
DWUTYGODNIK * ROK XXV *  27 stycznia  2012r. * NR 2 (379) * ISSN 0867-3225 * BEZPŁATNY

Fo
to

: M
M

B

www.korniczanin.pl

Koncert  Noworoczny

W tym numerze:
- Zmiany w rozkładzie jazdy KOMBUSu
- Wyniki konkursów ofert 
  na dofinansowania dla stowarzyszeń
- Godziny dyżurowania aptek 
  w okolicach Kórnika

Affabre Concinui na Zamku
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APROSTO Z  RATUSZAAffAbre ConCinui w kórniCkim zAmku

Początek roku, to tradycyjnie czas kon-
certów noworocznych. W gminie Kórnik 
Koncert Noworoczny, organizowany jest od 
wielu już lat z inicjatywy burmistrza Jerzego 
Lechnerowskiego. Na tegoroczny Koncert 
Noworoczny, który odbył się 14 stycznia, 
zaproszeni zostali, podobnie jak w latach ubie-
głych, przedstawiciele władz samorządowych 
województwa, powiatu, gminy, dyrektorzy 
szkół, przedstawiciele firm, stowarzyszeń i 
organizacji społecznych działających na tere-
nie gminy, którym burmistrz podziękował za 
dotychczasową współpracę i wyraził nadzieję 
na dalszą owocną współpracę.

Koncerty Noworoczne w zamku kórnickim 
zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem. 
Z pewnością mają na to wpływ artyści bio-
rący w nim udział. Podobnie było i w tym 
roku.  I nic w tym dziwnego, skoro gwiazdą 
tegorocznego koncertu był znany poznański 
zespół wokalny śpiewający a cappella Affabre 
Concinui. Nazwa affabre concinui wywodzi się 
z łaciny i oznacza „idealnie współbrzmiąc”, co 
jest artystycznym credo Zespołu. Członkowie 
zespołu są wychowankami dwóch znanych 
poznańskich chórów chłopięco-męskich Ste-
fana Stuligrosza i Jerzego Kurczewskiego: 
Robert Hylla – kontratenor, Leszek Marciniak 
– kontratenor, Przemysław Czekała – tenor, 
Piotr Lewandowski – baryton, Piotr Dziurla – 
bas i Artur Hoffman – bas.

Artyści zaprezentowali podczas koncertu 
znane utwory, począwszy od muzyki renesan-
su po muzykę współczesną, kolędy oraz żarty 
muzyczne i utwory orkiestrowe, znakomicie 
naśladując instrumenty muzyczne, co zostało 
przyjęte z ogromnym entuzjazmem przez 
licznie zgromadzoną widownię.

 Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

SPoTkANiE komiSji mAŁYch miAST

Komisja Małych Miast Związku Miast 
Polskich obradowała w Karpaczu 11 stycz-
nia. Dyskutowano między innymi o projekcie 
ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców 
w działalności samorządu terytorialnego 
oraz o ustawie o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach. W spotkaniu brał udział 
burmistrz jerzy Lechnerowski.

PREZENTAcjE AkTUAliZAcji 
PlANU GoSPodARki odPAdAmi

W dniu 12 stycznia wiceburmistrz Antoni 
Kalisz gościł w Czempiniu na prezentacji 
zajmującego się gospodarką odpadami 
Związku Międzygminnego „CZO-SELEKT” 
oraz Instalacji Zagospodarowania Odpa-
dów w Piotrowie. Przy okazji spotkania 

Urząd Marszałkowski omówił prace nad 
aktualizacją Wojewódzkiego Planu Gospo-
darki Odpadami. Zagadnienia dotyczące 
aktualizacji omówiono także podczas spo-
tkania wójtów i burmistrzów Porozumienia 
Jarocińskiego w dniu 17 stycznia. Jak wyni-
ka z przepisów, gminy miały do 25 stycznia 
prawo składać deklaracje przynależności 
do zrzeszeń zajmujących się gospodarowa-
niem odpadami. Gmina Kórnik niezmiennie 
deklaruje przynależność do Porozumienia 
Jarocińskiego.

kolEjNE ZGRomAdZENiE 
WSPólNikóW SPóŁki SATER

Także 12 stycznia odbyło się kolejne 
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólni-
ków spółki Sater Kórnik. Gminę Kórnik 
reprezentowała mecenas Józefa Cieślak, 
członek rady nadzorczej. Zgromadzenie 
powołało nowego likwidatora. Panią Edytę 
Wereszczyńską - Nurzyńska, (która zrezy-
gnowała ze stanowiska 30 grudnia)  zastąpił 
Wojciech Reszka. 

SPoTkANiE Z oSP

Burmistrz Jerzy Lechnerowski i wi-
ceburmistrz Antoni Kalisz spotkali się 17 
stycznia z Zarządem Gminnym OSP Kórnik, 
komendantem Leszkiem Orlewiczem  oraz 
prezesami lokalnych jednostek OSP ze 
Szczytnik, Czmonia, Kamionek i Radzewa. 
Omówiono sprawy związane z funkcjono-
waniem OSP oraz zasadny korzystania ze 
strażnic przez inne organizacje i instytucje.

Z WiZYTą W ŁomNicY

Delegacja złożona z reprezentujących 
Kórnickie Koło Towarzystwa Pamięci Po-
wstania Wielkopolskiego pań Doroty Przy-
bylskiej i Wandy Rajkowskiej oraz burmistrza 
Jerzego Lechnerowskiego udała się 17 
stycznia do Łomnicy, by złożyć kwiaty pod 

tablicą upamiętniającą poległych żołnierzy 
Kompani Kórnickiej. Tablica umieszczona 
jest na budynku miejscowej Szkoły Podsta-
wowej im. Powstańców Wielkopolskich. Jak 
się okazuje brakuje na niej kilku nazwisk. 
Wizyta delegacji była więc także okazją do 
omówienia propozycji umieszczania nowej 
tablicy z uzupełnionym spisem bohaterów. 

Delegację z Kórnika przyjęła pani dyrek-
tor szkoły  Grażyna Bukczyńska - Krysztofek 
oraz pani sołtys Bożena Kwaśnioch.

mEGA TARG 

Przedsiębiorcy zainteresowani organizacją 
w okolicach Kórnika „MagaTargu”, czyli 5 hek-
tarowej powierzchni targowej z punktami ga-
stronomicznymi i sceną oraz innymi atrakcjami 
dla klientów, spotkali się z wiceburmistrzem 
Antonim Kaliszem w dniu 18 stycznia. 

Zaproponowano, by przedsiębiorcy pod-
jęli rozmowy z Fundacją Zakłady Kórnickie w 
sprawie ewentualnego wykorzystania funda-
cyjnych gruntów w okolicach węzła drogowego 
na trasie S-11 w Gądkach.

SPoTkANiE WZP lEWiATAN

Także 18 stycznia Wielkopolski Związek 
Pracodawców Lewiatan zorganizował w 
Kórniku spotkanie z lokalnymi przedsiębior-
cami. Związek zaproponował przedstawi-
cielom firm zrzeszenie się w „Lewiatanie”. 
Prezes Związku, Jacek Silski mówił o silnej 
pozycji organizacji, mającej wpływ na pra-
wodawstwo

W spotkaniu uczestniczyli także bur-
mistrz i pracownicy Wydziału Promocji.

SPoTkANiE W SPRAWiE 
STANU URZądZEń WodNYch

W dniu 19 stycznia w Urzędzie Miejskim w 
Kórniku z inicjatywy wiceburmistrza Antonie-
go Kalisza spotkali się przedstawiciele Wiel-
kopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 

Wodnych, Agencji Nieruchomości Rolnych, 
Powiatowego Inspektoratu Ochrony Środo-
wiska,  Urzędu Miejskiego, zainteresowani 
radni oraz sołtysi (także z Gminy kleszcze-
wo), w celu omówienia sytuacji na poważnie 
zalewanych rok temu terenach Żernik i Tulec. 

AUTomoBilklUB 
PodSUmoWAŁ miNioNY Rok

W dniu 21 stycznia Automobilklub Wiel-
kopolski podsumował Sezon 2011. W uro-
czystości wziął udział wiceburmistrz Antoni 
Kalisz. Miłą niespodzianką było przyznanie 
nagrody za najlepiej odrestaurowany samo-
chód w 2011 roku panu Grzegorzowi Miarze 
za odrestaurowanie pojazdu z 1937r. 

Opr. ŁG

 Kórnickie Koło 
Towarzystwa 

Pamięci
 Powstania 

Wielkopolskiego 
zaprasza 

wszystkich 
członków 

na zebranie, 
które odbędzie się 

dnia 
 lutego 2012 roku 

o godz. 17:00  
w Domu 

Parafialnym 
w Kórniku.

Zarząd 
Kórnickiego Koła

kolędy z kowAlskim
Wspólne kolędowanie z zespołem Jacka Kowalskiego stało się już kórnicką tradycją. 

Tym razem 21 stycznia Kórnicki Ośrodek Kultury i stowarzyszeni „Ogonczyk“ gościło nie-
mal 60 osób, które słuchały i śpiewąły popularne kolędy w oryginalnych wersjach i mniej 
znane staropolskie utwory „odkurzone“ przez kórnickiego barda. W przerwie nie zabrakło 
przyniesionych przez uczestników i przygotowanych przez organizatorów smakołyków.

Było więc coś dla ciała i coś dla ducha.
ŁG
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PodATki 2012 
i nowe deCyzJe

Jak co roku, w miesiącu lutym, wielu z 
nas otrzyma decyzje podatkowe na podatek 
od nieruchomości, podatek rolny (grunto-
wy), leśny i łączne zobowiązanie pieniężne. 
W tym roku decyzje podatkowe (nakazy 
płatnicze) będą miały zmienioną szatę gra-
ficzną. Jest to związane ze zmianą oprogra-
mowania informatycznego obsługującego 
podatki w naszej gminie. Dotychczasowy 
program POGRUN, na którym pracowano 
od 1997 roku, nie spełniał już oczekiwań. 
Czas na zmiany spowodował, że od 2012 
roku podatki będą obsługiwane przez 
system informatyczny RATUSZ. Wymiar 
podatków dokonywany na rok 2012 odbę-
dzie się już w nowym systemie. Decyzje 
podatkowe będą wyglądały graficznie nieco 
inaczej niż dotychczas. Proszę naszych 
podatników o dokładne sprawdzenie otrzy-
manej decyzji pod względem zgodności 
zapisów ze stanem faktycznym. Operacja 
wdrożenia nowego systemu jest niezwykle 

trudna. Dlatego proszę o wyrozumiałość 
i w razie wątpliwości kontakt z Urzędem. 
Informacje w sprawie wymiaru podatków 
udzielane są pod nr tel. 61 89 72 606 wew. 
664 i wew. 665.

Jednocześnie przypominam, że wszel-
kie zmiany w zakresie przedmiotów opodat-
kowania (zakup, sprzedaż nieruchomości, 
użytkowanie budynku, zmiany klasyfikacji 
gruntu itp.) podatnik winien zgłosić do orga-
nu podatkowego w terminie 14 dni od dnia 
zdarzenia. Dlatego ewentualne niezgodno-
ści zapisów w decyzji ze stanem faktycznym 
mogą również wynikać z niedopełnienia 
obowiązku przez podatnika. 

Terminy płatności podatku od nieru-
chomości, rolnego, leśnego i łącznego 
zobowiązania pieniężnego pozostają bez 
zmian. Jak co roku I ratę zapłacimy do 15 
marca, II do 15 maja, III do 17 września 
(15 września 2012 r. przypada w sobotę, 
dlatego termin płatności podatku zgodnie 
z Ordynacją podatkową nastąpi w po-
niedziałek) i IV do 15 listopada. W tym 
miejscu przypominam, że wiele osób nie 
uregulowało jeszcze IV raty podatku za 
2011 rok. Termin tego zobowiązania minął 

15 listopada 2011 r. W najbliższych dniach 
spóźnialscy mogą się również spodziewać 
upomnień. Wszelkich informacji na temat 
zaległości podatkowych, osobom zainte-
resowanym udzielamy pod nr tel. 61 89 72 
606 wew. 661 i wew. 692.

Podatnikom posiadającym pojazdy 
podlegające opodatkowaniu przypominam 
o obowiązku złożenia deklaracji na poda-
tek od środków transportowych i zapłacie 
podatku do dnia 15 lutego. W tym podatku 
stawki nie uległy zmianie od 2010 roku. 
Informacji na temat podatku od środków 
transportowych udzielamy pod nr tel. 61 89 
72 606 wew. 666.

Pozostałe informacje na temat obo-
wiązujących w naszej gminie podatków 
lokalnych, stawki podatkowe i formularze 
do wypełnienia, można uzyskać nie tylko 
w budynku urzędu, ale również na stronie 
internetowej www.kornik.pl zakładka BOM 
lub BIP.

Hanna Kmieciak
Kierownik Wydziału 

Podatków i Opłat Lokalnych
Urzędu Miejskiego w Kórniku

Styczniowa sesja Rady miejskiej w 
kórniku była inna od poprzednich z kilku 
powodów. Po pierwsze, radni obradowali 
w ostatnią środę miesiąca (25 stycznia), 
a nie w ostatni wtorek, jak to miało 
miejsce przez ostatni rok. co ważne dla 
wszystkich zainteresowanych- zwoływa-
nie sesji na ostatnią środę danego mie-
siąca ma się stać teraz regułą działania 
rady. Wyjątkiem ma być tylko miesiąc 
sierpień bieżącego roku, kiedy sesji nie 
będzie, oraz grudzień, kiedy sesja odbyć 
ma się w piątek 28 dnia miesiąca. 

Drugą zmianą w porównaniu do sesyjnej 
rutyny był fakt, że tym razem pod nieobec-
ność przewodniczącego Macieja Marcinia-
ka, obradami kierował wiceprzewodniczący 
Roman Genstwa. Po trzecie- sesja stycz-
niowa nie zawierała aż tak rozbudowanego 
programu jak kilka poprzednich sesji i trwała 
wyjątkowo krótko, bo niecałe 3 godziny.

W początkowej fazie sesji, w której 
tradycyjnie organy samorządu składają 
sprawozdania z działalności także znala-
zły się dodatkowe elementy. Na życzenie 
radnych wiceburmistrz Antoni Kalisz zdał 
sprawozdanie z działalności Komisji bez-
pieczeństwa, której przewodniczy, a Anna 
Biernacka z Wydziału Pozyskiwania Fun-
duszy Pozabudżetowych przybliżyła radnym 
najświeższe informacje na temat rozstrzy-
gniętych formalności weryfikacji wniosków 
o dofinansowania w ramach „Lidera Zielonej 
Wielkopolski”. 

Pierwsza z rozpatrywanych uchwał doty-
czyła opinii na temat „podział miejscowości 
Kórnik na dwie odrębne miejscowości o 
nazwach Kórnik, stanowiącej miasto i Bnin, 
stanowiącej obecnie część miasta Kórnik 
i przywrócenie Bninowi statusu miasta”. 
Wcześniej 11 stycznia z inicjatywy radnej 
Ireny Kaczmarek odbyło się kolejne spo-
tkanie dotyczące procedury formułowania 
wniosku na temat przywrócenia praw 
miejskich Bninowi. Biorący w nim udział 
sekretarz Leszek Książek przedstawił za-
awansowanie prac nad materiałami, które 
staną się załącznikami do wniosku. Obecni 
na spotkaniu panowie Krzysztof Budzyń 
i Kazimierz Krawiarz zapewnili wsparcie 
wniosku swoją wiedzą na temat historii i 
tradycji Bnina. Roman Jurek z Wydziału Go-
spodarki Nieruchomościami poinformował, 
że przygotowywane są: mapa topograficzna 
oraz mapa poglądowa Bnina. 

Radni na styczniowej sesji pozytywnie 
zaopiniowali ideę podziału obecnej miejsco-
wości Kórnik i przywrócenia praw miejskich 
Bninowi. W dniu 10 lutego odbędzie się 
kolejne spotkanie w bnińskim ratuszu, na 
którym zaprezentowane zostaną robocze 
wersje załączników do wniosku. Po skom-
pletowaniu dokumentacji wniosek trafi do 
kolejnych instancji, aż do Rady Ministrów, 
która to wyda decyzję w sprawie ewentual-
nej restytucji Bnina. 

Druga omawiana w styczniu uchwała 
dotyczyła określenia wzorów formularzy 
obowiązujących w zakresie podatku od nie-
ruchomości, podatku rolnego oraz podatku 

leśnego. Jak czytamy w uzasadnieniu „ 
Nowe formularze zaktualizowano i dostoso-
wano do obowiązujących przepisów prawa”. 

Trzecia uchwała dotyczyła  uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zabudowy mieszkaniowej 
w Borówcu – rejon ulicy Czereśniowej i 
Wiśniowej.

Było to drugie już podejście do sprawy.  
Plan został uchwalony już raz, w dniu 27 
września 2011 roku uchwałą Rady Miejskiej 
w Kórniku nr XII/132/2011. Niestety w wyni-
ku rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody 
unieważniono decyzję radnych. 

