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PATRioTYcZNiE w RAdZEwiE

9 maja z okazji rocznicy zakończenia II 
wojny światowej uroczystości patriotyczne 
odbyły się w Szkole Podstawowej w Radze-
wie. Uczniowie pod kierunkiem pana Lecha 
Stencla przygotowali przedstawienie obra-
zujące historię Polski, a o dziejach naszej 

ojczyzny i patriotyzmie opowiadali goście: 
kombatanci, Kazimierz Krawiarz, Jacek Ko-
walski oraz burmistrz Jerzy Lechnerowski. 
Po przedstawieniu zaproszono na bogatą 
wystawę nawiązującą do wojennych losów 
naszego narodu.  

PoświęcoNo dom NA SkAlE

11 maja w Czmońcu Metropolita Po-
znański arcybiskup Stanisław Gądecki 
poświęcił pierwszą część domu rekolekcyj-
nego dla rodzin. Dzieło prowadzone przez 
zgromadzenie Sióstr Uczennic Krzyża i 
Fundację „Dom na Skale” powstało dzięki 
prywatnym darczyńcom. Działkę pod bu-

dowę przekazała Gmina Kórnik. Budowa 
trwała od października 2008 roku. W ho-
milii podczas uroczystej, koncelebrowanej 
mszy św.  polowej arcybiskup wskazał na 
zagrożenia, jakie współczesność niesie 
instytucji rodziny. Wyraził nadzieję, że „Dom 
na Skale” będzie miejscem umacniania 
chrześcijańskich wartości w rodzinnych 
wspólnotach. Po mszy św. poświęcił budy-

nek i razem z gospodarzami oraz z rzeszą 
zgromadzonych gości wziął udział w pikniku 
rodzinnym. Na wszystkich czekał ciepły 
posiłek, słodkie przysmaki, a na dzieci moc 
zabaw i gier oraz warsztaty teatralne. Impre-
zę uwieńczyło Nabożeństwo Majowe. W uro-
czystości poświęcenia obiektu udział wziął 
burmistrz Jerzy Lechnerowski oraz radni. 

dNi ochRoNY PRZEciwPożARowEj

Wiceburmistrz Antoni Kalisz i wiceprze-
wodniczący rady miejskiej Roman Genstwa 
uczestniczyli 14 maja w zorganizowanych 
przez Zarząd Gminny OSP Kórnik obcho-
dach Dni Ochrony Przeciwpożarowej. Z tej 
okazji spotkali się przedstawiciele władz 

lokalnych jednostek OSP, którzy podsu-
mowali rok działania. Dyskutowano miedzy 
innymi o potrzebie zaopatrzenia jednostki w 
Szczytnikach w samochód strażacki. 

 

co w miEjScU SZkóŁEk?

Przedstawiciele Biblioteki Kórnickiej 
PAN, Zakładu Doświadczalnego PAN i 
Instytutu Dendrologii PAN i burmistrz Jerzy 
Lechnerowski spotkali się 14 maja w FZK 
po raz kolejny w sprawie zagospodarowa-
nia terenów między ulicami Średzką i Zam-
kową (za dawnym „Pługiem”), na którym 
obecnie usytuowany jest punkt sprzedaży 
Szkółek Kórnickich. 

Wszystkie instytucje starają się wspól-
nie wypracować kompromisowe stanowisko 
w tej sprawie, które można będzie przed-
stawić władzom Polskiej Akademii Nauk. 

Strony zgadzają się w sprawie możliwo-
ści przeprowadzenia przez ten teren drogi 
łączącej ulicę Zamkową z ulicą Średzką, 
wzdłuż której powstać powinny parkingi. 

komiSjA mAŁYch miAST w kóRNikU

Komisja Małych Miast Związku Miast 
Polskich  z burmistrzem Jerzym Lechne-
rowskim w składzie obradowała w dniach 
14-15 maja. Pierwszego dnia w Dolsku 
rozmawiano o alternatywnych źródłach 
energii, perspektywach rozwoju i stanie 
prawnym w zakresie ich wykorzystywania. 

Drugiego dnia dyrektor biura ZMP An-
drzej Porawski zaprezentował zebranym 
sprawy omawiane przez Komisję Wspólną 
Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

Kolejna część obrad odbyła się w Kórni-
ku. Podczas prezentacji w bnińskim ratuszu 
wiceburmistrz Antoni Kalisz przedstawił 
przygotowania formalnoprawne naszej 
gminy do wprowadzenia nowego systemu 
odbioru odpadów od mieszkańców. Po 
dyskusji członkowie komisji zwiedzili Zamek 
i Arboretum, a także KCRiS Oaza.

(cd. na str. 4)

Główne aktorki przedstawienia w Radzewie.

Członkowie Komisji Małych Miast ZMP w Kórniku.

Uroczystości przy Domu na Skale.

          Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujmy, że jubileuszowe święto gminy kórnik 
– XX kórnickie Spotkania z Białą damą  

odbędą się w dniach 25 i 26 maja br. jego motywem przewodnim 
będzie gmina kórnik, jej historia, kultura, nauka. 

Przez dwa dni emocjonować będziemy się zmaganiami kórnickich 
rodzin, które wezmą udział w Wielkim Konkursie Wiedzy o Kórniku i gminie 
Kórnik. Nagrody będą na tyle cenne, że na pewno zadowolą całą rodzinę. 

 Jubileuszowe Spotkania z Białą Damą odbędą się po raz pierwszy 
przed siedzibą Kórnickiego Ośrodka Kultury na Prowencie 6 oraz wzdłuż 
Promenady im. W. Szymborskiej. Bliskość jeziora, zieleń drzew i krzewów 
będą tworzyły godną oprawę dla Finału Miss Polonia gminy Kórnik 2013.

Tradycyjnie pojawi się Biała Dama 2013 r. oraz artyści zarówno z naszej 
gminy, jak i goście specjalni. Gwiazdą wieczoru będzie Patrycja Markowska.

 Wielki pokaz sztucznych ogni rozświetli nie tylko kórnickie niebo ale i 
jezioro.   

Na koniec odbędzie się Dyskoteka z Białą Damą.
W niedzielę 26 maja, w Dzień Matki postaramy się zadowolić zarówno 

mamy, jak i dzieci, młodzież i dorosłych w bloku gier i zabaw.
Rozbawią nas artyści naszej gminy w ramach bloku kulturalnego „do-

brych znajomych z sąsiedztwa“. Odbędzie się też finał konkursu wiedzy o 
Kórniku i gminie Kórnik. Zwieńczeniem  święta naszej gminy będzie koncert  
muzyki Elvisa Presleya.

Ponadto w trakcie całej imprezy oferować będziemy uczestnikom spe-
cjały kuchni polskiej i światowej. Dzieci i młodzież będzie mogła skorzystać 
z urządzeń rekreacyjnych.

Ofiarowując uczestnikom imprezy moc atrakcji, zabawy i uśmiechu 
wierzymy, że każdy znajdzie w jej trakcie coś dla siebie.

W imieniu organizatorów
    Sławomir Animucki

(plakat imprezy na ostatniej stronie tego numeru Kórniczanina)
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w kórniku radni jednomyślnie udzielili 
absolutorium Burmistrzowi Gminy kór-
nik jerzemu lechnerowskiemu. Prezen-
tujemy ponizej sprawozdanie z wykona-
nia Budżetu Gminy kórnik na rok 2012. 

W poprzednich latach dochody Gminy 
Kórnik rosły z roku na rok o kilka (5-8) mln zł. W 
2012 r. dochody wzrosły w porównaniu z 2011r. 
o 1,5 mln zł. Przyczyną tego było zahamowanie 
tempa wzrostu gospodarczego w kraju, chociaż 
dwa podstawowe składniki budżetu Gminy 
Kórnik były większe niż w poprzednim roku 
(podatek od nieruchomości i udział w podatkach 
dochodowych).

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w 
Kórniku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie 
zmiany budżetu Gminy Kórnik na rok 2012 
plan dochodów w 2012 r. wynosił 85.982.258  
zł, uzyskano natomiast dochody w wysokości   
85.240.297 zł  tj.  99,14%.  

W stosunku do 2011r. dochody gminy 
zwiększyły się o 1.485 tys. zł (o 1,8%).

Struktura dochodów przedstawia się 
następująco:
- 37,84% - podatek od nieruchomości od osób 
fizycznych i prawnych 32.251.890 zł, (wzrost o 
11,53% w stosunku do 2011r., tj. o 3.332 tys. zł)
- 23,58% - udział w podatku dochodowym od 
osób fizycznych  i prawnych 20.096.505 zł 
(wzrost o 5,24% w stosunku do 2011r.)
- 12,55% - subwencje (część oświatowa, wy-
równawcza) 10.701.102 zł, (wzrost o 13% w 
stosunku do 2011r.),
- 9,24% - dotacje w łącznej kwocie 7.875.505 
zł, (wzrost o 239 tys. zł w stosunku do 2011 r.)

Łącznie te cztery pozycje w dochodach 
stanowią kwotę 70.925.002 zł, tj. 83,21% wy-
konanych ogółem dochodów.

W dalszej kolejności są: 
- 3,28% - wpływy z usług 2.791.708,31 zł, w 
tym dochód zrealizowany przez Centrum OAZA  
2.485.880 zł,
- 2,36% - podatek od środków transportowych 
2.009.834 zł 
- 1,86% - podatek od czynności cywilnopraw-
nych 1.585.045 zł
- 1,57% - wpływy z innych lokalnych opłat 
pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 
w kwocie 1.340.345 zł, w tym opłata za zajęcie 
pasa drogowego (1.296.428 zł), opłata od 
wzrostu wartości nieruchomości (18.080 zł), 
opłata za korzystanie z przystanków na terenie 
gminy (25.235 zł)
- 1,29% -  podatek rolny 1.099.638 zł
- 1,27% - sprzedaż nieruchomości gminy 
1.083.108zł
- 1% - wpływy z różnych dochodów 855.000 zł, 
w tym dochody z tytułu porozumień związanych 
z wydanymi decyzjami o warunkach zabudowy  
(140.000 zł), zwrot depozytu sądowego wraz 
z odsetkami (156.849 zł), pozostałe dochody 
realizowane przez Centrum „OAZA” (268.897 
zł), zwrot wydatków poniesionych na plan 
zagospodarowania przestrzennego (99.129 zł)
- 4,16% - pozostałe.

Gmina kórnik otrzymała dotacje: 
- z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej 
zleconych gminom w kwocie 4.414.038 zł 

(świadczenia rodzinne, akcyza)
- z budżetu państwa na dofinansowanie bie-
żących i majątkowych zadań własnych gmin 
w kwocie 515.313 zł (zasiłki celowe, funkcjo-
nowanie OPS, dożywianie dzieci, stypendia 
dla uczniów)
- na zadania bieżące i majątkowe realizowane 
na podstawie porozumień (umów) między jed-
nostkami samorządu terytorialnego w kwocie 
1.351.891 zł (ul. Mościenicka w Mościenicy, 
dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach 
przez inne jst)
- na zadania majątkowe udzielane między jed-
nostkami samorządu terytorialnego w kwocie 
32.662 zł.
- na zadania bieżące i inwestycyjne w ramach 
programów finansowanych z udziałem środ-
ków europejskich w wysokości 1.561.600 zł 
(dofinansowanie projektu oświatowego w 
szkołach podstawowych, częściowa płatność 
dot. SP nr 2)

Gmina pozyskała dotacje na zadania 
inwestycyjne w kwocie 2.021.469 zł.

Uchwała Nr XVI/197/2011 Rady Miejskiej 
w Kórniku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie 
budżetu Gminy Kórnik na 2012r. została zmie-
niona 6 uchwałami zmieniającymi.
dochody
Plan pierwotny  87.149.903 
Plan po zmianach  85.982.258 
wydatki 
Plan pierwotny                 81.949.903
Plan po zmianach                 89.461.207

W stosunku do planu dochodów w pierwot-
nej uchwale budżetowej przyjętej w grudniu 

2011r. dochody zmniejszono o 1.167.645 zł. 
Ww. kwota dotyczy m.in. zmniejszenia 

dochodów ze sprzedaży mienia gminnego (z 
5.836 tys. zł na 1.064 tys. zł)

Wzrost podatków i opłat lokalnych wynika 
przede wszystkim ze wzrostu podatku od nie-
ruchomości. W stosunku do 2011r. przybyło 
w gminie:
- 53,5 tys. m² budynków mieszkalnych 
(razem 753,8 tys.)
- 62 tys. m²  powierzchni przeznaczonej na 
działalność gospodarczą (razem 744 tys.)
- 183,5 tys. m² gruntów związanych z działal-
nością gosp. (razem 4.084 tys.)
- 499 tys. m² gruntów pozostałych
 (razem 8.428 tys.)
- o 73,4 mln zł wzrosła wartość budowli (obecnie 
454 mln zł).

Istnieją  zaległości w poszczególnych gru-
pach dochodów, przede wszystkim z powodu 
niepłacenia podatków lokalnych (od nierucho-
mości, od środków transportowych, rolnego).

Podatnicy nie wpłacili do budżetu gminy 
kwoty 1.851.486 zł  (w 2011r. 1.753.598  zł). 

W ciągu roku wysłano 4.333 upomnień 
na kwotę 2.206.933 zł (na pozostałą kwotę 
wystawiono upomnienia w latach poprzednich).

Skierowano 1.424 tytułów wykonawczych 
do postępowań egzekucyjnych na kwotę 
762.349zł.

W toku postępowania podatkowego w 2012 
roku wydano 19.220 dokumentów.

Kwotę  337.033 zł zabezpieczono przez 
wpis do hipoteki.

(cd. na str. 6)

SPRAwOZDANIE  Z  wyKONANIA BuDżETu gMINy KÓRNIK ZA 2012r.(cd. ze str. 3)

jUBilEUSZ fiRmY hAGER

16 maja na terenie Międzynarodowych 
Targów Poznańskich jubileusz 20-lecia 
istnienia świętowała firma Hager, z którą od 
2010 roku ściśle współpracuje firma Berker. 
Berker jest jedną z pierwszych firm, które 
po przemianach ustrojowych zagościły 
na terenie naszej gminy i do dziś prężnie 
funkcjonuje.  

W uroczystościach uczestniczył bur-
mistrz Jerzy Lechnerowski, który pogratu-
lował jubilatom i podziękował za dotychcza-
sową współpracę. 

w SPRAwiE lPR

Także 16 maja wiceburmistrz Antoni 
Kalisz i Anna Biernacka z Wydziału Po-
zyskiwania Środków Pozabudżetowych 
UM w Kórniku spotkali się z Dyrektorem 
Regionalnym Ochrony Środowiska Jolantą 
Ratajczak. Dyskutowano na temat formal-
ności dotyczących sporządzenia oceny 
oddziaływania na środowisko dla lokalnego 
programu rewitalizacji.  Lokalny program 
rewitalizacji jest dokumentem niezbędnym 
do pozyskania środków finansowych z 
funduszu Jessica na modernizację rynku 
w Kórniku.

Opr. ŁG

oGŁoSZENiE
 BURmiSTRZA GmiNY kóRNik 

o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
miejscowości Mościenica, gm. Kórnik. 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tekst jednolity Dz. U. 2012 r. poz. 647z 
późn. zm.) i art. 39 w związku z art. 54 
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 
1227 z póź. zm.) oraz uchwały z dnia 
25 lipca 2012 r. Rady Miejskiej w Kór-
niku nr XXIV/275/2012 i uchwały z dnia 
28 listopada 2012 r, Rady Miejskiej w 
Kórniku nr XXVIII/326/2012 zawia-
damiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla miejscowości Mościenica, 
gm. Kórnik wraz z prognozą oddzia-
ływania na środowisko, w dniach od 3 
czerwca 2013 r. do 1 lipca 2013 r. w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w  Kórnik 
pl. Niepodległości, 62-035  Kórnik w 
godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi 
w projekcie planu miejscowego roz-
wiązaniami odbędzie się w dniu  17 
czerwca 2013 r. w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Kórniku, Plac Niepodle-
głości 1, 62-035 Kórnik o godz. 14:00 
(sala urzędu stanu cywilnego, wejście 
od strony parkingu).

 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, uwagi do projektu planu 
miejscowego może wnieść każdy, kto 
kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. 
Uwagi 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 15 lipca 2013 r. na 
adres: Urzędu Miejskiego w Kórniku, 
Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, 
(email: kornik@kornik.pl) Organem 
właściwym do rozpatrzenia złożonych 
uwag będzie Burmistrz Gminy Kórnik.

 Jednocześnie, w związku z po-
stępowaniem w sprawie strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko 
informuję, że zainteresowani mogą za-
poznać się z niezbędna dokumentacją 
sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Kórniku, Pl. Niepodległości 1, 62-035 
Kórnik pok. 210.  

Grupa Środowiskowa I Kórnik 

Grupa I Kórnik  Kórnik Kamionki Skrzynki Mościenica 
   Borówiec Dachowa Robakowo Krzyżowniki 
   Poznań Kostrzyn Tulce  Trzebisławki 
   Minikowo Pierzchno Kromolice Szczepankowo 
   Dębiec  Gądki  Runowo Dziećmierowo 
   Śródka Garby  Nagradowice 
   Żerniki  Szczodrzykowo inni 
 
TERMIN ZEBRANIA –  Grupa I - 29.05.2013 Gimnazjum w Kórniku  godz. 17.00 
  

Zaproszenie 

 
 Zarząd Banku Spółdzielczego w Kórniku, działając na podstawie § 19 Statutu Banku 
w powiązaniu z § 20 i § 21 zwołuje w dniu 29 maja 2013 o godzinie 1700 w Gimnazjum w 
Kórniku przy ulicy Dworcowej 11 Zebranie Grupy Członkowskiej nr I – Kórnik,  
z następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie Zebrania . 
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania. 
3. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad. 
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 
5. Wybór Komisji Skrutacyjno - Wyborczej. 
6. Odwołanie członków Rady Nadzorczej Banku wybranych przez  Zebranie Grupy 

Członkowskiej. 
7. Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku. 
8. Wybór członków Rady Nadzorczej Banku przez  Zebranie Grupy Członkowskiej.  
9. Wyrażenie opinii i zgłaszanie wniosków do właściwych organów Banku w sprawach 

Banku, a zwłaszcza we wspólnych sprawach członków wchodzących w skład 
Zebrania Grupy Członkowskiej. 

10. Przyjęcie lub odrzucenie wniosków. 
11. Zamknięcie obrad. 

 

 
 

 

komUNikAT

kórnickiego koła Towarzystwa 
Pamięci Powstania wielkopolskiego

Zarząd Koła zaprasza swoich członków 
i sympatyków do udziału w wycieczce do 
Muzeum Powstania Wielkopolskiego w 
Poznaniu, która odbędzie się 08.06.2013r.
(sobota).

Wyjazd o godz. 9.00 z parkingu przy 
Ratuszu w Kórniku

Skarbnik Koła p. Wanda Rajkowska 
(tel. 698 046 040) przyjmuje zapisy do dnia 
30.05.2013r. Ilość miejsc ograniczona!

                          Zarząd Koła
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Wysokość dochodów Gminy Kórnik w latach 2008-2012

kórnickie Stowarzyszenie 
„ogończyk” informuje, 

że wycieczka śladami bohaterów 
książki „marianna i róże” 
odbędzie się 8 czerwca 
- wyjazd o godz. 8:00

 z Placu Niepodległości 
(obok ratusza).

osoby, które zapisały się na listę 
uczestników, a nie podały jeszcze 

nr PESEl do ubezpieczenia 
proszone są o zgłoszenie się 

do Redakcji kórniczanina 
w celu dopełnienia formalności. 

