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rowski wraz z przewodniczącym Adamem 
Lewandowskim oraz dyrektorem Sławomi-
rem Animuckim uczestniczyli w spotkaniu 
noworocznym zorganizowanym przez 
Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą. W  tym 
roku współorganizatorem wydarzenia był 
Powiat Chodzieski. Za rok zadania tego 
podjąć ma się Kórnik.

Wędkarze obradoWali

Tego samego dnia wiceburmistrz Antoni 
Kalisz uczestniczył w zebraniu sprawozdaw-
czym Kórnickiego Koła Polskiego Związku 
Wędkarskiego. Wszystkie sprawozdania 
za rok 2017 zostały jednomyślnie przyjęte. 
W obradach uczestniczyli także: członek Za-
rządu Okręgu PZW Poznań Ryszard Waligó-
ra i kierownik Wydziału Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa Sławomir Zakrzewski.

oGNik W PozNaNiu

 Wiceburmistrz Antoni Kalisz uczestniczył 
29 stycznia w spotkaniu podsumowującym 
działalność Komendy Miejskiej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Poznaniu. Przy tej 
okazji uroczyście otwarto salę edukacyjną 
OGNIK. W uroczystości udział wzięła grupa 
dzieci, strażacy, samorządowcy i  służby 
mundurowe.

WsPółPraca z PoWiatem średzkim

 Wiceburmistrz Przemysław Pacholski 
oraz prezes Beata Urbaniak spotkali się 
23 stycznia ze Starostą Średzkim, burmi-
strzami Środy, Zaniemyśla i  Krzykosów. 
Dyskutowano na temat współpracy doty-
czącej organizacji komunikacji zbiorowej, 
w  tym przyczyn poniesienia stawki za 
wozokilometr do 5,40 zł. 

Jubileusz sztaNdaru

W dniu 27 stycznia burmistrz Jerzy Lech-
nerowski, wiceburmistrzowie Antoni Kalisz 
i Przemysław Pacholski oraz Radni z prze-
wodniczącym Adamem Lewandowskim, 
a  także Radny Powiatowy Zbigniew To-
maszewski uczestniczyli w Borówcu w ju-
bileuszu 10-lecia poświęcenia sztandaru 
Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. 7 
Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich. 
Ciekawy wykład na temat sztandarów 
przedstawił pracownik Wielkopolskiego 
Muzeum Niepodległości, a gościem jubile-
uszu był także były dyrektor tego muzeum 
Lech Dymarski.

NoWoroczNie W izbie 
rzemieślNiczeJ

W dniu 28 stycznia burmistrz Jerzy Lechne-

Prosto  
z Ratusza

◊  Opr. ŁG

102 lata PaNi PelaGii

W dniu 30 stycznia burmistrz Jerzy Lechne-
rowski wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu 
Cywilnego Katarzyną Obiegałką odwiedzili 
obchodzącą swoje 102 urodziny Panią Pe-
lagię Strojną, składając Jubilatce w imieniu 
samorządu najserdeczniejsze życzenia.

W sPraWie zaGrożeNia ... 

Tego samego dnia wiceburmistrz Antoni 
Kalisz uczestniczył w konferencji poświęco-
nej sprawie zagrożenia wirusem pomoru 
świń (ASF). Organizatorem konferencji była 
Wielkopolska Izba Rolnicza w Poznaniu.

zmiaNy W Wodkom

W dniu 31 stycznia pożegnano odchodzące-
go na emeryturę dotychczasowego prezesa 
komunalnej spółki WODKOM Włodzimierza 
Matuszaka.
Od dnia 1 lutego funkcję prezesa przejął 
wybrany Robert Przybysz, który do tej pory 
pełnił funkcję prezesa spółki o podobnym 
charakterze w Ostrorogu. Nowego prezesa 
wybrano w konkursie, do którego zgłosiło 
się 14 kandydatów. 

Urząd Miasta i Gminy Kórnik informuje, że 
przyczyną zalania ulicy Stachowskiej w Żer-
nikach w dniach 27 i 28 stycznia był zator 
powstały na rzece Kopli. 
Zgłoszenie problemu przez sołtysa Żernik 
spowodowało reakcję służb (SM, OSP) nad-
zorowanych przez Zarządzanie Kryzysowe. 
Na miejsce przyjechali wiceburmistrzowie. 
Droga została zamknięta. W trybie nadzwy-
czajnym przystąpiono do wyboru firmy, 
która miała usunąć zator. Właściciele zagro-
żonych zalaniem posesji zostali poinformo-
wani o niebezpieczeństwie i poinstruowani 
na wypadek pogorszenia się sytuacji.
W międzyczasie druhowie z OSP Kórnik do-
konali oględzin zatoru przy użyciu bosaków 
i łodzi motorowej, co najprawdopodobniej 
przyczyniło się do przebicia warstwy bloku-
jącej. Do godziny 4:00 sytuacja pozostawała 
bez zmian. O godzinie 7:00 podczas spo-
tkania zespołu zarządzania kryzysowego 
stwierdzono, że przepust jest już drożny.

Nadal, co dwie godziny Straż Miejska mo-
nitoruje poziom wody. Sytuacja została 
opanowana.
Ze względu na zaistniałą sytuację, spły-
wająca woda na pewno spowodowała 
podniesienie się poziomu Kopli w okolicach 
Koninka, Szczytnik i Kamionek, jednak udało 

się zminimalizować niebezpieczeństwo.

Obecnie trwa szacowanie strat i zbieranie 
dokumentacji w związku z ubezpieczeniem 
i ewentualnymi wystąpieniem w sprawie 
odszkodowania.   

Kopla wylała w Żernikach
◊  Opr. ŁG
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Zakońćzono budowę oświetlenia w Bier-
natkach na ulicach: Laskowej, Wiatrakowej, 
Dębieckiej i Rolnej. Wykonała je wybrana 
w przetargu firma EL-MAR z Dobrodzienia. 
Koszt inwestycji to 153 795, 57 zł brutto. 
Zadanie to zostało zrealizowane w ramach 
Budżetu Obywatelskiego gminy Kórnik.

Trwa procedura przetargowa dla budowy 
kolejnego odcinka Promenady nad Jeziorem 
Kórnickim. W bieżącym roku powstać ma 
kolejne 400 metrów trasy spacerowej pro-
wadzącej na północ od Placu Browarowego. 
Zaprojektowano tu między innymi punkt 
widokowy oraz elementy małej architektu-
ry, w tym siłownię zewnętrzną. Powstanie 
także ponad 100 metrowy odcinek chodnika 
łączący Promenadę z ul. Poznańską. 

Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę 
stadionu lekkoatletycznego z boiskiem pił-
karskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
na terenie KCRiS Oaza-Błonie  w Kórniku. 
Wybrano firmę Gardenia Sport sp. z o.o. 
z Warszawy. Zadanie ma kosztować prawie 
2,5 miliona złotych brutto. 

Inwestycje
W dniu 31 stycznia br. odbyła się XLIII Sesja 
Rady Miasta i Gminy Kórnik.
Podczas sesji, zgromadzeni Radni:
-zatwierdzili plan pracy Komisji Rewizyjnej 
Rady Miasta i Gminy Kórnik na 2018 rok;
-dokonali zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 
2018-2027;
-dokonali zmiany uchwały budżetowej na 
rok 2018;
-uchwalili plan dofinansowania form do-
skonalenia zawodowego nauczycieli na rok 
2018 oraz ustalili maksymalna kwotę dofi-
nansowania opłat za kształcenie pobierane 
przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 
nauczycieli, a także specjalności i formy 
kształcenia, na które dofinansowanie będzie 
przyznawane dla nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i przedszkolach prowadzonych 
przez Miasto i Gminę Kórnik;
-określili kryteria brane pod uwagę na dru-
gim etapie postępowania rekrutacyjnego 

do publicznych przedszkoli, publicznych 
innych form wychowania przedszkolnego, 
oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych, dla których Miasto i Gmina 
Kórnik jest oddziałem prowadzącym;
- przyznali pierwszeństwo w nabyciu oraz 
udzielili bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu 
mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy 
w trybie bezprzetargowym
-podjęli uchwałę w sprawie zbycia, w drodze 
przetargu,  nieruchomości zabudowanej, 
położonej w Kórniku;
-uchylili uchwałę Rady Miejskiej w Kórniku 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, dla działek o numerach 
ewidencyjnych 526 i 527  w rejonie Palcu 
Powstańców Wielkopolskich w Kórniku.
Szczegóły na stronie 
http://api.esesja.pl/posiedzenie8/16787

◊  ŁG

Sesja RMiG

◊  Marlena Hanelik

Podatki płaci większość z nas, oddając do 
budżetu państwa należną kwotę. Większość 
z nas, kiedy ma możliwość, chętnie pomaga 
tym, którzy pomocy potrzebują. Od pewne-
go czasu, okazją do wsparcia organizacji po-
żytku publicznego jest moment rozliczenia 
podatkowego. 
My nie tracimy nic, a możemy realnie i kon-
kretnie pomóc. 
Rozliczając się z Urzędem Skarbowym, 
możemy 1% naszego podatku (który i tak 
odprowadzamy do budżetu państwa) 
przekazać na rzecz organizacji pożytku 
publicznego. Jedyne co musimy zrobić, to 
wskazać organizację (nazwę oraz numer 
KRS), na którą chcemy przekazać środki 
finansowe, a te zamiast trafić do budżetu 
państwa wesprą potrzebujących. 
W rozliczeniu rocznym, możemy wskazać 
jeden cel, na  który chcemy przekazać nasz 
1%. Przelew zostanie dokonany przez Urząd 
Skarbowy. W formularzu PIT możemy podać 
swoje dane (imię i nazwisko) lub pozostać 
anonimowym darczyńcą.
1% swojego podatku na rzecz Organizacji 
Pożytku Publicznego, mogą przekazać 
zarówno osoby czynne zawodowo, jak i 
emeryci i renciści. Emeryci i renciści, którzy 
otrzymali z ZUS-u PIT-40A, chcący przeka-
zać swój 1% podatku na rzecz wybranej 
organizacji pożytku publicznego nie muszą 
wypełniać całego zeznania podatkowego. 
Wystarczy, że złożą krótkie oświadczenie 
PIT-OP. Wskazuje się w nim numer wpisu 
do KRS tej organizacji, na którą chcemy 
przeznaczyć 1% podatku. Pozostałych 
formalności dokona Urząd Skarbowy. 
Wniosek możemy składać od 1 stycznia do 
30 kwietnia 2018r w formie papierowej lub 
drogą elektroniczną 
Na terenie naszej gminy, działają następu-
jące organizacje, mające status Organizacji 

Pożytku Publicznego:
-Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej. 
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik. Nr KRS 
0000042256

-Fundacja „Zakłady Kórnickie”. Pl. Niepodle-
głości 49, 62-035 Kórnik. Nr KRS 0000120123

-Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Oso-
bom z Niepełnosprawnością 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 (ze wskaza-
niem dla Hufca ZHP Kórnik)

-Fundacja Marcinek na Rzecz Dzieci Niepeł-
nosprawnych. Ul. Spokojna 2, Kamionki. 
62-023 Gądki. Nr KRS 0000285218

-Stowarzyszenie Teatralne „Legion”. Pro-
went 6. 62-035 Kórnik. Nr KRS 0000273079

-Towarzystwo Pamięci Powstania Wlkp. 
Ul. Rolna 51. 61-487 Poznań. Nr KRS 
0000066835

Mogą Państwo pomóc także konkret-
nym osobom „z sąsiedztwa”:

-podopiecznym KTPS nr KRS 
0000042256 (w rubryce cel szczegó-
łowy wpisujemy nazwisko wybranej 
osoby)
*Bliźniaczkom Małgosi i Kasi Domaga-
ła, które zmagają się z cukrzycą typu 1

*Sylwii Litkowskiej, która po wypadku 
komunikacyjnym ma problemy z po-
ruszaniem się

*Zbigniewowi Stepczyńskiemu, ojcu 
dwójki dzieci. W wypadku komunikacyj-
nym stracił nogi, od tego czasu porusza 
się na wózku,

*Filipowi Miszczakowi zmagającemu 
się z atopowym zapaleniem skóry.

*Kamilowi Welczowi choremu na 
nieznaną, postępującą chorobę mięśni.

*Tomkowi Szycowi po udarze niedo-
krwiennym mózgu.

*Stasiowi Witlandowi, który zmaga się 
z obniżonym napięciem mięśniowym, 
atopowym zapaleniem skóry, alergią 
oraz astmą

*Tobiaszowi Zygmanowskiemu, który 
cierpi na wzmożone napięcie mięśnio-
we i dużą wadę wzroku

Podopiecznym Fundacji Dzieciom 
Zdążyć z Pomocą KRS 0000037904:
*Adamowi Sarnowskiemu, który pilnie 
potrzebuje operacji, by mieć szansę 
na chodzenie (cel szczegółowy: 27683 
Sarnowski Adam)

*Jakubowi Kasprzykowi, który zmaga 
się z dziecięcym porażeniem mózgo-
wym, ma problemy z  chodzeniem, 
dysfunkcje neurologopedyczne (cel 
szczegółowy: 19891 Kasprzyk Jakub)

*Erykowi Duszczakowi, który urodził 
się chory na artogrypozę, choroba 
zaburzyła rozwój neurologiczny, ogra-
niczyła możliwości ruchowe nóg i rąk, 
wiotkość mięsni całego ciała (cel szcze-
gółowy: 8992 Duszczak Eryk)

Jeżeli znacie Państwo inne, nie 
wymienione organizacje pożytku 
publicznego działające na terenie 
naszej gminy lub osoby, będące 
podopiecznymi organizacji pożytku 
publicznego prosimy o kontakt z Re-
dakcją „Kórniczanina”

1% podatku - skuteczna pomoc

◊  opr.
Marlena Hanelik

W sali sportowej OKSiR i obiektach Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego 
w Witkowie odbyły się 3 lutego XIX Regional-
ne Zawody Radnych, Wójtów, Burmistrzów, 
Prezydentów i Starostów w Tenisie Stołowych 
o puchar Marszałka Województwa Wielkopol-
skiego pod Honorowym Patronatem Krystyny 
Łybackiej – Posła do Parlamentu Europejskie-
go - III Memoriał im. Krzysztofa Szkudlarka. 
Organizatorem zawodów było Stowarzysze-
nie Młodych Wielkopolan w Gnieźnie.           
Pośród około 150 uczestników imprezy 
znaleźli się radni, wójtowie, burmistrzowie 
i starostowie z terenu 22 gmin i 11 powiatów 
województwa wielkopolskiego, w tym repre-
zentacja gminy Kórnik. 
Miło nam poinformować, że w klasyfikacji 
generalnej zawodów I miejsce zajęli nasi sa-

morządowcy gromadząc w sumie 102 punkt. 
Drugie miejsce wywalczyli reprezentanci 
Zagórowa (80 pkt.), a trzecie Śmigla (76 pkt.). 
Powiat poznański w swojej kategorii sklasyfi-
kowano na miejscu drugim (punktów 142).
Wśród osiągnięć indywidualnych pochwalić 
się możemy II miejscem kierownik Biura 
Rady Miasta i Gminy Bernadetty Piaseckiej 
w Otwartym Turnieju Strzeleckim z Karabinka 
Pneumatycznego (nasza drużyna w strzelaniu 
byłą trzecia) oraz czwarte miejsce wiceburmi-
strza Przemysława Pacholskiego w kategorii 
wójtów, burmistrzów i starostów. Radne Da-
nuta Paluszkiewicz i Krystyna Janicka zdobyły 
odpowiednio 1 i 3 miejsca w rzucie lotką do 
tarczy elektronicznej. 

