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DRogA DlA wojSkA

Przedstawiciele wojska zorganizowali 
dwudniowy rekonesans związany z bu-
dową połączenia drogowego lotniska w 
Krzesinach z elementami infrastruktury 
wojskowej. W dwudniowych działaniach 
udział wzięli przedstawiciele Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 
Autostrady Wielkopolskiej, Zarządu Dróg 
Powiatowych, poznańskiego Zarządu Dróg 
Miejskich oraz reprezentujący Urząd Miejski 
w Kórniku Elżbieta Krakowska z Wydziału 
Eksploatacji Infrastruktury Technicznej i 
Sławomir Lepczyński z Wydziału Planowa-
nia Przestrzennego.

Wojskowi wyrazili potrzebę budowy 
nowej drogi z lotniska do terenów maga-
zynowych, która zgodnie z przedstawioną 
koncepcją przebiegać ma wzdłuż linii ko-
lejowej. Wybudowany ma również zostać 
wiadukt nad torami oraz połączenie z S-11.

Do Ministerstw: Infrastruktury i Obrony 
trafią wnioski w sprawie zabezpieczenia 
funduszy na budowę tej arterii. Nie wyja-
śniono jeszcze, kto po wybudowaniu drogi 
zajmie się jej eksploatacją.    

II SPoTkANIE w SPRAwIE kDN                                        

6 lutego w ratuszu bnińskim odbyło się 
drugie organizacyjne spotkanie w sprawie 
Kórnickich Dni Nauki - imprezy towarzyszą-
cej Kórnickim Spotkaniom z Białą Damą 
mającej na celu popularyzowanie nauki 
oraz jednostek naukowych z terenu gminy 
Kórnik. W czasie spotkania został wybrany 
przewodniczący oraz wiceprzewodniczący 
Rady Programowej. W jednomyślnym gło-
sowaniu przewodniczącym został wybrany 
prof. Jacek Oleksyn - dyrektor Instytutu 
Dendrologii PAN a wiceprzewodniczącym 
prof. 

Tomasz Jasiński - dyrektor Biblioteki 
Kórnickiej PAN. W czasie spotkania przyjęta 
została metodyka prac Rady Programowej. 
W najbliższym terminie będzie ustalona 
tematyka wykładów oraz sprawy organi-
zacyjne.  (Rj)

ZEBRANIE w PRUSINowIE

Zebranie wiejskie w Prusinowie odbyło 
się 11 lutego. Udział w nim wzięli: kierow-
nik OPS Bożena Kiełtyka oraz kierownik 
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Sławomir Zakrzewski. Dyskutowano na 
temat funkcjonowania świetlicy wiejskiej i 
nowych zasad gospodarowania odpadami.

RoZSTRZYgNIęTo oDwoŁANIA

13 lutego burmistrz Jerzy Lechnerow-
ski rozpatrzył odwołania od rozstrzygnięć 
w sprawie konkursów ofert na wsparcie i 
powierzenie realizacji zadań publicznych 
Gminy Kórnik w 2013 roku. Wpłynęły 4 
odwołania, a większość proponowanych 
zmian rozpatrzono pozytywnie.

DAR oD PRZYjAcIóŁ Z köNIgSTEIN 

Także 13 lutego burmistrz Jerzy Lechne-
rowski wraz z kierownik Wydziału Promocji 
Magdaleną Matelską-Bogajczyk przekazali 
Stowarzyszeniu Przyjaciół Domu dziecka w 
Kórniku-Bninie 145 euro ofiarowane przez 
stowarzyszenie partnerskie z Königstein 
im Taunus. 

wIZYTA MISTRZYNI w TAEkwENDo 
DZIEcI jUlII SZPAk w URZęDZIE

W dniu 13 lutego br. burmistrz Jerzy 
Lechnerowski spotkał się w urzędzie z Julią 
Szpak, która 2 lutego br. została Mistrzynią 
Świata Dzieci w Taekwondo do lat 13 w 
niemieckim Sindelfingen. 

W spotkaniu uczestniczyli również ro-
dzice Julii Państwo Agnieszka i Grzegorz 
Szpak, prezes UKS OAZA Kórnik Piotr 
Wesołek, wiceprezes klubu Ireneusz Osaj-
da oraz kierownik KCRiS OAZA Wojciech 
Kiełbasiewicz i redaktor „Kórnickiego Maga-
zynu” Adam Stecki. Burmistrz Lechnerowski 
złożył Julii serdeczne gratulacje i życzenia 
dalszych sukcesów sportowych oraz wrę-
czył list gratulacyjny i upominki. Burmistrz 
pogratulował również rodzicom sukcesów 
córki oraz trenerowi. Na zakończenie 
Julia podzieliła się swoimi wrażeniami z 
mistrzostw i obiecała, że w przyszłym roku 
spróbuje powtórzyć swój sukces, co jest 
bardzo prawdopodobne, gdyż ma zaledwie 
8 lat i jak podkreślał trener jest bardzo uta-
lentowaną zawodniczką. (MMB)

o BEZPIEcZEńSTwIE w PowIEcIE

Tego samego dnia wiceburmistrz Antoni 
Kalisz wziął udział w Sesji Rady Powiatu 
Poznańskiego, podczas której przedstawio-
no stan bezpieczeństwa i porządku publicz-
nego oraz ochrony przeciwpożarowej w 
naszym powiecie. Rozstrzygnięto konkurs  
„komisariat Roku 2012”. Laur zwycięscy i 
30 tys. zł otrzymał KP w Kostrzynie. Miejsce 
drugie zdobył komisariat z Buku a trzecie 
ze Stęszewa.

oBRADY RADY NADZoRcZEj Zgo

Rada Nadzorcza Zakładu Gospodarowania 
Odpadami w Jarocinie spotkała się 15 lutego. 
W obradach uczestniczył nowy członek Rady - 
przedstawiciel naszej gminy - Jarosław Nowak. 

Gremium odwołało pana Mariusza Mały-
nicza z funkcji Prezesa Zarządu ZGO. Jego 
dotychczasowe obowiązki, do czasu wyłonienia 
nowego prezesa, pełnić będzie wiceprzewodni-
czący Rady nadzorczej Krzysztof Gieburowski.

Przypomnijmy, że Gmina Kórnik podpisała 
17 grudnia porozumienie mające na celu 
prowadzenie wspólnej polityki śmieciowej 
w ramach Porozumienia Jarocińskiego. W 
ramach współpracy powstać ma nowoczesne 
centrum odzysku odpadów (koszt ponad 150 
milionów złotych). Już wiadomo, że zadanie to 
zostanie dofinansowane z Funduszu Ochrony 
Środowiska w kwocie 87 milionów złotych. 

kóRNIk lIDEREM 
wśRóD AkTYwNYch

Czwarta edycja konkursu „Lider wśród 
aktywnych” organizowanego z inicjatywy 
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wlkp. roz-
strzygnięta. W kategorii „najbardziej aktywna 
gmina” zwyciężył Kórnik. Za najaktywniejszy 
powiat uznano Powiat Chodzieski.

W ramach eliminacji  (oceny aktywności) 
wyłoniony zostaje LIDER: gmina/miasto oraz 
powiat, których przedstawiciele odznaczyli się 
największym zaangażowaniem w realizację 
działań statutowych SGiPW.  Samorządy oce-
niane są według pięciu kryteriów: zgłaszanie 
propozycji tematów stanowisk, zgłaszanie 
propozycji tematów konferencji / seminariów, 
uczestnictwo w seminariach / konferencjach 
organizowanych przez SGiPW, odpowiedzi na 
ankiety rozsyłane przez SGiPW oraz uczest-
nictwo w Zjazdach Przedstawicieli Członków. 
Konkurs rozpoczyna się w lutym każdego roku 
oraz kończy w grudniu.

O ile w przypadku Powiatu Chodzieskiego 
jest to pierwsze zwycięstwo w naszym kon-
kursie, o tyle Gmina Kórnik może poszczycić 
się powtórną wygraną, bowiem dwa lata temu 
uzyskała już tytuł „Lider wśród aktywnych 2010”. 

Rywalizacja tym razem była bardzo wyrów-
nana, szczególnie w przypadku samorządów 
gminnych. Zwycięski Kórnik zdobył 73 punkty 
(gmina poprawiła swój wynik sprzed dwóch lat). 
Tuż za nim uplasowały się  tj.: Opalenica, Piła, 
Międzychód, Oborniki i Wolsztyn. W przypadku 
powiatów sprawa była jasna, bowiem Powiat 
Chodzieski, uzyskując 62 punkty, pozostawił 
konkurentów daleko w tyle. 

Opr. ŁG

Dzień 14 lutego większości z nas kojarzy 
się ze świętem zakochanych, tzw. walentyn-
kami, ale dla uczniów, nauczycieli, dyrekcji 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku-Bninie 
i z pewnością całej społeczności lokalnej, 
dzień ten będzie się kojarzył z innym wielkim 
wydarzeniem, jakim było uroczyste otwarcie 
szkoły po remoncie.

W uroczystości otwarcia szkoły udział 
wzięli m.in.: burmistrz Jerzy Lechnerowski, 
przewodniczący Rady Miejskiej w Kórniku 
Maciej Marciniak, radni, urzędnicy Urzędu 
Miejskiego w Kórniku, przedstawiciele 
środowisk lokalnych, osoby bezpośrednio 
związane z rozbudową szkoły: pan Maciej 
Soczyński, główny projektant, pan Sławomir 
Gierliński z nadzoru branży budowlanej, 
pan Tomasz Urbanek, kierownik budowy, 
reprezentujący wykonawcę Sławomira Świ-
tałę z firmy „POS-REMAL”, przedstawiciele 
lokalnych środowisk oraz dyrektorzy szkół, 
nauczyciele i uczniowie. 

Uroczystość rozpoczęła się od wpro-
wadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu 
szkolnego. Na uroczystości pojawiła się 
również Teofila z Działyńskich Szołdrska 
Potulicka, czyli „Biała Dama”, patronka szko-
ły, której uczniowie przekazali symboliczny 
klucz do nowej szkoły. 

Po krótkiej części artystycznej przygoto-
wanej przez uczniów szkoły, pani dyrektor 
Zofia Talarczyk przedstawiła bogatą historię 
szkoły. Zaproszeni na uroczystość goście 
mogli dowiedzieć się, że budowę obecnego 
budynku rozpoczęto w 1901 roku, a zakoń-
czono w 1903 roku. Natomiast w latach 
pięćdziesiątych przystąpiono do rozbudowy 
szkoły. W 1957 roku działkę szkolną zamie-
niono na boisko, przez co powiększono je o 

300 m2. W 1958 roku dzięki  przebudowie 
na parterze utworzono 4 sale lekcyjne, a 
na I piętrze podwyższono pomieszczenia, 
dotychczas pełniące funkcję mieszkania 
nauczycielskiego. Zlikwidowano istniejącą 
na korytarzu kancelarię i zamieniono ją na 
szatnię. Na poddaszu zaplanowano pokój 
nauczycielski., archiwum i kuchnię. Remont 
zakończono w maju 1959 roku. W 1965 roku 
oddano do użytku nowy budynek gospodar-
czy. Powiększono również boisko szkolne. 
Kolejna rozbudowa szkoły miała miejsce w 
1977 roku. Dobudowano wówczas łącznik, 
zaprojektowano dwie sale do prac ręcznych 
nad kotłownią, a w dolnym i górnym holu 
szatnię. W 1983 roku powstał projekt budo-
wy trzykondygnacyjnego budynku szkolnego 
przy ul. Jeziornej, ale niestety planów nie 
zrealizowano. W 1999 roku szkoła otrzymała 
nowy budynek sali gimnastycznej, dzięki 
czemu lekcje wychowania fizycznego mogły 
odbywać się w komfortowych warunkach. 
Rozbudowę szkoły władze samorządowe 
zaplanowały na rok 2009 i powstał wówczas 
projekt jej rozbudowy. Natomiast rokiem 
przełomowym w historii szkoły był rok 2012, 
kiedy przystąpiono do budowy nowej części 
szkoły. Dzięki rozbudowie szkoły dzieci 
otrzymały  nową świetlicę z komputerami, 
szatnię, salę języków obcych, dużą sale dla 
klas I spełniającą warunki określone w nowej 
podstawie programowej, gabinet logope-
dyczny i nowy gabinet, w którym przyjmuje 
pani higienistka. Biblioteka została zamie-
niona na salę lekcyjną. Z myślą o rodzicach 
świetlica, sekretariat, gabinet dyrektora 
i wicedyrektora oraz pokój nauczycielski 
zostały zlokalizowane na parterze. Dawna 
świetlica i pokój nauczycielski stanowią jed-

no pomieszczenie, w którym jest teraz duża 
stołówka. W dawnym gabinecie dyrektora i 
sekretariacie urządzono bibliotekę szkolną 
ze stanowiskami komputerowymi. Stary 
budynek został również zmodernizowany. 
Pozostało w nim 7 sal lekcyjnych. Wszystkie 
sale lekcyjne w szkole wyposażone zostały 
w tablice interaktywne. Dodatkowo dwie ta-
blice interaktywne umieszczono w budynku 
sali gimnastycznej. 

Pani dyrektor podziękowała wszystkim, 
którzy przyczynili się do rozbudowy szkoły, 
która rzeczywiście robi wrażenie i co naj-
ważniejsze nowa część bardzo dobrze kom-
ponuje się ze starym budynkiem. Burmistrz 
Jerzy Lechnerowski dodał, że inwestycja 
kosztowała 2 241 190,27zł, natomiast ca-
łość inwestycji wraz projektem, nadzorami, 
uzgodnieniami i meblami wyniosła 2 562 
929,70 zł, z czego 1 605 182,37 zł zostało 
dofinansowane z Wielkopolskiego Regio-
nalnego Programu Operacyjnego na lata 
2007-2013. 

Następnie burmistrz Jerzy Lechnerow-
ski, dyrektor szkoły, pani Zofia Talarczyk i 
uczennica ze Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Kórniku-Bninie dokonali przecięcia wstęgi 
do nowej części szkoły, po czym proboszcz 
parafii pw. św. Wojciecha w Kórniku-Bninie, 
ks. Franciszek Sikora dokonał poświęcenia 
szkoły. 

