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Spotkanie
z młodymi sportowcami
18 maja burmistrz Jerzy Lechnerowski
spotkał się ze sportowcami ze Szkoły Podstawowej w Radzewie. Były to unihokeistki, które
wywalczyły wicemistrzostwo województwa,
oraz uczeń odnoszący sukcesy w warcabach.
Młodzi sportowcy opowiedzieli o swoich dokonaniach oraz planach na przyszłość. Burmistrz
pogratulował im wyników i życzył kolejnych
zwycięstw. Życzenia się spełniły, gdyż tydzień
po spotkaniu unihokeistki z Radzewa zdobyły
brązowy medal rozgrywanych w Elblągu
Mistrzostw Polski. O tym sukcesie szerzej
napiszemy w kolejnym numerze Kórniczanina.
KOMBUS z zyskiem
19 maja odbyło się walne zgromadzenie
Spółki KOMBUS. Spółka zakończyła rok budżetowy 2015 z zyskiem 88.447,19 zł, który
przekazano na fundusz zapasowy. Burmistrz
udzielił absolutorium radzie nadzorczej i zarządowi spółki.
Jubileusz
21 maja obchodzono Jubileusz 20-lecia Samorządu Rolniczego w Wielkopolsce. Jubileusz
rozpoczął się Mszą Świętą w Kościele pow.
Św. Mateusza w Opalenicy, a potem nastąpiła
inauguracja Jubileuszu w Centrum Wystawowo-Szkoleniowym w Sielinku. W trakcie
uroczystości podsumowano działalność Samorządu za okres 20 lat i wręczono odznaczenia

zasłużonym członkom samorządu rolniczego.
W uroczystości brali udział rolnicy, działacze
samorządu rolniczego, samorządowcy. Kórnik
reprezentował wiceburmistrz Antoni Kalisz.
Dzień Ochrony Zabytków
Uroczyste obchody Międzynarodowego
Dnia Ochrony Zabytków w woj. wielkopolskim
odbyły się w dn. 23 maja 2016r. w Zespole
Pałacowym w Rogalinie. W uroczystości brali
udział m.in. Wojewoda, Starosta, Burmistrz
Mosiny oraz konserwatorzy zabytków z pracownikami. Samorząd Kórnik reprezentował
wiceburmistrz Antoni Kalisz. Należy dodać, że
w trakcie uroczystości wręczono nagrody oraz
odznaki za opiekę nad zabytkami. Nagrodę
Wojewody Wielkopolskiego i Wielkopolskiego
Konserwatora Zabytków za opiekę nad zabytkami w województwie wielkopolskim otrzymał
m.in. prof. Tomasz Jasiński, dyrektor Biblioteki
Kórnickiej PAN.
Potrzebny zakup KOMBUSU
Także 23 maja spółka KOMBUS zaprezentowała zakupiony niedawno dla potrzeb
związanych z przewozem osób niepełnosprawnych samochód VW Crafter, z systemem
Flex-i-Trans, z windą o udźwigu do 400 kg.
Samochód może przewozić jednocześnie
8 osób i trzy wózki inwalidzkie. Auto będzie
wykorzystywane do przewozu uczestników
Środowiskowego Domu Samopomocy, dlatego
prezentacja odbyła się przy siedzibie Domu
z udziałem podopiecznych, kadry i burmistrza
Jerzego Lechnerowskiego.

Nowy wóz
kórnickich strażaków
Przed sesją Rady Miasta i Gminy Kórnik,
która odbyła się 24 maja w Strażnicy OSP
Kórnik przekazano kórnickim strażakom
ochotnikom lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Ford Transit, zakupiony przez samorząd
Kórnika za kwotę 350 tys. zł. Ks. proboszcz
Grzegorz Zbączyniak poświęcił pojazd oraz
wyremontowany obiekt strażnicy.

Z RATUSZA

PROSTO Z RATUSZA

Nowa siedziba
kórnickiej firmy otwarta
28 maja otwarto nową siedzibę rodzinnej
Firmy Handlowej Anna Sp. J. Maciej Małecki,
Antonina Małecka, Anna Naglewicz. Gośćmi
wydarzenia byli między innymi: Poseł na Sejm
RP Marek Dziuba, przedstawiciele Solidarności,
radni powiatowi, gminni, burmistrz, wykonawcy
oraz księża naszej parafii, którzy poświęcili
obiekt.
Związek Kółek Wodnych
obradował
30 maja wiceburmistrz Antoni Kalisz oraz
kierownik Wydziału Ochrony Środowiska
i Rolnictwa UMiG Sławomir Zakrzewski uczestniczyli w walnym, sprawozdawczo-wyborczym
zgromadzeniu delegatów Rejonowego Związku
Kółek Wodnych w Śremie. W skład zarządu
wszedł mieszkaniec naszej gminy Bolesław
Matuszewski. Zastępcą przewodniczącego
komisji rewizyjnej będzie Józef Bartkowiak
z Konarskiego. Przedstawiciele Rejonowego
Związku podziękowali za pomoc otrzymaną od
samorządów lokalnych.
W ramach partnerskiej
współpracy ...
Delegacja Kraju Związkowego Hesja pod
przewodnictwem Sekretarz Stanu w Heskim
Ministerstwie Środowiska, Ochrony Klimatu,
Rolnictwa i Ochrony Konsumentów Beatrix
Tappeser gościła 1 czerwca w Kórniku. Był
to element programu wizyty w ramach partnerskiej współpracy Hesji z Województwem
Wielkopolskim.
Goście zwiedzili Zamek Kórnicki, gdzie spotkali się z dyrektorem zamku oraz burmistrzem
Jerzym Lechnerowskim.
Od lipca nowy wiceburmistrz
Burmistrz Jerzy Lechnerowski postanowił z dniem 1 lipca powołać na stanowisko
drugiego wiceburmistrza pana Przemysława
Pacholskiego.
Opr. ŁG
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Rok 2015 był kolejnym rokiem rozwoju
gospodarczego Gminy Kórnik. Nastąpił wzrost
dochodów gminy o 10,4%.
Wykonanie budżetu:
Dochody:
116.018.715 zł
Wydatki:
125.588.663 zł
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie
zmiany budżetu Gminy Kórnik na rok 2015
plan dochodów w 2015r. wynosił 113.099.466
zł, uzyskano natomiast dochody w wysokości
116.018.715 zł tj. 102,58%.
W stosunku do 2014r. dochody gminy
zwiększyły się o 10.964 tys. zł (o 10,4%).
Struktura dochodów przedstawia się
następująco:
- 33,43% - podatek od nieruchomości od osób
fizycznych i prawnych 38.784.444 zł, (wzrost
o 5,5% w stosunku do 2014r. tj. o 2.023 tys. zł)
- 23,87% - udział w podatku dochodowym od
osób fizycznych i prawnych 27.696.102 zł,
(wzrost o 2.174 tys. zł w stosunku do 2014r.)
Razem te dwie pozycje w dochodach
stanowią kwotę 66.480.546 zł, tj. 57,3% wykonanych ogółem dochodów.
W dalszej kolejności są:
- 12,40% - dotacje w łącznej kwocie 14.388.695
zł, (wzrost o 2.593 tys. zł w stosunku do 2014r.)
- 11,16% - subwencje (część oświatowa, równoważąca) 12.950.947 zł, (wzrost o 1.162 tys.
zł w stosunku do 2014r.)
- 7,39% - wpływy z innych lokalnych opłat
pobieranych na podstawie odrębnych ustaw
w kwocie 8.577.904 zł, w tym: opłata za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
(4.531.285 zł), opłata za zajęcie pasa drogowego (1.346.146 zł), opłata za korzystanie
z przystanków na terenie gminy (34.450 zł),
opłata od wzrostu wartości nieruchomości
(2.666.023 zł),
- 3,21% - wpływy z usług 3.721.982 zł, w tym
dochód zrealizowany przez Kórnickie Centrum
Rekreacji i Sportu OAZA 3.219.322 zł,
- 2,14% - podatek od czynności cywilnoprawnych 2.483.844 zł
- 1,22% - wpływy z różnych dochodów
1.420.550 zł, w tym dochody z tytułu potrąceń
związanych z karą umowną i obniżeniem
wynagrodzenia z tytułu wad wykonawcy rynku
w Kórniku (601.471 zł), dochody realizowane
przez Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu
OAZA (276.407 zł), zwrot za koszty mediów
w budynkach komunalnych (223.236 zł),
z tytułu porozumień związanych z wydanymi

Gmina Kórnik otrzymała dotacje:
- z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej
zleconych gminom w kwocie 5.823.004 zł,
- z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej
zleconych gminom z zakresu edukacyjnej
opieki wychowawczej w ramach programów
rządowych w kwocie 7.278 zł,
- z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących i majątkowych zadań własnych gmin
w kwocie 1.722.621 zł,
- na zadania bieżące i majątkowe realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie
4.373.423 zł,
- na zadania bieżące i majątkowe udzielane
w postaci pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie
63.162 zł,
- na zadania bieżące i inwestycyjne w ramach
programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 2.399.208 zł.
Gmina pozyskała dotacje na zadania
inwestycyjne w kwocie 2.396.008 zł, w tym
na zadania:
- rozbudowa budynku OSP w Radzewie
(201.030 zł),
- budowa placu zabaw w Robakowie wsi
(18.688 zł),

- budowa polany piknikowej w Skrzynkach
(22.243 zł),
- budowa placu zabaw w Błażejewie (23.650
zł),
- budowa wiaty w Mościenicy (124.805 zł),
- budowa promenady spacerowej wzdłuż
brzegu Jeziora Kórnickiego (1.985.856 zł) –
refundacja za 2014 i 2015r.
- budowa siłowni plenerowej we wsi Szczodrzykowo (19.737 zł) - refundacja za 2014 rok.
Uchwała Nr III/18/2014 Rady Miejskiej
w Kórniku z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie
budżetu Gminy Kórnik na 2015r. została zmieniona 8 uchwałami zmieniającymi.
Dochody:			
P l a n p i e r w o t n y 11 0 . 8 5 4 . 9 5 6 , 0 0
Plan po zmianach 113.099.465,93
Wydatki:
Plan pierwotny 121.504.956,00
Plan po zmianach 131.173.057,93
W stosunku do planu dochodów w pierwotnej uchwale budżetowej przyjętej w grudniu
2014r. dochody zwiększono o 2.244 tys. zł
a wydatki zwiększono o 9.668 tys. zł
Wzrost podatków i opłat lokalnych wynika
przede wszystkim ze wzrostu podatku od
nieruchomości. W stosunku do 2014r. przybyło
w gminie: 43,3 tys. m2 budynków mieszkalnych
(razem 902 tys.m2), 66 tys. m2 powierzchni
przeznaczonej na działalność gospodarczą
(razem 847 tys.m2), 96,6 tys. m2 gruntów związanych z działalnością gosp. (razem 4.275 tys.
m2), 17 tys. m2 gruntów pozostałych (razem
8.032 tys. m2), o 33,6 mln zł wzrosła wartość
budowli (obecnie 574 mln zł).

Powierzchnia wg stanu
na dzień 31.12.2014 r.
858.990,19 m²
178.407,58 m²
781.511,19 m²

Powierzchnia wg stanu na
dzień 31.12.2015 r.
902.317,51 m²
180.401,08 m²
847.466,38 m²

Różnica między
rokiem 2014 a 2015
43.327,32 m²
1.993,50 m²
65.955,19 m²

2.430,00 m²

2.430,00 m²

0,00 m²

1.719,21 m²
4.177.930,40 m²
8.015.586,34 m²

1.743,07 m²
4.274.560,57 m²
8.032.535,10 m²

23,86 m²
96.630,17 m²
16.948,76 m²

Lp.

Rodzaj nieruchomości

1.
2.
3.

5.
6.
7.

budynki mieszkalne
budynki pozostałe
budynki - działalność gospodarcza
budynki służące do obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym
budynki świadczenia zdrowotne
grunty - działalność gospodarcza
grunty - pozostałe

8.

grunty - pod jeziorami i zbiornikami

4.478.500,00 m²

4.478.525,00 m²

25,00 m²

9.

RAZEM
budowle (wartość)

18.495.074,90 m²
540 356 455,20 zł

18.719.978,70 m²
573 928 604,23 zł

224.903,80 m²
33 572 149,03 zł

4.
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decyzjami o warunkach zabudowy (70.095 zł),
- 1,21% - podatek od środków transportowych
1.405.559 zł,
- 1,15% - podatek rolny 1.338.216 zł,

nr 11/2016

do 2014r.)
- 0,49% - działalność usługowa (plany zagospodarowania przestrzennego) 616.596 zł (wzrost
o 35 tys. zł w stosunku do 2014r.)
Inne działy razem stanowią 0,24%.

Istnieją zaległości w poszczególnych grupach dochodów, przede wszystkim z powodu
niepłacenia podatków lokalnych (od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego).
Podatnicy nie wpłacili do budżetu
gminy kwoty 2.158.276 zł (w 2014r.
2.152.180 zł).
W ciągu roku wysłano 8.010 upomnień
na kwotę 1.919.539 zł (na pozostałą kwotę
wystawiono upomnienia w latach poprzednich).
Skierowano 2.704 tytuły wykonawcze
do postępowań egzekucyjnych na kwotę
1.005.749zł. Kwotę 349.522 zł zabezpieczono
przez wpis do hipoteki.
W 2015r. udział w podatku dochodowym od
osób fizycznych wynosił 37,67% i był wyższy
o 0,14% od udziału w 2014r. (było 37,53%). Nominalnie udział w tym podatku przekazywany
z rachunku budżetu państwa wzrósł w stosunku
do 2014r. o kwotę 2.559.469,00 zł i wyniósł
w 2015r. 25.235.139,00 zł (wzrost o 11,3%
w stosunku do wykonia).
Udział procentowy podatku dochodowego
od osób prawnych nie zmienił się w stosunku do
2014r. i wynosił 6,71 %. Nominalnie wyniósł on
2.460.962,58 zł i był niższy od 2014r. o 386tys. zł
(spadek o 13,5% w stosunku do 2014r. w 2014r.
– 2.846.649,35 zł).
Do innych dochodów, nie wymienionych
wcześniej należą:
- dochody z najmu i dzierżawy – 691.152 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
alkoholu – 449.570 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin –
332.443 zł,
- odsetki w wysokości 264.489 zł,
- sprzedaż nieruchomości gminy - 169.303 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom
fizycznym w prawo własności 6.499 zł.

