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SUPERMARKETY
Czy powstanie pięć supermarketów
w Kórniku?

DUKAT LOKALNY
Kórnik będzie miał własną monetę

Przepłacamy za gaz?

Fot. ŁG

Mieszkańcy zaniepokojeni wysokimi
rachunkami za gaz

O zerówkach

-magnetoterapia, ultradźwięki, światłolecznictwo

W dniu 18 marca w Urzędzie Miasta
burmistrz spotkał się z dyrektorami szkół i
przedszkoli. Poruszono sprawę funkcjonowania zerówek oraz przekazano placówkom oświaty egzemplarze monografii „Z
dziejów Kórnika i Bnina”.
Co z wodą w Biernatkach
i Prusinowie

TOFIK

ANGIELSKI
dla maluchów i dla większych
Intensywnie;
Inteligentnie;
Nieformalnie;
Poprzez konwersacje, obrazki, gry i zabawy, piosenki;
Maria Tel. 608217113

- nauczycielka posiadająca wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz doświadczenie w nauczaniu metodą helendoron;

Motel Restauracja
NESTOR
pilnie zatrudni
pomoc kuchenną

62-035 KÓRNIK, BNIN RYNEK 8

061 8 170 595
www.restauracja-casablanca.pl
e-mail: kornik@restauracja-casablanca.pl
426/
401/
483/
482/
481/
445/

OBIADY DOMOWE NP:

STEK Z ŁOSOSIA Z GRILLA - frytki, surówka z białej kapusty .................................................. 21,00 zł
KOTLET DE’VOLAILLE - frytki, zestaw surówek ........................................................................ 17,50 zł
KOTLET SCHABOWY panierowany - frytki,,zestaw surówek .................................................... 16,00 zł
STEK Z GRILLA z sosem czosnkowym - ziemniaki grillowane, zestaw surówek ................... 17,50 zł
MEDALIONY ZAPIEKANE z serem i pieczarkami – ryż curry, zestaw surówek ..................... 22,00 zł
ZRAZ WOŁOWY ZAWIJANY – sos pieczeniowy, pyzy drożdżowe, buraczki ........................... 20,00 zł

W siedzibie Aquanetu doszło do kolejnego spotkania w sprawie audytu technicznego sieci wodociągowej w Biernatkach i
Prusinowie. 26marca omówiono nakłady
finansowe niezbędne do modernizacji i
funkcjonowania sieci. Ustalono, że do 1
maja Aquanet przejmie całkowicie obowiązki dostawy wody, które teraz organizuje WODKOM. Jak dotychczas budżet
gminy ponosi część kosztów związanych
z dostawą wody. Tylko 70 gospodarstw
ze 156 ma podpisaną umowę z kórnicką
„komunalką”.
Zebranie PLOT
Walne zebranie członków Poznańskiej
Lokalnej Organizacji Turystycznej odbyło
się 27 marca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Przypomnijmy, że
prezesem PLOT jest mieszkanka naszej
gminy pani Barbara Surma. Przedstawiciele
członków, w tym reprezentujący Kórnik
burmistrz Jerzy Lechnerowski przyjęli
sprawozdanie z zeszłorocznej działalności
oraz dyskutowali na temat tegorocznych
planów stowarzyszenia. W budżecie PLOT,
po stronie przychodów znajdzie się
ponad 136 tys. zł w większości pochodzących ze składek członkowskich. W
poczet członków organizacji przyjęto
Akademię Ekonomiczną oraz Teatr
Nowy. Rozpoczęto przygotowania do
akcji promocyjnej „Poznań za pół ceny!
Nie do wiary!”. Gmina Kórnik zadeklarowała, że w ramach akcji ceny biletów
komunikacji miejskiej zostaną w dniach
24-25 maja obniżone o połowę.

W dniu 28 marca br. odbyło się Walne Zebranie Członków stowarzyszenia
Lider Zielonej Wielkopolski. Uroczyście
przyjęło w poczet członków kolejne Gminy:

PIZZA PROSTO Z PIECA:
!!! Na Państwa życzenie każdą pizzę specjalnie przygotujemy: !!!
na ostro • na grubym cieście • przykrytą drugim ciastem
• mocno wypieczoną lub bladą • z sosem czosnkowym i /lub keczupem

0695 191 800

SAŁATKA od 8,50 zł, SPAGETTI od 9,50 zł, LASAGNE od 12,50 zł,
TORTELLINI od 14,00 zł, KEBAB od 9,00 zł

ODBIÓR WŁASNY = 10% RABATU
Zamów jednorazowo za 35 zł, a otrzymasz 1L soku owocowego za 1 grosz !!!

+48(...)61 8 170 595
Restauracja Casablanca czynna codziennie od 11.00 do 22.00
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Pośród laureatów konkursu w kategorii
język polski, na wysokim szóstym miejscu
uplasował się uczeń Szkoły Podstawowej
nr 1 z Kórnika, Stanisław Pietrowski, który
przygotowywał się pod okiem Genowefy
Michalak.