Uchybienia stanowiące podstawę unie-
ważnienia skorygowano i podjęto uchwałę 
po raz kolejny. 

Kolejna uchwała dotyczyła zmiany 
uchwały nr VII/78/2011 Rady Miejskiej w 
Kórniku z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
strefy ochronnej terenu zamkniętego w 
Borówcu obejmującej obszary obrębów 
Borówiec, Szczytniki, Koninko, Gądki i 
Robakowo. W skrócie dotyczy to strefy 
ochronnej terenu określanego popularnie 
mianem „bomboskład”. Po analizie skory-
gowano, powiększono obszar podlegający 
opracowaniu. Częścią załącznika stało się 
także wyjaśnienie, że ewentualne wnioski o 
odszkodowania wynikające z zapisów planu 
przekazywane będą do odpowiednich są-
dów a adresatem roszczeń będzie wojsko.

Radni podjęli decyzję w sprawie „roz-
patrzenia skargi na działalność sołtysa 
sołectwa Czmoniec”.

Kulisy sprawy poznajemy na podstawie 
uzasadnienia do uchwały w tej sprawie: 
„Pismem z dnia 19 sierpnia 2011 r. peł-
nomocnik Pana Ireneusza Poduszczaka 
wniósł do Rady Miejskiej w Kórniku skargę 
na działalność sołtysa sołectwa Czmoniec. 
W skardze pełnomocnik poinformował, że 
wcześniej zgłaszał Burmistrzowi Gminy 
Kórnik przekroczenie kompetencji przez 
sołtysa, wskazując na nadużywanie przez 
niego stanowiska poprzez uporczywe po-
dejmowanie różnych działań mających na 
celu utrudnianie Panu Poduszczakowi oraz 
jego rodzinie, spokojne mieszkanie i prowa-
dzenie działalności gospodarczej na terenie 
Gminy Kórnik we wsi Trzykolne Młyny, 
położonej w granicach sołectwa Czmoniec. 
Skarga po jej wniesieniu została wstępnie 
rozpatrzona przez Komisję Rewizyjną Rady 
Miejskiej. W trakcie posiedzenia Komisji 
Rewizyjnej wyjaśniono, że przeprowadzo-
ne w Urzędzie Miejskim postępowanie 
wyjaśniające nie potwierdziło stawianych 
sołtysowi zarzutów. Z poczynionych przez 
Burmistrza ustaleń, także na podstawie 
znajdujących się w Urzędzie Miejskim do-
kumentów, Burmistrz nie dopatrzył się takich 
działań ze strony sołtysa, które można by 
zakwalifikować jako działania naruszające 
celowość, rzetelność i gospodarność. Ko-
misja Rewizyjna zobowiązała Burmistrza 
do zwołania zebrania wiejskiego z udziałem 
mieszkańców, skarżącego i sołtysa celem 

bezpośredniego wyjaśnienia zarzutów 
podniesionych w skardze. 

Na zebraniu wiejskim w dniu 28 grudnia 
2011 roku ustalono, że nie sposób zarzucić 
sołtysowi podejmowanie działań niezgod-
nych z prawem. Do zadań sołtysa należy 
bowiem także przyjmowanie i rozpatrywanie 
wniosków mieszkańców, skarg, ustnych 
uwag. i.t.p.

Jeżeli od mieszkańców sołectwa poja-
wiły się głosy o uciążliwości i nielegalności 
działania firmy Irmal, nie mając kompetencji 
do sprawdzenia zasadności tych głosów, 
sołtys miał prawo przekazać sprawę do Po-
wiatowego Inspektora Nadzoru Budowlane-
go dla powiatu poznańskiego bezpośrednio 
lub poprzez Urząd Miejski w Kórniku. Sołtys 
uczynił to w ramach sprawowania swojej 
funkcji przekazując sprawę do Urzędu 
Miejskiego. 

Komisja Rewizyjna zapoznawszy się 
na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2012 
r. z całością zebranych w sprawie skargi 
materiałów, w tym z notatką służbową z dnia 
29 listopada 2011 r. z zebrania wiejskiego 
rekomenduje Radzie Miejskiej podjęcie 
uchwały o bezzasadności skargi na sołtysa 
sołectwa Czmoniec. Jednocześnie Komisja 
Rewizyjna zauważa, że zwołane przez 
Burmistrza na jej wniosek zebranie wiejskie, 
umożliwiło na wyjaśnienie uwarunkowań 
prawnych i faktycznych działalności firmy 
Irmal na osiedlu mieszkaniowym w Trzykol-
nych Młynach, co powinno doprowadzić do 
wygaszenia zaistniałego konfliktu. Podjęte 
już przez mieszkańców osiedla Trzykol-
ne Młyny, sołtysa i skarżącego wspólne 
działania - po odbytym zebraniu wiejskim 
- pozwalają mieć nadzieję, że w przyszłości 
nie będzie skarg na działalność sołtysa wsi 
Czmoniec ze strony skarżącego”. Na pod-
stawie takiego uzasadnienia radni uznali 
skargę za bezzasadną.

Radni wystosowali apel do Prezesa 
Rady Ministrów w sprawie zapewnienia jed-
nostkom samorządu terytorialnego udziału 
w dochodach publicznych odpowiednio do 
przypadających im zadań. Głównym moty-
wem do sformułowania tego apelu jest za-
niepokojenie samorządowców sytuacją, w 
której samorządy terytorialne obarczane są 
obowiązkami i zadaniami bez koniecznego 
do tego celu finansowania. Dla przykładu, 
ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej, która 
weszła w życie 1 stycznia 2012 r. wprowadzi 
liczne, nowe zadania własne dla gminy, w 
tym obowiązek zatrudniania asystentów 
rodziny, ponoszenia częściowych kosztów 
pobytu dzieci w pieczy zastępczej (od 10 % 
kosztów w pierwszym roku pobytu dziecka 
w pieczy zastępczej do 50 % w trzecim i 
kolejnych latach). Żaden z przepisów nie 
wskazuje źródeł finansowania tych działań. 
Podobne apele wystosowały inne samorzą-
dy w naszym kraju.

Rada Miejska w Kórniku wybrała dwóch 
kolejnych ławników Sądu Rejonowego w 
Środzie Wlkp. Po procedurze tajnego gło-
sowania zaakceptowano obie zgłoszone 

kandydatury. Ławnikami zostali więc Bar-
bara Pietrala i Ireneusz Majchrzak. 

W ostatniej części obrad radny Marek 
Broniewski zgłosił interpelację, w której 
prosił o sporządzenie sprawozdania z 
działań Wydziału Promocji Gminy. Wniósł 
o przedstawienie strategii promocyjnej 
Kórnika. Zapytał o plany gminy w związku 
ze zbliżającymi się Mistrzostwami Europy 
w piłce nożnej, oraz o kontynuację akcji 
„kawa za złotówkę”. Jak wskazał radny, 
temat jego interpelacji wyniknął z wypowie-
dzi burmistrza Jerzego Lechnerowskiego w 
wywiadzie dla gazety „Magazyn Kórnicki”. 
Burmistrz wyjaśnił, że jego wypowiedź 
została źle zrozumiana, i nie chodziło mu 
o krytykę działań promocyjnych, czy Wy-
działu Promocji, ale o podkreślenie specyfiki 
„marki” Kórnik, która, choć szeroko znana i 
rozpoznawalna, musi być jednak, wzorem 

innych znanych marek, widoczna i przez 
to przypominana. Burmistrz poinformował 
także, że Urząd Miejski nie będzie w bieżą-
cym roku firmował akcji „kawa za złotówkę 
dla seniora”.

Radna Julia Bartkowiak przypomniała 
wiceburmistrzowi o wystosowaniu pism do 
Urzędu Marszałkowskiego i Nadzoru Bu-
dowlanego, które mają wspomóc działania 
Agencji Nieruchomości Rolnych w sprawie 
uregulowania spraw nielegalnego wybudo-
wania na terenach agencji elementów lądo-
wiska dla samolotów i tarasu widokowego 
w okolicach Żernik.  Zadeklarowała także, 
że sprawą zajmie się niebawem Komisja 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska RM. 

Radny Tomasz Grześkowiak wskazał 
na problem korzystania przez samochody 
ciężarowe z dróg nieprzystosowanych do 
ruchu pojazdów ciężkich. Zaproponował 

ustawienie znaków zakazu ruchu pojazdów 
powyżej 10 ton na niektórych drogach.

Poprosił także o wyjaśnienia w sprawie  
przetargu na najem lokalu w świetlicy wiej-
skiej w Borówcu. Szczegóły i kulisy sprawy 
przedstawił kierownik Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Łukasz Ryks. 

Radna Małgorzata Walkowiak przedsta-
wiła radnym serię zdjęć dokumentujących 
zły stan dróg gminnych i powiatowych w 
jej okręgu. 

Radny Andrzej Surdyk, zapytał o wyniki 
przetargu na leasing samochodu dla Oazy. 
Sekretarz Leszek Książek poinformował, że 
nie wpłynęła żadna oferta. Radni dyskuto-
wali na temat zasadności wydatku na taki 
pojazd. Przy okazji po raz kolejny poprosili 
o przedstawienie rozliczenia działalności 
Centrum Rekreacji i Sportu za ubiegły rok.

Opr. ŁG

sesJA - nieCo innA niż PoPrzednie

z wizyTą 
w ArChiwum

Dnia 24 stycznia 2012 roku w Archiwum 
Państwowym w Poznaniu miało miejsce 
spotkanie w sprawie nabycia przez gminę 
Kórnik zdigitalizowanych materiałów archi-
walnych na temat Bnina i Kórnika. W spo-
tkaniu brali udział; sekretarz gminy Kórnik 
Leszek Książek, Kazimierz Krawiarz oraz 
dyrektor Archiwum Państwowego w Po-
znaniu Henryk Krystek. W czasie spotkania 
przedstawione zostały sposoby digitalizo-
wania dokumentów oraz najcenniejsze do-
kumenty, jakie są w posiadaniu Archiwum. 
Dokumenty w wersji elektronicznej zostaną 
zamieszczone w Internecie tak, aby dostęp 
do nich miała jak największa ilość osób. 
O szczegółach będziemy informować na 
łamach Kórniczanina.

Robert Jankowski – KCI  
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Panu Tadeuszowi Matuszewskiemu
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

Banku Spółdzielczego w Kórniku
wyrazy współczucia z powodu śmierci

Brata
składają

Rada Nadzorcza, Zarząd oraz Pracownicy
Banku Spółdzielczego w Kórniku

BURmiSTRZ GmiNY kóRNikiNFoRmUjE
Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 27 stycznia 2012 r. do 

dnia 20 lutego 2012 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący sprzedaży:
-1 działki o nr 382/2 położonej w Czmoniu. 
Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 

tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170411 wew. 674

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do 
odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. 
Człowiek, jest mu winien poszanowanie, 
ochronę i opiekę” – tak brzmi wstęp do 
ustawy o ochronie zwierząt. Aby to motto 
bardziej odpowiadało  prawdzie, od początku 
tego roku weszła w życie jej znowelizowana 
wersja. Co ona wprowadza nowego ?

  Przede wszystkim:
-  zabrania handlu zwierzętami do-

mowymi na targowiskach i giełdach, czyli 
np. na poznańskiej „sielance” czy giełdzie 
samochodowej. Zakaz ten dotyczy także 
osób nabywających zwierzęta. Warunki 
dla handlujących tam może i były, ale na 
pewno nie dla tych biednych, wystraszonych 
szczeniaczków czy kociąt. Wprowadzać 
do obrotu można tylko psy i koty, jeśli jest 
się  członkiem ogólnopolskiej organizacji 
społecznej, zajmującej się hodowlą psów i 
kotów rasowych i tylko w miejscu ich chowu 
lub hodowli ( z wyjątkiem schronisk dla zwie-
rząt ). Oczywiście, w tym wypadku trzeba 
pamiętać o zapłaceniu podatku w urzędzie 
skarbowym !  A co jeśli nie spełniamy powyż-
szych warunków a jednak mamy szczenięta 
czy kocięta ? Możemy je po prostu rozdać i 
tego prawo nam nie zabrania. Jest też inna 
możliwość – można je uśpić, pod warun-
kiem, że miot jest jeszcze ślepy i zrobimy 
to w sposób humanitarny zgodnie z art. 33 
ustawy oraz odrębnymi przepisami,

- zabrania puszczania psów bez moż-
liwości ich kontroli i bez oznakowania 
umożliwiającego identyfikację właściciela 
lub opiekuna. Nie dotyczy to oczywiście 
ogrodzonego terenu prywatnego,

- nie pozwala już myśliwym strzelania 
do wałęsających się  psów i kotów. Mają oni 
odłowić psa i dostarczyć go właścicielowi lub 
do schroniska,

- znacznie podwyższa kary za znęcanie 
i zabicie zwierzęcia. Jeżeli odbyło się to ze 
szczególnym okrucieństwem to karą może 
być pozbawienie wolności nawet do 3 lat. 
Sąd może orzec także nawiązkę w wyso-
kości od 500 zł do 100.000 zł,

- zabrania trzymania zwierząt domowych 

na uwięzi  w sposób stały ( np. na łańcuchu) 
dłużej niż 12 godzin w ciągu doby. Długość 
uwięzi nie może być krótsza niż 3 m !

- wprowadza obowiązek osobie, która 
napotka porzuconego psa lub kota, w 
szczególności pozostawionego na uwięzi, 
powiadomienia o tym fakcie najbliższego 
schroniska dla zwierząt bądź Straży Miej-
skiej lub Policji,

- nakłada na rady gmin obowiązek okre-
ślenia w drodze uchwały corocznie do dnia 
31 marca programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdom-
ności zwierząt.

Ten ostatni obowiązek stał się dodatko-
wym dopingiem dla 11 gmin, w tym Gminy 
Kórnik oraz Starosty Poznańskiego, które 
zainicjowały powstanie Związku Międzyg-
minnego 11 gmin powiatu poznańskiego dla 
wybudowania i prowadzenia schroniska dla 
zwierząt w Skałowie, gm. Kostrzyn.

Obiekt ten ma być przy całej swojej 
skromności nowoczesny ( wykorzystujący 
najnowsze rozwiązania technologiczne i 
budowlane ), funkcjonalny, czysty, przyja-
zny dla zwierząt i odwiedzających je ludzi, 
zwłaszcza dzieci i młodzieży. Jeśli psy i koty 
znajdą się w czystych, zadbanych pomiesz-
czeniach, w których nie będzie brzydkiego 
zapachu, ludzie będą chętniej do nich przy-
chodzić, a co za tym idzie, zwierzaki szybciej 
znajdą domy. To nowoczesne schronisko ma 
służyć nie tylko zwierzakom. Ma być swego 
rodzaju zjawiskiem architektonicznym i 
wizytówką tych 11 gmin. Ma też zmienić nie 
najlepszy wizerunek polskich schronisk, 
który jest tworzony przez takie schroniska 
jak np. to, które było w Swarzędzu.

Jak wyglądają bieżące prace przy 
budowie schroniska ? Jest już gotowa 
bardzo szczegółowa koncepcja architekto-
niczno-budowlana. Zakłada ona powstanie 
budynku głównego z pomieszczeniami 
weterynaryjnymi, zapleczem socjalnym pra-
cowników, pomieszczeniami administracji, 
szpitalikiem, garażem, kuchnią dla zwierząt, 
pomieszczeniami na karmę i tym, czego nie 
ma w innych schroniskach w Polsce – salą 

edukacyjną na 45 osób. Sala ta będzie słu-
żyła tak ważnej w naszym schronisku pracy 
edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą. Poza 
pawilonami dla psów planuje się budowę 
pawilonu hotelowego dla psów. Ten budynek 
oraz cmentarz i wybiegalnia, to ta część 
schroniska, która ma pracować finansowo 
na utrzymanie schroniska. Wybiegalnia to 
taki duży, ogrodzony teren, z którego będą 
mogli korzystać za skromną opłatą właści-
ciele psów wraz z ich pupilami. Będą tam 
stały różne urządzenia do treningu i zabawy. 
Będzie także wydzielony teren na festyny i 
imprezy okolicznościowe.

Pod koniec grudnia został rozstrzygnięty 
przetarg na wykonanie ostatecznego pro-
jektu schroniska. Będzie on ukończony w 
połowie tego roku i po uzyskaniu niezbęd-
nych pozwoleń będzie można przystąpić 
do ogłoszenia przetargu na wykonawcę 
budowlanego obiektu. Prace budowlane 
powinny potrwać dwa lata.

Tymczasem Biuro Związku wraz z pro-
ducentem karm dla zwierząt Josera ogłosiło 
konkurs dla młodzieży szkolnej na projekt 
graficzny logo schroniska. Na konkurs wpły-
nęło 85 prac z 6 gmin. Komisja konkursowa 
wybrała jako najlepszą pracę propozycję 
Adriana Zawadzkiego  z Zespołu Szkół w 
Tulcach. 