Na koniec pani dyrektor wraz z uczniami 
odznaczyli medalami osoby, który w sposób 
szczególny przyczyniły się do rozbudowy 
szkoły. Po części oficjalnej pani dyrektor 
zaprosiła wszystkich do zwiedzania szkoły i 
na poczęstunek.

Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

Otwarcie rOzbudOwanej SzkOły POdStawOwej nr 2 w kórniku-bninie
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jak co roku, w miesiącu lutym, wie-
lu z nas otrzyma decyzje podatkowe 
na podatek od nieruchomości, poda-
tek rolny (gruntowy), leśny i łączne 
zobowiązanie pieniężne. w tym roku 
na decyzjach podatkowych pojawią 
się indywidualne numery rachunków 
bankowych, na które należy wpłacać 
konkretny podatek. 

Dla automatycznego zarachowania 
wpłaty na koncie podatkowym, wchodzimy 
w system płatności masowych. Oznacza 
to, że każdy z nas, na swojej decyzji będzie 
miał swój indywidualny numer konta ban-
kowego, na który należy wpłacać podatki. 
Ale uwaga, jeśli podatnik ma dwie lub 
więcej nieruchomości i otrzymuje z Urzędu 
dwie lub więcej decyzji, to oznacza, że na 
każdej z decyzji będzie inny numer rachun-
ku, tzn. podatek za każdą nieruchomość 
będzie płacony na inne konto. Dlatego bar-
dzo proszę o zwrócenie uwagi na numery 
rachunków podawane w decyzjach. Jeśli 
podatnik nie chce korzystać z płatności 
masowych i płacić na swoje indywidualne 
konto, będzie mógł, jak dotychczas regu-
lować podatek na ogólne konto Gminy 
Kórnik: 82 1610 1188 0027 5062 2000 
0002. Ten numer rachunku funkcjonować 
będzie tylko do miesiąca sierpnia 2013 
roku, po czym zostanie zastąpiony innym 
numerem. Ci z nas, którzy nie płacą po-
datku od nieruchomości, rolnego, leśnego 
czy łącznego zobowiązania pieniężnego 
na rzecz Gminy Kórnik, ale dokonują 
płatności z innych tytułów, np. opłaty 
skarbowej, opłaty za psa, podatku od 
środków transportowych, opłaty za zajęcie 
pasa drogowego, dzierżawy, użytkowania 
wieczystego czy innych, nadal korzystają z 
ogólnego rachunku Gminy: 82 1610 1188 
0027 5062 2000 0002, który obowiązuje 
do końca sierpnia 2013 roku.

Dla tych podatników, którzy sobie tego 
życzą, drukujemy dowody wpłat podatków, 
które odebrać można w Urzędzie Miejskim 
w Kórniku w pokoju nr 111 i 113. Wpła-
cając podatki w Banku Spółdzielczym w 
Kórniku nie zapłacimy prowizji. 

Jednocześnie przypominam, że wszel-
kie zmiany w zakresie przedmiotów 
opodatkowania (zakup, sprzedaż nieru-
chomości, użytkowanie budynku, zmiany 
klasyfikacji gruntu itp.) podatnik winien 
zgłosić do organu podatkowego w termi-
nie 14 dni od dnia zdarzenia. Ewentualne 
niezgodności zapisów w decyzji ze stanem 
faktycznym mogą wynikać z niedopełnie-
nia obowiązku przez podatnika. Wszelkie 
informacje na temat naliczenia i wymiaru 
podatków (decyzji wymiarowych) dostępne 
są pod nr tel.

 61 81 70 411 wew. 664 i 665.

Terminy płatności podatku od 
nieruchomości, rolnego, leśnego i 
łącznego zobowiązania pieniężnego 
pozostają bez zmian. Jak co roku I ratę 
zapłacimy do 15 marca, II do 15 maja, 
III do 16 września (15 września 2013 
r. przypada w niedzielę, dlatego termin 
płatności podatku zgodnie z Ordynacją 
podatkową nastąpi w poniedziałek) i IV 
do 15 listopada. Podatnicy, którzy nie 
zapłacili podatków w latach wcześniej-
szych i tym samym posiadają zaległości 
podatkowe, jak również podatnicy, którzy 
nadpłacili w latach poprzednich podatek, 
o fakcie zaległości czy nadpłaty będą po-
wiadomieni w otrzymywanych decyzjach 
podatkowych na rok 2013. W ostatniej 
części decyzji, w pouczeniu, u tych podat-
ników pojawi się informacja o zaległości 
lub nadpłacie. Jeśli ktoś z Państwa na 
swojej decyzji taką informację odczyta, 
proszony jest o bezzwłoczne uregulowa-
nie zaległości. Jeśli informacja dotyczyć 
będzie nadpłaty, proszę o umniejszenie 
pierwszej raty podatku o kwotę nadpłaty. 
Wszelkich informacji na temat zaległości 
podatkowych, osobom zainteresowanym 
udzielamy pod nr tel. 

61 89 72 606 wew. 661 i wew. 692.

Podatnikom posiadającym pojaz-
dy, przypominam o obowiązku złożenia 
deklaracji na podatek od środków trans-
portowych i zapłacie podatku do dnia 
15 lutego. Informacji na temat podatku 
od środków transportowych udzielamy 
pod nr tel. 

61 89 72 606 wew. 666.

właścicielom psów przypominam o 
opłacie za psa za 2013 rok, którą należy 
uregulować do 15 marca 2013 roku, w 
kwocie 40,00 zł za każdego psa.

W tym roku po raz pierwszy, w terminie 
do 16 września 2013 roku (15 września 
2013 r. przypada w niedzielę, dlatego 
termin płatności zgodnie z Ordynacją 
podatkową nastąpi w poniedziałek), 
zapłacimy opłatę za odbiór odpadów 
komunalnych, tzw. opłatę śmieciową. 
Zanim jednak to nastąpi, do 2 kwietnia 
2013 roku mamy obowiązek złożyć do 
Urzędu deklarację o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Termin ten co prawda mija 31 marca 2013 
roku, ale data ta przypada w Niedzielę 
Wielkanocną, dlatego ostateczny termin 
złożenia deklaracji zgodnie z Ordynacją 
podatkową nastąpi we wtorek 2 kwietnia 
2013 roku. Druki deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami ko-

munalnymi, załączone zostały do decyzji 
podatkowych. Dlatego każdy mieszkaniec 
naszej gminy, który jest jednocześnie 
podatnikiem, formularz ten otrzymał wraz 
z decyzją na podatek od nieruchomości, 
rolny czy leśny albo łączne zobowiąza-
nie pieniężne. Druki te są do pobrania 
również w Urzędzie Miejskim w Kórniku. 
Wszelkich informacji na temat opłaty 
śmieciowej udzielają pracownicy Wydzia-
łu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzę-
du Miejskiego w Kórniku, II piętro pokój 
nr 212 i 201, tel. 61 81 70 411 wew. 697, 
671 i 616 mail odpady@kornik.pl

Pozostałe informacje na temat obo-
wiązujących w naszej gminie podatków 
lokalnych, stawki podatkowe i formularze 
do wypełnienia, można uzyskać nie tylko 
w budynku urzędu, ale również na stronie 
internetowej www.kornik.pl zakładka BIP. 
Dla naszych podatników przygotowaliśmy 
również Kalendarz podatnika na 2013 rok 
publikowany w dzisiejszym numerze Kór-
niczanina. W Kalendarzu tym znajdziecie 
Państwo terminy płatności wszystkich 
zobowiązań. 

Hanna Kmieciak
Kierownik Wydziału 

Podatków i Opłat Lokalnych
Urzędu Miejskiego w Kórniku

POdatki LOkaLne 2013 
Uwaga, zmiana konta!

kAlENDARIUM PoDATNIkA 
gMINY kóRNIk
NA Rok 2013

styczeń
15 stycznia – opłata za umieszczenie w pasie drogowym dróg gminnych i powiatowych       
                     infrastruktury niezwiązanej z funkcją drogi
15 stycznia – rata podatku leśnego od osób prawnych
31 stycznia – rata podatku od nieruchomości od osób prawnych
31 stycznia – opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

luty
15 lutego –  rata podatku od środków transportowych
15 lutego–   rata podatku od nieruchomości, leśnego od osób prawnych

marzec
15 marca –  rata podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego od osób fizycznych
15 marca –  rata podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego od osób prawnych
15 marca –  opłata od posiadania psów w kwocie 40,00 zł
31 marca –  opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów
31 marca – deklaracja na opłatę za odbiór odpadów komunalnych

kwiecień
15 kwietnia –   rata podatku od nieruchomości, leśnego od osób prawnych

maj
15 maja –  rata podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego od osób fizycznych
15 maja –  rata podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego od osób prawnych 
31 maja –  opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

czerwiec
17 czerwca –  rata podatku od nieruchomości, leśnego od osób prawnych

lipiec
15 lipca –  rata podatku od nieruchomości, leśnego od osób prawnych 

sierpień
16 sierpnia –  rata podatku od nieruchomości, leśnego od osób prawnych

wrzesień
16 września –  rata podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego od osób fizycznych
16 września –  rata podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego od osób prawnych 
16 września –  rata podatku od środków transportowych
16 września –  rata opłaty za odbiór odpadów komunalnych
30 września –  opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

październik
15 października –   rata podatku od nieruchomości, leśnego od osób prawnych

listopad
15 listopada –  rata podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego od osób prawnych
15 listopada –  rata podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego od osób fizycznych
15 listopada –  rata opłaty za odbiór odpadów komunalnych

grudzień
16 grudnia –  rata podatku od nieruchomości, leśnego od osób prawnych

Szanowni Mieszkańcy,

Burmistrz gminy kórnik 
uprzejmie przypomina o corocz-

nym obowiązku rozliczenia podatku 
dochodowego od osób fizycznych, 
tzw. PIT. jednocześnie apeluje o 
dokonywanie rozliczeń według 
miejsca zamieszkania. Mieszkańcy 
Naszej gminy dokonują rozliczeń w 
Pierwszym Urzędzie Skarbowym w 
Poznaniu, składając lub przesyłając 
PIT na adres: 60-965 Poznań, ul. 
chłapowskiego 17/18 lub 62-020 
Swarzędz, ul. Dworcowa 7. 

39,34% Państwa podatku wraca 
do budżetu gminy kórnik, a zatem 
rozliczenie podatku dochodowego 
w ww. Urzędzie Skarbowym będzie 
miało wpływ na realizację inwesty-
cji decydujących o poziomie życia 
naszych mieszkańców.  

BURMISTRZ gMINY kóRNIk INFoRMUjE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 22 lutego 2013r. 
do dnia  18 marca 2013r., wywieszone zostały wykazy dotyczące oddania w dzierżawę 
niżej wymienionych nieruchomości:
- 3 działki  nr 180/5, 180/6 i 180/7  położone w miejscowości Czmoniec
- 3 działki nr 509/2, 510/3, 526/8 i 547 położone w miejscowości Kórnik obręb Bnin

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. 
Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411 wew. 675

XXXI Sesja Rady Miejskiej w kórniku 
odbedzie się 

w dniu 27 lutego 2013, godz. 13:00

Przewidywany program:

1.Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i 
przedstawienie porządku obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady 
Miejskiej.
4. Informacje Przewodniczącego Rady 
o działaniach podejmowanych w okresie 
międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności 
międzysesyjnej.
6. Sprawozdania Komisji Rady z prac w 
okresie międzysesyjnym.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zaję-
cie stanowiska w następujących sprawach:

a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Kórnik

b) zmiany budżetu Gminy Kórnik na 
2013 rok

c) zatwierdzenia taryfy Spółki z o.o. Wo-
dociągi Kórnickie i Usługi Komunalne WOD-
KOM KÓRNIK dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę w miejscowościach: Celestynowo, 
Czmoń, Czmoniec, Kromolice, Pierzch-
no, Radzewo, Runowo, Szczodrzykowo, 
Szczodrzykowo Osiedle, Trzykolne Młyny 
na terenie Gminy Kórnik

d) ustalenia dopłaty do taryfy Spółki z o.o. 
Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne 
WODKOM KÓRNIK dla zbiorowego za-
opatrzenia w wodę w miejscowościach: 
Celestynowo, Czmoń, Czmoniec, Kro-
molice, Pierzchno, Radzewo, Runowo, 
Szczodrzykowo, Szczodrzykowo Osiedle, 
Trzykolne Młyny na terenie Gminy Kórnik

e) ustalenia cen za usługi przewozowe 
transportu zbiorowego i wysokości opłat 
dodatkowych oraz określenia przepisów 
porządkowych w komunikacji miejskiej, 
ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za 
przejazdy środkami komunikacji miejskiej 
w Kórniku

f) zaopiniowania postanowienia projektu 
uchwały Sejmiku Województwa Wielko-
polskiego zmieniającej uchwałę w sprawie 
wyznaczenia aglomeracji Kórnik

g) nieodpłatnego przejęcia nieruchomości 
położonej w obrębie Kórnik gm. Kórnik

h) nieodpłatnego przejęcia nierucho-
mości zabudowanej położonej w obrębie 
Dziećmierowo gm. Kórnik

i) zbycia w drodze przetargowej nieru-
chomości niezabudowanych położonych w 
Kórniku obręb Bnin.

j) zmian w składach osobowych Komisji 
Rady Miejskiej w Kórniku
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne głosy i wnioski. Informacje.
10. Zakończenie sesji.
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BURMISTRZA 
gMINY kóRNIk

o przystąpieniu do sporządzenia  
zmiany studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania prze-
strzennego  Gminy Kórnik – dla 
wschodniej części obrębu Czołowo 
oraz o przystąpieniu do przeprowa-
dzenia strategicznej oceny oddziały-
wania na środowisko dotyczącej w/w 
zmiany studium

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) 
oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 
2 ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 
199, poz. 1227 ze zm.), zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miejską w 
Kórniku uchwały Nr XXIX / 337 / 2012 
z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmia-
ny studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Kórnik – dla wschodniej części 
obrębu Czołowo.

Przedmiotem zmiany studium 
jest określenie nowych zasad zago-
spodarowania obszaru objętego ww. 
uchwałą w zakresie ograniczenia 
intensywności i charakteru terenów 
zabudowy mieszkaniowej.