Samorządowcy na sportowo

◊  ŁG
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WOŚP 2018  z rekordową kwotą 143.640,75 
!!. (Kórnik – 112.752.18, Szczytniki – 
30.888.57) wzbogaconą o 2 pary złotych 
kolczyków !

Składamy gorące podziękowania  Przyjacio-
łom  Orkiestry:
- za ofiarowane na licytacje złote serduszka 
p. Grzegorzowi  Błaszakowi z   Pracowni 
Złotniczej w Kórniku.
-za finansowe wsparcie:
p. Lucjanie Kuźnickiej Tylendzie - prezes  
firmy TFP Kórnik, p. Andrzejowi Tylendzie 
dyrektorowi generalnemu TFP, p. Beacie 
Urbaniak prezes  Kórnickiego Przedsiębior-
stwa Autobusowego  Kombus, p. Mariano-
wi  Maciejewskiemu prezesowi  Gminnej 
Spółdzielni S.Ch. w Kórniku, p. Katarzynie 
Zimniak prezes Banku Spółdzielczego w  
Kórniku,  p. Dariuszowi Grzybkowi preze-
sowi Zarządu Fundacji Zakłady Kórnickie.
-za ogromną  pomoc  rzeczową i organi-
zacyjną dziękujemy: państwu  Danucie 
i Henrykowi  Wlazłym z Firmy Cateringo-
wej „Hedan” Trzebisławki, pracownikom  
i dyrektorowi  Centrum Rekreacji i Sportu 
„Oaza”, a  także pracownikom Wydziału 
Promocji UM w Kórniku.
- restauracjom:  Ventus, Biała Dama, Nestor, 
Oskar i Wielkie Nieba za gorące napoje dla   
wolontariuszy.

Wielkie podziękowania dla osób i firm, które 
wsparły Kórnickie Bractwo Rowerowe w zor-
ganizowaniu rajdu Tour de WOŚP Kórnik - 
Warszawa, czyli dla: KPA  Kombus  Czołowo, 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku, KCRiS 
„OAZA”, KTPS oraz Produkcjoner - Bartosz 
Kasprzyk.

Dziękujemy wszystkim  organizacjom  i sto-
warzyszeniom,  które włączyły się w organi-
zację  Wielkiego  Finału  były to: Komenda 
Hufca  ZHP Kórnik, KTPS, Stowarzyszenie 
Biegowe Brylant, Klub Miłośników  BMW, 
Mad Dogs MC Poland, Koło Gospodyń Wiej-
skich Bnin, Aktywne Radzewianki, Surówki 
Grześkowiak, Stowarzyszenie Sołtysów 
gminy Kórnik, sołectwo Dębiec i Mościenica, 
OSP Kórnik i OSP Kamionki, Maldo Projekt - 
Dominik Maliczak,  Marcopolo Development 
Śrem, Agro Wrak Jeziory Wielkie, Kawiarnia  
Kulka, Pasjoteka. 
Dziękujemy: Kasi Zimnej, Marzenie i Joan-
nie Brylewskim, Małgorzacie Frąckowiak, 
Marzenie Kubiak, Monice Tymickiej,Monice 
Lasek, Darii Rozmiarek, Leonardowi Gór-
ce, Przemysławowi Kolińskiemu, Janowi 
Nowaczykowi, Sylwii Litkowskiej ,Monice 
Kasprzyk, Danucie Lasek i Marii Borowskiej.
Dziękujemy Radnym: Annie Andrzejewskiej, 
Beacie Bruczyńskiej i Julii Bartkowiak. Dzię-
kujemy Tomkowi Nowaczykowi, Bartkowi 
Górce, Markowi Broniewskiemu, Kasi Kacz-
marek, Hani Straus za ogromną pomoc.
Dziękujemy uczniom  kórnickich szkół  a tak-
że  przedszkolakom za zbiórki pieniędzy  
i czynny udział w 26 Finale WOŚP.
Dziękujemy służbom mundurowym za 
pomoc  i ochronę. Podziękowanie kieruje-
my  do występujących dorosłych i małych 
artystów wspomaganych przez rodziców. 

Podziękowania dla:
-  zespołu Żuki Rock&Roll Band, chóru Viva 
la Musica,  Senioritek i Magnolii, Do: Zespołu 
Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej Władysie, 
grupy tanecznej Diament z Borówca z so-
listą i tancerzem  Danondem  Hodgesem. 
-  zespołu Are You in z Kórnika, Klubu Aka-
demii Seniora - Stowarzyszenia Wspaniała  
Siódemka.
Dziękujemy sołtysom, Markowi Templewi-
czowi i  Jackowi Schmidtowi, za zorganizo-
wanie Finału w Szczytnikach, dzięki któremu  
mieszkańcy tego rejonu dorzucili się do 
wspólnej zbiórki kwotą 30.888,57,-
Dziękujemy ofiarodawcom  za przekazane 
przedmioty, usługi i vouchery  na licytację.
 Z całego serca dziękujemy  naszym kwestu-
jącym wolontariuszom za ich ofiarną pracę 
a  darczyńcom za wszystkie datki wrzucone  
do  puszek.

Dziękujemy  Państwu za  obecność,  
wielką hojność  i dobrą zabawę.

Sie ma i  do zobaczenia w  przyszłym roku.

Drodzy Państwo!

Podsumowując Bal Karnawałowy który 
odbył się 20 stycznia chcielibyśmy podzięko-
wać wszystkim zaangażowanym Rodzicom, 
przybyłym Gościom oraz Pracownikom 
naszego przedszkola.

Bal na którym bawiło się łącznie 114 osób 
okazał się dużym sukcesem zarówno pod 
kątem udanej zabawy jak i   zebranych 
środków  w kwocie 3925,70 zł, która zostanie 
przeznaczona na wycieczkę naszych dzieci 
na przedstawienie muzyczne (o terminie i ty-
tule poinformujemy w najbliższym czasie).
Serdeczne podziękowania dla wszystkich 
Pań z przedszkola które zaangażowały się 
w przygotowanie kotylionów na bal.

I wreszcie podziękowania dla tych dzięki któ-
rym nasza zabawa przy loterii fantowej była 
tak udana, a nasi goście mogli wrócić z balu 
z pieknymi i wartościowymi wygranymi. 
Dziękujemy wszystkim Darczyńcom oraz 
osobom zaangażowanym w zbiórkę fantów.

Podziękowania dla osób, które zbierały fanty 
na loterię. Byli to: Marta Taciak, Marzena 

Kuberacka, Magda Gacek, Marcin Jankowski, 
Państwo Górzny, Paulina i Mateusz Urba-
niak, Państwo Rubelek, Wojciech Łączyński, 
Diana Najkowska-Sapryk, Marzena Zimna, 
Izabela Gronek, Paweł Jafernik, Bożena 
Marciniak-Rudawska, Karolina Zimowska, 
Małgorzata Misiak, Anna Jambor, Paulina 
Paprzycka, Paulina Schaedel, Anna Knop-
kiewicz

Dziękujemy naszym sponsorom – firmom, 
które ofiarowały swoje towary lub wyroby,  
bony podarunkowe, książki, artykuły rekla-
mowe itp.

Lista firm, które zasiliły naszą loterię o wspa-
niałe fanty:
Jubiler Buszkiewicz (piękne zawieszki)
Firma Gacek - kosze z owocami
Firma Jańczyk  - soki tłoczone
Self Egoizm – sesje coachingowe
wspaniałe książki od Państwa Rubelek
BZ WBK - gadżety reklamowe i  koszulki 
Reprezentacji Polski
Firma Canon - gadżety reklamowe
Language House Szkoła Jezykowa Katarzyny 
Tomalak – vouchery na lekcje językowe
Zdrowe Nawyki Doradztwo Żywieniowe 
i Dietetyczne Anna Komisarczyk – konsul-

tacje dietetyczne
LeMaMi Fotografia Tatiana Wilińska – sesja 
fotograficzna
Bar Podzamcze w Kórniku – vouchery 
Montenapoleone  - sukienka i  rękawiczki 
skórzane
La Passion Day Spa – vouchery
Kwiaciarnia Stokrotka – vouchery
Kwiaciarnia Bukiecik – vouchery
Kwiaciarnia Płomyk – nagrody rzeczowe 
i voucher
Maryland Szkoła Językowa – vouchery na 
lekcje językowe
Salon Urody Goya – vouchery
Ewa Wiórek Stylizacja Paznokci – vouchery
Studio Atelier – vouchery
Lila Rouge Kosmetyka – vouchery
Marylin Salon Fryzjerski -vouchery
KM Partner – vouchery
Space & More – voucher
KCSiR OAZA – gadżety reklamowe
UMiG Kornik - gadżety reklamowe

Serdecznie Dziękujemy!!!

Podziękowania WOŚP Podziękowania 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla części ob-
rębu Dachowa w rejonie ul. Poznańskiej  

i Szerokiej, gmina Kórnik – etap IV.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2017 r. 
poz. 1073 ze zm.) i art. 39 w związku z art. 54 
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i  jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko (t. j. Dz. U. 2017 
r. poz. 1405), zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
dla części obrębu Dachowa w  rejonie  
ul. Poznańskiej i Szerokiej, gmina Kórnik – 
etap IV, wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko, w dniach od 19 lutego 2018 r.  
do 13 marca 2018 r. w siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości, 
62-035 Kórnik.
Przedmiotem planu miejscowego jest usta-
lenie zasad zagospodarowania terenu dla 
lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej wraz z układem komunikacyjnym 
oraz uporządkowanie stanu istniejącego.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projek-
cie planu miejscowego rozwiązaniami odbę-
dzie się w dniu 12 marca 2018 r. w świetlicy 
w Dachowie, ul. Okrężna, 62-023 Dachowa 
o godz. 17:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i  jego 
ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko, uwagi do projektu planu miej-
scowego może wnieść każdy, kto kwestio-
nuje ustalenia w nim przyjęte, w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 28 marca 2018 r. 

na adres: Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, 
plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, (email: 
kornik@kornik.pl). Zgodnie z art. 18 ust. 3 
ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu 
przestrzennym jako wniesione na piśmie 
uznaje się również uwagi wniesione   za 
pomocą elektronicznej skrzynki podawczej 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.) opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
albo opatrzone podpisem potwierdzonym 
profilem zaufanym ePUAP. Organem wła-
ściwym do rozpatrzenia złożonych uwag 
będzie Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik. 
Jednocześnie, w związku z postępowaniem 
w sprawie strategicznej oceny oddziaływa-
nia na środowisko informuję, że zaintere-
sowani mogą zapoznać się z niezbędna 
dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 
62-035 Kórnik pok. 211.

◊  Organizatorzy:
Anna Komisarczyk
Katarzyna Tomalak
Łukasz Grzegorowsk

◊  Krystyna Janicka,
Robert Jankowski, 
Magda Pawlaczyk 
sztab Kórnik
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„Europejska nagroda młodzieżowa”

Zapraszamy do udziału w konkursie „Eu-
ropejska nagroda młodzieżowa” organi-
zowanym 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: 
„Czym dla ciebie jest Europa?” 

Konkurs kierowany jest dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych od 6 do 21 roku życia.

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

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

W konkursie mogą wziąć udział zarówno 
grupy, np. klasa, jak i indywidualni uczest-
nicy. 

Nagroda główna wynosi 1 500.00 euro. 
(Nagrodę może otrzymać jedna osoba lub 
grupa, a także może być podzielona między 
kilku uczestników). Przewidywane są rów-
nież nagrody pocieszenia. 

Prace prosimy składać w Wydziale Promocji 
Gminy, Kultury i Sportu, Urzędu Miasta i 
Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 41 do dnia 
01.03.2018 roku. 

Przy składaniu prac prosimy o wypełnienie 
karty zgłoszeniowej .
Po wstępnej weryfikacji prac przez spe-
cjalnie powołaną komisję, najlepsze prace 
zostaną przesłane do Urzędu Miejskiego w 
Königstein w Niemczech
Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się 
przed tegorocznymi wakacjami letnimi 
w Königstein. 

Konkurs

Obrady kórnickich wędkarzy

◊  Prezes
M. Grewling

31 stycznia w  Szkole Podstawowej nr 1 
w Kórniku miała miejsce pierwsza zbiórka 
nakrętek realizowana w ramach Programu 
Motywacyjnego Dream Team, który wpisuje 
się w działania edukacyjno – ekologiczne 
„Jestem EKO!”, organizowane przez Radę 
Rodziców we współpracy z Nauczycielami. 
Program ma na celu rozwijanie postaw 
proekologicznych oraz budowanie świado-
mości ekologicznej wśród uczniów, poprzez 
ich udział w zbiórkach makulatury, baterii, 
nakrętek, przedstawieniu ekologicznym, 
warsztatach edukacyjno-ekologicznych na 
wysypisku śmieci w Czmoniu oraz w licznych 
konkursach o  tematyce proekologicznej, 
np. „Śmieciowy Potworek/Ekoludek”, „Eko-
-biżuteria dla Eko Mamy” i innych.
Projekt jest realizowany w  partnerstwie 
z  Kórnickim Stowarzyszeniem Pomocy 
Osobom z Niepełnosprawnością Intelektu-
alną i Ruchową „Klaudynka”. Dostarczone 
przez uczniów nakrętki zostaną sprzedane, 
a zebrane pieniądze zostaną przeznaczone 
na działalność rehabilitacyjną dla pod-
opiecznych Stowarzyszenia. Obecnie Sto-
warzyszenie taką pomocą obejmuje 65 osób 
zamieszkałych na terenie naszej gminy.
W pierwszej zbiórce nakrętek wzięło udział 
238 uczniów ze Szkoły Podstawowej i od-
działów gimnazjalnych. Akcja przerosła 
oczekiwania! Łącznie wszyscy uczniowie 
zebrali ponad pół tony nakrętek!!!! W ogól-
nym rankingu klas w całej szkole wygrała 
klasa 4a, która dostarczyła do szkoły ponad 
65 kg nakrętek. 
Akcję nakrętkową z ramienia Rady Rodziców 
koordynowała Anita Wachowiak we współ-
pracy z Marzeną Szubert, Elwirą Dominiak 

oraz Mariolą Jasińską. Wsparciem obdarzyła 
nas również społeczność Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Kórniku, za którą 
serdecznie dziękujemy.
Zapraszamy do włączenia do wspólnych ak-
cji wszystkich chętnych Rodziców i Uczniów! 
Już 16 marca zbiórka makulatury, 28 marca 
druga zbiórka nakrętek, 10 kwietnia zbiórka 
baterii. Całą akcję 16 maja zakończy (w tym 
roku szkolnym) trzecia zbiórka nakrętek. 
Z uwagi na tak duże zainteresowanie, pla-
nujemy kontynuować Projekt „Jestem Eko!” 
w kolejnych latach.
Dla uczniów i klas, którzy zbiorą najwięcej 
surowców wtórnych czekają cenne nagrody. 
Więcej informacji o Projekcie „Jestem Eko!” 
oraz Programie Motywacyjnym na stronie 
szkoły www.sp1kornik.pl. 
     