Jednocześnie Biuro Związku zwraca 
się do wszystkich, którzy mają ciekawe 
pomysły, które można by wykorzystać w 
projektowaniu bądź już w działalności „na-
szego” schroniska, o ich zgłaszanie poprzez 
e-mail: związek.miedzygminny.schronisko@
op.pl bądź listownie na adres: Biuro Związku 
Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt-
-SCHRONISKO”, ul. Dworcowa 5, 62-025 
Kostrzyn.  Zależy nam także na kontakcie z 
osobami, które mają doświadczenie w dzia-
łalności stowarzyszeń – organizacji pożytku 
publicznego i byłyby chętne w tworzeniu 
Stowarzyszenia Przyjaciół Schroniska w 
Skałowie.

  Paweł Kubiak
 Dyrektor Biura Związku

zwierzę nie JesT rzeCzą !
W dniu 2 stycznia patrol SM interweniował w 

związku ze zgłoszeniem dotyczącym spalania 
śmieci; na miejscu fakt ten został potwierdzony, 
za co sprawca czynu ukarany został mandatem 
karnym.

Tego samego dnia interweniowano w  Ro-
bakowie w sprawie luźno biegających psów; na 
miejscu faktu tego nie potwierdzono; właściciel 
dodatkowo posiadał wszelkie świadectwa 
szczepień psów. 

W dniu 3 stycznia patrol SM interweniował 
w związku z parkowaniem pojazdami w miej-
scach zabronionych; ukarano mandatami 3 
kierowców pojazdów; w stosunku do dalszych 
3 kierowców zastosowano pouczenie.

W dniu 4 stycznia patrol SM interweniował 
w związku z luźno biegającym psem; został 
on pochwycony i umieszczony w schronisku.

Tego także dnia przybył na posterunek 
SM wezwany wcześniej sprawca zniszczenia 
chodnika w Skrzynkach (mieszkaniec tejże wsi); 
w związku z niedotrzymaniem terminu napra-
wy na w/w nałożono mandat karny. Sprawca 
odmówił  przyjęcia mandatu, dlatego sprawa 
trafi do Sądu.

W dniu 5 stycznia przewieziono do schro-
niska 4 psy

W dniu 8 stycznia podczas zabezpieczania 

XX finału WOŚP nie odnotowano żadnych 
incydentów przeciwko wolontariuszom na 
terenie gminy.

W dniu 9 stycznia za parkowanie w miejscu 
zabronionym ukarano mandatem kierowcę 
pojazdu.Tego samego dnia przybył do SM 
właściciel pochwyconego wcześniej psa. 
Po rozpoznaniu zwierzęcia, właściciel został 
ukarany mandatem za brak nadzoru nad 
„podopiecznym“.Za próbę wyrzucenia śmieci w 
miejscu publicznym sprawca czynu ( mieszka-
niec Żernik) został pouczony i uprzątnął resztki 
śmieci z drogi. Podobny przypadek odnotowa-
no w Borówcu, gdzie również sprawca czynu 
usunął śmieci i został pouczony.

W Mościenicy, za podrzucenie śmieci i 
odpadów pobudowanych, mieszkaniec Kórnika 
ukarany został mandatem karnym.

W dniu 10 stycznia interweniowano w 
związku ze zgłoszeniem w sprawie 2 bezpań-
skich psów. Pochwycone zwierzęta przewiezio-
no do weterynarza w Kórniku.

Parkowanie 2 pojazdami w miejscach za-
bronionych, było podstawą ukarania kierowców 
mandatami karnymi.

Dzień później patrol SM ukarał mandatami 2 
kierowców pojazdów parkujących w miejscach 
zabronionych. 

Interwencja na pl. Browarowym skończyła 
się pouczeniem wobec 2 mężczyzn ( miesz-
kańcy Kórnika), próbujących spożyć alkohol.

W dniu 12 stycznia podjęto interwencję 
wobec 3 kierowców pojazdów parkujących w 
miejscach zabronionych ( ul. Średzka; „Oaza”).

Tego także dnia w Kamionkach inter-
weniowano w związku ze zgłoszeniem dot. 
zanieczyszczania drogi. Na miejscu zastano 
kierownika budowy, który zobowiązany został 
do uporządkowania drogi.

 W Dziećmierowie interweniowano w 
związku ze zgłoszeniem dotyczącym biega-
jącego „luźno“ psa. Na miejscu faktu tego nie 
potwierdzono.

W dniu 13 stycznia patrol SM interwenio-
wał w  Koninku w związku z brakiem lustra na 
skrzyżowaniu ulic.

Tego dnia w Borówcu interweniowano w 
sklepie spożywczym w związku z otrzymywany-
mi sygnałami dotyczącymi sprzedaży alkoholu 
nieletnim. Przeprowadzono rozmowę wyjaśnia-
jącą z obsługą sklepu (m.in. potwierdzającą 
prawo do legitymowania klientów).

W Kórniku na przejściu dla pieszych na 
niesfornego kierowcę pojazdu (mieszkaniec 
Kórnika) nałożono mandat.  Kierowca odmówił 
przyjęcia go. Sprawa trafi do Sądu.

SM

Z NoTATNikA SŁUŻBoWEGo STRAŻY miEjSkiEj

W  dniu 01.01.2012r. funkcjonariusze Wy-
działu Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej 
Policji w Poznaniu dokonali zatrzymania w 
Kórniku mężczyzny, który kierował samo-
chodem m-ki Renault w stanie nietrzeźwości 
0,51 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, 

W dniu 02.01.2012r.  Komisariat Policji w 
Kórniku został powiadomiony o dokonanej 
w miejscowości Kórnik kradzieży z ciągnika 
siodłowego oleju napędowego wartości strat 
560 zł,

 W dniu 03.01.2012r. funkcjonariusze  
Komisariatu Policji w Kórniku dokonali zatrzy-
mania w Kórniku mężczyzny, który kierował 
samochodem m-ki VW znajdując się w stanie 
nietrzeźwości 0,33 mg/l alkoholu w wydycha-
nym powietrzu, ponadto kierował pojazdem 
pomimo prawomocnego zakazu Sądowego,

W dniu 04.01.2012r.  Komisariat Policji w 
Kórniku został powiadomiony o dokonanej w 
miejscowości Kamionki kradzieży pojazdu 
m-ki Seat  wartości strat 14.000 zł, 

W dniu 06.01.2012r. funkcjonariusze 
Komisariatu Policji w Kórniku dokonali 
zatrzymania w Kórniku mężczyzny, który 
kierował rowerem znajdując się w stanie 
nietrzeźwości 1,11 mg/l alkoholu w wydy-
chanym powietrzu,

W tym samym dniu funkcjonariusze 
Komisariatu Policji w Kórniku dokonali 
zatrzymania w Kórniku mężczyzny, który 
kierował rowerem znajdując się w stanie 
nietrzeźwości 0,38 mg/l alkoholu w wydy-
chanym powietrzu,

W dniu 09.01.2012r. Komisariat Policji w 
Kórniku  został powiadomiony o dokonanej 

w miejscowości Biernatki kradzieży dewasta 
od pojazdu m-ki Mercedes wartości strat 
4567 zł,

W tym samym dniu Komisariat Policji w 
Kórniku został powiadomiony o dokonanej 
w miejscowości Kórnik kradzieży z pojazdu 
m-ki Mercedes elementów układu wydecho-
wego  wartości strat 8300  zł,

W dniu 11.01.2012r.  Komisariat Policji w 
Kórniku został powiadomiony o dokonanym  
w miejscowości Kamionki włamaniu do domu 
mieszkalnego i kradzieży różnego rodzaju 
przedmiotów wartości strat 8221 zł, 

W  dniu 14.01.2012r. Komisariat Policji w 
Kórniku  został powiadomiony o dokonanej 
w miejscowości Kamionki kradzieży pojazdu 
m-ki Citroen wartości strat 50.000 zł

W tym samym dniu Komisariat Policji w 
Kórniku został powiadomiony o dokonanym 
w miejscowości Koninko włamaniu do dom-
ku rekreacyjnego i kradzieży sprzętu RTV i 
pieniędzy wartości strat 1000 zł, 

W tym samym dniu funkcjonariusze 
Komisariatu Policji w Kórniku dokonali 
zatrzymania w Kórniku mężczyzny, który 
kierował samochodem m-ki VW w stanie 
nietrzeźwości 0,80 mg/l alkoholu w wydy-
chanym powietrzu, 

W dniu 16.01.2012r. Komisariat Policji w 
Kórniku  został powiadomiony o dokonanej 
w miejscowości Kamionki kradzieży pojazdu 
m-ki Renault wartości strat 80.000 zł

W tym samym dniu  Komisariat Policji w 
Kórniku został powiadomiony o dokonanym 
w miejscowości Gądki włamaniu do szafki i 
kradzieży telefonu komórkowego oraz pie-
niędzy ogólnej wartości strat 450 zł

W dniu 18.01.2012r. funkcjonariusze 
Komisariatu Policji w Kórniku dokonali zatrzy-
mania w Kórniku mężczyzny, który posiadał 

przy sobie środek narkotyczny,
W dniu 19.01.2012r. Komisariat Policji w 

Kórniku został powiadomiony o dokonanej 
w Kamionkach kradzieży  kosy spalinowej 
wartości start  666 zł,

W dniu 20.01.2012r. Komisariat Policji w 
Kórniku  został powiadomiony o dokonanej w 
miejscowości Kórnik kradzieży pojazdu m-ki 
Mercedes wartości strat 25.000 zł

W tym samym dniu funkcjonariusze 
Komisariatu Policji w Kórniku dokonali za-
trzymania w Kórniku mężczyzny, który był po-
szukiwany w celu ustalenia miejsca pobytu.

koliZjE dRoGoWE
W dniu 05.01.2012r. w  miejscowości 

Kórnik  kierujący  pojazdem m-ki Fiat w 
wyniku nieprawidłowo wykonywanego ma-
newru cofania doprowadził do zderzenia z 
pojazdem m-ki Mercedes,

W tym samym dniu w miejscowości 
Dziećmierowo kierująca pojazdem m-ki Opel 
w wyniku nieprawidłowo wykonywanego 
manewru skrętu doprowadziła do zderzenia 
z pojazdem m-ki Fiat,

W  dniu 11.01.2012r. w miejscowości Bo-
rówiec kierująca pojazdem m-ki VW wjechała 
w wyrwę w jezdni,

W dniu 13.01.2012r. w miejscowości 
Kórnik kierujący pojazdem m-ki Citroen w 
wyniku niedostosowania prędkości do wa-
runków ruchu  doprowadził do zderzenia z 
czterema pojazdami,

W  dniu 21.01.2012r. w miejscowości Ka-
mionki  kierujący pojazdem m-ki Renault wje-
chał w wyrwę w jezdni uszkadzając pojazd,

W  dniu 23.01.2012r. w miejscowości Ka-
mionki  kierujący pojazdem m-ki Mazda wje-
chał w wyrwę w jezdni uszkadzając pojazd.

KP Kórnik

PoliCJA
informuJe

W styczniu kórniccy strażacy wzięli udział 
w kolejnych akcjach.
10 stycznia zostali wezwani do domu przy ulicy 
Okrężnej 39 w Dachowie, żeby pomóc otworzyć 
drzwi zatrzaśnięte przez dziecko.
13 stycznia zabezpieczali miejsce kolizji drogo-
wej na ulicy Woźniaka w Kórniku.
20 stycznia także zabezpieczali miejsce kolizji 
na ulicy Dworcowej w Kórniku.
21 stycznia usuwali drzewo leżące na drodze 
w Skrzynkach na ulicy Leśnej.
21 stycznia zabezpieczali miejsce lądowania 
śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowe-
go w Bninie na ulicy Kasztelana.
22 stycznia usunęli drzewo na drodze w Bier-
natkach na ulicy Głównej.
23 stycznia gasili pożar budynku gospodarcze-
go w Bninie przy ulicy Jeziornej.

Oprac. Robert Wrzesiński

STRAŻAcY W Akcji
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WSPiERANiE i UPoWSZEchNiANiE kUlTURY FiZYcZNEj i SPoRTU
Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu gminy Kórnik, w wyniku przeprowadzenia otwartego 

konkursu ofert z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

lp. dane organizacji Nazwa zadania Kwota 
przyznana

1. Uczniowski klub Sportowy
 „dwójka kórnik”

Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w wioślarstwie. Organizowanie imprez sportowych 
oraz przygotowanie i uczestnictwo młodzieży w imprezach 22 200,00 zł.

2. Uczniowski klub Sportowy 
oAZA kóRNik

Organizacja szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w taekwondo olimpijskim, 
uczestnictwo w ogólnopolskich imprezach sportowych, współorganizowanie imprezy 
sportowej

30 720,00 zł.

3. międzyszkolny Uczniowski 
klub Sportowy „Wieża kórnicka”

Udział drużyny  MUKS „Wieża Kórnicka” w II ogólnopolskiej lidze szachowej 3 000,00 zł.
4. II Kórnicka Liga szachowo-warcabowa – sezon 2012 2 800,00 zł.

5.

Organizacja szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w dziedzinie szachów 
i warcabów. Organizowanie zawodów sportowych w szachach i warcabach w ramach 
Kórnickich Spotkań. Organizacja przygotowań i uczestnictwo dzieci i młodzieży 
reprezentującej Gminę Kórnik w imprezach powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich

9 500,00 zł.

6. Uczniowski klub  Sportowy Szakal Zakup trenażerów niezbędnych do prowadzenia szkolenia 0,00 zł.
7. Stowarzyszenie Biegowe 

„Brylant kórnik”
Udział w XXXVI Maraton de Paris 7 205,40 zł.

8. Udział w XXIX Wienna City Maraton 2 802,02 zł.

9. ochotnicza Straż Pożarna 
w kamionkach „Spartakiada Moje Boisko  Orlik” 0,00 zł.

10. Polski Związek Wędkarski okręg
 w Poznaniu Ogólnopolska  olimpiada młodzieży w sportach wędkarskich „Błażejewko 2012” 3 000,00 zł.

11.
kórnickie Stowarzyszenie 
Sportowe „koTWicA”

Turniej halowy o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik rocznika 1996 i młodsi 2 250,00 zł.
12. IV Ogólnopolski Turniej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy rocznika 1998 i młodsi 4 700,00 zł.

13.
Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubu sportowego poprzez  
prowadzenie dla dzieci i młodzieży szkolenia sportowego i udział w rozgrywkach 
sportowych – piłka nożna

150 000,00 zł.

14. klub Sportowy AViA kamionki

Organizacja szkoleń piłki nożnej dzieci i młodzieży, przygotowanie i uczestnictwo klubu do 
rozgrywek piłki nożnej do rozgrywek regionalnych, organizowanie meczów mistrzowskich 
w roli gospodarza w ramach rozgrywek, popularyzacja zdrowego stylu życia  wśród dzieci 
i młodzieży z terenów wiejskich poprzez tworzenie warunków do uprawiania piłki nożnej na 
terenie gminy, a w szczególności na terenach wiejskich, poprzez prowadzenie szkolenia i 
udział w rozgrywkach piłki nożnej

0,00 zł.

15.

Uczniowski klub Sportowy 
„jedynka – kórnik”

Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji pływackiej w UKS „Jedynka-Kórnik” pod 
nazwą „Pływać jak Ryba” 14 610,00 zł.

16. XII Kórnickie rozgrywki  ligowe w tenisie stołowym, strzelectwie sportowym i rzucie lotką 5 000,00 zł.

17. Udział zespołu UKS „Jedynka – Kórnik”(SKS  Sokół Radzewo) w rozgrywkach IV Ligi 
Tenisa Stołowego 1 400,00 zł.

18. Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji kolarskiej UKS „Jedynka – Kórnik” 70 000,00 zł.
19. Kórnicka Liga Siatkówki Amatorów 8 090,00 zł.

20. XV Ogólnopolski wyścig na rowerach górskich. 
XXXIX Wielki Festyn Rowerowy dla Dzieci 3 630,00 zł.

21. Kórnicka Amatorska Liga Piłki Nożnej 11 000,00 zł.

22. XV Ogólnopolskie Kryterium Kolarskie o Puchar Burmistrza
XXXX Wielki Festyn Rowerowy dla Dzieci 3 760,00 zł. 

23. Śladami Robin Hooda – organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w 
łucznictwie 2 000,00 zł.

24. 

kórnickie Stowarzyszenie Pomocy 
osobom z Niepełnosprawnością 
intelektualną i Ruchową 
„klaudynka” 

Organizacja przygotowań i uczestnictwa dzieci i młodzieży podopiecznych Stowarzyszenia 
reprezentujących gminę w imprezach powiatowych – IX Powiatowe Igrzyska „Sprawni 
Inaczej” i X  Powiatowy Turniej BOCCI, Klaudynkowy Turniej BOCCI 

1 250,00 zł.

25. Wielkopolska liga Piłki Stołowej VII Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski w futbolu stołowym 0,00 zł.

26. 
Uczniowski klub  Sportowy 
Sokół Robakowo

II Otwarty turniej w piłce nożnej dla szkół podstawowych i gimnazjów  Puchar Burmistrza  
Gminy Kórnik Jerzego Lechnerowskiego 700,00 zł.