Informuję o jednoczesnym przy-
stąpieniu do przeprowadzenia stra-
tegicznej oceny oddziaływania na 
środowisko ww. projektu zmiany 
studium. 

Wnioski mogą być wnoszone w 
formie pisemnej, ustnie do protoko-
łu, za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, bez konieczności 
opatrywania ich bezpiecznym pod-
pisem, o którym mowa w ustawie z 
dnia 18 września 2001 r. o podpisie 
elektronicznym i powinny zawierać 
nazwisko, imię, nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której 
dotyczy.

Zainteresowani mogą zapoznać 
się z dokumentacją dotyczącą przed-
miotowej sprawy oraz składać wnio-
ski do wyżej wymienionej zmiany stu-
dium w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Kórniku, Pl. Niepodległości 1, 62-035 
Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl), w 
terminie 21 dni od dnia ukazania się 
niniejszego ogłoszenia. 

Organem właściwym do rozpa-
trzenia złożonych wniosków będzie 
Burmistrz Gminy Kórnik. 

ogŁoSZENIE
BURMISTRZA 

gMINY kóRNIk

o przystąpieniu do sporządzenia  
zmiany studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Kórnik dla części obrębów Ka-
mionki, Skrzynki, Czołowo, Konarskie, 
Czmoń i Błażejewko oraz o przystąpieniu 
do przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko dotyczącej 
w/w zmiany studium

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) oraz art. 39 
w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 
1227 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu 
przez Radę Miejską w Kórniku uchwały Nr 
XXX / 345 / 2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Kórnik dla części obrębów Ka-
mionki, Skrzynki, Czołowo, Konarskie, 
Czmoń i Błażejewko.

Przedmiotem zmiany studium jest 
planowanie trasy gazociągu ekspedy-
cyjnego wysokiego ciśnienia DN100 
PN8,4MPa, który będzie dostarczał gaz 
ziemny z ośrodka produkcyjnego prze-
widzianego do lokalizacji  na działce nr 
438 w miejscowości Mieczewo do punktu 
wpięcia w gazociąg w/c DN250 PN8,4MPa 
w miejscowości Kaleje oraz określenie 
nowych zasad zagospodarowania obsza-
ru objętego ww. uchwałą.

Informuję o jednoczesnym przystą-
pieniu do przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko ww. 
projektu zmiany studium. 

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

Zainteresowani mogą zapoznać się z 
dokumentacją dotyczącą przedmiotowej 
sprawy oraz składać wnioski do wyżej 
wymienionej zmiany studium w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Kórniku, Pl. 
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (e-mail: 
kornik@kornik.pl), w terminie 21 dni od 
dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia. 

Organem właściwym do rozpatrzenia 
złożonych wniosków będzie Burmistrz 
Gminy Kórnik. 

ogłoszenie o naborze pracownika do 
środowiskowego Domu Samopomocy

 
Kierownik Środowiskowego Domu Samo-

pomocy w Kórniku ogłasza  nabór na  stano-
wisko Psychologa w wymiarze pełnego etatu 
na umowę na zastępstwo

Niezbędne wymagania:
1. obywatelstwo polskie
2. pełna zdolność do czynności prawnych 
3. korzystanie w pełni z praw publicznych
4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na 
określonym stanowisku
5. niekaralność za przestępstwa umyślne
6. nieposzlakowana opinia
7. wykształcenie wyższe magisterskie w kie-
runku psychologia
8. co najmniej półroczny staż pracy na stano-
wisku w bezpośrednim kontakcie z osobami z 
zaburzeniami psychicznymi
9. wysoka kultura osobista
  w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej będą 

brane pod uwagę dodatkowe kryteria: 
1. predyspozycje i umiejętności kandydata 
gwarantujące prawidłowe wykonywanie powie-
rzonych obowiązków, 
2. obowiązki i zakres odpowiedzialności na 
stanowiskach zajmowanych poprzednio przez 
kandydata, 
3. osiągnięcia zawodowe w poprzednich miej-
scach pracy,
4. umiejętność tworzenia pozytywnych relacji 
z podopiecznymi;

wymagane dokumenty:
1. Życiorys;
2. List motywacyjny; 
3. Dokumenty potwierdzające wykształcenie, 
dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje; 
4. Kopie świadectw pracy;
5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czyn-
ności prawnych, korzystaniu w pełni z praw 
publicznych i o niekaralności za przestępstwa 
popełnione umyślnie;
6. Oświadczenie zawierające zgodę na prze-
twarzanie  danych osobowych zgodnie z usta-
wą  o ochronie danych osobowych na potrzeby 
związane z ogłoszonym naborem;
7. Referencje uzyskane od poprzednich praco-
dawców, obecnego pracodawcy lub z innych 
instytucji;

 Pisemne zgłoszenia kandydatów będą 
przyjmowane w terminie do dnia 8 marca 2013 
r. Oferty należy składać w zamkniętych koper-
tach z dopiskiem „Oferta pracy” w Środowisko-
wym Domu Samopomocy w Kórniku, przy ul. 
20 Października 69, lub przesłać pocztą na ten 
sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem. 
Postępowanie konkursowe obejmuje analizę 
wszystkich złożonych dokumentów oraz ewen-
tualne rozmowy z kandydatami. Nadesłanych 
dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które 
wpłyną do ŚDS po wyżej określonym terminie, 
nie będą rozpatrywane.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur 
nastąpi w terminie do  22 marca 2013 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umiesz-
czona na stronie internetowej Biuletynu Infor-
macji Publicznej (www.bip.kornik.pl).

kLub 
integracji 
SPOłecznej

Dnia 19 lutego 2013 roku, odbyło się 
spotkanie  w sprawie utworzenia Klubu 
Integracji Społecznej, w którym udział 
wzięli Burmistrz Jerzy Lechnerowski, Dy-
rektor Ośrodka Pomocy Społecznej Bożena 
Kiełtyka oraz Prezes Fundacji im. Królowej 
Polski św. Jadwigi  Andrzej Markiewicz. 
Realizacja projektu współfinansowana 
ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Zadaniem Klubu będzie przede wszystkim 
wspieranie osób bezrobotnych z terenu 
gminy kórnik, a korzystających ze świad-
czeń pomocy społecznej. Formuła Klubu 
ma umożliwić wzrost aktywności życiowej, 
wyzwolenie się z bierności i uzyskanie 
narzędzi do samodzielnego radzenia sobie 
z trudnościami, na jakie napotykają osoby 
długotrwale bezrobotne.

Grupą docelową będą osoby:
-niezatrudnione
-w wieku aktywności zawodowej 16-64
-zamieszkałych  na terenie gminy Kórnik
Rekrutację prowadzi Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Kórniku, ul. Poznańska 34a, 
tel.61 8170-054

OPS

23 lutego 2013r. w godzinach od 11.00 

odbędzie się spotkanie z lekarzem onkologiem, wraz 
z zespołem badającym pod hasłem.:

„ Mam haka na raka”
 

Celem spotkania jest prezentacja i badanie w ramach realizacji 
programu profilaktyki nowotworów skóry, 
ze szczególnym naciskiem na czerniaka.
Organizatorem badań jest Gmina Kórnik, 

wraz z zaprzyjaźnioną grupą z Zespołu Szkół Komunikacji w Poznaniu 
oraz Stowarzyszeniem Chorych na Czerniaka.

W badaniach mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani 
mieszkańcy Gminy Kórnik

Spotkanie oraz badania odbędą się 
na terenie Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu „Oaza” ul. I. Krasickiego 1

Zainteresowane osoby, proszę o kontakt telefoniczny z pracownikiem Urzędu 
Miejskiego w Kórniku, Panią Beatą Dobrzyńską, tel. 61-8-170-411

badanie iLOści 
bezdOmnych
W nocy z 7 na 8 lutego 2013 r. odbyło 

się „Ogólnopolskie badanie ilości osób 
bezdomnych w województwach”. 

Także w naszej gminie funkcjonariusze 
i pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, 
Policji i Straży Miejskiej wzięli udział w pa-
trolach poszukujących osób bezdomnych.

Odnaleziono i przeprowadzono zadane 
przez ministerstwo ankiety z czterema 
osobami. 

Zebrane dane zostaną przekazane wo-
jewódzkiego koordynatora badania.

ŁG
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W 2009 r. Marian Zięta z Poznania, 
bratanek Franciszka Zięty - Powstańca 
Wielkopolskiego, poległego 17 stycznia 
1919 r.  pod Łomnicą, w czasie  swojej 
wizyty w Łomnicy zauważył, że na tablicy 
na ścianie Szkoły Podstawowej, upamięt-
niającej poległych Powstańców Wlkp. z  
Kompanii Kórnickiej,  pominięto  jego stryja 
Franciszka Ziętę. 

Tablicę tą ufundowało Stowarzyszenie 
Biała Dama, którego członkowie starali się 
rzetelnie wymienić listę bohaterów, jednak 
stan wiedzy o marginalizowanym przez 
dziesiątki lat zrywie niepodległościowym 
był ułomny. Dopiero krótko przed 90 rocz-
nicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego 
i podczas jubileuszu nastąpił renesans 
zainteresowania tamtymi wydarzeniami.  

Pan Marian Zięta zwrócił się do zarzą-
du Koła Towarzystwa Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego w Kórniku z prośbą o 
usunięcie tej usterki, a o jej wyjaśnienie 
poproszono Kazimierza Krawiarza.  Posta-
nowiłem odszukać aktów zgonu poległych 
powstańców wielkopolskich z Kórnika pod 
Łomnicą. Jeszcze za życia,  śp. Marian 
Zięta otrzymał ode mnie pełną informację 
dotyczącą poległych Powstańców. 

Dnia 15.go lutego 2013 w Łomnicy od-
była się podniosła uroczystość. Z Kórnika, 
na czele z Burmistrzem Jerzym Lechnerow-
skim przybyła liczna delegacja członków 
rodzin poległych powstańców pod Łomnicą, 
delegacja uczniów Gimnazjum im. Po-
wstańców Wlkp. z Robakowa oraz członko-
wie Koła Towarzystwa Pamięci Powstania 
Wlkp. z Kórnika.  Łomnica powitała gości 
odświętnym narodowym wystrojem. Jest, to 
niewielka wieś z zabytkowym drewnianym 
kościółkiem z 1757 r. ufundowanym przez 
Edwarda Garczyńskiego oraz  z dworem 
otoczonym zabytkowym parkiem. Kościółek 
ten to prawdziwa perełka sztuki barokowej 
z ołtarzem zwieńczonym obrazem Matki 
Boskiej Słuchającej namalowanym w 1598 
r. W kruchcie kościelnej w kalendarium 
kościółka pod 1919 r. można przeczytać: 
„Powstańcy stacjonujący w Łomnicy (tzw. 
Kompania Kórnicka pod komendą Stanisła-
wa Celichowskiego oraz 22 miejscowych 
ochotników pod dowództwem Wacława 
Szulza biorą udział w zaciętych walkach z 
Niemcami o Zbąszyń. W ramach tych walk 
Powstańcy kilkakrotnie odpierali niemieckie 
ataki na Łomnicę. W 1934 na cmentarzu 
ufundowano pomnik”). 

Byłem w Łomnicy pierwszy raz ale 
jestem oczarowany wioską i jej mieszkań-
cami. Proboszcz parafii p.w. św. Wawrzyńca 
Cezary Kuciński odprawił Mszę Św. w 
intencji Powstańców. W płomiennej homilii 
przypomniał o wielkiej miłości Jana Pawła 
II do Ojczyzny, gdy stawał on na Polskiej 
Ziemi całował ją symbolicznie. Pocałunek 

wiele znaczy ale gest Jana Pawła II to 
gest miłości do Polski i pokaz tęsknoty 
za Ojczyzną.   Powstanie Wielkopolskie 
jest przykładem walki o wolność i nie-
podległość Wielkopolski. Dzisiaj często 
zapomina się o tym, że o Ojczyznę trzeba 
stale walczyć. Dzisiaj często lubimy spo-
kój, bierność, tam gdzie potrzeba czynu i 
odwagi, ogarnia nas lenistwo. Ofiary życia  
młodych żołnierzy z Kórnika i Łomnicy po-
ległych w dniach od 10-17 stycznia 1919 
r. nie mogą być zapomniane. Łomnicę 
rozsławiła Kompania Kórnicka, dzisiaj 
młodzież i mieszkańcy Łomnicy oddają 
cześć ich pamięci. Mszę Św. zakończono 
odśpiewaniem „Boże coś Polskę!”.  

Uroczystość przed gmachem Szkoły 
z nową tablicą udekorowaną biało czer-
wonymi flagami otworzyła Grażyna Buk-
czyńska Krysztofek – Dyrektorka Szkoły. 
Powitała przybyłych, oraz przedstawicieli 
lokalnych władz: Andrzeja Wilkońskiego 
– Starostę Nowotomyskiego i Tomasza 
Kurasińskiego – Burmistrza Zbąszynia 
i głos oddała Jerzemu Lechnerowskie-
mu - Burmistrzowi Kórnika. Powitał on 
mieszkańców Łomnicy, Zbąszynia i okolic, 
dyrekcję, nauczycieli i młodzież szkoły w 

Łomnicy, liczną grupę przybyłych z Gmi-
ny Kórnik: członków Koła Towarzystwa 
Pamięci Powstania Wielkopolskiego, 
uczniów Gimnazjum w Robakowie im. 
Powstańców Wielkopolskich. Zwrócił się 
do zebranych:

„Znajdujemy się w miejscu, gdzie 10 lat 
temu odsłoniliśmy tablicę upamiętniającą 
Kórniczan, którzy zginęli w tych okolicach 
podczas Powstania Wielkopolskiego. Ta-
blica zawierała wówczas 9 nazwisk żołnie-
rzy którzy polegli podczas walk lub zmarli 
ciężko ranni w szpitalach. Okazało się, 
że była ona niepełna, ponieważ później 
zgłosiły się rodziny, których przodkowie 
również walczyli i zginęli pod Łomnicą.