Są jeszcze wolne miejsca. 
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OAZA w kwocie 56.221 zł
- budowa siłowni zewnętrznej - miejsca re-
kreacji i sportu w miejscowości Szczytniki w 
kwocie 26.774 zł
- budowa siłowni pod chmurką w Mościenicy 
w kwocie 38.249 zł

Budowa oświetlenia na terenie Gminy w łącz-
nej kwocie 649.045 zł – 14 zadań, w tym m.in:
- budowa oświetlenia drogi prowadzącej do 
stacji PKP w Pierzchnie w kwocie 106.146 zł 
- budowa oświetlenia na Prowencie (przy 
KOK) w kwocie 65.179  zł  
- budowa oświetlenia Osiedla Nadwarciańskie-
go w Trzykolnych Młynach w kwocie 58.999 zł
- budowa oświetlenia placu zabaw w Biernat-
kach w kwocie 37.129 zł
- budowa oświetlenia ul. Piotrowskiej i os. 
Bajkowego w Szczytnikach w kwocie 86.811zł
- budowa oświetlenia osiedla przy ul. Leśnej 
w Robakowie w kwocie 119.619 zł
- budowa oświetlenia ul. Działkowej w Błaże-
jewku w kwocie 71.040 zł
- budowa oświetlenia ul. Wiatracznej w Kórniku 
w kwocie 34.271 zł

w pozostałych wydatkach majątko-
wych mieszczą się pozycje:
- wniesienie aportu pieniężnego do AQUANET 
SA w kwocie 985.000 zł z przeznaczeniem 
na budowę kanalizacji sanitarnej w północnej 
części gminy 
- wniesienie aportu pieniężnego do Zakładu 
Gospodarki Odpadami spółki z o.o. w Jarocinie 
z siedzibą w Witaszyczkach wniesiony przez 
Gminę na kwotę  797.100 zł 
- wniesienie aportu pieniężnego w kwocie 
200.000 zł dla spółki KOMBUS z przeznacze-
niem na zakup autobusu
- dotacja dla OSP w Czmoniu  z przeznacze-
niem na zakup samochodu dla OSP i jego 
wyposażenia w kwocie 400.000 zł 
- wydatki na wykupy nieruchomości, w tym pod 
drogi w kwocie 388.427 zł
- zakupy majątkowe Urzędu i dla Rady Miej-
skiej (sprzęt komputerowy, oprogramowanie) 
w kwocie 176.913 zł
- zakup wyposażenia dla Centrum OAZA w 
kwocie 76.202 zł

W 55 zadaniach inwestycyjnych było 16 
projektów, z których najważniejsze to:
- projekty ul. Wodnej i Harcerskiej Kórniku
- projekt ul. Cmentarnej w Bninie
- projekt kompleksu oświatowego w Kamion-
kach

Na utrzymanie dróg gminnych przezna-
czono 3.171.599 zł, tj. 3,75% wykonanych 
wydatków. (W ubiegłym roku było 5.024.662 
zł.)

Inne pozycje po stronie wydatków:
- dowozy szkolne dzieci niepełnosprawnych 
342.617 zł, 
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych 
1.135.444 zł (w 2011r. było 741.012 zł)
- dotacja dla Biblioteki – 498.500 zł
- dotacja dla KOK – 702.930 zł
- dofinansowanie podmiotów niepublicznych: 
1.056.025 zł

w tym: sport – 398.661 zł
kultura – 79.119 zł

opieka społeczna  (dz. 852 i 853) – 45.575 zł 
edukacyjna opieka wychowawcza – 35.000 zł
OSP – 444.869,91 zł ( w tym dotacja na 

zakup samochodu i jego wyposażenie)
dotacje na przydomowe oczyszczalnie 

ścieków – 41.000 zł (14 podmiotów otrzy-
mało dotację)

fUNdUSZ SoŁEcki
W budżecie na 2012 rok zaplanowano 

środki funduszu sołeckiego w łącznej 
kwocie 534.660 zł. Wykonanie środków 
funduszu sołeckiego wynosi 508.515 zł, 
co stanowi 95,11% planu.

Sołectwa przeznaczyły środki z fundu-
szu na zadania związane z:
- współfinansowaniem zadań majątkowych 
w ramach konkursu „Pięknieje wielkopol-
ska wieś” w kwocie 1.410  zł (Mościenica), 
- wydatkami rolniczymi w kwocie 11.299 zł
- utrzymaniem infrastruktury drogowej w 
kwocie łącznej 46.546 zł, w tym na zadania 
majątkowe 12.000 zł
- gospodarką komunalną w kwocie 274.651 
zł, w tym na zadania majątkowe (dofinan-
sowanie zadań oświetleniowych w wysoko-
ści 40.079 zł); pozostałe wydatki związane 
były przede wszystkim z utrzymaniem 
świetlic sołeckich (łączna kwota 181.161 zł)
- kulturą i sztuką, w tym przede wszystkim 
na organizację imprez w łącznej kwocie 
119.488zł
- kulturą fizyczną w łącznej kwocie 55.120 
zł, w tym: zakup kosiarki przez sołectwo 
Radzewo (10.900 zł) oraz dofinansowa-
nie przez sołectwo Szczytniki  (9275 zł) 
zadania pn. Budowa siłowni zewnętrznej 
w Szczytnikach. 

W 2012r. Gmina Kórnik wpłaciła do 
budżetu Państwa kwotę 2.514.300 zł z 
tytułu podwyższonych dochodów.  

W 2012r. Gmina wyemitowała obligacje 
na kwotę 3.500.000 zł.  

Celem emisji obligacji było sfinansowa-
nie planowanego deficytu Gminy Kórnik 
w 2012 roku związanego z wydatkami 
majątkowymi, a także spłata wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań.

W 2012 roku Gmina Kórnik spłaciła 
zobowiązania z tytułu obligacji w łącznej 
kwocie 5.200.000 zł, w tym 3.500.000 zł 
notowane na Giełdzie Papierów Warto-
ściowych (Catalyst).

Na odsetki od obligacji wydano sumę 
2.428.044 zł, co stanowi 2,87% wydatków.

Łącznie zatem wydatki z tytułu spłaty 
zobowiązań i odsetek wyniosły w 2012r. 
7.628.044 zł, co stanowi 8,95% dochodów 
gminy (dopuszczalne 15%). 

Na dzień 31.12.2012r. zadłużenie 
Gminy Kórnik z tytułu obligacji wynosiło 
36.350.000 zł, co stanowiło 42,65% w 
stosunku do dochodów wykonanych.

majątek Gminy kórnik
Dla Gminy Kórnik bilans z wykonania 

budżetu wynosił za 2012r. po stronie ak-
tywów i pasywów:
stan na początek roku 6.724.715,28 zł
stan na koniec roku  6.816.523,35 zł.

Z łącznego bilansu jednostek budżeto-
wych Gminy Kórnik, w rzeczowych aktywach 
trwałych znaczące są 3 pozycje: (stan na 
31.12.2012r.)
Nieruchomości gruntowe 15.408.862,98
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 
wodnej 149.780.589,50
Środki trwałe w budowie 4.597.552,54

wartość majątku trwałego Gminy 
kórnik wynosi: 171.452.395,03 zł (w 2011r. 
było  160.258.769,05 zł)

Gmina Kórnik wniosła udziały do 3 spółek 
na łączną kwotę 1.854.000 zł. Razem we 
wszystkich spółkach posiadamy łącznie 
udziały na sumę: 23.075.962 zł.

Zestawienie ilościowe majątku Gminy 
Kórnik: (stan na 31.12.2012 r.) 
Powierzchnia nieruchomości gruntowych w 
ha  634,2204
Ilość budynków mieszkalnych 31 szt.
Powierzchnia lokali mieszkalnych 6144,02 
m²
Ilość budynków użyteczności publicznej 24
Długość sieci kanalizacyjnej 46,50 km
Długość sieci wodociągowej 137,88 km
Długość kanalizacji opadowej 20,38 km
Długość dróg 261,204km

ważne wydarzenia w 2012r.
1. Nie została zakończona sprawa pozwu 
PSE przeciwko Gminie Kórnik. PSE ogra-
niczyły żądanie pozwu z 65 mln zł do kwoty 
22,8 mln zł.
2. Wspólnicy spółki SATER (Amest i Gmina 
Kórnik) uzgodnili zmianę koncepcji likwidacji 
spółki na przejęcie (sprzedaż) wszystkich 
udziałów przez Gminę Kórnik. Gmina prze-
jęła (kupiła za 1 zł) udziały 10 kwietnia 2013r.
3.  W dniu 29 lutego 2012r. Rada Miejska w 
Kórniku nadała tytuł Honorowego Obywatela 
Gminy Kórnik. Otrzymał go Pan Kazimierz 
Bałęczny – wieloletni dyrektor Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział 
w Poznaniu.
4. 1 marca 2012r. rozpoczął działalność Śro-
dowiskowy Dom Samopomocy w Kórniku.
5. 25 kwietnia 2012r. otwarto w bnińskim 
ratuszu Izbę Pamiątek Regionalnych.
6. W 2012r. Gmina Kórnik otrzymała nagrody 
i wyróżnienia:
• Sportowa Gmina 2012 za inwestycje w no-
woczesną bazę sportową i rekreacyjną oraz 
skuteczne realizowanie programu rozwoju 
sportu i rekreacji w gminie
• Certyfikat Gmina Atrakcyjna Turystycznie 
2012
• Dyplom z zajęcie 6. miejsca w Rankingu 
Zrównoważonego Rozwoju Jednostek 
Samorządu Terytorialnego 2012 w kategorii 
Gminy Miejsko-Wiejskiej
• 9 miejsce w Rankingu Samorządów 
„Rzeczpospolitej 2012” w kategorii Najlepsza 
Gmina Miejsko-Wiejska
• Certyfikat Samorządowy Lider Edukacji 
2012
• Primus 2012 wyróżnienie

Jerzy Lechnerowski
Burmistrz Gminy Kórnik

(cd. ze str. 5)
W 2012 r. udział w podatku dochodowym od 

osób fizycznych wynosił 37,26% i był wyższy o 
0,14% od udziału w 2011r. (było 37,12%). No-
minalnie udział w tym podatku przekazywany z 
rachunku budżetu państwa wzrósł w stosunku 
do 2011r. o kwotę 1.245.260 zł i wyniósł w 
2012r. 18.448.739 zł, co stanowi 96,82% w 
stosunku do planu. 

Udział procentowy podatku dochodowego 
od osób prawnych nie zmienił się w stosunku do 
2011r. i wynosił 6,71 %. Nominalnie wyniósł on 
1.647.766 zł i był niższy od 2011r. o 245 tys. zł. 

Do innych dochodów, nie wymienionych 
wcześniej należą:
- odsetki w wysokości 558.597 zł, w tym od 
rachunku bankowego w kwocie 397.234 zł oraz 
za nieterminowe regulowanie należności (w tym 
od podatków i opłat) w wysokości 161.363 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy 495.949 zł, 
- wpływy ze sprzedaży składników majątko-
wych 480.764 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 
424.699 zł
- wpływy  z opłat za zezwolenia na sprzedaż 
alkoholu 363.599 zł.

wYdATki
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kórni-

ku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu 
Gminy Kórnik na rok 2012 plan wydatków na 
2012 rok wynosił 89.461.207 zł, natomiast 
wykonanie wydatków wynosiło 84.659.508 zł,  
co stanowi  94,63% planu. 

w 2011r. wykonano wydatki w kwocie 
75.618.170 zł

W stosunku do 2011r. wydatki zwiększyły 
się o 12% (o 9.041 tys. zł).

Struktura wydatków przedstawia się na-
stępująco:
- 28,58 % - oświata i wychowanie  - 24.198.349 
zł  (wzrost o 6.085 tys. zł w stosunku do 2011r.)
- 19,84 % - transport i łączność  - 16.795.172 
zł  (wzrost o 1.082 tys. zł w stosunku do 2011r.)

Razem 2 działy to 48,42% całego budżetu. 

- 9,02 % - administracja publiczna  -   7.638.725 
zł  (spadek o 482 tys. zł w stosunku do 2011r.)
- 8,08% - opieka społeczna   -     6.843.384 
zł  (wzrost o 492 tys. zł w stosunku do 2011r.)
- 7,62 % - kultura fizyczna - 6.451.061 zł  (wzrost 
o 350 tys. zł w stosunku do 2011r.)
- 7,29 % - gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska – 6.167.812 zł  (wzrost o 824 tys. 
zł w stosunku do 2011r.)
- 3,32 % - gospodarka mieszkaniowa - 
2.808.293 zł  (spadek o 1.741 tys. zł w stosunku 
do 2011r.)
- 3,09% - kultura i ochrona dziedzictwa naro-
dowego – 2.614.180  zł  (wzrost o 947 tys. zł w 
stosunku do 2011r.)
- 2,97% - różne rozliczenia (wpłata do budżetu 
państwa ) – 2.514.504 zł (wzrost o 706 tys. zł 
w stosunku do 2011r.)
-2,87% - obsługa długu publicznego (spłata 
odsetek od obligacji) 2.428.044 zł (spadek o 
58 tys. zł w stosunku do 2011r.)
- 2,86% -  rolnictwo i łowiectwo – 2.424.252 
zł  (wzrost o 841 tys. zł w stosunku do 2011r.)
 -2,21% -  bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 1.867.509 zł (wzrost o 387 
tys. zł w stosunku do 2011r.)

Pozostałe wydatki są poniżej 2%, a są 
wśród nich:
- 0,82% -  działalność usługowa (plany zagospo-
darowania przestrzennego) 692.842 zł (spadek 
o 189 tys. zł w stosunku do 2011r.)
-0,63 % - edukacyjna opieka wychowawcza  
-   534.448 zł  (spadek o 88 tys. zł w stosunku 
do 2011r.)

W ogólnej kwocie wydatków zawarte są 
również wydatki niewygasające z upływem roku 
budżetowego, na kwotę 1.202.233 zł. 

Na ww. kwotę składają się następujące 
zadania inwestycyjne:
• budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo-
ściach Czmoniec, Trzykolne Młyny - projekt w 
kwocie 74.000 zł, 
• rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawo-
wej Nr 2 przy ul. Armii Krajowej w Kórniku w 
kwocie 364.000 zł, 
• przebudowa ul. Poznańskiej w Borówcu, w 
tym budowę kanalizacji deszczowej w kwocie 
764.233 zł. 

Na wydatki majątkowe w 2012r. wydano 
więcej niż w 2011r. Stanowiły one 22,58% wy-
datków (w 2011r. było to 15,56%). Wykonano 
inwestycje o wartości 19.112.894 zł. W stosunku 
do planu (21.612.670 zł), inwestycje zostały 
wykonane w 88,43%.

w stosunku do planu nie wykonano:
- wydatków bieżących: 2.302 tys. zł
- wydatków majątkowych: 2.500 tys. zł

Wpływ na to niższe wykonanie miały m.in. 
następujące fakty:

• nie wydatkowano środków przeznaczo-
nych na zadania inwestycyjne, w tym m.in. 
droga Czmoniec (100 tys. zł), budowa ul. Za-
moyskiego (270 tys. zł), zasilanie energetyczne 
Oazy (95 tys. zł), budowa budynku socjalnego 
w Dachowie (48 tys. zł), sieć szerokopasmowa 
(160 tys. zł), OSP Radzewo (143 tys. zł), rekul-
tywacja składowiska (100 tys. zł), rozbudowa 
świetlicy w Dębcu (150 tys. zł), kanalizacja 
sanitarna OSiR (50 tys. zł), droga Kalejska 
(335 tys. zł), świetlica w Robakowie (100 tys. zł)

• nie wydatkowano środków przeznaczo-
nych na wydatki bieżące, m.in. na:
- odszkodowania dla osób fizycznych (92 tys. zł)
- podatek VAT (188 tys. zł)

- odsetki od obligacji (57 tys. zł)
- rezerwy  (312 tys. zł)
- realizację projektów oświatowych finansowa-
nych ze środków UE  (94 tys. zł)
- wydatki Oazy (184 tys. zł)

• inne zadania wykonano za mniejszą kwotę 
niż zapisano w budżecie. 

ogółem w 2012r. wykonano 55 zadań, 
z których najważniejszymi były:
- budowa sieci wodociągowej w ul. Śremskiej 
do os.Przy Lesie w Błażejewie w kwocie 
199.777 zł
- budowa ul. Mościenickiej w Mościenicy – w 
kwocie 1.157.389 zł 
- przebudowa ul. Poznańskiej w Borówcu 
w tym budowa kanalizacji deszczowej- 
1.404.135 zł (w tym wydatki niewygasające 
764.233 zł) 
- budowa dróg, oświetlenia i kanalizacji desz-
czowej na os. przy Drodze Kalejskiej w kwocie 
165.077 zł 
- budowa drogi w Kromolicach w kwocie 
450.667 zł
- budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową 
na ul. Flensa ( I etap) w kwocie 1.299.521zł 
- budowa przepustu na ul. Mostowej w Szczyt-
nikach w kwocie 739.708 zł
- budowa ul. Okrężnej w Dachowie w kwocie 
652.207 zł
- budowa ul. Staszica w Kórniku w kwocie 
2.166.021 zł
- wykonanie sygnalizacji świetlnej i progów 
zwalniających przy przejeździe pod trasą 
katowicką w kwocie 24.687 zł
- budowa parkingu w Robakowie (dokończe-
nie) w kwocie 241.614 zł
- docieplenie budynku OSP w Kórniku wraz 
z dobudową klatki schodowej w kwocie 
303.560 zł
- rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 
1 w Kórniku w kwocie 1.830.619 zł
- rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawo-
wej Nr 2 w Kórniku – kwota 2.499.438 zł (w tym 
wydatki niewygasające 364.000 zł)
- termomodernizacja budynku świetlicy w 
Runowie w kwocie 104.866 zł
- budowa świetlicy wiejskiej w Czołowie w 
kwocie 415.978 zł
- budowa świetlicy wiejskiej w Konarskim wraz 
z infrastrukturą w kwocie 627.802 zł 
- budowa pola do gry w mini golfa przy CRiS 

Struktura wydatków Gminy Kórnik w 2012r. (wg dziąłów)
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Nowelizacja ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach posta-
wiła przed samorządami nowe zadania 
w zakresie organizacji systemu gospo-
darowania odpadami. 

Nowe zasady zostały ujęte przez 
Radę miejska w „Regulaminie utrzyma-
nia czystości  i porządku na terenie Gmi-
ny kórnik” z dnia 27 lutego 2013r. Należy 
mieć także na uwadze fakt, że sprawy 
mieszczące się pod pojęciem utrzymania 
czystości i porządku uregulowane  są 
także w przepisach rangi wyższej niż 
uchwały Gminy. Reguły stanowienia 
prawa nie pozwalają na umieszczanie 
ich w regulaminach  uchwalanych przez 
samorządy. 

W celu ułatwienia zapoznania się z obo-
wiązującymi zasadami poniżej przedstawio-
ne zostały  obowiązki wynikające z innych 
przepisów prawa (ustaw i rozporządzeń) do-
tyczące problematyki utrzymania czystości 
i porządku oraz właściwego postępowania 
z odpadami.

W celu zapewnienia odpowiedniego 
stanu czystości i porządku na terenie nieru-
chomości oraz w trosce o bezpieczeństwo 
mieszkańców, właściciele nieruchomości 
zobowiązani są do:

• umieszczania pojemników, konte-
nerów i worków do zbierania odpadów w 
miejscach spełniających wymogi § 22 i § 
23 rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z 
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, 
poz. 690 ze zm.); 

„§ 22. 1. Na działkach budowlanych 
należy przewidzieć miejsca na pojemniki 
służące do czasowego gromadzenia odpa-
dów stałych, z uwzględnieniem możliwości 
ich segregacji.

2. Miejscami, o których mowa w ust. 1, 
mogą być:

1)  zadaszone osłony lub pomieszczenia 
ze ścianami pełnymi bądź ażurowymi,

2) wyodrębnione pomieszczenia w bu-
dynku, mające posadzkę powyżej poziomu 
nawierzchni dojazdu środka transportowego 
odbierającego odpady, lecz nie wyżej niż 
0,15 m, w tym także dolne komory zsypu z 
bezpośrednim wyjściem na zewnątrz, za-
opatrzonym w daszek o wysięgu co najmniej 
1 m i przedłużony na boki po co najmniej 0,8 
m, mające ściany i podłogi zmywalne, punkt 
czerpalny wody, kratkę ściekową, wentylację 
grawitacyjną oraz sztuczne oświetlenie,

3) utwardzone place do ustawiania 
kontenerów z zamykanymi otworami wrzu-
towymi.

3. Między wejściami do pomieszczeń 
lub placami, o których mowa w ust. 2, a 
miejscem dojazdu samochodów śmieciarek 
wywożących odpady powinno być utwardzo-
ne dojście, umożliwiające przemieszczanie 
pojemników na własnych kołach lub na 
wózkach.

4. Miejsca do gromadzenia odpadów 
stałych przy budynkach wielorodzinnych 

powinny być dostępne dla osób niepełno-
sprawnych.

23. 1. Odległość miejsc na pojemniki i 
kontenery na odpady stałe, o których mowa 
w § 22 ust. 2 pkt 1 i 3, powinna wynosić co 
najmniej 10 m od okien i drzwi do budyn-
ków z pomieszczeniami przeznaczonymi 
na pobyt ludzi oraz co najmniej 3 m od 
granicy z sąsiednią działką. Zachowanie 
odległości od granicy działki nie jest wy-
magane, jeżeli osłony lub pomieszczenia 
stykają się z podobnymi urządzeniami na 
działce sąsiedniej.

2. W przypadku przebudowy istniejącej 
zabudowy, odległości, o których mowa w 
ust. 1, mogą być pomniejszone, jednak nie 
więcej niż o połowę, po uzyskaniu opinii 
państwowego wojewódzkiego inspektora 
sanitarnego.

3. W zabudowie jednorodzinnej, zagro-
dowej i rekreacji indywidualnej dopuszcza 
się zmniejszenie odległości określonych w 
ust. 1 od okien i drzwi do 3 m, od granicy 
działki do 2 m, a także sytuowanie zada-
szonych osłon lub pomieszczeń na granicy 
działek, jeżeli stykają się one z podobnymi 
urządzeniami na działce sąsiedniej bądź też 
przy linii rozgraniczającej od strony ulicy.