27. Dofinansowanie  zakupu sprzętu sportowego UKS Sokół Robakowo 900,00 zł.

28. III Memoriał im. Powstańców Wielkopolskich w piłce halowej dla szkół podstawowych i 
gimnazjów. I Mistrzostwa Gminy dla szkół podstawowych i gimnazjów w piłce stołowej 400,00 zł.

29.

Uczniowski klub Sportowy
 „Tkd – kórnik”

Przygotowanie i uczestnictwo zawodników UKS TKD Kórnik w zawodach krajowych i 
międzynarodowych 12 400,00 zł.

30. Organizacja turniejów taekwondo: IV Otwarty Turniej Taekwondo o Puchar Burmistrza 
Kórnika, II  Gwiazdkowy Turniej  Taekwondo Dzieci 7 200,00 zł.

31. Szkolenie uzdolnionych zawodników w taekwondo olimpijskim    0,00 zł.
32. Organizacja zajęć sportowych z zakresu taekwondo w UKS TKD Kórnik 9 920,00 zł.

33. kórnicki klub karate Shotokan 
Raven, 

Organizacja szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, przygotowanie i udział w 
zawodach sportowych , krajowych i zagranicznych różnej rangi, organizacja zawodów Karate 5 000,00 zł.

34. Polski Związek Wędkarski, 
koło nr 19

Zawody o Puchar Burmistrza Kórnika 2 000,00 zł.
35. Zawody Wędkarskie z okazji kórnickich spotkań z Białą Damą 2 000,00 zł.

36. kółko Rolnicze Organizacja turniejów uczniowskich klubów sportowych „Memoriał im. Pułkownika 
Wójkiewicza” 0,00 zł.

37. Stowarzyszenie „Przyjazny 
Borówiec” „Zajęcia z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży” 0,00 zł.

38.
Wielkopolskie Stowarzyszenie 
Turystyki i Rekreacji Wodnej 
WARTA, 

12. Ogólnopolski Maraton Kajakowy Warta Challenge Prix PZK 500,00 zł.

Razem 399 937,42 zł.

lp. dane  organizacji Nazwa zadania Kwota 
przyznana

1.

Stowarzyszenie Teatralne 
legion

Warsztaty artystyczne  dla młodzieży kórnickiej 2 000,00 zł.

2. Inscenizacja teatralna o pobycie Adama Mickiewicza w Wielkopolsce w 180-lecie 
jej opuszczenia przez wieszcza – powarsztatowa premiera 1 550,00 zł.

3. Inscenizacja teatralna dla młodzieży kórnickiej w 110 rocznicę wygranego 
procesu w Grazu o Morskie Oko 2 450,00 zł.

4. Inscenizacja teatralna o szkole gen. Jadwigi Zamoyskiej w 130 rocznicę jej 
powstania w  Kórniku – żywa lekcja historii dla młodzieży 1 600,00 zł.

5.
Stowarzyszenie Przyjaciół  
chóru „Tutti Santi” 
przy  parafii p.w. Wszystkich 
Świętych w kórniku

Cykl  koncertów chóru Tutti Santi w Szwajcarii Żerkowskiej 5 350,00 zł.

6. Udział w XI Przeglądzie Piosenki Religijnej „Cecyliana” we Wschowie 700,00 zł.

7. Udział w Ogólnopolskim Konkursie Chóralnym im. Wacława z Szamotuł 400,00 zł.

8. Stowarzyszenie Biegowe 
„Brylant – kórnik” Organizacja V Nocnego Półmaratonu Kórnickiego im. Jana Pawła II 4 000,00 zł.

9. ochotnicza Straż Pożarna, 
kamionki

XII  Festyn Rodzinny w Kamionkach 4 000,00 zł.

10. „Warsztaty trzy światy” 4 000,00 zł.

11. Parafia Rzymsko-katolicka p.w. 
„Wszystkich Świętych”

Organizacja festiwali, przeglądów i spektakli: teatralnych, literackich, muzycznych 
i filmowych; organizacja  konkursów z zakresu kultury - Festyn Parafialny 2 800,00 zł.

12. Fundacja „Zakłady kórnickie” Koncerty i warsztaty w Arboretum Kórnickim 18 000,00 zł.

13. Związek harcerstwa Polskiego, 
hufiec kórnik 
im. Tytusa hr. działyńskiego

XII Koncert z okazji Święta Niepodległości Polski 700,00 zł.

14. Stowarzyszenie Aktywna 
mościenica Zagroda kórnicka „Człowiek – zwierzętom” 4 500,00 zł.

15.
Stowarzyszenie „Życzliwi 
dwójce” przy SP nr 2 w kórniku

VI rajd  z cyklu poznajemy naszą gminę:
„Śladami rodów Działyńskich i Zamoyskich Kórnik-Zakopane” podsumowanie 
dotychczasowych rajdów gminnych poświęconych tym rodom

7 700,00 zł.

16. „Janusz Korczak i jego dzieło – rok Korczaka” 610,00 zł.

17.
kórnicko-Bnińskie Bractwo 
kurkowe im. ks. Szczepana 
janasika

Kultywowanie lokalnej kultury oraz tradycji patriotycznych w związku z 
obecnością delegacji Kórnicko -Bnińskiego Bractwa Kurkowego na Europejskich 
Spotkaniach Strzelców Historycznych EGS w Tucholi

5 600,00 zł.

18.
kórnickie Stowarzyszenie 
Pomocy osobom z 
Niepełnosprawnością 
intelektualną i Ruchową 
„klaudynka”

„Balik Karnawałowy” 500,00 zł.

19. „Koncert jubileuszowy” 850,00 zł.

20. Festyn Integracyjny „Razem możemy więcej” 665,00 zł.

21.
Stowarzyszenie na Rzecz 
Promocji Uzdolnień 
muzycznych dis ce, 

Organizacja wystaw, koncertów, warsztatów: teatralnych, muzycznych i 
tanecznych, filmowych, literackich, plastycznych i pisarskich; organizacja 
konferencji, dyskusji i prelekcji, WIECZORY  ZAMKOWE

10 000,00 zł.

22. kórnickie Towarzystwo Pomocy 
Społecznej, IV Konkurs „Szkoła obywateli” dla uczniów kl. II gimnazjalnych 2 000,00 zł.

Razem 79 975,00 zł.

kUlTURA, SZTUkA, ochRoNA dóBR kUlTURY i dZiEdZicTWA NARodoWEGo
Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu gminy Kórnik, w wyniku przeprowadzenia otwartego 

konkursu ofert z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

wyniki konkusów oferT
W dniach 10-11 stycznia obradowały komisje konkursowe w konkursach ofert na dofinansowanie przez gminę zadań wykonywanych 

przez organizacje pozarządowe. Prezentujemy obszerne informacje dotyczące wyników tych konkursów. 

Ciąg dalszy na stronie 10



10 nr 2/2012 27 stycznia 2012r. 11

o
G

Ło
SZ

EN
iA

o
G

Ło
SZ

EN
iA

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu gminy Kórnik, w wyniku przeprowadzenia otwartego 
konkursu ofert z zakresu: pomocy społecznej, w tym  pomocy rodzinom i osobom w trudnej  sytuacji życiowej oraz wyrównywania 
szans tych rodzin i osób

Pomoc SPoŁEcZNA

lp. dane organizacji Nazwa zadania kwota przyznana

1. Związek  kombatantów R.P. i B.W.P, 
koło miejsko-Gminne Spotkanie wigilijne dla samotnych i ubogich kombatantów 2 000,00 zł.

2. Stowarzyszenie Emerytów i 
Rencistów oświaty kórnickiej

Spotkanie wigilijne dla samotnych emerytów, nauczycieli i osób 
wspierających stowarzyszenie 1 000,00 zł. 

3. ochotnicza Straż Pożarna , 
Szczytniki Organizacja spotkania świątecznego dla samotnych i ubogich 0,00 zł.

4. Fundacja  dom na Skale,  czmoniec „Stąd nasz ród” – wycieczka jednodniowa” 1 575,00 zł.

5. kórnickie Towarzystwo Pomocy 
Społecznej

Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób 10 000,00 zł.

6. 

Polski komitet Pomocy Społecznej

Organizacja wieczerzy wigilijnej dla osób samotnych i starszych 3 000,00 zł.

7. Pomoc finansowa i rzeczowa rodzinom niepełnym, ubogim i 
zagrożonym społecznie 4 000,00 zł.

8. Organizacja dystrybucji żywności w ramach pomocy z Unii 
Europejskiej 3 000,00  zł.

Razem 24 575,00 zł.

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu gminy Kórnik, w wyniku przeprowadzenia otwartego 
konkursu ofert z zakresu: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

lp. dane organizacji Nazwa zadania kwota przyznana

1. ochotnicza Straż Pożarna w 
kamionkach

„Integracja osób niepełnosprawnych z Fundacją Burego Misia z 
mieszkańcami wsi Kamionki” 1 600,00 zł.

2.
kórnickie Stowarzyszenie Pomocy 
osobom z Niepełnosprawnością 
intelektualną i Ruchową 
„klaudynka”

Organizacja turnusu rehabilitacyjno-wypoczynkowego dla dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy 5 900,00 zł.

3. „Spotkania integracyjne Klaudynki” 1 500,00 zł.

4. Rehabilitacja ruchowa 12 000,00 zł.

Razem  21 000,00 zł. 

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu gminy Kórnik, w wyniku przeprowadzenia otwartego 
konkursu ofert z zakresu: działalności  wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

lp. dane organizacji Nazwa zadania kwota przyznana

1. Związek harcerstwa Polskiego, 
hufiec kórnik 
im. Tytusa hr. działyńskiego, 

Wieczornica harcerskich pokoleń z tradycją  kórnickiego 
środowiska harcerskiego                350,00 zł. 

2. Betlejemskie Światło Pokoju w  Gminie Kórnik 250,00 zł.

3.
Stowarzyszenie Sołtysów 
Województwa Wielkopolskiego,  
koło Gminne

Integracja społeczności – organizacja przedsięwzięć na rzecz 
integracji  społeczności lokalnych 3 200,00 zł.

4.

kórnickie Stowarzyszenie Pomocy 
osobom z Niepełnosprawnością 
intelektualną i Ruchową 
„klaudynka”

Centrum Wolontariatu Klaudynki 0,00 zł.

5. Stowarzyszenie  „otwarte Skrzynki” Biesiada pełna wspomnień 1 500,00 zł.
6.

Polski komitet Pomocy Społecznej, 
Spotkanie integracyjne dla osób starszych z okazji „zakończenia lata” 0,00 zł.

7. Spotkanie integracyjne i organizacja „Dnia Kobiet” dla osób 
samotnych i starszych 500,00 zł. 

8. Stowarzyszenie Przyjazny Borówiec „Dzień Borówca – Biesiada na koniec lata 2012” 3 000,00 zł.
Razem  8 800,00 zł.

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu gminy Kórnik, w wyniku przeprowadzenia otwartego 
konkursu ofert z zakresu: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

lp. dane organizacji Nazwa zadania kwota przyznana

1. Fundacja Edukacji społecznej 
„EkoS”

Konkurs w dziedzinie języka polskiego i literatury oraz w dziedzinie 
matematyki dla uczniów szkół podstawowych „Złota Żabka” i dla 
uczniów gimnazjów „Złota Żaba” 2011/2012 (XIX Edycja) 1 500,00 zł.

2.
Związek harcerstwa Polskiego, 
hufiec kórnik im. Tytusa hr. 
działyńskiego 

XII Powiatowy Konkurs Recytatorski „Wpisani w historię” 1 500,00 zł.

Razem  3 000,00 zł. 

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu gminy Kórnik, w wyniku przeprowadzenia otwartego 
konkursu ofert z zakresu: wypoczynku dzieci i młodzieży

lp. dane organizacji Nazwa zadania kwota przyznana

1.
Związek harcerstwa Polskiego, 
hufiec kórnik im. Tytusa hr. 
działyńskiego

Obóz harcerski  Hufca ZHP Kórnik „ Z harcerskimi zwyczajami i 
tradycją wkraczamy w nowe  100-lecie Harcerstwa Polskiego” 7 000,00 zł.

2. Uczniowski klub  Sportowy  Szakal Letni obóz sportowy taekwondo olimpijskie 2 000,00 zł.

3. ochotnicza Straż Pożarna w 
kamionkach „Jednodniowa impreza turystyczno-edukacyjna” 1 800,00 zł.

4. kółko Rolnicze w konarskim Wycieczka do Wrocławia 0,00 zł.

5. Uczniowski klub Sportowy  
„Tkd – kórnik” Organizacja wypoczynku letniego dla członków UKS TKD Kórnik 4 000,00 zł.

6.

kórnickie Stowarzyszenie Pomocy 
osobom z Niepełnosprawnością 
intelektualną i Ruchową 
„klaudynka”

Zorganizowanie jednodniowych imprez turystycznych i 
wypoczynkowych 1 900,00 zł.

7. kórnickie Towarzystwo Pomocy 
Społecznej

Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z 
terenu Gminy Kórnik 14 750,00 zł.

8. Stowarzyszenie Aktywna 
mościenica „Kulturalne wędrówki” 1 550,00 zł. 

9. Wielkopolskie Stowarzyszenie 
Turystyki i Rekreacji Wodnej 
WARTA

14. Ogólnopolski Spływ Kajakowy „Integracja – Gopło 2012” 2 000,00 zł. 

10. Poznaj Wielkopolską z kajaka 0,00 zł. 

11.
kórnicki klub karate Shotokan 
Raven

Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z 
terenu Gminy Kórnik 0,00 zł. 

 Razem 35 000,00 zł. 

oGŁoSZENiE BURmiSTRZA GmiNY kóRNik

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy 
mieszkaniowej na dz. nr ewid. 54/1 i 57, obręb Szczytniki, gm. Kórnik.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 
717 z póź. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 
1227 ze póź. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Kórnik nr VI/67/2011 
z dnia 29 marca 2011 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej na dz. nr ewid. 
54/1 i 57, obręb Szczytniki, gm. Kórnik, wraz z prognozą oddziaływa-
nia na środowisko, w dniach od 3 lutego 2012 r. do 2 marca 2012 r. 
w siedzibie Urzędu Gminy w Kórniku, Plac Niepodległości 1, 62-035 
Kórnik w godzinach urzędowania. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowe-
go rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 lutego 2012 r. w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Kórniku, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik 
o godz. o godz. 1300.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść 
każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą być 
wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania 
ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 
września 2001 r. o podpisie elektronicznym, z podaniem imienia i 
nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 19 marca 2012 r. na adres: Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Pl. 
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik lub e-mail: budownictwo@kornik.pl.

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

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag będzie 
Burmistrz Gminy Kórnik.

oGŁoSZENiE BURmiSTRZA GmiNY kóRNik

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

Uchwały nr XVI/195/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie:

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w 
rejonie Żernik, Koninka i Gądek, gm. Kórnik.

Przedmiotem uchwały jest dostosowanie zapisów miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego do nowych warunków, 
związanych z demontażem urządzeń wojskowych na terenach 
objętych przedmiotową zmianą planu. 

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

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

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

mAm mARZENiE
W Szkole Podstawowej nr 1  w kór-

niku  w klasach  od i do iii  w dniach 
od 5.12. 2011 do 16.12.2011 roku  
prowadzona była zbiórka pieniędzy 
na spełnienie marzenia nieuleczalnie 
chorego dominika  (10 lat). marze-
niem chłopca jest wyjazd na mecz 
drużyny Fc BARcEloNA.

Wszyscy chętni mogli przy-
łączyć się do tej akcji poprzez 
wrzucenie dowolnej kwoty do 
puszki oznaczonej logo funda-
cji „MAM MARZENIE”.

W poniedziałek 12.12.2011  
odwiedziła  naszą szkołę pani 
Karolina Adamska – wicepre-
zes FUNDACJI „MAM MARZE-
NIE”. Pani Karolina przedsta-
wiła nam krótko cel i zasady 
działania fundacji.  Przybliżyła 
dz iec iom na czym po lega 
idea wolontariatu oraz w jaki 
sposób pracują jej koledzy i 
koleżanki - wolontariusze.

Fundacja „Mam Marze -
nie” powstała w Krakowie 14 
czerwca 2003 roku jako nie-
zależna i samodzielna orga-
nizacja, skupiająca wyłącznie 
wolontariuszy. Od 2007 roku 
działa już na terenie całej 
Polski i obecnie posiada 16 
oddziałów.

Do programu fundacji może 
zostać zakwalifikowane każde 
dziecko między 3 a 18 rokiem życia, 
które cierpi na chorobę zagrażającą 
jego życiu tj. albo nieuleczalną choro-
bę genetyczną albo chorobę nabytą o 

niekorzystnych rokowaniach, która w 
opinii lekarza prowadzącego w czasie 
wypełniania ankiety zgłoszeniowej może 
być przyczyną śmierci dziecka. 

Uczniowie obejrzeli  także krótką pre-
zentację multimedialną ukazującą  dzie-
ci, których marzenia zostały spełnione.