Tablicę uzupełniono i dziś jesteśmy 
tutaj aby oddać hołd wszystkim poległym 
w tych okolicach w czasie Powstania Wiel-
kopolskiego. Zginęło wówczas 17 żołnierzy 
Kompanii Kórnickiej:   Ignacy Antkowiak, 
Stanisław Antoniewicz, Józef Frąckowiak, 
Ludwik Gielniak, Jan Hoffmann, Stanisław 
Jarzyna, Jan Jóźwiak, Tomasz Kropacz, 
Wacław Małecki, Ignacy Osiński, Stanisław 
Osiński, Stanisław Pohl, Leon Sznura, 
Wincenty Wiśniewski, Jan Wróblewski, 
Franciszek Zięta, Edmund Żurawski.

nOwa tabLica uPamiĘtniajĄca 
kórnickO bniŃSkich bOhaterów POwStania wLkP. w łOmnicy

JUBILEUSZOWY ZLOT W OKAZJI STULECIA HARCERSTWA KÓRNICKIEGO 

W PROGRAMIE:
- uroczysty apel
- msza św. polowa
- obiad (harcerska grochówka)
- harcerska gra terenowa
- harcerskie wspomnienia
- kolacja z ogniska
- wspólne zabawy i zajęcia z zuchami i harcerzami
- jubileuszowe ognisko
- wspólne obchody Święta Kupały: 
• poszukiwanie kwiatu paproci, 
• wianki świętojańskie na kórnickim jeziorze
Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w obchodach 

stulecia harcerstwa kórnickiego, a szczególnie te osoby, które połączyła 
myśl Baden-Powell`a zapraszamy do wspólnego przeżywania Wielkiego 
Jubileuszu w dniach 22-23 czerwca 2013 na Kórnickich Błoniach.

Odpłatność w wysokości 25 zł/os. (obiad, kolacja, pamiątkowa chusta, 
śpiewnik i kalendarium)

Zgłoszenia do końca marca 2013 prosimy kierować na adres:
- Komenda Hufca ZHP Kórnik, 62-035 Kórnik, ul. Średzka 24 lub
- kornik@zhp.wlkp.pl
Wszelkie informacje udzielane będą pod telefonem nr 668-32-03-02 

Rozliczając się ze „Skarbówką” pamię-
tajmy, że możemy przekazać 1% naszego 
podatku na działalność organizacji pożytku 
Publicznego (oPP).  Również osoby pobie-
rające emeryturę mogą przekazać swój 1% 
składając dodatkowe rozliczenie.

oto dane stowarzyszeń działających na 
terenie naszej gminy:

 kórnickie Towarzystwo 
Pomocy Społecznej 

Pl. Niepodległości 1, 62-035 kórnik
Nr kRS: 0000042256

(wolontariusz stowaryszenia pomaga 
osobom chcącym przekazać 1% 

wypełnić formularze rozliczenia PIT. 
Info. tel. 502492540)

Fundacja „Zakłady kórnickie” 
 Pl. Niepodległości 49, 62-035 kórnik

Nr kRS: 0000120123

kórnickie Stowarzyszenie 
Pomocy osobom Z Niepełnosprawno-

ścią Intelektualną i Ruchową 
„klaudynka” 

Ul. Dworcowa 11, 62-035 kórnik
 Nr kRS: 0000131398

 Stowarzyszenie Przyjaciół 
Domu Dziecka w Bninie

Ul. Błażejewska 63, 62-035 kórnik
Nr kRS: 0000139426

Stowarzyszenie „Przyjazny  Borówiec”
 Ul. Szkolna 2, Borówiec 62-023 gądki 

Nr KRS 0000245354

Fundacja „Dom Na Skale” 
 czmoniec, 62-035 kórnik

  NR KRS 0000248232

Związek harcerstwa Polskiego 
chorągiew wielkopolska 

 Ul. św. Marcin 80/82 61-809 Poznań
  Nr KRS 0000266321

(PTT-37 – w 128 pkt. wpisujemy „dla 
hufca Zhp kórnik”)

Fundacja Marcinek 
na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych

 ul. Spokojna 2, kamionki 62-023 gądki  
 Nr KRS 0000285218

Stowarzyszenie Teatralne „legion”
Prowent 6

62-035 kórnik
Nr KRS 0000273079

POmóż - POdarój Swój 1%

Jeśli znacie Państwo inne Organizacje Po-
żytku Publicznego działające na terenie naszej 
gminy, a niewymienione powyżej, prosimy o 
kontakt z Redakcja Kórniczanina.

ŁG

Corocznie w Kórniku mieszkańcy spo-
tykają się pod pomnikiem Powstańców 
Wielkopolskich, aby uczcić pamięć żołnie-
rzy, którzy w Kompanii pod dowództwem 
Stanisława Celichowskiego walczyli pod 
Łomnicą. W Powstaniu Wielkopolskim 
brali udział Kórniczanie. Walczyli w 1918 
r. w dniach 27-29 XII w Poznaniu, 31 XII 
zajmowali Śrem, walczyli potem pod: 
Strzyżowem, Lesznem, Rawiczem, Miejska 
Górką, Ostrzeszowem i Kępnem, a także 
pod Zbąszyniem i Łomnicą. Tutaj poległo 
17. Kórniczan a ich groby znajdują się na 
cmentarzach w Bninie i w Kórniku. Tablica 
przy której się znajdujemy, przypomina bo-
haterów tamtych wydarzeń. My, Kórnicza-
nie jesteśmy Wam wdzięczni, Mieszkańcom 
Łomnicy i Zbąszynia za umieszczenie ta-
blicy pamiątkowej na Szkole Podstawowej. 
Dziękujemy Dyrekcji Szkoły i Młodzieży 
za to, że dbacie o to miejsce i podczas 
uroczystości rocznicowych w Zbąszyniu, 
także tutaj składacie kwiaty”.

W imieniu Miasta i Gminy Kórnik po-
zdrowił mieszkańców Łomnicy i okolic. 
Głos zabrał również Burmistrz Zbąszynia 
Tomasz Kurasiński, który wyraził wdzięcz-
ność Kórnikowi za Pamięć o Powstańcach 
Wielkopolskich, podziękował zebranym za 
udział w uroczystości. 

Uczestnicy uroczystości obejrzeli inte-
resującą wystawę pamiątek związanych z 
Łomnicą i Powstaniem Wielkopolskim. Po 
spotkaniu kórnicko-łomnickim  w szkole, 
delegacja kórnicka, na grobie poległych 
Powstańców z Łomnicy na cmentarzu, 
zapaliła symboliczne znicze. Jest tam przy-
puszczalnie pochowany harcerz Edmund 
Żurawski upamiętniony symbolicznym NN.

Pamięć jest najważniejszą  wartością i 
warto walczyć o Prawdę zawartą w tej pa-
mięci. Tym przesłaniem się kierowano aby 
lista poległych Powstańców pod Łomnicą 
na tablicy była kompletna. 

  Kazimierz Krawiarz

Władze Miasta i Gminy Kórnik przy-
stąpiły do opracowania Lokalnego Pro-
gramu Rewitalizacji dla Miasta Kórnik 
na lata 2012-2020, dokumentu, który 
umożliwia przedsiębiorcom finansowanie 
inwestycji w ramach Inicjatywy JESSICA, 
Działania 4.2. Wielkopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego.

JESSICA to instrument finansowania 
inwestycji za pomocą preferencyjnych 
pożyczek w wysokości do 75 % całkowi-
tych kosztów kwalifikowanych projektu. 
Okres spłaty pożyczki to maksymalnie 20 
lat, z karencją w spłacie kapitału na czas 
realizacji inwestycji. Oprocentowanie 
to maksymalnie 4,5 % (z możliwością 
obniżenia do 2,5 %).

Zainteresowanych zapraszamy na 
spotkanie, które odbędzie się w sali Biura 
Rady w Bninie w dniu 31 stycznia 2013 r. o 
godzinie 10.00.

Na spotkaniu szczegółowo zostaną 
omówione zasady finansowania inwestycji w 
ramach Inicjatywy JESSICA (zasady pozyski-
wania, rodzaje projektów kwalifikujących się 
do wsparcia), następnie Inicjatywa JESSICA 
zostanie porównana z bezzwrotnymi dotacja-
mi oraz kredytem komercyjnym.

Tylko inwestycje wpisane do Lokalnego 
Programu Rewitalizacji mogą być finansowa-
ne ze środków JESSICA.

W przypadku ewentualnych pytań proszę 
o kontakt z Wydziałem Funduszy Pozabu-
dżetowych Urzędu Miejskiego w Kórniku
 tel. 618170411 wew. 695.
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koło gospodyń wiejskich z Bnina   serdecznie zaprasza 
Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Kórnik do wzięcia udziału w konkursie na 

„NAjwIękSZą BABę wIElkANocNą”

Baby Wielkanocne proszę dostarczać  w dniu 24.03 (Niedziela Palmowa) 
do świetlicy KGW Bnin,  ul. Śremska 28a w godz. 13:00-15:00.

Finał – godz. 15:00.

Szczegółowe informacje 
Sabina Hinc, tel. 618190270

Dorota Bukczyńska, tel. 618171864
 

czekają atrakcyjne nagrody!

W sobotę 2 lutego 2013 r. w święto MB. 
Marii Gromnicznej w Motelu brata kurkowe-
go Kazimierza Sroczyńskiego „Podróżnik” 
w Koszutach odbył się bal królewski, króla 
Marka Baranowskiego i jego rycerzy: Mar-
cina Nowaka i Włodzimierza Wrzeszcza. 
Impreza była okazją do przypomnienia 25. 
rocznicy rejestracji kórnickiego bractwa 
kurkowego oraz 20. rocznicy współpracy 
Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego 
z Klubem Strzeleckim Hannover-Centrum.

Wśród gości honorowych znaleźli się: 
przewodniczący Rady Gminy Maciej Mar-
ciniak i burmistrz Kórnika Jerzy Lechne-
rowski, którzy przybyli wraz z małżonkami, 
liczna delegacja  Klubu Strzeleckiego 
Hannover-Centrum (SchützenClub Han-

nover Centrum) z królem kurkowym miasta 
Frankiem Neumannem na czele, Bractwa 
Grodu Poznańskiego, Poznańskiego 
Bractwa Kurkowego oraz Bractwa Kurko-
wego Poznań 1253. Bale królewskie mają  
swoje scenariusze. Rozpoczyna je oficjalne 
powitanie gości przez parę królewską tra-
dycyjną lampką szampana. Po powitaniu 
gości przez króla odbywa się ceremoniał 
wprowadzenia sztandaru brackiego oraz 
odśpiewanie hymnu brackiego z udziałem 
wszystkich członków bractw.

Po salwie honorowej i zdjęciu rodzin-
nym, król  rozpoczął  bal tradycyjnym 
polonezem. 

Wśród atrakcji balu był turniej strzelecki 
w trzech konkurencjach: wiatrówka kobiet 

(Dorota Pietrzyk - I miejsce, Hanna Osuch, 
Mariola Tomaszewska), wiatrówka męż-
czyzn (Tadeusz Baranowski – I miejsce, 
Janusz Krzyżanowski, Jerzy Lechnerowski) 
oraz pistolet pneumatyczny (Andrzej To-
miak – I miejsce, Dorota Pietrzyk, Zdzisław 
Jakubowski). Zwycięzcy uhonorowani zo-
stali pamiątkowymi pucharami i nagrodami.  

Decyzją króla dochód z balu zostanie 
przekazany na rehabilitację Tymona i Ksa-
werego, którymi opiekuje się Towarzystwo 
Opieki  Społecznej w Kórniku.  

W karnawale nie tylko w Kórniku odby-
wają się liczne zabawy i bale, ale królewski 
bal kurkowy należy do najbardziej prestiżo-
wych.     
  Kazimierz Krawiarz

XXii baL króLewSki kórnickO-bniŃSkieGO bractwa kurkOweGO

„wieści z bnina”
Dnia 14 lutego w świetlicy KGW Bnin 

odbyło się Walne Zebranie Kółka Rolnicze-
go Kała Gospodyń Wiejskich z udziałem 
wiceburmistrza gminy Antoniego Kalisza 
i prezesa SKR w Bninie. Dyskutowano na 
różne tematy: obecne sprawy śmieciowe, 
dziedzictwo kultury w Gminie i inne kwestie. 
Walentynkowy wieczór został również spę-
dzony na miłych rozmowach towarzyskich 
przy kawie i pysznych słodkościach.

Aby tak dalej, do następnych spotkań!

Sabina Hinc

W dniu 6.02.2013r obchodzono w Ko-
narskim szczególny dzień – „Dzień Seniora”. 
Jest to każdego roku spotkanie mieszkańców 
– seniorów, którzy mogą sobie wtedy wspólnie 
porozmawiać i powspominać.

Oprócz mieszkańców na uroczystość przy-
byli wiceurmistrz pan Antoni Kalisz, Dyrektor 
Ośrodku Pomocy Społecznej pani Bożena 
Kiełtyka, członek Rady Sołeckiej, Opiekun 
Świetlicy oraz Zespół Piosenki Biesiadnej, 
który uświetnił całą imprezę. 

Na wstępie z lampką wina odśpiewano 
„Sto lat”, a następnie wspólne śpiewano 
wiele piosenek biesiadnych. Wszyscy zostali 
ugoszczeni ciepłym posiłkiem, kawą i ciastem.

Za wspaniale przygotowanie oraz obsłu-
gę dziękuję miłym paniom. Dziękuję przede 
wszystkim seniorom za przybycie i życzę 
zdrowia na dalsze lata.

Sołtys

dzieŃ SeniOra w nOwej świetLicy w kOnarSkim

a   P   e   L
Fundacja Zakłady kórnickie oraz Biblioteka kórnicka PAN 

w ramach cyklu  
Najcenniejsze klejnoty kultury-Spotkania kónickie 

przygotowują 

Weekend Kultury Żydowskiej 
w dniach 4-5 maja 2013 roku. 

W związku z przygotowywaną wystawą, w której chcielibyśmy zaprezentować 
jak najwięcej obiektów związanych z historią Żydów, 

dawnych mieszkańców Kórnika. 
Prosimy osoby posiadające pamiątki, dokumenty, fotografie i wspomnienia 

związane z Gminą Żydowską w Kórniku o kontakt z 
dr jackiem jaskulskim z Pracowni Rękopisów Bk PAN  tel. 531 971 492 

i mgr grzegorzem kubackim w czytelni w Zamku tel. 533 479 595.

