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„Tu leży staroświecka jak przecinek
autorka paru wierszy. Wieczny odpoczynek
raczyła dać jej ziemia, pomimo że trup
nie należał do żadnej z literackich grup.
Ale też nic lepszego nie ma na mogile
oprócz tej rymowanki, łopianu i sowy.
Przechodniu, wyjmij z teczki mózg elektronowy
i nad losem Szymborskiej podumaj przez chwilę.”

PROSTO Z RATUSZA
Spotkanie z likwidatorem
Wojciech Reszka, nowo-powołany likwidator spółki Sater Kórnik odwiedził Urząd
Miejski w Kórniku. Podczas spotkania z
burmistrzem Jerzym Lechnerowskim, do
którego doszło w dniu 27 stycznia, przedstawiono gościowi historię eksploatacji
wysypiska odpadów w Czmoniu oraz kulisy
działania spółki.
Następnie Wojciech Reszka udał się na
wizję lokalną na teren Składowiska.
Spotkanie w Konarskim

W dniu 2 lutego 2012 roku, w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie rozporządzeń Prezydenta RP
w sprawie nadania obiektom tytułu „Pomnik
Historii”. To zaszczytne miano przyznano
znajdującemu się w Kórniku zespołowi
zamkowo-parkowemu wraz z kościołem
parafialnym – nekropolią właścicieli.
Oprócz kórnickich obiektów na listę Pomników Historii trafiły: Warszawskie Filtry,
XIX-wieczna Osada Fabryczna w Żyrardowie,
młyn papierni w Dusznikach Zdroju oraz pałace
i parki krajobrazowe Kotliny Jeleniogórskiej. Pełna lista Pomników Historii liczy już 48 obiektów.
Pomnik historii to jedna z czterech form
ochrony zabytków wymienionych w ustawie
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
z 2003 r. Terminem tym określa się zabytek
nieruchomy o szczególnym znaczeniu dla
kultury naszego kraju. Rangę pomnika historii
podkreśla fakt, że jest on ustanawiany przez
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem na wniosek Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W treści
prezydenckiego rozporządzenia wyszczególnia
się cechy danego zabytku świadczące o jego
najwyższej wartości, określa się precyzyjnie
jego granice i zamieszcza schematyczną
mapkę obiektu.
Pomniki historii ustanawiane są od 1994 r.

Do dziś to najwyższe wyróżnienie nadano 48
zabytkom. Z każdym rokiem, lista najcenniejszych obiektów sukcesywnie powiększa się.
Znajdują się na niej obiekty o szczególnych
wartościach materialnych i niematerialnych
oraz znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego
naszego kraju. Do elitarnego grona pomników
historii mogą dołączać obiekty architektoniczne,
krajobrazy kulturowe, układy urbanistyczne lub
ruralistyczne, zabytki techniki, obiekty budownictwa obronnego, parki i ogrody, cmentarze,
miejsca pamięci najważniejszych wydarzeń
lub postaci historycznych oraz stanowiska
archeologiczne.
Na uroczystość wręczenia rozporządzeń
zaproszono liczną delegację z Kórnika, w
skład której weszli dyrektorzy placówek Polskiej
Akademii Nauk opiekujących się Zamkiem i
Arboretum - prof. Tomasz Jasiński (Biblioteka Kórnicka) i prof. Jacek Oleksyn (Instytut
Dendrologii), oraz między innymi proboszcz
parafii pw. Wszystkich Świętych, ks. Eugeniusz
Leosz, burmistrz Jerzy Lechnerowski, starosta
Jan Grabkowski, przedstawiciel Fundacji Zakłady Kórnickie, prezes jej Zarządu Kazimierz
Grzesiak.
Na początku swojej wypowiedzi prezydent
Bronisław Komorowski wspomniał zmarłą
dzień wcześniej Wisławę Szymborską. Nawiązał następnie do słów hetmana Stanisława

Żółkiewskiego, który zmierzając pod Cecorę
nakazywał: „O zamki mieć baczenie, wystarczy, co by od wody nie zaciekało”. Celowo,
lub przypadkiem cytat ten idealnie pasuje do
realiów Zamku Kórnickiego, któremu niedawno
jeszcze dach przeciekał, co zagrażało cennym
zbiorom Biblioteki Kórnickiej.
Mimo, że po długich staraniach obiekt zabezpieczono, potrzeby remontowe są jednak
nadal znaczące.
Prezydent obiecał odwiedzić wyróżnione
miejsca, być może w tym jeszcze roku. Zapewnił też, iż będzie wspierał projekty mające na
celu zachowanie i promocję walorów obiektów
zabytkowych w Polsce.
Czy przyznanie kórnickim obiektom tytułu
Pomnik Historii pomoże ich opiekunom w
zdobywaniu niezbędnych środków? Jest na to
szansa. Przedstawiciel Totalizatora Sportowego
obecny na spotkaniu w Pałacu Prezydenckim
poinformował zebranych o uruchomionym w
styczniu br. nowym produkcie, z którego zyski
przeznaczone zostaną na potrzeby Pomników
Historii. Prezydent potwierdził także starania o
dodatkowe fundusze z budżetu państwa. Ile
będzie środków i jak zostaną podzielone - odpowiedzi na te pytania przyniosą legislacyjne
ustalenia na najwyższym szczeblu.
ŁG

W dniu 27 stycznia wiceburmistrz Antoni
Kalisz uczestniczył w spotkaniu z Seniorami
we wsi Konarskie. Przy okazji przedstawił
obecnym rozstrzygniecie przetargu na
budowę świetlicy w tejże wsi. Prace ruszyć mają z początkiem marca br. Termin
wykonania to 30 listopada br. Wybrany
wykonawca oszacował koszt inwestycji na
546 013, 92 zł.
Ochrona Srodowiska
w Przedszkolu
Tego samego dnia Antoni Kalisz spotkał
się z Romualdem Grabiakiem z Wydziału
Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Zgodnie z inicjatywą
powiatu wytypowano przedszkolaków z
Przedszkola „Cztery Pory Roku” w Bninie
do udziału w szkoleniu z zakresu ochrony
środowiska.
Zaopatrzenie w wodę
W dniu 30 stycznie wiceburmistrz Antoni
Kalisz oraz przedstawiciele urzędowych wydziałów: eksploatacji i inwestycji spotkali się
z prezesem WKiUK WODKOM. Omówiono

możliwość przyspieszenia przejęcia przez
gminę wykonywanych obecnie przez spółkę
Jagrol zadań dotyczących zaopatrzenia w
wodę wsi Szczodrzykowo i Runowo.
Komisja U-A
W dniu 31 stycznia zarządzeniem
burmistrza poszerzono skład Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej. W skład
organu doradczego burmistrza wchodzą jak
dotychczas: Hanna Rapalska-Kaczmarek,
Joanna Grocholewska, Maria Mielcarek,
oraz nowy członek Monika Skrzypczak.

działalności organizacji. Mówił między innymi na temat organizowanego wspólnie z
Centrum Badań Metropolitalnych spotkania
poświęconego planom zagospodarowania
przestrzennego Poznańskiego Obszaru
Metropolitalnego. Wspomniał o ofercie dla
członków stowarzyszenia, która przewiduje prezentację terenów inwestycyjnych
poszczególnych gmin na targach MIPIM w
Cannes w dniach 6-9 marca 2012r. Wspólnie z Poznańską Lokalną Organizacją
Turystyczną, Metropolia będzie się starała
zachęcać gminy członkowskie do udziału w
akcji „Poznań za pół ceny”, która ma szansę przekształcić się na akcje „Metropolia
Poznań za pół ceny”.

Grunt pod Szkołę już wkrótce
W dniu 3 lutego burmistrz Jerzy Lechnerowski spotkał się z zastępcą dyrektora
oddziału terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych Mieczysławem Szempińskim
w sprawie przejęcia przez Gminę Kórnik
gruntów pod budowę kompleksu oświatowego w Kamionkach. Burmistrz uzyskał
zapewnienie, że grunt zostanie przekazany
gminie bezzwłocznie, gdy będzie to formalnie możliwe. Najprawdopodobniej nastąpi
to jeszcze w pierwszym kwartale tego roku.
Uzyskano także zgodę Agencji na prowadzenie działań projektowych dotyczących
planowanej budowy kompleksu. Niebawem
zostanie ogłoszony konkurs, który wyłoni
wykonawcę projektu.

Problemy energetyczne
Mościenicy
W dniu 7 stycznia w Urzędzie Miejskim
w Kórniku odbyło się spotkanie dotyczące
sytuacji energetycznej we wsi Mościenica.
Uczestniczyli w nim przedstawiciele Enea
Września, Rady Sołeckiej Mościenicy oraz
wiceburmistrz Antoni Kalisz wraz z Elżbietą Krakowską z Wydziału Eksploatacji
Infrastruktury technicznej UM w Kórniku.
Ustalono, że pani Sołtys wskaże miejsce
zamontowania rejestratorów w celu dokonania badań napięć na linii energetycznej
przebiegającej przez Mościenicę. Po
uzyskaniu wyników zostaną podjęte ewentualne działania w celu poprawy sytuacji
energetycznej w tej miejscowości.

Metropolia Poznań
Także 3 lutego w siedzibie Starostwa
Powiatowego odbyło się spotkanie zarządu stowarzyszenia Metropolia Poznań, w
którym uczestniczył burmistrz Jerzy Lechnerowski. Zebrani omówili i przyjęli projekt
budżetu na rok 2012.
Dyrektor Biura stowarzyszenia Maciej
Musiał zaprezentował informacje na temat

Z RATUSZA

W Kórniku mamy pomniki historii

Delegacja na pogrzebie
Wisławy Szymborskiej
Delegacja Kórnika z burmistrzem Jerzym Lechnerowskim na czele wzięła udział
w ceremonii pogrzebowej Wisławy Szymborskiej, która miała miejsce w dniu 9 lutego
na krakowskim Cmentarzu Rakowickim.
Opr. ŁG

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);
a) krótkie filmy i prezentacje (do 15 minut) na płytach CD, DVD; b) prace plastyczne (technika dowolna) c) prace
fotograficzne; d) 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, UM 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
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W lutym i marcu otrzymujemy decyzje w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego czy podatku
leśnego. 15 marca następuje moment
zapłaty I raty wspomnianych podatków
lokalnych. O czym -będąc podatnikami
- powinniśmy pamiętać, na co zwrócić
szczególną uwagę? Z tym pytaniem
zwracam się do Hanny Kmieciak kierownika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Kórniku.
H.K.: Jeśli jesteśmy właścicielem, posiadaczem czy użytkownikiem nieruchomości,
ciąży na nas obowiązek podatkowy z tytułu
podatku od nieruchomości, podatku rolnego
lub podatku leśnego. Osoby fizyczne otrzymują
w tym zakresie corocznie decyzje podatkowe
zwane też nakazami podatkowymi. Ten rok
jest dla podatków w Gminie Kórnik szczególny.
Jak już informowałam w poprzednim numerze
Kórniczanina, w roku 2012 decyzje podatkowe
będą generowane w nowym systemie. Dlatego
zmieni się ich dotychczasowa szata graficzna.
Treść decyzji, o której przesądzają przepisy
prawa podatkowego, nie ulega zmianie. W
związku z tym, proszę naszych podatników,
aby uważnie przeczytali swoje decyzje i w razie
wystąpienia nieścisłości skontaktowali się z
Wydziałem Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu
Miejskiego w Kórniku. Jednocześnie proszę o
wyrozumiałość.
Następną rzeczą, o której należy pamiętać
są terminy płatności podatków. Są to terminy
ustawowe i od wielu lat niezmienne. Na każdej
decyzji są one wpisane wraz z przypisaną do
nich kwotą podatku. Terminem pierwszej raty
podatku jest 15 marca 2012 roku. Na decyzjach
wpisany jest również nr rachunku bankowego,
na który należy podatek wpłacać. W tym roku
nie będzie do decyzji dołączonych dowodów
wpłat. Mieliśmy wiele sygnałów od osób niezadowolonych z faktu załączania dowodów wpłat
do decyzji. Uznawano to m.in. za marnotrawstwo papieru, bo większość podatników nie
korzystała z załączonych druków, wielu z nas
korzysta dzisiaj z bankowości internetowej.
Dlatego w tym roku, wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom, dowodów wpłat załączonych
do decyzji nie będzie. Nie zapominamy jednak
o tych, którzy chcieliby skorzystać z gotowych
formularzy wpłat. Dla nich pracownicy Wydziału
Podatków i Opłat Lokalnych wydrukują stosowne formularze. W tym celu należy odwiedzić
Urząd i zwrócić się o takie druki. Będą one
wydawane w pokojach nr 111 i 113.
Ł.G.: A jeśli nie otrzymaliśmy decyzji,
a jesteśmy właścicielem nieruchomości?
H.K. To znaczy, że najprawdopodobniej
nie dopełniliśmy obowiązku zgłoszenia zakupu
nieruchomości. Podatnik ma obowiązek, w
terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia
(np. zakupu nieruchomości, wybudowania,
oddania do użytkowania budynku), zgłosić
ten fakt organowi podatkowemu. W przypadku omawianych podatków, w naszej gminie
organem podatkowym jest Burmistrz. Formularze, na których dokonuje się zgłoszenia
nieruchomości do opodatkowania dostępne
są w Urzędzie i na stronie internetowej Kórnika
www.kornik.pl Przypominam też, że podatnicy

dróg gminnych urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
mieli termin do 16 stycznia 2012 roku, aby
kwotę opłaty wynikającą z decyzji zapłacić.
Podatki płacone na rzecz naszej gminy stanowią bardzo ważną pozycję w budżecie. Z tych
pieniędzy finansowane są m.in. inwestycje (np.
budowa dróg, chodników, oświetlenie). Mówiąc
o dochodach gminy pochodzących z podatków
warto podkreślić, że tylko od podatników zależy jak te dochody do gminy będą spływały.
Terminowa zapłata podatków gwarantuje wykonanie zaplanowanych w roku budżetowym
inwestycji. I jeszcze jedno. Nawet jeśli nie
jesteśmy podatnikami w zakresie podatku od
nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków
transportowych czy opłaty za umieszczenie
w pasie drogowym dróg gminnych urządzeń
infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego, to jako mieszkańcy Gminy
Kórnik mamy obowiązek rozliczyć się z tytułu
naszych dochodów z urzędem skarbowym.
Dla mieszkańców Gminy Kórnik właściwym
organem jest Naczelnik Pierwszego Urzędu
Skarbowego w Poznaniu. Nawet jeżeli jesteśmy
zameldowani w innej gminie, a mieszkamy w
Gminie Kórnik, warto złożyć PIT do Pierwszego
Urzędu Skarbowego w Poznaniu, bo 37,26%
naszego podatku trafi do naszej gminy, naszego budżetu.
Ł.G.: Dziękuję za rozmowę.
H.K.: Dziękuję.