Na koniec spotkania każdy z uczest-
ników  mógł sam narysować swoje 
marzenia, gdyż, jak powiedziała jedna 
z dziewczynek – marzycielek :  

„Więc pozwólcie dzieciom marzyć,
bo cóż złego jest w marzeniach?
Wszystko może się przydarzyć,
A gdy marzysz, świat się zmienia”

Dziękujemy p. Karolinie za to, że znalazła 
dla nas czas i opowiedziała nam o swojej 
pracy, ale przede wszystkim jednak życzymy 
Jej dużo sił, wytrwałości, spełnienia  własnych 
marzeń i oby  spotykała na swej drodze wiele 
życzliwych osób, którym los chorych dzieci nie 
jest obojętny.

Na początku stycznia pieniążki z  puszek 
zostały przeliczone i przekazane na konto 
fundacji. Z przyjemnością możemy pochwalić 
się, że w szkole zebrano na ten cel 427, 12 zł. 

Serduszka dzieci - szczególnie 
pierwszoklasistów -  okazały 
się być przepełnione dobrocią i 
szczerością. Niejedno dziecko, 
mimo, iż mogłoby sobie kupić  
za te pieniążki coś dla siebie,  
wrzuciło jednak do puszki mo-
nety, a nierzadko i banknoty.

Niektóre z dzieci ofiaro-
wywały pieniądze podarowa-
ne im  przez rodziców, inne 
uszczuplały zawartość swoich  
skarbonek, a w niektórych do-
mach pieniążki dla Dominika 
ofiarowywały także całe rodziny: 
rodzeństwo, rodzice, a nawet 
babcie i dziadkowie.

Bardzo serdecznie DZIĘ-
KUJĘ wszystkim, którzy przy-
łączyli się do tej akcji i mam 
nadzieję, że choć trochę przy-
śpieszymy  spełnienie marzenia 
Dominika.

Wierzę, że mimo, iż była to 
pierwsza akcja na rzecz fun-
dacji Mam Marzenie, nie była 
ostatnią i za jakiś czas znów 

pomożemy w spełnieniu dziecięcego marzenia.
Agata Dopierała

Wychowawca klasy Ia      

 dAJ CząsTkę siebie innym 

dzień 
bAbCi i dziAdkA

W SZkolE PodSTAWoWEj NR 1 
W kóRNikU- W  klASiE iA

21 i 22 stycznia, to dni zarezerwowane 
wyłącznie dla Babci i Dziadka. W tych 
dniach, tradycyjnie, wnukowie i wnuczki 
składają życzenia swoim Babciom i Dziad-
kom oraz obdarowują ich kwiatami, laurka-
mi i drobnymi prezentami najczęściej wła-
snoręcznie wykonanymi. Święto tak bliskich 
nam osób jest doskonałą okazją ku temu, by 
okazać im wdzięczność i szacunek.

I tak, dnia 20 stycznia 2012 roku o go-
dzinie 15.00 w Szkole Podstawowej nr 1 w 
Kórniku odświętnie ubrani uczniowie klasy 
I a  w towarzystwie swoich uroczych Babć 
oraz przystojnych Dziadków, zebrali się we 
wspólnej sali, gdzie młode pokolenie wnu-
ków i wnuczek „oddało pokłon” pokoleniu 
swoich „Dziadków”.

Pamiętając o tym wielkim święcie dzieci 
przygotowały specjalny program artystycz-
ny. Uczniowie recytowali swoim babciom i 

dziadkom wierszyki oraz  śpiewali piosenki. 
Wzruszone występem najmłodszych 

babcie i dziadkowie z zainteresowanie 
przyglądali się swoim wnuczętom, a nie 
jednemu z nich łezka zakręciła się w oku. 

Całość przedstawienia zwieńczyło 
odśpiewane gościom „Sto lat”, po czym 
wnuczki i wnukowie wręczyli swoim najuko-
chańszym Babciom i Dziadkom   własno-

ręcznie wykonane laurki, kwiatki, ramki do 
zdjęć i świeczniki . 

Po występach  nasi goście mogli delek-
tować się  smacznymi ciastami , upieczo-
nymi przez  jak zawsze, niezawodne mamy 
małych artystów. 

Agata Dopierała
wychowawca klasy Ia

dzień  PATronA
 W Gimnazjum w Robakowie 13 stycznia 

(piątek) był dniem poświęconym pamięci 
Powstańców Wielkopolskich. Pomimo 
pechowej daty  dzień patrona okazał się 
wydarzeniem  ze szczęśliwym finałem. 
Świętowanie rozpoczęliśmy  lekcją wycho-
wawczą  na temat symboli narodowych. 
Uczniowie w tygodniu poprzedzającym 
Dzień Patrona mieli  również  zajęcia do-
tyczące  udziału kórniczan i mieszkańców 
Robakowa w Powstaniu Wielkopolskim. 
Wszystko to po to, by móc wziąć udział w 
zabawie przygotowanej przez pracowników 
poznańskiego oddziału  Instytutu Pamięci  
Narodowej.  W grę poprzedzoną wykładem 
pana Bartosza Kuświka  i zorganizowaną 
z pomocą Katarzyny Florczyk, Marcina 
Podemskiego i Daniela Rubisia włączyła 
się cała społeczność szkolna. Uczniowie 

podzieleni na patrole, musieli wypełnić 
krzyżówkę dotyczącą powstania, następnie 
wykonać zadania w kolejnych punktach. 
Trzy najlepsze drużyny zostały nagrodzone 
w trakcie krótkiej uroczystości podsumo-
wującej zabawę. Zwycięzcami okazali się:

Miejsce pierwsze: Joanna Giertych, 
Sandra Hałęza, Natalia Kaczmarek, Michał 
Pawlak z klasy 1b

Miejsce drugie: Dominika Helak, Natalia 
Konieczna, Katarzyna Piekarska, Magda 
Stroiwąs z klasy 1c

Miejsce trzecie: Filip Graczyk, Krzysztof 
Mirek , Aleksander Pietkiewicz, Bartłomiej 
Sobieralski, Bartosz Sobkowiak, Olivier 
Spławski  zklasy 2a

Po rozstrzygnięciu gry uczennice z 
chóru szkolnego pod opieką pani Izabelli 
Banasiewicz oraz Marta Malewicz z klasy 
3a wprowadziły nas w podniosły nastrój 
związany z wydarzeniami sprzed 93 lat. 
Uroczystość uświetnili swoją obecnością  

burmistrz gminy Kórnik pan Antoni Kalisz, 
przewodnicząca  Komisji ds.  Oświaty pani  
Irena Kaczmarek, radny  pan Andrzej Sur-
dyk, przewodnicząca Rady Rodziców pani  
Halina Matuszczak oraz prezes i członko-
wie  Kórnickiego Koła Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego: pani Dorota Przybylska 
oraz pan Stefan Grądzielewski, państwo 
Wanda i  Mieczysław Rajkowscy. Goście 
oraz uczniowie szkoły  mieli również moż-
liwość podziwiania wystawy o Powstaniu 
Wielkopolskim. Wystawa i wystrój szkoły 
przygotowane zostały przez panią Olgę 
Gogolewską. Za pomoc w przygotowaniu  
całego przedsięwzięcia bardzo dziękuję 
przedstawicielom IPN, nauczycielom oraz 
młodzieży, która udowodniła, że można 
w sposób nieszablonowy  uczcić pamięć 
bohaterów Powstania Wielkopolskiego.

Magda Murdza

Kalendarz imprez przedszkolnych ob-
fituje w wiele uroczystości zasługujących 
na uwagę szerszej publiczności. Tak jest w 
przypadku Dnia Babci i Dziadka – wyjątko-
wej uroczystości dla wyjątkowych gości. W 
dniach 19 – 20.01 br. dzieci z Przedszkola 
w Szczodrzykowie przygotowały dla swoich 
Babć i Dziadków występy. Przedszkolaki 
poprzez wiersze, piosenki, układy tanecz-
ne chciały podziękować Dziadkom za ich 
dobroć, miłość, pyszne ciasta oraz długie 
spacery.  Były uściski, buziaki, upominki, 
pamiątkowe zdjęcia oraz moc wzruszeń.

Cudownym Babciom i Dziadkom życzy-
my sto lat i pociechy z wnucząt.

Magdalena Czapkiewicz
Anita Zapolna

dzień bAbCi i dziAdkA w Przedszkolu w szCzodrzykowie
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sTyCzniowy konCerT 
i dizeń bAbCi i dziAdkA
w „bAJkowym dworze”.

Dnia 17 stycznia 2012 r. odwiedził nasze 
przedszkole Dryblaczek – Kiwaczek dyry-
gent, który uwielbia swoją batutę. Audycja 
opowiadała o tym, jak główny bohater 
spotkania wchodzi w posiadanie magicznej 
ramy, która pozbawia go najważniejszego 
atrybutu dyrygenta – jego pałeczki. Na 
szczęście przy pomocy dzieci oraz tajem-
niczego gości, który poszukuje przedmiotu 
mającego pomóc mu w panowaniu nad 
muzyką, Dryblaczka udaje się uratować – i 
wszystko dobrze się kończy. Podczas stycz-
niowej audycji dzieci z naszego przedszkola 
oraz przemili gości z zerówek szkolnych, 
poznali pracę dyrygenta oraz zaznajomili 
się z batutą i jej przeznaczeniem.

.Dzień 20 stycznia poprzedza dwa 
bardzo ważne dla każdego przedszkolaka 
święta – Dzień Babci i Dzień Dziadka. Dla-
tego właśnie tego dnia, dzieci zaprosiły do 
naszego przedszkola swoich najmilszych 
dziadków na uroczystość przygotowaną 
z tej okazji. Spotkanie rozpoczął wspólny 
śpiew i taniec oraz krótkie jasełka nawią-
zujące w swej treści do minionych Świąt 
Bożego Narodzenia. W części drugiej uro-
czystości nie mogło oczywiście zabraknąć 
tańcy, śpiewów oraz wierszy dla wszystkich 
Babć i Dziadków. Po zakończeniu części 
oficjalnej, nasi najmłodsi obdarowali gości 
własnoręcznie przygotowanymi prezentami 
oraz zaprosili na wspólny poczęstunek. 
Dziadkowie opuszczali nasz „Bajkowy  
Dwór” w znakomitych humorach i na pewno 
z niecierpliwością będą oczekiwać kolejne-
go swego święta za rok.

A.A.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      61 855 75 28 ; 61 851 30 77 ; 800 160 168    
  
 
 
 
                            
                                     
06-02-2012                        

przy OSiR OAZA Krasickiego 1                
w Kórniku 

GodZiNY PRAcY APTEk 
NA TERENiE GmiNY kóRNik

1. Apteka – Lewicka-Nowak-Przybylski
Kórnik, ul. Średzka 2

tel. kontaktowy (61) 8170 128.
Dyżury:

• w dni powszednie w godz. od 9.00 do 18.00,
• w soboty w godz. od 9.00 do 13.00,
• w niedziele w godz. 9.00 do 13.00

2.Apteka „Zamkowa” właściciel B. Miara, 
Kórnik, ul. Poznańska 16

tel. kontaktowy (61) 8170 834.
 Dyżury:

• w dni powszednie w godz. od 8.00 do 20.00,
• w soboty w godz. Od 8.00 do 14.00,
• w niedziele w godz. 9.00 do 14.00,

3. Apteka – „ Apteka na Rynku” – właściciel 
G. Swarcewicz, T. Łukowiak, Kórnik, 
Plac Niepodległości 40

tel. kontaktowy: (61) 8170 239.
 Dyżury:

• w dni powszednie w godz. 8.00 d0 20.00,
• w soboty w godz. od 8.00 d0 14.00,
• w niedziele  - nieczynne.

4. Apteka – „ Apteka dla Ciebie” – właściciel 
J. Wrzosek, 62-023 Gądki, Borówiec, 
ul. Szkolna 1c. tel. kontaktowy 519053056. 

 Dyżury:
• w dni powszednie w godz. od 8.00 do 18.00,
• w soboty – nieczynne,
• w niedziele – nieczynne.

APTEki cAŁodoBoWE W PoZNANiU 
Apteka „Centralna” ul. 23 Lutego 18 

tel. 061 852-26-25 24 h
Apteka „Dom Leków na Gwarnej” 
ul. Gwarna 5/4 tel. 061 852-52-44 24h
Apteka „Galenica” ul. Strzelecka 2/6 
tel. 061 852-99-22 24 h
Apteka „Magiczna” ul. Głogowska 118/124 
tel. 061 865-41-00 24 h
Apteka „Magiczna” ul. Piątkowska 87A 
tel. 061 840-19-00 24 h
Apteka „Magiczna” ul. Ratajczaka 22/24 
tel. 061 85-36-781 24 h
Apteka „Panaceum” os. Przyjaźni paw. 141 
tel. 061 820-16-42 24 h

APTEki cZYNNE W NiEdZiElE
Apteka „Dr Zdrowie” ul. Szwajcarska 14 
tel. 061 876-91-52     10.00 – 19.00
Apteka „Dworcowa”  Dworzec PKP 
tel. 061 852-49-66     9.00 – 16.00
Apteka „EURO-APTEKA” ul. Półwiejska 42 
tel. 061 859-63-43    10.00 – 20.00
Apteka „Franowo” ul. Szwedzka 6
 tel. 061 653-20-69   10.00 – 19.00
Apteka „Kalifarm” ul. Strzelecka 33/35 
tel. 061 852-18-70     8.00 – 22.00
Apteka „Nad Wartą” os. Piastowskie 22 
tel. 061 875-02-37      9.00 – 15.00
Apteka „Na Osiedlu Czecha” os. Czecha 73 
tel. 061 877-66-26     9.00 – 15.00
Apteka „Nasza” ul. Szwajcarska 3 
tel. 061 653-18-76     8.00 – 18.00
Apteka „Super-Pharm” C.H. Stary Browar 
ul. Półwiejska 42 tel. 061 667-12-41/46
10.00 – 20.00

Opr. Wydział Oświaty UM w Kórniku

cENTRUm kSZTAŁcENiA NA odlEGŁoŚć 
W SZcZodRZYkoWiE

zaprasza osoby zainteresowane na bezpłatne szkolenia 
centrum działa przy Szkole Podstawowej w Szczodrzykowie, ul. ogrodowa 21

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

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

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



16 nr 2/2012 27 stycznia 2012r. 17

o
G

Ło
SZ

EN
iA

o
G

Ło
SZ

EN
iA

ZWRoT PodATkU AkcYZoWEGo 
ZAWARTEGo W cENiE

olEjU NAPędoWEGo W 2012 RokU

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać 
część pieniędzy wydanych na olej napędowy 
używany do produkcji rolnej powinien zbierać 
faktury VAT
• w terminie od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 
2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek 
do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, 
w zależności od miejsca położenia gruntów 
rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi 
dowód zakupu oleju napędowego w okresie 
od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,
• w terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierp-
nia 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek 
do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, 
w zależności od miejsca położenia gruntów 
rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi 
dowód zakupu oleju napędowego w okresie 
od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. w 
ramach limitu zwrotu podatku określonego 
na 2012 r.

 Limit zwrotu podatku w 2012 r. wynosić 
będzie:
• 81,70 zł * ilość ha użytków rolnych
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
• 2 - 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia 
wniosku w pierwszym terminie
• 1 - 31 października 2012 r. w przypadku 
złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany 
we wniosku albo gotówką w kasie urzędu 
gminy lub miasta.

 Procedura i warunki ubiegania się o zwrot 
podatku akcyzowego zawartego cenie oleju 
napędowego zużywanego do produkcji rolnej 
w 2012 roku.

1. W 2012 r. producent rolny może 
składać do wójta, burmistrza (prezydenta 
miasta) właściwego ze względu na miejsce 
położenia gruntów będących w posiadaniu 
lub współposiadaniu tego producenta rolnego 
(w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju na-

pędowego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej do wysokości kwoty zwrotu określonej 
na 2012r., w dwóch terminach, tj.

a) od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 
2012 r. producent składa wniosek o zwrot 
podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT 
potwierdzającymi zakup oleju napędowego 
do produkcji rolnej w okresie od 1 września 
2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,

b) od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 
2012 r. producent składa wniosek o zwrot 
podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT 
potwierdzającymi zakup oleju napędowego 
do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2012 
r. do 31 lipca 2012 r.,

2. Za producenta rolnego uznaje się 
osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę 
organizacyjną nie posiadającą osobowości 
prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa 
rolnego w rozumieniu przepisów o podatku 
rolnym.

 3. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu 
przepisów ustawy o podatku rolnym uważa 
się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewi-
dencji gruntów i budynków jako użytki rolne 
lub jako grunty zakrzewione lub zadrzewione 
na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów 
zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej innej niż działalność rolnicza.

 4. W przypadku, gdy grunty gospodar-
stwa rolnego stanowią przedmiot współpo-
siadania, zwrot podatku akcyzowego przysłu-
guje temu współposiadaczowi, co do którego 
pozostali współposiadacze wyrazili pisemną 
zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku 
i nie dotyczy współmałżonków).