Mamy zamiar za zgodą właścicieli zdigitalizować i opracować dokumentację tych 
materiałów i obiektów, co przyczyni się do wzbogacenia zbiorów Biblioteki Kórnickiej. 
Na kontakt oczekujemy do połowy kwietnia 2013 roku.

Uprzejmie informujemy, 
że od 1 marca 2013 

w godz. od
10:00 do 16:00
czynne będzie 

muzeum 
w Zamku Kórnickim. 

Ostatnie wejście do Zamku 
o 15.30. 

Ceny biletów: 
14 zł bilet normalny, 

7 zł bilet ulgowy, 
30 zł bilet rodzinny ; 

Przewodnik 
w j. polskim 40 zł, 

w j. ang./niem. 65 zł.

Wraz z środą popielcową nadszedł 
Wielki Post, czyli czas  kiedy przygotowu-
jemy się do Zmartwychwstania Pańskiego. 
W związku z tym dzieci z Konarskiego, 
pod czujnym okiem pana katechety Lecha 
Stencla, w każdy piątek w poście organizują 
drogę krzyżową. Podczas tych spotkań dzie-
ci wraz z mieszkańcami wioski rozważają 
poszczególne stacje drogi krzyżowej są czy-
tane przez dzieci ,które często oparte są na 
przykładach z naszego codziennego życia, 
które dają dużo do przemyślenia naszych 
uczynków. Podczas spotkań śpiewane są 
również pieśni wielkopostne. Zapraszamy 
wszystkich  na rozważania drogi krzyżowej 
do świetlicy w Konarskim w każdy piątek 
Wielkiego Postu o godzinie 19:00.

 Ewelina Toboła 

drOGa krzyżOwa w kOnarSkim
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Gdy dwa tygodnie wcześniej pracow-
nicy Środowiskowego Domu Samopo-
mocy w Kórniku ogłosili uczestnikom, że 
odbędzie się balik karnawałowy wszyscy 
byli bardzo uradowani i z niecierpliwo-
ścią oczekiwali tego dnia… i rzeczywi-
ście 23 stycznia b.r. uczestnicy ŚDS 
przyjechali na zajęcia odświętnie ubrani, 
dziewczyny miały fantastyczne fryzury 
i makijaże, a chłopcy nie powstydziliby 
się swojej elegancji. Wszyscy założyli 
własnoręcznie zrobione maski, a pra-
cownicy Domu zaskoczyli uczestników 
przygotowanymi przez siebie strojami 
karnawałowymi – Kota, Księżniczki, 
Pippi Pończoszanki iTancerki hula – 
śmiechu było co nie miara.

Jak nakazuje tradycja balik rozpo-
częto Polonezem, do którego uczestnicy 
przygotowywali się już od kilku tygodni. 
Specjalnie na tą okazję przygotowano 
salę, która wyposażona była w balony, 
wstążki, kolorowe - neonowe światła, a 
hitem dnia była błyszcząca, obracająca 
się kula, która dawała wspaniały, im-
prezowy nastrój. Siostra Arleta zajęła 
się oprawą muzyczną całej zabawy, a 
didżejem mianowano Marcina Skibiń-
skiego, który świetnie poradził sobie z 
zadaniem.

W trakcie zabawy zrobiono mnóstwo 
fantastycznych zdjęć, które będą nam 
przypominać to niezwykłe wydarzenie. 
Jednak nawet podczas takich wspólnych 
chwil potrzebny jest czas na odpoczynek. 

W trakcie przerwy można było wymienić 
się wrażeniami i pośmiać z dowcipów 
sytuacyjnych. Balik bardzo wymęczył 
wszystkich uczestników, którzy zaczęli 
narzekać na burczenie w brzuchach , ale 
i na ten kłopot znalazło się rozwiązanie 
– przepyszna pizza w kilku sztukach, 
które rozeszły się w mgnieniu oka. Po 
takiej uczcie można było wrócić do 
zabawy. Po tak fantastycznej zabawie 
nikomu nie chciało się wracać do domu, 
zresztą komentarze uczestników mówią 
same za siebie :

Matylda: „mi się za bardzo nie chcia-
ło tańczyć, ale tańczyłam z moją kole-
żanką Paulinką, fajnie, że na tym baliku 
w ogóle byłam, bardzo mi się podobało, 
tańczyliśmy, śpiewaliśmy…”

Paulina: „ tańczyliśmy jak zwariowa-
ni, najlepiej tańczyło się z panią Hanią, 
panią Anitką, Siostrą Arletką i panią Ka-
roliną… na obiad była pizza a na deser 
galaretka ze śmietaną… było fajnie na 
karnawałowym balu!”

Uczestnicy i Kadra ŚDS Kórnik

baLik karnawałOwy w śdS

Klaudynkowy bal przebierańców Kór-
nickiego Stowarzyszenia Pomocy z Nie-
pełnosprawnością Intelektualną i Ruchową 
„Klaudynka” ponownie odbył się w Domu 
Gościnnym „Hedan” w Trzebisławkach – w 
niedzielę, 10 lutego.

Wszystkich uczestników imprezy powi-
tała prezes „Klaudynki” - Anetta Szarzyńska 
– w tym roku przebrana za ogrodniczkę. 
Podziękowała serdecznie za bezpłatną 
gościnę gospodarzom „Hedanu” państwu 
Wlazłym. To wesołe spotkanie prowadziła 
Anita Wachowiak. Podopieczni Stowarzy-
szenia i część odważnych rodziców włożyli 
na siebie zabawne przebrania. Wśród gości 
byli m. in.: Kucharz, trzech Kowbojów, Cy-
ganka, Woźnica, Aniołek, Leśnik, Tancerka 
Hula, Piraci z Kórnikolandii, Muchomorek, 
Robin Hood i inni.

Przebierańcy wzięli udział w szeregu 
gier, zabaw i konkursów. Bawili się w rzuty 
do hula-hop, spacer z piłeczką ping-pon-
gową na łyżeczce, i wiele innych. Chętni 
śpiewali przy akompaniamencie muzyki 
piosenki przez mikrofon.

Muzykę do tańca zapewnił w tym roku 
nowy didżej – Jacek Grzybek.

Oczywiście nie zabrakło konkursu na 
królową i króla balu. Królową została Pani 
Zosia przebrana za Cygankę, natomiast 
królem Pan Józiu, który wcielił się w postać 
Leśnika. 

Uczestnicy zabawy bardzo chwalili 
ciasto, którym zostali poczęstowani. Było 

ono przekazane przez piekarnię-cukiernię 
„Łobza” z Zaniemyśla oraz cukiernię Kacz-
marek z Kórnika, za co „Klaudynka” składa 
serdeczne podziękowania.

W balu wzięło udział ok. 70 osób.
Robert Wrzesiński

Fot. Archiwum „Klaudynki”

na baLu „kLaudynki”

biały FOrtePian
koncertUje

Okres Bożego Narodzenia wyróżniał 
się obfitością spotkań, życzeń, wspólnymi 
rozmowami, kolędowaniem oraz słuchaniem 
kolęd w wykonaniu ulubionych zespołów. Dnia 
drugiego lutego, w którym według polskiej tra-
dycji zdejmuje się ozdoby świąteczne i kończy 
się czas wykonywania kolęd, w Kórnickim 
Ośrodku Kultury odbyło się jeszcze jedno wy-
darzenie artystyczne, które w doskonałym stylu 
zamknęło cykl Bożonarodzeniowych spotkań. 
Licznie zgromadzona publiczność miała okazję 
wysłuchać szesnastu młodych pianistów. Za-
prezentowali oni swoje umiejętności, zdobyte 
dla jednych w dłuższym, dla drugich w krótszym 
czasie nauki gry, wykonując najpiękniejsze pol-
skie oraz zagraniczne kolędy i pastorałki w opra-
cowaniu na fortepian. Najmłodsi wykonawcy 
dzielnie radzili sobie z prostszym repertuarem, 
natomiast starsi, oprócz kolęd, wykonali utwory 

m.in. F. Chopina oraz J.S. Bacha.
Zimowy recital to efekt pracy uczniów 

Studia Biały Fortepian, którzy kształcą swoje 
muzyczne umiejętności pod kierunkiem pana 
Macieja Nowaka. Studio Biały Fortepian w 
obecnej formie działa od października 2012 
roku, skupia wielu uczniów w różnym wieku – 

dzieci, młodzież i dorosłych.
Nowo powstałej placówce muzycznej w 

Nowym Roku życzymy wielu artystycznych 
sukcesów.

Więcej na: www.bialyfortepian.pl

Uczestnik

Już po raz drugi przedstawiciele gminy 
Kórnik wzięli udział w „Góralskim Karna-
wale” w partnerskiej gminie Bukowina 
Tatrzańska. Naszą gminę na „Góralskim 
Karnawale” reprezentowali: burmistrz Je-
rzy Lechnerowski, Wojciech Kiełbasiewicz, 
kierownik Kórnickiego Centrum Rekreacji 
i Sportu „OAZA” i pracownicy Wydziału 
Promocji Gminy: Magdalena Matelska-
-Bogajczyk i Robert Jankowski. 

„Góralski Karnawał” jest drugą naj-
większą, po „Sabałowych Bajaniach”, im-
prezą organizowaną przez Bukowiańskie 
Centrum Kultury, którego historia sięga 
1973 roku, kiedy to z inicjatywy folklorysty 
i ówczesnego prezesa Domu Ludowego, 
Józefa Koszarka po raz pierwszy zorga-
nizowano międzyregionalny, a w latach 
następnych Ogólnopolski Konkurs Grup 
Kolędniczych.

Karnawał rozpoczął się w środę, czyli 
6 lutego od parady kolędników, zbójników, 
muzykantów i zaproszonych gości, którzy 
zaprzęgami konnymi przejechali przez 

Bukowinę Tatrzańską. Natomiast oficjalne 
rozpoczęcie imprezy i powitanie zaproszo-
nych gości odbyło się w Domu Ludowym.

W kolejnych dniach, od czwartku do 
soboty, przed południem na scenie Domu 
Ludowego odbywały się przesłuchania 
konkursowe grup kolędniczych z całej 
Polski, które zostały zakwalifikowane do 
bukowińskiego finału w drodze regional-
nych konkursów. Grupy kolędnicze rywa-
lizowały o główne trofeum imprezy, „Złotą 
Góralską Rozetę”. 

Wieczorem na scenie odbywały się 
konkursy tańca zbójnickiego, popisy par 
tanecznych, występy zespołów regional-
nych i przedstawienia prezentujące dawne 
zwyczaje i obrzędy. 

Tradycyjnie ostatni dzień „Góralskiego 
Karnawału” wypełniały imprezy plenero-
we: wystawa owczarków podhalańskich, 
zawody strzeleckie, wyścigi specjalnie 
przygotowanymi konnymi sankami, tzw. 
kumoterkami, w których jest miejsce tyl-
ko dla dwóch osób: kumoski i kumotra, 

skiring, czyli jazda na nartach w strojach 
ludowych za koniem oraz ski-skiring pole-
gający na ciągnięciu narciarza przez konia, 
na którym jedzie jeździec. Zawody te 
wzbudzały ogromne emocje, o zwycięstwie 
decydował czas przejazdu, ale oceniane 
były również stroje, wystrój uprzęży i same 
kumoterki.

Dodatkową atrakcją „Góralskiego Kar-
nawału” były coroczne wystawy rękodzieła 
ludowego. Swój kunszt prezentowali twór-
cy specjalizujący się w snycerstwie, me-
blarstwie artystycznym, wyrobach z metalu 
i skóry, malarstwie na szkle, koronkarstwie 
i wielu innych dziedzinach. 

Głównym założeniem „Góralskiego 
Karnawału” jest promocja lokalnej kultury, 
a dla turystów z całej Polski to niebywała 
okazja, aby uczestniczyć w tradycyjnym 
podhalańskim świętowaniu.

Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

deLeGacja z kórnika na GóraLSkim karnawaLe
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„zanim bĘdĘ 
PrzedSzkOLakiem”

   Mając na uwadze przyszłych przed-
szkolaków i ich rodziców, w okresie ferii 
zimowych Przedszkole w Szczodrzykowie 
zorganizowało cykl wyjątkowych zajęć pt. 
„Zanim będę przedszkolakiem”.

Warsztaty skierowane były do dzieci w 
wieku 2 - 4-lat, które dotychczas nie uczęsz-
czały do przedszkola. Zajęcia, podobnie 
jak w ubiegłym roku, cieszyły się dużym 
zainteresowaniem ze strony rodziców. 

   Celem codziennych spotkań w 
przedszkolu była możliwość nawiązania 
kontaktu z rówieśnikami podczas zajęć 
organizowanych dla całej grupy a także 
podczas indywidualnych zabaw w kącikach 
zainteresowań. Dzieci uczestniczyły także 
w twórczych zabawach dostosowanych do 
swoich możliwości. Warto zaznaczyć, że 
warsztaty „Zanim będę przedszkolakiem” to 
cykl starannie zaplanowanych zajęć, które 
nie przyzwyczajały dziecka do swojej sali, 
swojej wychowawczyni, własnego znaczka 
rozpoznawczego – tak, jak odbywa się to w 

sierpniu podczas tygodnia adaptacyjnego. 
Uczestnicy naszych zajęć zapoznali się z 
organizacją dnia w przedszkolu, regułami 
panującymi w grupie, niektórymi technikami 
plastycznymi. Dodatkowo każdego dnia na 
naszych gości czekał smaczny i zdrowy 
poczęstunek. 

Pozdrawiamy gorąco uczestników 
spotkań a na ręce rodziców i opiekunów 
składamy słowa podziękowania za zaan-
gażowanie i aktywny udział w całym cyklu 
zajęć. 

Magdalena Czapkiewicz

UwAgA RoDZIcE DZIEcI 
w wIEkU PRZEDSZkolNYM!!!

Przedszkole 
„BAjkowY DwóR” w kórniku 

zaprasza dzieci w wieku 2,5-5 lat, 
które nie uczęszczały dotychczas 

do przedszkola 
wraz z rodzicami 

na wyjątkowe  
„Przedszkolne zajęcia ruchowe”, które 

odbędą się 
dnia 23 marca 2013r., 

w godz. od 9.00 do godz.11.00.