- 26,96 % - oświata i wychowanie - 33.864.394
zł (wzrost o 2.829 tys. zł w stosunku do 2014r.)
- 21,21% - transport i łączność - 26.633.308 zł
(wzrost o 7.135 tys. zł w stosunku do 2014r.)
Razem 2 działy to 48,17% całego budżetu.
- 12,51 % - gospodarka komunalna i ochrona
środowiska – 15.705.070 zł (wzrost o 4.325
tys. zł w stosunku do 2014r.)
- 7,48 % - administracja publiczna - 9.399.811
zł (wzrost o 809 tys. zł w stosunku do 2014r.)
- 7,06% - opieka społeczna - 8.871.342 zł
(wzrost o 1.123 tys. zł w stosunku do 2014r.)
- 6,51 % - kultura fizyczna – 8.173.469 zł
(wzrost o 1.299 tys. zł w stosunku do 2014r.)
- 3,92% - turystyka – 4.929.320 zł (wzrost
o 4.674 tys. zł w stosunku do 2014r.)
- 3,51% - rolnictwo i łowiectwo – 4.402.421 zł
(wzrost o 3.349 tys. zł w stosunku do 2014r.)
- 2,61 % - gospodarka mieszkaniowa
3.276.670 zł (wzrost o 1.137 tys. zł w stosunku
do 2014r.)
- 2,37% - różne rozliczenia (wpłata do budżetu
państwa ) – 2.974.368 zł (wzrost o 21 tys. zł
w stosunku do 2014r.)
- 1,50% - bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 1.884.342 zł (wzrost o 162
tys. zł w stosunku do 2014r.)
- 1,38% - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –1.736.559 zł (spadek o 12.441 tys. zł
w stosunku do 2014r.)
Pozostałe wydatki są poniżej 1%, a są
wśród nich:
- 0,93% - obsługa długu publicznego (spłata
odsetek od obligacji) 1.171.198 zł (mniej o 150
tys. zł w stosunku do 2014r.)
- 0,78 % - edukacyjna opieka wychowawcza
- 977.881 zł (wzrost o 183 tys. zł w stosunku

W ogólnej kwocie wydatków zawarte są
również wydatki niewygasające z upływem roku
budżetowego, na kwotę 3.243.579 zł.
Na ww. kwotę składają się następujące
zadania inwestycyjne:
• budowa kanalizacji sanitarnej ul. Katowicka,
Czereśniowa w Dziećmierowie (projekt);
• budowa u. Poznańskiej/ul. Mostowej w Kamionkach wraz z kanalizacją deszczową;
• budowa drogi w Żernikach;
• budowa ul. Steckiego w Kórniku;
• budowa drogi na odcinku od drogi powiatowej
do dz. nr 136 we wsi Czmoniec (projekt);
• budowa promenady spacerowej wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego;
• budowa budynku socjalnego w Szczodrzykowie (projekt);
• wykonanie instalacji gazowej w budynku
Prowent 5 w Kórniku;
• modernizacja budynków nr 5,6 przy Pl. Niepodległości w Kórniku;
• budowa zasilania i oświetlenia placu zabaw
w Prusinowie – etap I;
• budowa oświetlenia przystanku w Żernikach;
• modernizacja świetlicy w Dziećmierowie;
• budowa siłowni zewnętrznej przy Prowencie.

SPRAWOZDANIE

SPRAWOZDANIE

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kórnik za 2015r.

Wydatki majątkowe stanowiły 32,79% ogólnej kwoty wydatków (w 2014r. było to 32,24%).
Wykonano wydatki majątkowe o wartości
41.182.324 zł (w 2014r. - 35.717.107 zł).
W stosunku do planu (43.087.394 zł), inwestycje zostały wykonane w 95,58%.
W stosunku do planu nie wykonano:
wydatków bieżących: 3.679 tys. zł
wydatków majątkowych: 1.905 tys. zł
Wpływ na niższe wykonanie miały m.in.
następujące fakty:
• nie wydatkowano środków przeznaczonych
na wydatki bieżące, m.in. na:
- wydatki na zadanie w zakresie gospodarki
odpadami (492 tys. zł),
- rezerwy (448 tys. zł),
- wydatki na funkcjonowanie administracji (414
tys. zł),
- wydatki oświatowe (603 tys. zł);
• nie wydatkowano środków przeznaczonych

Wydatki
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie budżetu
Gminy Kórnik na rok 2015 plan wydatków na
2015 rok wynosił 131.173.058 zł, natomiast
wykonanie wydatków wynosiło 125.588.663
zł, co stanowi 95,74% planu.
W 2015r. wykonano wydatki w kwocie
125.588.663 zł, czyli w stosunku do 2014r.
wydatki zwiększyły się w 2015r. o 13,4%
(o 14.800 tys. zł).
Struktura wydatków przedstawia się następująco:
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Ogółem w 2015r. wykonano 84 zadania za kwotę 35.460.109 zł, z których
najważniejszymi były:
- budowa kompleksu edukacyjnego w północnej części gminy - budowa szkoły podstawowej, gimnazjum oraz przedszkola w kwocie
8.179.927 zł
- budowa promenady spacerowej wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego w kwocie 4.929.320 zł
(dofinansowanie zadania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007-2014) (w tym wydatki niewygasające 978.952zł)
- budowa drogi w Żernikach w kwocie 7.103.446
zł (w tym wydatki niewygasające 679.942 zł)
Budowa dróg, chodników i placów
na terenie Gminy w łącznej kwocie
17.560.264 zł – 23 zadania, w tym:
- budowa ul. Poznańskiej/Mostowej w Kamionkach wraz z kanalizacją deszczową – w kwocie
6.885.213 zł (w tym wydatki niewygasające
460.382 zł)
- ścieżka pieszo - rowerowa łącząca Kamionki
(ul. Mostowa), Szczytniki (ul. Jeziorna), Koninko
(ul. Lazurowa) – w kwocie 847.432zł
- budowa ul. Steckiego w Kórniku w kwocie
508.587 (w tym wydatki niewygasające
480.000 zł) - zadanie dwuletnie, zostanie zakończone w 2016r.,
- modernizacja ul. Poprzecznej w Kórniku,
w tym kanalizacja deszczowa w kwocie
501.435 zł,
- budowa chodnika wraz z oświetleniem przy
ul. Mieczewskiej w Kamionkach w kwocie
344.999 zł
- budowa ul. Szerokiej w Robakowie-osiedlu
(dokończenie) w kwocie 267.488 –
- modernizacja ul. Polnej w Czmoniu w kwocie
211.435 zł
- budowa chodnika przy ul. Wspólnej w Szczytnikach w kwocie 173.963 zł
- budowa chodnika od ul. Woźniaka do budynku
McDonald w Kórniku w kwocie 152.294 zł,
- budowa parkingu przy ul. Wyspiańskiego
w Kórniku w kwocie 144.952 zł.
- budowa chodnika ul. Mickiewicza w Kórniku
w kwocie 126.592 zł
- budowa ul. Jaśminowej w Robakowie-osiedlu
wraz z odwodnieniem w kwocie 90.000 zł
- budowa drogi w Konarskim (Huby) w kwocie
81.840 zł
- budowa chodnika we wsi Robakowo - wieś
ul. Wiejska (kontynuacja) w kwocie 29.930 zł
(w tym fundusz sołecki 10.000 zł)
- budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową
na ul. Flensa w kwocie 7.000,00 zł – zadanie
dwuletnie, zostanie zakończone w 2016r.,
Budowa oświetlenia na terenie Gminy w łącznej kwocie 714.111 zł – 22
zadania, w tym:
- budowa oświetlenia na Prowencie w kwocie
73.839 zł

- budowa oświetlenia na terenie Ośrodka „Błażejewko” oraz na dojściu do przystanku autobusowego w Błażejewku w kwocie 119.433 zł
- budowa oświetlenia os. Nadwarciańskie
(Trzykolne Młyny) w kwocie 52.142 zł
- budowa oświetlenia placu zabaw i boiska
w Szczytnikach w kwocie 49.909 zł
- budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej
w Biernatkach w kwocie 99.835 zł - budowa oświetlenia terenu wokół budynku
strażnicy w Radzewie i świetlicy w Robakowie
w kwocie 13.900 zł,
- budowa oświetlenia w Błażejewie wzdłuż drogi
powiatowej w kwocie 60.631 zł
- budowa oświetlenia w Robakowie ul. Żernicka
w kwocie 20.700 zł
- budowa oświetlenia w Robakowie-wsi
ul.Szkolna, ul. Szafirowa i Błękitna oraz ul.
Polna i Pogodna w kwocie 135.886 zł (w tym
fundusz sołecki 2.000 zł)
- budowa zasilania i oświetlenie placu zabaw
w Prusinowie - etap I w kwocie 15.000 zł (w tym
wydatki niewygasające 15.000 zł) oraz 13
projektów na wykonanie oświetlenia w Dębcu,
Czołowie, Koninku, Radzewie, Dachowie,
Szczytnikach i Robakowie-osiedlu.
Budowa i modernizacja świetlic
i strażnic w łącznej kwocie 961.226 zł:
- modernizacja strażnicy w Kamionkach –
w kwocie 260.091 zł
- modernizacja świetlicy w Błażejewie w kwocie
130.170 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Dziećmierowie w kwocie 570.965 zł (w tym wydatki
niewygasające 62.471 zł)
Budynki komunalne:
- budowa budynku socjalnego w Szczodrzykowie (projekt) w kwocie 44.895 zł (w tym wydatki
niewygasające)
- modernizacja budynku Prowent 6 (elewacja
budynku) w kwocie 266.987 zł
- modernizacja budynku przy ul. Dworcowej 7
w Kórniku (projekt) w kwocie 18.450 zł
- wykonanie instalacji gazowej w budynku
Prowent 5 w kwocie 68.078 zł (w tym wydatki
niewygasające 62.078 zł)
Inne zadania inwestycyjne:
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji
sanitarnej w ul. Michałowskiego w Kórniku
w kwocie 184.405 zł
- przebudowa przepompowni ścieków dla
skanalizowania OSiR w Kórniku w kwocie
100.853 zł
- budowa drogi dojazdowej do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz
z oświetleniem w kwocie 470.428 zł,
- budowa sieci wodociągowej do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m.
Czołowo w kwocie 143.163 zł
- budowa boiska w Kamionkach (dokończenie)
w kwocie 99.871 zł – zadanie wykonano,
- budowa boiska w Żernikach w k w o c i e
47.712 zł,
- budowa boiska wielofunkcyjnego w
miejscowości Szczytniki w kwocie 60.337 zł
(finansowane z funduszu sołeckiego w kwocie
8.388 zł),
- Radzewska Kraina Sportu Radzewo ul. Dworzyskowa w kwocie 130.909 zł
- rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego
w Kamionkach, ul. Mieczewska, boisko wiejskie
w kwocie 186.858 zł.

W  pozostałych wydatkach majątkowych mieszczą się pozycje:
- wniesienie aportu pieniężnego do AQUANET
SA w kwocie 3.000.000 zł z przeznaczeniem
na budowę kanalizacji sanitarnej w północnej
części gminy;
- wydatki na wykupy nieruchomości, w tym pod
drogi w kwocie 1.293.886 zł;
- udzielono dotacji dla OSP w wysokości
349.800 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie
nowego samochodu pożarniczego;
- wpłata przekazana do związku gmin w wysokości 218.273 zł na dofinansowanie budowy
schroniska dla zwierząt w Gminie Kostrzyn;
- zakupy majątkowe Urzędu (sprzęt komputerowy, oprogramowanie) w kwocie 209.623 zł;
- zakup wyposażenia dla Centrum OAZA
w kwocie 114.684 zł
- zakup nowego samochodu dla Straży Miejskiej w kwocie 69.897 zł;
Na komunikację Gminy przeznaczono
5.967.625 zł (w 2014r. było 5.640.392 zł), w tym
dotacja dla Miasta Poznania w wysokości
1.097.706 (w 2014r. było 930.327 zł) dofinansowanie przewozów pasażerskich na trasie
Poznań-Kamionki-Borówiec.
Spółka Kombus otrzymała środki w kwocie
4.869.920 zł.
Inne pozycje po stronie wydatków:
- dowozy szkolne dzieci niepełnosprawnych –
538.661 zł (w 2014r. było 502.256 zł),
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych –
2.102.793 zł (w 2014r. 1.983.811 zł) – dotacje
otrzymało 6 placówek: „Śpiewający Włóczykije”
w Skrzynkach (816.339,77 zł), „Bajkowy Dwór”
w Kórniku (624.444,60 zł), „Skrzaty” w Borówcu
(398.665,85 zł), „Akademia Malucha” w Robakowie (158.137,10 zł), „Tajemnicza wyspa”
w Borówcu (24.856,81 zł), Punkt Przedszkolny
„Skrzaty” w Kamionkach (80.348,54 zł).
- dotacje dla innych gmin za pobyt dzieci z Gminy Kórnik w przedszkolach 905.030 zł (w 2014r.
789.409 zł) – dotacje przekazano do 11 jst:
Miasto Poznań - 360.972,84 zł,
Mosina – 392.433,86 zł,
Gmina Śrem – 41.971,85 zł,
Gmina Swarzędz – 10.084,42 zł,
Kleszczewo –18.899,21 zł,
Komorniki –3.998,53 zł,
Gmina Kostrzyn – 1.332,35 zł,
Tarnowo Podgórne – 5.323,31 zł,
Luboń –17.542,49 zł,
Środa Wlkp. –42.603,41 zł,
Dopiewo – 9.867,26 zł.
- dotacje dla żłobków i klubów dziecięcych –
231.600 zł (w 2014r. było 35.100 zł) – dotacje
otrzymały 4 placówki: „Tik-Tak” (129.600 zł), „4
słonie” (46.800 zł), „Wesoła chatka małolatka”
(46.200 zł), „Tajemnicza wyspa” (4.500 zł).
- dotacja dla Biblioteki – 545.500 zł (w 2014r.
544.406 zł)
- dotacja dla KOK – 771.783 zł (w 2014r.
729.946 zł)
- dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 24.000 zł (8 osób)
- dofinansowanie podmiotów niepublicznych:
714.373 zł
w tym: sport – 497.559 zł (w 2014r. 407.979 zł)
kultura – 109.766 zł (w 2014r. 111.610 zł)
opieka społeczna (dz. 852 i 853) – 46.548 zł
(w 2014r. 55.279 zł)
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edukacyjna opieka wychowawcza – 40.000 zł
(w 2014r. 40.000 zł).
Na zadania w zakresie prowadzenia
schronisk dla bezdomnych zwierząt Gmina
przeznaczyła środki w wysokości 424.908 zł,
w tym dotację na budowę schroniska w Skałowie (Gmina Kostrzyn) w kwocie 218.273 zł,
a dla schroniska w Gaju (Gmina Śrem) kwotę
107.351 zł.
W latach 2013-2015 Gmina Kórnik łącznie
przekazała na dofinansowanie budowy schroniska w Skałowie kwotę 729.959 zł.
FUNDUSZ SOŁECKI
W budżecie na 2015 rok zaplanowano środki na fundusz sołecki w łącznej kwocie 634.234
zł. Wykonanie środków funduszu sołeckiego
wynosi 609.517 zł, co stanowi 96,10% planu.
Sołectwa przeznaczyły środki z funduszu
na zadania związane z:
- utrzymaniem infrastruktury drogowej w kwocie
łącznej 78.792 zł, w tym na zadania majątkowe
25.012 zł,
- gospodarką komunalną w kwocie 346.701
zł, w tym na zadania majątkowe w wysokości
50.182 zł; pozostałe wydatki bieżące związane
były przede wszystkim z utrzymaniem świetlic
sołeckich (łączna kwota 228.171 zł),
- kulturą i sztuką, w tym przede wszystkim na
organizację imprez w łącznej kwocie 146.347 zł,
- kulturą fizyczną w łącznej kwocie 37.677 zł,
w tym na zadania majątkowe w wysokości
8.388 zł.
GOSPODARKA ODPADAMI
Gmina uzyskała dochody w kwocie
4.606.767 zł (w 2014r. było 4.390.295 zł), natomiast zrealizowała wydatki na kwotę 4.874.226
zł (w 2014r. było 3.429.119 zł).
W 2015r. Gmina Kórnik wpłaciła do budżetu
Państwa kwotę 2.974.368 zł z tytułu podwyższonych dochodów.
Dla porównania w kolejnych latach wpłacaliśmy
następujące kwoty (w kolejności: rok, wysokość
wpłaty, % udział wpłaty do dochodów)
2007 332 364,00
0,66
2008 467 974,00
0,77
2009 587 128,00
0,89
2010 1 401 806,00
1,91
2011 1 807 441,00
2,16
2012 2 514 300,00
2,90
2013 3 484 071,00
3,81
2014 2 953 121,00
2,82
2015 2 974 368,00
2,58
2016 3 036 810,00
2,47