 5. W przypadku, gdy producent rolny 
podlega wpisowi do Krajowego Rejestru 
Sądowego do wniosku, o którym mowa w pkt 
1 załącza się odpis z tego rejestru.

 6. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzo-
wego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej zosta-
nie ogłoszony w drodze rozporządzenia w 
Dzienniku Ustaw i będzie również dostępny 
na stronach internetowych urzędów gmin, 
urzędów wojewódzkich, ośrodków doradztwa 

rolniczego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Roz-
woju Wsi (www.minrol.gov.pl), a także udo-
stępniony w urzędach gmin do kopiowania.

7. Faktura powinna spełniać wymogi okre-
ślone w rozporządzeniu Ministra Finansów z 
dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu 
podatku niektórym podatnikom, wystawiania 
faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy 
towarów i usług, do których nie mają zasto-
sowania zwolnienia od podatku od towarów i 
usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 z późn. zm.). 
Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się 
jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupio-
nego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur 
VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra określonej 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
20 grudnia 2011 r. w sprawie stawki zwrotu 
podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2012 r. (Dz. 
U. z 2012 r., Nr 0, poz. 19), z tym, że kwota 
zwrotu podatku nie może być wyższa niż 
kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 
1 litr oleju napędowego (0,95 zł/l), liczby 86 
oraz powierzchni użytków rolnych będących 
w posiadaniu lub współposiadaniu producen-
ta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i 
budynków według stanu na dzień 1 lutego 
danego roku. Przy ustalaniu ww. limitu nie 
uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych 
na których zaprzestano produkcji rolnej oraz 
gruntów zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej innej niż działalność rolnicza 
w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

8. Wójt, burmistrz (lub prezydent miasta) 
wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu 
podatku akcyzowego w terminie 30 dni od 
dnia złożenia wniosku.

 9. Wypłata kwoty zwrotu producentom 
rolnym nastąpi w terminie od 2 do 30 kwiet-
nia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w 
pierwszym terminie i od 1 do 31 października 
2012 r. w przypadku złożenia wniosku w 
drugim terminie - przelewem na rachunek 
bankowy producenta rolnego podany we 
wniosku albo gotówką w kasie urzędu gminy 
lub miasta.

PodZiękoWANiE!
Zespół  Caritas przesyła z głębi serca 

płynące – PODZIĘKOWANIA- wszystkim 
ludziom  dobrej woli, którzy przygotowali  
„paczki z sercem”, czyniąc święta Bożego 
Narodzenia jeszcze bardziej pięknymi i 
radosnymi.

Państwa dary otrzymały najmłodsze 
dzieci z naszej parafii, z rodzin w trudnej 
sytuacji materialnej.

W imieniu obdarowanych dzieci  
- CARITAS

iNFoRmAcjA!
 Zespół Caritas  informuje, że od lutego, 

w każdy poniedziałek, 
w Domu Parafialnym 

pełnić będziemy dyżury 
w godz. od 17.00 – 18.00

Zainteresowanych przekazywaniem 
darów oraz ich odbieraniem, 

w ramach akcji  „Pomagajmy sobie”, 
prosimy o kontakt osobisty 

lub telefoniczny:  tel. kom. 530087956  
wtorki, czwartki od 14.00-1700.

        
P o m A G A j m Y   S o B i E!
Zespół Caritas  uprzejmie prosi o nie-

odpłatne przekazanie  matkom samotnie 
wychowującym  dzieci oraz rodzinom 
wielodzietnym w bardzo trudnej sytuacji 
materialnej, następujących  przedmiotów:    

-   łóżka piętrowe;
-   tapczany;

-   biurka szkolne;
-   materace o wymiarach 2m / 0,9 m         
-   szafki kuchenne;  
-   kuchenki gazowe, czteropalnikowe;
-   kołdry, poduszki, koce;
-   pościele, ręczniki;
-   pieluchy jednorazowe;
Prosimy również o kurtki, spodnie, 

swetry, bluzy, dresy dla chłopców – roz. 
140 i 150 cm.      Z całego serca  dziękujemy 
dotychczasowym  darczyńcom i gorąco 
zachęcamy do niesienia pomocy potrze-
bującym.               

 

 Zapraszamy do udziału w konkursie  
„Europejska nagroda młodzieżowa” 

organizowanym co dwa lata przez partnerską gminę Königstein w Niemczech. 
Konkurs adresowany jest dla dzieci i młodzieży z gminy Königstein oraz jej gmin partnerskich. 

Tegoroczny temat konkursu brzmi: 

„Europejskie wynalazki zmieniają nasz Świat”
Konkurs kierowany jest dla dzieci, młodzieży i młodych ludzi od 6 do 21 roku życia.

Na konkurs można zgłosić:
- prace pisemne w języku niemieckim (wypracowania szkolne nie będą brane pod uwagę);
- krótkie filmy i prezentacje (do 15 minut) na płytach CD, DVD;
- prace plastyczne (technika dowolna)
- prace fotograficzne;
- prace muzyczne;

Prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych:
1. od 6 do 9 lat       2. od 10 do 13 lat     3. od 14 do 17 lat       4. od 18 do 21 lat

W konkursie mogą wziąć udział zarówno szkoły, grupy, jak i indywidualni uczestnicy. 
Nagroda główna wynosi 1 500.00 euro. (Nagrodę może otrzymać jedna osoba lub zespół, a także może być 

podzielona między kilku uczestników). Przewidywane są również nagrody pocieszenia. 
Prace prosimy składać w Wydziale Promocji Gminy, Urzędu Miejskiego  w Kórniku, pl. Niepodległości 41 

do dnia 01.03.2012 roku. 
Przy składaniu prac prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej. 

Po wstępnej weryfikacji prac przez specjalnie powołaną Komisję najlepsze z nich zostaną przesłane 
do Urzędu Miejskiego w Königstein.

Uroczystość rozdania nagród odbędzie się 5 maja 2012 roku  w Königstein. 

Jerzy Lechnerowski
Burmistrz Gminy Kórnik

oGŁoSZENiE o NABoRZE 
NA WolNE STANoWiSko URZędNicZE

Burmistrz Gminy Kórnik ogłasza 
konkurs na stanowisko 

specjalisty ds. współpracy 
z organizacjami pozarządowymi 
w Urzędzie miejskim w kórniku 

w wymiarze pełnego etatu.

I. Wymagania niezbędne kandydata:
1) jest obywatelem polskim,
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych 
oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada stan zdrowia pozwalający na za-
trudnienie na stanowisku,
4) nie był karany za przestępstwa popełnione 
umyślnie,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6) posiada co najmniej wykształcenie średnie 
– preferowane wykształcenie wyższe, 

 II. Wymagania dodatkowe kandydata:
1) komunikatywność
2) umiejętność zastosowania i interpretacji 
przepisów z zakresu ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie oraz KPA
3) dobra znajomość obsługi programów 
pakietu Office
4) dobra znajomość języka angielskiego w 
mowie i piśmie  
5) umiejętność pracy w zespole

III. Zakres wykonywanych zadań na 
stanowisku
1) Współpraca z organizacjami pozarządo-
wymi ubiegającymi się o przyznanie dotacji 
na powierzenie i wsparcie realizacji zadań 
publicznych gminy.

2) Przygotowywanie i ogłaszanie otwartych 
konkursów na powierzenie i wsparcie realizacji 
zadań publicznych gminy.
3) Przygotowywanie rocznych Programów 
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. 
4) Nadzór merytoryczny  nad prawidłowością 
realizacji zadań powierzonych organizacjom 
pozarządowym w ramach otwartych konkur-
sów na wsparcie realizacji zadań publicznych 
gminy.    
5) Prowadzenie spraw związanych z przyzna-
waniem stypendiów sportowych. 
6) Współpraca z podmiotami ubiegającymi się 
o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, 
restauracyjne i roboty budowlane przy zabyt-
kach wpisanych do rejestru zabytków.
7) Prowadzenie dokumentacji i sporządzanie 
umów zawieranych przez gminę z osobami 
fizycznymi, klubami sportowymi, stowarzysze-
niami i fundacjami. 
8) Uczestnictwo w imprezach kulturalnych i 
sportowych, w koncertach, przedstawieniach, 
uroczystościach  patriotycznych i innych impre-
zach organizowanych przez Urząd, KOK oraz 
organizacje pozarządowe i stowarzyszenia z 
terenu gminy Kórnik. 
9) Wykonywanie zadań związanych z działa-
niami Kórnickiego Centrum Informacji.  

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia
1) życiorys ( CV ) z przebiegiem nauki i pracy 
zawodowej,
2) list motywacyjny,
3) kopie dokumentów potwierdzających posia-
dane wykształcenie,
4) kopie świadectw pracy,
5) kopie dokumentów potwierdzających posia-
danie dodatkowych kwalifikacji,

6) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej 
zdolności do czynności prawnych, korzystaniu 
w pełni z praw publicznych i o niekaralności za 
przestępstwa popełnione umyślnie,
7) podpisane pisemne oświadczenie o stanie 
zdrowia,
8) klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr.133, 
poz. 883, ze zm.)”

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą 
przyjmowane w terminie do dnia 15 lutego 
2012r. do godziny 15.30.

Oferty należy składać w zamkniętych 
kopertach z dopiskiem „Oferta pracy – spe-
cjalista ds. współpracy z organizacjami poza-
rządowymi” w Urzędzie Miejskim w Kórniku, 
Pl. Niepodległości 1 – sekretariat burmistrza (I 
piętro), lub przesłać pocztą na ten sam adres z 
wyżej wymienionym dopiskiem. Postępowanie 
konkursowe obejmuje analizę wszystkich 
złożonych dokumentów oraz ewentualnej 
rozmowy z kandydatami. Nadesłanych doku-
mentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną 
do Urzędu Miejskiego po wyżej określonym 
terminie, nie będą rozpatrywane.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur 
nastąpi w dniu 22 lutego 2012 r.

Informacja o wyniku naboru będzie 
umieszczona na stronie internetowej Biule-
tynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl) 
oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim 
w Kórniku.

Burmistrz Kórnika
Jerzy Lechnerowski
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PodSUmoWANiE ZimoWEGo 
mARAToNU AERoBikoWEGo

Dziękujemy wszystkim uczestnikom 
zimowego maratonu aerobikowego za 
przybycie i dzielne wytrwanie do końca. 

W sumie ćwiczyło ponad 130 osób, w 
tym trzech panów! To nasz rekord, ale już 
dziś zapraszamy na wiosenny maraton, 
który odbędzie się 21 kwietnia;być może 
będzie nas więcej...

Zapraszamy do odwiedzenia naszej 
strony internetowej i obejrzenia relacji video

FERiE W klUBiE mAlUchA
Uwaga rodzice przedszkolaków!

Zapraszamy wszystkie dzieci 
w wieku 3-6 lat do wzięcia udziału w 

ZIMOWYM KLUBIE MALUCHA
W trakcie ferii zimowych organizujemy 

2 turnusy w terminach:
13.02-17.02.2012
20.02-24.02.2012

W programie między innymi: 
codziennie basen 

(nauka pływania i zabawa) 
gry i zabawy w Klubie Malucha

3 posiłki dziennie
CENA: 299 PLN (1 tydzień)
          549 PLN (2 tygodnie)

REZERWACJA TELEFONICZNA: 
666-167-338

ZAPiSY NA NAUkę
 i doSkoNAlENiE PŁYWANiA

Rozpoczynamy zapisy na naukę pływania  
na kolejny semestr. Zapraszamy dzieci, mło-
dzież i dorosłych.

Prosimy o zapisy do grup, które będą 
kontynuować naukę w kolejnym semestrze, 
jak i nowe osoby.

Zapraszamy osoby, które chcą się nauczyć 
pływać od podstaw jak i osoby, które chcą 
poprawić i doskonalić swoją technikę pływania 
lub nauczyć się pływać innym stylem. Utwo-
rzyliśmy specjalnie dla Państwa różne grupy 
z podziałem na poziomy zaawansowania i na 
różne grupy wiekowe.

Karnet na naukę pływania obejmuję 16 za-
jęć lekcyjnych (semestr szkolny) i kosztuje 270 
PLN (dzieci i młodzież) oraz 300 PLN (dorośli).

Jednocześnie informujemy, że karnety 
nauk pływania z aktualnie kończącego się 
semestru są aktywne do końca lutego.

Grafik nauk pływania obowiązujący od 
27 lutego dostępny jest na stronie interne-
towej www.oaza.kornik.pl

UWAGA: Zapisy i informacje pod nume-
rem telefonu 61 649 88 75

Zapisy i zakup karnetów do godziny 
15:30 w biurze Centrum, po 15:30 zapra-
szamy do kasy nr 3 (na piętrze)

Zapisy i zakup karnetów tylko do 17 
lutego!!!

Pamiętajcie, na naukę pływania 
nigdy nie jest za późno!

informACJe z oAzy

NAjBliŻSZE mEcZE koSZYkóWki W oAZiE: 

29.01.2012 godz. 16:30  PBG BASKET JUNIOR – AZS UAM Poznań

01.02.2012 godz. 15:30  MUKS Kórnik – AZS UG Gdańsk

12.02.2012 godz. 16:30 PBG BASKET JUNIOR -BASKET Piła

UWAGA FERiE NA SPoRToWo!!!
Gimnazjum w Robakowie po raz kolejny organizuje 

TURNiEj PiŁki hAloWEj.
iii mEmoRiAŁ im. PoWSTAńcóW WiElkoPolSkich 

dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów.
Turniej odbedzie się w pierwszy dzień ferii 13 lutego 2012 r od godziny 9:00.

Pierwsza kategoria wiekowa chłopcy rocznik 1999 i młodsi
Druga kategoria wiekowa chłopcy rocznik 1996 i młodsi

Drużyny grają 2+ BRAMKARZ + REZERWOWI
System rozgrywek uzależniony bedzie od ilosci zgłoszonych drużyn.
Dla najlepszej drużyny puchar. 
Dla pozostałych dyplomy oraz statuetki dla najlepszych strzelców.
Dla wszystkich uczestników przewidziany jest słodki upominek oraz gadżety
Zgłoszenia nalezy kierować do sekretariatu szkoły do dnia zawodów 
pod nr tel.  61-8171-172 lub do organizatorów 
UKS Sokół Robakowo – Paweł Pawlaczyk, Marcin Stanikowski, Andrzej Surdyk. 

NoWoŚć NA RYNkU SPoRToWYm NASZEj GmiNY
i oTWARTY TURNiEj W PiŁcE SToŁoWEj dlA mŁodZiEŻY 

o miSTRZoSTWo GmiNY kóRNik w nowej edycji popularnych piłkarzyków. 
Startujemy w kategorii par (mogą być pary mieszane). 
Turniej 13 stycznia od godz. 9:00. Ze względów organizacyjnych 
(ilosć profesionalnych stołów) prosimy o zgłoszenia do 10 lutego. 
Dla najlepszej pary puchar oraz dla wszystkich uczestników słodki upominek. 
Zgłoszenia 61-8171-172 lub do organizatorów UKS Sokół J.W

SERdEcZNiE ZAPRASZAmY do UdZiAŁU 

CenTrum 
koszykówki
Na obiektach sportowych Szkoły Pod-

stawowej w Szczodrzykowie i kórnickiej 
oazy ruszyły zajęcia centrum koszykówki 
dziewcząt pod egidą międzyszkolnego 
Uczniowskiego klubu Sportowego z 
Poznania. 

MUKS Poznań może pochwalić się wie-
loma sukcesami drużyn koszykówki w wielu 
kategoriach wiekowych. Obecnie prowadzi 
także zespoły w najwyższych w Polsce kla-
sach rozgrywek. Największy jednak nacisk 
kładzie na szkolenie młodzieży, szczególnie 
najmłodszych. 

 Pełną parą ruszyły zajęcia w Szczo-
drzykowie. Dziewczęta z klas 1 i 2 trenują 
we wtorki i środy w godzinach 13:45-15:15, 
natomiast dziewczęta z klas 3 i 4 w te same 
dni w godzinach 15:30 - 17:00.  Prowadzi je 
były koszykarz ekstraklasy, trener Tomasz 
Semmler.

Zajęcia w Oazie przeznaczone są na razie 
tylko dla dziewczynek z klas III i IV. Odbywają 
się w poniedziałki o godz. 17:30 do 19:00 oraz 
w piątki od godz. 14:30 do 16:00. Prowadzi 
je trener grup młodzieżowych reprezentacji 
Polski ,obecnie u-20 Iwona Jabłońska.  

co istotne treningi są bezpłatne. 
Szczegółowych informacji na temat tre-

ningów można zaczerpnąć pod numerami 
telefonów 606 141 220, 61 866 51 52 oraz  
693 885 605.