Zajęcia pomogą dzieciom w:
- nawiązaniu kontaktu z rówieśnikami, 
- odkrywaniu radości ze wspólnej zabawy,
- dadzą możliwość  uczestnictwa w zaba-
wach ruchowych razem z mamusiami lub 
tatusiami,
- pomogą w zapoznaniu z  zabawami 
ruchowymi przeprowadzanymi Metodą 
Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Dzieci podczas zajęć znajdują się pod 
opieką rodziców.

Uprzejmie prosimy o zabranie obuwia 
zmiennego zarówno dla dzieci,jaki i rodzi-
ców oraz ubrania się w „luźny” – wygodny 
strój do ćwiczeń.

Po zajęciach zapraszamy na wspólne 
zwiedzanie przedszkola!

Ilość miejsc ograniczona – zapisy na za-
jęcia telefonicznie do dnia 15 marca 2013r.

Przedszkole „Bajkowy Dwór”, 
ul. Młyńska 39, Kórnik; 
tel. 616460885 lub 511877351.

Serdecznie zapraszamy!!!

DZIEń oTwARTY
w PUBlIcZNYch PRZEDSZkolAch 

gMINY kóRNIk

Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka w kórniku, 
Przedszkole nr 2 „cztery Pory Roku” w kórniku- Bninie 

i Przedszkole w Szczodrzykowie, 
zapraszają  wszystkich przyszłych przedszkolaków wraz z rodzicami 

na „Dzień otwarty”, który odbędzie się;
  

2 marca (sobota) o godz. 10.00 
w Przedszkolu nr 2 „cztery Pory Roku” w kórniku- Bninie.

  
9 marca (sobota) o godz. 10.00  

w Przedszkolu w Szczodrzykowie
  

9 marca (sobota) o godz. 10.00 
w oddziale zerowym  w Pierzchnie i Punkcie Przedszkolnym w Pierzchnie

  
16 marca (sobota) w godz. 9.00 do  11.00  

w Przedszkolu nr 1 im. Misia Uszatka w kórniku

w programie:
- zwiedzanie przedszkola

- zabawy w salach przedszkolnych
- spotkanie informacyjne dla rodziców

SERDEcZNIE ZAPRASZAMY!
Prosimy o zabranie obuwia domowego dla rodzica i dziecka

Dyrektorki Przedszkoli
                                                                                              Iwona justkowiak

Magdalena jankowiak
                                                                                                 Barbara Zarzeczna

wieści 
od misia Uszatka

BAlIk w PRZEDSZkolU 
Na początku lutego w Przedszkolu im. 

Misia Uszatka odbył się balik karnawało-
wy. Jest to chyba najbardziej wyczekiwa-
ne przez dzieci wydarzenie. W tym roku 
nasi milusińscy cieszyli się szczególnie, 
gdyż tematem przewodnim baliku były 
bajki. Dzieci zatem miały okazję stać się 
ich bohaterami. I tak pojawiły się księż-
niczki, książęta, piraci, był Czerwony 
Kapturek, były cyganki, kowboje i Spider 

Man. Znalazł się też bohater bajki „Są-
siedzi”. Przy tej okazji składamy wyrazy 
podziwu dla rodziców za Ich wyobraźnię 
i kreatywność w tworzeniu przebrań. 
Dzieciom zaś dziękujemy za wspaniałą 
wspólną zabawę!!!   
  

olIMPIADA ZIMowA 
W czwartek, 14 lutego, odbyła się w 

naszym przedszkolu zimowa olimpiada. 
Przy bardzo sprzyjających warunkach 
pogodowych, dzieci z wszystkich grup 
wiekowych brały udział w prawdziwie zi-

mowych konkurencjach. I tak znalazły się 
wśród nich: skok przez zaspę, hokejowy 
slalom, bieg z kulką śniegu umieszczoną 
na łopatce, zaprzęgi saneczkowe i to-
czenie śniegowej kuli. Dzieci bawiły się 
świetnie. Na zakończenie, każde z nich 
otrzymało olimpijski medal. Cieszymy 
się, że tak dobrze udała się planowana 
już od dawna olimpiada. Tym bardziej, że 
następnego dnia, z powodu braku śniegu, 
już nie mogłaby się odbyć…

Beata Krakowska

w bajkOwym dwOrze
DZIEń BABcI I DZIADkA 

W dniu 31 stycznia 2013r. w przedszkolu 
„Bajowy Dwór” odbyła się uroczystość z okazji 
Święta Babci i Dziadka.

Babcia i Dziadek to bardzo 
ważne osoby w życiu każdego 
dziecka, dlatego w tym szczegól-
nym dniu dzieci również pamiętały 
o swoich Babciach i Dziadkach, i 
wspólnie ze swoimi paniami przy-
gotowały dla nich przedstawienie. 
Przybyli goście z niecierpliwością 
czekali na rozpoczęcie występu 
swoich wnucząt. Na twarzach 
dzieci widać było ogromną radość. 
Jak najpiękniej potrafiły dziękowa-
ły swoim Babciom i Dziadkom za 
miłość. Przedstawienie rozpoczął 
występ młodszej grupy. Dzieci za-
śpiewały wiele pięknych piosenek 
o miłości do Babci i Dziadka, o wdzięczności 
za to, że zawsze mają dla nich czas. Po 
występach „maluszków” zaprezentowała się 
grupa „starszaków”. Oni również przygotowali 
przedstawienie pt. „Jak to kiedyś z Babcią 
i Dziadkiem było”, w którym przedszkolaki 
wcieliły się w rolę babci i dziadka. Wszyscy 
z dumą patrzyli na swoje wnuczęta, które 
włożyły wiele wysiłku w to, aby jak najlepiej 

wyrazić swoją miłość i szacunek. Gościom 
towarzyszyły radość, uśmiech oraz łzy wzru-
szenia. Na zebranych czekała jeszcze jedna 
niespodzianka. W tajemnicy przed nimi dzieci 
własnoręcznie przygotowały dla nich drobne 
upominki, które wręczyły zaraz po występach. 
Następnie Babcie oraz Dziadkowie wraz z 

dziećmi zostali zaproszeni na przygotowany 
z tej okazji pyszny poczęstunek. 

Mamy nadzieję, że ten dzień na długo 
pozostanie w pamięci zarówno dzieci jak i 
dziadków! Jeszcze raz bardzo serdecznie 
dziękujemy wszystkim Babciom i Dziadkom 
za tak liczne przybycie!

                                      Małgorzata 
Szczepaniak – Deptuła 

– wychowawczyni grupy „Elfów”

w kARNAwAlE SAME BAlE
Karnawał to doskonały czas na orga-

nizowanie wszelkich balów i zabaw nie 
tylko dla dorosłych, ale przede wszystkim 
dla dzieci. Dnia 8 lutego 2013 r. wnętrze 
Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy 

Dwór” w Kórniku zmieniło się 
w fantastyczny, bajkowy świat. 
Wśród uczestników balu były 
królewny, Indianie, kowboje, 
piraci, motylki, można było 
spotkać Batmana, Zorro i Spi-
dermana. Razem z Kubusiem 
Puchatkiem i jego przyjacielem 
Tygryskiem przenieśliśmy się do 
Stumilowego Lasu. Wśród balo-
nów, serpentyn i migoczącej kuli 
najmłodsi podopieczni świetnie 
się bawili, a skoczna i rytmiczna 
muzyka zachęcała do tańców. 
Na parkiecie królowały najnow-
sze szlagiery – ,,Ona tańcz dla 

mnie” czy ,,Gangnam Style” – o dziwo do-
skonale znane naszym przedszkolakom  
. W przerwie balu przedszkolaki otrzymały 
słodki poczęstunek. Była też okazja do wy-
konania wspólnych zdjęć w karnawałowych 
przebraniach. Z niecierpliwością czekamy 
na kolejny, równie udany bal.

S. Łopka
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„SEkRETY cZARNEgo ląDU” 

Kolejnym przystankiem w naszej 
muzycznej podróży była Afryka . Dzieci 
z klas 1-3 poznawały brzmienie i wygląd 
ciekawych  instrumentów muzycznych 
Czarnego Lądu. Między innymi wystę-
pujący zespół zaprezentował afrykański 
bęben basowy kielichowy zwany – djem-
be, inny zwa-
ny – japlo i 
i ns t rumen t 
zwany  ba -
lafonem. Te 
nazwy były 
nam obce, 
a l e  d z i ę k i 
prowadzącej 
czarnoskórej 
dziewczynie 
były coraz ła-
twiejsze do 
p o w t ó r z e -
nia. Dzieci w 
rytm muzyki afrykańskiej chętnie powta-
rzały różne okrzyki i tańczyły, czując się 
przez chwilę jak w  wiosce afrykańskiej. 
Zdjęcia, które załączam tylko w części 
oddają nastrój, jaki panował podczas 
koncertu.

Danuta Zwierzyńska

DZIEń BABcI I DZIADkA

Dat 21 i 22 stycznia nie można prze-
gapić - to dni zarezerwowane wyłącznie 
dla Babci i Dziadka.

Dzień Babci i Dzień Dziadka to naj-
lepszy moment w roku, aby powiedzieć 
naszym babciom i dziadkom jak bardzo 
ich kochamy i podziękować za wszystko, 
co dla nas zrobili.    W tych dniach, tra-
dycyjnie, wnukowie i wnuczki składają 

życzenia swoim Babciom i Dziadkom 
oraz obdarowują ich kwiatami, laurkami 
i drobnymi prezentami - najczęściej wła-
snoręcznie wykonanymi. 

Święto tak bliskich nam osób jest 
doskonałą okazją ku temu, by okazać im 
wdzięczność i szacunek.

I tak,  4 lutego 2013 roku o godzinie 
10.00,  odświętnie ubrani uczniowie klasy 
0 d  w towarzystwie swoich uroczych Babć 

oraz  p rzy -
s t o j n y c h 
D z i a d k ó w 
zebra l i  s ię 
we wspólnej 
sa l i ,  gdz ie 
młode poko-
len ie  wnu-
ków i wnu-
czek „oddało 
pokłon” po-
koleniu swo-
ich „Dziad-
ków”.

Pamięta-
jąc o tym wielkim święcie, dzieci przy-
gotowały specjalny program artystyczny. 
Uczniowie recytowali swoim babciom i 
dziadkom wierszyki oraz  śpiewali pio-
senki.

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

Całość przedstawienia zwieńczyło 
wręczenie swoim najukochańszym Bab-
ciom i Dziadkom  własnoręcznie wykona-
nych wazoników i portretów.  

W trakcie występów  nasi goście mogli 
delektować się  smacznymi ciastami upie-
czonymi przez - jak zawsze - niezawodne 
mamy małych artystów.

Agata Dopierała

W drugim tygodniu ferii zimowych, dzieci 
z Czmonia, miały zorganizowane zajęcia na 
świetlicy, które odbywały się  od godziny 10 do 
14. Dzieci w tym czasie wspólnie bawiły się,  
miały prowadzone zajęcia plastyczne między 
innymi robiły: kwiaty i wspólnego pajaca z 
origami oraz laurki na Dzień Babci i Dziadka. 
Podczas zajęć dzieci świetnie bawiły się przy 
muzycznym karaoke, konkursach, zabawach 
rytmicznych oraz ruchowych. Podczas tych 
ferii dzieci miały również okazję wyjechać do 
kina  na filmy pod tytułem: ,,Ralph demolka” i 
,,Życie Pi”. Zajęcia na świetlicy zakończyły się 
wspólnym balikiem na który dzieci przygotowały 
maski karnawałowe i bawiły się znakomicie. 

W między czasie pan sołtys Czmonia ufun-
dował dla wszystkich pizze. Wszyscy z chęcią 
brali udział w zajęciach na świetlicy, dzieci były 
bardzo aktywne i zaangażowane, a najważniej-
sze że wszystkim dopisywały świetne humory.

ET

Ferie zimOwe w czmOniu

wieSci  z kórnickiej „jedynki”

w sobotę 2 marca w godz. 10:00 – 13:00,
dyrekcja i grono pedagogiczne  Szkoły Podstawowej nr 2 w kórniku 

ul. Armii krajowej 11,
zapraszają wszystkich rodziców i uczniów, którym na sercu leży 

dobra, nowoczesna edukacja, na spotkanie w ramach 
DRZwI oTwARTYch.

W trakcie spotkania odbywać się będą: 
- pokazy doświadczeń chemicznych, podczas których wyprodukowana zostanie 

m.in. pasta dla słonia, zielony ogień, sztuczna krew;
- warsztaty robotyki;

- prezentacje działających w szkole kół zainteresowań
 rozwijających uzdolnienia i talenty dzieci;

- zajęcia przyrodnicze, plastyczne, językowe, komputerowe;
- spotkania z nauczycielami, którzy zaprezentują swój warsztat pracy, 

pomoce dydaktyczne, programy nauczania, podręczniki, 
multibooki, dziennik elektroniczny;

- występy teatralne, muzyczne i sportowe w wykonaniu uczniów.

Zapraszamy również mieszkańców Bnina, gminy oraz naszych absolwentów 
do zwiedzania rozbudowanej szkoły o godz. 10:00, 11:00, 12:00.

Czynna będzie kawiarenka z domowymi wypiekami, kawą, herbatą.
Szczególnie serdecznie zapraszamy rodziców uczniów 

przyszłych klas zerowych i pierwszych wraz ze swoimi pociechami 
oraz rodziców i uczniów pozostałych klas, a zwłaszcza nowo zamieszkałych.

gimnazjum
 im. Powstańców wielkopolskich 

w Robakowie ul. Szkolna 3
zaprasza na 

DRZwI oTwARTE
16 marca 2013 r. (sobota), 
w godzinach 10:00 - 12:00

NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH 
NA ROK SZKOLNY 2013/2014

do 4 czerwca 2013 r. w sekretariacie 
szkoły należy złożyć:

1) „Zgłoszenie do gimnazjum na rok 
szkolny 2013/2014”

2) „Ankieta dla rodziców ucznia roz-
poczynającego naukę

   w Gimnazjum im. Powstańców 
Wielkopolskich w Robakowie”

(dokumenty do pobrania 
w sekretariacie szkołylub na stronie 
www.gimnazjumrobakowo.ehost.pl)

Zwierzęta mają takie samo prawo do świata 
(jak ludzie), skoro na nim są, świat do nich na-
leży. Noe do swojej arki wziął nie samych ludzi.