4. Odległość miejsc na pojemniki i kon-
tenery na odpady stałe, o których mowa w 
§ 22 ust. 2 pkt 1 i 3, nie powinna wynosić 
więcej niż 80 m od najdalszego wejścia 
do obsługiwanego budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowe-
go i użyteczności publicznej. Wymaganie 
to nie dotyczy budynków na terenach 
zamkniętych.”

• postępowania z odpadami innymi 
niż komunalne, powstającymi na terenie 
nieruchomości  w wyniku prowadzenia 
działalności gospodarczej, zgodnie z za-
sadami przewidzianymi  w ustawie z dnia 
14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 
2013r., poz. 21);

• usuwania nawisów (sopli) z okapów, 
rynien i innych części nieruchomości  - re-
alizując  w ten sposób zapisy § 2 pkt 7 roz-
porządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w 
sprawie warunków technicznych użytkowa-
nia budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, 
poz. 836 ze zmianami);

• oznaczenia nieruchomości, zgodnie z 
treścią art. 47b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287), przez 
umieszczenie w widocznym z ulicy miejscu 
numeru porządkowego nieruchomości oraz 
zadbanie o ich estetyczny i czytelny wygląd;

• usuwania z terenów nieruchomości 
wraków pojazdów mechanicznych – zgod-
nie z wymogami ustawy z dnia 20 stycznia 
2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych  
z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202 ze 
zmianami);

• niszczenia produktów roślinnych w 
związku z podejrzeniem lub wystąpieniem 
organizmów kwarantannowych, zgodnie z 
zapisami art. 8 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 
18 grudnia 2003r. o ochronie roślin (Dz. U. 
z 2008r. Nr 133, poz. 849 ze zmianami);

• oddzielnego gromadzenia nieczystości 
ciekłych w postaci ścieków bytowych oraz 
gnojówki i gnojowicy, w przypadku prowa-
dzenia działalności rolniczo – hodowlanej, 
którą należy wykorzystać zgodnie z zapisami 
ustawy z dnia 10 lipca 2007r. o nawozach  
i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033 ze 
zmianami);

• stosowania oraz gromadzenia obornika 
i płynnych odchodów zwierzęcych na tere-
nach gospodarstwo rolnego w miejscach 
spełniających wymogi przepisów ustawy 
z dnia 

10 lipca 2007r. o nawozach i nawożeniu 
(Dz. U. Nr 147, poz. 1033 ze zmianami);

• mając na uwadze zasady utrzymania 
czystości i porządku, zabrania się odprowa-
dzania nieczystości ciekłych do kanalizacji 
deszczowej oraz ziemi i wód zgodnie z za-
pisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo 
wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145);

• w przypadku utrzymania psa rasy 
uznanej za agresywną jego właściciel lub 
opiekun zobowiązany jest uzyskać stosow-
ne zezwolenie zgodnie z wymogami art. 
10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o 
ochronie zwierząt (Dz. Z 2003r. Nr 106, poz. 
1002 ze zmianami);

• przyłączenia nieruchomości do istnie-
jącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku 
gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest tech-
nicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, 
wyposażenie nieruchomości w zbiornik 
bezodpływowy nieczystości ciekłych lub  w 
przydomową oczyszczalnię ścieków byto-
wych, spełniające wymagania określone  
w przepisach odrębnych. Przyłączenie 
nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie 
jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest 
wyposażona w przydomową oczyszczalnię 
ścieków spełniającą wymagania określone w 
przepisach odrębnych zgodnie  wymogami 
art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze 
zmianami);

• zagospodarowania gałęzi i liści po wy-
cięciu drzew zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U.  z 
2012 r. poz. 391 ze zmianami). Właściciel 
nieruchomości powinien zebrać liście, po-
ciąć gałęzie i przekazać je przedsiębiorcy 
odbierającemu odpady komunalne, a ten 
powinien je przekazać, jako odpady biode-
gradowalne do kompostowni lub do punktu 
gromadzenia odpadów problemowych. O ile 
pozostałości po usuniętym drzewie nie jest 
wiele,  to właściciel nieruchomości powinien 
je zagospodarować samodzielnie, poprzez 
umieszczenie w przydomowym kompo-
stowniku, w przypadku gdy nie  posiada na 
przykład pieca , w którym mógłby je spalić. 
Samodzielne palenie gałęzi i liści może 
stanowić zagrożenie pożarowe i sąsiedzi 
mogą obawiać się, że ogień, ze źle strze-
żonego „ogniska” rozprzestrzeni się na inne 
nieruchomości, mają więc pełne prawo za-
wiadomić straż miejską o paleniu odpadów 
na terenie nieruchomości sąsiedniej. 

(cd. na str 10)

VADEMECuM ZASAD uTRZyMANIA CZySTOśCI I PORZĄDKu NA TERENIE gMINy KÓRNIK
1. chodnik we wsi czmoń wzdłuż 

drogi wojewódzkiej (na odcinku od ulicy 
Świerkowej do ulicy Lipowej) – zlecono 
opracowanie mapy do celów projektowych. 
Po otrzymaniu map zostanie opracowany 
projekt budowlany.

2. Budowa ul. Głównej w Borówcu 
wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną. 
Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczo-
wą realizowana będzie przez Gminę Kórnik 
przy współudziale środków finansowych z 
Powiatu Poznańskiego i Aquanet-u S.A.. 
Przygotowywane są materiały przetargowe. 

W dniu 14 maja br. w siedzibie Spółki 
Aquanet zostały otwarte oferty na budowę 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Zgodnie 
z informacją ze Spółki Aquanet  realizacja 
zadania potrwa 18 miesięcy od daty podpi-
sania umowy.

3. chodnik w Szczodrzykowie – przy-
gotowane zostały mapy do celów projek-
towych. Zlecono opracowanie projektu 
budowlanego.

4. chodnik we wsi Pierzchno (projekt) 
- zlecono mapy do celów projektowych. W 
roku bieżącym zostanie opracowany projekt 
budowlany.

5. Budowa drogi w czmońcu (na 
odcinku od drogi wojewódzkiej nr 434 do 
drogi powiatowej nr 2464P) - Zlecono opra-
cowanie projektu na budowę drogi. Termin 
zakończenia zadania: I etap do 15.06.2013; 
II etap do 30.11.2013. Drugi etap wymaga 
uzyskania pozwolenie na budowę oraz za-
łatwienia spraw gruntowych. Po otrzymaniu 
dokumentacji i dokonaniu zgłoszenia przy-
gotowane zostaną materiały przetargowe 
na wykonawstwo pierwszego odcinka drogi.

6. modernizacja ulicy jeziornej i cmen-
tarnej w Bninie - Uzyskano od Konserwatora 
przedłużenie pozwolenia na wykonanie prac, 
uzgodniono rodzaj nawierzchni ul. Cmen-
tarnej, wystąpiono z wnioskiem o wycinkę 
drzew w ul. Jeziornej. Przygotowywane są 
materiały przetargowe na budowę ul. Jezior-
nej. Dla ulicy Cmentarnej przygotowuje się 
wystąpienie do Starostwa Powiatowego o 
wydanie pozwolenia na budowę. 

7. Budowa drogi wraz z kanalizacją 
deszczową w kórniku obręb Bnin w 
rejonie osiedla Przy drodze kalejskiej 
(w ulicach Plac Jesionowy, Akacjowa i 
Świerkowa). Zadanie dwuletnie – rozpo-
częte w 2012r. W ubiegłym roku rozpoczę-
to budowę kanalizacji deszczowej, która 
jest na ukończeniu. Trwają również prace 
związane z przygotowaniem podbudowy 
pod nawierzchnię bitumiczną. Realizacja 
planowana jest do 15 lipca 2013 roku. 

8. Budowa ulicy okrężnej w  dacho-
wie. Zadanie obejmuje ostatni etap bu-
dowy ulicy Okrężnej wraz z przebudową 
przepustu. Zadanie jest dofinansowane ze 
Środków Województwa Wielkopolskiego 
przeznaczonych na prace związane z 
ochroną, rekultywacją i poprawą jako-
ści gruntów rolnych. W dniu 8 maja br. 
otwarto oferty przetargowe, było 5 ofert,  
podpisanie umowy zaplanowano na 22 
maja br.

9. Budowa ulicy Zamoyskigo w 
Kórniku. W dniu 10 maja br. otwarto 
oferty przetargowe trwa ich sprawdzanie 
(wpłynęło 6 ofert). 

10. Budowa budynku socjalnego w 
dachowie. Rozpoczęto prace budowlane. 
Planowany termin zakończenia zadania 
przewidziany jest na 29 listopada 2013r..

11. Rozbudowa budynku oSP w Ra-
dzewie. W dniu 14 maja br. otwarto oferty 
przetargowe, wpłynęło 12 ofert, trwa ich 
sprawdzanie. Zadanie dwuletnie – reali-
zacja przewidziana w latach 2013 -2014.

12. modernizacja sieci wodocią-
gowej w ul. Zamkowej i średzkiej w 
Kórniku -wystąpiono do PAN o wyrażanie 
zgodny na przejście z siecią wodociągo-
wą przez tereny PAN. Trwają rozmowy 
ze Spółką Aquanet na temat rozwiązań i 
połączeń planowanej sieci z siecią w ul. 
Średzkiej.

13. Przebudowa infrastruktury ka-
nalizacji w ul. Zwierzynieckiej w Kórniku 
– Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej 
opracowany został przez Spółkę Aquanet 
i dot. przebudowy przepompowni ścieków. 

Zgodnie z porozumieniem Gmina Kórnik 
wykona ta inwestycję. Obecnie przygoto-
wywane są materiały przetargowe. 

14. Budowa oświetlenia w Borówcu 
na ulicach: Na Skarpie, Zacisze i os. 
Piaskowe – obwód 1. W dniu 10 maja 
br. Otwarto oferty przetargowe, trwa ich 
sprawdzanie. 

15. Budowa oświetlenia w Szczytni-
kach na os. Bajkowym. W dniu 10 maja 
br. Otwarto oferty przetargowe trwa ich 
sprawdzanie.

16. Budowa oświetlenia na osiedlu 
przy ul. krauthofera w Kórniku – Bninie 
(ulice: Molińskiej – Woykowskiej, Krauthofe-
ra, Trąbczyńskiego i Wieruszowskiego). W 
dniu 10 maja br. Otwarto oferty przetargowe 
trwa ich sprawdzanie. 

17. oświetlenie ul. Zwierzynieckiej 
w Kórniku – zakres obejmuje odcinek przy 
ogrodach działkowych. W ubiegłym roku 
została opracowana dokumentacja projek-
towa. Obecnie trwają przygotowywania do 
zawarcia umowy na budowę oświetlenia.

18. Rozbudowa świetlicy w dębcu. 
Trwają prace wykończeniowe i instalacyjne 
wewnątrz budynku.

19. Budowa świetlicy w Robakowie. 
Wykonywane są prace elewacyjne, we-
wnątrz budynku rozprowadzane są insta-
lacje elektryczne, wykonywane są tynki 
wewnętrzne

20. kanalizacja oSiR w kórniku – 
Otrzymano ze  Spółki Aquanet zgodę na 
zrzut ścieków uraz warunki jakie trzeba 
spełnić. Trwają prace projektowe kanalizacji 
sanitarnej.

21. Budowa kanalizacji sanitarnej w 
miejscowościach czmoniec, Trzykolne 
młyny – Trwa opracowanie dokumentacji 
projektowej. Z uwagi na konieczność 
uzgodnień decyzji lokalizacyjnej (m.in. z 
Lasami Państwowymi) oraz konieczność 
wystąpienia do Ministerstwa Transportu 
o wydanie odstępstwa planuje się zakoń-
czenie opracowania projektu do końca 
sierpnia 2013.

Wydział Inwestycji UM w Kórniku

INfORMACjE NA TEMAT INwESTyCjI

Prace przy Placu Jesionowym

Rozbudowa świetlicy w Dębcu.
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w sobotę, 11 maja br. mogliśmy już po 
raz drugi podziwiać w kórniku kilkanaście 
luksusowych,  zabytkowych samochodów 
marki  Rolls-Royce i Bentley. 

Kórnik był ostatnim miejscem postoju 
tych pięknych samochodów na trasie rajdu 
„Śladami podróżników dookoła Poznania” 
pod patronatem Powiatu Poznańskiego. 
Rajd rozpoczął się 10 maja br. w Poznaniu, 
a następnie uczestnicy rajdu odwiedzili 
Chludowo, Biedrusko, Owińska, Uzarzewo, 
Swarzędz, Puszczykowo i Kórnik.

Do Kórnika  kawalkada rolls-royce’ów i 
bentleyów przyjechała o godz. 12.00, wy-
wołując wielkie poruszenie przed ratuszem, 
gdzie odbył się konkurs zręcznościowy dla 
załóg biorących udział w rajdzie. Niestety 
kilka załóg nie dojechało do Kórnika z 
powodów technicznych. Jak tłumaczył 

organizator rajdu, pan Paweł Sławiński, 
trzeba się z tym liczyć, że nie wszystkie 
samochody pokonają wszystkie etapy rajdu, 
gdyż większość z nich na co dzień nie jeździ 
po ulicach. Samochody te nie mają klima-
tyzacji, elektrycznych szyb i wspomagania 
kierownicy. Palą średnio 20 litrów benzyny 
na sto kilometrów, a zimą stoją w garażu, 
bo nie wyposażono ich w ogrzewanie. Ale 
dla ich właścicieli są bezcenne i mają nie-
śmiertelną duszę. 

Druga część imprezy odbyła się na 
podzamczu w Kórniku, gdzie przez dwie 
godziny można było oglądać, a nawet 
usiąść za kierownicą tych pięknych samo-
chodów. Prezentowane auta pochodziły z 
różnych przedziałów czasowych, były cacka 
z lat 80-tych, jak i Rolls-Roys z lat 30-tych, 
który wzbudzał największe zainteresowa-
nie. Samochód ten jest wart 200 tysięcy 

euro, a jego właścicielem jest pan Andrzej 
Roszkowski, znany poznański kolekcjoner 
starych aut, który w swojej kolekcji posiada 
kilkanaście odrestaurowanych aut. Właśnie 
czarny Rolls-Roys pana Roszkowskiego 
został wybrany najpiękniejszym samo-
chodem rajdu w Kórniku, zarówno przez 
mieszkańców, jak i Starostę Poznańskiego, 
którego w Kórniku reprezentował sekretarz 
Powiatu Poznańskiego pan Adam Habryło 
i wiceburmistrza gminy Kórnik Antoniego 
Kalisza.

Dla pana Roszkowskiego było to drugie 
zwycięstwo w Kórniku w konkursie na naj-
piękniejszy samochód rajdu. 

Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

ROllS-ROyCE I BENTlEyE PONOwNIE w KÓRNIKu

wyCIECZKA PRZEDSZKOlAKÓw

(cd ze str 9)
Palenie odpadów, nawet gałęzi, które nie 

powodują szczególnie niekorzystnych emisji 
do środowiska nie jest tożsame z unieszkodli-
wieniem odpadów. Palenie liści może z kolei 
powodować nieprzyjemne odory i mimo, że 
teren na którym właściciel będzie palił je będzie 
prawidłowo zabezpieczony i dozorowany, są-
siedzi też mają prawo domagać się interwencji 
stosownych służb;

• zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U.  
z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zmianami) nie 
wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, 
pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz 
trzcinowisk  i szuwarów.

Naruszenie przepisów Regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku podlega karze 
przewidzianej w art. 10 ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 
ze zmianami).

Zgodnie z art. 9f ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 
2012 r. poz. 391 ze zmianami): W przypadku 
niedopełniania przez właściciela nieruchomości 
obowiązku w zakresie selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych podmiot odbierający 
odpady komunalne przyjmuje je jako zmie-
szane odpady komunalne i powiadamia o 
tym gminę, co spowodować może wszczęcie 
postępowania administracyjnego ustalającego 
zmianę stawki.

W następnym numerze Kórniczanina zo-
staną wyjaśnione ponownie zasady segregacji 
odpadów oraz w przypadku zakończenia się 
trwającej procedury przetargowej udzielona 
zostanie informacja o przedsiębiorcy, który 
będzie odbierał odpady komunalne na zlecenie 
gminy Kórnik.

Wydział 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

UM w Kórniku

Dnia 8 maja 2013r. przedszkolaki z „Baj-
kowego Dworu” wyruszyły na wycieczkę 
do Poznania.

Dzieci miały możliwość przejazdu 
starym tramwajem i obejrzenia najpiękniej-
szych zakątków Poznania.

Widzieliśmy między innymi Zamek 
w Poznaniu, ulicę Św. Marcin, most św. 
Rocha,  Most Teatralny… i wiele, wiele 
innych ciekawych miejsc Poznania. Po 
emocjonującym przejeździe tramwajem 
dzieci miały możliwość pospacerować po 
pięknym i urokliwym Parku Sołackim, gdzie 
widziały zwierzęta tu mieszkające: między 
innymi kaczki, owady oraz bujną roślinność, 
która urzekała nas kolorem i zapachami. 
Po spacerku znów wróciliśmy tramwajem 
na Aleje Marcinkowskiego, gdzie czekał na 

nas bardzo sympatyczny Pan kierowca au-
tobusu, który zabrał nas do Kórnika. Ale i tu 
czekała na nasze szkraby niespodzianka… 
autobus nie pojechał prosto do przedszko-
la, ale wjechał na teren Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Kórniku na Błoniach. Na 
terenie ośrodka urządziliśmy sobie piknik 
i wspaniale bawiliśmy się na placu zabaw. 
Dzieci były zachwycone…, a niektóre z nich 
po całodziennych emocjach zapadły w głę-
boki sen na siedzeniach autobusu. Mamy 
nadzieję, że następna wycieczka, która już 
niedługo znów się odbędzie, będzie równie 
wspaniała i pełna wrażeń oraz słonecznej 
pogody jak miniona! 

Małgorzata Szczepaniak – Deptuła – 
wychowawczyni grupy starszaków

FESTIwAl  PIOSENKI  DZIECIĘCEj  
w  PRZEDSZKOlu  IM. MISIA  uSZATKA

W sobotę, 20 kwietnia, odbył się w 
naszym przedszkolu, już po raz trzynasty, 
Festiwal Piosenki Dziecięcej. W konkursie 
udział wzięło prawie 50 dzieci z przedszkoli 
w Bninie, Szczodrzykowie, Radzewie 
i Kórniku. Uczestnikami były też dzieci 
uczęszczające do zerówek w wymienionych 
miejscowościach. Swoją obecnością za-
szczycili nas goście specjalni: p. Burmistrz 
Jerzy Lechnerowski, p. Jerzy Cepka oraz 
p. Jadzia Chałupka, którzy, obok p. dyrektor 
Barbary Zarzecznej, zasiedli w jury. Poziom, 
na jakim dzieci prezentowały piosenki, był 
zdumiewająco wysoki. Nikogo nie „zjadła” 
trema. Może to zasługa scenerii, w jakiej 
dzieci miały okazję wystąpić...Kolorowe 
rybki wśród fal koiły stres, piracki statek 
dodawał odwagi, a prowadzący pirat- otu-
chy. Myślę, że to wszystko sprawiło, że 
wszystkie występy były udane. Jury posta-
nowiło jednak wyróżnić te dzieci, które, ich 
zdaniem, mają szczególne predyspozycje 

i talent do „bycia artystami”. Znaleźli się 
wśród nich: Zosia Grześkowiak, Basia Bru-
czyńska, Wiktoria Zuzia Grzelak, Monika 
Fiedorczyk, Marta Krzyżanowska, Oliwia 
Zgarda, Ola Jakubowska, Zosia Podgórska, 
Blanka Mazurkiewicz i Wojtek Ufnalski. 
Dziękujemy bardzo wszystkim uczestnikom 
za emocje, jakich nam dostarczyli. Naszym 
gościom serdecznie dziękujemy za przyby-

cie. Gorąco dziękujemy rodzicom, którzy 
na tę szczególną uroczystość przygotowali 
pyszne, domowe ciasto. 

Ja dziękuję wszystkim koleżankom za 
pomoc w przygotowaniu pięknych deko-
racji, za zaangażowanie i za stworzenie 
wspaniałej, uroczystej atmosfery.

Beata Krakowska
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dedykuję go Prezesowi Pro Sinfoniki Alojzemu 
Andrzejowi Łuczakowi – mówi prof. Andrzej 
Tatarski, siadając do pianina w pięknej Sali 
Motelu „Nestor” w Kórniku. Obok instrumentu 
sporych rozmiarów fotografia twórcy Pro Sin-
foniki, przy niej róże. 

Muzyka rwie się, uderza ostrym dźwię-
kiem, zasłuchane twarze… Właśnie rozpo-
częło się spotkanie w Klubie Pro Sinfoniki 
im. Mieczysława Karłowicza przy Liceum 
Ogólnokształcącym im. Generałowej Jadwigi 
Zamoyskiej w ramach 45. Międzyklubowego 
Turnieju Muzycznego Pro Sinfoniki.

