 
  przez trenera;
- bezpłatny dostęp do internetu;
- dostęp do zbioru multimedialnych słowników i encyklopedii;
- zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży;
- wsparcie doradztwa zawodowego;
 - udostępnienie pomieszczenia, sprzętu i oprogramowania 
   do przeprowadzenia szkoleń lub konferencji edukacyjno 
- informacyjnych organizowanych przez inne instytucje dla lokalnej społeczności.

kontakt z opiekunem Centrum - gosiapy@poczta.fm
Więcej informacji na temat projektu na stronie 
www.pcko.elearning.pl oraz www.spsz.ehost.pl

Uczniowski klub Sportowy 
„Jedynka - kórnik”

zaprasza wszystkich swoich członków
na zebranie 

Sprawozdawczo - Wyborcze klubu,
które odbędzie się dnia 30 maja 2012r. 

o godz. 18:00
w salce konferencyjnej kCSiR „OAZA”

Program Zebrania:
1.Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór przewodniczącego zebrania.
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 
czasie kadencji.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
5. Dyskusja nad sprawozdaniem.
6. Udzielenie absolutorium Zarządowi przez 
walne zebranie.
7. Wybór komisji skrutacyjnej.
8. Przyjęcie trybu głosowania przy wyborze 
władz klubu.
9. Zgłaszanie kandydatów na członków Za-
rządu UKS i Komisji Rewizyjnej.
10. Głosowanie zgłoszonych kandydatur.
11. Prezentacja nowego zarządu i komisji 
rewizyjnej.
12. Wolne głosy i wnioski
13. Zamknięcie posiedzenia

ii Ogólnopolski Błyskawiczny Turniej 
Szachowy „Biała Dama”

KÓRNIK 27 maj 2012

ORGANIZATORZY
Gmina Kórnik – główny sponsor Turnieju

Biblioteka Kórnicka PAN 
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 

„Wieża Kórnicka” w Kórniku 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kórniku

Zespół Szkół w Kórniku
Wielkopolski Związek Szachowy 

PATRONAT HONOROWY
Burmistrz Gminy Kórnik Jerzy Lechnerowski
Prezes Polskiego Związku Szachowego 

Tomasz Sielicki 
Prezes Wielkopolskiego Związku Szachowego 

Marek Zboroń
Turniej rozegrany zostanie dnia 

27.05.2012 r. w Zespole Szkół w Kórniku, 
ul. Poznańska 2.

Potwierdzanie udziału, opłata za udział 
i przyjmowanie zgłoszeń (tylko w przy-
padku wolnych miejsc) od godz. 10.00 

– 10.30.
Otwarcie turnieju o godzinie 11:00. 

Rozgrywki: godz. 11.00 – 14.00.
Uroczyste zakończenie turnieju: ok. 

godz. 15:00



Siódma edycja Ogólnopolskiego Prze-
glądu hejnałów i intrad Maryjnych pod 
honorowym Patronatem ks. kardynała 
Józefa glempa, Prymasa Seniora, ks. Abp. 
Stanisława gądeckiego, Metropolity Po-
znańskiego oraz Jerzego lechnerowskiego, 
burmistrza gminy kórnik odbyła się 20 maja 
w kolegiacie kórnickiej, w ramach obcho-
dów kórnickich Spotkań z Białą Damą.

Największą gwiazdą Przeglądu, podobnie 
jak w latach ubiegłych był Oktet Jasnogórski 
pod dyrekcją Marka Piątka, który nie tylko 
wykonywał intrady i hejnały, ale także uraczył 
publiczność najpierw „sygnaturką muzyczną” 
w przedsionku Kolegiaty Kórnickiej, a potem 
krótkim koncertem w połowie przeglądu. 

Po „sygnaturce” wszyscy uczestniczący w 
imprezie muzycy wkroczyli do kościoła parad-
nie, w takt podniosłego, jakże bliskiego Polakom 
utworu „Bogarodzica”.

Słuchacze mogli usłyszeć intrady i hejnały 
z polskich sanktuariów Maryjnych z: Boreku 
Wlkp., Czerwińska, Gościeszyny, Górki Klasz-
tornej, Janowca Wlkp., Jasnej Góry, Kodnia, 
Ludźmierza, Opola, Rokitna, Skrzatusza, 
Świętej Góry, Tulec i Kórnika, ale także, co 
było nowością tej edycji z innych stron świata: 
La Salette (Francja), Šaštin (Słowacja) i Svatá 
Hora (Czechy). Oprócz Oktetu jasnogórskiego, 
wystąpiły grupy hejnalistów z Borku Wlkp., 
Janowca Wlkp. oraz oczywiście gospodarze, 
czyli muzycy z Harcerskiej Orkiestry Dętej z 
Kórnika pod dyrekcją pomysłodawcy imprezy 
Jacka Kozłowskiego. Przegląd poprowadził 
prof. Władysław Chałupka, który tradycyjnie 
już barwnie opowiadał o ciekawych historiach 
i legendach dotyczących wizerunków Marii, 
jakim dedykowano intrady i hejnały.

Impreza co dwa lata gromadzi w Kórniku 
rzeszę miłośników muzyki i czcicieli Matki Bożej. 
Wypełniony po brzegi kościół dowodzi, że takie 
wydarzenia są potrzebne.  

Organizatorami Przeglądu byli – Harcerska 
Orkiestra Dęta, parafialne Koło Stowarzyszenia 
Rodzin Katolickich oraz Koło Przyjaciół Harcer-
stwa i Krąg Harcerzy Seniorów.

Patronat medialny nad imprezą objęli: 
TVP Poznań, Radio Merkury, Radio Emaus, 
Przewodnik Katolicki oraz Tygodnik Niedziela.

Opr. ŁG

Vii oGólnopolSki przeGląd Hejnałów i intrad maryjnyCH