Zima to bardzo ciężki okres dla wszystkich 
zwierząt, a zwłaszcza tych bezdomnych i 
mieszkających w schronisku. To czas, kiedy 
o problemach zwierząt  powinno mówić się 
głośniej. W związku z tym, po raz kolejny już, 
Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich 
w Robakowie podjęło działania na rzecz po-
mocy bezdomnym zwierzętom – akcja „Pełna 
miska dla schroniska”. Zbiórka karmy i innych 
potrzebnych rzeczy wszystkim schroniskom 
dla bezdomnych zwierząt, rozpoczęła się 1 
października, ponieważ październik jest mie-
siącem dobroci dla zwierząt. 

Uczniowie z naszego gimnazjum posta-
nowili pomóc bezpańskim psom i kotom i 
czynnie wzięli udział w zbiórce. W planach 
miało to trwać cały październik, lecz z różnych 
przyczyn przeciągnęło się - przez cztery mie-
siące zbieraliśmy wszystko co może przydać 
się zwierzętom: smycze, obroże, miski, środki 
do pielęgnacji zwierząt, środki czystości, koce, 
ręczniki, poduszki, no i oczywiście karmę – każ-
da forma wsparcia schroniska jest przyjmowana 
z wdzięcznością.    

Akcja rozpoczęła się 1 października cyklem 
pogadanek na lekcjach wychowawczych, aby 
uświadomić młodzież jak wielkim problemem w 
Polsce jest bezdomność zwierząt, okrucieństwo 
ludzi wobec nich oraz nadmierna i bezsensow-
na prokreacja, potem niechcianych czworono-
gów. Uczniowie przygotowywali również plakaty 
pt.: „Kochajmy wszystkie zwierzęta”, które za-
prezentowaliśmy na korytarzu szkolnym oraz 
gazetkę o problemach polskich schronisk. Akcja 
zakończyła się w styczniu - zebraliśmy około 
200 kg karmy oraz mnóstwo koców, ręczników, 
smycze, obroże, miski, środki czystości... 

Ponieważ od dłuższego czasu jestem w 

stałym kontakcie z Fundacją „Głosem Zwierząt” 
z Poznania, po konsultacji z jej członkami, po-
stanowiłam podarować wszystko Przytulisku 
„U Wandy” w Przyborówku koło Szamotuł. 
Mieszkańcy przytuliska to przede wszystkim 
porzucone, zaniedbane i bite w przeszłości, 
odebrane właścicielom, błąkające się po ulicach 
psy. U Pani Wandy czekają na odpowiedzial-
nych właścicieli. Mieszkają tu kundelki oraz psy 
różnych ras.   

Dnia 31 stycznia 2013r. wraz z klasą IIIb 
zapakowaliśmy dary do mojego samochodu 
(myśleliśmy, że się nie zmieszczą, ale daliśmy 
radę wszystko „upchnąć” – samochód wypeł-
niony był w każdej możliwej szczelinie). 2 lutego 
zawiozłam i przekazałam wszystkie dary dla 
zwierzaków przytuliska. W dowód wdzięczności 
otrzymaliśmy podziękowania od pracowników i 
wolontariuszy.    

Wszyscy uczestnicy zbiórki uznali, że takie 
akcje są potrzebne, aby propagować wśród 
młodzieży świadomą opiekę nad zwierzętami, 
uwrażliwiać na ich potrzeby i los , za który jeste-

śmy odpowiedzialni oraz podejmować działania 
zmierzające do poprawy warunków bytowych 
zwierząt w schronisku.

A tak jeszcze na marginesie – zaadop-
towałam jednego z „kuracjuszy” przytuliska, 
który o kilka lat zbyt długo tam przebywał… I 
namawiam do takiego gestu każdego. A jeśli 
nie można sobie na to pozwolić, istnieje rów-
nież tak zwana „wirtualna adopcja”. Można w 
ten sposób pomóc jednemu zwierzęciu oraz 
całemu przytulisku. Fundacja, za pieniądze z 
wirtualnych adopcji, kupuje psom i kociakom 
karmę, leki, sterylizuje i kastruje oraz szczepi 
zwierzęta. Opiekunem Wirtualnym może 
zostać osoba prywatna, firma, organizacja, 
grupa ludzi, np: klasa, grupa przyjaciół, rodzi-
na. Można zaadoptować jednego pieska czy 
kotka, lub nawet kilka zwierzaków. Może warto 
pomyśleć… 

 Olga Gogolewska
 Koordynator 

Szkolnego Koła Wolontariatu

„Pełna miSka dLa SchrOniSka”Naczelnik
 Pierwszego Urzędu 

Skarbowego w Poznaniu
zaprasza podatników na

„Dzień otwarty”
organizowany w 

 Urzędzie Skarbowym
dnia 16.03.2013 r. (sobota)
 w godzinach 9.00 – 13.00

To dodatkowy dzień 
na złożenie rozliczenia rocznego, 

a także załatwienie spraw podatkowych 
oraz uzyskania informacji dotyczących 

elektronicznego przesyłania 
deklaracji podatkowych 

oraz o ulgach i odliczeniach 
w podatku dochodowym

 od osób fizycznych.

Terminy dyżurów bezpłatnych
porad prawnych w kórniku:

11 i 25 marca 2013  
Aby skorzystać z konsultacji prawnej 

należy zarejestrować się 
 wydziale Promocji,

Plac Niepodległości 41 –kórnik
Tel. 61 8 972 611
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SPOrt SzkOLny
ZESPóŁ SZAchISTów 

ZS - lo kóRNIk  BEZ PoRAŻkI

5 lutego 2013 odbyły się Drużynowe 
Mistrzostwa Szkół Pondgimnazjalnych w 
szachach. Reprezentacja Zespołu Szkół-
-Liceum w Kórniku wygrała wszystkie partie 
na 4 planszach i awansowała do zawodów 
wojewódzkich( 15.02.2013).Szachiści z 
Kórnika : Wiktor Ptak, Michał Kapturski 
, Krzysztof Starosta, Zuzanna Zięta,  w 
meczu z ZS nr 1 w Swarzędzu wygrali na 
wszystkich planszach 8:0 ( mecz i rewanż). 
Tym samym zdobyli puchar dla szkoły i złote 
medale Mistrzostw Powiatu Poznańskiego. 
Zawody odbyły się w sali Zespołu Szkół 
w Kórniku, a przeprowadził je p. Ryszard 
Bartkowiak.

PowIATowA SIATkówkA
 gIMNAZjów i SP

W Półfinale Mistrzostw Powiatu Po-
znańskiego w siatkówce dziewcząt gimna-
zjalnych Gimnazjum Kórnik zajęło miejsce 
trzecie, przegrywając mecze z Stęszewem 
i Puszczykowem 2:0.W turnieju chłopców 
wśród 4 szkół Gimnazjum Robakowo zajęło 
w Murowanej Goślinie miejsce trzecie. Wy-
grali jeden mecz z Baranowem ale zostali 
pokonani przez Puszczykowo i Murowaną 
Goślinę.

W kategorii szkół podstawowych by-
liśmy reprezentowani przez chłopców z 

Szczodrzykowa i dziewczęta ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Kórniku. W turniejach 
z udziałem 5 szkół kórnickie dziewczęta 
zajęły piąte a chłopcy z Szczodrzykowa 
miejsce czwarte. Zespół z Szczodrzykowa 
nawiązał  walkę z pozostałymi reprezen-
tacjami, bowiem w meczach ze szkołami 
z Puszczykowa, Kostrzyna i Rogalina 
przegrywali 1:2. Piąte miejsce zajęła szkoła 
z Jeżykowa.

FINAŁ wIElkoPolSkI w SZAchAch SPg
Bardzo dobre występy zanotowały 

zespoły szachistów z Gimnazjum w Kór-
niku i Zespołu Szkół-Liceum w Kórniku na 

zawodach wojewódzkich.
Drużyna ZS-Liceum Kórnik w składzie: 

Wiktor Ptak, Michał Kapturski, Krzysztof 
Starosta, Zuzanna Zięta i rez. Wanda 
Woźniak zajęła w mistrzostwach 11 miej-
sce. Udział wzięło 45 najlepszych szkół z 
powiatów Wielkopolski.

Z kolei Zespół Gimnazjum Kórnik w 
składzie: Błażej Biernacki, Natalia Radzie-
jewska, Łukasz Konował i Danuta Sibilska 
zajął 13 miejsce na 54 startujące szkoły z 
województwa.

ARA

10 lutego w Radzewie odbył się Sza-
chowy Turniej karnawałowy. grano 9 rund 
z czasem 2x10 minut na partię. Była to 
jednocześnie inauguracja trzeciej edycji 
kórnickiej ligi Szachowo-warcabowej, 
organizowanej wspólnie przez MUkS 
„wieża kórnicka”, SkS „Sokół” Radzewo 
oraz Urząd Miejski w kórniku.

Łącznie na starcie stanęło 24 szachistów, 
a pierwszą odsłonę nowego cyklu wygrał z 
kompletem 9 punktów Jakub Zgarda – trzeci 
zawodnik poprzedniej edycji Ligi. Obrońca 
tytułu mistrzowskiego Dawid Miszczak tym 
razem uplasował się na miejscu 4 (poza 
podium pierwszy raz od 7 turniejów). Na 
zwycięzców poszczególnych kategorii czekały 
szampańskie puchary, na czołowych zawod-
ników dyplomy, a na wszystkich uczestników 
nagrody rzeczowe. Wyniki w poszczególnych 
kategoriach ukształtowały się następująco (w 
pierwszym nawiasie miejsce w klasyfikacji 
ogólnej):

Mężczyźni open (15 osób):
1. (1) Jakub Zgarda (Dziećmierowo, 9.0)
2. (2) Dariusz Duszczak (Kórnik, 8.0)
3. (3) Zdzisław Jastrzębski (Czmoń, 7.0)

kobiety open (3):
1. (6) Zuzanna Zięta (Mościenica, 5.0)
2. (11) Karolina Piechowiak (Czołowo, 4.5)
3. (16) Danuta Sibilska (Kórnik, 4.0)

chłopcy SP (1):
1. (20) Jakub Sułkowski (Czmoń, 3.0)

Dziewczęta SP (5):
1. (10) Magdalena Sułkowska (Czmoń, 5.0)
2. (15) Joanna Rybak (Kleszczewo, 4.0)
3. (19) Ewelina Toboła (Konarskie, 4.0)

W tym roku na miłośników gier umysło-
wych czeka jeszcze 5 turniejów ligowych w 

Radzewie. Najbliższy już 3 marca. Odbędą się 
wówczas III Otwarte Mistrzostwa Gminy Kórnik 
w WARCABACH 100-POLOWYCH („Warca-
bowa Setka 2013”). Do wygrania cenne trofea, 
punkty do klasyfikacji ligowej oraz miejsce w 
historii Kórnickiej Ligi Szachowo-Warcabowej. 
Zapraszamy do Radzewa!!!

KN

SzachOwy turniej karnawałOwy Uwaga konkUrs 
akademii reissa

Wygraj 4 darmowe treningi dla dziecka 
w wieku od 4 do 11 lat w jednej z lokalizacji  
piłkarskiej Akademii Reissa.
Odpowiedź na pytanie:

Z jakim numerem na koszulce 
gra w kkS lech Poznań Piotr Reiss?

wyślij do 2 marca do godz. 15:00        
  pod adres 

 d.wierszula@akademiareissa.pl
 

Regulamin konkursu Akademii Reissa - 
„wygraj karnet na treningi”

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest PR9 Sp. z o.o. 
z siedzibą w Poznaniu przy ul. Źródlanej 19/1
2. Zasady Konkursu określa niniejszy Regu-
lamin, który wchodzi w  życie z dniem rozpo-
częcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego 
zakończenia.
3. Konkurs odbywać się będzie w dniach 22.02 
- 2.03.2013r.  
4. Konkurs skierowany jest dla dzieci w wieku 
od 4 do 11 lat.

II. Zasady konkursu
1. Aby wziąć udział w konkursie, należy do 
dnia 2. marca do godz. 15, przesłać na adres 
d.wierszula@akademiareissa.pl odpowiedź na 
pytanie: Z jakim numerem na koszulce gra w 
KKS Lech Poznań Piotr Reiss?
2. W tytule wiadomości prosimy wpisać „Kon-
kurs z Piotrem Reissem - Kórnik”, a w treści 
podać dodatkowo nazwę lokalizacji w jakiej 
chciałoby trenować Państwa dziecko, a także 
jego imię, adres, numer telefonu oraz wiek.
3. Termin przesyłania odpowiedzi upływa 2. 
marca 2013 roku o godz.15.
4. Spośród przysłanych poprawnych odpowie-
dzi, zostaną wylosowane 3 zwycięskie, które 
otrzymają nagrodę główną.
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 8 marca 
2013 roku.
6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w 
dwutygodniku Kórniczanin.
7. Nagrodzone osoby zostaną poinformowa-
ne o wynikach konkursu drogą mailową lub 
telefonicznie.

III. Nagrody
1. Nagrodą główną w konkursie są karnety na 4 
darmowe treningi w Akademii Reissa w jednej 
z blisko 40 lokalizacji na terenie woj. wielkopol-
skiego oraz zaproszenie na mecz Lecha Po-
znań dla dziecka.  Karnet można wykorzystać 
do końca 2013 roku, i dodatkowo zwalnia on z 
opłaty rejestracyjnej. Aby wykorzystać karnet 
należy skontaktować się z koordynatorem 
lokalizacji.

kóRNIckA lIgA BADMINToNA DZIEcI I MŁoDZIEŻY 
RADZEwo – Szkoła Podstawowa 

TERMINARZ TURNIEJÓW I EDYCJI NA ROK 2013
23.02. I ZIMowY TURNIEj BADMINToNA  – Winter Grand Prix 2013
27.04. I wIoSENNY TURNIEj BADMINToNA – Spring Grand Prix 2013
22.06. I lETNI TURNIEj BADMINToNA  – Summer Grand Prix 2013
 
26.10. RADZEwo BAD-oPEN 2013 
(II otwarty turniej badmintona  w grach singlowych, deblowych i mikstowych)
Podsumowanie I Kórnickiej Ligi Badmintona  Dzieci i Młodzieży

W turniejach KLB DiM mogą uczestniczyć:
* dzieci i młodzież do lat 18 (rocznik 1995 i młodsi)
* mieszkańcy gminy Kórnik oraz uczniowie szkół z gminy Kórnik

Turniej „Radzewo Bad-Open” jest turniejem otwartym 
(Startować mogą wszyscy chętni, bez względu na wiek i miejsce zamieszkania)

Do klasyfikacji generalnej KLB DiM zaliczać się będą 2 najlepsze turnieje
• Organizator zapewnia podstawowy sprzęt do gry
• Początek każdych zawodów o godz. 10:00, zapisy w dniu zawodów do 9:45
• Kategorie: dziewczęta, chłopcy
• Na najlepszych zawodników czekają cenne trofea!!!