Program Motywacyjny  
Dream-Team!

◊ Organizatorzy 
Anita Wachowiak i Marzena Szubert 

W  dniu 28.01.2018, o  godzinie 10:00 
w Strażnicy OSP Kórnik odbyło się zebranie 
sprawozdawcze koła PZW Kórnik za rok 
2017. Zebranie rozpoczął  Prezes Koła - Mi-
rosław Grewling. Prezes powitał wszystkich 
gości: wiceburmistrza Antoniego Kalisza, 
kierownika Wydziału Ochrony Środowiska 
i  Rolnictwa Sławomira Zakrzewskiego, 
przedstawiciela Zarządu Okręgu Ryszarda 
Waligórę oraz wszystkich przybyłych  na 
zebranie. Przewodniczącym zebrania został 
Marian Dominiak. Chwilą ciszy uczczono 
wędkarzy, którzy odeszli z naszych szere-
gów. Przedstawiono sprawozdania z dzia-
łalności koła za rok 2017. Jako pierwszy, 
głos zajął wiceburmistrz Antoni Kalisz, 
wspomniał o rozwoju naszej gminy i współ-
pracy z wędkarzami. Następnie głos zabrał 
Sławomir Zakrzewski, który omówił sprawy 

związane z ochroną środowiska, dojazdem 
do rzek i  jezior. Przedstawiciel Zarządu 
Okręgu - Ryszard Waligóra - poinformował 
wszystkich obecnych o nowych przepisach 
i zmianach w strukturach PZW. Podziękował 
za dobrą współpracę z Zarządem Koła. Po 
wystąpieniach gości i dyskusji, odznaczono 
za zasługi dla rozwoju wędkarstwa wielko-
polskiego Marcina Kuźmę.
Za wyniki w klasyfikacji rocznej wyróżniono:
-wśród kobiet: Halinę Wojkiewicz, Iwonę 
Sulejewską, Helenę Nowakowską,
-wśród seniorów: Mirosława Grewlinga, 
Mariusza Magdziarza, Marka Wójkiewicza,     
-wśród juniorów: Michała Gubańskiego, 
Aleksandrę Sulejewską, Macieja Bukczyń-
skiego.  Zebranie odbyło się w miłej i sym-
patycznej atmosferze.
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W minionym roku uczestnicy Środowi-
skowego Domu Samopomocy w Kórniku 
podczas zajęć mieli okazję poznawać kul-
turę, zwyczaje i języki różnych państw, tych 
leżących niedaleko naszej granicy oraz tych 
bardzo odległych. W trakcie codziennych 
treningów uczyli się m.in. o położeniu 
geograficznym danego państwa, zbierali 
informacje na temat regionalnej kuchni czy 
dyscyplin sportowych z omawianego kraju. 
Na koniec każdego miesiąca organizowany 
był quiz, który miał sprawdzić zakres zdo-
bytej już wiedzy. Uczestnicy bardzo zaan-
gażowali się w poznawanie historii i kultury 
innych krajów. 
Styczeń był miesiącem poświęconym 
Francji. Uczyliśmy się prostych zwrotów w 
języku francuskim, poznawaliśmy barwy i 
symbole oraz najpopularniejsze miasta we 
Francji. Na zajęciach sportowych uczyliśmy 
się gry w bule, natomiast na zajęciach z 
ogrodnictwa przeglądaliśmy zdjęcia po-
święcone ogrodom w stylu francuskim. 
Nasze apetyty rozbudziło poznawanie 
charakterystycznych przypraw, zapachów 
i smaków znanych z kuchni francuskiej. 
Podczas treningu kulinarnego uczyliśmy się 
przygotowywać ratatouile.
W lutym z racji zimowej pogody przenieśli-
śmy się na gorący Madagaskar, gdzie po-
znawaliśmy m.in. instrumenty afrykańskie, 
wzory strojów etnicznych, czy dyscypliny 
lekkoatletyczne. Uczyliśmy się języka mal-
gaskiego i przygotowywaliśmy typowy mal-
gaski gulasz o nazwie romazava. Nie można 
ominąć naszego balu afrykańskiego – zdjęcia  
z tego wydarzenia można obejrzeć na naszej 
stronie na Facebooku.
Marzec poświęcony był poznawaniu kultury 
i regionów Włoch. Poznawaliśmy włoskie 
metody plastyczne – sgraffito, oraz włoskie 
opery narodowe. W kuchni natomiast pach-
niała lasagne.
W kolejnym miesiącu podróżowaliśmy do 
Hiszpanii. Poznawaliśmy m.in. tradycyjne 
hiszpańskie potrawy wielkanocne, tańce 
charakterystyczne dla tego kraju i dowie-
dzieliśmy się czym jest corrida. Nie mogło 
zabraknąć tradycyjnej hiszpańskiej potrawy 
czyli paelli – uczestnicy przygotowywali ją 
podczas zajęć kulinarnych. Poznawaliśmy 
najpopularniejsze miasta turystyczne i 
uczyliśmy się prostych zwrotów w języku 
hiszpańskim.
W maju odwiedziliśmy Amerykę. Dowie-
dzieliśmy się jaki jest podział terytorialny 
USA, czym różni się nasze Święto Niepod-
ległości od amerykańskiego oraz jakie są 
języki urzędowe obowiązujące w tym kraju. 
Podczas zajęć kulinarnych uczestnicy uczyli 
się przygotowywać popcorn oraz tradycyjne 
pyszne hamburgery. 
Prosto z Ameryki udaliśmy się do Meksy-
ku,aby poznawać święta, obyczaje oraz 
język i kuchnię meksykańską. Przy tej okazji 

udaliśmy się również do Muzeum Arkadego 
Fiedlera w Puszczykowie, żeby podziwiać 
wspaniałe pamiątki i opowieści z wypraw 
Pana Fiedlera.
Miesiące letnie poświeciliśmy na poznanie 
Węgier i Chin. W lipcu uczestnicy tworzyli 
m.in. godło Roku Kultury Węgierskiej w Pol-
sce, zapoznali się z haftami pochodzącymi  
z Kalocsa i Matyófold, oraz podjęli próbę 
przygotowania „Wody Królowej Węgier”.  
W kuchni pachniało gulaszem węgierskim 
i tradycyjnymi przyprawami z tego regionu 
Europy. Na zajęciach z biblioterapii  czyta-
liśmy książkę Ferenca Molnara „Chłopcy 
z Placu Broni”. Szybko przekonaliśmy się, 
że język węgierski powoduje bardzo dużo 
uśmiechu na twarzy ze względu na zabawne 
różnice w wymowie.
W sierpniu natomiast uczyliśmy się języka 
chińskiego i wbrew obawom nie był on 
tak trudny jakby się mogło wydawać na 
początku. Nasi uczestnicy szybko przyswoili 
sobie wymowę powitania czy pożegnania 
w tym języku. Poznawaliśmy także pismo, 
symbole i religię Chin. Najwięcej zabawy 
mieliśmy podczas zajęć kulinarnych, pozna-
waliśmy wówczas odmiany kuchni chińskiej, 
podstawowe składniki takie jak tofu czy sos 
ostrygowy oraz uczyliśmy się zasad jedzenia 
pałeczkami (ten element był najzabawniej-
szy). Na obiad przygotowany był makaron 
ryżowy z kurczakiem i warzywami.
Po wakacjach powróciliśmy nieco bliżej na-
szej granicy, a mianowicie do Rosji. Uczest-
nicy poznawali tradycyjne stroje ludowe i 
narodowe dawnej Rosji, przypominali sobie 
kroki do rosyjskiego tańca kazaczok. Pod-
opieczni poznali największych pisarzy litera-
tury rosyjskiej, stolicę i zabytki oraz nauczyli 

się kilku prostych słówek w języku rosyjskim. 
Zgodnie z tradycją, tak jak w każdym mie-
siącu, również w tym pracownia kulinarna 
starała się stanąć na wysokości zadania i 
uczestnicy podczas zajęć przygotowywali 
tradycyjne rosyjskie bliny drożdżowe z 
kwaśną śmietaną i szczypiorkiem – pychota.
Jesienią zatrzymaliśmy się po drugiej stronie 
granicy, a mianowicie w Niemczech. Dowia-
dywaliśmy się kim byli i czym zasłynęli m.in. 
Albert Einstein, Rudolf Diesel czy Johannes 
Kepler. Uczyliśmy się j. niemieckiego i pozna-
liśmy stolicę oraz główne szlaki turystyczne 
tego niezbyt odległego kraju. Uczestnicy 
dowiedzieli się jakie są najpopularniejsze 
gatunki chleba, a na stole królowała golonka 
po bawarsku ze smażonymi warzywami, 
natomiast na deser zajadaliśmy przepyszne 
strucle z jabłkami.
Z powodu Święta Niepodległości przypa-
dającego w miesiącu listopadzie cały ten 
czas poświęciliśmy na poznawanie i pielę-
gnowanie kultury polskiej. Powtórzyliśmy 
sobie naszą historię, utrwaliliśmy nazwy naj-
większych rzek i jezior w Polsce. Poznaliśmy 
również historię kuchni polskiej oraz podział 
i specjały poszczególnych regionów kraju. 
Ten miesiąc chyba najbardziej przypadł do 
gustu naszym uczestnikom, czuli się swojsko 
 i bezpiecznie. Pomimo, iż wszystkie pozna-
wane kraje były piękne i pełne ciekawych 
miejsc, a ich kultura niekiedy znacznie różni-
ła się od naszej, tęskno nam było do naszej 
pięknej ojczyzny i do tego co już znamy i lubi-
my. Bo jak wszystkim wiadomo „ WSZĘDZIE 
DOBRZE, ALE W DOMU NAJLEPIEJ”

Dookoła świata z ŚDS-em

20 stycznia 2018 roku w siedzibie KOK-u od 
wczesnych godzin popołudniowych trwały 
gorączkowe przygotowanie do drugiej już 
w  tym sezonie artystyczno-kulturalnym 
potańcówki ludowej zainicjowanej przez 
państwa Zuzannę i Zbyszka Litewka, a współ-
organizowanej przez grupę aktywnych 
sympatyków Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi 
Kórnickiej WŁADYSIE pod patronatem dyrek-
tora KOK-u pana Sławomira Animuckiego.
Organizatorzy serdecznie witali i cieszyli się 
obecnością znakomitych gości w szczegól-
ności: naszego Burmistrza pana Jerzego 
Lechnerowskiego, radnej naszej gminy pani 
Danuty Paluszkiewicz oraz wicedyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku pani 
Marzeny Dominiak.
Tym razem podczas zabawy wszyscy zostali 
zaproszeni do świata karcianej gry, dzięki 
scenografii przygotowanej przez pana Piotr 
Rogalińskiego. Uczestnikom nie pozosta-

wało więc nic innego, jak tylko przylgnąć 
do zaproponowanej konwencji i wyciągnąć 
asy z  rękawa w postaci ukrytych nie raz 
umiejętności tanecznych i po prostu podjąć 
wyzwanie. Podobnie jak za pierwszym razem 
impreza była przeznaczona dla całych rodzin 
– najmłodszym jej uczestnikiem był dwu-
miesięczny Tomek syn państwa Małgorzaty 
i Łukasza Nowaków, a górna granica wieku 
stała się nieuchwytna. Nie mogło się zatem 
obyć bez animowanych zabaw z przyśpiew-
kami i pląsami, na które czekały nie tylko 
dzieci. Obowiązywał wyłącznie dobry humor 
i chęć zabawy. 
A tej oczywiście nie brakowało, bo muzyka 
sama niosła nas na parkiet. Wspaniali muzy-
kanci zagrali porywającą tradycyjną wiejską 
muzykę z różnych regionów Polski: kapela 
Przodki sieradzko-kaliską, kapela Gołoborze 
kaliską, Kapela Robocza z Roztocza lubelską, 
a urzekającą muzykę rzeszowsko-przemyską 

zagrał wraz kapelą cymbalista Łukasz Sło-
twiński stając się gwiazdą wieczoru.
Wiejski Potańc trwał ponad 4 godziny, wielu 
gości i tancerzy bawiło się do samego końca, 
w trakcie posilając się przy szwedzkim stole 
pełnym różnych smakowitości. Rodzice 
i  sympatycy Władysiów posiadają wiele 
talentów kulinarnych i nie tylko. Wśród tań-
czących można było zauważyć stylizowane 
folklorystycznie stroje z różnych regionów.
Atmosfera była naprawdę cudowna – jak to 
na Karnawał przystało. Udzieliła się ona rów-
nież zaproszonym artystom, którzy bardzo 
pozytywnie wyrażali się o kórnickim odbiorcy 
takiej właśnie ludowej muzyki.
Na uwagę zasługuje również fakt, że tak jak 
sprawnie Potańcówka została zorganizowa-
na, tak również została „posprzątana” przez 
gospodarzy i gości. Aż się marzy następny 
tak miły wieczór.

Drugi wiejski potańc z asem w rękawie

                                     ◊ KS
Foto. Teodor Jeske-Choiński

Grali skocznie dzieciąteczku na lirze
Nie tylko na lirze, ale na lutni, basetli 
i  barabanie przygrywali Dzieciąteczku 
i  kolędującym Mu gościom członkowie 
grupy teatralnej: Karolina Ociepka, Jan 
Kiernicki i Piotr Rogaliński na noworocz-
nym  spotkaniu „Ogończyka” i Przyjaciół 
tym razem w Sali Szkółek Kórnickich. Pan 
Rogaliński po raz trzeci gościł w naszym 
Stowarzyszeniu, jego oryginalne propo-
zycje scenograficzne i teatralne cieszą się 
wielkim uznaniem wśród naszych gości; 
za każdym razem zaskakuje on zebranych 
świeżością pomysłów.  
Spotkania kolędowe „Ogończyka” odbywa-
ją się od  dziesięciu lat, warto przypomnieć 
pierwsze, w przyziemiach Zamku, a które 
firmował Pan Jacek Kowalski z zespołem  
muzyki dawnej, późniejsze w  restau-
racjach: Walentynce, Kórnickiej i  Białej 
Damie z zespołem Sikory, zawsze z dawką 
teatralnych wrażeń, które przyciągają 
z roku na rok coraz większe grono uczest-
ników, zobowiązujące organizatorów do 

poszukiwań, nie tylko coraz to większej 
sali, ale także nowych pomysłów.
Cieszy nas, że w  tym działaniu wspiera 
nas grono życzliwych Przyjaciół, to zawsze 

u  progu nowego roku napawa optymi-
zmem: Kochani, wszystkim Wam, życzymy 
szczęśliwego roku 2018! 
 ◊Lena Kuczyńska-Nowak

◊  Społeczność Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Kórniku
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Dofinansowania - wynik konkursu
Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Miasta i Gminy Kórnik, w wyniku przeprowadzenia otwar-
tego konkursu ofert z zakresu: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Lp. NAZWA ORGANIZACJI NAZWA ZADANIA
Kwota przyznana 

 na rok 2018
1.