W jubileuszowym sezonie Pro Sinfoniki 
– zgodnie z postanowieniami regulaminu – 
spotkanie turniejowe może mieć formę spek-
taklu, wystawy, koncertu. Klub Pro Sinfonika w 
Kórniku, nieustannie pod wodzą prof. Teresy 
Rogozi-Olejnik, organizuje recital fortepiano-
wy. Czwartkowe popołudnie, 25 kwietnia… 
Wiosenne słońce wlewa promienie do sali 
„Nestora”, Opiekunka wraz z prezesami Klubu: 
z córką Joanną i Łukaszem Błaszykiem doglą-
dają, czy wszystko gotowe. Przy stołach mło-
dzież, dzieci, starsi – członkowie i przyjaciele 
Pro Sinfoniki. Czas, by ich powitać: Burmistrza 
Jerzego Lechnerowskiego, byłą dyrektor 
Marię Weychan Nowak, Macieja Małeckiego, 
Zbigniewa Tomaszewskiego, przewodniczącą 
Komisji Kultury i Oświaty, Irenę Kaczmarek, 
przedstawicieli grona pedagogicznego Ewę 
Zwierzyńską i Marię Kuczyńską Nowak oraz 
życzliwych gospodarzy Willi Nestor Barbarę i 
Aidę Bejma.

Są również członkowie konkursowej 
komisji: Zofia Dombka, niezwykle zasłużona 
i ceniona działaczka Pro Sinfoniki, pedagog 
i – jak zawsze – Antoni Hoffmann. – Świetnie, 
że nie ustajecie w działaniu, że znów bierzecie 

udział w Turnieju – sekretarz Pro Sinfoniki wita 
gospodarzy i przypomina artystyczną sylwetkę 
prof. Andrzeja Tatarskiego, tak bardzo zwią-
zanego z Pro Sinfoniką i kórnickim Klubem. 
– Nie wyobrażaliśmy sobie, by z nami dziś 
nie był – podkreśla prof. Teresa Rogozia-Olej-
nik – przecież  tyle razy u nas grał, o, proszę 
spojrzeć – podsuwa gustowne zaproszenie 
– tutaj jest zdjęcie jeszcze z naszej dawnej 
szkolnej świetlicy.

    Zasłuchani w Chopinie, Paderewskim, 
Lutosławskim… - Bardzo dobrze, że Pan 
Profesor wybrał „Bukoliki” Lutosławskiego, 
to był przecież członek honorowy naszego 
ruchu – przypomina Antoni Hoffmann. Kiedy 
w czasie gry rozlega się dzwonek telefonu, pół 
żartem, pół serio dodaje: Pewnie dzwonił sam 
Lutosławski, żeby przypomnieć, że to jego rok 
obchodzony w 100. rocznicę urodzin i zachęcić 
do zainstalowania w smartfonach i tabletach 
świetnej aplikacji jemu poświęconej.

    Menuet Paderewskiego kończy recital 
Andrzeja Tatarskiego. Muzyka jeszcze w nas 
drga..  – Teraz jest czas na przypomnienie, 
że nasz gość jest również profesorem po-

znańskiej Akademii Muzycznej, pedagogiem i 
wychowawcą – podkreśla Antoni Hoffmann. – 
Mówię to dlatego, ponieważ Pro Sinfonika jest 
przede wszystkim ruchem wychowawczym, 
asocjacją młodzieży, nauczycieli, artystów i 
rodziców. Tu, w Kórniku jest jeszcze Pan Bur-
mistrz, którego obecność nobilituje każde klu-
bowe spotkanie – kontynuuje mówca. – Należy 
Pan do ligi uśmiechniętych burmistrzów razem 
z Burmistrzem Murowanej Gośliny – pointuje.

    Narasta gwar kuluarowych rozmów, na 
stole kawa i słodkie. – Było coś dla ducha, teraz 
jest coś dla ciała – mówi Opiekunka Klubu i 
zachęca do pamiątkowej fotografii.

Wspomnienia, refleksje, życzenia, wpis do 
klubowej kroniki. Kolejne spotkanie w Kórniku 
przechodzi do historii. Ile ich już było? Trudno 
zliczyć. A ile przed nami? Nie wiemy. Ale będą, 
na pewno. Trwać będzie również nasza pa-
mięć o Alojzym Andrzeju Łuczaku, bez którego 
nie byłoby kórnickiego Klubu. Modliliśmy się w 
Jego intencji podczas Mszy św.  w kórnickiej 
Kolegiacie, w drugą rocznicę śmierci.

Kronikarz
Foto: Antoni Hoffmann

Koła Polskiego Komitetu Pomocy Społecz-
nej w Kórniku.

Jak każdego roku, miniony 2012 rok zakoń-
czyliśmy wieczerzą wigilijną zorganizowaną w 
sali O.S.P. Kórnik, w której uczestniczyło ok. 
100 osób.

Na styczniowym spotkaniu wszystkich 
członków naszego koła, opracowaliśmy 
program działania na rok 2013. W programie 
znalazło się wiele zadań, które systematycznie 
realizujemy.

W miesiącu styczniu zorganizowaliśmy 
wspaniałą zabawę karnawałową w Restauracji 
Kórnickiej, przy muzyce i posiłku miło spędzi-
liśmy czas.

W lutym kilkunastu osobowa grupa naszych 
członków wyjechała do Łomnicy by uczestni-
czyć w uroczystościach związanych z odsłonię-
ciem tablicy upamiętniającej kórnicko-bnińskich 
bohaterów Powstania Wielkopolskiego. 

Przedstawiciele naszego koła zostali zapro-
szeni na koncert charytatywny zorganizowany 
przez zarząd wojewódzki Polskiego Komitetu 
Pomocy Społecznej w Poznaniu, który odbył 
się w auli U.A.M. Dnia 25.02.2013. Podczas 
koncertu Bogdan Wesołek – Prezes naszego 

koła odznaczony został złotą honorową odzna-
ką za pracę społeczną na rzecz organizacji. 
Członkowie zarządu Maria Smolarkiewicz i 
Aleksandra Grzelak zostały odznaczone srebr-
nymi odznakami.

Od lutego organizujemy cotygodniowe – 
czwartkowe spotkania przy kawie i herbacie, 
podczas których odbywają się prelekcje i 
pogadanki na różne ciekawe tematy.

Między innymi oglądaliśmy film „Władysław 
hr. Zamoyski. Pan z Wielkopolski – Władca 
Tatr”, przedstawiony przez Pana Adama Stec-
kiego. Po filmie odbyła się dyskusja z twórcą i 
reżyserem filmu Panem Januszem Sidorem. 

Gościnnie odwiedził nas Pan Jerzy Cepka 
ze swoim akordeonem, przy muzyce, śpiewie 
i tańcu przyjemnie upływał nam czwartkowy 
wieczór. 

Z okazji Dnia Kobiet, dla naszych Pań 
zorganizowaliśmy spotkanie ze specjalistami z 
Instytutu Zdrowia i Urody, na temat pielęgnacji 
ciała, prawidłowej diety, zdrowego trybu życia 
osoby starszej.

Podobnie jak w latach poprzednich w 
miesiącu czerwcu, dla 60-cio osobowej grupy 
organizujemy 10-cio dniowy wypoczynek 

połączony z rehabilitacją. Uczestnicy będą 
mogli skorzystać z odpowiednich zabiegów 
by poprawić stan zdrowia i kondycję fizyczną. 

Wypoczywać będziemy nad morzem w 
Ośrodku Rehabilitacyjno- Wypoczynkowym 
w Świnoujściu.

Poza działalnością opisaną wyżej, nasza 
organizacja zajmuje się pozyskiwaniem i 
dystrybucją żywności otrzymanej w ramach 
pomocy z Unii Europejskiej. W okresie luty-maj 
br. otrzymaliśmy 4 partie żywności, wg asorty-
mentu były to makarony, płatki kukurydziane, 
olej roślinny, przetwory warzywne, przetwory 
mięsne, dżemy, kasza, ryż, ciastka.

Wszystkie otrzymane produkty żywnościo-
we zostały wydane potrzebującym mieszkań-
com miasta i gminy Kórnik.

Działalnością swą obejmujemy osoby – ro-
dziny potrzebujące pomocy, w miarę posiada-
nych środków pomagamy w opłaceniu faktów 
za energię, wodę, zaopatrujemy w opał, odzież 
i inne artykuły potrzebne w domu.

Kórnik, 17 maja 2013
Bogdan Wesołek

Prezes

CO NOwEgO u SENIORÓw

ZASŁuCHANI w CHOPINIE, PADEREwSKIM, luTOSŁAwSKIM…
Dnia 03.05.2013 r.   Koło   Gospodyń   

Wiejskich  w Szczytnikach  zorganizowało w 
Domu Strażaka majowy wieczorek tanecz-
ny  dla mieszkańców  Szczytnik i Koninka.

Na sali bawiły się 64 osoby. Oprawę 
muzyczną zapewnił nam zespół muzycz-
no-wokalny DUO-HIT Patrycja & Leszek.

Wokalistka zespołu- Patrycja, to utalen-
towana muzycznie dziewczyna , znana  już 
wszystkim z różnych imprez odbywających 
się w Domu Strażaka.

Atrakcją wieczoru była loteria losowa. Z  
uwagi na to, że każdy los wygrywał, budziła 
wiele emocji.

Bawiliśmy się do białego rana, humory 
wszystkim dopisywały.

Genowefa Błotna

MAjÓwKA w SZCZyTNIKACH

rowErowE 
SZCZyTNIKI

W dniu 18 maja w Szczytnikach odbył 
się I Szczytnicki Rajd Rowerowy „Nasze 
Fundamenty”.

Od samego rana na placu zabaw przy 
ulicy Wspólnej w Szczytnikach gromadzili 
się pełni zapału entuzjaści turystyki rowe-
rowej. Każdy chętny mógł odebrać zestaw 
startowy z dokładną mapą rajdu. Trasa 
liczyła ok. 21 km i biegła przez Szczytniki, 
Głuszynę, Babki, Daszewice i Kamionki. Po 

drodze przy punktach kontrolnych każdy 
z uczestników musiał rozwiązać zadania. 
Na mecie wszystkie kartki z rozwiązanymi 
zadaniami brały udział w losowaniu nagród.

Rajd, punktualnie o godzinie 10 uroczy-
ście otworzył burmistrz Jerzy Lechnerowski 
w asyście Księdza Proboszcza Jakuba 
Lechniaka i radnego Piotra Plewki.

Przed wyruszeniem na trasę wszyscy 
wzięli udział w rozgrzewce którą przepro-
wadziła pani Violetta Krajeńska następnie 
, podzielili się na grupy 15 sto osobowe i 
ruszyli na trasę rajdu.

W rajdzie brało udział aż 220 uczestni-

ków od przedszkolaków po osoby w wieku 
dojrzałym.

Gdy już wszyscy dotarli na metę panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich w Szczytnikach 
zadbały, aby każdy się najadł się do syta.

Dzięki dużej ilości sponsorów, prawie 
każdy mógł liczyć na wylosowanie upo-
minku.

Zgromadzeni mieszkańcy mieli również 
okazję wysłuchać zespołu młodzieżowego 
„Mirabella”.

Gratulujemy świetnie zorganizowanej 
imprezy i czekamy na kolejne.

Agnieszka Kałka

celem  rajdu było krzewienie bezpieczeństwa P/Poż oraz bezpiecznego poruszania sie po drogach.
Szczytniki i koninko to miejscowości dynamicznie rozwijające się, położone w bezpośrednim sąsiedztwie  Poznania. 

Promując turystykę rowerową w naszym rejonie musimy zadbać o bezpieczeństwo nasze, a w szczególności naszych dzieci !
  wsparcie Gminy i Sponsorów Umożliwiło nam już poczynienie pierwszych kroków w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa. 
liczymy na dostrzeżenie przez Gminę problemu braku i potrzeby budowy ścieżek rowerowych w naszych miejscowościach. 

Szczególnie bezpiecznego połączenia Szczytnik i koninka z Poznaniem.

Organizatorzy
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Maj 
Czerwiec

01.05.2013 

Majówka Rodzinna w Marzymięcie z Mieszkańcami łąki
Wszystkie rodzinny przybywajcie! by pomóc w poszukiwaniach miodku
dla pszczółek oraz budowaniu domku dla biedronek. Łąka pełna
niespodzianek czeka na Was. W Programie:
• Balonowo - bańkowe szaleństwa • Malowanie twarzy

03.05.2013 

Poszukiwacze pirackiego skarbu 
Skarb ukryty jest gdzieś niedaleko czy macie odwagę wejść

na pokład statku i rozpocząć przygodę? Podczas tego
dnia Gościniec odwiedzą Piraci którzy poszukują skarbu. 

W Programie: • Gry i zabawy ruchowe • Malowanie twarzy 

12.05.2013

Zabawa w stylu Monster High 
Straszyceum na chwile przeniesie się do Marzymięty i właśnie tu 
poznacie tajemnice tej dziwnej szkoły. W Programie: 
• Próba odwagi • Potworniaste zabawy • Mumifikacja • 
• Poszukiwania potwora szkoły • 

19.05.2013 

Indiańska wioska 
Indiańskie plemiona przybywają i bladych twarzy się nie lękają.

Rozpocznij Indiańską przygodę W Programie: • Poszukiwania śladu
Apaczów • Malowanie twarzy • Strzelanie z łuku • Tańce indiańskie •

26.05.2013 

Kubuś Puchatek i przyjaciele 
Wspaniała zabawa z tygryskiem i Kubusiem Puchatkiem. Pląsom 
 niespodziankom nie będzie końca. W Programie: 
• Bańkolandia - pokazy ogromnych baniek mydlanych •
• Balonowe szaleństwo • Poszukiwania miodku •

godz. 13.30 - 16.30
wstęp wolny

02.06.2013 

DZIEŃ DZIECKA z Kaczorem Donaldem
W ten wyjątkowy dzień zapraszamy wszystkie dzieci na wesołą zabawę,
konkursy z nagrodami, loterię i wiele innych niespodzianek. 
W Programie: • Tańce animacyjne • WIELKA LOTERIA Z NAGRODAMI • 
• Wielkie „lanie" Sknerusa • Malowanie twarzy • 

09.06.2013 

Kowbojskie miasteczko
Dziki zachód przybywa do Marzymięty by ukazać 

tajemnice lassa i wyłonić mistrza rewolwerowców. 
W Programie: • Łapanie na lasso • Próba rewolwerowa •

• Tańce animacyjne • Polowanie na bizona •

16.06.2013 

Hawajskie poszukiwanie wakacji
Aloha! Wakacje już są w zasięgu ręki! Jeśli nie jedziesz akurat
na Hawaje to one przyjadą do Ciebie. Aloha! Czas na wakacje!
Zapraszamy wszystkich którzy uwielbiają dobrą zabawę
w wakacyjnych klimatach. 

23.06.2013 

Piracka wyspa 
Piracki statek zbiera załogę i zabiera ją na wyspę skarbów.

Czy masz odwagę wejść na statek i rozpocząć żeglugę
pod dowództwem kapitana HAKA? W Programie: 

• Morskie opowieści • Budowa statku pirackiego •
• Poszukiwania skarbu • Balonowe i bańkowe szaleństwo •

30.06.2013 

Śmieszny Klown jedzie na wakacje
Jeśli potraficie śmiać się do rozpuku to ten dzień jest na pewno
dla Was. Zobaczcie jakie przygody i zabawy przygotowali
dla wszystkich dwaj klowni. W Programie: • Tańce animacyjne •
• Malowanie twarzy • Wielkie „lanie" szkoły • Konkursy z nagrodami •

ZAPRASZAMY na

FESTY
NY

Tylko do 25 maja, do godziny 12:00 (do południa) głosowac można 
na miss Publiczności podczas wyborów miss Polonia Gminy kórnik.

Głosowanie odbywa się na stronie http://korniczanin.pl/miss/

wEEKENDy w ZAMKu
11 maja do Muzeum w Zamku Kórnickim powrócił po renowacji jeden z 

najcenniejszych obrazów, Zwiastowanie NMP -  dzieło nieznanego autora 
namalowane na desce w 1529 r.  Konserwację w większości sfinansowało 
Starostwo Poznańskie.

Tego samego dnia na zaproszenie Fundacji Zakłady Kórnickie i 
Biblioteki Kórnickiej PAN weekendowe spotkanie z Władysławem Zamoy-
skim uświetnili „Polaniorze” góralscy muzycy i twórcy ludowi z Bukowiny 
Tatrzańskiej. 

Była to częsć obchodów 160 rocznicy urodzin hrabiego Władysława i 
90 rocznicy śmierci jego matki jadwigi Zamoyskiej.

Przed nami ostatni weekend majowy w Zamku Kórnickim.
ŁG
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rajd miłośników  książek po raz drugi 
zagościł w korniku. w sobotę 11 maja 
pod Zamkiem zrobiło się pomarańczowo 
od chorągiewek i koszulek z logo akcji. 
Tegoroczny przejazd dedykowany był 
władysławowi Zamoyskiemu fundatoro-
wi Zakładów kórnickich w 160 rocznice 
urodzin.

 Mimo wątpliwej pogody i ulewnego 
piątku uczestnicy nie zawiedli i ruszyli 
na Odjazdowy szlak.  Jednak nie tylko 
mieszkańcy Kórnika przejechali rowerową 
trasę – zagościła u nas  Mosina,  Roba-
kowo, Poznań a nawet trzech cyklistów 
z Kalisza! Wyruszyliśmy po godzinie 10, 
trasa wiodła fragmentem Kórnickiego Ringu 
Rowerowego przez Bnin, Radzewo, Mie-
czewo, Mościenicę  pod Zamek Kórnicki. 
Jechaliśmy spokojnym tempem tak, by 
czarowno najmłodsi i najstarsi uczestnicy 
bez obciążenia dotarli na metę.  Na trasie 
jedna z uczestniczek złapała ”panę”  , z 
którą błyskawicznie i fachowo poradzili 
sobie panowie. Co chwilę spoglądaliśmy 
w niebo, które to się rozjaśniało, to chmu-
rzyło a momentami straszyło nas lekkim 
deszczykiem.  Na ostatnim etapie trasy 
dołączyła do nas grupa rowerzystów z Gim-
nazjum w Robakowie.  W powiększonym 
gronie dojechaliśmy na metę eskortowani 
przez kórnicką policję, która czuwała nad 
bezpieczeństwem naszego przejazdu w 
najbardziej newralgicznych miejscach.

To jednak nie był koniec zaplanowanych 

atrakcji. Po zaparkowaniu rowerów i krót-
kim odpoczynku rozgościliśmy się przed 
Klaudynówką. Tam mogliśmy obejrzeć 
wystawę i film poświęcone Władysławowi 
Zamoyskiemu i jego rodzinie.  Uczestni-
czący w obchodach rocznicowych Górale 
z Zakopanego częstowali pysznymi se-
rami a uczestnicy rajdu mogli wymieniać 
się książkami.  Przyszedł tez czas na 
tradycyjny już konkurs limerykowy. W rym 
roku tematem przewodnim mogły być: 
książki, biblioteki, rowery oraz Władysław 
Zamoyski.  Zapoznawszy się z regułami 
poprawnego układania limeryków prawie 
wszyscy chwycili za długopisy i oddali się 
wenie twórczej.  W ciągu niespełna pół 
godziny powstało ponda 20 tekstów – co 
jeden, to ciekawszy i śmieszniejszy, jak na 
limeryk przystało.  W ogólnym głosowaniu 
wyłoniono najciekawsze wiersze w dwóch 
kategoriach wiekowych: młodzież i dorośli.  
Laureaci otrzymali nagrody książkowe oraz 
drobne upominki. 

W imieniu organizatorów dziękujemy 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik za 
objęcie wydarzenia mecenatem (oraz 
współfinansowanie w ramach realizacji 
zadań publicznych);  Bibliotece Kórnickiej 
PAN oraz Fundacji Zakłady Kórnickie za 
udostępnienie przestrzeni i wszelką pomoc 
przy organizacji;  Bibliotece Publicznej w 
Kórniku za zaangażowanie  i promocję 
Odjazdowego bibliotekarza wśród miesz-
kańców oraz funkcjonariuszom kórnickiej 
policji za świetne zabezpieczenie wydarze-

nia w trakcie przejazdu. Serdecznie dzię-
kujemy wszystkim uczestnikom, którzy w 
dobrym nastroju przejechali  ponad 20 km!  
Chcemy też już dziś zaprosić wszystkich 
na przyszłoroczna edycję Odjazdowego 
Bibliotekarza w Kórniku. 

Joanna Szymanowicz, 
Mateusz Rozynek

Stowarzyszenie Smartness
www.smartness.pl

w dniach od ósmego do piętna-
stego maja odbył się już „X ogólno-
polski Tydzień Bibliotek”, którego 
tematem przewodnim było hasło - „ 
BiBlioTEkA PRZESTRZENiĄ dlA 
kREATYwNYch”. 