WZÓR DECYZJI
PODATKOWEJ

mają obowiązek informować organ podatkowy
o zmianie innych danych mających wpływ na
obowiązek podatkowy, a wiec o zmianie adresu, nazwiska, o sprzedaży nieruchomości, o
rozbiórce budynku, itd. Wracając do pytania. Jeśli jesteśmy właścicielem nieruchomości, a nie
otrzymaliśmy decyzji, powinniśmy niezwłocznie
skontaktować się z Urzędem.
Ł.G.: Co nam grozi jeżeli nie zapłacimy
podatku w terminie?
H.K.: Podatnicy, którzy nie zapłacą podatku
w terminie, będą musieli zapłacić go z odsetkami, które na dzień dzisiejszy wynoszą 14%
w skali roku. Po upływie każdego z terminów
płatności Urząd wyśle upomnienie. Ci, którzy
nie zapłacą pierwszej raty podatku do 15 marca 2012, po tej dacie powinni spodziewać się
upomnienia. Jednak wówczas oprócz zaległej
raty podatku i odsetek, do zapłaty będą również
koszty upomnienia, które na dzień dzisiejszy
wynoszą 8,80 zł. Jeśli podatnik nie zareaguje
na upomnienie i w ustawowym terminie 7 dni
od daty otrzymania upomnienia nie zapłaci
zaległości, Burmistrz ma obowiązek wystawić
do naczelnika urzędu skarbowego tytuł wykonawczy. Wówczas dłużników czeka spotkanie
z poborcą skarbowym (komornikiem) i znacznie
większe koszty do zapłaty.

Jeżeli podatku nie możemy zapłacić w
terminie z przyczyn losowych, nagłych i nieprzewidywalnych (np. w przypadku choroby),
w wyjątkowych sytuacjach możemy zwrócić się
do Burmistrza z wnioskiem o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie zaległości na raty.
Jednak wówczas, oprócz podatku i odsetek,
naliczona będzie jeszcze opłata prolongacyjna
w wysokości 50% odsetek.
Ł.G.: Jakie inne podatki, opłaty regulujemy?
H.K.: Podatek od nieruchomości, rolny i
leśny, to nie jedyne ciężary publicznoprawne
płatne na rzecz naszej gminy.
Mieszkańcy gminy będący właścicielami
samochodów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 3,5 tony, właściciele ciągników
siodłowych i balastowych, przyczep i naczep,
które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalna masę całkowitą 7 ton i więcej
oraz właściciele autobusów, mają obowiązek
do 15 lutego każdego roku złożyć deklarację
na podatek od środków transportowych i w tym
samym terminie zapłacić pierwszą ratę tego
podatku. Druga rata płatna jest do 15 września.
Ci z nas, którzy kiedykolwiek otrzymali
bezterminową decyzję Burmistrza nakładającą
opłatę z tytułu umieszczenia w pasie drogowym
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Podatki, podatki , podatki...

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK INFORMUJE

Pani Hanna Kmieciak jako praktyk i
teoretyk w dziedzinie prawa finansowego, a
szczególnie procedur podatkowych, oprócz
tego, że jest kierownikiem Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w
Kórniku, jest również konsultantem Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Poznaniu,
konsultantem i wykładowcą regionalnych izb
obrachunkowych, autorem książek: „Podatki
dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków.
Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia”
oraz publikacji z dziedziny prawa finansowego i procedur podatkowych „Gazety
Prawnej”, „Finansów Komunalnych”, „Przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych”, „Prawa Finansów Publicznych”,
biuletynów RIO oraz wydawnictw CH Beck i
Wolters Kluwer Polska

10 lutego 2012 r.

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 10 lutego 2012 r. do 5
marca 2012 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący sprzedaży w trybie
bezprzetargowym nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Kórnik:
- działka nr 33/4 o powierzchni 0,0006 ha położona w Kórniku.
Przedmiotowa działka przeznaczona jest do sprzedaży na rzecz właściciela nieruchomości przyległej w celu poprawienia warunków zagospodarowania.
Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego , Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411 wew. 673.
Uwaga Rolnicy!
W dniach 1-2 marca 2012 roku,
w sali Zakładu Doświadczalnego PAN w Kórniku, ul. Średzka 20,
odbędzie się szkolenie w zakresie
stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy.
Początek szkoleń - godzina 9:00.
Uprawnienia na wykonywanie oprysków ważne są przez 5 lat.
Koszt szkolenia 100 zł od osoby.
Zainteresowanych proszę o zgłoszenia telefoniczne:
tel. 600 533 814, do dnia 28 lutego 2012 roku.
Doradca WODR Jan Nowak

5

Strażacy w akcji
Na przłomie stycznia i lutego kórniccy
strażacy uczestniczyli w następujących
akcjach.
24 stycznia uratowali koło Domu Dziecka w Bninie psa rasy owczarek niemiecki
płynącego krze na Jeziorze Bnińskim.
27 stycznia zabezpieczyli miejsce kolizji
drogowej w Gądkach.
6 lutego gasili pożar samochodu ciężarowego na ulicy 20 Października w Kórniku.
Oprac. Robert Wrzesiński

Uwaga!

W dniu 26 lutego
na Placu Niepodległości w Kórniku,
przy ratuszu, odbędzie się
akcja krwiodawcza
współorganizowana przez
OSP Kórnik.
Rejestracja w godzinach
od 9:00 do 14:00.
J e d n o c z e ś n i e i n f o r m u j e m y,
że kolejne akcje planowane są na
3 czerwca, 26 sierpnia i 9 grudnia najprawdopodobniej przy Strażnicy OSP.
O ewentualnych zmianach terminów
i miejsc zbiórki krwi będziemy starali
się informować na bieżąco.
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zagrożenia w ruchu drogowym, ale skontaktowano się z ich właścicielem.
Za zaśmiecanie w miejscu publicznym
w miejscowości Czołowo sprawca czynu
ukarany został mandatem.
W Gądkach na stacji PKP interweniowano w związku z informacją o bezdomnym,
którym następnie zaopiekowano się i przekazano sprawę OPSowi.
W dniu 26 stycznia interweniowano w
Błażejewku w sprawie padłego lisa. Powiadomiono firmę utylizacyjną.
30 stycznia interweniowano w Urzędzie
Miejskim w związku z przebywaniem w
pomieszczeniach biurowych osoby nietrzeźwej. Osoba ta została wyproszona i
opuściła obiekt.
Tego samego dnia interweniowano w
Szczodrzykowie, gdzie stwierdzono wypalanie kabli. Za powyższy czym sprawca
ukarany został mandatem.
W ostatnim dniu miesiąca w Kamionkach interweniowano w zawiązku ze
zgłoszeniem o złym traktowaniu psa. Na
miejscu potwierdził się tylko fakt krótkiej
uwięzi. Nakazano zwiększyć ją do min 3m.
dodatkowo w opisywanym okresie interweniowano w związku ze zgłoszeniami dotyczącymi 7 innych wałęsających się lub źle
pilnowanych psów. W trzech przypadkach
na właścicieli nałożono mandaty.
SM

Prokuratura Rejonowa
w Środzie Wlkp.
po raz kolejny
uczestniczy
w organizowanych
w dniach
20.02.2012r. do 24.02.2012r.
obchodach

„Tygodnia Pomocy
Ofiarom Przestępstw”.

W tym okresie
prokuratorzy
w godzinach urzędowania,
w siedzibie Prokuratury
przy ul. Daszyńskiego 5
pełnić będą dyżury
- udzielając bezpłatnych
porad pokrzywdzonym.

W dniu 26 stycznia na terenie Kórnika
funkcjonariusze Komisariatu Policji dokonali
zatrzymania poszukiwanego mężczyzny.
W tym samym dniu w Biernatkach dokonano zatrzymania mężczyzny, który kierował
rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwości (0,78 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu).
Dzień później Komisariat Policji w Kórniku
został powiadomiony o dokonanej w miejscowości Dziećmierowo kradzieży torebki z
zawartością dokumentów, telefonu komórkowego i pieniędzy w kwocie 5.000 zł.
W dniu 30 stycznia funkcjonariusze
Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej
Policji w Poznaniu dokonali zatrzymania w
Czołowie mężczyzny, który posiadał przy
sobie telefon komórkowy pochodzący z
kradzieży.
W tym samym dniu funkcjonariusze Komisariatu Policji w Kórniku dokonali zatrzymania
w Błażejewie mężczyzny, który dokonał
kradzieży telefonu komórkowego wartości
około 400 zł.
Także tego dnia Policjanci z Kórnika w
Czmońcu dokonali zatrzymania poszukiwanej
kobiety.
Dzień później Komisariat Policji w Kórniku
został powiadomiony o dokonanej w miejscowości Kromolice kradzieży spawarki i przewodu elektrycznego wartości około 700 zł.
Pierwszego dnia lutego funkcjonariusze
zatrzymali w Kórniku poszukiwanego mężczyznę.
Dzień później Komisariat Policji w Kórniku
został powiadomiony o dokonanym w Kórniku włamaniu do pomieszczenia biurowego
i kradzieży pieniędzy i aparatów fotograficznych wartości około 14.000 zł.
W tym samym dniu funkcjonariusze
Komisariatu Policji w Kórniku dokonali zatrzymania dwóch mężczyzny, którzy kierowali pojazdami znajdując się w stanie nietrzeźwości
(jeden miał 0,84 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu, a u drugiego zanotowano 0,40
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu).
W dniu 3 lutego Komisariat Policji w
Kórniku został powiadomiony o dokonanej w
Kórniku kradzieży zaworów termostatycznych
wartości około 530 zł.

PASY BEZPIECZEŃSTWA po raz pierwszy pojawiły się w samochodach w latach
50-tych ubiegłego wieku (w 1955 r. Ford, w
1958 r. Volvo). Głównym powodem wprowadzenia pasów bezpieczeństwa do pojazdów
samochodowych była ochrona kierowcy i
pasażerów przed poważnymi i tragicznymi
skutkami wypadków - mogą one przyczynić
się do uratowania zdrowia i życia, gdyż redukują o ok. 50 % ryzyko śmiertelnych i ciężkich
obrażeń w wyniku wypadku drogowego.
W Polsce pasy regularnie zapina ok. 70 %
kierowców, nie stosuje ich średnio 30 % kierowców i pasażerów siedzących na przednich
siedzeniach oraz 53 % pasażerów z tylnych
siedzeń! A pamiętajmy, że przy zderzeniu czołowym, nawet przy prędkości nie uznawanej
za niebezpieczną, np. 64 km/h, może dojść
do przeciążeń do 30 g, wtedy mężczyzna o
wadze 84 kg będzie oddziaływał na przedni
fotel lub/i innych pasażerów tak, jakby jego
masa ciała wynosiła 2,5 tony. Wiele krajów,
w tym Szwecja, prowadzi specjalne kampanie
promocyjne - akcja „Słoń” przedstawia zależność między prędkością pojazdu, ciężarem
ciała pasażera na tylnym siedzeniu a siłą
uderzenia. Efekty tych kampanii przenoszą
się na wzrost liczby osób zapinających pasy
bezpieczeństwa (Szwecja należy do grupy
krajów, w których stosowanie pasów jest
najwyższe w Europie).
Prawidłowo zapięty pas bezpieczeństwa
ratuje zdrowie i życie: pas powinien przylegać
płasko do ciała (uwaga na grube kurtki), pas
powinien być napięty, górna część pasa powinna być blisko szyi, a nie na żebrach, dolny
pas powinien opinać biodra, a nie „przecinać”
brzuch. Dodatkowo właściwie ustawiony
zagłówek chroni szyję.
Stosowanie pasów bezpieczeństwa na
polskich drogach określa ustawa „Prawo

Smolarkiewicz-Maliszewska
(Źródło: Krajowa Rada Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego – Kampania „Ostatni wyskok”, Biuletyn Ruchu Drogowego nr 1/97)

Spotkanie seniorów w Konarskim

W dniu 27 stycznia 2012 r. w świetlicy wiejskiej w Konarskim, odbyło się spotkanie
Seniorów wsi Konarskie. Organizatorem spotkania był sołtys Józef Bartkowiak oraz Rada
Sołecka. Otwarcia spotkania dokonał sołtys Józef Bartkowiak, serdecznie witając gości.
Spotkanie uświetnił Zespół Piosenki Biesiadnej z Kórnika pod kierunkiem Aliny Stanieckiej-Wilczak - wykonując biesiadne szlagiery. Gościem specjalnym spotkania, był wiceburmistrz Antoni Kalisz, który na ręce sołtysa złożył oficjalne pismo informujące o podjęciu
budowy nowej świetlicy. W trakcie spotkania, sołtys Józef Bartkowiak oraz wiceburmistrz
Antoni Kalisz, złożyli życzenia Seniorom obchodzącym swoje Święto w minionych dniach.
Robert Jankowski

KOLIZJE DROGOWE
W dniu 26 stycznia w Koninku kierujący
pojazdem marki Peugeot w wyniku niezachowania należytej ostrożności i odległości
między pojazdami doprowadził do zderzenia
z pojazdem marki VW.
Trzy dni później w miejscowości Czmoniec kierujący pojazdem marki Peugeot
uderzył w przebiegającą przez jezdnię sarnę
uszkadzając pojazd.
W dniu 3 lutego w Kórniku kierujący
pojazdem marki Ford w wyniku jazdy po
niewłaściwej stronie drogi doprowadził do
zderzenia z pojazdem marki Renault.