Fundacja Piotra Reissa

Współorganizowanie różnych imprez sportowych. Reiss Cup – turniej piłki nożnej 3 000,00 zł.

2. Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Ligii Wielkopolsko Lubuskiej  
dla dzieci i młodzieży Gminy Kórnik 0,00 zł.

3.

Stowarzyszenie 
 „UKS – Jedynka Kórnik

IX Memoriał M.Serwatkiewicza w tenisie stołowym, rzucie lotką i strzelectwie sport. 1 000,00 zł.
4. Udział zespołu UKS – Jedynka Kórnik w rozgrywkach IV Ligi Tenisa Stołowego 1 000,00 zł.
5. Siódme Radzewskie Spotkania z Badmintonem – sezon 2018 1 000,00 zł.
6. Kórnicka Liga Siatkówki Amatorów 4 000,00 zł.
7. Amatorska Liga Piłki Nożnej 10 000,00 zł.

8. Śladami Robin Hooda, Legolasa i Zuzanny Pevensie  
– organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w Łucznictwie 10 000,00 zł.

9. Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji pływackiej 30 000,00 zł.
10. Bieg Zamoyskiego 15.07.2018 r. 5 000,00 zł.

11. Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach Narodowego Programu Rozwoju 
Kolarstwa – Szkółka Kolarska Kórnik 7 000,00 zł.

12. 20 Ogólnopolski Wyścig Kolarski na Rowerach Górskich o Puchar Burmistrza, 49 
Festyn Rowerowy dla Dzieci, Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w MTB 3 000,00 zł.

13. 20 Ogólnopolskie Kolarskie Kryterium o Puchar Burmistrza. 
50 Jubileuszowy Wielki Festyn Rowerowy dla Dzieci 6 000,00 zł.

14. Szkolenie dzieci młodzieży w ramach sekcji kolarskiej 100 000,00 zł.

15. Stowarzyszenie Biegowe 
Brylant Kórnik

9. PZU FESTIWAL BIEGOWY Krynica-Zdrój. Udział członków kórnickiego 
stowarzyszenia BRYLANT Kórnik oraz mieszkańców Gminy Kórnik  
w międzynarodowych zawodach jako reprezentacji Gminy Kórnik 7 000,00 zł.

16. UKS „RADZEVIA” Radzewo Unihokej jest okej 7 500,00 zł.

17. Stowarzyszenie Rodan Club Udział dzieci i młodzieży w aktywności fizycznej, w imprezach organizowanych 
w Gminie Kórnik, w turniejach międzyklubowych i ogólnopolskich 0,00 zł.

18. Stowarzyszenie „Grupa 
Rowerowa Szczytnikio-Koninko

VI Rodzinny Rajd Rowerowy – pt. „Niekończąca się opowieść o wspólnym 
rowerowaniu” 3 400,00 zł.

19. KS AVIA Szkolenie i udział w rozgrywkach piłki nożnej 45 000,00 zł.

20. Fundacja PBG Basket Junior Całoroczne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w klubie koszykówki PBG 
Basket Junior 7 000,00 zł.

21. Polski Związek Wędkarski 
Koło nr 19 Kornik

Zawody o Puchar burmistrza Kórnika 2 000,00 zł.
22. Kórnickie Spotkania z Białą Damą 2 000,00 zł.

23.
MUKS „Wieża Kórnicka”

Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w szachach. Zajęcia sportowe i udział 
w rozgrywkach Uczniowskich Klubów Sportowych. Współorganizowanie 

imprez sportowych w tym VII KLSz-W. 10 000,00 zł.

24. Organizacja VIII Ogólnopolskiego Błyskawicznego Turnieju Szachowego 2 500,00 zł.
25.

UKS Oaza Kórnik
Organizacja zawodów XVIII ligi taekwondo 0,00 zł.

26. Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w taekwondo 
olimp. 20 000,00 zł.

27. Stowarzyszenie „Kórnickie 
Bractwo Rowerowe” IV Kórnicki Maraton Rowerowy 2 000,00 zł.

28. OSP w Radzewie II Memoriał im. Jana Wójkiewicza w piłce nożnej dzieci i młodzieży 1 000,00 zł.
29. Kórnickie Stowarzyszenie 

Pomocy Osobom  
z Niepełnosprawnością 
Intelektualna i Ruchową 

„Klaudynka”

Klaudynkowe sobotnie warsztaty sportowe 0,00 zł.
30. Sportowe wakacje 0,00 zł.

31. W zdrowym ciele – zdrowy duch! 2 400,00 zł.

32.

MUKS Poznań

I Międzynarodowy Turniej Koszykówki „Tytus Cup” – Kórnik 2018 6 000,00 zł.

33. Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w ramach 
Kórnickiego Centrum Koszykówki 22 000,00 zł.

34.

Kórnicki Klub Karate
Shotokan Raven

Przygotowanie i uczestnictwo Kórnickiego Klubu Karate Shotokan Raven w 
miejskich, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach oraz 

stażach karate
6 000,00 zł.

35. Organizacja VI Otwartego Turnieju Karate Dzieci i Młodzieży o puchar 
burmistrza Miasta i Gminy Kórnik Raven Cup 2018 2 000,00 zł.

36. Organizacja szkoleń i treningów karate dzieci uzdolnionych sportowo. 7 000,00 zł.

Kórnickie Stowarzyszenie 
Sportowe „Kotwica”

Organizacja szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w dziedzinie 
sportu – piłka nożna. Przygotowanie i uczestnictwo klubu sportowego w 
miejskich, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach 
sportowych. Popularyzacja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży 

poprzez tworzenie warunków do uprawiania gier zespołowych na terenie gminy

200 000,00 zł.

37. Stowarzyszenie Wiara Lech Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej 5 000,00 zł.

38. Stowarzyszeni Przyjazny 
Borówiec Bieg przełajowy Borówiecka Zadyszka 2 000,00 zł.

39.

UKS „TKD – Kórnik”

Organizacja szkolenie z zakresu taekwondo dla dzieci i młodzieży oraz 
przygotowanie i udział uzdolnionych zawodników w zawodach krajowych  

i międzynarodowych 25 000,00 zł.

40. Organizacja turniejów taekwondo: X Otwartego Turnieju Taekwondo o puchar 
burmistrza Kórnika, VIII Gwiazdkowego Turnieju Taekwondo dla Dzieci 5 000,00 zł.

41. UKS AVIA Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie olimpijskiej 
odmiany taekwondo w Uczniowskim Klubie Sportowym AVIA 3 000,00 zł.

41. Klub Sportowy MOTORC Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 0,00 zł.

42.

UKS „Dwójka Kórnik”

Współorganizowanie różnych imprez sportowych – Mistrzostwa Gminy Kórnik 
w Ergometrach Wioślarskich 1 000,00 zł.

43. Organizacja szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w różnych 
dyscyplinach sportowych - wioślarstwo 15 000,00 zł.

44.
Przygotowanie i uczestnictwo klubów sportowych rożnych dyscyplin  

w miejskich, ogólnopolskich oraz międzynarodowych imprezach sportowych 
- wioślarstwo 0,00 zł.

45. Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w różnych 
dyscyplinach sportowych - wioślarstwo 8 000,00 zł.

OGÓŁEM: 599 800,00 zł.

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Miasta i Gminy Kórnik, w wyniku przeprowadzenia otwar-
tego konkursu ofert z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

Lp. NAZWA ORGANIZACJI NAZWA ZADANIA Kwota przyznana 
 na rok 2018

1.
Stowarzyszenie Teatralne 

Legion

Warsztaty artystyczne dla młodzieży 3 000,00 zł.
2. Scena faktu „Rzeczypospolita Kórnicka” 7 500,00 zł.
3. Koncert Legionu „Swoi Swoim” 2 000,00 zł.

4. Parafia Rzymsko-katolicka 
pw. Św. Wojciecha w Bninie

Zabezpieczenie terenu dziedzictwa kulturowego – Półwysep Szyja w Kórniku-
Bninie 5 000,00 zł.

5.

ZHP Chorągiew Wielkopolska 
– Hufiec Kórnik

XVIII Powiatowy konkurs recytatorski „Wpisani w historię” 2 000,00 zł.
6. Wieczornica harcerskich pokoleń – spotkanie z historią i piosenką 600,00 zł.

7. Uroczyste obchody 100-lecia odzyskania niepodległości – koncert laureatów 
konkursu recytatorskiego „Wpisani w historię” 800,00 zł.

8. Fundacja „APJA” Muzyczny spacer wśród książek 4 000,00 zł.

9. Kórnickie Towarzystwo 
Śpiewacze Koncerty „Castellum Cantans” 4 000,00 zł.

10. Stowarzyszenie Grupa 
Rowerowa Szczytniki - Koninko

Wyjazd kultywujący pamięć narodową, pielęgnowanie polskości oraz rozwój 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców gminy Kórnik 1 000,00 zł.

11. Stowarzyszenie Blisko Kultury Muzyczna Promenada 3 000,00 zł.

12.
Kórnicko – Bnińskie Bractwo 

Kurkowe

Kultywowanie lokalnej kultury oraz tradycji patriotycznych w związku z udziałem 
reprezentacji strzeleckiej Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego w 489 Światowym 
Zjeździe Europejskich Stowarzyszeń Strzeleckich Schutzenfest Hannover 2018 w 100 

rocznicę odzyskania niepodległości oraz 30-lecia reaktywacji Bractwa.
10 200,00 zł.

13. Stowarzyszenie Aktywna 
Mościenica „Jak za dawnych lat – niedzielne obiady u Babci” 3 000,00 zł.

14. Kórnickie Stowarzyszenie 
Ogończyk

Wycieczka z cyklu „Poznań wart Poznania” 1 000,00 zł.
15. Śladami drewnianych kościołów w Wielkopolsce 1 000,00 zł.

16.
Stowarzyszenie Kawaleryjskie 

im. 7 Pułku Strzelców 
Konnych Wielkopolskich

„Pamiętamy” Patriotyzm lokalny 1 700,00 zł.

17. Stowarzyszenie przyjaciół 
Chóru „Tutti Santi” Warsztaty doskonalenia głosu i rytmiki dla członków chóru „Tutti Santi” 1 120,00 zł.

18. Stowarzyszeni Klub Biegacza 
„Wartko”

„Znam zabytki mojej gminy – kościół p.w. Wszystkich Świętych w Kórniku” – 
warsztaty zabytkowej architektury miasta i gminy Kórnik dla dzieci 0,00 zł.

19. Stowarzyszeni „Wspaniała 
Siódemka”

Spotkania z kulturą 2 720,00 zł.
20. Warsztaty krawieckie dla seniorów 3 000,00 zł.
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21.
OSP w Kamionkach

Seniorzy na start 1 000,00 zł.
22. VI Festyn produktu lokalnego 1 000,00 zł.
23. XVII Festyn Rodzinny w Kamionkach 3 000,00 zł.
24.

Stowarzyszenie Smartness
Festiwal Batyskaf 2018 8 000,00 zł.

25. Odjazdowy Bibliotekarz – VI edycja, Kórnik 2018 2 450,00 zł.

26. Fundacja Pro Bike & Dance 3 sesje zdjęciowe na terenie Kórnika do kalendarza z rowerami zabytkowymi 
2019 w miejscach atrakcyjnych turystycznie 0,00 zł.

27. Stowarzyszenie „Lepsze 
Runowo” Kwiat Runowa się bawi 2 000,00 zł.

28. Stowarzyszenie 
„Towarzystwo ku Upiększaniu 

Miasta Kórnika”

Dodatkowe wersje językowe dla serwisu kornik.travel 0,00 zł.

29. Wystawa fotografii „Stary Kórnik i Bnin na rycinach Promińskiego” 3 000,00 zł.

30.
Stowarzyszenie 

motocyklistów MAD DOGS 
Kórnik

Wściekła majówka 2018 z klubem MAD DOGS Kornik 2 000,00 zł.

31. O ! Środek Sp. z o. o. O!kultura 2 000,00 zł.

32. Towarzystwo Pamięci 
Postania Wielkopolskiego

Organizacja obchodów 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 
1918/1919 6 800,00 zł.

33. Stowarzyszenie 
Zaangażowani

Radość tworzenia wg przepisów Wisławy Szymborskiej, czyli pierwszy kórnicki 
artystyczny kolaż plenerowy 0,00 zł.

34. Parafia Rzymskokatolicka pw. 
Św. Matki Teresy z Kalkuty Parafiada 2018 2 000,00 zł.

OGÓŁEM 89 890,00 zł.

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Miasta i Gminy Kórnik, w wyniku przeprowadzenia otwar-
tego konkursu ofert z zakresu: wypoczynku dzieci i młodzieży;

Lp. NAZWA ORGANIZACJI NAZWA ZADANIA Kwota przyznana 
 na rok 2018

1. Kórnickie Towarzystwo 
Pomocy Społecznej Akcja Lato 2018 17 000,00 zł.

2.
WST i RW WARTA

Poznaj Wielkopolskę z Kajaka – Śladami Powstania Wielkopolskiego 1 000,00 zł.
3. 20. Jubileuszowy Spływ Kajakowy „Integracja 2018” 2 000,00 zł.
4. ZHP Chorągiew Wielkopolska 

- Hufiec Kórnik
Biwak zimowy Hufca ZHP Kórnik w Rogalinku 3 000,00 zł.

5. Harcerski obóz szkoleniowo-wypoczynkowy 6 000,00 zł.

6.
Parafia rzymskokatolicka 

 pw. Św. Matki Teresy 
 z Kalkuty w Kamionkach

Wakacje 2018 - Podlasie 2 000,00 zł.

7.
Stowarzyszenie Wspierania 

Inicjatyw Oświatowo-
Wychowawczych im. Teresy Kras

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

8.

Kórnickie Stowarzyszenie 
Pomocy Osobom z 

Niepełnosprawnością 
Intelektualną i Ruchowa 

„Klaudynka”

Klaudynkowe wycieczki 1 000,00 zł.