PRZYCHODY
W 2015 roku przychodem Gminy Kórnik
były wolne środki wynikające z rozliczenia
lat ubiegłych w wysokości 11.540.202,65 zł
oraz środki z emisji obligacji w łącznej kwocie 7.400.000 zł, a także wpływ pierwszej
raty pożyczki od spółki MyPlace na realizację zadania: budowa drogi w Żernikach,
w wysokości 7.073.444,58 zł
ZADŁUŻENIE
Na dzień 31.12.2015r. zadłużenie Gminy Kórnik z tytułu obligacji i pożyczek wynosi 48.863.000,03 zł, co stanowi 42,11%
w stosunku do wykonanych dochodów.
Łączna kwota przypadająca w 2015
roku do spłaty zadłużenia wraz z odsetkami
wyniosła 8.488.198,37 zł, co stanowi 7,31%
w stosunku do dochodów wykonanych .
Majątek Gminy Kórnik
Dla Gminy Kórnik bilans z wykonania
budżetu wynosił za 2015r. po stronie aktywów i pasywów:
stan na początek roku 18.473.267,44 zł.
stan na koniec roku 13.589.320,64 zł.
Z łącznego bilansu jednostek budżetowych Gminy Kórnik, w rzeczowych
aktywach trwałych znaczące są 3 pozycje:
Stan na
Nieruchomości gruntowe
Budynki, lokale i obiekty
inżynierii lądowej i wodnej
Środki trwałe w budowie

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Długości sieci w posiadaniu spółki Aquanet SA
na koniec 2015 roku
Sieć kanalizacji sanitarnej: 55,57 km
Sieć wodociągowa: 242,5 km
Ważne wydarzenia w 2015r.
• Zrekultywowanie wysypiska w Czmoniu
•10-lecie partnerstwa Kórnik Kӧnigstein

31.12.2014r.
64.328.485,94

31.12.2015r.
66.782.394,79

156.326.080,20

182.054.666,59

18.578.452,01

15.805.711,17

Wartość majątku trwałego Gminy Kórnik
wynosi: 268.269.782,77 zł (w 2014r. było
240.948.084,01 zł).

Udziały w spółkach
31.12.2015r.

W grudniu 2015 roku Gmina przekazała
Spółce AQUANET kwotę 3.000.000,00 zł.
Kwota ta została wprowadzona do ewidencji
księgowej w styczniu 2016 roku na podstawie postanowienia KRS. Tym samym udział
Gminy w kapitale Spółki zwiększył się o kwotę
3.000.000 zł i na dzień 25.01.2016 r. Gmina
Kórnik posiada w Spółce 17.868.462,00 akcje,
co stanowi 1,6040% kapitału zakładowego.
Zestawienie ilościowe majątku Gminy
Kórnik (stan na 31.12.2015 r.):
Powierzchnia nieruchomości gruntowych
567,1035 ha
Ilość budynków mieszkalnych 33 szt.
Powierzchnia lokali mieszkalnych
6624,99 m2
Długość sieci kanalizacyjnej 21,02 km
Długość sieci wodociągowej 139,33 km
Długość kanalizacji opadowej 34,34 km
Długość dróg
216,164 km

na dzień

Spółka
Kórnickie Przedsiębiorstwo
Autobusowe „KOMBUS” Sp. z o.o.
Wodociągi Kórnickie i Usługi
Komunalne WODKOM Sp. z o.o.
SATER KÓRNIK Sp. z o.o.
AQUANET S.A.
„Zakład Gospodarki Odpadami”
Sp. z o.o. w Jarocinie
Ogółem:
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na zadania inwestycyjne, w tym m.in. budowa
ul. Poznańskiej/Mostowej w Kamionkach wraz
z kanalizacją deszczową (460 tys. zł), modernizacja dróg w Borówcu ul. Leśna Polana, Jęczmienna, Karmelowa i Spółdzielcza (409 tys. zł);
• wykup nieruchomości przez Gminę Kórnik
(137 tys. zł);
• inne zadania wykonano za mniejszą kwotę
niż zapisano w budżecie.

•W 2015r. Gmina Kórnik otrzymała nagrody
i wyróżnienia:
•IV miejsce w Rankingu Zrównoważonego
Rozwoju jst w kategorii gminy miejsko-wiejskiej
•Statuetka w konkursie „Gmina Atrakcyjna
Turystycznie”.
Jerzy Lechnerowski
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

Udział Gminy
Kapitał zakładowy
Spółki
(%)
(zł)
5.700.500,00

100

5.700.500,00

2 744 000,00

100

2 744 000,00

210.000,00
100
1.113.969.222,00 1,33

210.000,00
14.868.462,00

27.713.000,00

7,80

2.161.000,00

X

X

25.843.962,00

Sesja
Absolutoryjna
17 maja w Strażnicy OSP Kórnik odbyła
się sesja absolutoryjna Rady Miasta i Gminy
Kórnik. Radni jednomyślnie udzielili Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik absolutorium.
Samorządowcy zajmowali się także sprawami
bieżącymi, a szczegóły podjętych uchwał znaleźć można na stronie:
http://api.esesja.pl/posiedzenie8/6228
ŁG
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konkurowali w najwolniejszym przejeździe
na rowerze, najszybszym oraz w jeździe z
„przeszkodami”. W tym czasie można było
również nauczyć się zmieniać dętkę, co jest
umiejętnością niezwykle przydatną dla każdego
rowerzysty. Członkowie Kórnickiego Bractwa
Rowerowego zademonstrowali jakie narzędzia
są nam potrzebne i co po kolei musimy zrobić.
Radami jak przygotować swój organizm do
sezonu rowerowego, jak zadbać o zdrowie
i uniknąć kontuzji służył fizjoterapeuta Bartek
Zakrzewski. Tradycją Odjazdowego Bibliotekarza jest „zabawa słowem”, w tym roku zadaniem
było wymyślenie hasał promującego bibliotekę.
Nasi odjazdowi uczestnicy jak zawsze wykazali
się inwencją twórczą i niełatwo było oddać głos
na jedno hasło. Najmłodsi uczestnicy, których
z roku na rok jest z nami coraz więcej, tworzyli
piękne obrazki pod hasłem „Zaczarowany
rower”. Oba konkursy przygotowały i poprowadziły Panie z Biblioteki Publicznej w Kórniku.
Dla uczestników wszystkich konkursów nie

zabrakło nagród, oczywiście książkowych!
Po godzinie 13 czas było ruszyć w drogę
powrotną do Kórnika. Peleton 70 „pomarańczowych” rowerzystów na pewno zwrócił uwagę
mieszkańców miejscowości, które odwiedziliśmy. Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo
w wydarzeniu oraz zapraszamy na kolejną
edycję Odjazdowego Bibliotekarza za rok.
Organizatorzy Biblioteka Publiczna w Kórniku oraz Stowarzyszenie Smartness składają
szczególne podziękowania za pomoc w organizacji wydarzenia: Dyrekcji oraz nauczycielom
Gimnazjum w Robakowie, członkom Kórnickiego Bractwa Rowerowego, Panu Bartkowi
Zakrzewskiemu, policjantom z Komisariatu
w Kórniku oraz z Komendy Miejskiej w Poznaniu, Straży Miejskiej w Kórniku oraz Urzędowi
Miasta i Gminy Kórnik.
Zdjęcia z wydarzenia są dostępne na
stronie: www.facebook.com/SmartnessOfficial
Joanna Szymanowicz

Trzy grupy uczniów Zespołu Szkół
w Kórniku oraz po jednej grupie
z gimnazjów w Kórniku i Robakowie
odbyły 20 maja niezwykłą lekcję historii. Na wcinającym się w Jezioro
Bnińskie Półwyspie Szyja poznawali
dzieje osadnictwa na tym terenie
oraz pokazano im jak uzbrojeni byli
wojowie w czasach Mieszka I.
Półwysep Szyja jest bezcennym obszarem archeologicznym. Udokumentowano tu zarówno osadę kultury łużyckiej
(rozwijającą się od schyłku epoki brązu
w VIII w. p.n.e.) jak i pozostałości dwóch
grodzisk wczesnośredniowiecznych pochodzących z czasu pierwszych Piastów.
Mamy więc obok siebie relikty równie
cenne jak te w Biskupinie, oraz skarby
historii z okresu tworzenia się polskiej
państwowości. Badania naukowców pod
kierunkiem prof. Jana Żaka, oraz kórniczanina prof. Jerzego Fogla w latach
60tych XX wieku szczegółowo ujawniły
dowody na niezwykłą wartość historyczną tego miejsca. Ciągle jednak trzeba
przypominać, szczególnie młodzieży,
jak ciekawa jest historia okolic Bnina
i całego naszego regionu.
O tym jak przebiegało zasiedlanie
półwyspu, jak rozwijało się tu osadnictwo, kto odkrywał i badał pamiątki dawnych dziejów na tym terenie opowiedział
uczniom dr Jacek Jaskólski z Biblioteki
Kórnickiej PAN. Dr Jaskólski pomaga od
pewnego czasu Parafii w Bninie, będącej administratorem terenu, w uporządkowaniu i oznaczeniu obszaru grodzisk.
Dr Kazimierz Krawiarz zaprosił do Izby
Pamiątek Regionalnych w bnińskim ratuszu gdzie opowiedział o historii Bnina.
Członkowie Stowarzyszenia Edukacji i Odtwórstwa Historycznego „Aurea
Tempora” opowiedzieli o militariach
w czasach pierwszych Piastów. Każdy
mógł założyć kolczugę, unieść miecz
lub topór, przymierzyć hełm lub strzelić
z łuku. A wszystko to w miejscu, gdzie
przed ponad tysiącem lat prawdziwi
wojowie bronili prawdziwego grodziska.

„KLAUDYNKA” Z WIZYTĄ W SZKOŁACH

Na początku maja w ramach promocji
wolontariatu my, wolontariuszki Kórnickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom
z Niepełnosprawnością Intelektualną
i Ruchową „Klaudynka”, odwiedziłyśmy
trzy szkoły podstawowe w naszej gminie:
SP w Kamionkach, SP w Bninie oraz SP
w Radzewie.
W Kamionkach złożyłyśmy pierwszą
wizytę w klasach czwartych i piątych, gdzie
opowiedziałyśmy o naszej działalności,
zapoznałyśmy uczniów z pojęciem wolontariatu oraz zachęciłyśmy do zbiórki nakrętek
na rzecz naszego stowarzyszenia.
W szkołach w Bninie i w Radzewie,
gdzie promowałyśmy wolontariat już rok
temu, przypomniałyśmy o klaudynkowych
zajęciach oraz o możliwości przyłączenia
się do grona wolontariuszy. Podziękowałyśmy również za dzielną zbiórkę nakrętek,
gdyż dzieciaki od dłuższego czasu wspomagają „Klaudynkę” w ten właśnie sposób.
Dziękujemy dyrekcji szkół oraz wychowawcom klas za miłe i serdeczne przyjęcie.
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda
nam się spotkać ponownie.

Około 120 uczniów skorzystało z tej
niezwykłej lekcji dzięki ks. proboszczowi
Franciszkowi Sikorze, który udostępnił
teren półwyspu. Wydarzenie współfinansował Urząd Miasta i Gminy Kórnik. Podziękowania należą się prelegentom dr
Jackowi Jaskólskiemu i dr Kazimierzowi
Krawiarzowi oraz członkom stowarzyszenia „Aurea Tempora”.
Trzeba mieć nadzieję, że przepieknie położony Półwysep Szyja stanie się
zadbanym azylem miłośników dawnych
dziejów, miejscem upowszechniania
wiedzy i „pomocą naukową” dla nauczycieli historii.

Wolontariuszki „Klaudynki”
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Bibliotekarz na dwóch kółkach

W sobotę 7 maja w Kórniku po raz czwarty
odbyła się akcja „Odjazdowy Bibliotekarz”.
Tym razem spotkaliśmy się przy Bibliotece
Publicznej w Kórniku. Uczestnicy jak co roku
otrzymali okolicznościowe szprychówki, przypinki i pomarańczowe koszulki. Tuż po godzinie
10 eskortowani przez Policję oraz Straż Miejską wyruszyliśmy w trasę. Piękna słoneczna
pogoda sprzyjała podjęciu wysiłku, a trzeba
przyznać, że gdy wjechaliśmy do lasu nie było
łatwo pedałować po piaszczystych ścieżkach.
Ruszyliśmy przez Mościenicę w kierunku Kamionek. Naszym celem było Robakowo, gdzie
na boisku szkolnym Gimnazjum czekali na nas
nauczyciele i uczniowie. Po prawie dwugodzinnej jeździe każdy z przyjemnością posilił się
słodką drożdżówką, jabłkiem, kawą i herbatą .
Nie jechaliśmy jednak do Robakowa tylko po to,
by odpoczywać! Jak zawsze nie obyło się bez
dodatkowych atrakcji. Nauczyciele i uczniowie
Gimnazjum w Robakowie przygotowali kilka
konkursów sprawnościowych. Dzieci i młodzież