ZAGŁOSUJCIE!!
Szanowni Państwo!!
Ruszyła druga edycja plebiscytu
– Głosu Wielkopolskiego na;
Najpopularniejszego
Strażaka Roku 2011
Ochotniczych Straży Pożarnych
województwa wielkopolskiego
oraz
Najpopularniejszą Jednostkę
Ochotniczej Straży Pożrnej
województwa wielkopolskiego
Do drugiego etapu plebiscytu zakwalifikowało się 41 strażaków, jest wśród
nich 2 strażaków naszej jednostki OSP
Kórnik. Zakwalifikowało się również 36
jednostek OSP z całej wielkopolski, a
wśród nich OSP Kórnik
W kategorii: STRAŻAK ROKU 2011:
• LESZEK ORLEWICZ – Komendant
Gminny Straży Pożarnych w Kórniku
•ANDRZEJ SZYC – Prezes Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kórniku
W kategorii JEDNOSTKA OSP 2011:
• Ochotnicza Straż Pożarna w Kórniku.
Wiadomo Państwu na pewno, iż strażacy nie tylko gaszą pożary, są również
pierwsi przy udzielaniu pierwszej pomocy
rannym w wypadkach drogowych.
Do wielu zdarzeń i kolizji strażacy
ochotnicy dojeżdżają jako pierwsi. Nieraz
z narażeniem własnego życia i poświęcenia swego prywatnego rodzinnego czasu.
WIĘC NIE BĄDŹCIE OBOJĘTNI
ZAGŁOSUJCIE !!!!
Koszt to tylko:
2.46 zł z vatem.
MY możemy zyskać sprzęt ratowniczy
o wartości 15 tyś zł. który pomoże nam do
lepszej pomocy w akcjach ratowniczych
w Państwa potrzebie.
Jak głosować;
Wystarczy wysłać; SMS na nr; 72355
w treści wpisując; OSP.27 jest to głos oddany na naszą Ochotniczą Straż Pożarną
w Kórniku.
Jeżeli chcecie Państwo głosować na
naszych strażaków to głosujemy tak:
Głos na dh. Leszka Orlewicza;
wysyłamy; SMS na nr; 72355
o treści: STRAZAK.33
Głos na dh. Andrzeja Szyca:
wysyłamy: SMS na nr; 72355
o treści: STRAZAK.31
A głosować można do
11 kwietnia 2012 roku
Strażak

KP w Kórniku

nr 3/2012

o ruchu drogowym” (art. 39.1, art.45.2, art.
63.1). Tam także znajdziemy przepisy określające grupy osób, zwolnionych z obowiązku
stosowania pasów (art. 39.2, art.39.3, 4, art.
45.2). Kary za niestosowanie pasów bezpieczeństwa podczas jazdy określa Taryfikator
mandatów i system punków.
Nagromadzone wokół pasów mity (m.in.
że zapięte pasy uniemożliwiają wydostanie
się z płonącego samochodu, że po mieście
i na krótkich trasach jeździ się wolno, po co
więc pasy?, że wyposażenie samochodu
w poduszki powietrzne to wystarczające
zabezpieczenie, że pasażer na tylnim siedzeniu jest bezpieczniejszy, że pasy stanowią
zagrożenie dla nienarodzonego dziecka) są
często usprawiedliwieniem ich niestosowania
– kierowcy nadal nie są świadomi znaczenia
zapinania pasów bezpieczeństwa. A na każde
100 osób uczestniczących w wypadku drogowym w Polsce, śmierć ponosi 11.
W woj. wielkopolskim badania stosowanie
pasów bezpieczeństwa przeprowadzono w
Poznaniu w dn.13.06.2005 r. Objęto nimi
2849 kierowców i 1243 pasażerów samochodów osobowych. Wyniki badań pokazują, iż
kierowcy i pasażerowie z przodu samochodów osobowych stosują pasy na poziomie
dobrym, natomiast pasażerowie z tyłu – na
poziomie złym. Najczęściej zapięte pasy mają
osoby starsze (85 %), potem - dorośli (79 %),
dzieci (72 %), młodzież (58 %). Więcej kobiet
niż mężczyzn (80 % i 76 %) zapina pasy.
Pamiętajmy - zapięte pasy bezpieczeństwa to najczęściej jedyna szansa
na przeżycie!

AKTUALNOŚCi

AKTUALNOŚCI

Od 16 stycznia do końca tego miesiąca
w ponad 20 przypadkach karano kierowców,
za między innymi nieprawidłowe parkowanie pojazdów (w miejscach zabronionych
lub na miejscu dla niepełnosprawnych bez
posiadania uprawnień), brak dokumentów,
jazdę pod prąd, jazdę po chodniku.
16 stycznia tuż za zjazdem z ronda w
kierunku Mosiny, po przyjęciu powiadomienia, strażnicy zabezpieczyli i zaopiekowali
się kobietą, którą znaleziono w rowie, prawdopodobnie potrąconą wcześniej przez
samochód. Na miejsce wezwano karetkę
pogotowia, która przewiozła ranną do szpitala. O powyższym fakcie powiadomiono
Komisariat Policji w Kórniku.
Dzień później patrol SM interweniował
wobec rowerzysty, który poruszał się po
drodze bez oświetlenia. Po usprawnieniu
oświetlenia ruszył w dalszą drogę.
W dniu 18 stycznia patrol SM interweniował w Szczytnikach w związku z informacją dotyczącą rozkopanej drogi. Szczegóły
przeprowadzonej interwencji przekazano
do Wydziału Eksploatacji UM.
Kolejnego dnia patrol SM interweniował w sprawie zgłoszenia dotyczącego
rozlewającego się szamba w Biernatkach.
Przed przybyciem patrolu właściciel posesji
opróżnił szambo. Interwencja zakończyła
się pouczeniem.
Tego także dnia w Gądkach po otrzymanym zgłoszeniu wyjaśniono sprawę
parkujących pojazdów. Nie stanowiły one

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO cz. III

Policja
informuje

Z NOTATNIKA SŁUŻBOWEGO STRAŻY MIEJSKIEJ

10 lutego 2012 r.
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Dzień Babci i Dziadka
W dniu 21 stycznia 2012r w Świetlicy
Wiejskiej w Żernikach odbyło się uroczyste
spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka. Po
przywitaniu zaproszonych gości przez Pana
Daniela Kulzę oraz Panie Aldonę Syka i Karolinę Staszak, młode talenty zaprezentowały
swój program artystyczny. Na twarzach gości
można było zaobserwować uśmiech, radość,
łzy szczęścia i wzruszenia. Wielką przyjemność
sprawiły Babciom i Dziadkom drobne upominki

w postaci laurek i kwiatków, wręczone przez
wnuków. Wspólny poczęstunek był okazją do
rozmów, w czasie których mogliśmy podzielić
się wrażeniami.
Dziadkowie byli pełni uznania dla swoich
wnuków. Podziwiali ich postawę
i
umiejętności. Wspaniała atmosfera, która
towarzyszyła spotkaniu była okazją do umocnienia więzi rodzinnej, miłego spędzenia czasu,
bliższego poznania się. Jeszcze raz wszystkim
Babciom i Dziadkom składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności
w życiu.
Bal przebierańców dla dzieci
W sobotę 4 lutego w Świetlicy Wiejskiej w
Żernikach odbył się bal karnawałowy dla dzieci.

Podczas balu przeprowadzono mnóstwo konkursów. Wybrano również króla i królową balu.
Koronę królowej zdobyła Maja Kostyra , a koronę króla Adrian Staszak, w ramach wygranej
był wspólny taniec w kółeczku zrobionym przez
uczestników balu. Podczas zabawy nikt się
nie mógł nudzić, gdyż Panie Karolina i Aldona
cały czas czuwały nad przebiegiem imprezy .
Dziękuję wszystkim tym, co przyczynili się do
zorganizowania baliku dla dzieci . Na zakończenie wszyscy obecni zatańczyli do piosenki
pt.” Uśmiechnij się jeszcze raz …” I tak kraina
pełna , pięknych wymalowanych stworków zakończyła się sukcesem i z uśmiechem dzieciaki
wychodziły do domu.
Daniel Kulza

DZIEŃ BABCI I DZIADKA u MISIA USZATKA

KULTURA

KULTURA

INFORMACJE
Z ŻERNIK

W Przedszkolu nr 1 im. Misia Uszatka,
w miesiącu styczniu, jak co roku, dzieci pod
okiem swoich wychowawczyń prezentowały
programy artystyczne przygotowane na
szczególnie lubianą przez nich okazję.
Ta okazja to Dzień Babci i Dziadka. Były
wierszyki, piosenki, układy taneczne... Życzenia, laurki i upominki... Ze strony dzieci.
A ze strony Babć i Dziadków- łzy wzruszenia, ciepłe słowa, uśmiech na twarzach... I
uczucie dumy ze swoich wnucząt... Wszystkim Gościom dziękujemy za przybycie do
naszego przedszkola.
Jeszcze raz życzymy wszystkiego, co
najlepsze. Mamy nadzieję, że w tak samo
licznym gronie i w tak samo miłej, pełnej
ciepła atmosferze, będziemy spotykać się
jeszcze przez długie lata...
Beata Krakowska

W bajkowym Dworze

SPOTKANIE Z WODZEM SZARYM WILKIEM
W „BAJKOWYM DWORZE”
Dzień 25 stycznia, już od samego rana w „Bajkowym Dworze”
tętnił atmosferą oczekiwania. Tego dnia, miał do nas zawitać Wódz
indiański Szary Wilk ze szczepu Wojowników Tęczy. Spotkanie
rozpoczęło się od zaprezentowania jednej z legend indiańskich,
która miała za zadanie przenieść przedszkolaków w tajemniczy
świat kultury i wierzeń Indian Ameryki Północnej. Następnie
wszyscy mogliśmy podziwiać oryginalny strój indiańskiego wodza
oraz kilka przedmiotów codziennego użytku. Spotkanie pełne było
niespodzianek, i tak już na początku chętne dzieci zostały zaproszone do uczestnictwa w walce. Przy okazji walki dowiedziały się,
że Indianie nigdy między sobą nie walczyli bez potrzeby oraz, że
zachowywali kodeks honorowy nie tylko podczas walki, ale i w
codziennym życiu. Spotkanie przeplatane było licznymi grami i
zabawami zręcznościowymi, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem przedszkolaków. Najbardziej podobały im się bizonki,
wyścigi fretek oraz amazońskie obręcze. Wizytę Wodza zakończyliśmy odtańczeniem jednego z tradycyjnych tańców indiańskich.
A.A.

CO TO BYŁ ZA BAL

Dnia 1.02.2012 w naszym przedszkolu
odbył się niezwykły bal karnawałowy- Ćwierkświergotliwy Karnawał Ptaków. Karnawał
Ćwierkświergotliwy to czas szczególny, w
trakcie którego ptaki przyoblekają się w najbarwniejsze piórka, puszą się i szczebioczą,
by zwrócić uwagę Królowej Ptaków i stworzyć
jej ptasią świtę. Tym razem jednak, wśród kolorowych ptaków pojawili się nasi przedszkolacy,
każdy w innym przebraniu. Cóż to były za
stroje- Królewny, Czerwonego Kapturka, Zorro,
Pingwinka, Pirata a nawet Smoka. Tańcom,
śpiewom i zabawom nie było końca. Każde z
dzieci wzięło również udział w loterii fantowej,
która była miłym akcentem na zakończenie
balu. Dużo wrażeń i zadowolone twarze dzieci
pokazały, że był to dla nich czas radości i
dobrej zabawy.
Agnieszka Sójka

WYCIECZKA DO
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KÓRNIKU
Dnia 27 stycznia 2012 roku przedszkolaki z „Bajkowego Dworu”
wybrały się na wycieczkę do Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku. Już na samym początku przywitał nas bardzo sympatyczny
Pan Komendant Straży w Kórniku. Dzieciaki miały możliwość
poprzymierzania kasku strażackiego oraz obejrzenia całego wyposarzenia wozu strażackiego. Dziwiło nas bardzo, że jest w nim tyle
zakamarków i ciekawych rzeczy potrzebnych do ratowania innych.
Na koniec naszej wycieczki nasi milusińscy mogli przejechać się
z Panem Komendantem wozem strażackim na sygnale. Dzieci w
ramach podziękowania podarowały strażakom serduszka przez
siebie namalowane.
Pan Komendant zaprosił nas w cieplejsze dni do Straży Pożarnej w Kórniku. Powiedział, że wtedy będziemy mogli „posikać”
z węża strażackiego. Na pewno skorzystamy!
Jeszcze raz bardzo Wam dziękujemy!
Małgorzata Szczepaniak – wychowawca

„Dzień BABCI”
klasy IIA
W dniu 23 stycznia klasa IIA pod
„okiem” Pani wychowawczyni, Danuty
Szary, miały wspaniałą niespodziankę dla Babć i Dziadków. Z okazji ich
święta dzieci przygotowały przedstawienie recytatorsko-muzyczne oraz,
na wcześniejszych zajęciach, laurki
dla seniorów.
Całość rozpoczęła się o godzinie 17:00
w salce na piętrze. Goście zasiedli z jednej
strony sali natomiast dzieci wychodziły, po
kolei, z zaplecza i recytowały wspaniałe
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wiersze o babciach i dziadkach, o tym jak
ważnymi są osobami w życiu każdego
wnuka, czego potrafią nauczyć i co zrobić
by życie było ciekawsze, „smaczniejsze”,
pełne wspomnień. W przerwach między
mówionymi wierszami, dzieci śpiewały
piosenki o swoich babciach. Utwory wywoływały emocje a dzieci nie kryły tremy,
która ich ogarnęła.
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Po przedstawieniu każde z dzieci zaniosło własnoręcznie wykonane laurki. Na
każdego czekała również kawa, herbata i
wspaniałe ciasta upieczone przez mamy.
W drugiej części dzieci i dziadkowie mieli
za zadanie zgadywać odpowiedzi na losowane pytania. Oczywiście, nikt nie miał
problemu z ich odgadnięciem a w nagrodę
wszyscy otrzymywali cukierki. Mamy na-

dzieję, że zarówno dzieci jak i dziadkowie
miło wspominają to spotkanie
Pracownicy Biblioteki Publicznej w Kórniku chcą bardzo serdecznie podziękować
Pani Danusi za wspaniałe przygotowanie
dzieci, dzieciom za piękny występ i odwagę a dziadkom za liczne przybycie.
KAK
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Uwaga
osoby deportowane
podczas II wojny Światowej

Śp. Sławomira Stelmacha

spolitej Polskiej i Byłych Więźniów

Księdzu Zbigniewowi Dobroniowi,
Ministrantom, Muzykom, Rodzinie,
Przyjaciołom, Kolegom, Sąsiadom, Znajomym,
Delegacjom z zakładów pracy
za liczne intencje mszalne, złożone wieńce i kwiaty,
komunie święte, wspólną modlitwę, wyrazy współczucia,
okazaną pomoc, ciepłe słowa wsparcia i otuchy
Serdeczne podziękowania
składa
Rodzina

Związek Kombatantów RzeczpoPolitycznych informuje, że w związku
z wejściem w życie Ustawy z dnia 25
lutego 2011 roku o zmianie ustawy
o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do
pracy przymusowej oraz osadzonym
w obozach pracy przez II Rzeszę i
Związek Socjalistycznych Republik
Radzieckich (Dz. U. Nr 72, poz. 380) ,
prawo do świadczenia pieniężnego z
tytułu deportacji do pracy przymusowej na okres co najmniej 6 miesięcy