Kolejne analizy

Wielkopolski Rolnik Roku

Również 28 marca burmistrz Jerzy
Lechnerowski po raz kolejny rozmawiał
z Prezydentem Miasta Poznania Ryszardem Grobelnym w sprawie przywrócenia
dojazdu komunikacji miejskiej z Kórnika do
centrum Poznania. Prezydent zadeklarował
kolejne analizy związane z tym tematem.

Burmistrz Jerzy Lechnerowski uczestniczył w uroczystej gali wieńczącej siódmą
edycję konkursu Wielkopolski Rolnik Roku.
Podczas imprezy Marszałek Województwa
Wielkopolskiego Marek Woźniak wręczył
statuetki „Siewcy” najlepszym rolnikom
województwa wielkopolskiego. Gospodarstwa laureatów konkursu wyróżniają się
nowoczesnością stosowanych technologii,
dobrą organizacją pracy, dbałością o środowisko naturalne i wysoką estetyką. Wyboru
najlepszych wielkopolskich gospodarzy
dokonuje powołana przez Zarząd Województwa Kapituła, która wizytuje zgłoszone
do konkursu gospodarstwa i kwalifikuje je
do grupy laureatów.
Wśród dziesięciu nagrodzonych znalazł
się Stefan Jankowiak Prezes Zarządu Kórnickiego Przedsiębiorstwa Rolno-Handlowego i Usługowego ”JAGROL” sp. z o.o. z
siedzibą w Pierzchnie gmina Kórnik.
W uzasadnieniu wyboru laureata czytamy: Spółka ”JAGROL” gospodaruje na
powierzchni 1530 hektarów dzierżawionych
od Fundacji Zakłady Kórnickie i Agencji
Nieruchomości Rolnych w Poznaniu.
Dominującą uprawą są ziemniaki
dla przemysłu spożywczego na chipsy i frytki, uprawiane na powierzchni
380 hektarów w tym 100 hektarów
wczesnych podkiełkowanych oraz
30 ha pod agrowłókniną. Roczna
produkcja wynosi 13500 ton.
Ziemniaki przechowywane są w
specjalnych magazynach o pojemności 7 tys. ton z kontrolowaną atmosferą, sterowaną komputerowo.
Ziemniaki przed wysyłką do fabryki poddawane są testom smażenia we
własnym laboratorium.
Spółka posiada 75 hektarów
zbiorników wodnych położonych w
dolinie Strugi Średzkiej w większości
pobudowanych na nieużytkach.
Zbiorniki wodne, które powstały w
ostatnich latach, pokrywają potrzeby
deszczowania na całej powierzchni uprawy
ziemniaków. Są ponadto bardzo dobrym
siedliskiem dla ptaków wodnych i wodnobłotnych, na których odbywają się lęgi bardzo rzadko spotykanych ptaków, są rajem
dla ornitologów.
Oprócz ziemniaków Spółka uprawia
buraki cukrowe, zboża, rzepak, kukurydzę.
Posiada 750 sztuk bydła, w tym 310 krów
mlecznych. (dokończenie na str. 4)

Inwestycje Powiatu
Kolejne spotkanie burmistrza Jerzego
Lechnerowskiego, wiceburmistrza Hieronima Urbanka z wicestarostą Januszem
Napierałą odbyło się 28 marca i dotyczyło
inwestycji Powiatu Poznańskiego w Gminie
Kórnik. Omawiano kontynuację budowy
bezpiecznego pobocza od granic Borówca
poprzez Kamionki aż do Daszewic, która
nastąpić ma w tym roku. Także w tym roku
powstać mają chodniki w Prusinowie i
Biernatkach.
Złota Żaba
W sobotę 29 marca 2008 r. o godz.
10.00 odbyło się: ogłoszenie wyników

Lider Zielonej Wielkopolski

532/ MARGHERITA - z sosem pomidorowym, serem i oregano ......................................................od 8,50 zł

tel.

Dominowo, Kórnik i Śrem. Przystosowując
swoje struktury do wymogów Lokalnej
Grupy Działania stowarzyszenie uchwaliło
nowy Statut, powołało Radę Stowarzyszenia oraz uzupełniło skład Zarządu i
Komisji Rewizyjnej. Członkiem Zarządu
został burmistrz Jerzy Lechnerowski a w
skład Rady weszła pani sołtys Mościenicy
Emilia Weinert.
W spotkaniu uczestniczyli także radni i
sołtysi z naszej gminy.

i uroczyste zakończenie jubileuszowej
XV edycji Konkursu, w której wzięło
udział prawie 12 tysięcy uczestników.
Nagrodzonych zostało osiemdziesięciu
laureatów i wyróżnionych. Zgodnie z
tradycją Konkursu, nagrodzeni zostali
także nauczyciele zdobywców najwyższych laurów. Nagrody wręczała, wraz z
ich fundatorami, Pani Minister Edukacji
Narodowej Katarzyna Hall, a także Burmistrz Kostrzyna Wlkp. Paweł Iwański i
Burmistrz Kórnika Jerzy Lechnerowski.
Trzy najbardziej zasłużone nauczycielki,
wieloletnie autorki zadań konkursowych,