Łukasz Grzegorowski
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„MIEJSKA LEGENDA”
CZY „TANIEC
Z GWIAZDAMI” ?
„Miejska legenda” to
na pozór prawdopodobna informacja, która
jest rozpowszechniana w kręgach towarzyskich, ale i mediach. Budzi wielkie emocje
u słuchaczy (odbiorców), ale zazwyczaj jest
nieprawdziwa. Są to często zmodyfikowane
„opowieści ludowe”. Kiedyś popularną była
legenda miejska o czarnej wołdze (samochód produkcji ZSRR), porywającej dzieci
w czasach PRL-u. Obecnie co jakiś czas
wraca, niczym list-łańcuszek Świętego
Antoniego, legenda o porywaniu dzieci
w marketach i wycinaniu im narządów na
przeszczepy.
Ale co to ma wspólnego z pszczelarstwem, zapyta ktoś. Otóż – ma. Pszczoły są
tutaj bardzo podobne w swoich zachowaniach, jak ci ludzie, którzy wierzą w miejskie
legendy. Te najwytrwalsze z nich, a może
najleniwsze, potrafią jeszcze przez kilka
dni przylatywać na miejsce, wokół którego
krąży już tylko miejska legenda o „ekstra”
pożytku, smakowitym, w dużej ilości i łatwym do uzyskania. Równie łatwym, ale do
zaobserwowania momentem powstawania
pszczelej miejskiej legendy jest nieopaczne
pozostawienie na chwilę, na wolnym powietrzu ramek po miodobraniu, akcesoriów lub
naczyń używanych przy pozyskiwaniu bądź
dystrybucji miodu. Mamy wówczas pewne
jak w banku, iż pszczoły zwiadowczynie nieproporcjonalnie szybko do czasu ekspozycji
„namierzą” to miejsce, a następnie w ulu za
pomocą tańca rozgłoszą informację o super
okazji do zdobycia miodu bez nadmiernego
wysiłku. Odradzam jednak Czytelnikom
eksperymentowanie w tym zakresie, gdyż
efekty mogą być naprawdę nieprzyjemne
dla obu stron…
Zwiadowczynie to jakby elitarna jednostka pszczela dysponująca najlepszymi
owadami, które posiadają już „japońskie”
(jako-takie) doświadczenie i stosowną
wiedzę życiową swego gatunku. Szukają
one atrakcyjnych miejsc pożytkowych. Gdy
już je znajdą, wykonują jeszcze kilka lotów
do ula, aby zoptymalizować trasę (z reguły
najkrótszą z punktu A do punktu B) i ją sobie
zakodować. Potem zdobytą wiedzą dzielą
się z innymi pszczołami w rodzinie.
Ludzie w zależności od regionu świata,
„dorobili się” rozmaitych gatunków tańca.
Nawet wewnątrz danego kraju funkcjonowały różne charakterystyczne tańce i ich
odmiany. Tych tanecznych form jest więc
wiele. U pszczół natomiast jest to jednak
bardziej zglobalizowane i ograniczone.
Można wyróżnić zaledwie kilka ich gatunków z odmianami uzależnionymi od
odległości do pożytku. Tak jak u ludzi jest
taniec tango, oberek, polonez, czy walc,
tak miodne owady poruszają się rytmicznie
w takt tańców, które moglibyśmy nazwać :
werbunek, alarm, higiena, radość i masaż.
Pierwszy z nich o charakterze werbunkowym ma dwie odmiany: okrężną i wywi-

janą. Werbunek, czyli zachęta pszczelich
sióstr do wspólnego „zaciągu” na pożytek
w przypadku ruchów okrężnych informuje,
iż docelowe miejsce jest blisko ula - do
kilkudziesięciu metrów i pszczoły latając
potem wokół ula na podstawie próbki „towaru” przekazanej im przez zwiadowczynię
znajdą szybko szukane miejsce. Taniec
werbunkowy wywijany -przekazuje istotne
informacje o miejscach nawet znacznie
oddalonych od ula. Sekwencja ruchów
pszczoły, która kilkanaście razy na sekundę
„wywija” swoim ciałem na boki, raz na jedną
raz na drugą stronę, nie jest możliwa do
zauważenia przez człowieka, ale pszczoły
sobie z tym radzą i potrafią „sczytać” przekazywaną wiadomość. Pszczoła wówczas
jakby „trzęsie się”, chodzi po linii prostej
w kierunku gdzie jest pożytek i zawraca
półkoliście raz jedną stroną, potem drugą
stroną i tak wiele razy w kilkusekundowych
cyklach tańca, aż podobnie zaczynają „tańczyć” zwerbowane siostrzyczki, które w ten
sposób już wiedzą dokąd lecieć. Istotny
przy tańcu jest też kąt pod którym w stosunku do ula należy lecieć. Zakodowana informacja zebrana z trasy zwiadowczyni opiera
się na Słońcu, a w ulu gdzie jest ciemno
przekazywana jest w oparciu o siły ciążenia
(pionowo w dół po plastrze). W locie na
pożytek pszczoła wykorzystuje podstawowo Słońce, a gdy niebo jest zachmurzone
– polaryzację światła słonecznego. Taniec
poranny będzie wykonany pod innym kątem
niż taniec popołudniowy, choć dotyczy tego
samego pożytkowego miejsca.
Precyzja przekazu nie jest jednak taka
dokładna przy odległościach od 1 km do
3 km, trudno tu o właściwe wyskalowanie
odległości przez „informatorkę”. Stwierdzono
w wyniku prowadzonych badań, że pszczoły
w przypadku pomiaru odległości stosują
optyczny licznik pomiaru, im więcej zróżnicowania struktury krajobrazu nad którym leci
pszczoła, tym bardziej wydaje się jej, że odległość jest większa. Przy monotematycznej
przestrzeni z kolei, przekłamanie odległości
jest odwrotne, wydaje się jej, że cel jest bliżej
niż w rzeczywistości. W takich przypadkach
istotniejszy jest jednak dla pszczół przekaz
kierunkowy, a nie odległościowy. Pszczoły
nie przekazują sobie informacji na temat
wysokości przelotu, co też czyni dany lot
lotem nieprecyzyjnym w zakresie dystansu.
Obalono mit, iż pszczoły obliczają dystans
na podstawie zużytej przez siebie energii.
Jeszcze jedną odkrytą ciekawostką jest
pomiar dystansu przebytego przez pszczołę
na podstawie szybkości przelotu mijanego
obszaru, co owady te wykonują (i „przeliczają”) tylko w drodze na pożytek, a nie przy
powrocie do ula.
Taniec „alarm” przestrzega pozostałe
pszczoły np. przed lataniem na skażony
pożytek. Taniec ten polega na potrząsaniu
odwłokiem z jednoczesnym ruchem spiralnym lub zygzakowatym. Taniec „higiena”
poprzez „przestępowanie” z nogi na nogę
i wstrząsanie ciałem zachęca pozostałe
pszczoły do oczyszczenia ciała tancerki.
Taniec „radość” wykonywany jest poprzez
grzbietowo-brzuszną wibrację odwłoka
robotnic, które szykują młodą królową do

pierwszego lotu godowego. Taniec „masaż”
z kolei ma zachęcić pszczele siostry do
użycia żuwaczek i języczka do masowania
tancerki – cel niezdefiniowany.
„Parkiet taneczny”, a właściwie „parkiet
giełdowy”, bowiem następuje na nim swoista wymiana informacji i próba werbunku
dla swoich pożytków (swoich „akcji”), na
którym odbywają się pszczele tańce, ma
generalnie stałą lokalizację w ulu. Miejsce
to jest chemicznie naznaczone, a jego
stałość polega na tym, że przemieszczona ramka z „parkietem tanecznym” w ulu
i tak będzie nadal miejscem „sali balowej”
choć w innym niż pierwotne miejscu. „Sala
balowa” najczęściej usytuowana jest na
niewielkim obszarze plastra blisko otworu
wlotowego do ula. Każda pszczela tancerka potrzebuje do swojej dyspozycji tylko
do ok.10 [cm2] parkietu – plastra. Rolę
swoistego „dzwonu giełdowego” pełni
sieć sześciokątnych pszczelich komórek.
Aby zachęcić „akcjonariuszy” do „gry”,
pszczoła werbująca wprowadza w drżenie
wyróżniające się od szumu ogólnego w ulu
komórki plastra, wabiąc w ten sposób zainteresowane i potencjalne nowe robotnice
na akcje pożytkowe.
Choć badacze nie mają jeszcze 100-procentowej wiedzy w dziedzinie tańców
pszczelich, to w 1973 roku Nagrodę Nobla
z fizjologii i medycyny otrzymał austriacki
biolog i zoolog Karl von Frisch (1886-1982),
który swoimi pionierskimi doświadczeniami
terenowymi opisał bardzo szczegółowo
sposób komunikowania się pszczół.
Reasumując, zlokalizowane miejsce
pożytkowe „przekazywane” jest za pomocą
specjalnych ruchów wykonywanych przez
pszczołę. Staje się ona wówczas dla pozostałych robotnic „gwiazdą”, niczym ludzcy
celebryci z „Tańca z Gwiazdami”. Pszczoły
interpretują sobie prezentowany taniec
w taki sposób, że w efekcie pozyskują
wiedzę na temat kierunku, odległości i „wartości” pożytku (im intensywniejszy taniec
tym lepszy pożytek). Jednak, aby rodzina
pszczela mogła dalej żyć, nie może sobie
pozwolić na to, że „cały ul tańczy”. Gwiazdą
zostaje pierwsza robotnica – zwiadowczyni, która „zlokalizuje cel” – atrakcyjną
informację dla pszczelej społeczności.
Gdyby reszta pszczół po powrocie tańczyła, to z ula korpusowego zrobiłaby się
„piramida argentyńska”. Zabrakłoby „rąk”
do pracy, a wszystkie pszczoły tylko by
tańczyły, niczym w dyskotece i żadna by
już nie pracowała. Tak się jednak nie dzieje,
w przeciwnym wypadku gatunek pszczeli
wyginąłby. Pszczela „gwiazda” nie spoczywa na laurach i za jakiś czas, gdy widać, że
jej taniec zachęcił siostry do odwiedzenia
obfitego pożytku, sama ponownie wciela
się w rolę robotnicy, czy nawet przewodnika
niewielkich grup. Nie spoczywa na laurach
i nie „odcina kuponów od sławy” w przeciwieństwie do wielu ludzkich celebrytów. Jak
jednak widać, zdarza się i tak, że „gwiazda”
staje się niekiedy mimowolnym „ojcem”
pszczelej miejskiej legendy.

WSPARCIE FINANSOWE
NA ROZPOCZĘCIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

EURO 2016 w świetlicy w Biernatkach
Zapraszamy wszystkich mieszkańców i gości
na wspólne oglądanie meczów piłki nożnej
Polskiej reprezentacji na EURO 2016
w świetlicy wiejskiej w Biernatkach.
W grupie radośniej przeżywać.
Zabierz dobry humor - ubierz koszulkę, szalik
aby dopingować naszym piłkarzom.
Niech łączy nas piłka.
Zapraszają:
Sołtys z Radą Sołecką w Biernatkach

Informujemy,
że z powodu
zagrożenia pożarowego
wprowadziliśmy
czasowy zakaz
wstępu do Lasu
Doświadczalnego
Zwierzyniec.
Damian Maciejewski
Instytut Dendrologii
Polskiej Akademii Nauk

Stanisław Duszczak
Koło Pszczelarzy w Kórniku

nr 11/2016

W dniach od 30 maja do 17 czerwca
2016 r. osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie powiatu poznańskiego
mogą składać wnioski o przyznanie
środków na podjęcie działalności gospodarczej.
Wnioski można składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu przy
ul. Czarnieckiego 9 w związku z realizacją zadań w zakresie pomocy dla osób
niepełnosprawnych ze środków PFRON.
Osoby niepełnosprawne ze względu
na posiadany przez Urząd limit środków
mogą starać się o maksymalne dofinansowanie w wysokości 28.000,00 zł.
W ramach posiadanego limitu środków na 2016 rok planowane jest przyznanie pomocy dla ok. 5 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu poznańskiego, których planowana działalność
zostanie najwyżej oceniona ze względu
na profil działalności i możliwości rozwoju
firmy na rynku, planowaną efektywność
ekonomiczną, posiadane przygotowanie
zawodowe.
Uwzględniane będą wnioski kompletne i prawidłowo sporządzone. W przypadku wpływu większej ilości wniosków
niż limit posiadanych środków pod uwagę
będzie brany również termin złożenia
kompletnego wniosku oraz pozostawanie
wnioskodawcy w jednej z grup: długotrwale bezrobotnych, powyżej 50 roku
życia, do 30 roku życia.
Informacji w tej sprawie udziela stanowisko ds. przedsiębiorczości pok. 16, 18,
19 (nr tel.: 61-8345-684, 61-8345-704,
61-8345-702), wnioski można pobrać
bezpośrednio ze strony internetowej
Urzędu www.pup.poznan.pl w zakładce
„Środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych”.
Wnioski z kompletem dokumentów
należy składać w kancelarii Urzędu
(pok.104). Więcej informacji można uzyskać w naszej gminie w biurze Gminnego
Rzecznika Osób Niepełnosprawnych
(we wtorki i w piątki od 11.45 do 15.45
w Ośrodku Zdrowia przy ul. Poznańskiej
34 a w Kórniku, w pok. 304, lub pod nr
tel. 515 229 671).
Opracowała: Anita Wachowiak
źródło: www.pup.poznan.pl
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BZZZ… zza ula
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2007
2008 Eugeniusz Richter Zbąszynek
2009 Przemysław Wojciechowski Poznań
2010 Stanisław Michalski Gołańcz
2011 Ryszard Wota Gołańcz
2012 Mieczysław Durski Gołańcz
2013 Mieczysław Durski Gołańcz
2014 Karol Grenda Gołańcz
2015 Wojciech Antczak Kórnik Bnin
2016 Jan Urban Poznań
Zwycięzca został uhonorowany przez
prezesa Okręgu Poznańskiego Jana
Mazura oraz prezesa Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Adama
Gołębowskiego.
Król Okręgu Poznańskiego KBS RP, Jan
Urban, urodził się 30 grudnia 1956 r. Od