Panu Marcinowi Kropińskiemu
wyrazy współczucia z powodu śmierci

Dziadka
składają
Zarząd oraz koleżanki i koledzy
Banku Spółdzielczego w Kórniku

przysługiwać będzie również osobom
deportowanym (wywiezionym) do
pracy przymusowej w granicach terytorium państwa polskiego sprzed dnia
1 września 1939r.
Osoby, które były deportowane
do pracy przymusowej w opisanych
wyżej warunkach, a nie zwracały się
dotychczas o przyznanie świadczenia
pieniężnego, mogą występować do

Rodzinie, Ks. Proboszczowi Eugeniuszowi Leoszowi,
Panu Organiście, Sąsiadom, Znajomym, Współpracownikom
składamy podziękowania za udział w ostatniej drodze

Śp. Stefana Urbanowskiego
Dziękujemy także za słowa wsparcia i modlitwy.
Żona z Rodziną
Wisława Szymborska
(1923 – 2012)

Zmarła wielka poetka, literatka Wisława Szymborska, jedna z najbardziej niezwykłych osobowości naszych czasów. W 1996 roku Akademia
Szwedzka przyznała Jej Literacką Nagrodę
Nobla. W uzasadnieniu napisano: ,,Jej poezja
z ironiczną precyzją odsłania prawa biologii i
działania historii we fragmentach ludzkiej rzeczywistości”.
Kórniczanie są dumni z tej niezwykle skromnej,
wspaniałej postaci, której miejscem urodzenia
jest Kórnik- Bnin. Urodziła się 2 lipca 1923 roku
na Prowencie. Jej ojciec Wincent był zarządcą
dóbr zakopiańskich hrabiego Zamoyskiego, Jej
matką była Anna Maria Szymborska z domu
Rottermund. Najpierw Wisława z rodzicami
przenosi się do Torunia, a później do Krakowa,
z którym to miastem poetka związała się na
stałe. Tam uczęszczała do szkoły powszechnej
i gimnazjum. W czasie wojny uczęszczała na
tajne komplety, pracowała też na kolei. Wtedy
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zaczęła pisać pierwsze opowiadania i wiersze
i tak zaczęła się Jej wspaniała droga poetycka.
Poezja Wisławy Szymborskiej przesiąknięta jest
intelektualizmem, z odrobiną ironii i dowcipu.
W swych wierszach porusza sprawy ważne
dotyczące egzystencji człowieka, co pozwala
na nawiązanie bezpośredniego kontaktu z
czytelnikiem.
Choć odeszła, ale Jej głos usłyszymy w niedokończonym tomiku poezji, który jak powiedział
sekretarz poetki Michał Rusinek powinien nosić
tytuł ,, Wystarczy”, bo taka była Jej sugestia.
Tomik ma się niedługo ukazać i będzie zawierał
14 wierszy.
Odejście Wisławy Szymborskiej to wielka strata
dla literatury polskiej. Bogdan Zdrojewski minister
kultury w wypowiedzi dla TVN24 powiedział: ,,To
był brylant poezji, skromności i powściągliwości.”
Kórnik również odczuł stratę poetki i wielkiego
nad wyraz skromnego człowieka. Żegnamy Ją z
żalem, a ten skromny wiersz daleki od Jej poezji,
niech będzie tego dowodem i wyrazem hołdu.

Kierownika Urzędu ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych z odpowiednim wnioskiem. Osoby, wobec
których wydano decyzję ostateczną
odmawiającą prawa do świadczenia,
a w obecnym stanie prawnym kwalifikują się do wypłaty świadczenia mogą
wnioskować o zmianę decyzji.
Więcej informacji można znaleźć w
Kórnickim Kole ZKRPiBWP, Pl. Niepodległości 41, Kórnik.
Pożegnanie.
W Kórniku się urodziłaś, ale wcześnie go opuściłaś.
W Krakowie zamieszkałaś i krakowianką się stałaś.
Twą poezję zna cały świat, a Nobel utwierdził
ten fakt.
Dziś, gdy odeszłaś, nie pozostały po Tobie, jak pisał
ks, J. Twardowski , tylko ,,…buty i telefon głuchy…”,
ale piękne słowa pełne mądrości, dowcipu i otuchy.
Kórniczanie Cię cenili, zapraszali, listy do Ciebie
pisali.
Na dowód, że o Kórniku nie zapomniałaś, chętnie
tu przyjeżdżałaś, dawnych znajomości nie zrywałaś.
Natomiast nasze kórnickie konkursy poetyckie,
Twą poezją zapełnione były wszystkie, bo w niej
każdy znalazł coś dla siebie, słowa mądre i piękne,
jak gwiazdy świecące na wysokim niebie.
Żegnaj, nam Pani Wisławo miła!
O tobie pamięć będzie stale żyła.
I choć odeszłaś kochamy Cię,
jakbyś dalej z nami tu była.
Napisała Halina Danieluk
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Szymborskiej „pierwsze jezioro, pierwszy las, pierwsza łąka i chmury”
Wisława Szymborska - zmarła 1
lutego 2012 roku w Krakowie laureatka
Nagrody Nobla, stroniła od biografów.
Chroniła swoją prywatność, a metryki
i daty uważała za mało istotne. Pewnie
teraz, gdy odeszła, ku pamięci powstaną
kolejne opracowania podsumowujące jej
życie i twórczość. Ważne, byśmy i my,
Kórniczanie zachowali pamięć o tym, że
Wisława Szymborska urodziła się w Kórniku i nasza ziemia nie była jej obojętna.
Gdy w 1995 roku odbierała doktorat
honoris causa Uniwersytetu w Poznaniu
wyznała „Urodziłam się na Ziemi Wielkopolskiej, co oczywiście nie jest żadną moją
zasługą – ale tutaj pracował mój ojciec i
jeszcze do niedawna żyli ludzie, którzy go
pamiętali. Na tej ziemi odnajduję za każdym razem swoje pierwsze ujrzane w życiu
krajobrazy. Tutaj było (i jeszcze jest, choć
mniejsze) moje pierwsze jezioro, pierwszy
las, pierwsza łąka i chmury”.
Ojciec Poetki Wincenty Szymborski
przez ponad trzydzieści lat pracował dla
Władysława hr. Zamoyskiego, najpierw
jako zarządca Dóbr Zakopiańskich, później
w Kórniku. Pod koniec I wojny światowej,
będąc na plebanii w Szaflarach poznał
bratanicę miejscowego proboszcza Annę
Marię Rottermund. Proboszcz, podobnie
jak Szymborski, był działaczem Stronnictwa Narodowego, a jego ojciec, (pradziad
więc późniejszej Noblistki) był oficerem
wojsk polskich Księstwa Warszawskiego i
powstańcem.
W liście do Zygmunta Celichowskiego,
Wincenty Szymborski obok opisu bieżących
spraw i problemów, tak opisuje swój ślub:
„Z powodu tych wszystkich kłopotów
straciłem głowę i... ożeniłem się. Jeśli
jeszcze o tem Pan Doktor nie słyszał, to
proszę się dziwić. A było to tak! Podczas
inwazji schroniła się do Kuźnic kancelarya
ks. Kazimierza Lubomirskiego, w której
pracowała dorodna panna nazwiskiem Anna
Rottermundówna. Ponieważ dziewczynie
zdawało się, że po wojnie mężczyzn nie
będzie, przeto postanowiła wyjść za mąż
za starszego, byle tylko starą panną nie
zostawać. No i ponieważ co kobieta chce,to
i Pan Bóg tego chce, więc dnia 17 lutego
[1917 roku] ożeniłem się. Posagu naturalnie
nie wziąłem...”
Wkrótce po przeniesieniu się rodziny
Szymborskich do Kórnika, dokładnie w dniu
2 lipca 1923, urodziła się druga córka - Wisława. Ochrzczono ją w kościele parafialnym
w Bninie, a matką chrzestną została Julia
Zaleska, przełożona Szkoły Pracy Domowej
Kobiet. Nie minęły trzy lata, gdy losy rzuciły
Szymboskich najpierw do Torunia, a potem
do Krakowa.
Niecałe trzy lata... niewiele. Niemniej ani
Szymborska nie zapomniała skąd pochodziła, ani Kórniczanie nie zapomnieli o niej.
Przez wiele lat poetka utrzymywała korespondencję z dawnymi współpracownikami
swojego ojca.
Zaproszona do Kórnika w 1969 roku
nawiązała znajomości, przyjaźnie, które
towarzyszyły jej przez kolejne lata. Świadczą
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o tym wspomnienia pani Zdzisławy Noskowiak, które publikujemy obok.
W roku 1980, jako czteroletnie dziecko,
podczas Święta Kwitnącej Magnolii miałem
okazję zobaczyć Wisławę Szymborską
w Kórniku. Wielu pewnie lepiej ode mnie
pamięta skromniutką osóbkę siedzącą przy
stoliku na podzamczu, wpisującą autografy
do książek, lub na specjalnie przez Kórnickie
Towarzystwo Kulturalne przygotowanych
odbitkach stronic jej tomików (nie wydawano
wtedy jej nowych wierszy).
Gdy w 1996 roku otrzymała Nagrodę
Nobla, także w Kórniku rozdzwoniły się
telefony od dziennikarzy. Zainteresowanie
mediów miejscem jej narodzin wywołało
dodatkowy problem - gdzie się tak naprawdę
urodziła? W różnych opracowaniach w tej
roli występują zarówno Kórnik jak i Bnin, ale
także „kompromisowo” Prowent. Dysputa
na ten temat musiała być dla samej Szymborskiej szalenie komiczna, i jak wspomina
prof. Jerzy Fogel dała temu wyraz w dniu
wspomnianego już nadania jej doktoratem
honoris causa w Poznaniu, zezwalając nam,
miejscowym wieść taki spór nadal.
Szymborska wracała więc do swoich
pierwszych łąk, lasów i jeziora. Wracała myślami lub fizycznie - ale najchętniej intymnie
i po cichu.
W szkołach, bibliotekach organizowano
konkursy poświęcone jej poezji, a ciekawi turyści szukają jej śladów przy zabudowaniach
dawnego zamkowego folwarku.
Na środkowych stronach tego wydania
Kórniczanina przygotowałem kolaż kórnickich pamiątek dotyczących Szymborskiej.
Pewnie jest ich o wiele więcej - te jednak
trafiły do mnie do chwili oddania numeru
do druku.
Dziękuję pani Zdzisławie Noskowiak
za miłą rozmowę i podzielenie się ze mną
wspomnieniami o Szymborskiej. Dzięki
rodzinnemu archiwum państwa Noskowiaków prezentuję zdjęcia z wizyty Poetki
w kórnickim LO w roku 1969 oraz jedną z
wykonanych przez Szymborską kartek, tę
wyklejoną w nawiązaniu do sympatycznego
popołudnia przy piwie. Także za pozwoleniem pani Zdzisławy publikuję dedykację i
wpis „i ucałowania dla kórnickich drzew!”.
Dzięki panu Kazimierzowi Krawiarzowi,
który spotkał się z Szymborską badając biografię jej ojca, przedstawiam fragment listu
Wincentego Szymborskiego, w którym kilka
dni po narodzeniu Wisławy chwali się córką
-„bardzo dorodną panną”. Podziękowania
należą się także panu Adamowi Podolakowi, który fotografował w 1969 roku wizytę
Szymborskiej w kórnickim Zamku i również
udostępnił Kórniczaninowi swoje zdjęcia.
Swoje wspomnienie z uroczystości nadania
doktoratu honoris causa opowiedział mi
prof. Jerzy Fogel, który również miał okazje
poznać bliżej przyszłą Noblistkę. Także prof.
Fogel skierował mnie do Biblioteki Kórnickiej,
gdzie przechowywane są w kronikach KTK
archiwa z wizyty Poetki w Kórniku w roku
1980. Za ich udostępnienie dziękuję panu
Mikołajowi Potockiemu z BK PAN.
ŁG

Wspomnienia
Zdzisławy Noskowiak
W roku 1969 do podręczników szkolnych trafiły wiersze Wisławy Szymborskiej.
Przyznam, że nic o poetce nie wiedziałam,
ale jako człowiek dociekliwy zaczęłam
szukać informacji. W jednej z publikacji,
które znalazłam, o ile pamiętam było to wydawnictwo „Biblioteka Poetów XX wieku”,
znajdowało się zdanie mówiące, że Wisława Szymborska urodziła się w Kórniku.
Tym bardziej zaciekawiło mnie to i rozpoczęłam poszukiwania kórnickich śladów
poetki. Trafiłam do Instytutu Dendrologii i
jak się okazało był to „strzał w dziesiątkę”,
bo pracujący tam pan Darowski znał losy rodziny Szymborskich, i nie dość tego, prowadził z przyszłą Noblistką korespondencję,
dzięki czemu zdobyłam jej krakowski adres.
Napisałam krótki list, na który odpowiedziała, informując, że wybiera się do Kórnika na spotkanie w Bibliotece Kórnickiej.
Razem z mężem byliśmy na tym spotkaniu,
a po nim zaprosiliśmy panią Wisławę do
Liceum na spotkanie z młodzieżą. Na
życzenie poetki staraliśmy się o luźną, nieformalną atmosferę, więc zorganizowaliśmy
harcerski krąg przy ognisku.
Szymborska doskonale poczuła się w
tej sytuacji, rozluźniła się i rozgadała łapiąc bezpośredni kontakt z uczestnikami,
do tego stopnia, że zgubiła się w czasie,
zapominając o innych zobowiązaniach.
Gdy nagle okazało się, że jest już strasznie
późno odprowadziliśmy ją do zamku, gdzie
miała nocować. Po drodze spotkaliśmy zatroskanego o nią Kornela Filipowicza, który
wyszedł jej na przeciw. To było pierwsze
nasze spotkanie.
Wisława miała taką naturę, że dystansowała się od wielu ludzi, lubiła pozostawać
w cieniu. Bywało tak, że niewiadomo dlaczego wykluczała z góry bliższy kontakt z
daną osoba. Ale w niektórych przypadkach
wystarczyło jedno spotkanie, by nawiązać
z nią serdeczny, bardzo bliski kontakt, znajomość, przyjaźń, na całe życie. Mieliśmy
z mężem to szczęście, że wtedy obdarzyła
nas swoją przyjaźnią.
Spotkania nie były częste. Zaprosiliśmy
ją na przykład w roku 1980, razem z Kórnickim Towarzystwem Kulturalnym na Święto
Kwitnącej Magnolii.
Gdy w 1995 roku otrzymała doktorat
honoris causa Uniwersytetu im Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Początkowo wahała się, czy w ogóle przyjąć ten zaszczyt,
gdyż akademie na jej cześć i przyjmowanie
honorów były bardzo dalekie jej skromnej
natury. Ostatecznie dała się przekonać tym,
że z tej ziemi się wywodzi i w Wielkopolsce
się urodziła. Odebrała doktorat.
Przyjechała wtedy także prywatnie do
nas. Poszłyśmy razem na Prowent. Nie
zapomnę jak objęła ramionami jedno ze
starych drzew, tak starych, że na pewno
było światkiem dnia jej narodzin. Pomilczała
chwilę. Wzruszyła się wtedy na pewno i ja
byłam także wzruszona.