9. OSP w Kamionkach Wycieczka Główczyce – Zlot Wozów Strażackich 2018 1 000,00 zł.
10. Jednodniowa impreza turystyczno - edukacyjna 1 000,00 zł.
11. UKS „TKD – Kórnik” Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla członków UKS „TKD – Kórnik” 0,00 zł.

12. Stowarzyszenie „Życzliwi 
Dwójce”

Wizyta uczniów ze Szkoły Podstawowej w Brzegach z partnerskiej gminy 
Bukowina Tatrzańska w Kórniku 4 000,00 zł.

13. O ! Środek Sp. z o. o. Kreatywne Półkolonie 2 000,00 zł.
14. UKS „Dwójka Kórnik” Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu gminy 0,00 zł.

OGÓŁEM 40 000,00 zł.

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Miasta i Gminy Kórnik, w wyniku przeprowadzenia otwar-
tego konkursu ofert z zakresu: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

Lp. NAZWA ORGANIZACJI NAZWA ZADANIA Kwota przyznana 
 na rok 2018

1. ZHP Chorągiew Wielkopolska 
– Hufiec Kórnik Betlejemskie Światło Pokoju 600,00 zł.

2.
Polski Komitet Pomocy 

Społecznej
Zarząd Okręgowy w Poznaniu

Organizacja przedsięwzięć na rzecz integracji społeczności lokalnej 3 000,00 zł.

3. Stowarzyszenie Nasze 
Błażejewo

ZDROWO JESZ – ROŚNIESZ TEŻ! Cykl zajęć edukacyjno – rozwojowych dla 
dzieci i rodziców – warsztaty kulinarne 1 500,00 zł.

4. Stowarzyszenie „ROGĄDA” Zorganizowanie spotkania przy muzyce dla seniorów z Gminy Kórnik 2 000,00 zł.

5. Stowarzyszenie „Wspaniała 
Siódemka” Mistrzostwa gminy Kórnik w planszowych grach logicznych 680,00 zł.

6. Stowarzyszenie Przyjazny 
Borówiec

Biesiada na Koniec Lata – 2018 (Edycja 10-a) 4 000,00 zł.

7. Stowarzyszenie Otwarte 
Skrzynki Święto Pyry 1 700,00 zł.

OGÓŁEM 13 480,00 zł.

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

Lp. NAZWA ORGANIZACJI NAZWA ZADANIA Kwota przyznana 
 na rok 2018

1. Kórnickie Towarzystwo Pomocy 
Społecznej

Realizacja zadań polegających na rozwiązywaniu problemów społecznych 
dot. ubóstwa, przemocy w rodzinie, bezrobocia, niepełnosprawności 11 000,00 zł.

2. Polski Komitet Pomocy 
Społecznej

Zarząd Okręgowy w Poznaniu

Zorganizowanie spotkań świątecznych dla samotnych i ubogich 3 000,00 zł.

3. Organizacja dystrybucji żywności w ramach pomocy z Unii Europejskiej 8 900,00 zł.

4. Fundacja „PRELUDIUM” Prowadzenie poradnictwa i działań na rzecz osób uzależnionych oraz działań 
z zakresu profilaktyki uzależnień, bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia 0,00 zł.

5. Stowarzyszenie Emerytów  
i Rencistów Oświaty Kórnickiej Zorganizowanie spotkania wigilijnego 1 000,00 zł.

6. Związek Kombatantów RP iBWP Spotkanie wigilijne dla kombatantów 2 000,00 zł.
OGÓŁEM 25 900,00 zł.

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

Lp. NAZWA ORGANIZACJI NAZWA ZADANIA Kwota przyznana 
 na rok 2018

1.
Polski Komitet Pomocy 

Społecznej
Zarząd Okręgowy w Poznaniu

Organizacja turnusu rehabilitacyjno-wypoczynkowego dla dorosłych, dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Kórnik 6 000,00 zł.

2. Kórnickie Stowarzyszenie 
Pomocy Osobom z 

Niepełnosprawnością 
Intelektualna i Ruchową

Tak – dla rehabilitacji 18 300,00 zł.

3. Turnus rehabilitacyjno - wypoczynkowy 5 700,00 zł.

OGÓŁEM 30 000,00 zł.

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

Lp. NAZWA ORGANIZACJI NAZWA ZADANIA Kwota przyznana 
 na rok 2018

1. Fundacja Edukacji Społecznej 
„EKOS”

Konkurs :Złota Żaba” i „Złota Żabka”. Drugi etap i zakończenie konkursów 
2017/2018 1 500,00 zł.

OGÓŁEM 1 500,00 zł.

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Miasta i Gminy Kórnik, w wyniku przeprowadzenia 
otwartego konkursu ofert z zakresu: ratownictwa i ochrony ludności;

Lp. NAZWA ORGANIZACJI NAZWA ZADANIA Kwota przyznana 
 na rok 2018

1. OSP Kamionki Pierwsza pomoc dla każdego 3 000,00 zł.
OGÓŁEM 3 000,00 zł.

Na stronie internetowej   

https://kornik.budzet-obywatelski.org/  

można wypełnić ankietę na temat  

Budżetu Obywatelskiego gminy Kórnik. 

Oceń te konsultacje społeczne,  zaproponuj nowe rozwiązania, 

pomóż nam opracować kolejną edyzję BOGK.
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Dnia 27 stycznia 2018 r. w Klubie „Senior” 
w Borówcu, zebrały się delegacje  zaprzy-
jaźnionych stowarzyszeń mundurowych: 
Szwadron Kawalerii Ziemi Konińskiej ze 
sztandarem pod dowództwem rtm. Macieja 
Chojnackiego, kultywującego tradycje 14 
pułku Ułanów Wielkopolskich, delegacja 
Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego 
z  królem Grzegorzem Tobołą i  wicepre-
zesem Zbigniewem Tomaszewskim, de-
legacja Kurkowego Bractwa Strzeleckiego 
z Wrześni, Jan Cicharski z OSP w Miłosławiu, 
delegacja Nadleśnictwa „Babki”, Wojciech 
Koterba – prezes Grupy Rekonstrukcyjnej 
Powstańców Wielkopolskich im. Generała 
Stanisława Taczaka w Mieszkowie. Na spo-
tkanie przybyli: Adam Lewandowski- prze-
wodniczący Rady Gminy w Kórniku, Jerzy 
Lechnerowski - burmistrz Gminy ze swoimi 
zastępcami, Dorota Przybylska, prezes Koła 
Towarzystwa Pamięci Powstania Wielko-
polskiego 1918/1919 w Kórniku, proboszcz 
ks. Waldemar Twardowski. Honorowymi 
gośćmi byli: dr Jarosław Łuczak – kierownik 
Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego oraz 
Lech Dymarski – dyrektor Muzeum Walk 
Niepodległościowych w Poznaniu w latach 
2003-2015. Wśród zaproszonych byli Ewa 
i Adam Majewscy z Poznania członkowie 
Koła Pamięci Powstania Wielkopolskiego 
1918/1919 w Kórniku, w strojach szamotul-
skich,  mieszkańcy Borówca i Gminy Kórnik. 
W Kórniku pamięć o powstaniu wielkopol-
skim jest powszechna i nie potrzeba nikogo 
namawiać do uczestnictwa w rocznicowych 
obchodach. Po zbiorowym odśpiewaniu 
kolędy „Bóg się rodzi, Pan nad Pany”, 
rotmistrz Włodzimierz Rocławski – prezes 
Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. 7 pułku 

Strzelców Konnych Wielkopolskich wprowa-
dził poczty sztandarowe, powitał przybyłych 
i przedstawił krótką historię stowarzyszenia 
i  jego dokonania. Wspomniał o  święcie 
poświęcenia sztandaru stowarzyszenia 10 
lat wcześniej. Po oficjalnych wystąpieniach 
gości Ryszard Olejniczak z Poznania opisał 
pierwsze Dnia Ułana w Poznaniu, organi-
zowane w 1986 r. przez Uniwersytecki Klub 
Jeździecki. 
Aktualnie w Wielkopolskim Muzeum Woj-
skowym odbywa się wystawa poświęcona 
Ignacemu Matuszczakowi – miłośnikowi 
i znawcy polskiego munduru wojskowego. 
Wystawę przygotował dr Jarosław Łuczak, 
dyrektor Muzeum i  autor opracowania 
towarzyszącego wystawie. W prezentacji 
multimedialnej przedstawił on historię pol-
skiego munduru wojskowego z naciskiem 
na mundury Wojsk Wielkopolskich 1918/19. 
Sierżant Ignacy Matuszczak (1901-1981) 
należał do największych znawców umundu-
rowania w Polsce. Wykład Jarosława Łuczaka 
wzbudził duże zainteresowanie i dyskusję. 
Spotkanie zakończyło się uroczystą biesiadą, 
przygotowaną przez gospodarzy.
Spotkanie było okazją przypomnienia 
wydarzeń sprzed 100 lat. Takim przypo-
mnieniem było wystąpienie Wojciecha Ko-
terby z Mieszkowa oraz Macieja Małeckiego 
z Kórnika, który od organizatorów otrzymał 
pamiątkową flagę powstańczą. Wśród 
uczestników Powstania Wielkopolskiego 
było wielu braci kurkowych, członków or-
ganizacji „Sokół” a przede wszystkim dobrze 
wyszkolonych przez prusaków i zahartowa-
nych w bojach I wojny światowej żołnierzy 
różnych formacji w tym ułanów Polaków. 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko 
Głównego Księgowego

 w Bibliotece Publicznej w Kórniku
Określenie stanowiska: Główny Księgowy 
Wymiar zatrudnienia: ½ etatu od dnia 
01.03.2018 r.
Wymagania niezbędne
Osoba ubiegająca się o stanowisko Główne-
go Księgowego powinna spełniać zgodnie 
z art.54 ust. 2 o finansach publicznych (Dz.U. 
z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), następujące 
niezbędne wymagania:
1. Ma obywatelstwo polskie;
2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych 
oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3. Osoba nie była prawomocnie skazana za 
przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko 
obrotowi gospodarczemu, przeciwko działal-
ności instytucji państwowych oraz samorządu 
terytorialnego, przeciwko wiarygodności 
dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4. Posiada znajomość języka polskiego w mo-
wie i piśmie w zakresie koniecznym do wyko-
nywania obowiązków głównego księgowego;
5. spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia 
magisterskie, ekonomiczne wyższe studia 
zawodowe, uzupełniające studia magister-
skie lub ekonomiczne studia podyplomowe 
i posiada co najmniej 3-letnią praktykę 
w księgowości;
b) ukończyła średnią, policealną lub poma-
turalną szkołę ekonomiczną i posiada co 
najmniej 6-letnią praktykę w księgowości;
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewiden-
tów na podstawie odrębnych przepisów;
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający 
do usługowego prowadzenia ksiąg rachun-
kowych albo świadectwo kwalifikacyjne 
uprawniające do usługowego prowadzenia 
ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie 
odrębnych przepisów;
e) zna ustawy o rachunkowości, o finansach 
publicznych, kodeksu pracy, prawa zamówień 
publicznych, płacowych, ZUS oraz prawa 
podatkowego;
f) umiejętność obsługi programów kompu-
terowych (Płatnik, pakiet biurowy Microsoft 
Office lub Open Office), programu kadro-
wo-płacowego, programu księgowego oraz 
sprzętu biurowego.
Wymagania dodatkowe:
1. Umiejętność pracy w zespole, odpowie-
dzialność, sumienność i rzetelność, dobra 
organizacja czasu pracy;
2. Znajomość gospodarki finansowej instytucji 
kultury, ustawy o organizowaniu i prowadze-
niu działalności kulturalnej, ustawy o biblio-
tekach, kodeksu postępowania administra-
cyjnego oraz innych przepisów prawnych 
dotyczących funkcjonowania samorządowej 
instytucji kultury;
3. Znajomość zagadnień z zakresu pozyskiwa-
nia i rozliczania pozabudżetowych środków 
finansowych;
4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie 
na powyższym stanowisku.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej 
Biblioteki Publicznej w Kórniku zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami;
2. Prowadzenie całości spraw związanych 
z rachunkowością, zobowiązaniami podatko-
wymi, ubezpieczeniami i płacami;
3. Prowadzenie ksiąg rachunkowych;
4. Sprawowanie kontroli merytorycznej i ra-
chunkowej wszystkich dowodów księgowych 
oraz innych dokumentów powodujących 
skutki finansowe oraz zapewnienie kontroli 
formalno-prawnej;
5. Wykonywanie dyspozycji środkami pienięż-
nymi z rachunku Biblioteki z uwzględnieniem 
terminowego regulowania zobowiązań;
6. Organizacja i prowadzenie ewidencji księ-
gowej techniką komputerową;
7. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności 
operacji gospodarczych i finansowych z pla-
nem finansowym Biblioteki oraz komplet-
ności i rzetelności dokumentów dotyczących 
operacji gospodarczych i finansowych;
8. Sprawowanie kontroli nad prawidłowo-
ścią wykorzystania środków budżetowych 
z uwzględnieniem zasady gospodarności 
i celowości wydatków;
9. Przygotowywanie projektów budżetu 
Biblioteki;
10. Sporządzanie planu finansowego i spra-
wozdań z jego wykonania oraz bieżące do-
konywanie korekt;
11. Sporządzanie bilansu, prowadzenie spra-
wozdawczości budżetowej, podatkowej, sta-
tystycznej instytucji oraz innych sprawozdań 
wymaganych odrębnymi przepisami;
12. Zapewnienie terminowości i zgodności 
sprawozdań finansowych i statystycznych 
składanych przez Bibliotekę;
13. Prowadzenie i nadzór nad prawidłowo-
ścią naliczania wynagrodzeń i pochodnych, 
zaliczek podatkowych, składek, potrąceń oraz 
terminowe ich przekazywanie;
14. Opracowanie projektów dokumentów 
regulujących organizację rachunkowości 
w instytucjach kultury;
15. Obsługa programów komputerowych 
finansowych w tym m.in. sporządzanie, 
rozliczanie i przesyłanie drogą elektroniczną 
dokumentacji;
16. Nadzorowanie i  realizacja umów cy-
wilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi 
księgowej;
17. Należyte przechowywanie i zabezpiecza-
nie dokumentów finansowo-księgowych;
18. Prowadzenie ewidencji księgowej, wypo-
sażenia, sprzętu oraz innych wartości rzeczo-
wych nie stanowiących środków trwałych, 
ich umorzenia zgodnie z obowiązującymi 
przepisami;
19. Prowadzenie akt osobowych i wszelkiej 
dokumentacji z tego wynikającej dla pracow-
ników Biblioteki;
20. Ewidencjonowanie, rozliczanie i kontrolo-
wanie czasu pracy pracowników;
21. Prowadzenie rejestru kart czasu pracy, 
zwolnień lekarskich, urlopów wypoczynko-
wych i okolicznościowych pracowników.
22. Wykonywanie innych nie wymienio-