W siedzibie biblioteki przygotowano 
wspaniałą wystawę prac tworzonych 
podczas warsztatów „PASJOTEKI”. 

Każdy z czytelników mógł dotknąć 
pięknych dzieł prezentujących wszelakie 
talenty uczestniczek naszych warszta-
tów. Tegoroczne hasło wręcz idealnie 
pasowało do naszej działalności. W ko-
rytarzu wystawione były zarówno prace 
wykonane na szydełku, kwiaty z filcu, 
bransoletki, kolczyki z koralików obrazy 
haftowane metodą krzyżykową jak i pięk-
ne chusty i szale dziergane zarówno na 
drutach jak i szydełku, szal na drutach 
połączony z filcem. Były również prace 
z orgiami, jajka ozdabiane tasiemkami, 
piękne pokrowce na poduszki wykona-
ne na drutach oraz wiele, wiele innych. 
Wystawiono również przepiękne wielkie 
kosze pełne kwiatów z krepy. 

Dziękujemy wszystkim Paniom za 
udostępnienie ich prac i talent, który 
niewątpliwie jest zaraźliwy. 

Ważnym elementem jest również fakt, 
że rok 2013 jest rokiem Juliana Tuwima, 
dlatego spotkania autorskie zaproszo-
nych pisarzy nawiązywały do jego twór-
czości. Z tej okazji gościliśmy również 
wielu ciekawych autorów oraz wspaniałe 
dzieci ze Szkoły oraz Przedszkola. 

W dniu siódmego maja odwiedziła nas 
Izabella Klebańska, polska autorka ksią-
żek, scenariuszy radiowych i telewizyj-
nych dla dzieci i młodzieży, dobranocek, 
bajek i piosenek. Nawiązuje w swych 
książkach do wierszy wybitnego poety i 
tworzy wspaniałe utwory. Pani Izabella 

poprowadziła zajęcia pt. „Muzyczna loko-
motywa” i w rytmie lokomotywy rozrusza-
ła wszystkie dzieci z przedszkola „Misia 
Uszatka” z Kórnika. Autorka połączyła 
wiersz z muzyką, ruchem i rytmem, co 
bardzo podobało się dzieciom. 

Z kolei 9 maja odwiedziły nas dzieci 
z przedszkola „Akademia Malucha” i 
zapoznały się z biblioteką a po tak „wy-
czerpującym zajęciu” zrobiły sobie „mini 
piknik”, na trawie obok biblioteki, aby 
posilić brzuszki przed kolejnym space-
rem do Arboretum. 

Natomiast w sobotę odbył się rajd ro-
werowy „Odjazdowy Bibliotekarz” zakoń-
czony konkursem na limeryk o Kórniku 
oraz jego znanych z historii mieszkań-
cach. Zdjęcia z Rajdu można oglądać na 
stronie www.smartness.pl oraz na naszej 
stronie w zakładce galeria.

Trzynastego maja spotkałyśmy się 
na warsztatach „Pasjoteki”, by po raz 
kolejny ćwiczyć wykonanie bransoletek 
z sutaszu i omówić następne spotkanie 
już w dniu 20 maja, na które serdecznie 
zapraszamy.

Natomiast piętnastego maja odwie-
dziły nas dzieci z zerówki z SP w Kórniku 
by odbyć „Spotkanie z książką”. Dzieci 
poznały poszczególne oddziały bibliote-
ki, wysłuchały wierszy Juliana Tuwima i 
obejrzały mnóstwo ciekawych książek.  
Dzieci były tak zaaferowane oglądaniem, 
że zapomniały o otaczającym je Świecie.

Już następnego dnia (16.05.2013) 
warsztaty językowe poprowadziła autor-
ka piosenek, książek, scenariuszy i musi-
cali dla dzieci - Pani Kalina Jerzykowska. 
Zaproszone zostały dzieci z klas trzecich 
i czwartych ze Szkoły Podstawowej z 
Kórnika. Na początku spotkania Pani Ka-
lina ustaliła podstawowe zasady dobrego 
zachowania, ponieważ przy tak licznej 

grupie uczniów było to niezbędne, aby 
każdy mógł siebie słyszeć i rozumieć. 
Dzieci wysłuchały wierszy z książki „Tu-
wimowo”, w której znani polscy pisarze 
stworzyli własne fantastyczne utwory 
nawiązując, oczywiście, do poezji Juliana 
Tuwima. 

Podczas zajęć Pani Kalina podzieliła 
dzieci na dwie grupy i każda z nich do-
powiadała rymowankę do nazw zwierząt i 
ptaków. Zadanie okazało się dość trudne, 
ale dzieci doskonale sobie z nim pora-
dziły.  Obie grupy wygrały - ponieważ się 
bardzo starały. Całe spotkanie okazało 
się niezwykle budujące i kształcące. Na 
koniec dzieci mogły kupić książkę autorki 
z imienną dedykacją i autografem.

Dzień później gościły u nas „pięcio-
latki” z Przedszkola Misia Uszatka z 
Kórnika. Nieliczna grupa z dużym zacie-
kawieniem zwiedzała tak ogromne, z ich 
punktu widzenia, pomieszczenia. Pozna-
ły ciekawe wiersze Tuwima, wspaniałe 
książki przestrzenne i najważniejszy dla 
nich dział „Wypożyczalnię dla dzieci i 
młodzieży”. Dzieciom tak się podobało 
to „Zielone królestwo książek”, że nie 
chciały iść dalej . 

Bardzo serdeczn ie  dz ięku jemy 
wszystkim za przybycie do Biblioteki 
Publicznej w Kórniku.

Podsumowując tegoroczny Tydzień 
Bibliotek z całą pewnością możemy 
powiedzieć, że miejsce takie jak Biblio-
teka Publiczna jest enklawą dla osób 
kreatywnych, ciekawych, twórczych, 
artystycznych i trochę „zakręconych” o 
czym świadczą nie tylko opisane powyżej 
wydarzenia ale to co dzieje się w Niej 
każdego dnia.

KaK

ODjAZDOwy BIBlIOTEKARZ „X OgÓlNOPOlSKI TyDZIEń BIBlIOTEK” 
w BIBlIOTECE PuBlICZNEj w KÓRNIKu



18 nr 10/2013 24 maja 2013 r. 19

w
SP

o
m

N
iE

N
iA

w
SP

o
m

N
iE

N
iA

żyCIE 
PANI KAZIMIERy

Wiele dobrych i złych wspomnień 
utrwaliło się w pamięci Kazimiery Górskiej, 
która przez całe życie mieszka w Kórniku. 
Urodziła się tutaj 19 lutego 1933 roku. Jej 
ojcem był Antoni Matela, matką Agnieszka. 

Wspomina, iż przed wojna ojciec 
będący robotnikiem nie miał stałej pracy. 
Stał przed Prezydium i czekał aż go ktoś 
zawoła do rżnięcia drewna. Potem został 
zatrudniony w tartaku w Gądkach, dokąd 
dojeżdżał rowerem. 

Pani Kazimiera nie pamięta tego jak 
Niemcy weszli do Kórnika w 1939 roku. 
Opowiada, iż w czasie okupacji hitlerow-
skiej po godzinie 10 wieczorem nie wolno 
było wychodzić z domu, ludzie bali się 
Niemców, zamykali okna. 

Osobiście nie widziała jak 20 paździer-
nika 1939 roku hitlerowcy rozstrzeliwali 
mieszkańców Kórnika i okolic. Świadkiem 
tego wydarzenia była natomiast jej mama, 
która oglądała to z drugiej strony - u starszej 
pani. Z budynku, gdzie było kino, zdjęcia ro-
bił tak, żeby nikt nie widział, narażając swo-
je życie, fotograf Zbigniew Wojciechowski.

Kazimiera Górska podkreśla, że pod-
czas okupacji było przyjemnie i nieprzy-
jemnie - Niemcy byli dobrzy i niedobrzy. 
Rodzina państwa Matela mieszkała, jak to 
określa pani Kazimiera, na jednej budzie 
(jednopokojowym mieszkaniu) u pani Ko-
niecznej. Ojciec nie miał pracy i  Musiał 
szukać zatrudnienia, by wyżywić całą 

rodzinę. Była ona liczna - składała się ona 
z siedmiorga dzieci, oprócz tego dwoje 
dzieci zmarło. Na miejscu trudno było uzy-
skać, pracę, bo Niemcy wywozili Polaków 
na roboty w inne miejsce. Pewnego razu 
przyszedł tam Niemiec, który chciał, by pan 
Antoni podjął u niego zatrudnienie. Niemiec 
zadał jej pytanie - gdzie jest mąż? Pani 
Agnieszka wyjaśniła, że akurat poszedł 
szukać pracy.

Matka denerwowała się, bo małe dzieci 
płakały. Niemiec widząc ciasnotę zain-
teresował się jak to wszyscy śpią. No to 
pani Agnieszka zaczęła wyjaśniać jak są 
ustawione łóżka - jeden śpi w nogach, a 
w głowach dwóch. Po dwóch tygodniach 
dzięki temu Niemcowi rodzina miała inne 
mieszkanie: jeden pokój, drugi pokój kuch-
nie, piwnicę w kuchni. Było to w pożydow-
skim budynku. 

Pani wskazuje przykłady złych Niem-
ców, którzy bili jej dwie siostry. Najstarsza 
- Gertruda służyła u gospodarza. Zatrudniła 
się tam także pani Agnieszka. Niemka 
powiedziała Gertrudzie, by do prania jej 
mama zdjęła obrączkę. Niestety, Niemka 
ukradła ją. Była to jedna z dwóch obrączek 
ślubnych, którą pani Agnieszka otrzymała 
od szwagra - męża siostry mieszkającej w 
Niemczech.

Młodsza siostra Kazimiery - Maria przez 
krótki czas pracowała w mleczarni kórnic-
kiej u Niemca Meiera.

Natomiast ona była jeszcze za młoda, 
by pójść do pracy, zatem pomagała mamie 
w domu. Kiedy urodził się jej brat, pani 
Agnieszka mówiła do córki, by szła kupić 
pól funta cukru (pani Kazimiera wyjaśnia, 
że wtedy kupowało się pół, jeden, dwa 
funty, a nie kilogramy). Robiła też zakupy 
w mleczarni kórnickiej.

Na okres okupacji przypadł okres jej 
edukacji szkolnej. Uczęszczała do cztero-
klasowej szkoły w Bninie, ale nie ukończyła 
nauki, bo okupacja dobiegła końca. Zresztą 
i tak nic nie nauczyła się w tej szkole w 
Bninie, której kierownikiem był Niemiec 
Weile, gdyż edukacja odbywał się w języku 
niemieckim, którego nie znała, tak jak inne 

dzieci. Przez to nie rozumiały one tego, co 
mówi do nich nauczyciel.

Religii też było wolno uczyć tylko po 
niemiecku, ale ksiądz, gdy było to możliwe, 
mówił po polsku. Kazimiera uczęszczała na 
t naukę do kaplicy na cmentarzu w Bninie, 
gdzie nauczyła się pacierza. Ponadto edu-
kację religijną odbierała od mamy.

Do I komunii świętej szła w tenisówkach 
i białej sukience.

Opowiada, że gdy Niemcy uciekali, był 
tak wielki mróz, że aż kwiczało. Jechali na 
wozach z drewnianymi kołami. 

Po wojnie jej ojciec został gazmistrzem 
w Gazowni Kórnickiej przy ulicy Poznań-
skiej, czyli zapalał i gasił latarnie. Pani 
Kazimiera wspomina, że z innymi członkami 
rodziny chodziła zalewać mu gaz i był koks. 
Nieraz ładowali mu węgiel na wózek. Pan 
Antoni dwa razy zatruł się gazem, to była 
ciężka praca. Pani Kazimiera podkreśla, że 
wszystko trzeba było robić ręką, nie było 
żadnych maszyn. Jej ojciec pracował tak 
aż do śmierci w wieku 68 lat.

Po wojnie pani Kazimiera zatrudniała 
się na wykopki u gospodarzy, żeby mieć na 
zimę ziemniaki w domu. Następnie podjęła 
pracę jako sprzątaczka w GS „Sch”. Miała 
odpowiednie zdolności kulinarne - lubiła 
gotować, stąd najpierw została pomocą 
kuchenną, a potem kucharką. Mówi, iż prze-
pisy kulinarne miała w głowie, nie kończyła 
żadnej szkoły ani kursu.

Pani Kazimiera wyszła za mąż w 1952 
roku za Jana Górskiego. Zdjęcia na ślubie 
robił jej  Zbigniew Wojciechowski, który 
upamiętniał podczas okupacji rozstrzeli-
wanie mieszkańców Kórnika i okolic. Ma 
ona czworo dzieci - trzech synów i jedna 
córkę. najstarsza córka już nie żyje. Pani 
Kazimiera wspomina, że gdy 17 stycznia 
1969 roku urodziła swojego najmłodszego 
syna - Grzegorza, w kórnickiej porodówce 
otrzymała dyplom i kwiat. Doczekała się 
7 wnuków i 4 prawnuków. Od 25 lat jest 
wdową.

Do dzisiaj lubi gotować oraz piec placek 
z owocami. Piecze m. in. na spotkania 
integracyjne Koła Emerytów i Rencistów 
działającego przy Zarządzie Miejsko-Gmin-
nym PKPS w Kórniku. Wraz z Bogdanem 
Wesołkiem oraz nieżyjącym już Czesławem 
Lasikiem była współzałożycielką tego koła. 

Bogdan Wesołek określa, że pani 
Kazimiera jest duszą towarzystwa, pełną 
humoru i wigoru. 

Wspomina ona, że gdy po raz pierwszy 
pojechała nad morze na wczasy zorgani-
zowane przez koło, to z radości płakała, 
obmywała twarz morską woda, żegnała 
się. Jej mama nigdy w życiu nie zobaczyła 
morza...

Kazimiera Górska jest znana z uczyn-
ności, pomaga osobom z koła. Bogdan 
Wesołek podkreśla, emeryci są uczynni, 
mają pozytywne nastawienie do drugiego 
człowieka.

Pani Kazimiera jest zadowolona z życia, 
bo nigdy nie miała tak dobrze jak teraz.

Robert Wrzesiński
Fot. Robert Wrzesiński

miasto i gminę kórnik pamiętam bar-
dzo dobrze z okresu od 1933 roku gdy 
sprowadziłem się tutaj wraz z ojcem aż 
do 1942 roku gdy zostałem aresztowany 
i wywieziony przez Niemców w daleki 
świat. jest to okres od 10 do 19 roku 
mego życia. mimo podeszłego dziś wie-
ku pamiętam dobrze co działo się wtedy 
w kórniku. Namawiany obecnie z kilku 
stron postanowiłem opisać niektóre 
zdarzenia z tego okresu. okres wojny 
i konspiracji  opisałem już wcześniej 
a obecnie omówię niektóre sprawy z 
przed wojny.

Rzemieślnicy 
w międzywojennym kórniku

Od początku swego istnienia zasadni-
czą część mieszkańców Kórnika stanowili 
rzemieślnicy. Był to bardzo szeroki wachlarz 
zawodów. Poniżej podaję te główne:

Kowal, rymarz, cieśla, kołodziej, stolarz, 
stelmach, ślusarz, powroźnik, pantoflarz, 
garncarz, szewc, zdun, bednarz, fryzjer, 
krawiec, piekarz, rzeźnik, drogerzysta, kupcy 
prowadzący handel artykułami spożywczymi, 
zbożem, metalami, materiałami ubraniowymi, 
handlarze zwierzętami jak bydło, konie itp. 

Bardzo duże znaczenie miały zawody 
pracujące dla podstawowej części ludności 
a mianowicie rolnictwa jak kołodzieje, cieśle, 
kowale, którzy produkowali  różnego rodzaju 
pojazdy rolnicze jak wozy zwane helami, wozy 
drabiniaste oraz inne pojazdy jak bryczki, 
powozy kryte,  dookarty, linijki itp. Pamiętam 
duży napis na domu przy ulicy Poznańskiej: 
„Fabryka Powozów”.

Aby zostać dobrym rzemieślnikiem trzeba 
było odbyć odpowiednią naukę. Były 3 stopnie 
nauki: uczeń, czeladnik i mistrz. Nauka dla 
ucznia trwała 3 lata. Uczeń przez 3 lata pra-
cował u mistrza cały tydzień a 4 dni w tygodniu 
wieczorem uczęszczał do szkoły zawodowej. 
Po zdaniu egzaminu zostawał czeladnikiem. 
Od tego czasu mógł pracować samodzielnie. 
Po kilku latach pracy czeladnik mógł zdawać 
egzamin na mistrza. Egzamin mistrzowski 
zdawało się w Poznaniu przed Komisją w 
Izbie Rzemieślniczej. Częścią egzaminu było 
wykonanie ściśle określonej pracy dyplomo-
wej. Pomyślny zdany egzamin dawał prawo 
posiadania tytułu mistrza w danym zawodzie.

W okresie międzywojennym rzemieślnicy 
byli zorganizowani w tzw. Cechy np. piekarzy, 
szewców itp. Na czele każdego cechu stał 
cechmistrz, który pochodził z wyboru.

Dzisiaj, kilkadziesiąt lat po wojnie gdy 
rozwinął się duży przemysł i życie całkowicie 
uległo zmianie, dużo zawodów rzemieślni-
czych upadło. Dlatego pozwolę sobie opisać 
życie rzemieślników z okresu tal trzydziestych.

Dla upamiętnienia wielowiekowego istnie-
nia rzemieślników w Kórniku mam propozycję 
aby odtworzyć jeden z warsztatów rzemieślni-
czych z pełnym jego wyposażeniem. Nadaje 
się do tego budynek znajdujący się na wejściu 
do Kicin. Jest to budynek gdzie mieściła 
się kuźnia kowala Kazimierza Antkowiaka. 
Na pewno znajduje się tam jeszcze część 
urządzeń jak kowadło czy miech kowalski do 
utrzymywania ognia w kuźni. Mam nadzieję, że 

Towarzystwo przyjaciół Kórnika i Urząd Gminy 
zajmą się tym tematem.

kórniccy żydzi
Żydzi w Kórniku znajdowali się już od 

bardzo dawna. Dowodem na to jest zbudo-
wana kilka wieków wcześniej synagoga, która 
została zniszczona w czasie ostatniej wojny w 
1940 roku. W latach trzydziestych w Kórniku 
mieszkało niewielu Żydów, nie było ich więcej 
niż trzydzieści kilka osób. Mieszkali i żyli wy-
mieszani razem z ludnością miejscową, ubio-
rem, wyglądem i zachowaniem nie różnili się 
od ludności polskiej. Jedynie co ich różniło to 
używanie między sobą języka „judisz” oparte-
go na języku niemieckim. Wszyscy mówili do-
brze po polsku. Wielu z nich pamiętam dobrze 
i wiem czym się zajmowali: 2 Żydówki o nazwi-
sku Bloch przy ulicy Poznańskiej i Kreisman 
przy Placu Niepodległości prowadziły sklepy 
z materiałami odzieżowymi oraz towarami 
tzw. Krótkimi. Sklepy te dobrze prosperowały 
i były konkurencyjne do podobnych 2 sklepów 
polskich. Inny znany mi Żyd to Tichauer był 
handlarzem bydła i koni, często prowadził 
wspólne interesy z podobnym handlarzem 
Polakiem Przychodzkim.  Znaną postacią z 
tego okresu był drobny handlarz i opiekun 
cmentarza żydowskiego niejaki Bertold Juttner. 
Był bardzo wysoki i bardzo tęgi, dlatego miał 
duże trudności w chodzeniu. Było także 2 lub 
3 krawców.

Najlepiej znałem Żyda Paula Jarociń-
skiego, który prowadził interesy z moim 
ojcem, które polegały na tym, że mój ojciec 
sprzedawał surowe skóry bydlęce a kupował 
od Jarocińskiego solone flaki do wyrobu wę-
dlin. Zanoszenie skór i przynoszenie flaków 
należało do moich obowiązków. Rozliczanie 
odbywało si ę raz w miesiącu. Ojciec podawał 
ile należy się za dostarczone skóry a jarociński 
ile za flaki. Wycena odbywała się według cen 
obowiązujących w tym momencie w Poznaniu. 
Dla mego ojca tak prowadzona wymiana towa-
rów była bardzo korzystna ponieważ za cały 
miesiąc nie płacił za flaki a oddawał surowe 
skóry nie zabezpieczone solą i nie potrzebował 
ich wozić do Poznania. Tu muszę podkreślić, 
że w interesach Paul Jarociński miał opinię 
bardzo solidnego człowieka.