2008 r. należy do Poznańskiego Bractwa
Kurkowego i obecnie w zarządzie pełni
funkcję sekretarza. Jest emerytowanym
żołnierzem zawodowym. Życzymy mu
dalszych sukcesów.
Turniejowi królewskiemu towarzyszyły
otwarte zawody strzeleckie o tytuł Mistrza
Okręgu Poznańskiego. Walczono o tarczę
ufundowana przez starostę Jana Grabkowskiego oraz o tarczę ufundowana przez Burmistrza Kórnika Jerzego Lechnerowskiego.
Tarczę starosty zdobył Zdzisław Kaczmarek
ze Swarzędza, przed Janem Mazurem ze
Zbąszynka oraz Janem Ciszewiczem z
Dolska. Tarcza Burmistrza Kórnika trafiła w
ręce Łukasza Balcera ze Zbąszynia przed
Piotrem Głochowiakiem z Gołańczy i Jac-

kiem Maciejewskim z Pobiedzisk.
Mistrzem strzeleckim Okręgu Poznańskiego na 2016/2017 r. został Zdzisław
Kaczmarek ze Swarzędza przed I. wicemistrzem Sławomirem Michalskim z Gołańczy i II wicemistrzem Janem Nowakiem
z Wrześni.
Wszyscy zwycięzcy otrzymali cenne
nagrody.
Turniej królewski przebiegał pod czujnym okiem strzelmistrzów i sędziów w składzie: Marian Błaszak, Zdzisław Jakubowski,
Tadeusz Marciniak i Eugeniusz Osesek
(przewodniczący).
Kazimierz Krawiarz
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Tradycyjnie na „Kórnickich Spotkaniach
z Białą Damą” gościliśmy delegacje z gmin
partnerskich. Z niemieckiej gminy Königstein
przyjechała ponad 30-osobowa delegacja
reprezentowana przez burmistrza Leonharda Helma, członków stowarzyszenia Königstein-Kórnik z przewodniczącym Klausem
Schwope oraz księżniczkami: Aniką, którą
gościliśmy w Kórniku 10 lat temu i obecnie
panującą Izabelle ze świtą. Do Kórnika przyjechał również starosta Hesji Ulrich Krebs,
którego nasza delegacja poznała w Königstein w zeszłym roku podczas uroczystości
jubileuszu 10-lecia partnerstwa Kórnika
i Königstein.
W pierwszym dniu swojego pobytu,
delegacja z Königstein gościła w siedzibie
Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego
na strzelnicy w Skrzynkach. Członkowie
stowarzyszenia na czele z prezesem panem
Markiem Baranowskim przygotowali dla
naszych gości bardzo wiele atrakcji, m.in.
strzelanie do tarczy z wizerunkiem zamku
i do kura. Zawody, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i wzbudzały wiele
emocji trwały do późnych godzin nocnych.
W sobotę przed południem nasi goście
udali się do Rogalina, gdzie zwiedzili park
i nowo odrestaurowany pałac. Po południu
nasi niemieccy goście uczestniczyli w otwarciu „Kórnickich Spotkań z Biała Damą”,
podczas których niemieckie księżniczki
podziękowały za zaproszenie na nasze
święto i zaprosiły przedstawicieli naszej gminy z nowo wybraną „Białą Damą” Malwiną
Bartkowiak na święto miasta do Königstein.
W niedzielę delegacja z Königstein gościła na ogródkach działkowych w Mościenicy,
gdzie naszych gości podejmowali członkowie stowarzyszenia „Ogończyk”. Goście
z Niemiec byli pod ogromnym wrażeniem,
gdyż gospodarze oprócz smacznego posiłku
zadbali o miłą atmosferę spotkania przy muzyce i śpiewie. By przypomnieć o dwudziestoleciu przyznania Wisławie Szymborskiej
literackiej Nagrody Nobla ofiarowali też na
ręce Klausa Schwope kilka egzemplarzy
wyboru poezji urodzonej w Kórniku noblistki
w przekładzie Karla Dedeciusa.
W poniedziałek do południa goście
z Niemiec zwiedzili Katedrę i stary rynek
w Poznaniu.
Wielu gości z Königstein było w Kórniku
już kilkakrotnie, niektórzy przyjeżdżają do
nas od 10 lat, czyli od samego początku
naszej współpracy partnerskiej, ale jak podkreślali nasi goście, zawsze pobyt w Kórniku
jest dla nich niezapomnianym przeżyciem ze
względu na wielką życzliwość i gościnność
z jaką spotykają się ze strony mieszkańców
naszej gminy.

Po raz kolejny podczas Kórnickich
Spotkań z Białą Damą wystąpił przed lokalną publicznością zespół folklorystyczny
z Bukowiny Tatrzańskiej. Tym razem byli to
„Mali Wiyrchowianie” działający na co dzień
pod egidą bukowińskiego Domu Ludowego.
Zespół prowadzony przez Janusza Łukaszczyka, będący pod opieką Alicji Wierz-

3 czerwca 2016 r.

banowskiej z Domu Ludowego składał się
w większości z dzieci i młodzieży. Ich występ
był jednak w pełni profesjonalny, barwny
i porywający, zatem zasłużenie nagrodzony
został gromkimi oklaskami. W darze od wójta
Bukowiny przywieźli naszemu burmistrzowi
kolejny tom ilustrowanego słownika gwary
góralskiej oraz tradycyjne oscypki.
Nasi goście cieszyli nas swoją muzyką
nie tylko na scenie. Już gdy po długiej drodze z Podhala do Kórnika zakwaterowali
się w Pokojach Gościnnych po korytarzach
budynku niósł się śpiew. Gdy spacerowali
Promenadą im. Wisławy Szymborskiej śpiewali. Gdy płynęli stateczkiem po Jeziorze
Kórnickim ich piękne głosy słychać było na
brzegu ku radości licznych spacerowiczów.
W niedzielę zaśpiewali także podczas
mszy świętej w kórnickiej świątyni, złożyli
hołd Władysławowi Zamoyskiemu przy grobie hrabiego, zwiedzili muzeum w Zamku
Kórnickim i opłynęli jezioro stateczkiem.
Wyjechali syci wrażeń zapowiadając, że
do Kórnika, który bardzo im się spodobał
chętnie wrócą.
Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy
i ŁG
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KRÓLEM ZIELONOŚWIĄTKOWYM
OKRĘGU POZNAŃSKIEGO
AD 2016/2017.
Przed Zamkiem w Kórniku, w dniu 22
maja zjawiły się delegacje kurkowe okręgu
poznańskiego, który skupia 34 bractwa.
Strzelanie o tytuł króla zielonoświątkowego okręgu poznańskiego odbyło się pod
patronatem i przy wsparciu finansowym
starostwa powiatowego i Gminy Kórnik.
Patronat medialny objęła Swarzędzka
Telewizja Kablowa oraz Kórniczanin. Na
spotkanie do Kórnika przybył wicestarosta
Tomasz Łubiński, burmistrz Kórnika Jerzy
Lechnerowski i burmistrz Königstein Leonhard Helm oraz liczne delegacje kurkowe
z: Poznania, Śremu, Dolska, Zbąszynia
Murowanej Gośliny, Wrześni, Mosiny,
Piły, Czarnkowa, Gołańczy, Swarzędza,
Zbąszynka, Środy, Margonina, Mosiny i
Kórnika na czele z ubiegłorocznym królem
okręgowym Wojciechem Antczakiem. W
barwnym korowodzie, w rytm Harcerskiej
Orkiestry zebrani udali się do Kolegiaty.
Mszę świętą odprawił ks. Grzegorz Zbączyniak z udziałem kapelana Zjednoczenia
Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Ks.
Adamem Borysikiem. Oprawa muzyczna w
wykonaniu Harcerskiej Orkiestry z Kórnika
oraz Zespołu „Mali Wiyrchowianie” z Bukowiny Tatrzańskiej.
Na strzelnicy, dnia 22 maja 2016 r.
w Kórniku odbył się turniej strzelecki o
tytuł Króla Zielonoświątkowego Okręgu
Poznańskiego Zjednoczenia Kurkowych
Bractw Strzeleckich RP. Zwycięzcą turnieju
został Jan Urban z Poznańskiego Bractwa
Kurkowego. I rycerzem turnieju został Witold Bączyk z Bractwa Kurkowego Poznań
1253, a II rycerzem Wiesław Szablewski z
Bractwa Kurkowego Zbąszynek. Warto tutaj
przypomnieć, że pierwszy tytuł Króla Okręgu Poznańskiego w 1996 zdobył Szczepan
Matyjaszczyk z Kórnika. Srebrny łańcuch
królewski składa się obecnie z 20 tabliczek:
fundatorów łańcucha i ogniwek z nazwiskami zwycięzców z herbami miast z datami
powstania i odnowienia bractw kurkowych.
Warto przypomnieć zwycięzców, tym
bardziej, że nazwisko Szczepana Matyjaszczyka (1950-1999) wreszcie tam
umieszczono.
Pierwszy turniej królewski Okręgu Poznańskiego odbył się w Śremie 28 kwietnia
1996 r..
POCZET KRÓLEWSKI OKRĘGU POZNAŃSKIEGO ZKBS RP.
1996 Szczepan Matyjaszczyk KBBK
1997 Szczepan Matyjaszczyk KBBK
1998 Andrzej Andrzejewski Skoki
1999 Eugeniusz Kuryś Wągrowiec
2000 Roman Sowiński Piła
2001 Janusz Dymek Piła
2002 Jerzy Boruczkowski Mosina
2003 Zdzisław Głuchowiak Gołańcz
2004 Bronisław Łukaszewski Gołańcz
2005
2006 Stanisław Szmania Wągrowiec
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goście na kórnickim święcie

JAN URBAN

Towarzystwo Pamięci
Powstania Wielkopolskiego
1918/1919
Koło Kórnik
zaprasza członków, sympatyków
i wszystkie osoby zainteresowane
na prelekcję
Rocha Tarczewskiego
„Analiza porównawcza oznaczeń,
nazewnictwa oraz korelacji stopni
służbowych Sił Zbrojnych, Policji
i Państwowej Straży Pożarnej
Rzeczypospolitej Polskiej
– postulaty i wnioski.”,
która odbędzie się
15. czerwca 2016 roku
o godz. 18.00
w sali sesyjnej w ratuszu
w Kórniku – Bninie
		
Zarząd Koła
13
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Kórnickie Spotkania
z Białą Damą

2016
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Więcej zdjęć pod adresem: www.facebook.com/Korniczanin/

Tegoroczne święto naszego miasta (2021 maja 2016 r.) rozpoczęło się korowodem
i prezentacją nowej Białej Damy. W tym roku
wyboru dokonały panie, które w poprzednich
latach sprawowały te zaszczytna funkcję. Ich
głosami Białą Damą 2016 została Malwina
Bartkowiak z Radzewa, która po ślubowaniu
i przejęciu od burmistrza kluczy do miasta
zaczęła swoje urzędowanie.
Ceremonię ukrasili tancerze zespołu
„Corona Florum”, a po nich swój kunszt ta-

neczny zaprezentowali członkowie Zespołu
Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej i Zespołu
Pieśni i Tańców Patriotycznych „Władysie”.
Na scenie zaprezentowali się także młodzi
górale z Bukowiny Tatrzański, a po nich
przyszedł czas na tańce stylu hip-hop i latino,
które zaprezentowali podopieczni KOKu.
Licznie zgromadzona publiczność obejrzała Galę Disco Polo, która miała być
główną atrakcją pierwszego dnia imprezy.
Wystąpiły zespoły: „After Party”, „Camasutra”, „Exelent”, „Mikayla”, „Eratox” i „Jagoda”. Odbył się także - tradycyjnie - pokaz
sztucznych ogni.

Drugi dzień święta wypełniły warsztaty twórcze i prezentacje przygotowane przez szkoły
naszej gminy. Swój debiut zaliczyli muzycy z
grup „Tygrysy Kórnika” i „Grupa Koninko”. Po
rowerowym show Jonasza Pakulskiego zaśpiewali członkowie grup „Magnolie” i „Seniorki”.
Wystąpił takze zespół „The Last Ride”.
XXIII Kórnickie Spotkania z Białą Damą
przeszły do historii. Wielu mieszkańców naszego miasta i gminy już dziś dyskutuje na
temat tego, jaką gwiazdę chcieliby usłyszeć na
przyszłorocznych Spotkaniach. A co myślą na
ten temat Czytelnicy „Kórniczanina”?
ŁG
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W nawiązaniu do artykułu „Sukces
uczniów”, który ukazał się w „Kórniczaninie” (nr 8) dnia 22 kwietnia 2016 r. warto
wspomnieć, że w konkursie „ Chrzest Polski
966-2016” wzięła udział również Szkoła
Podstawowa nr 2 im. Teofili z Działyńskich
Szołdrskiej-Potulickiej w Kórniku, której
uczennica klasy V a, Wiktoria Werner zajęła
pierwsze miejsce.
Uroczyste zakończenie konkursu
„Chrzest Polski 966-2016” odbyło się 8
kwietnia 2016 r. Organizator konkursu,
Poznańskie Stowarzyszenie Patriotyczne
wraz z Dowódcą 2 Skrzydła Lotnictwa
Taktycznego gen. bryg. pil. Dariuszem
Malinowskim zaprosił wszystkich laureatów
z opiekunami na teren lotniska wojskowego
31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Kiekrzu.
W konkursie plastycznym i literackim
wzięły udział szkoły: podstawowe, gimnazjalne i średnie z całego województwa
poznańskiego. Ogółem do oceny finałowej
wpłynęło 148 prac, z czego zakwalifikowano do oceny końcowej 128 prac. Do
konkursu zgłosiło się 61 szkół. Konkurs
został ogłoszony w kwietniu 2015 r. i odbył się w dwóch etapach. Pierwszy etap
szkoły przeprowadzały wśród swoich
uczniów i wybierały dwie najlepsze prace,
które przesyłały do organizatora konkursu.
W szkołach podstawowych były to prace
malarsko- graficzne pt. „Przedstaw graficznie jak według Ciebie mogła wyglądać
uroczystość przyjęcia chrztu przez Księcia
Mieszka I oraz jego otoczenie w czasie
wielkanocnej soboty 14 kwietnia 966 roku”.
Dla szkół gimnazjalnych były to prace reportażowe, a dla szkół średnich opracowania
pisemne. Z naszej szkoły zostały przyjęte
trzy prace: Wiktorii Werner, Weroniki Piaseckiej i Pauliny Bukczyńskiej. Wszyscy
autorzy nadesłanych prac zostali finalistami
- laureatami konkursu. Każdy z laureatów
otrzymał dyplom i upominek.
Uroczystość rozpoczęła się o godzinie
13tej. Najpierw przewieziono nas autokarami na lotnisko, gdzie mogliśmy obejrzeć

niemal wszystkie samoloty wojskowe,
które były lub są w wyposażeniu polskiego
lotnictwa, od tych najstarszych, m.in. MIG
19, do najnowszego samolotu wielozadaniowego F-16 Flighting Falcon. Samolot
ten jest użytkowany przez siły powietrzne
25 krajów. Obok wszystkich samolotów
stali żołnierze obsługi lotniska, którzy ciekawie opowiadali o samolotach i sprzęcie
lotniczym i odpowiadali na nasze pytania.
Na koniec mogliśmy zobaczyć krótki pokaz
możliwości technicznych myśliwca F-16
i lotników podczas startu, lotu i lądowania,
ponieważ obok nas znajdował się pas startowy. Na wszystkich największe wrażenie
zrobiła prędkość z jaką te niewielkie maszyny odrywały się od ziemi w kilka sekund
po starcie. Następnie przewieziono nas do
kasyna- klubu wojskowego w Krzesinach.
Zanim weszliśmy do środka, na stopniach
zrobiono nam wspólne zdjęcie. Wewnątrz
klubu znajdowała się galeria ponad dziewięćdziesięciu prac plastycznych laureatów
i wystawa prac pisemnych. Na początku
wystawy znajdowały się prace nagrodzone,
a wśród nich obraz Wiktorii! W auli przywitali
nas organizatorzy. Uroczystość rozpoczęło
wejście dwóch pocztów sztandarowych
i wspólnie odśpiewany Hymn Polski. Kulminacyjną częścią było wręczenie nagród
i wyróżnień. W każdej kategorii szkół Komisja
Konkursowa wybrała osiem najlepszych prac.
Ponadto wyróżnienia otrzymali uczniowie od:
Dowódcy 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego
gen. bryg. pil. Dariusza Malinowskiego, Dowódcy 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego płk.
pil. mgr inż. Grzegorza Ślusarza, zespołu
pilotów 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego
biorących udział w pokazie lotniczym oraz
Prezesa Poznańskiego Stowarzyszenia
Patriotycznego Jerzego Kaczmarka.
Pierwsze miejsce zajęła praca Wiktorii
Werner. W skład jury wchodził m.in. prof.
UAP Andrzej Zdanowicz, dr Paweł Flieger
z Pracowni rysunku anatomicznego UAP,
mgr Jakub Malinowski z VII Pracowni rysunku UAP.