INFORMACJE O TURNIEJACH: KAROL NIEMIER (karolniemier@wp.pl) 

SERDEcZNIE ZAPRASZAMY Do RADZEwA !!!

Organizator: UKS „Jedynka-Kórnik” – sekcja badmintona SKS „Sokół” w Radzewie
Zadanie jest częściowo dotowane ze środków budżetowych Gminy Kórnik

Julia Szpak w dniu 02.02.2013r brała 
udział w I Mistrzostwach Świata Dzieci w 
Niemczech/Sindelfingen 2013. Pierwszy 
historyczny start naszej zawodniczki w tak 
prestiżowych zawodach okazał się bardzo 
udany. Julia mocno zmotywowana  pokaza-
ła doskonałe przygotowanie wydolnościo-
wo-szybkościowe jak i techniczne. Te cechy 
zdecydowały, że finałową walkę o złoto z 
zawodniczką z Wielkiej Brytanii wygrywa 
przed czasem dużą różnicą punktów. 

Należy podkreślić, że start Julki w 
Niemczech był ukoronowaniem sukcesów 
sportowych osiągniętych w zeszłym roku, w 
którym to w startach w zawodach krajowych 

zdobywa 17 medali ,jak również po czterech 
edycjach Ligi Taekwondo Wesołek zajęła 1 
miejsce w klasyfikacji na najwszechstron-
niejszego zawodnika w kategorii dziecko. 
Należą się podziękowania dla naszych 
trenerów za znakomitą pracę szkoleniową 
z dziećmi jak i miłą atmosferę w klubie, bez 
których sukces byłby niemożliwy.

Wszystkich, którzy chcą trenować z 
Mistrzynią Świata zapraszamy do treningu 
w UKS Oaza Kórnik, na salę KCRiS przy 
ul. I.Krasickiego 1. Bliższe informacje na 
www.taekwondo-kornik.org 

UKS OAZA

SukceS juLii SzPak
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Istnieje mo�liwo�� wcze�niejszej rezerwacji telefonicznej.

WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

Patronat medialny:

Weekendów 
� ��k����e�

Przymierzamy �redniowieczne stroje, 
czerpiemy papier pod okiem konserwatora, 

przygotowujemy wielkanocne kartki �wi�teczne na wzór tych z XIX wieku 
i wpisujemy si� do pami�tnika Coco Channel�

To wszystko przed nami w czasie

Organizowanych w ramach cyklu
Najcenniejsze klejnoty kultury � spotkania kórnickie

Od stycznia do kwietnia 2013 roku
W ka�d� sobot� i niedziel�, o godzinie 11:00

Klaudynówka na podzamczu w Kórniku

Wst�p wolny do wyczerpania miejsc

Kontakt i dodatkowe informacje:

�nformacje or�anizacyjne: �ra�yna �ietrzak � ��� ��� ��� � �nformacje merytoryczne: dr �a�dalena �inia���zkopek � ��� ��� ���
Email: czytelniapdz@bkpan.poznan.pl � www.fzk.plk
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REDAKTOR NACZELNY: Łukasz Grzegorowski,  
tel. 61 8170411 wew. 693, aders e-mail: korniczanin@kornik.pl
WSPÓŁPRACA:  Anna Rauk, Kazimierz Krawiarz, Robert 
Wrzesiński, 
SKŁAD I ŁAMANIE: Łukasz Grzegorowski
WYDAWCA: Gmina Kórnik 
DRUK: PMF Edward Stachowiak,
ul. Przemysłowa 4, 62-100 Wągrowiec, tel. (67) 262 35 59
NAKŁAD: 3000 egz.

ADRES REDAKCJI: 
62-035 Kórnik -Plac Niepodległości 41, tel.61 8170411 wew. 693 , 
ades e-mail: korniczanin@kornik.pl 
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz listów.
Materiałów nie zamówionych nie zwracamy. 
Nie publikujemy listów nie podpisanych.

Następny numer kórniczanina ukaże się 8 marca 2013 r.
Materiały do następnego numeru prosimy dostarczać 

do 1 marca 2013 r.
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* Uwaga!Ostatnie wolne mieszkania na Osiedlu Bnińskim w cenie 207 brutto. Tel. 530-290-290
* Nowa inwestycja w Czmoniu. Mieszkania z ogrodem i garażem.199tys.Tel. 537-050-060
* Powierzchnie handlowe do wynajęcia na Osiedlu Bnińskim- nowy pasaż. Tel. 530-290-290
*Renault Thalia 1,4 2003r., ciemnoszary metalic, z salonu, 1. właściciel, bezwypadkowy, 110 tys. km, stan bdb, (8,5 tys.). Tel. 509777404 
*Sprzedam działkę budowlaną w Błażejewie, 808 m² - 120 000  zł. Tel. 696092536
*Dam drewno za złom. Tel. 721 130 110
*Sprzedam kurki odchowane 20 tygodniowe. Tel. 506494 770
*Pilnie potrzebna pralka dla rodziny wielodzietnej. Tel. 723 961 401
*Sprzedam mieszkanie w Błażejewku. Tel. 608 726 649
*Sprzedam netbook – Samsung, 2-letni, mało używany, cena 500 zł. Tel. 604917282.
*Sprzedam lodówko-zamrażarkę 170/60, tel. 722326114.
*Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie w Runowie;55m2, tel. 508121884.
*Wykonam prace ogrodowe, tel. 723830116.
*Sprzedam pralkę firmy Bosch – tanio, tel. 723830116.
*Sprzedam drewno kominkowe i opałowe, tel. 723830116.
*Karcher – czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki meblowej i samochodowej, czyszczenie konserwacja tapicerki skórzanej. Tel. 607128265.
*Salon Urody zatrudni kosmetyczkę, email: salon.lejdis@wp.pl
*Salon Urody odda w najem pomieszczenie kosmetyczne, email: salon.lejdis@wp.pl
*Do wynajęcia willa 3x130 m2. Notariusz, komornik, studium językowe, biura, gabinety. Tel. 061 8170352.
*Sprzedam Fiat Ducato Maxi 2.3, rp 2008, przebieg tylko 156.000 km (wystawiam fakturę VAT). Cena do negocjacji. Tel. 506 490 723
*Sprzedam mechanizm do mocowania koła zapasowego do Fiata Ducato 2006-2012, oraz inne części.  Tel. 506 490 723
*Sprzedam spacerówkę, łóżeczko turystyczne, konia na biegunach wszystko jak nowe. Tel. 506 490 723
*Usługi transportowe, przewóz towarów do 1,5 tony, kraj - zagranica, przeprowadzki. Tel: 506 490 723
*Sprzedam, aparaty telefoniczne stacjonarne Panasonic oraz  magnetofon szpulowy z taśmami. Tel. 506 490 723 
*Sprzedam  suknię ślubną kolor ecru rozm. 36/38, wzr.164/168 (tanio), płaszcz damski skórzany nowy rozm. 36/38, wzr.164/168. Tel: 506 490 723
*Sprzedam matę edukacyjną, nowe ciuszki, kurtki, buty, sweterki, itp. dla dziewczynki od 0-5 lat. Tel. 506 490 723 
*Sprzedam  Subwoofer + 4 głośniki  firmy Thomson , oraz kompletny  ubiór do jazdy konnej rozm. M/S. Cena do negocjacji. Tel. 506 490 723 
*Sprzedam  telefon komórkowy   Nokia 6020,  Nokia 2330 ,  oraz LG BL-20. Ceny do negocjacji. Tel. 506 490 723
*Sprzedam dom (173/800)wolnostojący w surowym stanie w Swarzędzu-Gortatowie. Cena 380 tys. zł. Tel. 605 267 201
*Kręgarz - nastawianie kręgosłupa i stawów. Chiropraktyka, terapia manualna, masaż. Witaszyce. Tel. 696 843 092
*Firma remontowo budowlana ABM Bulding-budowa domu, wszystkie prace wykończeniowe!!! Tel. 669351860
*Kupię grunt rolny w Gminie Kórnik. Tel. 788045298
*Sprzedam działkę budowlaną w Błażejewie pow. 660m² cena 90 tys. ładna spokojna okolica. Tel. 661 799 283.
*Kupię starą przyczepkę bez dokumentów. Tel. 695042907
*Trudności w nauce pisania, czytania, liczenia. Pomoc w odrabianiu lekcji. Tel. 660161721
*Poszukuję do pracy w biurze w Kórniku. Doświadczenie w handlu mile widziane. CV: biuro@arkada.nxs.pl
*Sprzedam działkę budowlaną w okolicy Kórnika, Śremu, 700m², prąd, woda, kanalizacja w drodze, cena 42 tys.zł. Tel. 697780801
*Sprzedam drewnianą ubikację. Stan bardzo dobry. Cena 200 zł. Tel. 502507469
*Do wynajęcia-Kórnik-centrum-biuro, usługi, handel. Tel.601 674 477
*Sprzedam kanapę dwuosobową rozsuwaną; sprzedam instrument dziecięcy keyboard do nauki gry. Tel. 691 645 210
*Działkę w okolicach Kórnika sprzedam 29tys zł. Tel. 505-72-00-27
*Działkę budowlana w BNINIE sprzedam 155zł/m2 725m². Tel. 505-72-00-27
*Domy w zabudowie szeregowej 249tys zł /115m² działki. Tel. 505-72-00-27
*Działkę w Kamionkach 555m²-89tys. Tel. 505-72-00-27
*Nowe domy wolnostojące w okolicach Kórnika sprzedam 389tys zł piękna okolica, tel. 505-72-00-27
*Działkę w Skrzynkach sprzedam 155zł/m². Tel.505-72-00-27
*Działkę w Błażejewku sprzedam 155zł/m³. Tel.505-72-00-27
*Mieszkanie 4 pokojowe w Kórniku sprzedam. Tel. 505720027
*Biura od 40-130m² w super cenie wynajmę. Tel. 505-72-00-27
*Kupię lokal w Kórniku ul. Poznańska i okolice. Tel. 505720027
*Poszukuję lokalu w Kórniku pod aptekę. Tel. 517-120-127
*Kupię grunty rolne w gminie Kórnik. Tel. 505720027
*Grunty inwestycyjne w atrakcyjnych cenach sprzedam. Tel. 505720027
*Nauka gry na gitarze, lekcje indywidualne oraz możliwość uczenia większej grupy, cena oraz miejsce spotkań do uzgodnienia. Tel. 795734799.
*Usługi protetyczne, Kórnik, Plac Powstańców Wlkp. blok nr 1. Tel. 607118686
*Garaż do wynajęcia, Tel. 784-509-219
*Poszukuje dodatkowej/tymczasowej pracy w godzinach popołudniowych. Mężczyzna 26 lat. Tel. 600978857
*Wspólnota Mieszkaniowa w Kórniku zleci rozbiórkę murowanego budynku gospodarczego solidnej i taniej firmie budowlanej. Tel. 506-186-540
*Sprzedam pralkę automatyczną SIEMENS, ładowność 4kg, 800obr./min. Cena 200zł. Tel. 605-999-856.
*Do wynajęcia kawalerka 30m2 w pełni umeblowana, Kórnik ul. Staszica. Tel. 880888792
*Sprzedam dom w Mieczewie 123m², 2008r., parterowy, działka 1504m², piękny!!! Vendo, Tel. 796801150
*Poszukuję do kupna dla moich klientów domów oraz hal produkcyjnych i magazynowych. Proszę o kontakt. Vendo, Tel. 796801150

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



W sobotę 9 lutego w Kórnickim Cen-
trum Rekreacji i Sportu „Oaza” odbyła 
się VI edycja Maratonu Aerobikowego, 
prowadzonego przez  instruktorów Oazy. 
Przez cztery godziny uczestnicy wytrwale 
ćwiczyli zaprezentowane formy fitness. 
Harmonogram obejmował między innymi: 
Jogę, TMT, Pilates, Dance, ABT, Zumbę 
Sentao (Zumba z krzesłami)… Nowością 
była Bokwa, wywodząca się od afrykań-
skiego tańca Kwaito.

Organizatorzy przygotowali dla wszyst-
kich uczestników lampkę karnawałowego 

szampana, jabłka, dietetyczne sezamki i 
wodę. Ponadto przy wejściu każdy uczest-
nik otrzymał miły upominek. Sportowa at-
mosfera i wspaniała zabawa spowodowały, 
że Kórnicka Oaza pobiła kolejny rekord 
ćwiczących. Tym razem było nas 170! Już 
dziś czynimy starania, aby przygotować 
równie ciekawy program WIOSENNEGO 
MARATONU AEROBIKOWEGO. Do zo-
baczenia w maju!

Dziękujemy sponsorom za przygoto-
wanie nagród losowanych podczas loterii. 

Sponsorzy w kolejności alfabetycznej:
-Alter grawerstwo laserowe
-OAZA LOOK (fryzjerstwo I kosmetyka)
-OAZA SPOT (sklep sportowy)
-Oriflame
-Piotr Jaroszuk – masażysta
-RAMZES salon fryzjerski
-Sezami Sport PRODUCT PLUS
-STUDIO FOTOGRAFII Agnieszki Marciniak
-Ventus Restaurant

Oaza

KÓRNICKA OAZA POBIJA REKORDY!!!

SzanOwni kLienci!
Uprzejmie informujemy, że od 1 marca 2013 ceny 

niektórych usług w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu 
„Oaza” ulegną zmianie. 

Nowy cennik dostępny będzie od 01.03.2013 na 
stronie internetowej oraz w  gablocie informacyjnej w 
holu Centrum.

Kierownik KCRiS „Oaza”
  Wojciech Kiełbasiewicz

www.oaza.kornik.pl
tel.  61 649 88 75