Mam jeszcze inne wspomnienia o Żydach 
w Kórniku. W kórnickiej synagodze nie było 
na stałe rabina, modlitwy cotygodniowe dla 
miejscowych Żydów prowadził Paul Jaro-
ciński. Raz miałem okazję udziału w ślubie 
żydowskim w synagodze, miałem wtedy około 
12 lat i z grupą kolegów chcieliśmy wejść na 
ten ślub. Nie zostaliśmy jednak wpuszczeni. 
Po narobieniu sporego hałasu wyszedł z 
synagogi Jarociński aby nas uspokoić ale gdy 
zobaczył i poznał mnie zaproponował, że jak 
będziemy się dobrze zachowywali to pozwoli 
wejść do środka. Po wejściu obserwowaliśmy 
ceremonię ślubną. Pamiętam 2 fragmenty tej 
uroczystości: jak młoda para stoi pod dużym 
baldachimem a rabin modląc się głośno trzyma 
nad nimi 2 złote korony. Drugi moment miał 
miejsce gdy młoda para wychodząc z syna-
gogi musiała zbić i podeptać szklane naczynie.

Ostatnie lata przed wojną, gdy Stronnictwo 
Narodowe głosiło hasło „nie kupuj u Żyda” w 

Kórniku nie odniosło to większego rezultatu 
ponieważ kórniccy Żydzi byli dobrze zżyci z 
Polakami.

Zagłada Żydów w Kórniku miała miejsce 
już na początku wojny. Wszyscy mężczyźni 
zostali aresztowani gdy w końcu września 
wychodzili z synagogi i zostali wywiezieni 
do Poznania . Po krótkim czasie przyszła 
wiadomość, że zostali rozstrzelani. Kobiety 
miesiąc później dostały nakaz stawienia się 
w okolicach Kalisza. Pamiętam jak wynajętymi 
wozami ze skromnym dobytkiem wyjechały z 
miasta. Od tego czasu słuch po nich zaginął.

Synagoga została rozebrana przez Niem-
ców w 1940 roku /na załączonym zdjęciu 
początkowa faza rozbiórki/. Zniszczono także 
cmentarz żydowski a płyty nagrobkowe zużyto 
na remont rowów.

koza – żywicielka biednych rodzin
Przed wojną na terenie Kórnika była ho-

dowana bardzo duża ilość kóz. Hodowla kóz 
miała w tym okresie duże znaczenie w utrzy-
maniu całych rodzin. Starając się o wyżywienie 
dla kozy załatwiano także żywność dla całych 
rodzin. Poniżej opiszę ten temat na przykładzie 
jak pewna znana mi starsza kobieta mająca na 
utrzymaniu kaleką córkę i poruszała się tylko 
po domu miała także kozę i kilka kur. Starania 
o wyżywienie dla tej kozy najlepiej zobrazują 
dwa, mało znane dzisiaj, słowa: „szczeblik” i 
„zbierunka”. Przed wojną był zwyczaj, że po 
dokonaniu zbioru zboża po żniwach rolnik wy-
rażał zgodę na wejście na jego pole i zbieranie 
pozostawionych pojedynczych kłosów zboża. 
Była to tzw. „zbierunka”. Ten sam zwyczaj 
dotyczył także ziemniaków. Po zakończeniu 
zbioru można było przekopać pole zbierając 
pojedyncze ziemniaki czyli tzw. „szczeblik”. W 
praktyce ta kobieta do dużej płachty zbierała 
znalezione kłosy zbóż, w ten sposób codzien-
nie w lipcu i sierpniu przynosząc do domu ich 
znaczną ilość. W sieni domu wysuszone kłosy 
zboża były wykruszane a zebrane ziarna żyta 
i pszenicy wsypywano do worków. Następnie 
zboże to zostało w połowie dostarczone do 
jednego z trzech istniejących do czasu wojny 
wiatraków na przemiał, z którego otrzymywano 
mąkę i kaszę dla ludzi a śrut i otręby dla kozy. 
Pozostałe zboże służyło do karmienia kur. 
Podobnie miała się sprawa ze zbieraniem 
ziemniaków za pomocą tzw. „szczebliku”. W 
okresie września i października omawiana 
kobieta codziennie zbierała 1 lub 2 worki 
ziemniaków. 

Przed wojną i w czasie wojny na terenie 
całej gminy Kórnik według mego rozeznania 
było co najmniej 1200 – 1300 kóz. Były rodziny 
posiadające po 2 kozy. Wszystkie drogi wokół  
Kórnika miały rowy i były wysadzane drzewami 
owocowymi. Rowy były podzielone na odcinki 
100 – 150 metrów, które można było dzierża-
wić aby otrzymać rosnącą tam trawę na paszę 
dla kóz. Podsumowując można stwierdzić, 
że bardzo dużo rodzin ubogich a zwłaszcza 
bezrobotni /nie było wtedy zapomóg z gminy/ 
starając się o wyżywienie dla kozy mieli także 
żywność dla swoich rodzin.

Na zakończenie trzeba pamiętać, że każda 
dobrze utrzymana koza dawała codziennie 
2 – 3litry wyśmienitego mleka.

Zabezpieczenie w wodę
Od najdawniejszych czasów czyli od po-

czątku istnienia miasta zabezpieczenie ludzi w 
wodę było pod opieką władzy miejskiej. Tak też 
było w latach trzydziestych ale wtedy nie było 
tak, że w każdym domu wystarczyło odkręcić 
kurek i nabrać wody jak to ma miejsce dzisiaj. 
W okresie przedwojennym wzdłuż całego 
miasta od gazowni do Kicin co pewien odcinek 
znajdowały się studnie wraz z pompą gdzie 
ludność pobierała wodę. Bywały odcinki, że po 
wodę trzeba było chodzić nawet 100 metrów. W 
każdym domu znajdowały się bardzo zadbane 
wiadra emaliowane, w których była przynoszo-
na woda. Pompy na okres zimy były zabezpie-
czane przed zamarznięciem. Zabezpieczenie 
to wykonywano grubymi zrobionymi ze słomy 
powrósłami owijanymi na całej wysokości pom-
py. Wyglądało to tak, że wzdłuż całego miasta 
zimą stały słomiane chochoły.

W połowie lat trzydziestych na środku placu 
pomiędzy dzisiejszym przystankiem autobuso-
wym a ratuszem wykonano pompę głębinową, 
z której woda leciała samoczynnie przez całą 
dobę. Było to wtedy dużą sensacją.

Mam propozycję aby dla upamiętnienia i 
pokazania XIX-wiecznego zadbanego miasta 
wielkopolskiego jakim jest stara część Kórnika 
postawić na kręgach betonowych kilka pomp. 
Osobiście pamiętam 9 miejsc gdzie stały takie 
pompy. W gospodarstwach rolnych na terenie 
gminy znajdują się takie nieużywane pompy.

 mgr Bolesław Drożak

KÓRNIK lAT TRZyDZIESTyCH uBIEgŁEgO wIEKu
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BZZZ ... zza ula

Powszechne stosowanie chemicznych 
środków ochrony roślin oraz duży stopień 
zanieczyszczenia środowiska naturalnego, 
spowodowało znaczny ubytek w populacji 
owadów żyjących swobodnie, których aktywne 
życie skupia się wokół nektaro- i pyłkodajnych 
kwiatów wszelkich roślin. Przedstawicielami 
tych naturalnych gatunków zapylaczy są przede 
wszystkim trzmiele (ok. 30 gatunków) i owady 
pszczołowate (kilkaset gatunków pszczół sa-
motnic). Wobec zaniku naturalnych zapylaczy 
istotną, dominującą rolę w zapylaniu roślin 
rolniczych uprawianych na zbiór owoców lub 
nasion odgrywają wówczas pszczoły miodne, 
hodowane w pasiekach przez pszczelarzy.

Niezależne analizy specjalistów pokazują, 
że większą, globalną korzyścią dla społecz-
ności ludzkiej jest fakt zapylania roślin przez 
pszczoły niż dostarczanie przez nie miodu czy 
pozostałych produktów pszczelich - wosku, 
pyłku kwiatowego, pierzgi (pyłku plastrowego), 
propolisu (kitu pszczelego), mleczka i… jadu.

Prawie 90 % wszystkich roślin, w tym 70 % 
roślin użytkowych jest roślinami entomofilnymi, 
czyli owadopylnymi. Średnio co trzeci produkt 

żywnościowy „uzależniony” jest od zapylania 
przez owady. O ile na monokulturowej uprawie 
rolnej, np. na polu rzepaku oczywistym jest, że 
pszczoła oblatuje tylko kwiaty jednego gatun-
ku, o tyle w sadzie, ogródku czy na łące – nie 
jest to już tak oczywiste. A jednak, pszczoła 
w trakcie jednego oblotu z ula na pożytek nie 
lata bezładnie, ale wierna jest kwiatom tylko 
jednego gatunku. Ta jej „wierność” przyczynia 
się do jeszcze większej efektywności zapylania. 
Jeżeli w sadzie jest tylko jedno drzewo danego 
gatunku, to pszczoła oblatuje kwiaty tego drze-
wa, bądź leci do innego sadu, ale nie „miesza” 
pyłków różnych rodzajów drzew. Bez zapylania 
pszczół plony z jabłek, czereśni i słonecznika 
byłyby mniejsze o około 65 %, gruszek nawet 
o ok. 90 %. Zbiory malin, agrestu, truskawek, 
porzeczek i owoców z sadu oraz różnych 
warzyw też byłyby uboższe bez przenoszenia 
pyłków przez pszczoły. Stwierdzono także, iż 
rośliny samopylne lepiej plonują przez zapyle-
nie krzyżowe realizowane w trakcie pszczelich 
oblotów pożytkowych.

Dla środowiska przyrodniczego i dla gospo-
darki człowieka „istnienie” pszczół miodnych jest 
bardzo ważne. Wartość ekonomiczna zapylania 
przez te owady wykracza ponad produkcję 
rolniczą. Zapylanie wszelkich możliwych gatun-
ków kwiatów swobodnie rosnących dostarcza 
pokarmu dziko żyjącym zwierzętom.

Jeszcze jedną korzyścią z takiego roz-
ległego obszaru zapylania jest utrzymanie 
równowagi w ekosystemie między gatunkami 
rodzimymi i nowowprowadzonymi oraz co jest 
także ważne - powstrzymanie erozji gruntów. 
Nie wszystkie te korzyści daje się wprost okre-
ślić wymiernymi wartościami.

Jedno jest pewne, rośliny modyfikowane 
genetycznie, np. pod kątem samopylności, 
odporności na szkodniki i warunki atmosferycz-
ne - nie są panaceum na wszystkie problemy 
żywieniowe człowieka. Dopóki człowiek będzie 
żył w otoczeniu roślin entomofilnych, będzie 
zależny od owadopylnych towarzyszy. Zdaje się 
to zauważać i Unia Europejska. Przynajmniej 
na dwa lata UE planuje objąć je ochroną od 
trzech rodzajów pestycydów szeroko obecnie 
stosowanych w rolnictwie. Każdy z nich ma 
negatywny wpływ na pszczoły. Atakuje ich układ 
nerwowy i immunologiczny. Pszczoły gubią się, 
nie potrafią znaleźć drogi do ula i giną. Dzięki 
decyzji UE pszczoły mogą od przyszłego roku 
„spać spokojnie”… Po dwóch latach nastąpi 
ocena efektów i skutków zakazu stosowania 
pestycydów. Wówczas wydana będzie kolejna 
decyzja – „życiowa” decyzja dla pszczół i dla 
człowieka.

Stanisław Duszczak
Koło Pszczelarzy w Kórnik

PSZCZOŁA ZAPylACZKA

gDy w BRZuCHu BuRCZy ... CZylI KĄCIK KulINARNy
kruchy placek orkiszowy z rabarbarem i kruszonką

Rabarbar to pierwsze wiosenne warzywo, które można wykorzystać 
w kuchni. Z dzieciństwa pamiętam kwaśne łodygi maczane w cukrze, 
babciny kompot, ciasto drożdżowe…Dla rodziny  upiekłam idealny kruchy, 
wiosenny placek z rabarbarem, kwaskowaty, niezbyt słodkie za to idealny 
na gorące dni. Jeśli lubicie rabarbar i macie ochotę na coś słodkiego, 
powinno Wam zasmakować to kruche ciasto:- )

ciasto kruche:
• 150 g mąki orkiszowej typ 700
• 100 g mąki ryżowej lub ziemniaczanej
• 50 g brązowego cukru 
• 150 g masła
• 1 jajko 

Formę o średnicy 28 cm (lub prostokątna ok.20 x 30 cm) posmarować 
tłuszczem i wyłożyć papierem do pieczenia.Do miski przesiać obie mąki, 
dodać cukier, pokrojone na kawałki masło i jajko. Szybko zagnieść ciasto. 
Ciastem wyłożyć dno tortownicy, podziurkować widelcem i wstawić do 
lodówki, aby dobrze się schłodziło (ok. 30 – 40  minut). Piekarnik nagrzać 
do temperatury 160ºC i piec ciasto przez 25 minut na blado złoty kolor. 
Wyjąć ciasto z pieca, zwiększyć temperaturę do 180ºC.

Nadzienie:
• 500 g obranego rabarbaru
• 2 łyżki dżemu brzoskwiniowego
• 6 łyżek brązowego cukru
• 1 cukier wanilinowy
• 3 łyżki mielonych orzechów laskowych

kruszonka:
• 150 g mąki pszennej lub orkiszowej
• 50 g mąki ryżowej, ziemniaczanej lub cornstarch
• 50 g brązowego cukru
• 125 g schłodzonego masła 

dodatkowo: cukier puder
Rabarbar pokroić na 1 - 2 cm kawałki, wymieszać z dżemem, brą-

zowym cukram i cukrem waniliowym. 
Do drugiej miski przesiać obie mąki, dodać cukier i pokrojone na ka-

wałeczki zimne masło. Rozgnieść palcami masło z resztą składników aż 
powstanie kruszonka. Na podpieczony spód wysypać zmielone orzechy 
laskowe i wyłożyć przygotowane nadzienie z rabarbaru, na wierzch roz-
sypać kruszonkę. Cisto wstawić do piekarnika. Piec przez 35 - 40 minut 
na lekko złoty kolor. Po upieczeniu posypać cukrem pudrem.

Smacznego.
Iza Jokiel

Zapraszam na stronę gdywbrzuchuburczy.blogspot.com gdzie 
znajdziecie wiele ciekawych i prostych przepisów na smaczne 
dania.

PUchAR SŁowAcji ZdoBYTY !!!
27 kwietnia 2013 roku zawodnicy nasze-

go klubu wzięli udział w Międzynarodowych 
Mistrzostwach Słowacji w Karate SLOVA-
KIA OPEN 2013. W turnieju wzięło udział 
około 400 zawodników z pięciu państw: 
Czechy, Włochy, Niemcy, Słowacja i Polska. 
Ravena reprezentowała czwórka zawod-
ników w składzie: Ola Smoczyk, Urszula 
Michalak, Filip Młynarczyk, oraz Krzysztof 
Mrugas. Kórniccy Karatecy osiągnęli bar-
dzo duży sukces zdobywając łącznie cztery 
medale. Złoty, trzy srebrne, oraz brązowy, 
więc praktycznie każdy startujący zawodnik 
wrócił z medalem. Brązowy medal w kumite 
drużynowym zdobyli: Krzysztof Mrugas, 
oraz Filip Młynarczyk. Srebrne medale w 
kumite indywidualnym wywalczyli Krzysztof 
Mrugas i Filip Młynarczyk, oraz Urszula 
Michalak w kumite drużynowym. Nato-
miast złoty medal i tytuł Międzynarodowej 
Mistrzyni Słowacji w kumite indywidualnym 
zdobyła Aleksandra Smoczyk. Z relacji 
trenera Jacka Kruka zawody stały na wyso-
kim poziomie sportowym, dlatego zdobyte 
medale cieszą. Widać również progres w 
startach na tego typu imprezach, gdyż jak 
pamiętamy w zeszłym roku w tym samym 

turnieju nie udało się zdobyć tylu medali. 
Wszystkim zawodnikom gratulujemy uda-
nego startu. Serdeczne podziękowania 
dla Urzędu Miasta i dla Burmistrza Kórnika 
pana Jerzego Lechnerowskiego, gdyż dzię-
ki pomocy finansowej Urzędu wyjazd mógł 
być zorganizowany. 

  
oSiEm mEdAli Z wĄGRowcA !!!
Kolejny znakomity start zaliczyli karate-

cy Ravena !!! 11 maja 2013r. w Wągrowcu 
odbył się I Tiger Cup Wągrowiec 2013. W 
turnieju wystartowało około 300 zawod-
ników z 25 klubów. Kórnicki Klub Karate 
Shotokan Raven reprezentowała w okrojo-
nym składzie z powodu chorób zawodników 
pięcio - osobowa ekipa w składzie: Julian 
Gabrusewicz, Szymon Siódmiak, Filip 
Młynarczyk, Jakub Cuprych, oraz Krzysz-
tof Mrugas. Nieliczna reprezentacja klubu 
sprawiła bardzo miłą niespodziankę łącznie 
zdobywając osiem medali. Nasi zawodnicy 
wywalczyli aż sześć złotych i dwa srebrne 
krążki. W swoich kategoriach wiekowych 
srebrne medale zdobyli: Julian Gabruse-
wicz w kata indywidualnym roczniki 2006 i 
młodsi, oraz Krzysztof Mrugas w kumite in-
dywidualnym roczniki 2000 i 2001 do 60 kg., 

natomiast złoto indywidualnie wywalczyli: 
Filip Młynarczyk w kumite roczniki 2002 i 
2003 do 47 kg., Szymon Siódmiak w kumite 
roczniki 2000 i 2001 do 40 kg., i Jakub Cu-
prych w kumite roczniki 2002 i 2003 do 35 
kg. Złoto w konkurencji kumite drużynowe 
roczniki 2000 i 2001 zdobyła drużyna w 
składzie: Szymon Siódmiak, Filip Młynar-
czyk, i Krzysztof Mrugas. Z relacji trenera 
Jacka Kruka zawodnicy Ravena znakomicie 
spisali się stosując różne kombinacje tech-
nik i założenia taktyczne, co spowodowało 
tak duży sukces. Jak powiedział Jacek 
Kruk  zawody stały na wysokim poziomie 
organizacyjnym i sportowym. Podczas uro-
czystego otwarcia zawodów trener Jacek 
Kruk otrzymał od organizatora zawodów 
pamiątkowy medal za wkład w rozwój 
dyscypliny Karate w regionie. Gratulujemy 
wszystkim zawodnikom, oraz trenerowi 
Jackowi Krukowi i czekamy z nadzieją na 
więcej tak spektakularnych sukcesów. Za-
wody zostały w całości sfinansowane przez 
klub ze środków z dotacji. Zapraszamy do 
odwiedzenia naszej strony internetowej 
www.karateraven.pl, oraz facebooka.

Raven

KOlEjNE SuKCESy KARATEKÓw RAVENA !!!

Tegoroczny Półmaraton im. błogo-
sławionego jana Pawła ii odbył się, nie 
jak dotychczasowe w terminie rocznicy 
śmierci Papieża Polaka, ale w dzień ju-
bileuszu urodzin karola wojtyły.

Tradycyjnie już bieg zainaugurowano 
przy tablicy poświęconej patronowi w Bni-
nie, skąd po modlitwie pod przewodnictwem 
ks. Franciszka Sikory sztafeta biegaczy 
z SP Szczodrzykowo i motocyklistów z 
Mad Dogs Kórnik wyruszyła na błonie. 
Tam właśnie o godzinie 17:00 rozpoczął 
się główny bieg. Inaugurujące okrążenie 
przebyli uczniowie i opiekunowie Szkoły 
Specjalnej nr 106 w Poznaniu oraz osoby 
niepełnosprawne.

Miłym akcentem było wypuszczenie 
na początku biegu gołębi- symboli pokoju. 
Sygnał do startu dała też armatka Kórnicko-
-Bnińskiego Bractwa Kurkowego.

Wśród biegaczy znaleźli się przedsta-
wiciele władz -zarówno świeckich jak i du-
chownych - służby mundurowe, uczniowie 
szkół. Na czele oczywiścei przedstawiciele 
głównego organizatora - Brylanta Kórnik.

Na strudzonych biegiem czekała przy-
gotowana przez Dom Dziecka z Kórnika-
-Bnina grochówka a także ciasto.

Finisz nastąpił przy wtórze syren stra-
żackich.

W peletonie biegaczy przeważał pogląd, 
że przeniesienie biegu na połowę maja jest 
trafnym posunięciem. Bieg jednak miał nie-
powtarzalną, specyficzną atmosferę, gdy - 
jak dotychczas - rozgrywany był po zmroku.

Niemniej organizatorom biegu należą 
się wielkie gratulacje.

Kolejny udany półmaraton im. Jana 
Pawła II za nami. Teraz pora na Maraton 
Lednicki.

ŁG

organizatorzy dziękują wszystkim 
osobom i instytucjom, które pomgły w 
organizacji Półmaratonu.

BIEgAlI DlA jANA PAwŁA II
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ZŁoTE i SREBRNE mEdAlE 
w SiATkówcE PlAżowEj  ZS kóRNik

W piątek 26 kwietnia 2013 na Błoniach 
w Kórniku z udziałem czterech szkół, 
odbyły się Powiatowe Mistrzostwa Szkół 
Ponadgimnazjalnych w plażowej piłce 
siatkowej.