nych wyżej zadań , które z mocy prawa lub 
przepisów wewnętrznych wydanych przez 
dyrektora jednostki należą do kompetencji 
głównego księgowego.
Wymagane dokumenty:
1. Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebie-
gu nauki i pracy zawodowej;
2. List motywacyjny;
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiega-
jącej się o pracę;
4. Kserokopie dokumentów potwierdzające 
kwalifikacje i wykształcenie zawodowe staż 
(potwierdzone za zgodność z oryginałem);
5. Kserokopie świadectw pracy dokumentują-
ce wymagany staż (potwierdzone za zgodność 
z oryginałem);
6. Oświadczenie kandydata  o pełnej zdolności 
do czynności prawnych,  korzystaniu z pełni 
praw publicznych oraz że nie był karany za 
przestępstwo popełnione umyślnie;
7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalają-
cym na zatrudnienie na stanowisku głównego 
księgowego;
8. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych 
kwalifikacjach i umiejętnościach.
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV 
powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobo-
wych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity, 
Dz.U. z 2016 r. poz. 922).”
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy  
składać osobiście  w Bibliotece Publicznej 
w Kórniku, ul. Poznańska 65 lub przesłać pocz-
tą na adres: Biblioteka Publiczna w Kórniku, 
ul. Poznańska 65, 62-035 Kórnik w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 13 lutego 2018 
r. do godziny 18.30 (decyduje data wpływu do 
Biblioteki Publicznej w Kórniku) w zamkniętej 
kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem, 
adresem do korespondencji oraz numerem 
telefonu kandydata, z dopiskiem „dotyczy na-
boru na stanowisko głównego księgowego”.
Dokumenty niekompletne i złożone po wy-
znaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 
Nie ma możliwości składania dokumentów 
naboru drogą elektroniczną.
W wyniku analizy otrzymanych dokumentów 
przez Dyrektora Biblioteki Publicznej w Kór-
niku zostanie wytypowana lista kandydatów, 
którzy spełniają wymagania formalne okre-
ślone w ogłoszeniu;
Wytypowani kandydaci zostaną powiadomie-
ni telefonicznie o terminie i miejscu przepro-
wadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. 
Informacja o wynikach naboru będzie umiesz-
czona na stronie internetowej Biblioteki 
Publicznej w Kórniku (www.biblioteka.kornik.
pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Bibliotece Pu-
blicznej w Kórniku.
Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane 
w terminie do 30 dni od zakończenia naboru, 
zostaną zniszczone.
Zastrzega się możliwość unieważnienia nabo-
ru bez podania przyczyny. 

10 lat sztandaru 
X-lecie poświęcenia sztandaru Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. 7. Pułku Strzelców 
Konnych Wielkopolskich w Borówcu.

◊  Kazimierz Krawiarz

składają 
Dyrekcja, grono pedagogiczne 
i pracownicy Przedszkola nr 2 
„Cztery Pory Roku”  
w Kórniku- Bninie 

„Śmierć przychodzi cicho. Niezapowie-
dziana, nieproszona. Nigdy nie ma  
na nią odpowiedniej chwili, 
 jest zawsze gościem nie na czas...”
Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, 
że 15 stycznia, w wieku 66 lat, zmarła

emerytowana pracownica 
Przedszkola nr 2 „Cztery Pory Roku” 
w Kórniku- Bninie, mama naszej  
koleżanki Aliny Skrzypczak.  
Pogrzeb odbył się w czwartek  
18 stycznia 2017 r. na Cmentarzu 
Parafialnym w Śremie.  
Alinie Skrzypczak oraz rodzinie zmar-
łej wyrazy szczerego współczucia  
i żalu oraz słowa wsparcia

p. Danuta  
           Jaskuła

składają 
Dyrekcja, grono pedagogiczne 
i pracownicy Przedszkola nr 2 
„Cztery Pory Roku”  
w Kórniku- Bninie 

„Można odejść na zawsze,  
by stale być blisko..”   
                                    ks. Jan Twardowski
Z  głębokim smutkiem  
zawiadamiamy, że 27 stycznia,  
w wieku  77 lat zmarła 

 
 
nauczycielka Przedszkola nr 2  
„Cztery Pory Roku” w Kórniku-Bninie, 
w latach 1960-1990. 
Rodzinie zmarłej  
wyrazy szczerego współczucia i żalu 
oraz słowa wsparcia.

Janina Kubiak
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Przełom 2017 i  2018 roku w  Bibliotece 
Publicznej w Kórniku obfitował w zajęcia 
skierowane do najmłodszych czytelników. 
15 grudnia 2017 roku odbyło się spotkanie 
z Januszem Andrzejewskim, aktorem Teatru 
Nowego w  Poznaniu. Uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Kórniku, którzy przybyli na 
przedstawienie, wędrowali wzdłuż brze-
gu Warty przy akompaniamencie gitary. 
Poznali legendy związane z historią miast 
leżących na trasie najdłuższej polskiej rzeki. 
Wędrówka została  zakończona w Morzu 
Bałtyckim, a hasłem przewodnim spotkania 
śmiało można okrzyknąć znaną piosenkę 
„Płynie Wisła, płynie”. Dzięki fundacji APJA 
każde z obecnych dzieci otrzymało książkę.
W grudniu, oprócz wizyty znanego artysty, 
w Bibliotece Publicznej w Kórniku odbywały 
się liczne, świąteczne spotkania. Wtorkowe 
Bajkoczytanie przebiegało w nastrojowej, 
bożonarodzeniowej atmosferze, a mali baj-
kosłuchacze zostali obdarowani literackimi 
prezentami. 
Oprócz spotkań z książką przedszkolaki, 
młodzież wczesnoszkolna oraz mamy 
z maluszkami brały udział w zajęciach pla-
stycznych o tematyce świątecznej. Efekty ich 
artystycznych działań można było podziwiać 
na korytarzu i w oknach naszej biblioteki.
Natomiast 23 stycznia na specjalnym Baj-
koczytaniu gościliśmy babcie i dziadków 
wraz z  wnukami. Oprócz czytania bajek 
graliśmy w rodzinną grę i wspominaliśmy 
dzieciństwo dziadków. 
Zachęcamy do zapisów dzieci (6-12 lat) na 
Ferie w Świecie Fantazji, które będą odby-
wać się w Bibliotece Publicznej w Kórniku. 
Więcej informacji na stronie internetowej 
i na Fanpage biblioteki.

Zima w tym roku nie jest zbytnio dokuczliwa, 
dlatego zachęca Seniorów do wyjścia z domu, 
by spotkać się i wspólnie pobawić. Dla osób 
starszych jest szczególnie ważnym, żeby prze-
bywać ze swoimi rówieśnikami na różnego 
rodzaju wydarzeniach. Po grudniowej pięknie 
zorganizowanej wieczerzy wigilijnej, nadszedł 
czas na kolejne spotkanie.
W naszym klubie organizujemy środowe wie-
czorki przy kawie i słodkim np. z okazji urodzin, 
imienin, rocznic małżeńskich. Ze względu na 
ograniczoną powierzchnię klubu są to zwykle 
dość kameralne spotkania.

 Nowy rok na wesoło w PKPS
Choć w niedużym gronie, integrują naszych 
podopiecznych, zacieśniając więzi podczas 
przyjemnie spędzonego czasu.
W dniu 17 stycznia br. zorganizowaliśmy 
zabawę karnawałową w  restauracji Nad 
Dunajem. Uczestników imprezy, a było ich 
ponad czterdzieści osób powitał Bogdan 
Wesołek, Prezes PKPS. Zostaliśmy ugoszczeni 
smacznym obiadem, później kawą i ciastem 
oraz lekką kolacją.
Oprawą muzyczną zajął się bardzo miły i sym-
patyczny DJ Kamil, który widząc na sali osoby 
starsze, grał melodyjne i wpadające w ucho 

Wieści z Biblioteki

◊  Honorata Krawczyk

Biblioteka w Bninie zaprasza dzieci  
od 6-12 lat na zimowe spotkania

pt. Tajemnice  
mieszkańców lasu

Zajęcia odbędą się w dniach 19-23 lutego
w godz. 11.00-12.45

W programie:
- prezentacje multimedialne

- zabawy plastyczne
- zabawy umysłowe

- spotkania z literaturą

Liczba miejsc jest ograniczona!

Obowiązują zapisy w bibliotece w Bninie
tel.(61)819-02-69

utwory przy których zabawa była przednia. 
Wspaniale dobrał biesiadne hity i przeboje 
z naszych młodych lat.
Ze względu na wiek uczestników, imprezy 
zwykle nie trwają do białego rana. Widząc 
jednak, jak niechętnie seniorzy rozstawali się 
z parkietem obiecaliśmy powtórkę.
W miesiącu marcu odbędzie się spotkanie 
z okazji Dnia Kobiet, natomiast w kwietniu 
planujemy następną zabawę, tak więc nadal 
będziemy starali się integrować społeczność 
osób starszych.

◊  Zarząd PKPS Kórnik

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na kolejny Kra-
kowski Salon Poezji w Zamku Kórnickim 
w sobotę 17 lutego 2018 r. o godzinie 17.00.

Gościem 38. odsłony Krakowskiego Salo-
nu Poezji będzie aktor teatralny, filmowy 
i telewizyjny Piotr Polk. Artyście na scenie 
towarzyszyć będzie muzyk.
Zaproszenia na Salon można uzyskać 
dzwoniąc od poniedziałku do piątku w godz. 
9.00-14.00 do sekretariatu Biblioteki Kór-
nickiej tel. 531 998 263 lub pod numer  
531 971 492.

 Szczegóły:
http://www.teatr-muzyczny.poznan.pl/na-
-afiszu,4,salon-poezji--piotr-polk,314.html 

Zaproszenie

◊  BK PAN
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AFISZ

9.02- EMISJA FILMU „PARYŻ MOŻE POCZE-
KAĆ”  Kórnicki Ośrodek Kultury, godz. 19:00, 
wstęp wolny

12.02 – SENTYMENTALNA PODRÓŻ NA 
KRESY. Spotkanie z Państwem Warzechami 
organizowane przez KS „Ogończyk”. Kawiar-
nia „Ventus” w KCRiS „Oaza”, godz. 18:00, 
wstęp wolny.
 
12.02 – WALENTYNKOWY DECOUPAGE III.
Biblioteka Publiczna w Kórniku, godz. 17:00-
19:00.Wstęp wolny.

13.02 - BAJKOCZYTANIE: CHARLIE I LOLA.
Biblioteka Publiczna w Kórniku, godz. 17:30.

14.02 - AKADEMIA SENIORA: SPOTKANIE 
WALTYNKOWE – OPOWIEDZ O SWOJEJ 
MIŁOŚCI. Strażnica OSP Kórnik, godz. 16:30. 
Zapisy tel. 886 111 091, 515 229 684. Zajęcia 
bezpłatne.

15.02 -  KLUB PODRÓŻNIKA Z KÓRNIKA. 
Robert Jankowski – USA. KCRiS OAZA, re-
stauracja „Ventus”, godz. 19.00.

17.02 – KRAKOWSKI SALON POEZJI PIOTR 
POLK. Poezja Lechonia i Wierzyńśkiego. 
Zaproszenia pod numerem tel. 531 998 263, 
531 971 492 od pon. do pt w godz. 9:00-14:00 
. Zamek Kórnicki godz. 17:00

19.02 - WARSZTATY DECOUPAGE. Bibliote-
ka Publiczna w Kórniku, godz. 17:00-19:00. 
Wstęp wolny.

20.02 - BAJKOCZYTANIE: MADIKA. Bibliote-
ka Publiczna w Kórniku, godz. 17:30.

21.02 - AKADEMIA SENIORA: PODRÓŻE FI-
LOZOFICZNE Z ROBERTEM JANKOWSKIM.
Strażnica OSP Kórnik, godz. 16:30. Zapisy tel. 
886 111 091, 515 229 684. Zajęcia bezpłatne.

23.02 SPOTKANIE Z MARTĄ CZARNECKĄ, 
malarką nominowanego do Oskara® 
filmu „Twój Vincent”. Kórnicki Ośrodek 
Kultury godz. 19:00

27.02 - BAJKOCZYTANIE: MROŹNA NOC. 
Biblioteka Publiczna w Kórniku, godz. 17:30

28.02 - AKADEMIA SENIORA: GMINASTYKA.
Strażnica OSP Kórnik, godz. 16:30. Zapisy tel. 
886 111 091, 515 229 684. Zajęcia bezpłatne.

7.03 - KONCERT Z OKAZJI DNIA KOBIET.
Godz. 18:00. Muzyka lat 20-tych i 30-tych. 
KCRiS OAZA
 
10.03 – XVI KONKURS PIOSENKI DZIECIĘCEJ 
I MŁODZIEŻEJ. Kórnicki Ośrodek Kultury, 
godz. 10:00. Zgłoszenia droga mailową do 
5.03, na adres kontakt@kornickiosrodek-
kultury.pl

16.03 –BOŚNIA KRAJ SPALONEGO SĄSIADA
Spotkanie z podróżnikiem Andrzejem Pa-
sławskim. Kórnicki Ośrodek Kultury, godz. 
19:00

17 -18.03 - VIII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ 
TAŃCA TOWARZYSKIEGO
KCRiS OAZA

W i e s z  o   c z y m ś  c i e k a w y m ?  
Poinformuj nas o tym: 
kultura@kornik.pl

czyli będzie się działo! 
Co? Gdzie? Kiedy? 
– sprawdź  
co będzie się działo 
w gminie Kórnik   
w najbliższym czasie...

◊ MH

Autostradą do naszej szkoły przyjechali 17 
stycznia 2018 niecodzienni goście i zaprosili 
uczniów klas I-III na niezwykłą, edukacyjną 
przygodę pełną niespodzianek. Za pomo-
cą specjalnych gogli i  stymulatora ruchu 
(technologia VR) każde dziecko z sali lekcyj-
nej przeniosło się na ruchliwą ulicę, gdzie 
starało się poruszać zgodnie z przepisami 
drogowymi. Tę podróż w wirtualny świat 
poprzedził krótki wykład pań policjantek, 
które przy pomocy plansz przypomniały 
dzieciom rodzaje znaków drogowych. 
Niemałe zainteresowanie wzbudził tablet 
wielkości biurka, na którym uczniowie z roz-
sypanych elementów układali znaki drogo-

we. Podsumowaniem zdobytej na zajęciach 
wiedzy było rozwiązanie testu, w którym 
uczniowie wykazali się swoją znajomością 
zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Decyzja o zgłoszeniu naszej podstawówki 
do programu „Autostrada do szkoły” była 
strzałem w  dziesiątkę. Oprócz świetnej 
zabawy organizatorzy przekazali uczniom 
konkretną wiedzę dzięki, której jeszcze 
bardziej świadomie i  bezpiecznie będą 
uczestniczyć w ruchu drogowym. Jesteśmy 
jedną z wielu szkół województwa wielko-
polskiego, która bierze udział w programie 
społeczno-edukacyjnym „Autostrada do 
szkoły”. Pomysłodawcą kampanii jest spółka 

Autostrada Wielkopolska SA a współorga-
nizatorem Komenda Wojewódzka Policji 
w Poznaniu. Wykorzystanie nowoczesnej 
technologii virtual reality, na którą postawiła 
Autostrada Wielkopolska oraz innowacyjne 
projekty wizualizacji infrastruktury drogowej 
stworzone przez poznańskich studentów 
„School of Form” mają wspomóc nie tylko 
edukację najmłodszych ale także inwe-
stycje poprawiające bezpieczeństwo przy 
szkołach. Program „Autostrada do szkoły” 
adresowana jest do wszystkich szkół woj. 
wielkopolskiego i  lubuskiego położonych 
wzdłuż Autostrady A2.  