WSPOMNIENIE

INFORMACJE

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach
dzielili z nami smutek i żal,
wzięli liczny udział we Mszy Św., pogrzebie
i odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku

(cd. na str 14)
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Wspomnienie prof. Jerzego Fogla ze spotkania z Wisławą Szymborską w 1995 roku
W roku 1995, gdy Uniwersytet Poznański im. Adama Mickiewicza nadał
Wisławie Szymborskiej doktorat honoris
causa, mówiło się, że zdążył „rzutem na
taśmę” przed przyznaniem jej Nagrody
Nobla. Poetka przybyła do Poznania i z
wrodzoną skromnością odbierała hołdy od
środowiska uniwersyteckiego. Po głównej
uroczystości miało miejsce spotkanie w
węższym gronie z profesorami Uniwersytetu, podczas którego jako Kórniczanin,
czyli krajan pani Szymborskiej miałem
zaszczyt wygłosić krótkie przemówienie.
Przy tej okazji wręczyłem jej w imieniu

Kórnickiego Towarzystwa Kulturalnego
obraz przedstawiający miejsce jej urodzenia. Po spotkaniu, nim ktokolwiek zdołał
się zorientować, Wisława Szymborska
po cichu wzięła swoją teczkę i „zniknęła”pewnie udając się na pociąg. W sali został
obraz, oraz inne prezenty jakie ofiarowano
jej tego dnia.
Jeden z moich współpracowników
zawiózł je później do Krakowa, a ponieważ nie zastał Poetki w domu, zostawił to
wszystko u jej sąsiadów.
Jerzy Fogel

Zdzisława Noskowiak

Wszystkie
Kolory ŚwiatA

WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA to globalny projekt edukacyjny UNICEF, do którego
z ogromnym entuzjazmem przyłączyli się
uczniowie naszej szkoły.
W ramach tego projektu dzieci przygotowywały aż 75 charytatywnych szmacianych
laleczek UNICEF. Uczniowie sami wybrali dla
zrobionej przez siebie laleczki kraj pochodzenia,
kolor skóry, strój odzwierciedlający tradycje i
kulturę. Każda laleczka otrzymała swoją własną
tożsamość – akt urodzenia z imieniem oraz
miejscem i datą urodzenia. Twórcy wykazali
się olbrzymią kreatywnością i zdolnościami.
Powstały prawdziwe dzieła sztuki. Wszystkie
laleczki okazały się wyjątkowe, śliczne i pełne
nadziei, nadziei zaszczepionej przez Dziecko,

które ją stworzyło... Dziecko, które chce pomóc
innemu Dziecku, pochodzącemu z odległego,
biednego kraju. Spośród wszystkich laleczek
wybrano jedną, która została zgłoszona do
ogólnopolskiego konkursu na najbardziej oryginalną laleczkę. Wykonała ją Sonia Mikołajczak
z klasy II a. Głosowanie odbywa się na
Facebooku na oficjalnym profilu UNICEF
Polska. Nagrodą jest koncert Majki Jeżowskiej
w zwycięskiej placówce. Konkurencja jest
wielka, ponieważ w konkursie uczestniczy ok.
600 laleczek.
Podsumowanie kampanii to DZIEŃ
WSZYSTKICH KOLORÓW ŚWIATA, który w
naszej szkole odbył się 26 stycznia 2012 r. Na
holu została zorganizowana wystawa laleczek,
którą mogli obejrzeć wszyscy uczniowie oraz
rodzice, dziadkowie i inni zaproszeni goście.
O godzinie 17. 30 rozpoczęła się aukcja.
Poprzedziła ją krótka prezentacja n.t.: celów

projektu, etapów jego realizacji oraz o sytuacji
i warunkach życia dzieci w Sierra Leone.
Następnie uczniowie klasy II b zaśpiewali piosenki Majki Jeżowskiej, a uczniowie klasy III c
zagrali cztery utwory na flażoletach. Aukcję w
mistrzowski sposób poprowadził tato Krzysia
i Gabrysi, pan Daniel Tatarynowicz, któremu
udało się wylicytować wszystkie laleczki. Cena
wywoławcza wynosiła min. 10 zł. Dzięki hojności zaproszonych gości zebraliśmy 2320 zł.
Kwota ta została przekazana na konto UNICEF
i zostanie przeznaczona na zakup szczepionek
ratujących życie dzieciom w Sierra Leone.
Małgorzata Piotr
– szkolny koordynator projektu

Dzień Babci i Dziadka w Szkole w Radzewie
”Uwielbiam, gdy czytasz mi książeczki
lub gdy opowiadasz mi bajeczki.
Lubię, gdy na kolanach mnie sadzasz
i na każdą psotę zawsze się zgadzasz.
Lubię, gdy uśmiechasz się do mnie,
po prostu kocham Cię ogromnie!”
Kochają nas, wspierają, zawsze są przy
nas...

snoręcznie wykonane upominki.
Po części oficjalnej rozemocjonowani
występami goście mogli się pokrzepić
kawą, herbatą i ciastem przygotowanym
przez rodziców.
To był naprawdę wyjątkowy dzień, pełen
uśmiechu, szczęścia i dumy.
Następny tydzień rozpoczął się równie

Na nasze smutki mają słodkie i
pyszne rozwiązanie, znajdą radę
na każde zmartwienie - to nasze
kochane babcie i dziadkowie. 21
i 22 stycznia, czyli Dzień Babci i
Dzień Dziadka to szczególne dni
w roku, w których możemy wyrazić
naszą wdzięczność za ich trud i
oddanie oraz za wszystko to, co
od nich otrzymujemy.
Z tej okazji 20 stycznia została w szkole zorganizowana
uroczystość, na którą zaproszono
Babcie i Dziadków dzieci z klas
1-3. Żeby godnie uczcić ich święto, uczniowie klasy I przygotowali
przedstawienie pt. „Czerwony Kapturek”, a
pozostałe klasy recytowały wiersze, śpiewały piosenki i grały na flażoletach.
Dziadkowie ze wzruszeniem przypatrywali się występom swoich wnucząt,
nagradzając ich gromkimi brawami i nie
kryjąc wzruszenia. Na koniec uroczystości
dzieci wręczyły wszystkim przybyłym wła-

wesoło, mimo że był to poniedziałek. Tym
razem to w progi „zerówki” zawitały kochane Babcie i wspaniali Dziadkowie. Dzieci z
niecierpliwością czekały, by móc przed nimi
wystąpić w przedstawieniu, w którym głównymi bohaterami byli babcia (wcieliła się w
nią Ola) i dziadek (świetna rola Łukasza), a
także wnuczęta pamiętające o ich święcie.

Tekst Małgorzata Pawlaczyk, Katarzyna Szymankiewicz
i Renata Rakoniewska

FERIE !!!!!!!!
Biblioteka Publiczna w Kórniku
zaprasza
wszystkie dzieci szkolne na:

"SZALONE FERIE W BIBLIOTECE"
od 14 lutego w każdy

WTOREK I CZWARTEK
w godzinach
od 11:30 do 13:00

WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA KONKURS NA
NAJBARDZIEJ ORYGINALNĄ LALECZKĘ
Obok laleczka z naszej szkoły, zgłoszona do konkursu
Charakterystyka laleczki: Laleczka pochodzi z Polski. Jej imię to Oleńka. Ma 14 lat. Lubi
jeździć konno i uczyć się języków obcych. Potrafi pięknie haftować. Bardzo chętnie spędza czas
z przyjaciółmi, których często zaprasza do swojego domu. Wyróżnia się pięknym uśmiechem
oraz kunsztownym strojem szlacheckim z XVII wieku.
Jak głosować? – konkurs będzie prowadzony na Facebooku, na oficjalnym profilu UNICEF
Poland, gdzie 23 stycznia 2012r. zostanie stworzona specjalna galeria o nazwie „Wszystkie
Kolory Świata”.
W galerii tej zamieścimy nadesłane zdjęcia laleczek, a wszyscy fani UNICEF będą mogli
oddawać głosy na wybraną przez siebie laleczkę poprzez kliknięcie opcji „lubię to” pod
zdjęciem. Wygra ta laleczka, która zbierze najwięcej głosów. a wyniki zostaną ogłoszone ok.
24 lutego 2012r.
Nagroda – wyróżniona w konkursie placówka będzie miała okazję spotkać się z Ambasadorem Dobrej Woli UNICEF – Majką Jeżowską, która wystąpi z koncertem na terenie szkoły.

14

Po inscenizacji dzieci recytowały wiersze i śpiewały piosenki. Odtańczyły także
taniec „koziorajka” i odśpiewały gościom
„Sto lat!”, a następnie z racji, że trwa właśnie karnawał, wraz z wychowawczynią
zaprosiły wszystkich do tańca „labado”. Radość była wielka i nikt nie odmówił udziału
w zabawie! Po występie dzieci wręczyły gościom upominki, złożyły życzenia
i zaprosiły na słodki poczęstunek.
Na zakończenie przygotowały
jeszcze jedną niespodziankę –
piosenkę pt. „Sałatka” i wręczyły
gościom porcję pysznej, świeżo
wykonanej sałatki!
Dzień później w radzewskim
Punkcie Przedszkolnym odbyła
się podobna uroczystość.
Gośćmi byli również Babcie i
Dziadkowie. Dzieci przedstawiły
program artystyczny, wręczyły własnoręcznie wykonane upominki,
a zachwyceni występem goście
nie szczędzili wnukom uścisków
i buziaków.
Babciom i Dziadkom raz jeszcze życzymy dużo zdrowia i zapraszamy na uroczystość już za rok! Mamom dziękujemy za
przygotowanie pysznych słodkości.

KULTURA

KULTURA

(cd. ze str 11)
Gdy rok później nastąpiła „tragedia
sztokcholmska” wysłaliśmy Noblistce
gratulacje. Otrzymaliśmy podziękowania,
lakoniczne i wydrukowane na okazję setek potrzebnych wtedy podziękowań. Na
kartce dla nas dopisała jednak własnoręcznie „Pozdrowienia dla Was Obojga i
ucałowania dla kórnickich Drzew!”.
Kartki jakie wysyłała znajomym były
oryginalne, najczęściej wykonane przez
nią samą z różnych wycinków. Mam kilkadziesiąt takich miłych oznak pamięci.
Otrzymywaliśmy od niej książki z dedykacjami, a gdy sami kupowaliśmy nowy
tomik zawsze prosiła, by jej go wysłać, by
mogła wpisać dedykację. Po 1996 roku
narzekała, że na święta w workach pełnych korespondencji musi szukać kartek
od przyjaciół.
Gdy umarł mój mąż otrzymałam od
Wisławy ciepły i serdeczny list z kondolencjami. Kiedy z kolei ja w odpowiedzi
zasugerowałam, że teraz po otrzymaniu Nagrody Nobla jej życie na pewno
zmieniło się, i pewnie nie ma już czasu
dla starych znajomych, odpisała, że robi
wszystko, by być tą samą osobą, myśleć
tak jak myślała, przeżywać jak przeżywała
i czuć, tak jak czuła... Jestem pewna,
że pozostała sobą mimo splendoru i
honorów.

W programie:
zajęcia plastyczne
czytanie bajek
relaks ruchowy przy muzyce

WSTĘP WOLNY
nr 3/2012

10 lutego 2012 r.
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Tu byłam/byłem, tu też byłam/byłem,
a tu jeszcze nie … Takimi widoczkami jak
z pocztówek zaczyna się ostatnia filmowa
przygoda asygnowana nazwiskiem Woody
Allena. „O północy w Paryżu”. Amerykanin
w Paryżu?! Deszcz w Paryżu? Miłość w
Paryżu? Każdy z nas w Paryżu? Stary
Mistrz pokazuje, że potrafi wszystko – nawet sparodiować legendę, obrócić marzenia
w kicz, delikatnie (ale jednak!), w rytmie
muzyki z lat 20-tych XX wieku, zażartować
z naszych wyobrażeń, że lepiej już było, że
coś (ale co???) nas omija w codzienności,
że teraźniejszość jest taka szara i nudna,
że za marzenia trzeba zawsze zapłacić
(choćby odarciem ze złudzeń, z tęsknoty

za …, z siebie samego). Owen Wilson jak
Woody Allen 20, nie - 30 lat temu, z brzuszkiem, z rozwianą czupryną, tak słodki, taki
zagubiony, roztargniony, że aż chcę się nim
zaopiekować. Marion Cotillard w przepięknych sukienkach, z papierosem w długiej
lufce, uwikłana w damsko-męskie układy,
tak piękna, tak ulotna, wręcz efemeryczna,
jakby z obrazka/pocztówki? A w tle dźwięki
starej płyty. Skąd znam tę melodię, tą twarz,
ten obraz, książkę? Czy wszystko już było?
W Paryżu?
W mroźny, lutowy wieczór zebrała się w
Kórnickim Ośrodku Kultury grupa pasjonatów Klubu Dobrego Filmu. Na dworze minus
14, a my przy herbacie i kawie (sponsorem

Urząd Miejski w Kórniku, dziękujemy!)
nucimy szlagiery sprzed lat i dyskretnie
ocieramy łezki w oku, też chcemy być o
północy w Paryżu!
A w terminie 2 – 4 marca 2012 roku
w Kórnickim Ośrodku Kultury – 5
Festiwal Filmów Rosyjskich „Sputnik
nad Polską” (www.sputnikfestiwal.pl),
z honorowym patronatem prezydenta
RP Bronisława Komorowskiego i prezydenta Federacji Rosyjskiej Dimitrija
Miedwiediewa. Szczegóły wkrótce!
Małgorzata
Smolarkiewicz-Maliszewska