Pastele
w klaudynówce

-Radowicz przedstawiających kapliczki z
okolic Kórnika. Prace te, wykonane niegdyś
na zamówienie Kórnickiego Towarzystwa Kulturalnego przez wiele lat zdobiły ściany domu
Sióstr Miłosierdzia w Kórniku, a przed rokiem
zostały przez autorkę przekazane na własność

Działająca przy kórnickiej parafii wspólnota Bogu Bliscy zorganizowała 21 maja w
Klaudynówce wystawę malarstwa Karoliny
Baryckiej-Kozyry.
Karolina Barycka-Kozyra to wokalistka,
pastelistka, trener emisji głosu i harmonii oddechowej. Dyplom Magistra Sztuki na wydziale
wokalno-aktorskim uzyskała w 2001 r. w klasie
śpiewu solowego łódzkiej Akademii Muzycznej.
Jest autorką tekstów, muzyki i nagrań. Od 20
lat koncertuje w Polsce i za granicą m.in. w
Niemczech, Kanadzie i USA. Jest solistką
zespołu „Mocni w Duchu”. Od 2010r powróciła
do malarstwa: dzięki temu powstało blisko 60
prac wystawianych m.in. w Aleksandrowie
Łódzkim (2012), Kudowie Zdrój (2013), Sławkowie (2014).
W Klaudynówce zaprezentowano także
cześć cyklu obrazów autorstwa Teresy Pohl-
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bARWY pIANINA

W piątek 25 maja z okazji Dnia Mamy
i Taty w Izbie Pamiątek Regionalnych w Ratuszu w Bninie odbył się wernisaż Barwy
Pianina. Swoje prace prezentują dzieci sześcioletnie z grupy Słoneczek z Przedszkola
Nr2 „Cztery Pory Roku” w Kórniku. Wystawa jest zakończeniem projektu „Barwy
Pianina” realizowanego w Przedszkolu Nr
2, przy udziale muzyka-Beaty Pelc Nowak
i plastyka Katarzyny Szmechel. Założeniem
projektu była możliwość aktywnych,twórczych działań niezależnie od uzdolnień
muzycznych i plastycznych dzieci. Jego

celem poznanie budowy instrumentu jakimjest pianino oraz rozwijanie wyobrażni
muzycznej, wyzwalanie chęci wyrażania
uczuć na papierze za pomocą pędzla i farb.
Wystawa została otwarta przez paanią
dyrektor Iwonę Justkowiak,która powitała
rodziców,dzieci i innych zaproszonych gości m.in. Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
pana Jerzego Lechnerowskiego. Następnie
krótki występ zaprezentowały dzieci. Przedstawienie było nawiązaniem do projektu
imuzyki granej podczas warsztatów przez
panią Beatę,improwizacji D-dur Johanna
Pachelbela.Po złożeniu życzeń rodzicom
z okazjiich święta zaprosiliśmy gości do

obejrzenia krótkiej prezentacji na temtat
realizacji projektu orazobejrzenia samej
wystawy prac.
Zapraszamy do oglądania prac Słoneczek w Izbie Pamiątek Regionalnych
W Ratuszu w Bninie do 8 czerwca.
14-24 czerwca odbędzie się wystawa
prac dzieci sześcioletnich-Promyczków
w Izbie Pamiątek Regionalnych w Ratuszu
w Bninie.
Dzieci pięcioletnie-Śnieżynkimiały swoją
wystawę w Przedszkolu Nr2 „Cztery Pory
Roku”
K.S
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Podsumowanie konkursu Chrzest Polski 966-2016

„Święte
Morze Syberii”

Główną nagrodą była drukarka HP.
Wiktoria udzieliła lokalnej telewizji swojego pierwszego wywiadu (https://youtu.be/
bC7DtFAbqnI). Zmęczeni ale szczęśliwi
i pełni wrażeń wróciliśmy do Bnina.
Wystawę pokonkursową prac laureatów
będzie można obejrzeć w holu gmachu
NBP Oddział w Poznaniu przy ul Marcinkowskiego, w holu głównym gmachu
Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul.
Niepodległości oraz w holu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Poznaniu na
Osiedlu Władysława Łokietka w Poznaniu.
Koordynator
szkolnego etapu konkursu
Katarzyna Warteresiewicz
kórnickiej parafii.
Bogu Bliscy zadbali o to, by zwiedzający
wystawę mogli przy kawie spróbować pysznych
wypieków.
ŁG

Na kolejny „Muzyczny spacer wśród
książek” Fundacja „APJA”, Biblioteka Publiczna w Kórniku oraz Klub Podróżnika z
Kórnika zapraszają wszystkich miłośników
książek, podróży i piosenki turystycznej.
Tym razem tematem spotkania będzie
Bajkał - „Święte Morze Syberii”, a opowieść
o swoich przygodach syberyjskich snuć
będą Alicja i Jędrzej Łukowscy - absolwenci
Turystyki i Rekreacji na Wydziale Nauk
Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu,
zakochani w tym magicznym miejscu piloci
wycieczek i autorzy przewodnika turystycznego pt.: „Bajkał i góry Przybajkala”.
Ale to nie koniec atrakcji. Po zachwycie
nad światem uczestników spotkania czeka
uczta muzyczna. Koncertować będzie
mieszkaniec Gdańska, Kamil Badzioch –
laureat wielu konkursów piosenki szantowej
i turystycznej.
Zapraszamy serdecznie do restauracji
„Ventus” 9 czerwca 2016, na godz. 19.00.
Zapisy na spotkanie prowadzi Biblioteka
Publiczna w Kórniku (061 81 70 021).
Wstęp, oczywiście, wolny.
Projekt współfinansuje
Miasto i Gmina Kórnik.

Wstęp wolny!!!

Fundacja „APJA”, Biblioteka Publiczna w Kórniku
oraz Klub Podróżnika z Kórnika zapraszają na:

spotkanie podróżnicze na temat Bajkału
z Alicją i Jędrzejem Łukowskimi
oraz koncert piosenki turystycznej Kamila Badziocha

9 czerwca 2016 r. godz. 19:00
Miejsce: Restauracja „Ventus” – Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu „OAZA”
Rezerwacja: Biblioteka Publiczna w Kórniku tel. 61 8170-021
Organizator: Fundacja „APJA” www.fundacja-apja.org.pl
Partner: Biblioteka Publiczna w Kórniku www.biblioteka.kornik.pl
Klub Podróżnika z Kórnika www. klubpodroznikazkornika.blogspot.com
Projekt współfinansowany przez Miasto i Gminę Kórnik

Lidia Ryś
www.fundacja-apja.org.pl
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mogły bezpłatnie korzystać z dmuchanego
zamku – zjeżdżalni. Jedną z atrakcji było
przedstawienie „Kopciuszek”, w którym aktorami były nie dzieci a ich rodzice. Aktorzy
amatorzy, pomimo olbrzymiej tremy stanęli
na wysokości zadania. Dla głodnych i spragnionych została przewidziana „Słodka
Babeczka” – kawiarenka, do której ciasta
dostarczali rodzice oraz kącik ze zdrową
żywnością. Wszystko było tak pyszne, że
po niecałych dwóch godzinach nie pozostały nawet okruchy. Wszystkich atrakcji nie
sposób zliczyć. Dzięki festynowi nastąpiła
integracja lokalnej społeczności a szkoła

zyskała dodatkowe środki finansowe na
uatrakcyjnienie czasu spędzanego w szkole. Podczas festynu zebrano 7071,75 zł.
Organizatorzy dziękują wszystkim sponsorom oraz instytucjom, a w szczególności
dzieciom i rodzicom za wsparcie i udział
w festynie. Duża frekwencja (wg organizatorów w szczytowym momencie mogło być
nawet do 500 osób) są zachętą do organizacji kolejnego festynu w przyszłym roku.
Przewodniczący Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej w Kamionkach
Jerzy Walczyk

Dzień Dziecka
w Robakowie
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Szkolny Festyn Rodzinny

21 maja odbył się pierwszy „Szkolny
Festyn Rodzinny”, który został zorganizowany przez Radę Rodziców i Grono
Pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Kamionkach. W programie imprezy były m.in.
gry i zabawy, teatrzyki, występy zespołów
tanecznych i muzycznych oraz podmiotów
prowadzących zajęcia pozalekcyjne. Chętni
mogli przejechać się limuzyną lub zakupić
„drobiazgi” na kiermaszu. Jak zwykle można było liczyć na straż pożarną, która także
prezentowała swoje możliwości, a każdy
chętny mógł zapoznać się ze sprzętem
bojowym. Dzięki sołectwu Kamionki dzieci

W dniu 29.05 br w Robakowie odbył się
Dzień Dziecka zorganizowany przez Rady
Sołeckie: Dachowy, Gądek, Robakowa-Osiedle oraz Robakowa-Wsi. Dla licznie
zgromadzonych dzieci było wiele atrakcji
m.in. dmuchany zamek, basen z kulkami,
żółwik, pokaz ptaków drapieżnych i psów
policyjnych. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również straż pożarna, jak i policja,
u której za darmo można było oznakowac
swój rower. Na dzieci czekała również wata
cukrowa i lody.
A. Surdyk

DZIEŃ DZIECKA
W PRUSINOWIE
Dnia 29 maja br. Sołtys wsi Prusinowo
zorganizowała festyn rodzinny z okazji „Dnia
Dziecka”, który odbył się na boisku sportowym.
Dla uczestników uroczystości przygotowane
były liczne atrakcje między innymi: taneczne
animacje, malowanie twarzy, skręcanie balonów, strzelanie z łuku, poszukiwanie skarbu,
pokaz baniek mydlanych. Każde dziecko
miało okazję zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie
z piratami, którzy gościli na naszym boisku
(zdjęcia dostępne na stronie www.prusinowo.
com.pl w zakładce galeria). Podczas festynu
można było skosztować pysznych wypieków,
wypić kawę i zjeść kiełbasę z ogniska. Jak
przystało na to święto na twarzach dzieci było
pełno radości i uśmiechów.
		
Krystian Kazyaka

RAZEM POMAGAMY NATURZE
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Szczodrzykowie od wielu lat realizuje
działania edukacyjne, których głównym
celem jest działanie na rzecz wielkopolskiej przyrody. Zadanie to od początku
wiązało się z podjęciem współpracy
z Nadleśnictwem Babki w Leśnictwie
Drapałka. Działalność edukacyjna Leśników cieszy się wśród naszych uczniów
ogromnym powodzeniem. To właśnie
najmłodsze pokolenie najlepiej przyswaja wiedzę ekologiczną i leśną, wspartą
bezpośrednim działaniem. Uczniowie
naszej szkoły aktywnie angażują się
w zbiór kasztanów i żołędzi, wspomagając
działania myśliwych. W dniu 5 maja 2016
r. w naszej szkole gościliśmy leśniczego
Pana Przemysława Hipś oraz myśliwych,
Pana Andrzeja Jesse z Koła Łowieckiego
nr 21 „Jawor” w Poznaniu i Pana Grzegorza Marciniaka z Koła Łowieckiego
nr 73 „Kogut” w Kórniku. Spotkanie było
niezwykłą przygodą, pełną opowieści
o zwierzętach, ich zwyczajach, o tradycji
i kulturze łowieckiej. Sygnalista A. Jesse
wprowadził najmłodszych w tajniki wiedzy
łowieckiej, prezentując na instrumentach
wybrane sygnały myśliwskie. Sokolnik
G. Marciniak, trzymając na rękawicy
swojego skrzydlatego ucznia Puchacza
bengalskiego, opowiadał o ptakach łowczych. Leśniczy P. Hipś uczył dzieci, jak
mądrze kochać przyrodę, poinformował
o przestrzeganiu bezpiecznych zasad
obowiązujących w kontakcie z naturą.
Dzieci otrzymały zadanie zapoznania
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„WSPANIAŁA NAGRODA”

Jesienią w Szkole Podstawowej nr 1 im.
Tytusa Działyńskiego w Kórniku odbyła się
akcja zbierania kasztanów ogłoszona przez
zaprzyjaźnione z nami Koło Łowieckie nr 73
„Kogut” w Kórniku. Akcją dowodził p. Dawid
Waśkowiak – nauczyciel przyrody. Po rozstrzygnięciu, która klasa zebrała największą ilość
kasztanów – karmy dla zwierzą zimą, okazało
się, że były to klasy 1a – p. Janiny Sobańskiej
i klasa 1c – p. Danuty Zwierzyńskiej. Wielką
się z filmem edukacyjnym propagującym
bezpieczne zachowania podczas pobytu
w polskich lasach.
W imieniu zarządu Koła Łowieckiego
„Jawor”, p. Hipś serdecznie podziękował
za współpracę ze szkołą, przekazując całej
społeczności uczniowskiej piękne książki
przybliżające fascynującą przyrodę. Dzieci
otrzymały również pamiątkowe odznaki
podarowane przez Koło Łowieckie „Kogut”.
Na zakończenie wspaniałego spotkania dzieci wręczyły wszystkim gościom
pamiątkowe dyplomy.

zasługę w zbieraniu kasztanów miały dzieci z
tych klas, ale także ich Rodzice, którzy workami znosili łupy do szkoły. W nagrodę dzieci
z tych klas zostały zaproszone przez Prezesa
Koła p. Witolda Jakubowskiego na wspaniałą
wycieczkę do lasu w Zaniemyślu – Zwola dnia
18.05.2016 roku. Wraz z Przewodnikami Myśliwymi spacerowaliśmy ponad godzinę
po lesie, odnajdując w nim oznaki wiosny i
ślady życia różnych zwierząt. Cała wyprawa

zakończyła się wielką ucztą przy ognisku i
możliwością zobaczenia, jak funkcjonuje pojazd Służby Leśnej. Była to wspaniała lekcja
przyrody i zachowania się w lesie. Jesteśmy
pełni uznania dla pracy Leśników i mamy
nadzieję, że na tym nasza współpraca się nie
skończy. Jesienią znów powtórzymy nasze
działania. Zachęcamy wszystkich do zbierania
kasztanów, bo nagroda jest wspaniała.
Danuta Zwierzyńska

Dyrektor szkoły Pani Małgorzata
Siekierska zapewnia, że efekty naszej
współpracy, to poszerzanie edukacji
przyrodniczej uczniów oraz aktywne
zaangażowanie rodziców w ochronę
najbliższego środowiska.
Z wyrazami wdzięczności
organizatorzy spotkania
Barbara Gromadzińska
i Alina Bożyk
Foto.Karina Hipś

nr 11/2016

3 czerwca 2016 r.