Autostrada do szkoły ... w Szczodrzykowie

◊ Daria Grzesiek

 

 
 

AKADEMIA e-SENIORA  
kurs komputerowy 

 

 
 

 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Termin: 
marzec – maj 2018 

 
zgłoszenia (imię, nazwisko, tel. kontaktowy, wybrana lokalizacja): 

Tomasz Nowaczyk 604 532 435 lub tomasz.nowaczyk@vp.pl 
 
 

Miejsce prowadzenia warsztatów - pracownie komputerowe w:  SP nr 1 w Kórniku, 
SP nr 2 w Kórniku, SP w Kamionkach, SP w Szczodrzykowie,  SP w Radzewie,  SP w Robakowie 

10 darmowych 
lekcji  dla osób 
w wieku 50+ 

Obsługa 
Internetu 

Facebook 

Poczta  
e-mail 

Zakupy 
online 
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W dniach 18 -19 stycznia realizowano w szkole 
kolejny naukowy projekt tym razem we współ-
pracy z Wydziałem Biologii Uniwersytetu im. 
A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Centrum 
Chemii w Małej Skali z Torunia. Jego celem 
było popularyzowanie wśród młodzieży nauk 
biologiczno-chemicznych oraz kształtowanie 
naukowego myślenia.
W trakcie zajęć laboratoryjnych i warsztato-
wych uczniowie klas V-VII prowadzili obser-
wacje, wykonywali doświadczenia, stawiali 
hipotezy i weryfikowali je w toku działań.
Pierwszy dzień realizowany był pod hasłem 
wybuchowej chemii. Uczniowie klas piątych 
otrzymywali tlen i wodór oraz badali wła-
ściwości palne tych gazów. Szóstoklasiści 
badali mieszaniny i sposoby ich rozdzielania, 

prowadzili destylację  i sprawdzali palność 
uzyskanych składników. Siódmoklasiści otrzy-
mywali wodorotlenki sodu i magnezu, badali 
ich właściwości oraz przeprowadzali reakcję 
analizy, otrzymując chemiczne wulkany.
Finałem tego dnia był efektowny pokaz, 
podczas którego spalano w tlenie magnez, 
barwiono płomienie związkami miedzi i sodu, 
a także sprawdzano palność butanu, robiąc 
tzw. „ręce Proroka”, czyli spalanie piany z gazu 
na dłoniach. Oczywiście wszystkie doświad-
czenia przebiegały w warunkach gwarantu-
jących bezpieczeństwo.
Drugiego dnia siódmoklasiści uczestniczyli 
w zajęciach prowadzonych przez doktoran-
tów z Wydziału Biologii UAM w Poznaniu. Już 
sam gmach napawał naukową atmosferą, 

a co dopiero zajęcia z antropologii, podczas 
których uczniowie w grupach identyfikowali 
kości czaszki, kończyn, kręgosłupa, pozna-
wali  różne kostne deformacje, wynikające 
z urazów lub chorób. Ciekawość wzbudziły 
również zajęcia z neurobiologii, w  trakcie 
których na modelach poznawano tajemnice 
budowy i funkcjonowania ludzkiego mózgu 
oraz działania nerwów.
Jako organizatorki projektu jesteśmy prze-
konane, że zajęcia były dla naszych uczniów 
ciekawą podróżą w świat wiedzy i inspiracją 
do dalszych naukowych  poszukiwań, dlatego 
już planujemy  kolejne.

Szkolne Dni Nauki w SP2

◊ Agnieszka Półchłopek
Aleksandra Bączkowska

24 stycznia 2018 r. w gościnnych progach sali 
OSP w Kórniku, odbył się magiczny spektakl 
pt. „Pewnej nocy w Betlejem”, przygotowany 
przez uczniów i wychowawców klas trzecich 
ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku. Młodzi 
artyści zostali zaproszeni przez Akademię 
Seniora oraz Stowarzyszenie Wspaniała 
Siódemka. 
Spotkanie miało na celu wywołanie wśród 
zgromadzonych gości pozytywnych emocji, 
wprowadzenie niepowtarzalnej, urokliwej 
atmosfery, a przede wszystkim uwrażliwienie 
dzieci na okazywanie szacunku i życzliwości 
osobom starszym. 
Uroczystość rozpoczął piękny, tradycyjny 
taniec, którego charakter podkreśliły barwne, 
stroje artystów. Następnie na scenę wkroczyli 
mali aktorzy, którzy zaprezentowali spektakl, 
przypominający czas Bożego Narodzenia. 
Na chwilę wszyscy przenieśli się do Betlejem, 
gdzie w ubogim żłobie zdarzył się wielki cud – 
narodził się Jezus. Do stajenki z darami zawitali 
między innymi: pastuszkowie, Trzej Królowie, 
aniołowie, dzieci oraz przedstawiciele różnych 
zawodów i stanów, między innymi: górnik, 
szewc, murarz, krawiec, piekarz, a nawet kra-
kowianin i krakowianka. Całość przedstawie-

nia przeplatana była kolędami i pastorałkami, 
które chętnie nuciła również publiczność. 
Uczniowie z dużym przejęciem i poświęce-
niem, wiernie odgrywali swoje role. Śpiewa-
jąc, tańcząc i recytując wiersze wykazali się 
ogromną odwagą i  zaangażowaniem. Na 
zakończenie grupa trzecioklasistów zaprezen-
towała znane kolędy, grając je na flażoletach, 
a publiczność, rozśpiewała się przy wspania-
łym akompaniamencie dzieci. 

Wszystkim seniorom i zgromadzonym go-
ściom serdecznie dziękujemy za przybycie 
i wspólne kolędowanie, a z okazji minionych 
świąt Dnia Babci i Dziadka, życzymy dużo zdro-
wia, spokoju, wszelkiej pomyślności i radości 
z obcowania ze swoimi wnukami.

Uczniowie z „Dwójki” dla Seniorów

◊ Kinga Koperska

8 stycznia 2018 roku pracownicy Fresh 
Logistics Polska przekazali sprzęt sportowy 
dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Teofili z Działyńskich Szołdrskiej-Potulickiej 
w Kórniku. 
To już kolejna odsłona programu Wolonta-
riatu Pracowniczego „Wykaż się InicjaTYwą” 
organizowanego przez wspomnianą firmę 
logistyczną.
W uroczystym wręczeniu wzięli udział ucznio-
wie szkoły, nauczyciele oraz Pani dyrektor 
Zofia Talarczyk. Przekazany sprzęt będzie 
używany podczas lekcji wychowania fizycz-
nego, ale również będzie udostępniony dla 
dzieci, które korzystają ze świetlicy szkolnej. 
W  ten sposób zajęcia pozalekcyjne będą 
urozmaicone zabawą sportową na świeżym 
powietrzu bądź w sali gimnastycznej.
„Cieszymy się, że nasz pomysł wywołał 
uśmiech na twarzach tak wielu dzieci. Mamy 
nadzieję, że nowy sprzęt zachęci uczniów do 
aktywnej formy spędzania czasu nie tylko 
w szkole, ale również po zajęciach” – komen-
tują autorki projektu Danuta Jankowska oraz 
Aleksandra Pucek z oddziału Fresh Logistics 
Polska w Gądkach.
„Fresh Logistics Polska zdecydowało się 
wdrożyć strategię społecznej odpowiedzial-
ności biznesu (CSR) ponieważ jesteśmy prze-
konani, że harmonia między środowiskiem 
firmy a  jej otoczeniem jest potrzebna do 
prawidłowego funkcjonowania obu obsza-

rów. Dlatego też od 2014 roku prowadzimy 
program wolontariatu pracowniczego w ra-
mach którego osoby zatrudnione w naszej 
firmie mogą zmieniać lokalną rzeczywistość. 
W naszej organizacji kierujemy się słowami 
noblisty Miltona Friedmana, który zauważa, 
iż przedsiębiorstwo tak długo może konty-
nuować swoją działalność, jak długo społe-
czeństwo uważa, że jest mu ona potrzebna” 
– dodaje Ewa Chwiłkowska, Koordynator CSR 
w spółce Fresh Logistics Polska.
Fresh Logistics Polska (spółka Grupy Raben) 
specjalizuje się w kompleksowej obsłudze 
logistycznej produktów świeżych wymagają-

cych kontrolowanej temperatury od +2°C do 
+6°C  oraz 0°C do +2°C (UltraFresh) w całym 
łańcuchu dostaw. Posiada 8 oddziałów w Pol-
sce, dysponuje ok. 43 000 m2 powierzchni 
magazynowej oraz 550 środkami transportu. 
Więcej informacji na: www.freshlogistics.com

Dyrekcja SP nr 2 w Kórniku serdecznie 
dziękuje za tę cenną inicjatywę absolwent-
ce naszej szkoły p. Danusi Jankowskiej 
(Zandeckiej) oraz p. Aleksandrze Pucek.

„Wykaż się InicjaTYwą”
Fresh Logistics Polska wspiera społeczności lokalne

◊  Ewa Chwiłkowska

Tak chciałoby się zaśpiewać po ćwierćfinało-
wym turnieju Mistrzostw Polski w unihokeju 
w kategorii juniorek młodszych. Zawody 
odbyły się w dniach 27-28 stycznia w Mo-
rągu k. Olsztyna. Awansu do półfinału co 
prawda nie udało się wywalczyć, ale niewiele 
do tego zabrakło, może trochę koncentracji, 
może trochę szczęścia, może trochę zimnej 
krwi, może trochę umiejętności, może tro-
chę sił. Może za rok będzie lepiej. W końcu 
doświadczenie zebrane w starciu z dużo 
bardziej doświadczonymi zespołami jest 
bezcenne i powinno procentować w dalszej 
przygodzie z unihokejem. Trzy zespoły nie-
stety udzieliły nam srogiej lekcji gry. W kon-
frontacjach z Nowym Targiem (obrończynie 
tytułu), Żabim Rogiem i Gródkiem byliśmy 
bezradni, dotkliwe porażki (1:15, 1:5 i 2:10) 
nie zniechęciły nas jednak do gry. W dwóch 
meczach nawiązaliśmy równorzędną walkę 
i gdybyśmy je wygrali, awans do półfinału 
byłby nasz! 6:6 z  Józefiną i 4:5 z Tychami 
pozostawiły po nas dobre wrażenie. Teraz 
skupiamy się na walce w  Wielkopolsce! 
W Morągu zagrały: Roksana Toboła (kapi-
tan), Mirella Rozmiarek (zdobywczyni 6 bra-
mek, wybrana do grona najlepszych zawod-

niczek całego turnieju), Klaudia Olejniczak 
(4 gole), Sylwia Rumińska (3), Patrycja Bart-
kowiak i Roksana Bazanowska (bramkarki),  

Natalia Sznura, Agnieszka Wiśniewska, Emi-
lia Fiedorczyk, Kinga Banecka (1).

Radzevia nic się nie stało…
◊  K. Niemier
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OAZA ratuje kolarzy
Kolarskie przygotowania UKS Mróz Jedyn-
ka Kórnik idą pełną parą, choć zimowa 
aura  nikogo nie rozpieszcza. Na szczęście 
jest jeszcze Kórnickie Centrum Rekreacji 
i Sportu „OAZA”, gdzie przy niesprzyjają-
cych warunkach atmosferycznych kór-
niccy kolarze odbywają większość swoich 
zajęć treningowych. Mamy dużą gamę 
możliwości na samej OAZIE, więc niech 
martwią się ci, którzy takich warunków jak 
my nie mają. Korzystamy najczęściej z sal-
ki fitness, na której trenujemy zarówno 
na rowerach i rolkach stacjonarnych, oraz 
prowadzimy zajęcia ogólnorozwojowe 
(trening funkcyjny). Sporo korzystamy 
również z  basenu, a  Patryk Rajkowski 
mający swój plan treningowy dodatkowo 
z  siłowni. Starsze zawodniczki 2-3 razy 
w tygodniu trenują natomiast na siłowni 
w zaprzyjaźnionym hotelu „RODAN” pod 
okiem najlepszego specjalisty trenera 
Huberta Nowickiego. Zajęcia na Oazie 
odpowiadają wszystkich zawodnikom 
klubu, zarówno tym najstarszym, którzy 
tworzą trzon zespołu, jak i tym najmłod-

szym, którzy dopiero rozpoczynają swoją 
przygodę z  kolarstwem – powiedział 
trener kórnickich kolarzy Robert Taciak. 
W  lutym podczas ferii, dwudziestooso-
bowa najbardziej utytułowana ekipa 
wyjeżdża do hiszpańskiego Lloret de Mar 
na dwutygodniowe zgrupowanie, gdzie 
treningi będą już wyłącznie na rowerach. 
Najstarsza grupa powinna przejechać 
w  górzystym terenie 1000-1200 km, 
natomiast najmłodsi od 600-800 km. Po 
powrocie i kilku dniach oddechu kolarze 
podzieleni na dwie grupy (starsza i młod-
sza) pojadą na kilkudniową konsultację na 
tor kolarski w Pruszkowie. Na przełomie 
lutego i  marca w  Holandii odbędą się 
torowe Mistrzostwa Świata seniorów 
i bardzo liczymy, że na tą imprezę zostaną 
powołani Patryk Rajkowski i Nikol Płosa-
j,oraz wychowanka UKS Jedynka Kórnik 
Katarzyna Pawłowska, która ostatnio 
zaliczyła w bardzo dobrym stylu kilka wy-
ścigów szosowych w Australii. W drugiej 
połowie marca najstarsza grupa dziew-
cząt wyjedzie ponownie na dwa tygodnie 
do Hiszpanii, ale już z  kadrą narodową 

kobiet. Najmłodsi wezmą udział w toro-
wym pucharze Polski w Pruszkowie i kilku 
startach przełajowych w Wielkopolsce. 