 Miłą niespodziankę sprawili chłopcy z 
Zespołu Szkół w Kórniku, którzy zdobyli 
mistrzostwo powiatu. Uczniowie p. Andrze-
ja Palucha: Krzysztof Starosta i Filip Toś 
zdobyli puchar dla szkoły i otrzymali złote 
medale. Nasi siatkarze nie dali szans prze-
ciwnikom szkół z  ZS Puszczykowo, ZS nr 
1 w Swarzędzu i ZS z Mosiny wygrywając 
wszystkie mecze 2:0. 

Z kolei 29 kwietnia 2013 również w Kór-
niku walczyły dziewczęta z sześciu szkół 
ponadgimnazjalnych powiatu poznańskie-
go. Para  p. Iwony Rauk z Zespołu Szkół w 
Kórniku w składzie: Marta Karpińska i Julia 
Wójcik zajęła trzecie miejsce otrzymując 
brązowe medale. Kórniczanki wygrały 
cztery mecze ( grając w grupach i finale) 
z Zespołami Szkół z Puszczykowa, Swa-
rzędza i Mosiny. Pierwsze i drugie miejsce 
wywalczyły dziewczęta z Bolechowa i 
Tarnowa Podgórnego. Zarówno chłopcy 
jak i dziewczęta z Kórnika awansowali do 
zawodów rejonowych.

Zorganizowanie tej imprezy w Kórniku 
był możliwe dzięki Ośrodkowi Sportu i 
Rekreacji w Kórniku, który jako nieliczny 
w powiecie poznańskim ma trzy boiska do 
siatkówki plażowej.

Zawody przeprowadzili sędziowie 
z Okręgowego Związku Piłki Siatko-
wej. Dużą pomocą służyli Młodzieżowi 
Organizatorzy Sportu z Zespołu Szkół 
w Kórniku, bez których trudno byłoby 
przeprowadzić tego typu imprezę. Byli 
to: Patrycja Hołderna, Zuzanna Matysiak, 
Beata Jakubowska, Amanda Woźniak, 
Joanna Marciniak, Agata Pawlaczyk, 
Krzysztof Starosta i Łukasz Brylewski oraz 
Magdalena Lipiejko, Agnieszka Smolińska, 
Marcin Buszkiewicz, Szymon Krzyżański i 
Wojciech Słabolepszy.

Medalistom gratulujemy a organiza-
torom dziękujemy za pomoc w imprezie. 
Szczególne podziękowanie należy się p. 
Janowi Wójkiewiczowi i Jego pracowni-
kom, którzy na czas po wielu dniach nie-
pogody zdążyli przygotować boiska do gry.

Całością imprez z ramienia SZS PP 
koordynowała p. Iwona Rauk- organizator 
imprez powiatowych dla szkół ponadgim-
nazjalnych.

W Kórniku odbyły się także Mistrzostwa 
Powiatu w siatkówce plażowe gimnazja-
listów.

Gminę, po wygraniu meczy z G. Kórnik 
reprezentowało Gimnazjum w Robakowie. 
Chłopcy : Filip Kujawa i Marcin Wujek zajęli 
miejsce 5-6 a dziewczęta 7/8.

11 mEdAli GimNAZjAliSTów 
w lEkkiEj ATlETYcE

W Źerkowie odbyły się Mistrzostwa Po-
wiatu Poznańskiego w lekkiej atletyce dla 
gimnazjów.

Sześcioma medalami może się poszczy-
cić Gimnazjum Robakowo. Złote medale 
wywalczyli: w skoku w dal- Dominika Macie-
jewska z bardzo dobrym wynikiem 4,78 m, 
także w biegu na 300m ppł Łukasz Kozak- 
czas 41,81 sek., oraz sztafeta szwedzka 
chłopców w składzie: Olejnik, Zimniewicz, 
Kozak, Szymankiewicz-czas 2:17,64.

Ze srebrnymi medalami z mistrzostw 
wrócili: Marta Rymelska w biegu na 300m ppł- 
czas 55,82 oraz sztafeta szwedzka dziewcząt 
w składzie: Kochańska, Rymelska, Zwarycz, 
Maciejewska-czas 2:54,01.Brązowy medal 
zdobył Adam Zarniewicz na 300m ppł.-48,17. 
Wyżej wymienieni oraz Małgorzata Zawieru-
cha, która zajęła miejsce czwarte na 300m 
ppł- awansowali do zawodów rejonowych.

Gimnazjum Kórnik zdobyło na tych mi-
strzostwach pięć medali.

Pierwsze miejsca i złote medale wywal-
czyli: w skoku wzwyż Dominik Nawrocki-165 
cm i Maria Duszczak- 130 cm, oraz Agnieszka 
Błaszkowiak w pchnięciu kulą-9,09 m.

Srebrne medale zdobyli: Piotr Jasiewicz 
na 100m-12,43 sek. i Dawid Wójkiewicz w 
pchnięciu kulą- 10,40 m. Ponadto czwarte 
miejsce w skoku wzwyż zajęła Klara Grzą-
ślewicz-120 cm. Wszyscy awansowali na 
zawody rejonowe.

REwElAcYjNE lEkkoATlETki 
Z SZcZodRZYkowA

16 maja 2013r. przy słonecznej pogodzie, 
na stadionie w Tarnowie Podgórnym odbyły 
się Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w 
czwórboju lekkoatletycznym. W zawodach 
brało udział 104 dziewczyny z 18 szkół  i 110 
chłopców  z 19 szkół podstawowych. Ucznio-
wie startowali w 4 konkurencjach: bieg na 60 
m, skok w dal, rzut piłeczką palantową oraz 
bieg na 600 m w przypadku dziewcząt i bieg 
na 1000 m w przypadku chłopców. Suma 
punktów przeliczanych  według tabeli wielobo-
jowej za poszczególne wyniki  każdego ucznia 
decydowały o punktacji szkół.

 Rewelacyjnie spisały się dziewczęta p. 
Barbary Jańczyk z Szkoły Podstawowej w 
Szczodrzykowie. Sukces wywalczyły: 8 m. Oli-
wia Tórz ( 242 pkt),10 m. Patrycja Golan 238 
pkt, 14 m. Dominika Sosnowska 233 pkt.,16 
m. Marta Nowak 229 pkt, 18 m. Julia Macuda 
223 pkt, Julia Piętka 164 pkt. Dziewczęta  
wygrały rywalizację ze wszystkimi szkołami 
uzyskując w sumie 1165 pkt.. Zajęły pierwsze 
miejsce i tym samym zdobyły złote medale i 
puchar dla szkoły. Zespół z Szczodrzykowa 
awansował do Półfinałów Mistrzostw Wielko-
polski. GRATULUJEMY!

Nie był to jedyny medal reprezentantek 
naszej gminy, bowiem  brązowe medale 
wywalczyły dziewczęta Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Kórniku , prowadzone przez p. Beatę 
Górną . Trzecie miejsce wywalczyły: Natalia 
Szymczak, która indywidualnie zdobywając 
274 pkt. zajęła w powiecie drugie miejsce, 
dalej 13m.Karina Bugzel 233 pkt. oraz 34 m.  
Marta Każmierczak-200pkt., Magda Drze-

wiecka-148 pkt. i  Martyna Nowaczyk- 127 pkt.
Do ciekawszych wyników w poszczegól-

nych konkurencjach należy zaliczyć wynik 
Kariny Bugzel , która w rzucie p. palantową z 
wynikiem 46,00 zajęła pierwsze miejsce, tak-
że Natalii Szymczak  w tej samej konkurencji 
40,00 m oraz w skoku w dal 4,24 m. Jeszcze 
lepsze wyniki uzyskały w skoku w dal dziew-
częta z Szczodrzykowa: Marta Nowak była 
pierwsza- 4,30 m  i Patrycja Golan druga-4,27 
m. Ponadto Patrycja Golan na 60 m uzyskała 
czas 8,90 sek, a  w biegu na 600m Oliwia 
Tórz 2:09,00 i Dominika Sosnowska-2:09,80.

W zawodach uczestniczyły także nasze 
dwie reprezentacje chłopców. Niestety na 
zawody pojechał drugi garnitur uczniów z 
Szczodrzykowa i Kórnika. Wycieczki szkolne 
uniemożliwiły udział najlepszych uczniów z 
zawodów gminnych. Ostatecznie szkoły zajęły 
dalekie miejsca, bo SP Szczodrzykowo - 15 a 
SP 1 Kórnik – 17. Najlepszym z naszej gminy 
okazał się Mikołaj Bembnista z Kórnika, który 
z wynikiem 201 pkt. zajął 27 miejsce. Pozostali 
byli poza pierwszą 50 startujących.

ARA

iV liGA TENiSA SToŁowEGo 
2012/2013

Zakończyły się rozgrywki IV ligi tenisa 
stołowego w sezonie 2012/2013. Drugi rok 
z rzędu uczestniczył w nich zespół UKS 
„Jedynka-Kórnik” – SKS „Sokół” Radzewo 
(w poprzednim sezonie jeszcze jako OKS 
„Relax” Śrem II). W sumie nasz klub rozegrał 
16 spotkań, a rywalizację toczył z drużyna-
mi z: Kleszczewa, Koziegłów, Miłosławia, 
Śremu, Ostrorogu, Międzychodu, Lubonia, 
Pyzdr. 5 meczów kończyło się zwycięstwem 
Radzewiaków. W pozostałych niestety scho-
dzili pokonani, jednak często po zaciętej i 
wyrównanej walce. Nieco lepiej wygląda 
zestawienie małych meczów (każde spotka-
nie toczy się do 10 wygranych pojedynków 
singlowych i deblowych). Nasi zawodnicy 
przy 130 grach zwycięsko wychodzili 76 
razy, a wiele było takich pojedynków, które 
kończyły się minimalną porażką 2:3. Zauwa-
żalny był progres w porównaniu z poprzednim 
(pierwszym dla naszej drużyny) sezonem, co 
dobrze rokuje na kolejne lata. Drużynę z Ra-
dzewa reprezentowali w minionym sezonie: 
Jerzy Rozmiarek, Eugeniusz Staniszewski, 
Andrzej Szymankiewicz, Roman Starosta, 
Sebastian Michurski, Agnieszka Toboła, To-
masz Rybak, Karol Niemier, Maciej Walczak, 
Michał Rozmiarek i Jakub Szymankiewicz. 
Wszyscy są mieszkańcami gminy Kórnik. 
Udział w rozgrywkach IV ligi był możliwy 
dzięki dotacji z budżetu gminy Kórnik. Start 
nowego sezonu w październiku. Chętnych 
do przyłączenia się w szeregi naszej dru-
żyny proszę o kontakt: karolniemier@o2.pl. 
A już w niedzielę w Radzewie Turniej Białej 
Damy – otwarte turnieje w tenisie stołowym, 
strzelectwie sportowym i rzucie lotką – druga 
runda tegorocznych Kórnickich Rozgrywek Li-
gowych. W imieniu wszystkich organizatorów 
serdecznie zapraszam.

Karol Niemier

wIOślARSTwO
ERGomETRY wioślARSkiE

29 kwietnia 2013 r. w Szkole Podstawo-
wej nr 2 w Kórniku już po raz IX uczniowie 
szkół podstawowych rywalizowali o Puchar 
Przechodni Dyrektora Szkoły podczas 
Mistrzostwa Gminy na Ergometrach Wio-
ślarskich. W zawodach brało udział 40 – tu 
uczniów klas V i VI, którzy mieli do przepły-
nięcia dystans 300 metrów.

W rywalizacji drużynowej wśród dziew-
cząt bezkonkurencyjne okazały się uczen-
nice szkoły kórnickiej a wśród chłopców 
uczniowie szkoły bnińskiej. O zwycięstwie 
drużyny decydowała suma dwóch naj-
lepszych czasów indywidualnych. Wyniki 
klasyfikacji drużynowej:

DZIEWCZĘTA
I m. SP 1 Kórnik 2:21,0 ( I zespół)
Rozmiarek Anna
Rozmiarek Zuzanna

II m. SP 1 Kórnik 2:26,8 ( II zespół)
Kaźmierczak Marta
Sybilska Bogumiła
Tomczak Jagoda

III m. SP 2 Bnin 2:26,9
Sikorska Weronika
Wojtasz Kinga
Szar Laura 
CHŁOPCY
I m. SP 2 Bnin 2:15,0
Łuczak Jakub
Dryjer Mikołaj
Trybulski Bartek

II m. SP 1 Kórnik 2:20,2
Król Wojtek
Stanisławski Michał
Żyto Mateusz

III m.  SP Radzewo 2:20,8
Bartkowiak Krzysztof
Kozubski Adrian
Siejak Tomasz

W klasyfikacji indywidualnej walka była 
równie zacięta a o miejscu często decydo-
wały setne sekundy.

DZIEWCZĘTA
I m. Rozmiarek Anna 1:07,1 (SP 1 Kórnik)
II m. Sikorska Weronika 1:07,8 (SP 2 Bnin)
III m. Kaźmierczak Marta 1:13,3 (SP 1 

Kónik) 
CHŁOPCY

I m. Bartkowiak Krzysztof 1:06,0 (SP 
Radzewo)
II m. Łuczak Jakub 1:07,3 (SP 2 Bnin)
III m. Dryjer Mikołaj 1:07,7 (SP 2 Bnin) 

Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim 
startującym.

Dyrekcja Szkoły nr 2 w Kórniku oprócz 
Pucharu uczestnikom zapewniła drożdżów-
ki i napoje. Klub wioślarski UKS „Dwójka 
Kórnik” ufundował medale i dyplomy nato-
miast nagrody rzeczowe dla zwycięzców 
i drobne upominki dla wszystkich uczest-
ników ufundowane zostały przez Urząd 
Miejski w Kórniku

miSTRZowiE Z kóRNikA

Pewnie większość Kórniczan już zapo-
mniała, że w ich małym mieście działa klub 
sportowy UKS Dwójka Kórnik, mający swo-
ją siedzibę w bnińskiej szkole. Trenujący w 
nim wioślarze, odnoszą liczne zwycięstwa. 
Jednak warto wspomnieć również o za-
wodnikach, którzy w tym klubie zaczynali 
swoją przygodę z wioślarstwem, a obecnie 
kontynuują treningi we współpracującym 
z kórnicką Dwójką, Klubie Sportowym 
„Posnania”. W sobotę 9 marca 2013 r.  w 
budynku Szkoły Mistrzostwa Sportowego, 
odbyły się Mistrzostwa Miasta Poznania 
na Ergometrze Wioślarskim. Wystartowało 
w nich aż 7 zawodników i zawodniczek, 
byłych zawodników UKS - u. Jak na nich 
przystało, wyniki na dystansie 2000 m były 
znakomite. W kategorii junior młodszy, 
mistrzostwo wielkopolski chłopców zdobył 
Michał Suszka z czasem 6:57,4, a trzecie 
miejsce wśród dziewcząt uzyskała Ma-
rianna Jaskuła (8:14,1). Marcin Sobieraj 
z czasem 6:20,5 również został mistrzem 
wielkopolski, ale w kategorii juniorów. Ka-

rolina Zawada zajęła II miejsce dopływając 
na metę z czasem 7:31,4, natomiast Zofia 
Suszka była trzecia spośród juniorek wagi 
lekkiej, uzyskując rezultat 8:30,5. 

Jak widać, w kórnickim klubie można 
wypracować sobie solidną podstawę do 

dalszego trenowania, zachęcamy więc 
wszystkich zainteresowanych do współ-
pracy z naszym klubem. Kto wie, może 
kiedyś o Kórniku będzie głośno z powodu 
Mistrzostwa Olimpijskiego we wioślarstwie?

Z. S.

Sekcja łucznicza SkS „Sokół” Radze-
wo Uczniowskiego klubu Sportowego 
„jedynka-kórnik” pokazała się z bardzo 
dobrej strony na kolejnych zawodach 
w tym roku. 11 maja w Bukowcu odbył 
się Rodzinny Piknik Łuczniczy z okazji 
90-lecia lkS „korona” Bukowiec, a w 
ramach tego Turniej Łuczniczy o Puchar 
Burmistrza Nowego Tomyśla.

Nasi łucznicy strzelali w kategorii łuków typu 
Apacz z 15 i 10 metrów (po 6 serii x 3 strzały, 
tarcza 80 cm). Wiele powodów do dumy i za-
dowolenia dali swojemu trenerowi tego dnia: 
Bartosz Radziejewski, Agata Radziejewska 
oraz Kinga Banecka. Miło jest poinformować, 
iż cała trójka okazała się najlepsza w turnieju, 
zostawiając w pokonanym polu zawodników z 
Bukowca, Poznania oraz Zielonej Góry. 

O ile jednak zwycięstwo kuzynostwa 
Radziejewskich było potwierdzeniem ich nie-
przeciętnych możliwości, talentu i sukcesów 
z końcówki poprzedniego sezonu (włącznie z 
tytułami Mistrzów Wielkopolski Dzieci) i można 
było po cichu na to liczyć, o tyle drugie miejsce 
Kingi Baneckiej było bardzo miłą niespodzian-
ką. Cieszą nie tylko zajęte miejsca, ale i uzy-
skane rezultaty. Zarówno Agata, jak i Bartosz 
bliscy byli przekroczenia 300 pkt (odpowiednio 
299 i 284). Każdy z naszych łuczników otrzymał 
puchar, medal, dyplom oraz nagrodę rzeczową, 
a więc zebrane plony były naprawdę pokaźne. 
Oby tak dalej!

Karol Niemier

śwIETNy wySTĘP ŁuCZNIKÓw!
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                    ZAPRASZAMY
Wszystkie dzieci w wieku 2-12 lat (2001-2011r) do udziału 
w XXXX Wielkim Festynie Rowerowym Dla Dzieci,
w którym każdy uczestnik otrzyma upominek
 oraz wszystkich sympatyków kolarstwa na: 
XV Ogólnopolski  Wyścig na Rowerach Górskich dziewcząt i chłopców 
o  Puchar  Burmistrza gminy  Kórnik.
Zawody odbędą  się 26 maja  2013r. na stadionie OSiR w Kórniku
Program zawodów :
10.30 – 11.45  zapisy dzieci  na stadionie  w obecności rodziców 
lub opiekunów  ( prosimy zabrać 4 agrafki )
12.00 start dzieci do lat 4   -  dystans  100m                      
12.10 start dzieci do lat 6   -  dystans   250m
12.20 start dzieci do lat 8   -  dystans   400 m
12.30 start dzieci do lat 10  - dystans  800m
12.40  start dzieci do lat 12 - 2500m 
13.00 start kat. Młodzik, Młodziczka - 7,5 km 
13.45   ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

Organizatorzy :   
Urząd Miejski w Kórniku
UKS Jedynka Kórnik
Wielkopolski Związek Kolarski
Firma LIMARO -- Mosina

Sponsorzy:
Gmina Kórnik
B.C.M. Nowatex – Puszczykowo 
Firma OtoMoto
Fundacja Zakłady Kórnickie
Hotel RODAN, 
Firma SHIMANO-POLSKA 
BDC - BIKE
Firma Euro Bike - R&P Pawlak
Firma „Rowery Antkowiak”

ZUZA SZPAk Z UkS oAZA kóRNik, 
miSTRZYNiĄ BERliN oPEN 

w TAEkwoNdo 

Tym razem trzyosobowa ekipa w składzie 
Julia i Zuza Szpak oraz Wiktor Kościelski, wzięła 
udział w dniu 11 maja 2013 roku w prestiżowym 
turnieju w Niemczech „11 Internationale Berlin 
Open”. W turnieju wystartowało blisko 1000 
zawodników z 97 klubów. Ogromne zawody ro-
zegrano bardzo sprawnie na ośmiu matach. Dla 
Zuzy Szpak, był to bardzo ważny sprawdzian 
przed zbliżającymi się Mistrzostwami Polski Ju-
niorów w Bornym Sulinowie. Zuza wystartowała 
w kat wagowej do 49 kg, i w turnieju stoczyła 
dwie walki. Pierwszy pojedynek był wyrównany 
przez dwie rundy, w trzeciej rundzie zdecy-
dowanie zaatakowała swoją przeciwniczkę, 
dwukrotnie zadając silne kopnięcie na głowę, co 
w taekwondo jest wysoko oceniane. Ostateczny 
wynik 9:2 dał jej prawo startu w finale. Po tym 
pojedynku podbudowana z wyraźną pewnością 
stawiła się do walki o najwyższe miejsce w 
swojej kategorii wagowej. Aktywniejszy sposób 
walki, przynosił z każdą chwilą kolejne punkty 
po stronie kórnickiej zawodniczki. Tuż, przed 
zakończeniem trzeciej rundy Zuza popisała się 
doskonałym trafieniem w głowę, co ustawiło 
korzystny wynik końcowy 7:5. Tym samym 

Zuza Szpak z Niemiec przywozi tytuł Mistrzyni 
Berlina. W zawodach wystartowała również 
młodsza siostra Julia Szpak, która pomimo 
młodego wieku 9 lat, bardzo poważnie traktuje 
ten sport. Wyrównana walka, jednak nie przy-
niosła zwycięstwa. Juli nie zabrakło ani techniki, 
ani wytrzymałości, przegrała z systemem roz-
grywania walki, gdyż w Polsce zawodnicy tej 
kategorii wiekowej nie prowadzą rywalizacji z 
ciosami na głowę. W Niemczech jak i w prawie 
całym Świecie, dozwolony jest atak na głowę i 
nasi zawodnicy do tak rozgrywanej konkurencji 
nie są właściwie przygotowani. Mimo to, jej 
występ należy uznać za udany. Kolejny nasz 
wieloletni zawodnik Wiktor Kościelski wystar-
tował w kategorii wagowej do 41 kg. To był 
naprawdę bardzo zacięty, wręcz energetyczny 
pojedynek.  Zawodnicy prezentowali bar-
dzo podobny poziom wyszkolenia. Stąd 
wynik pojedynku, przechylał się raz na 
jedną, raz na drugą stronę. Wiktor walczył 
z zawodnikiem miejscowego klubu, w 
takim przypadku nie tylko trybuny, ale i 
sędziowie pomogli wygrać zawodnikowi 
z Berlina. Kilka dyskusyjnych punktów 
spowodowało, że Wiktor nieznacznie 
przegrał pojedynek. Dla trenerów jednak 
ważniejszym jest sam przebieg walki, z  
którego byli zadowoleni. Jest to perspek-
tywiczny zawodnik. Wiktorowi potrzeba 
wielu startów, by poczuł się pewnie na 

macie. W niedalekiej przyszłości, będzie silnym 
punktem drużyny Oaza Kórnik. 