Pasjoteka w
Bibliotece
W dniu 16 stycznia spotkałyśmy się
ponownie na warsztatach „Pasjoteki”.
Tematem zajęć, po raz kolejny, było
szydełkowanie. Tym razem część z Pań
uczyła się podstawowych ściegów/
splotów szydełkowych, pozostała wykonywała wcześniej zaczęte prace.
Nie zabrakło prezentacji domowych
dokonań szydełkowych, co budziło zachwyt
u Nas wszystkich.
Natomiast, po wcześniejszych ustaleniach z uczestniczkami zajęć, kolejny
warsztaty dotyczyły techniki filcowania.
Odbyły się w dniu 30 stycznia i zgromadziły
dwadzieścia Pań. Zajęcia prowadziła Pani
Aneta Bielecka.
Na wszystkie Panie czekały zestawy
wełen czesankowych, folia bąbelkowa oraz
mydło i woda. Są to podstawowe artykuły,
dzięki którym można rozpocząć magiczną
sztukę filcowania. W odpowiedni sposób
układa się włókna czesanki na folii, tak,
aby jej kolejne warstwy tworzyły okrągły,
wieloboczny bądź kwadratowy kształt w
dowolnych zestawieniach kolorystycznych.
Następnie moczy się to „runo” wodą z mydlinami, nakrywa folią bąbelkową i rozpoczyna
tarcie dłońmi. Proces ten trwa tak długo, aby
włókna połączyły się w całość. Następnie
trze się „kwiatka” namydlonymi rękoma i
formuje jego docelowy kształt. Im więcej
tarcia i ciepłej wody tym kwiat jest bardziej
sfilcowany, proces ten i jego długość zależy od twórcy. Można również dofilcować
liść, gałązki i środek kwiatu, jeśli ktoś tego
pragnie. Następnie płucze się kwiatek w
ciepłej wodzie suszy. Ostatnim etapem
jest naszycie zapięcie i broszka gotowa do
ubrania. Te osoby, które zaraziły się filcowaniem wiedzą, że jest to bardzo wciągające
i zaskakujące w efekcie końcowym hobby.
Następne warsztaty odbędą się 13
lutego a ich tematem będzie:
„Ręką haftowane – okiem podziwiane,
czyli haft i wyszywanie”.
KAK
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"PASJOTEKA W BIBLIOTECE"
Biblioteka Publiczna w Kórniku zaprasza w dniu

13 lutego 2012 r. godz. 17:00
NA WARSZTATY pt.:

"Ręką HAFTOWANE okiem podziwiane czyli haft i wyszywanie"

WSTĘP WOLNY
nr 3/2012

Gminny Ośrodek Kultury
w Krzykosach
ZAPRASZA NA XVII FESTIWAL
PIOSENKI DZIECIĘCEJ
„WESOŁE NUTKI” Garby 2012
REGULAMIN FESTIWALU
1.Organizator:
• Gminny Ośrodek Kultury w Krzykosach Współorganizatorzy:
• Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp
2. Termin Festiwalu 25 marca 2012
3. Miejsce Festiwalu Wiejski Dom Kultury
w Garbach
4. Festiwal ma na celu popularyzacji piosenki
dziecięcej i młodzieżowej, kształcenie muzyczne
dzieci i młodzieży, prezentację umiejętności artystycznych oraz promocję młodych wokalistów.
5. Festiwal ma charakter konkursu przebiegającego w trzech etapach
• Eliminacje szkolne (dot.Gminy Krzykosy) 1-3
lutego 2012
• Eliminacje
10 marca 2012 godz. 1100-1300 i
od 1330-1700 WDK w Garbach
(możliwość ustalenia godz.przesłuchań)
• Konkurs Finałowy
25 marca 2012 godz. 1400
w WDK w Garbach
6. Festiwal przebiega z podziałem na trzy kategorie wiekowe:
• Grupa 1 - klasy I – III
• Grupa 2 - klasy IV – VI
• Grupa 3 – gimnazjum
7. Uczestnikiem konkursu może zostać każde
dziecko w wieku 7-16 lat,które przygotuje jedną
piosenkę w języku polskim z repertuaru piosenki
dziecięcej, grupa 3 piosenka młodzieżowa
8. Zgłoszenia uczestników dokonuje się wyłącznie na karcie zgłoszenia do dnia 2 marca
2012 na adres
Gminny Ośrodek Kultury
63-024 Krzykosyul. Główna 27.
lub gokkrzykosy@interia.pl
9.Do akompaniamentu można użyć jednego
instrumentu lub podkładu muzycznego na CD,
MD, karta pamięci
10. Wykonawcy mogą występować solo, z
towarzyszącym chórkiem (liczącym nie więcej
niż trzy osoby).
11. Jury przy ocenie będzie brać pod uwagę:
- dobór repertuaru
(dostosowany do wieku dziecka!)
- umiejętności wokalne
- interpretację
- ogólny wyraz artystyczny
12. Wszystkim uczestnikom Festiwalu zostaną
wręczone pamiątkowe upominki, a laureaci
otrzymają nagrody. Zdobywca Grand Prix
otrzyma Puchar Radia Merkury
13.W Festiwalu nie mogą brać udziału zdobywcy Grand Prix oraz pierwszych miejsc w
poszczególnych kategoriach wiekowych z ubiegłorocznej edycji Festiwalu oraz duety i zespoły.
14. Każdy uczestnik po zakwalifikowaniu się
do festiwalu w dniu Konkursu finałowego musi
dokonać akredytacji w biurze festiwalowym w
wysokości 20zł lub na konto GOK Krzykosy
Nr. 65 9085 0002 0010 0100 1515 0001
15. Szczegółowe informacje można uzyskać w
GOK Krzykosy pod nr. tel.
61 28 62 520 , 601 570 022

10 lutego 2012 r.

WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

FUNDACJA ZAKŁADY KÓRNICKIE ORAZ BIBLIOTEKA KÓRNICKA PAN

Weekendy z rękopisem
SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ NA

KULTURA

KULTURA

Pocztówka z Paryża

OD STYCZNIA DO KWIETNIA 2012 ROKU
W KAŻDĄ SOBOTĘ I NIEDZIELĘ, GODZ. 11:00
KLAUDYNÓWKA NA PODZAMCZU W KÓRNIKU

14, 15, 28, 29 stycznia

– Średniowieczna moda ukryta w najstarszych rękopisach

11, 12, 25, 26 lutego

– Jak napisać XIX-wieczny list?

10, 11, 24, 25 marca

– Geografia średniowiecznej Polski ukryta w rękopisach Jana Długosza

14, 15, 28, 29 kwietnia

– "...a Bogu co boskie".
Cześć Bogu oddawana na kartach średniowiecznych rękopisów (i nie tylko)

21, 22 stycznia, 4, 5, 18, 19 lutego,
3, 4, 17, 18, 31 marca, 1, 21, 22 kwietnia
– Papier czerpany na sicie i atrament z liści dębu

– sztuka tworzenia średniowiecznych rękopisów – warsztaty.

Wstęp wolny do wyczerpania miejsc.
Istnieje możliwość wcześniejszej rezerwacji telefonicznej.

Patron medialny:

Kontakt, rezerwacje i dodatkowe informacje:
Grażyna Pietrzak, tel. +48 603 508 544 oraz dr Magdalena Biniaś-Szkopek, tel. +48 724 410 027
email: czytelniapdz@bkpan.poznan.pl • www. fzk.pl
Projekt współfinansowany ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

UWAGA RODZICE DZIECI W WIEKU 2-5 LAT!!!
Przedszkole w Szczodrzykowie zaprasza wszystkie dzieci w wieku 2-5 lat,
które nie uczęszczały dotychczas do przedszkola wraz z rodzicami
na wyjątkowe zajęcia pt. „Zanim będę przedszkolakiem”
w dniach 20 – 22 lutego 2012r., od godz.9.30 do godz.11.30.
Podczas zajęć dzieci:
- będą miały możliwość nawiązania kontaktu z rówieśnikami,
- będą uczestniczyć w twórczych zabawach dostosowanych do ich możliwości,
- poznają różnorodne techniki plastyczne,
- odkryją w sobie radość tworzenia.
Dzieci podczas zajęć znajdują się pod opieką rodziców.
Uprzejmie prosimy o zabranie obuwia zmiennego zarówno dla dzieci,
jaki i rodziców.
Koszt udziału w 3-dniowym cyklu zajęć wynosi 5zł
(materiały plastyczne + poczęstunek)
Ilość miejsc ograniczona – zapisy na zajęcia telefonicznie
lub w sekretariacie placówki do dnia 17 lutego 2012r.
Szczodrzykowo, ul. Dworcowa 11. Tel: 61 8171-827
Serdecznie zapraszamy!!!
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„UBIÓR I KRAJOBRAZ KULTUROWY
POLSKI I UKRAINY ZACHODNIEJ W
IKONOGRAFII J. GŁOGOWSKIEGO I
K.W.KIELISIŃSKIEGO”.
ALEKSANDER BŁACHOWSKI.
TORUŃ 2011

Skąd wiemy jak żyli, jak się ubierali nasi
przodkowie w czasach przed fotograficznych?
Zawdzięczamy to prekursorom fotografii: malarzom, grafikom, rytownikom. Dwaj z nich Jerzy
Głogowski (1777 – 1838), architekt i malarz
związany z Galicją i Lwowem oraz Kajetan
Wawrzyniec Kielisiński (1808 -1849) rodem
z małopolski, obywatel Kórnika ponieważ na
cmentarzu parafialnym jest jego miejsce wiecznego spoczynku, zostawili nam dokumentację
krajobrazu kulturowego Polski swoich lat.
Aleksander Błachowski, autor książki o której
chcę tu napisać, historyk sztuki, dr etnologii zajmuje się historią sztuki ludowej. Jest twórcą największych zbiorów współczesnej sztuki ludowej

oraz autorem kilkunastu książek o tej tematyce
w Polsce. O książce najlepiej opowiedzieć mogą
jego słowami: „Przez pół wieku marzyłem by
dotrzeć do kolekcji grafik i akwarel zebranych
przez Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Medyce oraz przez Włodzimierza Dzieduszyckiego
w Poturzycy pozostałych we Lwowie po 1945 r.
Dopiero w 2000 roku udało mi się je poznać”.
Książka ukazała się w ubiegłym roku, a
jej wydawcą jest Muzeum Etnograficzne im.
M. Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu.
Dyrektorem tej placówki od 4. lat jest dr Hubert
Czachowski, rodem z Kórnika.
Niezwykła i cenna w książce jest jej strona
graficzna, na którą składa się 663 ilustracji, w
tym 531 sygnowanych KWK (Kajetan Wawrzyniec Kielisiński) i 103 sygnowanych JG (Jerzy
Głogowski). Wykonano je w drukarni w Żychlinie
koło Konina.
Nas Kórniczan najbardziej interesuje wszystko to co jest związane z Ziemią Kórnicką.
Kajetan W. Kielisiński przybył do Kórnika 1
listopada 1840. Tytus Działyński zatrudnił
go jako bibliotekarza oraz grafika. Wykonał
dla niego na początku 42 kopii historycznych
pieczęci do „Zbioru praw litewskich od 1389 do
1529” przygotowywanych do wydania drukiem,
co nastąpiło w 1841 r. W lecie 1842 odbył podróż po Wielkopolsce i Kujawach. Efektem ich
były rysunki zabytków świeckich i sakralnych.
Interesował się też reliktami archeologicznymi.
Zbiory tych rysunków w Bibliotece Kórnickiej
PAN wykorzystane zostały przez Jerzego Fogla
w opracowaniach: „Kościoły Wielkopolski, Kujaw
i Ziemi Lubuskiej – z teki rysunków Kajetana
Wincentego Kileisińskiego” Poznań 1998 oraz
„Tematy archeologiczne w rysunkach i grafikach
Kajetana Wincentego Kielisińskiego” Poznań
1995.
Z Wielkopolski utrwalił 93 różne kreacje ubiorów. Jedynie cztery grupy wieśniaków i mieszczan od Raszkowa, Krotoszyna, Ostrzeszowa
i Gołuchowa przedstawił w postaci akwarel, w

większości są to rysunki ołówkiem, czasami
wzmocnione piórkiem. W książce znajdujemy
10 grafik dotyczących Kórnika i Bnina: ryc. 78
widok Kórnika w 1845 r., ryc. 79. Widok Bnina
zimą w 1845 r., ryc. 82. Z Kórnika, Typowy
skład kapeli wielkopolskiej: skrzypce, kozioł
czyli dudy ok. 1845 r., ryc. 86. Trzej Królowie
(w Kórniku) Wielkopolskie kolędowanie 1842 r.,
ryc. 242. Od Kórnika (18.5.41) Odświętnie stroje
wielkopolskie., ryc. 243. Kórnik. Para młodych
wieśniaków z Kórnika. Wielkopolska ok. 1842 r.,
ryc. 245. Para młodych wieśniaków z Kórnika.
Wielkopolska ok. 1842., ryc. 254. Od Kórnika
strój powszedni ok. 1841 r., ryc. 258. Z Kórnika.
Drużbowie ok. 1844., ryc. 260. Kórnik. Wieśniacy
kórniccy wracający z targu ok. 1844 r.
W książce opisane są też nieznane epizody
z życia Kajetana Wawrzyńca Kielisińskiego, jego
ogrodnicza pasja, jego wyczucie problemów
społecznych i materialnych wieśniaków i plebsu.
Starał się poruszyć serca uprzywilejowanych
dziedziców wielkich fortun i wskazać rodziny
potrzebujące konkretnej pomocy zarówno w
codziennej egzystencji, jak też w kształceniu
młodzieży. Był patriotą i z bronią w ręku walczył
w 1831 r. i wyruszył w randze kapitana do
powstania wielkopolskiego „Wiosn Ludów” w
1848. Ranny w bitwie pod Książem, znalazł się
w lazarecie w Śremie a później w więzieniu w
Poznaniu. Dzięki staraniom Działyńskich został
warunkowo z więzienia zwolniony. Dnia 26
listopada 1848 r. zawarł związek małżeński z
Apolonią Gostyńską. Nie cieszył się długo swoim
szczęściem. Zmarł 2 stycznia 1849 r. Pochowany został na cmentarzu w Kórniku. Pozostawił po
sobie trwały ślad, pomnik niepospolitego charakteru ducha i zalet umysłu. Wszystko co napisano
w książce poparto bogatą bibliografią. Książka ta
godna jest polecenia wszystkim regionalistom i
może być ozdobą zbioru „Kórnicianów”.
				