ŁG

UWAGA !!!
kPA komBUS  Sp. z o.o. w czołowie informuje, 

że z dniem 01.02.2012 r. nastąpią zmiany w rozkładzie jazdy autobusów. 

dZiEń RoBocZY 
linia 501
odjazdy z przystanku Bnin osiedle: 04:07; 06:12; 06:52; 08:52; 09:52; 11:52; 13:22; 14:12; 
15:22; 16:22; 17:37; 18:37; 22:22
odjazdy z przystanku kórnik Rynek: 04:15; 06:20; 07:00; 09:00; 10:00; 12:00; 13:30; 
14:20; 15:30; 16:30; 17:45; 18:45; 22:30
odjazdy z przystanku Poznań Rondo Rataje: 05:50; 07:20; 07:40; 08:05; 10:00; 12:00; 
12:45; 14:30; 15:20; 15:45; 16:45; 17:15; 18:30; 19:00; 20:00; 20:30; 21:00; 21:45; 23:30
linia 502
odjazdy z przystanku Bnin osiedle: 05:37; 12:22; 20:07
odjazdy z przystanku kórnik Rynek: 05:45; 12:30; 20:15
odjazdy z przystanku Poznań Rondo Rataje: 06:55; 16:20
linia 560
odjazdy z przystanku Zaniemyśl: 04:22; 05:02; 05:32; 06:12; 06:52; 08:02; 10:32; 
12:32; 13:32; 14:32; 15:32; 16:32; 17:47; 19:12; 20:32; 23:35
odjazdy z przystanku Bnin osiedle: 04:42; 05:22; 05:52; 06:32; 07:12; 08:22; 10:52; 
12:52; 13:52; 14:52; 15:52; 16:52; 18:07; 19:32; 20:52
odjazdy z przystanku kórnik Rynek: 04:50; 05:30; 06:00; 06:40; 07:20; 08:30; 11:00; 
13:00; 14:00; 15:00; 16:00; 17:00; 18:15; 19:40; 21:00
odjazdy z przystanku Poznań Rondo Rataje: 05:20; 06:20; 06:45; 09:15; 11:00; 13:30; 
14:00; 15:00; 16:00; 17:45; 19:30; 22:30
odjazdy z przystanku kórnik Rynek: 05:05; 05:57; 06:57; 07:17; 09:47; 11:32; 13:00; 
14:02; 14:32; 15:32; 16:32; 18:17; 20:02; 23:02 
odjazdy z przystanku Bnin ul. Błażejewska (przystanek początkowy): 04:02; 04:42; 05:50
linia 580 
odjazdy z przystanku kórnik Rynek: 06:05 → zawieszony
linia 591 – zmiany
odjazdy z przystanku kórnik Rynek: 08:55; 11:15
odjazdy z przystanku kromolice: 09:25
linia 592 – zmiany
odjazdy z przystanku kórnik Rynek: 10:00;  11:15 → zawieszony do przystanku SP Szczodrzykowo; 
odjazdy z przystanku SP Szczodrzykowo: 11:38 → (dojazd z przystanku Kórnik Rynek linią 591)
odjazdy z przystanku Robakowo SP: 10:45
linia 594
odjazdy z przystanku kórnik Rynek: 06:30; 09:50 → zawieszone 
odjazdy z przystanku Borówiec Szkoła: 10:40 → zawieszony
Pozostałe linie nie zostały zmienione. Obowiązuje stary rozkład jazdy

   SoBoTA - NiEdZiElA 
linia 501
odjazdy z przystanku Bnin osiedle: 02:00; 04:00; 04:52S; 05:52; 06:52;  07:52; 08:52; 
09:52; 11:52; 12:37; 14:52; 15:52; 17:52;  20:52; 
odjazdy z przystanku kórnik Rynek: 02:05; 04:08; 05:00S; 06:00; 07:00; 08:00; 09:00; 
10:00; 12:00; 12:45; 15:00; 16:00;  18:00;  21:00; 
odjazdy z przystanku Poznań Rondo Rataje: 02:30; 05:00; 07:00; 08:00; 10:00; 11:00; 
13:00; 14:00; 16:00; 17:00; 19:00; 20:00; 22:00; 23:00    
linia 560
odjazdy z przystanku Zaniemyśl: 07:02; 10:32; 13:32; 16:32; 19:02; 22:02
odjazdy z przystanku Bnin osiedle: 07:22; 10:52; 13:52; 16:52; 19:22; 22:22
odjazdy z przystanku kórnik Rynek: 07:30; 11:00; 14:00; 17:00; 19:30; 22:30
odjazdy z przystanku Poznań Rondo Rataje: 06:00S; 09:00; 12:00; 15:00; 18:00; 21:00
odjazdy z przystanku kórnik Rynek: 06:32; 09:32; 12:32; 15:32; 18:32; 21:32
lEGENdA:
S- kurs tylko w sobote

ZmiANY - SoBoTA
linia 591 
odjazdy z przystanku kórnik Rynek: 08:55
odjazdy z przystanku kromolice:09:25
linia 594
kurs z przystanku kórnik Rynek o 10:10 zostaje zawieszony, w jego miejsce  powstaje kurs linii 592
linia 592
odjazdy z przystanku kórnik Rynek: 10:10; 14:00 

ZmiANY - NiEdZiElA
linia 595- zostaje zawieszona

WiElkA  PRomocjA  BilEToWA 
od miESiącA  mARcA  2012 

Wychodząc naprzeciw wszyst-
kim naszym pasażerom pragniemy 
wprowadzić od miesiąca  LUTEGO 
2012  sprzedaż premiową. Spośród 
wszystk ich wykupionych b i le tów 
miesięcznych będziemy losować raz 
na miesiąc jeden  darmowy bilet, 
który będzie upoważniał pasażera do 
przejazdu darmowego na danej trasie.

W tym celu zostaną przygotowane 
specjalne blankiety, które przy zaku-
pie biletu każdy pasażer pobierze w 
punkcie sprzedaży i wypełni swoim:

- imieniem i nazwiskiem;
- nominałem  biletu;
- trasie przejazdu; 
- numerem kontaktowym -  w celu 

poinformowania danego pasażera o 
wylosowaniu darmowego całomie-
sięcznego przejazdu.

Po wypełnieniu taki blankiet będzie 
wrzucany do specjalnego pojemnika w 
punktach sprzedaży, z którego raz w 
miesiącu komisja wylosuje darmowy 
bilet.

Losowanie odbywać się będzie 
każdego 24 dnia miesiąca.

O wylosowaniu pasażer zostanie 
poinformowany telefonicznie oraz 
informacja zostanie umieszczona na 
stronie internetowej naszej Spółki. 

Odbiór wylosowanego biletu  pre-
miowego  będzie  w terminie od 28 
do 31 każdego miesiąca w Siedzibie 
naszej Spółki:  

Czołowo ul. Kórnicka 1;
62-035 Kórnik
telefon kontaktowy: 61-89-80-664

Premiowany  przejazd  będzie  
funkcjonował  już  od  miesiąca  

MARCA  2012 

Wszystkich naszych pasażerów  
serdecznie  zapraszamy  do  udziału 
w naszej sprzedaży premiowej. 

Życzymy dużo szczęścia.
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NATAliA RAdZickA 
miSTRZEm PolSki lZS

W drugi weekend Nowego Roku, na zakoń-
czenie sezonu przełajowego, pod Głogowem w 
miejscowości Nielubia rozegrano Mistrzostwa 
Polski LZS w kolarstwie przełajowym, oraz 
finał pucharu Polski. Bardzo dobrze wypadły 
zawodniczki i zawodnicy UKS Jedynka Limaro 
Kórnik, którzy  zdobyli tytuł drużynowego wice-
mistrza Polski. Natomiast indywidualne medale 
zdobywała tylko żeńska część naszych kolarzy. 
Na najwyższym stopniu podium stanęła będąca 
w coraz lepszej formie Natalia Radzicka, która 
wraz z klubową koleżanka Nikol Płosaj wręcz 
zdominowały wyścig w kategorii juniorek młod-
szych zajmując z dużą przewagą dwa pierwsze 
miejsca. Trochę pechowo dla naszej najlepszej 
zawodniczki Alicji Ratajczak rozegrał się wyścig 
juniorek. Trasa nie była zbyt wymagająca i na 
metę wraz z nią przyjechała Łucja Pietrzak z 
Koźminianki. Doszło do pasjonującego finiszu, 
niestety tuż przed metą, gdy Alicja wyprzedzała 
rywalkę, na drodze stanął jej jeden ze zdublo-
wanych maruderów (juniorki startują razem 
z juniorem młodszym chłopców), odbijając w 
lewo, mało jej nie wywrócił. Alicja w ten spo-
sób musiała się zadowolić zaledwie srebrnym 
medalem, a pozostałe nasze zawodniczki, 
Karolina Jurczak, Diana Wiza, Viktoria Żegleń 
i Barbara Frąszczak zajęły kolejno miejsca od 
5-8. Czwarty, również srebrny medal zdobyła 
startująca do lat 23 Paula Fronczak. Nasi za-
wodnicy w kategorii juniorów młodszych zajęli 
miejsca Patryk Rajkowski 8 i Patryk Matuszak 
17, natomiast Szymon Rozmiarek był 9 wśród 
juniorów. Następnego dnia rozegrano Finał 
Pucharu Polski, w którym wystartowały już tylko 

dziewczęta z Kórnickiego Limaro, w wyścigu 
juniorek młodszych ponownie dublet ustrzeliły 
Kórniczanki, z tym że tego dnia szybsza była 
Nikol Płosaj wyprzedzając Natalię Radzicką. 
Juniorki w finale pucharu Polski startowały już 
wraz z seniorkami, a taka opcja bardziej służy 
Alicji Ratajczak, która w konfrontacji z najlep-
szymi radzi sobie o wiele lepiej niż największa 
rywalka Łucja Pietrzak. Podczas wyścigu z 
bardziej doświadczonymi rywalkami, tempo 
jest dużo szybsze, a tylko Alicja z juniorek jest 
wstanie je wytrzymać. Ratajczak wśród senio-
rek zajęła 3 miejsce zwyciężając zdecydowanie 
w kategorii junior. Druga na mecie Pietrzak 
straciła ponad 2 min. Pozostałe zawodniczki 
Limaro ponownie zajęły miejsca od 5 do 8 w 
kolejności Jurczak, Żegleń, Wiza, Frąszczak. 

kolEjNY WiElki SUkcES 
kATARZYNY PAWŁoWSkiEj

Podczas rozgrywanego w Pekinie III 
serii Pucharu Świata w kolarstwie torowym, 
zawodniczka UKS Jedynka Limaro Kórnik, 
Kasia Pawłowska ponownie potwierdziła swą 
przynależność do ścisłej czołówki Światowej. 
Startując w wyścig punktowym zdobyła srebrny 
medal, powtarzając swój sukces z poprzedniej 
edycji, która się odbyła w Kolumbii, gdzie rów-
nież stawała na drugim stopniu podium tylko w  
wyścigu scretch. W wyścigu drużynowym na 
3 km, nasza zawodniczka wraz z koleżankami 
zajęła ósme miejsce.

Paweł Marciniak

Wydawać by się mogło, że okres zimowy 
jest w taekwondo okresem uśpienia. Nic 
bardziej mylnego. Zawodnicy UKS TKD 
KÓRNIK, oprócz normalnych treningów w 
ciągu tygodnia, weekendy poświęcają na 
promocję Klubu oraz udział w zawodach i 
akcjach szkoleniowych. W pierwszy week-
end grudnia, dwójka Naszych czołowych 
zawodników, Mateusz Nowak i Jakub Po-
sadzy wystartowali w prestiżowym turnieju 
Park Pokal w odległym Sindelfingen (Niem-
cy). Długa podróż (ponad 1000km w jedną 
stronę) opłaciła się. Jakub, po wygraniu 
dwóch walk, zdobył brązowy medal. Nasz 
drugi zawodnik, Mateusz w pierwszej walce 
trafił na faworyta kategorii i musiał 
zakończyć rywalizację. Trener An-
drzej Bartosiewicz wrócił z zawo-
dów bardzo zadowolony. Mimo, że 
Kórniczanie nie byli w odpowiedniej 
dyspozycji do startów, spisali się 
znakomicie. Zdecydowaliśmy, że 
obaj wystartują w lutym w Turnieju 
klasy A Europejskiej Unii Taekwon-
do w szwedzkim Trelleborgu. Każ-
dy taki wyjazd to wydatek rzędu 
paru tysięcy złotych. Dotychczas 
koszty wyjazdów pokrywane były 
ze środków Klubu i rodziców. Wie-
my już, że w roku 2012 wyjazdy 
na zawody klasy A dofinansowane 
będą ze środków Gminy Kórnik.  
Jest to jednak kropla w morzu 
potrzeb, dlatego chętnie przyjmiemy każdą 
formę wsparcia wyjazdów. Zainteresowa-
nych  prosimy o kontakt z Klubem. Za pomoc 
z góry dziękują zawodnicy i rodzice.

Tydzień później, 11 grudnia 2011 roku, 
debiutowaliśmy z pokazem na meczu 
MUKS Kórnik vs. MKK Sokołów S.A., który 
odbył się w KCRiS Oaza. W przerwach 
pomiędzy kwartami, Nasi zawodnicy pod 
kierownictwem trenera Andrzeja zaprezen-
towali fanom koszykówki Nasze taekwondo. 
Występ wzbudził wśród widzów, ale i samych 
koszykarek spore zainteresowanie. Za każ-
dym razem otrzymywaliśmy gromkie brawa. 
W pokazie wzięli udział: Jakub Posadzy, 
Mateusz Nowak, Marcin Kozieł, Damian 
Jaśkowiak i Łukasz Nowak, no i oczywiście 
trener Andrzej Bartosiewicz.

18 grudnia w Kórnickim Centrum Re-
kreacji i Sportu „Oaza” zorganizowaliśmy 
Gwiazdkowy Turniej Taekwondo Dzieci. 

Chcieliśmy w ten sposób uatrakcyjnić 
treningi, szczególnie nowym zawodnikom. 
W zawodach wzięło udział ponad siedem-
dziesięcioro dzieci. Nasze zaproszenie 
przyjęli młodzi adepci taekwondo z zaprzy-
jaźnionych klubów: UKS Szakal Jeżyce 
Poznań, UKS Szakal Szczodrzykowo oraz 
UKS Taekwondo  Środa Wlkp. Rywaliza-
cja odbywała się w trzech konkurencjach 
sprawnościowych: twio olgul ap chagi 
(wyskok dosiężny), nare chagi (kopnięcia 
naprzemienne) oraz poomsae (układy for-
malne). Każdy uczestnik turnieju otrzymał 
pamiątkowy certyfikat oraz paczkę słodyczy. 
W gronie medalistów Turnieju nie zabrakło 

oczywiście Kórniczan: Celestyna Siejak – 
dwa złota i srebro, Dawid Smajdor – dwa 
złota i srebro, Damian Jaśkowiak – złoto, 
srebro i brąz, Mateusz Marciniak – złoto, 
srebro i brąz, Łukasz Nowak – złoto, srebro 
i brąz, Bartosz Bukczyński – złoto, srebro, 
Jakub Kozłowski – srebro i brąz, Damian 
Lis - dwa brązy, Dawid Baranowski – złoto, 
Zuzanna Nikonowicz – srebro, Mikołaj Po-
sadzy – srebro, Zuzanna Jasińska – brąz, 
Maciej Bukczyński – brąz. Nie można nie 
wspomnieć o dzielnych wojownikach, któ-
rym tym razem szczęście nie dopisało. W 
zawodach, oprócz już wymienionych, dziel-
nie rywalizowali: Maksymilian Adamczak, 
Albert Kordziński, Ksawery Kruk, Mariusz 
Lacherski, Patryk Lis, Miłosz Markiewicz, 
Dawid Schlecht, Mikołaj Szymański i Ma-
teusz Wojtkowski. Wszystkim uczestnikom 
serdecznie gratulujemy.

W tym samym dniu odbyły się konsul-

tacje z zakresu walki sportowej (sparingi). 
Wzięło w nich udział 25 zawodników, z klu-
bów, które przyjechały na zawody. W gronie 
uczestników szkolenia znaleźli się także 
uczestnicy Mistrzostw Europy Juniorów w 
Taekwondo: Magdalena Leporowska (UKS 
Taekwondo Środa Wlkp.), Agata Ryll (UKS 
Taekwondo Środa Wlkp.) i Michał Józwiak 
(UKS Szakal Jeżyce Poznań). Cała trójka 
jest trenowana przez Andrzej Bartosiewicza, 
który jest także trenerem w Kórniku. 

Jeszcze przed Świętami Bożego Naro-
dzenia dotarła do Nas informacja, że trójka 
Naszych zawodników otrzymała stypendium 
Gminy Kórnik za wyniki w sporcie. Wsparcie 

finansowe w roku 2012 uzyskali: 
Marcin Kozieł, Mateusz Nowak i 
Jakub Posadzy. 