21

XXII BIEG Z BIAŁĄ DAMĄ-20.05.2016

w Szkole Podstawowej w Szczodrzykowie

W słoneczne piątkowe popołudnie 29 kwietnia br. spotkaliśmy się wspólnie z rodzicami i
dziećmi oraz nauczycielami naszej szkoły na
Pierwszym Rodzinnym Biegu na Orientację.
To kolejna impreza integracyjna zorganizowana dla Społeczności Szkoły Podstawowej w
Szczodrzykowie w ramach projektu edukacyjno-wychowawczego „Aktywnie działamy, czas
dla siebie mamy”. Tym razem postawiliśmy na
rozwijanie sprawności fizycznej i obcowanie z
przyrodą.
Bieg rozpoczął się o godz. 17-stej na dziedzińcu szkoły, skąd co kilka minut Pan Dariusz
Śmigielski wypuszczał na trasę kolejne zespoły.
Zawodnicy wyposażeni w mapy rozpoczęli marszobieg wg wyznaczonej trasy. Do pokonania
było ponad 6 kilometrów i do zaliczenia 10
punktów kontrolnych! Wśród polnych i leśnych

ścieżek w miejscach zaznaczonych na mapie
uczestnicy szukali biało-czerwonych lampionów
z przymocowanymi do nich perforatorami,
którymi na karcie startowej odbijali kod danego
punktu kontrolnego. Nie obyło się bez pomyłek
i zboczenia z trasy, ale nasi dzielni rodzice i
ich dzieci ambitnie wracali i zaliczali brakujące
punkty. Podczas biegu dodatkowym zadaniem
dla zespołów było odszukanie kopert i zapoznanie się z ukrytymi w nich informacjami na
temat historii najbliższej okolicy. Na przykład:
Skąd pochodzi nazwa wsi? Jak nazywał się
dawny właściciel danego terenu? Jakie obiekty
wodne znajdują się na trasie biegu? Na mecie
w oczekiwaniu na pozostałe zespoły, każdy
mógł sprawdzić się w quizie wiedzy nabytej
podczas biegu, który przygotowała Pani Barbara Jańczyk. Zarówno dzieci jak i dorośli świetnie

poradzili sobie z pytaniami testu!
Kiedy wszyscy zawodnicy dotarli na wyznaczone miejsce, na leśnej polanie przy obelisku
św. Huberta już paliło się ognisko. Rozpalił je
Pan Przemysław Hipś, leśniczy „Drapałki” i
tato naszego ucznia. Przy ognisku w radosnej
i gwarnej atmosferze piekliśmy kiełbaski. Zadowoleni, dzieliliśmy się wrażeniami. Jedliśmy
także pyszne drożdżowe ciasto, które upiekł
specjalnie dla nas Pan Kaczmarek z Kórnika.
Każdy uczestnik Rodzinnego Biegu na Orientację otrzymał dyplom, okolicznościową plakietkę
i drobne upominki. Tego dnia wszyscy byliśmy
zwycięzcami!
koordynator projektu
Małgorzata Pyła
foto Karina Hipś

Kajakarze rozpoczęli sezon
Młodzi adepci kajakarstwa z klubu
UKS2 Kórnik, rozpoczęli sezon regatowy
od występu w Międzynarodowych Regatach Sprinterskich, które odbyły się na
poznańskim torze regatowym Malta. Były to
starty na najkrótszym kajakowym dystansie
olimpijskim -200m.
Sprinty to zawody z najliczniejszą obsadą ,jakie w tym roku odbędą się w Polsce
(udział wzięło ponad 630 zawodników
z rożnych krajów). Kórnicki klub reprezentowali Tymoteusz Sobczyk i Wiktor Ma-
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zanka, którzy dwójce K-2 , po przebrnięciu
początkowych eliminacji, zajęli znakomite
piąte miejsce w finale, ustępując czwartej
osadzie zawodów tylko 0,2 s. Kacper Cyganski, startujący w K-1(tzw jedynce) nie
zdołał przebrnąć eliminacji.
Pozostali zawodnicy w konkurencji K-4
młodzików (Mateusz Lis, Dominik Czuchra,
Jakub Cyganek, Wiktor Jędrzejewski)
niestety nie mieli okazji zaprezentować
swoich umiejętności ze względu na bardzo
silny wiatr, który przeszkadzał zawodni-

kom, w wyniku czego sędziowie, kierując
się bezpieczeństwem młodych kajakarzy,
zadecydowali o odwołaniu startów najmłodszych kategorii.
Na koniec zawodów trener sekcji
Krzysztof Ziółkowski pokazał swoim następcom jak zdobywać medale. Wraz z kolegami wystartował w K-4 masters (najbardziej
widowiskowa konkurencja kajakowych
sprintów) i zdobywając srebrny medal uległ
tylko bardzo mocnej osadzie z Ukrainy.
KZ
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Ponad 300 zawodników wystartowało
w corocznym Biegu z Białą Damą zorganizowanym z okazji Kórnickich Spotkań
z Białą Damą, w tym 138 kobiet.
Bieg główny odbył się na trasie od ul.
Zwierzynieckiej w Bninie , przez las Zwierzyniec, z metą w Ośrodku Sportu i Rekreacji na Błoniach w Kórniku.
Biegi dla uczniów odbywały się na malowniczej trasie wokół OSiR.
Roczniki 2001 i starsi
Kobiety – 1. Aleksandra Zydroń-Kórnik
, 2. Eliza Cieślewicz-Kórnik, 3. Aleksandra
Grala-Robakowo
Mężczyźni – 1. Jacek Norkiewicz - Robakowo 2. Paweł Wałkiewicz - Leszno, 3.
Michał Radke-Kórnik
Roczniki 2002/2003
Kobiety-1. Sylwia Rumińska –Radzewo,2. Maria Matuszewska-Bnin,3. Sandra
Lejman-Kórnik
Mężczyźni- Tymoteusz Gabski-Kórnik,2.
Miłosz Nawrocki-Kórnik, 3.Maciej Orzechowski-Kórnik
Roczniki – 2004
Dziewczęta-1. Agata Twardowska-Kamionki,2. Daria Norberczyk - Szczodrzy-

kowo, 3.Emilia Guziana - Kórnik.
Chłopcy- 1. Miłosz Szczupakowski Kamionki, 2.Jakub Madejczyk - Kórnik, 3.
Maksymilian Pogonowski-Bnin.
Roczniki 2005 i młodsze
Dziewczęta-1.Maria Pyrzowska -Kórnik,
2. Aleksandra Dłużyk - Bnin, 3. Marianna
Jankowiak-Szczodrzykowo
Chłopcy- Miłosz Zawartowicz - Szczodrzykowo, 2. Szymon Włodarczak-Bnin, 3.
Dominik Mitek-Kórnik.
NORDIC Walking- 1. Halina Stachowiak-Bnin
Najstarsi biegacze gminy Kórnik to
Paweł Walkiewicz i Sandra Templewicz.
Najmłodsi biegacze to Aleksandra
Majewska-9 lat i Marek Niemier- 1,3 ,
który biegł wraz z tatą . Najlepsi biegacze
otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe
a wśród pozostałych uczestników rozlosowano nagrody pocieszenia z funduszy
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik-OSiR ,
Promocji Kórnik i KCSiR- OAZA Kórnik.
Nagrody wręczał kierownik Kórnickiego
Centrum Sportu i Rekreacji p. Wojciech
Kiełbasiewicz.
Zawody zostały zorganizowane przez

działaczy Szkolnego Związku Sportowego
oraz pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kórniku. Podziękowania należą
się uczniom i nauczycielom Zespołu Szkół
oraz Gimnazjum w Kórniku, którzy pomagali
w organizacji imprezy. Bez nich nie byłoby
możliwe przeprowadzenie tak masowej
imprezy. Nad biegaczami czuwała opatrzność boska, bowiem w biegu głównym
uczestniczył i bieg na 20 pozycji wśród
76 mężczyzn ukończył , ksiądz wikariusz
z Bnina - Artur Wojczyński. Gratulujemy
i podziwiamy.
Było także prowadzone drużynowe
współzawodnictwo szkół (po 4 w każdym
roczniku).
W kategorii dziewcząt szkół podstawowych: 1.SP Kórnik, 2. SP Bnin, 3/4
SP Radzewo i SP Szczodrzykowo, 5. SP
Kamionki.
W kategorii chłopców: 1. SP Radzewo,
2/3. SP Bnin i SP Kórnik, 4. SP Kamionki,5.
SP Szczodrzykowo. W gimnazjach zarówno
wśród dziewcząt jak i chłopców zwyciężył
Kórnik.
ARA

ŁUCZNICY
NA STANOWISKA!

Jan Urbaniak, Dominika Frąckowiak i Michał
Najewski. Drugie miejsca zajęli: Roksana
Toboła, Tomasz Frąckowiak, Agata Radziejewska i Wojciech Radziejewski. Trzecie lokaty
wystrzelali: Anita Smoczyńska, Jakub Sobiech,
Kinga Banecka i Kacper Jakubiak. W Radzewie
rywalizowano w konkurencji indywidualnej
i zespołowej. Na starcie pojawili się uczniowie
9 szkół. Indywidualnie zwyciężyli: Roksana
Toboła, Jan Urbaniak, Dominika Frąckowiak
i Michał Najewski. Na drugich pozycjach zawody ukończyli: Jakub Sobiech, Kinga Banecka

i Wojciech Radziejewski. Trzecie miejsca zajęli:
Zuzanna Banecka, Agata Radziejewska i Kacper Jakubiak. Drużynowo po raz pierwszy w historii tych turniejów wygrał zespół Gimnazjum
w Kórniku w składzie: Dominika Frąckowiak,
Michał Najewski, Kacper Jakubiak. Na drugim
miejscu, z niewielką stratą punktową uplasował
się zespół Szkoły Podstawowej w Radzewie
w składzie: Roksana Toboła, Wojciech Radziejewski, Tomasz Frąckowiak. Oby kolejne starty
były równie udane.
Karol Niemier

Sezon łuczniczy ruszył pełną parą. Inauguracyjne zawody odbyły się 17 kwietnia
w Poznaniu na obiekcie KS Surma. Pogoda
nie rozpieszczała, toteż oprócz łuków i strzał
niezbędne okazały się parasole. W tych trudnych warunkach najlepsze wyniki osiągnęli
Agata Radziejewska i Michał Najewski. Niestety odwołane zostały dwa kolejne turnieje
z kalendarza Wielkopolskiego Związku Łuczniczego i na kolejne starty trzeba było czekać
aż miesiąc. 21 maja w Bukowcu wzięliśmy
udział w Turnieju Łuczniczym o Puchar Starosty
Nowotomyskiego. Dzień później w Radzewie
współorganizowaliśmy z Klubem „Leśnik”
Poznań XI Wiosenny Międzyszkolny Otwarty
Turniej Łuczniczy. Te dwa dni obrodziły w świetne wyniki punktowe. Brylował zwłaszcza Jan
Urbaniak, który poprawił rekordy klubowe w 9
konkurencjach w kategorii dzieci. W Bukowcu
łucznicy walczyli w sumie o 12 pucharów w 4
kategoriach. Nasi zawodnicy zdobyli wszystkie! Zwycięstwa odnieśli: Zuzanna Banecka,
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XV Turniej o Puchar
Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Siatkówce
Amatorów.
IX Memoriał Druha Sławka
Smolińskiego
W niedzielę 22.05.2016 w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu OAZA,
rozegrany został XV Turniej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Siatkówce
Amatorów, IX Memoriał Druha Sławka
Smolińskiego. W turnieju wystartowało 10
zespołów
Zespoły zostały podzielone na 2 grupy
eliminacyjne.
Grupa A: Gang Siatkarzy, Sędziowie
WZPS, Czarne Konie, UKS Jedynka Kórnik,
Dynamix Robakowo.
Grupa B: Szczytniki Gramy Razem, G5,
KWP Poznań, Amatorzy, ZS Kórnik.
W grupie drużyny grały każdy z każdym
do 2 wygranych. Do półfinału awansowały
2 najlepsze drużyny z grup A i B.
Wyniki meczy eliminacyjnych grupa A:
Gang Siatkarzy – Sędziowie WZPS
0-2 (11,9)
Gang Siatkarzy – Czarne Konie
1-2 (-18,12,10)
Gang Siatkarzy – UKS Jedynka Kórnik
0-2 (9,11)
Gang Siatkarzy – Dynamix Robakowo
1-2 (-15,19,15)
Sędziowie WZPS – Czarne Konie
2-0 (18,13)
Sędziowie WZPS - UKS Jedynka Kórnik
2-0 (10,16)
Sędziowie WZPS – Dynamix Robakowo
2-0 (15,11)
Czarne Konie - UKS Jedynka Kórnik
0-2 (19,17)
Czarne Konie – Dynamix Robakowo
2-1 (-10,20,10)
UKS Jedynka Kórnik – Dynamix Robakowo
2-0 (16,17)
I miejsce w grupie Sędziowie WZPS –
awans do półfinału
II miejsce UKS Jedynka Kórnik – awans
do półfinału
III miejsce Czarne Konie
IV miejsce Dynamix Robakowo

V miejsce Gang Siatkarzy
Wyniki meczy eliminacyjnych grupa B
Szczytniki Gramy Razem – G5
0-2 (6,5)
Szczytniki Gramy Razem – KWP Poznań
0-2 (5,6)
Szczytniki Gramy Razem – Amatorzy
0-2 (6,6)
Szczytniki Gramy Razem – ZS Kórnik
1-2 (20,-19,14)
G5 - KWP Poznań
0-2 (14,6)
G5 – Amatorzy
0-2 (18,13)
G5 – ZS Kórnik
2-0 (7,10)
KWP Poznań – Amatorzy
2-1 (17,-19,12)
KWP Poznań – ZS Kórnik
2-0 (7,9)
Amatorzy – ZS Kórnik
2-0 (5,2)
I miejsce w grupie KWP Poznań – awans
do półfinału
II miejsce Amatorzy – awans do półfinału
III miejsce G5
IV miejsce ZS Kórnik
V miejsce Szczytniki Gramy Razem
Po rozegraniu meczy eliminacyjnych w
grupach przystąpiliśmy do rozegrania me-

czy o miejsca 5,7 i 9 oraz półfinały i finały.
I półfinał KWP Poznań – UKS Jedynka
Kórnik 2-1 (10,-19,12)
II półfinał Sędziowie WZPS – Amatorzy
0-2 (17,17)
mecz o I miejsce
KWP Poznań – Amatorzy 2-0 (17,14)
mecz o III miejsce
Sędziowie WZPS – UKS Jedynka Kórnik
2-1 (-14,20,11)
mecz o V miejsce Czarne Konie - G5
2–0 (18,15)
mecz o VII miejsce
Dynamix Robakowo – ZS Kórnik
2-0 walkower
mecz o IX miejsce
Gang Siatkarzy – Szczytniki Gramy Razem
2-0 walkower
Po rozegraniu wszystkich meczy nastąpiło krótkie podsumowanie Turnieju, na którym obecni byli Przewodniczący Rady Miejskiej w Kórniku Pan Przemysław Pacholski,
przedstawiciel ZHP Hufiec Kórnik Pan
Bogusław Busse, Prezes Stowarzyszenia
UKS – Jedynka Kórnik Pan Maciej Brylewski. Wszystkie drużyny, z rąk zaproszonych
gości, otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz
3 najlepsze drużyny otrzymały puchary.
Oaza