Kazimierz Krawiarz

II DNI KARIERY ZAWODOWEJ
23 luty 2012 r. godz.12.00–17.00

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA
W MOSINIE FILIA W KÓRNIKU
ZAPRASZA
UCZNIÓW LO W KÓRNIKU
ORAZ MŁODZIEŻ Z TERENU MIASTA I GMINY KÓRNIK (15 – 19 LAT)
NA SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM W CELU:
- Określenia predyspozycji i zainteresowań
edukacyjnych oraz zawodowych.
- Pomocy w wyborze kierunku dalszego kształcenia i zawodu.
- Wskazania warunków jakie trzeba spełniać,
by móc podjąć pracę w danym zawodzie.
Spotkanie odbędzie się
w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Mosinie Filia w Kórniku
ul. Poznańska 34a, 62-035 Kórnik, tel. 61 8170 - 907

NOWOŚĆ- Jedyne w Wielkopolsce
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
dla STEWARDESS I STEWARDÓW
oraz OBSŁUGI
RUCHU NAZIEMNEGO
- warsztaty na Ławicy
- przeloty samolotem
- wycieczki na lotnisko
- spotkania ze stewardessami i stewardami
- ciekawa praca
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
klasa o charakterze sportowym
- współpraca z klubem UKS Jedynka
Limaro Kórnik
- regularne treningi
- plan lekcji dostosowany do treningów
- specjalna dieta w szkolnej stołówce
TECHNIK LOGISTYK
- duże zapotrzebowanie na rynku pracy
- współpraca z firmami spedycyjnymi
- szeroka oferta praktyk
- wycieczki zawodowe np. na lotniska
- ciekawe staże i praca w wakacje
- współpraca z Wyższą Szkoła Logistyczną
TECHNIK INFORMATYK
- specjalizacja
GRAFIKA KOMPUTEROWA
- projektowanie strukturalne i obiektowe
- rozwój kreatywności i pasji
- ciekawe oferty pracy
TECHNIK EKONOMISTA
- nauka na programach firmy INSERT
- umiejętności poszukiwane
przez pracodawców
- naszych absolwentów spotkasz
w wielu firmach
- praktyki zawodowe dające doświadczenie

Co tam marzyć - bardowie powstania styczniowego
Wydarzenia Powstania Styczniowego, w charakterystyczny dla siebie
sposób, czyli „z pieśnią na ustach”
przypomniał 27 stycznia w KOKu Jacek
Kowalski, przy akompaniamencie gitary
Henryka Kasperczaka.

SZKOŁA Z INTERNATEM !!!

Zespół
Szkół Ekonomicznych
im. Jana Wójkiewicza

W 149 rocznicę zrywu niepodległościowego, a jak podkreślił autor, w ramach
przygotowań do przyszłorocznej okrąglej
rocznicy, zgromadzonym widzom przedstawiono szereg pieśni śpiewanych w tamtych
czasach przez powstańców, lub nawiązujących do wydarzeń 1863 roku, Dzięki
przygotowanym śpiewnikom, kto miał tylko
ochotę, mógł zaśpiewać z artystami.

Łękno
ul. Poznańska 12
63-020 Zaniemyśl
tel. 61 28-57-021
www.zse.l.pl

Jacek Kowalski przybliżył krótko biografie autorów pieśni - tytułowych bardów
powstania, a także dowódców wojskowych
zgrupowań oraz wspomniał ciekawe fakty
historyczne i anegdoty.
ŁG
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Z ŁĘkna na Ławicę!

OGŁOSZENIA

KULTURA

Ciekawa książka

DRZWI OTWARTE
31 MARCA 2012
GODZ. 10.30
nr 3/2012

10 lutego 2012 r.
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1 bramka samobójcza.
W grupie chłopców zdecydowanie pierwsze
miejsce zajął zespół Szkoły Podstawowej w
Radzewie, który wygrał wszystkie mecze. Tytuł
mistrzowski zdobyli:
Grzegorz Kudła- 9 bramek, Wojciech
Kowalski- 6, Marcin Tomaszewski-3, Mikołaj
Ratajczak-2,Marek Zandecki-1 oraz Bartosz
Wójkiewicz, który został uznany za najlepszego zawodnika mistrzostw. O kolejnych
miejscach podobnie jak u dziewcząt przy
równej ilości wygranych meczy decydowały
różnice punktowe bramek. Drugie miejsce
zajęli chłopcy Szkoły Podstawowej w
Kórniku, trzecie –Szkoły Podstawowej w
Bninie i czwarte –Szkoły Podstawowej w
Szczodrzykowie. Wśród tych szkół najwięcej bramek strzelali: Mateusz Ciapa z
Kórnika-6, Jakub Łuczak z Bnina 5, Hubert
Markiewicz z Szczodrzykowa-3.
Na zakończenie imprez dyrektorka
szkoły w Radzewie podziękowała sponsorowi zawodów za puchar, medale i wręczyła p.
Poduszczak pamiątkowy dyplom.
Wyniki meczy:
Dziewczęta- Bnin- Kórnik 2:4, RadzewoSzczodrzykowo 7:0, Bnin- Szczodrzykowo
2:0, Kórnik- Radzewo 3:5, Bnin- Radzewo 2:1,
Szczodrzykowo-Kórnik 9:20.
Chłopcy- Kórnik- Radzewo 4:2, Radzewo
–Bnin 4:0,Kórnik- Bnin 5:6, SzczodrzykowoRadzewo 0:11, Kórnik- Radzewo 2:6, Bnin
– Szczodrzykowo 4:3.
ARA

*Sprzedam małą działkę budowlaną, Bnin, ul. Brzozowa. Tel. 666 189 417
*Poszukuję nauczyciela j. francuskiego dla dwóch dorosłych osób. Tel. 721 712 292
*Kolekcjoner kupi starocie, obrazy, lampy, skrzypce, gramofony, militaria, różności. Przyjadę. Tel. 693 217 140
*Sprzedam przedwojenny stół 130x100, rozkładany, zegar stojący. Tel. 601 30 88 80
*Wynajmę tanie mieszkanie w Bninie - dwa pokoje, kuchnia, łazienka. Tel. 501 574 968
*Drewno kominkowe i opałowe z transportem. Tel. 721 130 110
*Młody mężczyzna z Kórnika, lat 35, dyspozycyjny, podejmie każdą pracę. Tel. 794 026 997
*Młoda kobieta z Kórnika, lat 36 szuka pracy. Tel. 606 507 668
*Sympatyczny rencista 35 lat, bez nałogów, z orzeczeniem o niepełnosprawności, podejmie pracę jako dozorca lub stróż. Tel. 607 341 475
*Zaopiekuję się dzieckiem. Tel. 508 989 496
*Usługi szklarskie, ul. Poznańska 22. 508 989 496 i 501 817 620
*Opiekunka z doświadczeniem zaopiekuje się dzieckiem lub dziećmi. Tel. 519 554 039
*Poszukuje pracy. Mam 25 lat jestem osobą młodą ambitną i dyspozycyjną, mam doświadczenie w administracji-transporcie. Tel. 697-474-896
Sprzedam drewno kominkowe oraz opałowe. W naszej ofercie: dąb, buk, grab, jesion, akacja, brzoza, sosna. Drewno jest pocięte, połupane. Tel.723-830-116
*Poszukuje pracy jako kierowca kat B lub innej, Kórnik, Środa Wlkp. Tel 515-833-160
*Kręgarz - nastawianie kręgosłupa, terapia manualna, masaż. 63-230 Witaszyce, rejestracja: 696 843 092
*Sprzedam tanio telewizor Sharp, 21”, rok produkcji 2005, w bardzo dobrym stanie, z pilotem. Tel. 602 606 785
*Sprzedam działkę budowlaną w Bninie ul. Janasika 912m. Tel. 609-824-490
*Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, 48,80 m2 w Kórniku z garażem i piwnicą. Tel. 532 442 939
*Sprzedam dom w Kórniku, blisko centrum, 5 pokoi, 200 m2, przestronny i zadbany ogród. Tel. 606 241 031
*Meble na wymiar tel. 604 674 943, 602 693 213
*Wynajmę tanio mieszkanie 30m2 w Bninie przy rynku tel. 695-011-903
*Niższe rachunki za energię dla przedsiębiorców i gosp.rolnych, bez podwyżek do 2014r. Tel. 501303029
*Wynagrodzenie i odszkodowanie za linie energetyczne oraz gaz i inne przesyły przechodzące przez Państwa nieruchomości 501303029
*Sprzedam mieszkanie 46,10 m2, 3 pokoje, balkon, na os. Staszica w Kórniku. Tel. 605 666 942, e-mail: lucas@e-plus.com.pl
*Kupię ziemię rolną. Tel. 781 373 503
*Sprzedam hurtowe ilości ziemniaków jadalnych ‚buraczkow czerwonych i selera. Tel. 697-161-171
*Sprzedam Opel Corsa C, 2001/2002r., 1.0, srebrny, 3 drzwi, klima, książka serwisowa, przebieg 120 tys, bardzo dobrym stanie.Cena 12 000 zł, Tel 515 338 848
*Odszkodowania za szkody osobowe, rzeczowe, majątkowe za wypadki za granicą, w pracy, w gospodarstwach rolnych, oraz wiele innych. Doradca 515-338-848
*Sprzedam albę + dodatki (kołnierz, sznur, torebka) dla dziewczynki - 120 cm. Cena 50zł. Tel.502 167 531
*Bezpośrednio domki nowe przy lesie –romantyczne miejsce -265 tys. Tel. 509578339,www.stiller.gratka.pl,e.mail.:stiller2@op.pl
*Dom Kórnik, ciekawe wnętrze, widok na jezioro -445 tys., działka ,dom w Puszczykowie 509 578339,e.mail.:stiller2@op.pl.
*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
* Sprzedam deski dębowe I gat. 12 szt. dł.od 1,40 - 1,80, szer.14cm, gr. 4 -4,2cm. Ocheblowane bez sęka. Tel: 506 490 723
* Przekażę w najem mieszkanie w TBS - 3 pokoje, 63 m². Tel. 501 652 320
*Drewno kominkowe, opałowe dąb-buk-grab-akacja-jesion-brzoza-sosna, pocięte i połupane, konkretne szczapy. Tel. 692 241 023
*Płoty kute, ogrodzenia, bramy, furtki, kraty, siatka ogrodzeniowa, ogrodzenia drewniane. Tel. 692 241 023
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KOLARSTWO
ZAWODNICZKI
UKS JEDYNKA LIMARO KÓRNIK
POWOŁANE DO KADRY NARODOWEJ
Aż pięć zawodniczek, wychowanek trenera
Roberta Taciaka znalazło się na listach życzeń
trenerów poszczególnych kadr kolarstwa kobiecego w Polsce. Pewne miejsce od kilku lat w
kadrze seniorskiej na torze ma Katarzyna Pawłowska, przygotowująca się do Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Natomiast najpewniejszym
punktem kadry Polskich juniorek, jest obecnie
Alicja Ratajczak, która jest na liście zarówno
trenera kadry szosowej Marcina Adamówa, jak
i Grzegorza Ratajczyka odpowiedzialnego za
kadrę torową kobiet. W której grupie znajdzie
się młoda Zaniemyślanka okaże się w najbliższym czasie. Wszystko wskazuje że będzie
to grupa torowa, gdyż jest spora szansa, że
właśnie juniorki dostaną możliwość centralnego
szkolenia do Mistrzostw Europy na torze, co nie
eliminuje Alicji od startów na szosie. Torowe
mistrzostwa Europy odbędą się w lipcu w Por-

SPORT / PODZIĘKOWANIA

MISTRZOSTWA SZKÓŁ W UNIHOKEJU
W Radzewie odbyły się mistrzostwa gminy
szkół podstawowych w unihokeju. Szkoły walczyły w ramach współzawodnictwa sportowego
oraz awans do zawodów powiatowych.
Medale oraz puchary przechodnie
sponsorowała firma IRMAL - Trzykolne
Młyny, które osobiście wręczała p. Violetta
Poduszczak. Główny organizator imprezy p.
Karol Niemier przygotował okolicznościowe
dyplomy. Impezy otwierała i gości witała
dyrektorka szkoły p. Krystyna Kiełpińska.
Całość imprezy koordynowała Anna Raukgminny organizator sportu.
Wśród dziewcząt walka była zacięta,
trzy szkoły miały równą ilość zwycięskich
meczy a o ostatecznym miejscu zadecydowała różnica bramek pomiędzy tymi
zespołami.
Mistrzostwo oraz prawo reprezentowania gminy Kórnik w zawodach powiatowych
wywalczyła Szkoła Podstawowa w Radzewie
grając w składzie: Roksana Wachowiak -12
bramek, Ewelina Szałamacha – 1 bramka,
Milena Czarnecka, Wiktoria Zielska, Weronika
Wójkiewicz, Magdalena Cychnerska, Wiktoria
Kotkowiak, Klaudia Dryer, Ewelina Toboła, Monika Stempniak. Kolejne miejsca zajęły szkoły
z Kórnika, Bnina i Szczodrzykowa.
Najlepszą zawodniczką mistrzostw okazała
się Roksana Wachowiak z Radzewa, która

także została „ królem strzelców”-12 bramek.
O jedną bramkę mniej strzeliła Martyna Boguszyńska z Kórnika- 11, po 4 bramki uzyskały
Maria Woźna i Dominika Joppek z Kórnika, 2Karolina Marciniak z Bnina oraz po 1 – Ewelina
Szałamacha z Radzewa, Kinga Nawrocka i
Martyna Pabisiak z Bnina oraz Patrycja Golan
i Marta Rymelska z Szczodrzykowa. Była też

Ogłoszenia
DROBNE

SPORT / OGŁOSZENIA

Sport Szkolny

Od lewej Płosaj, Ratajczak i Radzicka

tugalii, natomiast szosowe Mistrzostwa Świata
we wrześniu w Holandii. Jak widać będzie
możliwość dobrego przygotowania zarówno do
jednej jak i do drugiej imprezy. Drugą juniorką
Limaro w kadrze torowej jest Viktoria Żegleń. W
kadrze szosowej juniorek znalazła się inna reprezentantka Kórnika aktualna mistrzyni Polski
na czas Karolina Jurczak, natomiast w kadrze
szosowej do lat 23 trenera Marka Leśniewskiego, widnieje nazwisko dwudziestoletniej Pauli

Fronczak. Sporym zainteresowaniem trenera
Ratajczyka cieszą się już juniorki młodsze,
Natalia Radzicka (Jeziory Wielkie) i Nikol
Płosaj, które zostały już zaproszone min na
badania wydolnościowe do Instytutu Sportu
w Warszawie. Badania wypadły bardzo
pomyślnie, a młode zawodniczki Limaro z
pewnością mogą liczyć na centralne szkolenie już w przyszłym roku.
Paweł Marcinaik