W niedzielę, 15-tego stycznia 
ponownie wystąpiliśmy z pokaza-
mi w KCRiS Oaza, tym razem w 
przerwach meczu MUKS Kórnik 
vs. AZS UW Warszawa. Miło nam 
poinformować, że MUKS w pięk-
nym stylu wygrał 86:60. Mamy 
nadzieję, że choć w minimalny 
sposób przyczyniliśmy się do tej 
wygranej, tworząc wspaniałą at-
mosferę podczas meczu. W skład 
grupy pokazowej weszli: Marcin 
Kozieł, Łukasz Nowak, Mateusz 
Nowak, Mikołaj Posadzy, Jakub 
Posadzy i Dawid Smajdor. Nasi 

zawodnicy zostali wsparci przez ubiegło-
rocznego uczestnika Mistrzostw Europy 
Juniorów Michała Józwiaka.  

20-tego stycznia, Wielkopolski Związek 
Taekwondo przedstawił skład Kadry Woje-
wódzkiej Juniorów na rok 2012. Z radością 
informujemy, że na liście powołanych osób 
znalazło się aż trzech Naszych zawodników: 
Mateusz Nowak i Jakub Posadzy w składzie 
podstawowym, a Marcin Kozieł w rezerwie. 
Serdecznie im gratulujemy i trzymamy kciuki 
za ich dalsze sukcesy. 

   Wszystkich chętnych do trenowania 
w Uczniowskim Klubie Sportowym „TKD-
-Kórnik” serdecznie zapraszamy. Kontakt z 
Klubem: tel. 663 786 462; e-mail: tkdkornik@
interia.pl, http://www.tkdkornik.prv.pl

Zajęcia sportowe z zakresu taekwondo 
w UKS TKD Kórnik dofinansowywane są ze 
środków Gminy Kórnik
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Na terenie gminy Kórnik odbyły się 
Powiatowe Drużynowe Mistrzostwa szkół 
w szachach. Podstawówki i gimnazja grały 
w Szkole Podstawowej w Bninie a szkoły 
ponadgimnazjalne w ZS-LO w Kórniku. 
Drużyny szachowe z poszczególnych szkół 
składały się z 3 chłopców i 1 dziewczyny, 
przy czym przy braku np. 3 chłopca na 
szachownicy męskiej mogła go zastąpić 
kolejna dziewczyna. Zawody przeprowa-
dził p. Ryszard Bartkowiak- trener z sekcji 
szachowej „ Wieża Kórnicka”. 

Do zawodów wojewódzkich kwalifikowa-
ły się tylko dwie najlepsze szkoły.

 Z naszych szkół awans wywalczyły: 
SP 1 Kórnik, G. Kórnik, G. Robakowo i 
ZS Kórnik. 

Szkoły Podstawowe
Pierwsze miejsce wywalczył zespół SP 

1 Kórnik grając w składzie: Dawid Smajdor, 
Stanisław Kowalski, Danuta Sibilska i Bo-
gumiła Sibilska.

Trzecie miejsce: SP Radzewo: Mateusz 
Kazyaka, Marcin Tomaszewski, Bartosz 
Wójkiewicz, Joanna Rybak

Czwarte miejsce SP 2 Kórnik-Bnin i 
piąte SP Szczodrzykowo.

Gimnazja
Pierwsze miejsce zajęło Gimnazjum 

Kórnik: Konował Maciej, Konował Łukasz, 
Konstanty Kalisz i Małgorzata Niemier.

Drugie miejsce  zajęło  Gimnazjum z 

Robakowa : Michał Pawlak, Bartosz Kacz-
marek, Bartosz Baran, Monika Kęsy.

Szkoły Ponadgimnazjalne
Drugie miejsce dla ZS Kórnik w składzie: 

Wiktor Ptak, Krzysztof Starosta, Karolina 
Piechowiak, Zuzanna  Zięta.

Zawody wojewódzkie odbędą się 8 lute-
go w Zbąszyniu dla szkół podstawowych i 
w Poznaniu dla szkół ponadgimnazjalnych 
oraz 9 lutego w Poznaniu dla gimnazjów.

ARA

zimA w uks Tkd kórnik

Natalia Radzicka

Katarzyna Pawłowska

W związku z organizowaniem uroczystości wręczenia medali 
nadanych przez Prezydenta RP 

za „Długoletnie Pożycie Małżeńskie” 
Urząd Stanu Cywilnego w Kórniku prosi o zgłaszanie par małżeńskich, 

które zawarły związek małżeński w roku 1962, 
a także par które obchodziły ten jubileusz w latach poprzednich, 

ale nie zostały uhonorowane w.w. medalem. 
Zgłoszenia: USC Kórnik, tel. 61 8170 411 w.609 

lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Kórniku, pok. nr 12, 
do 31 stycznia 2012r. 

Chochlik redakcyjny znów narozrabiał, 
tym razem myląc imię w sprostowaniu 
jakie umieściliśmy w numerze 1/2012 na 
stronie 21. 

Imię i nazwisko zdobywcy drugiego 
miejsca w kategorii klas I i II w pływaniu 
brzmi Dawid Smajdor, a dodatkowo      
sprostowanie, o którym mowa dotyczy-
ło numeru 22/2011, a nie 23/2011 jak          
napisałem.

Mam nadzieję, że tegoż sprostowania 
do sprostowania nie będzie trzeba już  pro-
stować. Choć - kto wie? -chochliki bywają 
bardzo złośliwe.

ŁG
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*Instytut Dendrologii sprzeda drewno - papierówkę iglastą i liściastą tel. 669121 351 
*Poszukuję kawalerki. Kórnik i okolice. Tel. 591 056 899
*Kurki odchowane sprzedam. Tel. 506 494 770
*Osoba samotna przyjmie komputer. Tel. 784 50 99
*Sprzedam drewno opałowe. Sosna, brzoza, dąb i inne. Pocięte i połupane. Tel. 604 696 326
*Garaż blaszany odstąpię. Kórnik, ul. Staszica. Tel. 783590330
* Rencista lat 63 poszukuje lekkiej pracy na stałe. tel. 724 537 410
* Przeprowadzki na terenie Kórnika i okolic. Tel. 601 955 384
* Mieszkanie do wynajęcia w Kórniku 63m², 3 pokoje, bez umeblowania, ogrzewanie - piec 2 funkcyjny. Tel. 61 8190159, 699 251077
* Pożyczki bez BIK. Minimum formalności. Tel. 692 749 248
* Miła, spokojna, zajmie się starszą osobą, posprząta, ugotuje. Tel. 720 218 645
* Korepetycje z chemii. Poziom gimnazjalny. Tel. 512 014 345
* Sprzedam działkę budowlaną - Aleja Flensa, 1100 m². Tel. 506 202 405
* Kupię „kolarzówkę”. Tel. 697 661 637
* Sprzedam małą działkę budowlaną, Bnin ul. Brzozowa. Tel. 666 18 94 17
* Pilnie poszukuję mieszkania 2-pokojowego do wynajęcia, Kórnik i okolice. Tel. 691 056 899
*Oddam w wynajem pokoje w Kórniku, z dostępem do kuchni i łazienki. Tel. 501 645 939
*Oddam w wynajem pomieszczenie biurowe 15m² w Kórniku. Tel. 501 645 939
* Kręgarz - nastawianie kręgosłupa, terapia manualna, masaż. Witaszyce, rejestracja:696 843 092
* Zatrudnię mechanika samochodowego tel. 664-782-170
* Fotografia Ślubna i Okolicznościowa - dla mieszkańców Kórnika i okolic  upusty! - kontakt: 501 00 44 04, galeria: www.punktywidzenia.pl
* Do wynajęcia nowe 2pokojowe mieszkanie z balkonem (43m²)-w atrakcyjnym miejscu Kórnika. Tel. 691 594 747, e-mail: ellen@onet.pl
* Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe 38m², ładne, jasne, nie wymaga remontów. Kórnik, Staszica 16. Tel. 502-158-292
* Mieszkanie 47,2m² 3 pokoje Staszica sprzedam 199tys. Tel. 505 720 027
* Mieszkanie 37,4m² 2 pokoje os. Staszica sprzedam 169tys. Tel. 505 72 00 27
* Działkę budowlaną 1400m² Kórnik sprzedam. Tel. 789 229 353
* Lokal handlowo-usługowy przy promenadzie wynajmę lub sprzedam. Tel. 505 72 00 27
* Działkę pod osiedle domków jednorodzinnych 11000m², 11działek 900tys sprzedam. Tel.789 229 353
* Domek nad jeziorem z KW 50m²/400m² 169 tys. Tel. 505 72 00 27
* Dom wolnostojący 130m²/500m² przy jeziorze. Tel. 505 72 00 27
* Remonty, malowanie, szpachlowanie, płytki, adaptacja poddaszy itd. Tel. 725173619
* Sprzedam działkę 5000 m² Miejscowość: Kaleje. Tel. 602185776
* Sprzedam albę dla dziewczynki -128 cm i pelerynę. Tel. 660 495 445
* Sprzedam białą sukienkę-128. Tel. 660 495 445
* Sprzedam 3-częściowy garniturek 86 cm. Tel. 660 495 445
* Sprzedam nową szlifierkę 630 wat , oraz 2 aparaty telefoniczne stacjonarne Panasonic. Cena do negocjacji. Tel: 506 490 723
* Sprzedam 2 suknie ślubne (ecru, i biała), rozm. 36/38, wzr.164/168. Płaszcz damski skórzany nowy rozm .36/38, wzr.164/168. Tel: 506 490 723
* Sprzedam rowerek trzykołowy,matę edukacyjną, karuzele na łóżeczko 2 sztuki, ciuszki i buciki dla dziewczynki od 0-3 lat. Tel: 506 490 723 
* Sprzedam nawigację samochodową GPS firmy  Blaupunkt  Travel Pilot100, odblokowana, Auto Mapa Polski  6.8.1 + Europa .  Tel: 506 490 723
* Sprzedam telefon komórkowy Nokia 6020,  magnetofon szpulowy z taśmami, oraz trzy rodzaje zaproszeń do I komunii świętej - tanio. Tel: 506 490 723 

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

Rada miejska w kórniku
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik
tel./fax 61 8170277, e-mail:radamiejska@kornik.pl
Urząd miejski w kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik 
tel. 61 817 04 11, 61 8170182, 
fax. 61 817 04 75
Gminne centrum Reagowania
tel. 61 817 00 74
tel. alarmowy: 602 620 736
e-mail: oc@kornik.pl
komisariat Policji w kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. 61 8 413 030 (700-1500) 
całodobowo 505 908 051
61 8620111 anonimowa, całodobowa in for ma-
cja dotycząca kra dzie ży sa mo cho dów
618478997 automat zgłoszeniowy Wydziału 
ds. nar ko ty ków KW Policji w Poznaniu
ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. 61 817 01 15, 
tel. kom. 602 740 481
Straż miejska, ul. Poznańska 83 
tel./fax. 61 817 01 26, tel. kom. 604 607 104
Posterunek Sm w kamionkach 
tel. 61 8 971-357 lub 503-067-690

Przychodnia lekarzy Rodzinnych „Zdro wie”
ul. Poznańska 34a, Kórnik
tel. 61 817 00 43, 61 817 00 59
Przychodnia NZoZ „dom Zdrowia”
ul. ul. Szkolnej 1C, Borówiec
tel. 504 21 02 02
W przypadku konieczności wezwania
lekarza na wizytę domową w nocy lub 
dni wolne od pracy:
Przychodnia lekarska mEdEo 61-397,
Poznań, os. Rzeczpospolitej 6
tel. (61) 877 19 11 lub (61) 877 17 05
Wodociągi kórnickie i Usługi komunalne
ul. Poznańska 71c
tel. 61 817 02 72, fax. 61 817 00 41
Pogotowie wodociągowe
tel. 602319756
Pogotowie kanalizacyjne
tel. 602319775
AQUANET
Tel. alarmowy: 994
Biuro Obsługi Klienta: 61 8359032, 61 
8359036/37 
Pogotowie Energetyczne w kór ni ku
ul. Młyńska 36, tel. 61 817 04 23 
Centrala Września 991
Gminna komisja Rozwiązywania 
Pro ble mów Al ko ho lo wych
ul. Poznańska 34a
tel. 61 817 00 54
ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a
tel./fax. 61 817 00 54

Apteki:
Kórnik, ul.Średzka 1, tel. 61 817 01 28
Kórnik, ul.Poznańska 14, tel. 61 817 08 34
Kórnik, pl. Niepodległości 40, tel. 61 817 02 39
Borówiec, ul. Szkolna 1C, tel. 519 053 056
lecznice dla zwierząt/gabinety we te ry na ryj ne
Kórnik, ul. Młyńska 44, tel. 61 817 01 67
tel. kom. 607 226 543
Kórnik, ul. Stodolna 88, tel. 61 817 03 44 
tel. kom. 660723400
Kórnik, ul. Dworcowa 18, 
tel. 61 817 02 22; tel. kom. 601 956 700
Borówiec, ul. Główna 22 tel. 608-244-949 
Przedsiębiorstwo Autobusowe kom BUS
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. 61 898 06 66, 61 817 02 76 
Biblioteka Publiczna w kórniku
ul. Poznańska 65, tel. 61 817 00 21
Zamek muzeum i Biblioteka kórnicka
ul. Zamkowa 10, tel. 61 817 00 81
tel./fax. 61 817 19 30
Zakład doświadczalny PAN
tel. 61 817 01 55
instytut dendrologii PAN i Arboretum
ul. Parkowa 5, tel. 61 817 00 33
Gminny Rzecznik osób Niepełnosprawnych
UM Kórnik Pl. Niepodległości 1
tel. 61 8 190 219 tel. kom. 515 229 671
e-mail: rzecznik.on@kornik.pl
Nadleśnictwo Babki
tel. 61 878 80 43, fax. 61 878 81 07
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Następny numer kórniczanina ukaże się 10 lutego 2012r.
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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. Nowe ogłoszenia dodawane są od góry, zastępując najniżej położone. 

W przypadku, gdy liczba nowych ogłoszeń jest większa niż liczba miejsc na ogło-
szenia, o publikacji decyduje kolejność nadesłania. 

Ogłoszenia prosimy przynosić osobiście, przesyłać pocztą, pocztą elektroniczną 
(adres w stopce redakcyjnej ponizej), lub przekazywać telefonicznie.

Redakcja

Z A P R o S Z E N i E
Zarząd kSS „kotwica” 

zaprasza na 
Walne Zebranie 

Sprawozdawczo – Wyborcze 
członków Stowarzyszenia,

 które odbędzie się 08 luty 2012r., 
o godzinie 18.00 

w Sali ośrodka Sportu i Rekreacji 
w kórniku, ul. leśna 6

Porządek obrad:
1/ otwarcie stwierdzenie kworum – wybór 
przewodniczącego i sekretarza zebrania;
2/ stwierdzenie kworum i przyjęcie po-
rządku zebrania;
3/ wybór Komisji mandatowo-wyborczej 
oraz uchwał i wniosków;
4/ sprawozdanie merytoryczne ustępują-
cego Zarządu z działalności upływającej 
kadencji;
5/ sprawozdanie Komisji rewizyjnej ;
6/ dyskusja nad sprawozdaniem;
7/ głosowanie nad udzieleniem absoluto-
rium ustępującemu Zarządowi;
8/głosowanie nad zmianą statutu  KSS 
Kotwica § 24 pkt 3 dotyczący poszerzenia 
składu członków zarządu;
9/ zgłaszanie kandydatów na Członków 
Zarządu;
10/ zgłaszanie kandydatów na Członków  
Komisji Rewizyjnej;
11/  głosowanie nad wyborem Członków 
Zarządu;
12/ głosowanie nad wyborem Członków 
Komisji Rewizyjnej;
13/ wolne głosy i wnioski;
14/sprawozdanie z obrad komisji wybor-
czej- ogłoszenie wyników;
15/ zakończenie obrad.

W przypadku braku kworum, po 30. 
minutach od godziny rozpoczęcia Zebra-
nia, rozpocznie się Zebranie w II terminie, 
które odbędzie się bez względu na liczbę 
osób obecnych na zebraniu. Protokół z 
poprzedniego Walnego Zebrania dostęp-
ny jest w siedzibie KSS Kotwica

Zarząd KSS „KOTWICA”



W dniu 14 stycznia w Kolegiacie Kór-
nickiej po raz jedenasty odbył się Przegląd 
Kolęd i Pastorałek zorganizowany przez 
Szkołę Podstawową nr 1 im. Tytusa Dzia-
łyńskiego w Kórniku.

Wszystkie szkoły podstawowe z naszej 
gminy zaprezentowały utwory o tematyce 
bożonarodzeniowej: tradycyjne kolędy lub 
mniej znane piosenki i interpretacje.

Zespoły i solistów oklaskiwała licznie 
zgromadzona publiczność, a wszystkim 
podziękował obecny na przeglądzie ks. 
proboszcz Eugeniusz Leosz. Dla wszystkich 
szkół organizatorzy przygotowali upominki 
w postaci książek, a do uczestników trafiły 
słodkie prezenty w postaci cukierków. 

Zarówno organizatorom, jak i wystepuja-
cym przed publicznością młodym artystom 
należą się podziękowania i gratulacje!

  ŁG 

Xi międzyszkolny Przegląd kolęd i PAsTorAłek

Szkoła z Radzewa

Szkoła ze Szczodrzykowa

Szkoła z Bnina

Szkoła z Kórnika