Zawody w Berlinie należy uznać za udane. 
Pierwsze miejsce Zuzy Szpak dało jej poczucie 
pewności, wartości swoich możliwości. Teraz 
jest mentalnie przygotowana, by dobrze zapre-
zentować się na Mistrzostwach Polski Juniorów, 
czego jej szczerze życzymy.

Bardzo dziękujemy Pani Prezes Lucjanie 
Kuźnickiej-Tylenda, Firmy TFP z Kórnika, 
za sfinansowanie wyjazdu ekipy UKS Oaza 
Kórnik. Uzyskane wyniki sportowe młodych 
sportowców, są najlepszym podziękowaniem, 
za bezinteresowne wspieranie działalności 
stowarzyszenia – 

Prezes Zarządu Piotr Wesołek 

KoLArSTwo
doBRY wYSTęP mŁodZików 
w mAŁYm wYściGU PokojU

Bardzo dobrze, pomimo sporego pecha, 
zaprezentowali się młodzicy UKS Jedynka 
Limaro Kórnik w rozegranym na szosach 
powiatu poznańskiego Małym Wyścigu 
Pokoju. Wszyscy podopieczni trenera 
Taciaka debiutowali w tak dużej imprezie, 
dlatego tez na wielkie sukcesy, do jakich 
nas zdążyli przyzwyczaić kolarze Limaro, z 
tą grupą, musimy jeszcze trochę poczekać. 
Cała ósemka która wzięła udział w MWP, 
to jak sądzą fachowcy przyszłość kolarstwa 
w Kórniku. Warunki fizyczne jakimi na razie 
dysponują, oraz plan szkoleniowy powo-
duje, że na swoje 5 min muszą jeszcze 
trochę poczekać. Jednak występ naszych 
młodzików i młodziczek napawa sporym 
optymizmem na przyszłość i na pewno 
ta grupa przysporzy jeszcze nam sporo 
radości. Kategoria młodzik narażona jest 
również na dużą urazowość, ponieważ 
startuje w niej sporo zawodników słabo wy-
szkolonych technicznie, co powoduje dużą 
ilość kolizji, a co za tym idzie kraks. Młodym 
zawodnikom Limaro pomimo czujnej jazdy 
z przodu peletonu, nie udało się uchronić 
od typowych kolarskich kraks, których pod-
czas czteroetapowych zmagań było kilka. 
Najbardziej ucierpiał Wojtek Bystrzycki, 
który ze złamanym nosem ukończył jednak 
wyścig. Jedynie szczęśliwie wyścig przeje-
chały nasze dziewczęta, którym udało się 
ominąć wszystkie nieszczęśliwe przypadki. 
Miejsca w drugiej i trzeciej dziesiątce na-
szych chłopców w stawce siedemdziesięciu 
zawodników z różnych regionów Polski to 
bardzo dobre osiągnięcie. Do ostatniego 
etapu, kryterium ulicznego w Szamotułach, 
nasi chłopcy zajmowali trzecie miejsce 
drużynowo, ale kraksa w której uczestni-
czyło aż czterech naszych zawodników 
spowodowała, że straciliśmy miejsce na 
podium ostatecznie plasując się na piątej 
pozycji. W klasyfikacji generalnej wyścigu 
po czterech etapach, nasi zawodnicy zajęli 

miejsca: Mikołaj Ratajczak – 15, Wojciech 
Bystrzycki – 17, Sebastian Szymaniak – 27, 
Jan Łamaszewski – 27, i Wojciech Kacz-
marek – 30. Natomiast wśród dziewcząt 
Gracjana Radzicka, Sandra Ryszewska i 
Natalia Szymczak zajęły kolejno miejsca 7, 
9 i 11. Warto dodać, że nasze dziewczęta 
zajęły drugie miejsce drużynowo, natomiast 
Natalia Szymczak (we wrześniu skończy 13 
lat) okazała się najmłodszą uczestniczką 
Małego Wyścigu Pokoju.

doSkoNAŁY wYSTęP 
PATRYkA RAjkowSkiEGo w coTT-

BUS 
Bardzo dobrze zaprezentował się 

startujący w reprezentacji Polski na mię-
dzynarodowych zawodach w niemieckim 
Cottbus, zawodnik Kórnickiego Limaro 
Patryk Rajkowski. W zawodach startowali 
czołowi juniorzy z Niemiec, Czech, Francji 
i Szwajcarii. Startujący pierwszy rok w 
kategorii juniorów Patryk zajął kolejno w 
konkurencji sprintu miejsce tuż za podium, 
a w konkurencji keirin piąte miejsce. Na 13 
miejscu w sprincie sklasyfikowany został 
drugi nasz zawodnik Patryk Matuszak. 
Wyniki Rajkowskiego są coraz bardziej 
obiecujące, widać u niego stałe postępy 
i jeśli tak dalej pójdzie może doczekamy 
się medali w imprezach Mistrzowskich w 
Europie czy na Świecie.   

domiNAcjA dZiEwcZĄT
 i REwElAcYjNY 
SZYmoN koRcZ

 NA PUchARZE PolSki 
W GOSTYNIU

 Pomimo dwóch miejsc 
na podium w jeździe na 
czas i dwóch w wyścigu 
ze startu wspólnego na-
szych juniorek, do których 
sukcesów wszyscy zdąży-
liśmy się przyzwyczaić, to 
największą niespodzianka 
imprezy okazał się trenu-
jący dopiero drugi sezon 

szesnastoletni Szymon Korcz. W Gostyniu 
wystartowało 80% najlepszych juniorów 
młodszych w Polsce. Tylko znikoma ilość 
tej kategorii startowała w Górzycy k/Słubic 
na drugim pucharze Polski. Szymonowi do 
miejsca na podium (trzeci był zeszłoroczny 
zwycięzca Mikołaj Sójka KTK Kalisz) wy-
ścigu na czas na 10 km, zabrakło niecałe 
2 sekundy, a do drugiego na mecie, Karola 
Zduna z KKS Gostyń stracił tylko 5 sek. 
Nasz zawodnik z czasem 13 min 13 sek. 
osiągną doskonałą średnią jak na tą kate-
gorię wiekową 45,5km /h. Zwyciężył Daniel 
Staniszewski z Ciechanowa z czasem 
12:55. Wśród juniorów Adam Radzicki zajął 
16 miejsce. W wyścigu na czas juniorek na 
dystansie 15 km zwyciężyła Łucja Pietrzak 
Koźminianka Koźminek (21:11) zaledwie 
6sek przed młodziutkimi Natalią Radzicką 
(21:17 – średnia 42,5km/h) i 11sek Nikol  
Płosaj (21:23), obie Limaro Kórnik. Miejsca 
od 5-7 zajęły również kórniczanki Natalia 
Nowotarska, Alicja Ratajczak i Viktoria Że-
gleń. W wyścigu ze startu wspólnego nasze 
zawodniczki wzięły rewanż na Pietrzak i w 
pięknym stylu doprowadziły do zwycięstwa 
po samotnej ucieczce Nikol Płosaj. Druga 
Pietrzak zwyciężyła na finiszu powracającą 
do swojej wielkiej formy po kontuzji Alicję 
Ratajczak. Natalie Radzicka i Nowotarska 
zajęły kolejno miejsca 6 i 8.  

Paweł Marciniak

kóRNicZANiE 
miSTRZAmi PolSki jUNioRów

W dniach 18-19 maja 2013 roku w Bor-
nem Sulinowie odbywały się Mistrzostwa 
Polski Juniorów w taekwondo olimpijskim. 
Z Uczniowskiego Klubu Sportowego „TKD-
-Kórnik” w tych prestiżowych zawodach wzięła 
udział trzyosobowa ekipa pod kierunkiem 
trenera Andrzeja Bartosiewicza. Pierwszy raz 
w tak dużych zawodach wzięła udział Luiza 
Rybarczyk, która wystartowała w kat. -55kg. 
Dla Niej zawody te były tylko sprawdzeniem 
formy fizycznej i odporności na stres. Mimo, 
iż przegrała pierwszą walkę zdobyła doświad-
czenie, które pozwoli odpowiednio dobrać cykl 
treningowy. W kategorii -45kg wystartował 
Mateusz Nowak, a w kategorii -51kg Jakub 
Posadzy, czyli Nasi najlepsi zawodnicy. Cały 
rok przygotowań nie poszedł na marne. Sprawili 
miłą niespodziankę i trenerom i całemu Klubowi. 
Obaj pewnie wygrali po trzy walki zdobywając 
tytuły Mistrzów Polski w swoich kategoriach. 
Jest to bardzo dobra prognoza na ich sportową 
przyszłość, gdyż sięgnęli po najwyższe laury 
będąc najmłodszym rocznikiem juniora (w ka-
tegorii junior startują zawodnicy w wieku 15-17 
lat). Jednakże nie był to koniec niespodzianek 
na turnieju. Po rozdaniu medali okazało się, 
że UKS TKD KÓRNIK w klasyfikacji klubowej  
zdobył III miejsce w Polsce. Przed Nami były 
tylko tak duże ośrodki jak AZS OŚ. Poznań i 
AZS UWM Olsztyn.

Tydzień wcześniej, 12 maja w Szczecinku 
odbywały się Eliminacje do Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży. Nasz Klub reprezentował 
tylko Marcin Kozieł w kategorii -45kg. Niestety 
trema i ranga zawodów spowodowały, że 
stracił za dużo punktów w pierwszej rundzie i 

nie zdołał ich odrobić w następnej. Przegrał z 
zawodnikiem z Opola wynikiem 5:7 i nie zdobył 
niestety kwalifikacji do Finału OOM. 

W dniach 26-28 kwietnia w Olsztynie odbyła 
się II Ogólnopolska Konsultacja Sparingowa.  
Do stolicy Warmii i Mazur przyjechało ponad  
200 zawodników w kategoriach wiekowych: 
junior młodszy, junior i senior. W tym gronie nie 
zabrakło również Kórniczan: Mateusza Nowaka 
i Jakuba Posadzy. Wzięli oni udział w tej konsul-
tacji w ramach szkolenia Kadry Wojewódzkiej 
Juniorów. W sumie każdy uczestnik konsultacji 
stoczył ok. 14 walk sparingowych.

20 kwietnia Marcin Kozieł, Mateusz Nowak 
i Jakub Posadzy wzięli udział w Międzynaro-
dowym Turnieju Bydgoszcz Cup 2013. Ten 
zaliczany do rankingu zawodników Polskiego 
Związku Taekwondo Olimpijskiego był spraw-
dzianem formy przed Mistrzostwami Polski 
Juniorów oraz Eliminacjami do Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży. Trzeba przyznać, że Kór-
niczanie stanęli na wysokości zadania: trzech 
zawodników i trzy medale. Na najwyższym 
stopniu podium stanął Jakub Posadzy, który tym 
startem potwierdził swoją znakomitą formę i ko-
lejny raz został powołany do Reprezentacji Pol-
ski na turniej klasy „A” Austrian Open. Niewiele 
gorzej wypadli Marcin i Mateusz, którzy stanęli 
na drugim stopniu podium zdobywając srebrne 
medale. Na szczególną pochwałę zasługuje 
Marcin Kozieł, który brawurowo wygrał trzy 
walki by dopiero w finale ulec reprezentantowi 
Litwy, nabawiając się przy tym kontuzji dłoni. 
Wydaję się, że krótka przerwa w treningach 
spowodowana tą kontuzją, wpłynęła na jego 
późniejszą dyspozycję podczas Eliminacji w 
Szczecinku.

Tuż po Wielkanocy, w dniach 6-7 kwietnia 
zawodnicy UKS TKD KÓRNIK wyruszyli 
na turniej 34th Belgian Open 2013. Był to 
turniej klasy „A” Europejskiej Unii Taekwondo 

zaliczany do rankingu Polskiego Związku 
Taekwondo Olimpijskiego. O medale walczyli: 
Łukasz Nowak (kadet, -33kg), Marcin Kozieł 
(kadet, -45kg), Mateusz Nowak (junior, -45kg) 
i Jakub Posadzy (junior, -51kg). Kuba podczas 
tych zawodów pierwszy raz startował jako 
Reprezentant Polski. Niestety z tego turnieju 
Kórniczanie wrócili bez medali. Po jednej walce 
udało się tylko wygrać Łukaszowi i Mateuszowi. 
Łukasz Nowak debiutował na turnieju tej klasy 
i zaprezentował się bardzo dobrze. Nie dość, 
że startował jako najmłodszy kadet, to wygrał 
pierwszą walkę by w drugiej ulec późniejszemu 
finaliście tej kategorii.

Zajęcia sportowe z zakresu taekwondo 
w Naszym Klubie oraz wyjazdy na zawody 
sportowe dofinansowywane są ze środków 
Gminy Kórnik oraz Urzędu Marszałkowskiego 
w Poznaniu

Wszystkich chętnych serdecznie zapra-
szamy w poniedziałki i środy na salkę do sztuk 
walki w KCRiS Oaza.  

Kontakt z Klubem: tel. 663 786 462; www.
tkdkornik.pl; www.facebook.com/tkdkornik 

PP

TAEKwONDO

TAEKwONDO

Fot. Paweł Krygier

Rozgrzewka przed czasówką.
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*19 kwietnia 2013r. na terenie Kórnika zgubiono plecak z kluczykami, dokumentami. Tel. 603 606 198
*Sprzedam Volkwagen Golf II, dwudrzwiowy, biały, 1990 rocznik, przebieg 126 tys.km. po przeglądzie, pierwszy własciciel. Cena 990 zł. Tel. 515 510 585
*Meble na wymiar Tel. 604 674 943, 602 693 213
*Wertykulacja i koszenie trawników. Tel. 604379025
*Wynajmę mieszkanie - parter z balkonem, 3 pokojowe, kuchnia, łazienka, WC /oddzielnie / na osiedlu przy ul. Śremskiej w Bninie. Tel.  604 52 18 44, 660 680 365
*Sprzedam drzwi wewnętrzne /po cenie zakupu/ Porta Office z ościeżnicą regulowaną wzór katalogowy 8 i 9. Tel.  604 52 18 44
*Usługi transportowe przewóz towarów do 1,5 tony, kraj-zagranica, przeprowadzki  itp.  Konkurencyjne ceny. Tel: 506 490 723
*Sprzedam Fiat Ducato Maxi 2.3 , rp 2008, przebieg tylko 160.000km  wystawiam fakturę vat). Cena do negocjacji. Tel: 506 490 723
*Sprzedam spacerówkę, łóżeczko turystyczne, konia na biegunach, fotelik na rower  wszystko jak nowe. Tel. 506 490 723
*Sprzedam, aparaty telefoniczne stacjonarne Panasonic oraz  magnetofon szpulowy z taśmami. Tel. 506 490 723 
*Sprzedam  suknię ślubną kolor ecru rozm. 36/38, wzr.164/168 (tanio). Płaszcz damski skórzany nowy rozm .36/38, wzr.164/168. Tel. 506 490 723
*Sprzedam, matę edukacyjną,   nowe ciuszki, kurtki , buty, sweterki itp. dla dziewczynki od 0-5 lat. 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 
*Sprzedam  telefon komórkowy   Nokia6020,  Nokia 2330 ,  oraz LG BL-20.  Ceny do negocjacji. Tel: 506 490 723
*Korepetycje z j. angielskiego i j. polskiego; Kórnik blisko rynku; Tel.784 703 269.
*Protezy zębowe - różne usługi protetyczne, Kórnik, Plac Powstańców Wlkp. blok nr 1. Tel. 607 11 86 86.
*Nauka czytania, pisania oraz lekcje dla dzieci z dysleksją i trudnościami w nauce.
*Nauka przez zabawę. Kórnik. Tel. 784 703 269.
*Sprzedam mieszkanie 46,10 m², III piętro,3 pokoje, balkon, na os. Staszica w Kórniku. Tel. 605 666 942
*Kupię grunty rolne w gminie Kórnik Tel. 789229351
*Działki na sprzedaż od 60zł/m² gmina Kórnik Tel. 789229351
*Sprzedam piękne nowe mieszkanie w Czmoniu Tel. 789229351
*Sprzedam nowy dom super cena gmina Kórnik Tel. 789229351
*Szukam dodatkowej pracy w ciągu tygodnia lub/i weekendy.Tel.600978857
*Do wynajęcia nowe, urocze mieszkanie z balkonem dla dwóch osób(przy parku Kórnickim). Tel.782119440
*Sprzedam działkę budowlaną. Całkowicie ogrodzona,912m.Bnin.Tel.609-824-490
*Sprzedam Fiat Seicento Basic 899cm³, rok prod.1999, przebieg:114.500km.Tel.:600978857
*Zmiany przeznaczenia przyczep samochodowych na przyczepy rolnicze. Rzeczoznawca Samochodowy. Tel. 609 152 586 Kórnik ul. Błażejewska 9
*Przyczepy samochodowe , przyczepy do przewozu łodzi, haki holownicze. Tel. 609 152 586 Kórnik ul. Błażejewska 9
*Do wynajęcia mieszkanie o pow. 52 m², Poznań - okolice Malty. Tel. 609 666 689
*Sprzedam atrakcyjne działki budowlane przy Al. Flensa. Tel. 61 8171 658
*Zatrudnię do salonu prasowego 1/2 etatu, umowa zlecenie, Kórnik. Tel. 605 544449
*Zaopiekuję się starszą osobą na terenie Kórnika. Tel. 782 037763
*Sprzedam telewizor LCD Samsung 40’’, 2letni,i 2 rowery składaki nowe. Tel. 792 884 454
*Rower górski mało używany okazjonalnie sprzedam, cena 130 zł. Tel. 606 390 219 
*Oddam pod uprawę działkę o pow. 6150 m² w Bninie na okres 5 lat. Tel. 605 940375
*Sprzedam mieszkanie w Czmońcu lub zamienię na działkę w okolicach Mieczewa. Tel. 501 005 203
*Miałeś wypadek komunikacyjny, w rolnictwie, przy pracy? Pomożemy odzyskać ci należne odszkodowanie. Zadzwoń. Tel. 793 099 522
*Do wynajęcia lokal o powierzchni 85m², Szczepankowo. Tel. 601 746 930
*Przyjmę ucznia w zawodzie stolarza. Tel. 602 881 323
*Lokal handlowo- usługowy z zapleczem  w centrum Kórnika  wynajmę – Tel.502 492 540
*Sprzedam Opel Vectra Kombi,rocznik 2000, silnik diesel, mały przebieg, stan bardzo dobry. Tel.608765925
*Mężczyzna szuka każdej dodatkowej pracy sezonowej. Tel.796 973 359
* Karcher - czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki meblowej i samochodowej. Tel. 607 128 265 
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.

Uprzejmie informUjemy, 
że KCSiS OAZA 

w BOże CiAłO (30 mAjA Br.) 
BędZie CZynnA 
w gOdZinACh  

12:00 - 20:00.
ZAprASZAmy 

nA pływAlnię i SiłOwnię.

OdwOłAne Są wSZyStKie ZAjęCiA fitneSS
 OrAZ AquA AerOBiK

miśko Tomasz 
zam. Runowo 46 
zawiadamia o zagubieniu akcji 
Pfeifer&langen Polska S.A 
wystawionych na miśko Tomasz od 
nr 000332113 do 000332746. 

wzywam zainteresowanych do 
zgłoszenia praw i do przedłożenia 
akcji spółce Pfeifer& langen Pol-
ska S.A. w terminie 2 miesięcy od 
daty niniejszego ogłoszenia.