1. Urząd Miejski w Kórniku
2. Kwiaciarnia „Płomyk”
P.H.U.T. Paweł Walerczyk
3. Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu „OAZA”
4. Szkoła Podstawowa nr1 w Kórniku
5. P.P.H.U. MAR – PIEK Piotr Kowalewski
6. Mapei Jaskuła Sp. z o.o.
7. KM PARTNER Kinga Kowal
8. JUBILER K.Buszkiewicz
9. Firma Złotniczo – Jubilerska
Grzegorz Błaszak
10. Księgarnia Kórnicka P.U.H. WOJ.
Maciej Woźniak
11. Bank Spółdzielczy w Kórniku

12. Przetwórstwo Rolno-Spożywcze SZNURA
13. P.H. „ALPO” Alicja Poprawska
14. P.H. „ALPO” Sklep Wędkarski
15. Cukiernia P. Kaczmarek Kórnik
16. Pizzernia Piccolo Grzegorz Szpak
17. APTEKA ZAMKOWA Barbara Miara
18. APTEKA Lewicka-Nowak-Przybylski 19.
TRIUMPH Kórnik Elwira Dominiak
20. Kawiarnia „WALENTYNKA” Kórnik
21. P.H.U. Ewa Sarnowska
22. K.D. Szymaniak
23. Sklep „KORALIK” Anna Kondracka
24. >>Lechma<< Lech Piasny KÓRNICKIE
POKOJE GOŚCINNE
25. Sklep Wielobranżowy a b c Ewa Robińska
26. TAEKWONDO U.K.S. Oaza Kórnik
27. Pizza HOT Kórnik
28. VIVA Salon Fryzjerski
29. Studio Urody Anna Janeczko Robakowo
30. Studio Fryzjersko – Kosmetyczne EDEN
31. Studio Urody „Impresja”
32. P.H. WALDI Sp. z o.o. Komorniki
33. GIG S.C. B.F.Gorzałczany Kórnik
34. SMYK Sklep Wielobranżowy E.Kerber
35. GRENO – POŚCIELE Kórnik
36. Salon Optyczny PROGRES
Ewelina Osińska
37. STUDIO SUN SOLARIUM S.Ryś
38. Sklep Drogeryjno – Chemiczny Andrzej

Zwierzyński, Maciej Lehmann
39. WARZYWNIAK Justyna Kujawa
40. Owoce – warzywa M. Kuberacki
41. Monika, Tomasz Andrzejczak S.C.
42. L. M. Smolarkiewicz
43. MMS Consulting M. Suszczyński
44. Allegro – Raben
45. A.T. Kowalscy
46. K. Duszczak
47. AVON COMETIC – Sklep odzieżowy
T. Rosińska
48. Handel Hurt – Detal W.Powąska
49. D.A.Frąckowiak
50. MEBLO – STYL W.Duszczak, A.Duszczak
51. „BUDIMOS” Biuro Usług Projektowo – Budowlanych Monika i Ireneusz Osajda

Podziękowanie
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Jana Wójkiewicza w Radzewie składa serdeczne podziękowanie za ofiarność
w postaci przekazanych nagród na zabawę
karnawałową, która odbyła się 21 stycznia
2012r. na Sali OSP w Czmoniu.
Dziękujemy ofiarodawcom:
1. Jerzy Rozmiarek – sołtys Czmonia
2. Józef Bartkowiak – sołtys Konarskiego
3. Julia Bartkowiak – sołtys Radzewa
4. Krystyna Kiełpińska – dyrektor szkoły
5. Monika Błaszkowiak
6. Katarzyna Górna
7. Katarzyna Szymankiewicz
8. Waldemar Wlazły
9. Bolesława Gąsienica

10. Czesław Stempniak
11. Agnieszka Pawlak
12. Aneta Bykowicz
13. Agnieszka Nowicka
14. Monika Zawitaj
15. Małgorzata Nowak
16. Magdalena Stempniak
17. Beata Toboła
18. Iwona Marciniak
19. Anna Ciołek
20. Eugenia Szymoniak
21. Ewelina Kazyaka
22. Ilona Banecka
23. Michał Olejniczak
24. Agnieszka Kowalska
25. Sebastian Kudła
26. Maciej Brylewski

27. Waldemar Karaś
28.Danuta Siejak
29. Karol Niemier
Dziękujemy także tym wszystkim, którzy
przyczynili się do zorganizowania zabawy
szkolnej
Pomoc przy układaniu stołów:
1. Bronisław Pawlisiak
2.Tomasz Kowalski
3. Paweł Kudła
4. Tomasz Niemier
5. Przemysław Szałamacha

Podziękowania
W sobotę 28 stycznia 2012r. odbył się BAL
KARNAWAŁOWY organizowany przez Radę
Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w
Kórniku . Zabawa w restauracji „PODRÓŻNIK”
w Koszutach, rozpoczęła się o godzinie 2000
i trwała do godziny 400 .Przy muzyce zespołu
„AKCES” ze Swarzędza bawiło się 166 osób.
Dobry humor i wesoła zabawa towarzyszyły
uczestnikom aż do rana. Dodatkową atrakcją
wieczoru oprócz „czekoladowego tańca” było
wręczenie wszystkim uczestnikom upominków
od naszych hojnych sponsorów. Wszystkim
pragniemy złożyć serdeczne podziękowania:

10 lutego 2012 r.

Również serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich Rodziców dzieci ze Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Kórniku ,którzy pomagali
w przygotowaniu naszej imprezy.
Cieszymy się, że jest tak wielu ludzi wokół
nas, którzy swoją hojnością i zaangażowaniem
pomagają nam w organizacji corocznej zabawy
karnawałowej.
Z podziękowaniem
Rada Rodziców
przy Szkole Podstawowej Nr 1
w Kórniku

W imieniu Rady Rodziców
Przewodnicząca Rady Rodziców
Małgorzata Karaś
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W dniu 4 lutego w Gimnazjum w Witkowie
odbyły się trzynaste Regionalne Zawody
Radnych, Wójtów, Burmistrzów i Starostów w
tenisie stołowym. Organizatorem imprezy było
Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan – Biuro
Terenowe w Gnieźnie przy współpracy takich
instytucji jak: Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Urząd Miejski w Gnieźnie, Urząd Gminy
i Miasta w Witkowie, Gimnazjum i OKSiR w

			
WAŻNE TELEFONY:

Pogotowie ratunkowe 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 informa
cja dotycząca kradzieży samochodów
618478997 automat zgłoszeniowy Wydziału
ds. narkotyków 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 „Zdrowie”
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

Witkowie, Klub Sportowy „Stella” i Wielkopolski
Związek Tenisa Stołowego w Poznaniu.
Uczestnikami rozgrywek byli radni, wójtowie, burmistrzowie i starostowie z terenu
województwa wielkopolskiego, dla których
rozgrywki zostały przeprowadzone w 3 kategoriach: radnych, wspólnej dla pań i kategorii
wójtów, burmistrzów i starostów.
Przed rozpoczęciem zawodów krótki program artystyczny zaprezentowały uczennice
z miejscowego gimnazjum. Podczas otwarcia
Tadeusz Nowak, prezes Wielkopolskiego
Związku Tenisa Stołowego w Poznaniu wrę-

czył posłowi Tadeuszowi Tomaszewskiemu
okolicznościowy medal z okazji 80-lecia
Polskiego Związku Tenisa Stołowego jako
wyróżnienie i dowód uznania za wieloletnią
popularyzację tenisa stołowego.
Łącznie w imprezie udział wzięło 110
uczestników z czego prawie 90 samorządowców biorących udział w rozgrywkach
tenisa stołowego z 18 gmin i 10 powiatów
Wielkopolski.
Reprezentanci Gminy Kórnik zdobyli drużynowo 2 miejsce.
ŁG

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

Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUS
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

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 Kórniku
ul. Młyńska 36, tel. 61 817 04 23
Centrala Września 991
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
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 weterynaryjne
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

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Józefa Rzemieślnika
ul. Szkolna 7, Robakowo
62-023 Gądki
Tel.: 61 819-80-11
Parafia Rzymskokatolicka
p.w. M.B. Królowej Rodzin
ul. Poznańska 107
62-023 Borówiec
tel. 61 819 08 05
Parafia pw. św. Wojciecha
62-035 Kórnik, ul. Kościelna 9
Tel.: 61 8170- 01-25
Parafia pw. Wszystkich Świętych w Kórniku
ul. Średzka 1 62-035 Kórnik
Telefon: 61 8170162
Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Narodzenia NMP w Tulcach
ul. Pocztowa 1
63-004 Tulce
tel. 61 870 50 55

Anna Witek

WIECZÓR POŚWIĘCONY WISŁAWIE SZYMBORSKIEJ
„Pamięć nareszcie”
Pamięć nareszcie ma, czego szukała.
Znalazła mi się matka, ujrzał mi się ojciec.
Wyśniłam dla nich stół, dwa krzesła. Siedli.
Byli mi znowu swoi i znowu mi żyli.
Dwoma lampami twarzy o szarej godzinie
błyśli jak Rembrandtowi.

OGŁOSZENIA

SPORT \ INFORMACJE

Szmorządowcy
grali w tenisa

W wierszu „Nieobecność” pisze Wisława Szymborska z przekorą:
Niewiele brakowało,
a moja matka mogłaby poślubić
pana Zbigniewa B. ze Zduńskiej Woli.
I gdyby mieli córkę – nie ja bym nią była.
(…)
Niewiele brakowało,
a mój ojciec mógłby w tym samym czasie poślubić
pannę Jadwigę R. z Zakopanego.
I gdyby mieli córkę – nie ja bym nią była.
Za „sprawą” Władysława hr. Zamoyskiego, który do Kórnika z Zakopanego przyjechał wraz ze swoim pracownikiem, Wincentym Szymborskim: Przywędrowałam w brzuchu mamy z Zakopanego do Kórnika w kwietniu 1923.
Z wypowiedzi Wisławy Szymborskiej: To niezwykłe stanąć tak nagle naprzeciwko domu, w którym się przyszło na
świat. Mało kto z mojego pokolenia ma taki dom, otoczony drzewami, które rosły, gdy nas jeszcze nie było. Jest takie wzruszenie, zwłaszcza kiedy wracam do Kórnika, kiedy stoję przed domem, w którym się urodziłam.
Na poetycki wieczór poświęcony Wisławie Szymborskiej, ułożony z Jej wypowiedzi oraz wierszy, zapraszają serdecznie Urząd Miejski w Kórniku wraz ze Stowarzyszeniem Teatralnym Legion: 4 marca, Przyziemia Zamku w Kórniku, godz.
17.00. Wstęp wolny. Słowo o Wincentym Szymborskim wygłosi dr Zbigniew Kalisz.
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Następny numer Kórniczanina ukaże się 24 lutego 2012r.
Materiały do następnego numeru prosimy dostarczać do 17 lutego 2012 r.
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Grześkowiak Kórnik Cup 2012
W sobotę i niedzielę 4-5 lutego,
rozegrano zorganizowany przez Kotwicę
Kórnik turniej U-11. Piłkarskie zmagania
zgromadziły aż 20 drużyn, w tym zespoły
gości z Berlina oraz "szkółki" Interu
Mediolan.
Poziom rozgrywek był wysoki, a w kuluarach turniej określono jako nieoficjalne
mistrzostwa Polski w kategorii do 11 roku
życia. Po dwudniowych zmaganiach triumfowała drużyna Tasmanii Berlin, która w
finale pokonała Elanę Toruń.
Młodzi piłkarze Kotwicy Kórnik walczyli
dzielnie. Rozgrywki sobotnie w grupach
zakończyli na pierwszym miejscu. Co ciekawe, nasza drużyna jako jedyna zdołała
pokonać Tasmanię, triumfując w grupie 2-3.
Pechowa porażka w ćwierćfinale z
KKPN Bałtyk Koszalin (1-1 po regulaminowym czasie 4-5 w karnych) przekreśliła
szansę na triumf. Ostatecznie Kórniczanie
sklasyfikowani zostali na miejscu 8.
ŁG

KLASYFIKACJA KOŃCOWA
Grześkowiak Kórnik Cup 2012:

NAGRODY INDYWIDUALNE :
Król strzelców - Olaf Kubacki
(LECH POZNAŃ )
Najlepszy bramkarz - Igor Porański
(ŚLĄSK WROCŁAW )
Najlepszy zawodnik - Hubert Maciąg
(ELANA TORUŃ )
Talent piłkarski - Halit Bacak
TASMANIA BERLIN )
Najlepszy team (czarny koń zawodów) KOTWICA KÓRNIK
(trener MARCIN DRAJER )

1. TASMANIA BERLIN
2. ELANA TORUŃ
3. KKS LECH POZNAŃ
4. KKPN BAŁTYK KOSZALIN
5. ŚLĄSK WROCŁAW
6. POGOŃ SZCZECIN
7. ZAWISZA BYDGOSZCZ
8. KSS KOTWICA KÓRNIK
9. ZAGŁĘBIE LUBIN
10. LECHIA DZIERŻONIÓW
11. CRACOVIA KRAKÓW
12. JAGIELLONIA BIAŁYSTOK
13. WARTA POZNAŃ
14. CHEMIK POLICE
15. INTER CAMPUS KRAKÓW
16. ARKA GDYNIA
17. RADOMIAK RADOM
18. UNIA WARSZAWA
19. KS POLKOWICE
20. ODRA OPOLE
Zarząd „ KSS KOTWICA”
jako współorganizator
międzynarodowego turnieju
piłki halowej dzieci do lat 11
„Grześkowiak Kórnik Cup 2012”
pragnie podziękować:
firmie

Grześowiak Spółka Jawna

-sponsorowi tytularnemu oraz
TFP producent
tektury falistej i opakowań
– sponsorowi strategicznemu,
FIRST HOME nieruchomości i projekty- sponsorowi głównemu,
a także sponsorom technicznym:
ERREA – główny sponsor techniczny
CASABLANCA
IBMAC
HOTEL RODAN
OSW BŁAŻEJEWKO
Kórnickie Centrum Rekreacji i
Sporu OAZA
Hotel Daglezja
Fabryka Futbolu
Partnerom medialnym:
U21.PL
WTK
Radio Merkury
Głos Wielkopolski
Kórniczanin
za pomoc niezbędną
do zorganizowania turnieju.
Odrębne podziękowania
pragniemy złożyć
Burmistrzowi Gminy Kórnik Jerzemu Lechnerowskiemu,
Dariuszowi Cudnemu,
Maciejowi Borowskiemu,
oraz wszystkim pozostałym
osobą, które pomogły nam
zorganizować turniej
„Grześkowiak Kórnik Cup 2012.