Nikol Płosaj  
ponownie laureatką plebiscytu
Najlepsza obecnie zawodniczka UKS 
Mróz Jedynka Kórnik po raz drugi z rzędu 
znalazła się w „dziesiątce” plebiscytu na 
najlepszych i  najpopularniejszych spor-
towców Wielkopolski za rok 2017. Nikol 
Płosaj dwukrotna medalistka Mistrzostw 
Europy (2017) zyskała uznanie kibiców 
tym razem na miejscu siódmym (za sezon 
2016 było miejsce czwarte). Zwycięzcą 
plebiscytu w  tym roku został żużlowiec 
Unii Leszno Piotr Pawlicki. Podczas 
ogłoszonych wyników na Balu Mistrzów 
Sportu mieliśmy jeszcze jeden kórnicki 
akcent. Wśród trenerów na trzecim miej-
scu został sklasyfikowany szkoleniowiec 
UKS Mróz Jedynka Kórnik Robert Taciak. 
Najlepszym trenerem za 2017 został 
uznany trener Mistrzów polski na żużlu 
Piotr Baron.  
                                           

Kolarstwo

Dwudziestego stycznia na  mistrzo-
stwach Mogilna w  pływaniu wystąpiło 
pięciu zawodników UKS- Jedynki Kórnik. 
W zawodach uczestniczyło ponad 450 za-
wodników z całej Polski w tym medaliści 
mistrzostw Polski juniorów .Wyniki stały 
na wysokim poziomie. Do podobnego 
poziomu wznieśli  się również zawodnicy 
z Kórnika , którzy zdobyli trzy medale , 
jeden srebrny dwa brązowe i  uzyskali  
bardzo dobre wyniki i rekordy życiowe. 
Zdobywcą srebrnego medalu został 

Norbert Kamiński w kategorii 13 lat na 
dystansie 100 m stylem motylkowym 
. Ten sam zawodnik na dystansie 200 
m stylem zmiennym zdobył brązowy 
medal. Takiego samego koloru krążek 
na dystansie 100 m stylem dowolnym 
w kategorii 14 latek zdobyła Nadia Mi-
siak. Wszystkie pozycje medalowe co 
należy podkreślić są nowymi rekordami 
życiowymi zawodników.  W  zawodach 
uczestniczyli również inni zawodnicy 
Jedynki Kórnik którzy również zajęli 

czołowe miejsca ustanawiając swoje 
rekordy życiowe. Na 50 m stylem mo-
tylkowym w  kategorii 11 lat 7 miejsce 
zajął Jakub Kułtoń a  na dystansie 100 
m stylem dowolnym 5 miejsce. Szóste 
miejsce na dystansie 100m stylem mo-
tylkowym w kategorii 13 lat zajęła Natalia 
Leszczyńska. Dziesiątą lokatę zajęła na 
50 m stylem dowolnym w kategorii 15 
lat Karolina Kapitan.

Podsumowaliśmy 2017 rok
Wiele do omówienia mieli trenerzy i Za-
rząd UKS TKD Kórnik w czasie spotkania 
z  rodzicami, na którym dokonano oceny 
pracy Klubu za 2017 rok. W minionym roku 
„sporo się działo”: świętowaliśmy 15- lecie, 
startowaliśmy w kraju i za granicą, organi-
zowaliśmy dwa turnieje, gościliśmy Soerina 
Jagbandhana - trenera Kadry Narodowej 
Holandii, odbyliśmy konsultacje z olimpij-
czykiem Michałem Łoniewskim, zdawaliśmy 
egzaminy...
Zacząć jednak należy od największego suk-
cesu: w klasyfikacji Systemu Sportu Dzieci 
i Młodzieży w Wielkopolsce za 2017 rok UKS 
TKD Kórnik zajął 4 miejsce w  taekwondo 
olimpijskim. Jest to nie lada wyczyn zwa-
żywszy na fakt, iż trudo rywalizować z dużo 
większymi klubami. Tak wybitne osiągnię-
cie to zasługa grupy zawodników: Mileny 
Michałowskiej, Julii Szpak, Celestyny Siejak, 
Marka Binetti, Bartosza Karaśkiewicza, Da-
wida Smajdora i Łukasza Nowaka. Do tej 
siódemki, mamy nadzieję, dołączą za chwilę 
kolejni zawodnicy, kórzy w  tym roku już 
starują jako młodzicy: Emilia Siejak i Kamil 
Czaplicki. A kolejne pokolenie już się szkoli...
Zadowolenia z sukcesów swoich podopiecz-
nych nie kryli obecni na spotkaniu ternerzy 
Andrzej Bartosiewicz i Karol Włodarczak. 
Mówiąc o osiągnięciach podkreślali wagę 
indywidualizacji pracy z zawodnikami, wska-
zywali na konieczność zaangażowania i do-
datkowej, poza treningami, pracy własnej. 
Trenerzy zwrócili również uwagę na dobre 
efekty współpracy z dietetykiem, psycho-
logiem, które służą młodemy człowiekowi 
w zrównoważonym rozwoju.
W czasie spotkania rodzice zostali zapoznani 
również z planem startów na 2018 oraz 
ofertą obozów zimowego i letnich.
Kończąc część oficjalną spotkania Zarząd 
podziękował wszystkim trenerom za ogrom 

pracy włożony w kształtowanie charakteru 
i  doskonalenie umiejętności młodzych 
adeptów taekwondo, rodzicom, bez zaan-
gażowania których nie odbyłby się żaden 
wyjazd, turniej, spotkanie czy ognisko 
klubowe oraz Kasie Stefczyka za wsparcie 
działalności Klubu.

Kórniczanie na Pucharze Feniksa
Pięcioro młodych adeptów taekwondo 
reprezentowało UKS TKD Kórnik na VI 
Wielkopolskim Turnieju dla Dzieci o Puchar 
Feniksa. Na rozgrywanych 27.01.2018 r. 
zawodach w Śremie Kamil Czaplicki, Hubert 
Ciołek, Mateusz Rubelek, Wiktor Andrzejew-
ski, Oliwia Andrzejewska startowali w kon-

kurencjach sprawnościowych: dollyo-chagi 
momtong na czas i twio ap-chagi. Oliwka wy-
startowała również w konkurencji poomse.
Każdy z zawodników spisał się na medal, 
a niektórzy nawet na dwa!!! Z dwoma zło-
tymi krążkami wrócili Kamil i Wiktor, dwa 
srebrne zdobył Mateusz, złoto i srebro wy-
walczyła Oliwia. Mniej szczęścia tym razem 
miał Hubert, który w twio ap-chagi zdobył 
srebro a w „przeskokówce” był czwarty.
Naszym młodym zawodnikom dziękujemy 
za godne reprezentowanie Klubu a Kasie 
Stefczyka za wspieranie ich pasji. 

◊  Paweł Marciniak

Kolarze ciężko trenują przed sezonem

2 lutego 2018 roku na sali w Radzewie odbył 
się II Nocny Turniej Badmintona. Rywali-
zowano tym razem jedynie w konkurencji 
gier podwójnych mężczyzn, ale emocji nie 
zabrakło, zwłaszcza w meczu o pierwsze 
miejsce. Ostatecznie zwycięstwo w całych 
zawodach odniósł debel Roman Wilczyk/
Maciej Urbański, który w finale po dogrywce 
pokonał parę Jacek Ukleja / Karol Niemier. 
Brązowy medal przypadł w udziale panom 
Jan ŁakomczykJanusz Łakomczyk. „Badmin-
ton wieczorową porą” został zorganizowany 
przez Stowarzyszenie UKS Jedynka Kórnik 
i wchodzi w cykl turniejów „Siódme Radzew-
skie Spotkania z Badmintonem”.

Badminton wieczorową porą

◊  KN

Wieści UKS TKD

◊  UKS TKD

Pływacy UKS - Jedynki  Kórnik  
wracają  z medalami

◊  MP
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Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje osób chętnych 

 do wykonywania usług opiekuńczych.  

Informacja o szczegółach dostępna na stronie ops.kornik.pl  

oraz na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Kórnik oraz w siedzibie jednostki, 

informacja telefoniczna 618170054 wew. 27 Agnieszka Mieloch.

 Sprzedam mieszkanie 3 pok.  
I piętro 57 m². Tel. 692-763-808 
 Sprzedam dom przy lesie nad 

jeziorem - Jeziory Małe komfortowe 
warunki. Tel. 661-940-950
 Sprzedam działkę, 1 hektar 300 

metrów; możliwość podzielenia na 
działki; Huby Koszuty, dwa budynki. 
Tel. 695-042-996
 Sprzedam dom w Kórniku, 220 

metrów. Tel. 663-251-684
 Sprzedam działkę 425m2 + kawa-

lerka na działalność, do remontu. 
Tel.691-793-249
 Księgowość: książka przychodów 

i  rozchodów, ryczałt ewidencjono-
wany, prywatny najem, ZUS, PIT. 
Tel. 883-745-402

 S p r z e d a m  p e r l i c z k i .  
Tel. 691-077-580
 Oddam kanapo-tapczan, z  po-

jemnikiem na pościel, w  bardzo 
dobrym stanie. Tel. 61-817-00-19; 
509-904-648
 Sprzedam działkę budowlaną,  

2500 m², możliwość podziału na 
mniejsze. Dachowa. Tel. 608-135-497
 Sprzedam trzypokojowe miesz-

kanie w Kórniku. Parter plus garaż. 
Tel. 507-792-364

 Sprzedam wózek dziecięcy, dwu-
funkcyjny, pompowane koła, marki 
Boby Aktive, tanio. Tel. 512-135-735
 Sprzedam nosidełko, fotelik samo-

chodowy, bujak, stan bardzo dobry, 
od 0 do 9kg. Tel. 512-135-735
 Sprzedam samochód Ford Focus 

pojemność 1,4; 16V, 5 drzwi, zie-
lony metalik, 2000r, podgrzewane 
fotele, 4 poduszki powietrzne.  
Tel. 886-870-704
 Firma Kalspaw  oferuje usługi  

ślusarskie (bramy, balustrady, ogro-
dzenia, itp.). Tel. 883-330-467  
 Do wynajęcia lokal w  centrum 

Kórnika. Tel. 697-248-446.
 Sprzedam pralkę, lodówkę, zmy-

warkę. Tel.511-120-011
 Naprawa pralki, lodówki, zmywarki.  

Tel.537-394-398
 Sprzedam dom parterowy, 135m2, 

Owocowe Wzgórze 27. Tel. 660-
729-520
 Sprzedam dwie alby, dziewczęcą 

i chłopięcą. Cena 40zł/szt. Tel. 601-
746-930
 Sprzedam dziewczęce łyżwy figu-

rowe białe, rozmiar 38. Cena 25 zł. 
Tel. 601-746-930
 Sprzedam męskie hokejówki 

czarne, rozmiar 41. Cena 25 zł.  
Tel. 601-746-930

Ogłoszenia drobne:

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

Praca

 Poszukuję Pracownika Myjni, do-
świadczenie w pracy w kontakcie 
z maszynami. Umowa o pracę. Tel. 
601-534-567
 Zatrudnimy fryzjera w Kórniku, 

Studio Eden. Tel. 603-170-513
 Raben Transport Gądki poszukuje 

Mechanika i  Elektromechanika - 
Umowa o  pracę i  bogaty pakiet 
socjalny. Tel. 601-534-567

 Sprzedam drewno opałowe pa-
letowe sezonowane 6 lat. Pocięte 
na klocki, deski, kantówki, bardzo 
suche. Tel. 606-972-104
 Sprzedam dom wolnostoją-

cy z  działką 700 m² w  pięknym 
położeniu w  centrum Kórnika. 
Tel. 606-972-104
 Sprzedam: Mercedes-Benz ML 

W164;  2007 rok, diesel, cena 59 900 
do negocjacji. Tel.784-659-564
 Poszukujemy pilnie mieszkań 

i  domów na sprzedaż i  wyna-
jem. Gwarantujemy bezpieczeń-
stwo transakcji BON Mężyńscy.  
Tel. 505-921-833

 Naprawa AGD: pralki, lodów-
ki, zmywarki - Kórnik i  okolice.  
Tel. 537-394-398
 Sprzedam pralkę, lodówkę zmy-

warkę. Tel. 511-120-011
 Skuteczne korepetycje, nauka  

j. angielskiego szkoła podstawowa. 
Tel. 728-773-630
 Oprawa muzyczna, śpiew na 

ślubach, cała Wielkopolska.  
Tel. 728-773-630
 Wykonam meble na wymiar, do za-

budowy, kuchnie. Tel. 723-882-617
 Drewno kominkowe, opałowe - 

dąb, buk, grab, jesion, akacja, brzo-
za, sosna, olcha. Tel.692-241-023
 Płoty kute, ogrodzenia, balustrady, 

kraty, siatka ogrodzeniowa, auto-
matyka do bram. Tel.692-241-023

 Bruk dębowy drewniany.  
Tel.692-241-023
 Biuro Rachunkowe ASOFF - roz-

liczanie działalności jednoosobo-
wych, firm, KPIR. Ceny od 50 zł!  
Tel. 669-751-219. 
 Sprzedam działkę budowlaną, 

uzbrojoną w Kórniku, blisko cen-
trum, 700 m². Tel. 692-763-808
 Sprzedam działkę w ROD Moście-

nica, 400 m² z domkiem murowa-
nym 70 m². Tel. 692 763 808

iNNe
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Parafia pw. Wszystkich Świętych w Kórniku wraz z działającymi w niej wspólnotami, serdecznie zaprasza na
II SpotkanIe ewangelIzacyjne „w Bogu SIła. Moc uzdrowIenIa”,

które odbędzie się w dniach 17-18 (sobota, niedziela) lutego 2018 r. na hali KCRiS Oaza ul. Ignacego Krasickiego 1 w Kórniku.

Spotkanie przeznaczone jest dla wszystkich osób świeckich i duchownych, które chcą wspólnie wielbić Pana Boga modlitwą i śpiewem.
Wydarzenie poprowadzi o. paweł Sawiak Sj wraz z zespołem Mocni w duchu i Marcinem zielińskim.

Dzieci do lat 6 mogą uczestniczyć w Spotkaniu Ewangelizacyjnym pod opieką rodziców.  
Wstęp wolny, jednak nie zapewniamy im miejsc siedzących i posiłków.

Dla dzieci z klas I-VI przewidziana jest równoległa opieka - Laboratorium Wiary - połączona z formacją w formie warsztatów biblijnych,  
taneczno - muzycznych, sportowych i plastycznych. Spotkanie odbędzie się pod honorowym patronatem  

jego ekscelencji ks. arcybiskupa Stanisława gądeckiego Metropolity poznańskiego.
Informacje i rejestracja uczestników na www.parafiawszystkich.pl

Kontakt: se@parafiawszystkich.pl
18 lutego (niedziela) o godz. 17:00 zapraszamy młodzież na face2face czyli „Stań twarzą w twarz z jezusem”.  

To spotkanie z Jezusem poprzez wielbienie modlitwą i śpiewem. Wejście za okazaniem wlotki dostępnej już wkrótce.
Wejściówki do odbioru w zachrysti lub można się zarejestrować na stronie parafii

Kontakt: f2f@parafiawszystkich.pl