CZTERY MEDALE TOROWYCH
MISTRZOSTW POLSKI
Pod koniec maja na pruszkowskim torze
kolarskim odbyły się Młodzieżowe Mistrzostwa
Polski w kolarstwie torowym w konkurencjach
olimpijskich. Zawodnicy UKS Mróz Colnago
Jedynka Kórnik zdobyli na tej imprezie cztery
medale w tym jeden złoty drużyny kobiet do
lat 23 na 4 km na dochodzenie. Kórniczanki
jechały w następującym składzie: Weronika
Humelt, Nikol Płosaj, Viktoria Żegleń, Natalia
Radzicka. W wyścigu finałowym o złoty medal,
w którym nasz zespół pokonał zespół Ziemi
Darłowskiej, Viktorię zastąpiła Alicja Ratajczak.
Warto dodać, iż kórniczanki broniły tytułu zdobytego przed rokiem. Złoty medal do Kórnika
trafił po raz szósty z rzędu. Srebrny krążek
indywidualnie w omnium olimpijskim (wielobój)
zdobyła Nikol Płosaj, a pozostałe dwa medale
dla Kórnika wywalczył niezawodny Patryk Rajkowski. Srebrny w kirinie i brązowy w sprincie.
Świetnie podczas wspomnianych mistrzostw
wypadły dwie juniorki UKS Jedynka, Karolina
Przybylak i Joanna Golec. Obie wywalczyły
czwarte miejsce w sprincie drużynowym, a w
omnium zajęły kolejno miejsca czwarte i ósme.
Karolina dodatkowo była czwarta w sprincie
indywidualnym.
ŚWIETNY WYSTĘP KOLARSKIEJ SZKÓŁKI NA TORZE POZNAŃ
Na jednym z majowych „Czwartków Kolarskich” rozgrywanych na torze samochodowym Poznań, odbył się wyścig dedykowany
dla szkółek kolarskich pod nazwą „Szukamy
Następców Olimpijczyków”. Świetnie na poznańskiej imprezie zadebiutowali młodzi adepci
kolarstwa z Kórnika. W wyścigu chłopców (1112 lat) zwyciężył Mateusz Przymusiński przed
Wiktorem Perzem, obaj z UKS Mróz Jedynka
Kórnik. Piąte miejsce w tym wyścigu zajął
kolejny nasz reprezentant Kacper Gawęda.
Również dwa miejsca na podium (2 i 3) zajęły
w tej kategorii wiekowej nasze zawodniczki,
Maria Hoffmann i Emilia Jurga. Zwyciężyła
Milena Jędrzejak z Victorii Jarocin. W wyścigu
dla juniorek młodszych dwa pierwsze miejsca
zajęły kolejno Natalia Szymczak i Gracjana
Radzicka obie z UKS Mróz Jedynka Kórnik.
DWA MEDALE NIKOL PŁOSAJ
W DARŁOWIE
Podczas rozegranych w Darłowie na kolejnej serii Pucharu Polski dla kobiet i Mistrzostw
Polski LZS, dwa medale do swojej kolekcji
dorzuciła zawodniczka Mróz Jedynka Kórnik
Nikol Płosaj. Pierwszego dnia w wyścigu indywidualnym na czas kobiet Open, Nikol zajęła
2 miejsce. Jest to chyba najlepszy występ na
czas w historii tej zawodniczki.
W mistrzostwach Polski LZS (wszystkie
zawodniczki do 23 lat) Nikol zdecydowanie
wygrała, a kolejne zawodniczki z Kórnika Weronika Humelt i Viktoria Żegleń zajęły miejsca
6 i 7. Nie startowała na czas Alicja Ratajczak
ubiegłoroczna mistrzyni w tej konkurencji, gdyż
przez 5 dni po torowych Mistrzostwach Polski
była chora i dopiero dzień przed „czasówką”
wznowiła treningi. Przyzwoicie wypadła nasza
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juniorka młodsza Gracjana Radzicka, która w
międzynarodowej obsadzie zajęła 8 miejsce,
a w Mistrzostwach Polski 5. Drugiego dnia
rozegrano wyścigi ze startu wspólnego, w
którym nasz zespół w elicie kobiet był bardzo
aktywny. Ostatecznie w decydującej ucieczce
znalazły się dwie nasze zawodniczki, Nikol i powracająca do zdrowia Alicja Ratajczak. Nasze
zawodniczki po nie do końca udanym finiszu,
zajęły kolejno miejsca 3 i 6. Wygrała Marta
Lach - Atom Sobótka. W Mistrzostwach Polski
LZS, Nikol zdobyła srebrny medal, a Alicja była
4. Podczas Mistrzostw LZS prowadzona jest
również klasyfikacja Województw i klubowa.
W obu przypadkach zdecydowanie zwyciężył
UKS Mróz Jedynka Kórnik, a w wojewódzkiej
Wielkopolska. Po raz pierwszy w tak dużej
imprezie zadebiutowały dwie zawodniczki z
nowo powstałej szkółki kolarskiej w UKS Jedynka Kórnik. Podczas jazdy indywidualnej na
czas dla Żaków (11-12 lat) nasze zawodniczki
postarały się o sporą niespodziankę. Emilia
Jurga i Maria Hoffmann w silnej obsadzie zajęły
kolejno 2 i 3 miejsce. W wyścigu ze startu wspólnego, by stanąć na podium zabrakło trochę
doświadczenia. Ostatecznie nasze młodziutkie
zawodniczki zamieniły się miejscami i zajęły
miejsca tuż za podium czyli 4 i 5.
W Dobczycach k/Krakowa rozegrany został
34 Międzynarodowy Wyścig Kolarski dla juniorów, który w sumie liczył 4 etapy. Tradycyjnie
impreza była niezwykle silnie obsadzona, gdyż
jest to jedyna „etapówka” dla juniorów w Polsce
po prawdziwych górach. Jedna z premii górskich została usytuowana nawet pod domem
Rafała Majki. Bardzo dobrze radził sobie na w/w
wyścigu zawodnik UKS Mróz Jedynka Kórnik
Wojtek Bystrzycki, który do 100 kilometra ostatniego etapu, miał jeszcze szansę w klasyfikacji
generalnej na miejsce na podium. Ostatecznie
zabrakło trochę doświadczenia w tak trudnych
zawodach. Kórniczanin stracił kilkanaście
cennych sekund na ostatnich 5 kilometrach
i spadł na 13 miejsce w „generalce”. Drugi z
naszych zawodników w tym wyścigu Janek
Łamaszewski ukończył zawody na 41 pozycji.

SPORT SZKOLNY
SIATKARZE ZS KÓRNIK
WICEMISTRZAMI POWIATU
Podczas Mistrzostw Powiatu Poznańskiego w siatkówce plażowej, które odbyły
się 24.V.2016 r. w Mosinie, Zespół Szkół w
Kórniku reprezentowali tak jak w roku ubiegłym
Wojciech Kapusta oraz Marcin Wujek. Siatkarze
p. Andrzeja Palucha wywalczyli kolejny medal
w tej dyscyplinie sportowej. Zdobyli srebrne
medale za drugie miejsce w kategorii szkół
ponadgimnazjalnych. GRATULUJEMY!
ARA

Paweł Marciniak
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Gminne Centrum Reagowania
tel. 61 817 00 74
tel. alarmowy: 602 620 736,
e-mail: oc@kornik.pl

WAŻNE TELEFONY:
Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik,
tel. 61 8 413 030 (700-1500)
całodobowo 505 908 051
61 8620111 anonimowa, całodobowa infor
macja dotycząca kradzieży samochodów
618478997 automat zgłoszeniowy Wydziału ds. narkotyków KW Policji w Poznaniu

Praca

Ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93 tel. 61 817 01 15,
tel. kom. 602 740 481
Straż Miejska, ul. Poznańska 83
tel./fax. 61 817 01 26, tel. kom. 604 607 104

Śladami Kolumba:
Z Wysp Kanaryjskich do Meksyku i Belize
Dariusz Socha
16 czerwca 2016 r. o godz. 19.00 w restauracji „Ventus”

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA

Pogotowie ratunkowe 999 lub 8660066
Straż pożarna 998
Policja 997
Pogotowie gazowe 992

Ogłoszenia DROBNE

*Poszukuję uczciwej Pani do pomocy w sprzątaniu domu. Tel. 605 105 386
*Zatrudnię operatora koparki. Tel. 607 706 477
*Zatrudnimy na stanowisko zastępca kierownika sklepu i kasjer sprzedawca. Kórnik – sklep Polski. Tel. 512 238 206
*Wykonamy różne prace budowlane i w ogrodzie. Tel. 784 825 329
*Mężczyzna podejmie każdą pracę w Kórniku i okolicy. Tel. 512 023 577
*Roznoszenie poczty- magazyn Gądki. Godziny 18-2, 1800zł netto. Tel. 616 330 011, rekrutacja@apvector.pl
*Drukarnia cyfrowa poszukuje szwaczek do lekkich prac, typu flagi itp. Praca dwu zmianowa, na terenie Poznania. Tel. 502 765 406

Inne

*Usługi remontowo-budowlane z wieloletnią praktyką – płytki, malowanie, pozbruk, klinkier – tanio! Tel. 782 513 000
*Sprzedam grunt budowlany 0,79 ha. Tel. 691 783 400
*Firma RemoPlus kompleksowe usługi remontowe, tanio, rzetelnie i solidnie. Zadzwoń i umów się na wycenę. Tel. 726 320 959
*W dniu 30.05.2016 r. w Kórniku znaleziono klucze. Odbiór w Perfumerii pl. Niepodległości 34 (obok Żabki)
*Sprzedam cztery felgi alu 15” z oponami od Forda 7,0Jx15H2, cena 600 zł. Tel. 513 330 286
*Pomoc psychologiczna. Psycholog w Borówcu. Tel. 661 459 928, www.psycholog-borowiec.pl
*Sprzedam grunt budowlany 0,79 ha. Tel. 691 783 400
*Sprzedam piec grzewczy na butle gazową. Tel. 509 492 668
*Sprzedam butlę gazową 11 kg. Tel. 509 492 668
*Drewno kominkowe – sosnowe z transportem. Tel. 721 130 110
*Sprzedam rower damski, stan dobry. Tel. 727 539 587
*Sprzedam spawarkę elektryczną. Tel. 727 539 587
*Sprzedam wózek ręczny do przewozu worków. Tel. 727 539 587
*Sprzedam działkę uzbrojoną 1198 m w Borówcu. Tel. 606 377 380
*Sprzedam łóżko z materacem 170 cm, rower dziecięcy. Tel. 609 966 373
*Sprzedam łódź plastik, koła do Audi i opony 15-tki. Tel. 607 503 854
*Sprzedam Hyundai Santa Fe 2004, skóra, klimatyzacja, bogata wersja, atrakcyjna cena. Tel. 512 384 527
*Posiadam garaż do wynajęcia przy ulicy Stodolnej (osiedle Staszica) - 150zł. Tel. 602 687 901
*Perfumeria LM zaprasza! W sprzedaży perfumy znanych marek: Hugo Boss, Dolce Gabana, Calvin Klein, Davidoff, Kenzo itp. Plac Niepodległości 34 (obok Żabki)
*Segment w Borówcu, 102 m, gotowy do zamieszkania, 245 tys. Tel. 602 214 931
*Sprzedam pralkę, lodówkę, stan bdb – możliwość transportu. Tel. 697 203 371
*Naprawa AGD: pralki, lodówki, zmywarki - Kórnik i okolice. Tel. 537 394 398
*24 maja z ul Mickiewicza uciekło 6 papużek falistych. Znalazcę proszę o kontakt. Tel. 608 826 662 lub 721 048 239
*Karcher czyszczenie dywanów, mebli tapicerowanych: kanap, wersalek, krzeseł, tapicerek samochodowych, solidnie. Tel. 572 386 490
*Wszystko dla Twojego ogrodu! Sklep ogrodniczy Kórnik-Bnin, ul. Zwierzyniecka 38. Czynne od 9:00 – 17:00.
*Sprzedam 4 felgi 13-tki 4x100, oponę pirelli 215/55/16, kleber 165/65/13, wózek X-lander 2w1. Tel. 506 490 723
*Sprzedam, fotelik samochodowy, wózek spacerówkę parasolkę. Tel. 506 490 723
*Sprzedam TV 29 cali, Panasonic (kineskopowy), dwa fotele, piecyk koza, wc kompakt i bidet Roca, części do kosiarki nac, wannę narożnikową.Tel. 506 490 723
*Sprzedam łączenia do rusztowań około 15 sztuk, butle gazowe 2x5 kg (pełne), palnik gazowy, piecyk słoneczko. Tel. 506 490 723
*Sprzedam 2 wózki głęboki/spacerówka Chicco i spacerówka, nosidełko 4 Baby, maszynę do szycia, grzejnik elektryczny, rowerek treningowy. Tel. 506 490 723
*Nastawianie kręgosłupa i stawów, fizjoterapia, masaże - mgr Przemysław Taciak, Witaszyce ul. Stawna 14. Tel. 696 843 092
*Mieszkanie na sprzedaż 76 m² (3 pokoje). W cenie garaż + piwnica. Tel. 606 814 372 (po godz. 16.00)
*Skuwanie płytek podłogowych ściennych sprzątanie piwnic garaży i strychów i inne drobne prace budowlane. Tel. 796 456 176
*Sprzedam pianino Neumeyer.100% sprawne, klasyk, niedrogo. Tel. 602 742 550

Posłuchajcie opowieści o tym, kim są dzisiaj Guanczowie, a kim byli, zanim pojawił się na
Wyspach Krzysztof Kolumb. Pójdźmy śladami Konkwistadorów z Kanarów wprost do
Ameryki Środkowej i zobaczmy, jakie piętno odcisnęła konkwista na życie mieszkańców
Meksyku i Belize.
Wstęp wolny
Obowiązują zapisy: osobiście w Bibliotece
Publicznej w Kórniku przy ul. Poznańskiej 65
lub pod nr telefonu: 61 8170 021

Dariusz Socha jest instruktorem nurkowania,
który mieszkał na Wyspach Kanaryjskich oraz
odbył podróż do Meksyku Belize. Oprócz
zdobywania głębi oceanu i najwyższych
wulkanów, fascynuje go lokalna kultura.
Klub Podróżnika z Kórnika
email: podroznik.kornik@gmail.com
www.klubpodroznikazkornika.blogspot.com
Restauracja „Ventus”
Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu „Oaza”
ul. Krasickiego 1, 62-035 Kórnik

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), lub przekazywać telefonicznie.

REDAKTOR NACZELNY: Łukasz Grzegorowski,
tel. 61 8170411 wew. 693, aders e-mail: korniczanin@kornik.pl
WSPÓŁPRACA: Zosia Fludra, Anna Rauk, Kazimierz Krawiarz,

Robert Wrzesiński, Iza Jokiel, Robert Jankowski

SKŁAD I ŁAMANIE: Łukasz Grzegorowski
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DRUK: PMF Edward Stachowiak,
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62-035 Kórnik -Plac Niepodległości 41, tel.61 8170411 wew. 693 ,
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Następny numer Kórniczanina ukaże się 24 czerwca 2016 r.
Materiały do następnego numeru
prosimy dostarczać do 17 czerwca 2016 r.
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