Z URZĘDU

PROSTO Z RATUSZA

Pani Minister odznaczyła Medalem Komisji Edukacji Narodowej, najwyższym
odznaczeniem oświatowym. Wręczyła
też specjalne statuetki „Żab Honorowych” czterem nauczycielom, których
uczniowie najczęściej w ostatnich latach
otrzymywali nagrody i wyróżnienia.
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Przyjaźni Dziecku
Dnia 27 marca na terenie MTP Fundacja
Familijny Poznań przyznała nagrody „Świat
Przyjazny Dziecku” dla podmiotów, które
zdecydowały się na kontynuację działalności alternatywnych przedszkoli. Takie
właśnie przedszkole działało od pewnego
czasu w Szkole Podstawowej w Radzewie.
Gmina Kórnik zdecydowała się pomóc w
przedłużeniu funkcjonowania placówki
dlatego działać ono będzie dalej pod auspicjami kórnickiego samorządu..
Z 30 placówek otwartych w ramach
projektu „Nasze Przedszkole” aż 24
kontynuować będzie swoje działanie pod
auspicjami gmin.
Nagrodę „Świat Przyjazny Dziecku”
przyznaną Burmistrzowi Gminy Kórnik Jerzemu Lechnerowskiemu odebrała w jego
imieniu kierownik Referatu Oświaty UM
Kórnik Ewa Madalińska- Soczyńska.
Opr. ŁG

Marcowa sesja Rady
Miejskiej
Radni obradowali na kolejnej sesji
Rady Miejskiej, która odbyła się 26 marca w sali Domu Strażaka w Kórniku.
Pierwszą uchwałą jaką zajęli się radni
było przyjęcie „Strategii Rozwoju Miasta
i Gminy Kórnik na lata 2008 – 2017”. W
uzasadnieniu uchwały czytamy między
innymi, że „strategia na podstawie analizy
tego, co jest, pokazuje, w jakim kierunku
gmina powinna się rozwijać. Daje ona
zatem odpowiedź na trzy ważne pytania:
Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Jak
chcemy osiągnąć wyznaczony cel? Strategię sformułowano z myślą o mieszkańcach,
ale ma ona służyć także lokalnym władzom,
jak również potencjalnym inwestorom,
określając jednoznacznie kierunki rozwoju
gminy. Nowa Strategia jest również konieczna z perspektywy naszej integracji z Unią
Europejską, która przekazuje pieniądze z
funduszy strukturalnych tylko takim samorządom, które posiadają własną Strategię
Rozwoju”. Prace nad uaktualnieniem starej
strategii przewidzianej na lata 2003-2012
trwały od lipca 2007 roku. Częścią tych
prac były warsztaty, które odbyły się 4 i 18
października zeszłego roku. O założeniach
strategii na pewno napiszemy więcej w
kolejnych wydaniach Kórniczanina. Być
może także jej treść opublikowana zostanie
w osobnym wydawnictwie, które trafi do
mieszkańców naszej gminy.
Radni zadecydowali także o zawarciu
porozumienia międzygminnego z gminami
Środa Wlkp., Dominowo, Krzykosy, Nowe
Miasto nad Wartą i Zaniemyśl, dotyczącego
realizacji jednolitego systemu gospodarki
odpadami komunalnymi oraz budowy „Stacji przeładunkowej Środa Wielkopolska”.
Kolejna uchwała pozwoliła na przystąpienie Gminy Kórnik do Stowarzyszenia
Lider Zielonej Wielkopolski. O inicjatywie
pisaliśmy już w poprzednich numerach.
Organizacja tworzy Lokalną Grupę Działania osi IV LEADER w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2007-2013. Jak czytamy w uzasadnieniu
uchwały o przystąpieniu: „W naszej gminie
odnotowano potrzebę w zakresie aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich, w tym
dotyczącą budowy, remontu i wyposażenia
obiektów publicznych (świetlic), organizowania imprez kulturalnych, rozwoju turystki,
małych i średnich przedsiębiorstw. Wymaga
to znacznych środków finansowych. Jednym z programów, z których gminy mogą
pozyskiwać środki finansowe jest LEADER.
Jednak nasza gmina nie może ubiegać się
samodzielnie o środki z tego programu.
Dlatego też, powstała inicjatywa zawiązania Lokalnej Grupy Działania (LGD),
którą tworzyć będzie Stowarzyszenie Lider
Zielonej Wielkopolski, obejmującej swoim
działaniem obszar gmin: Dominowo, Jaraczewo, Jarocin, Krzykosy, Książ Wlkp.,
Kórnik, Śrem, Środa Wlkp., Zaniemyśl.
Zgodnie przepisem prawa, lokalne grupy
działania przyjmują formę stowarzyszenia
posiadającego osobowość prawną.
Do wyznaczonych przez LGD celów należy m.in.: opracowanie i realizacja Lokalnej
Strategii Rozwoju (LSR) i przystąpienie do
konkursu na jej realizację, organizowanego
przez samorząd województwa, podejmowanie inicjatyw i działań mających na
celu pobudzenie aktywności społeczności
lokalnych oraz ich czynny udział w opracowywaniu i realizacji LSR, upowszechnianie
i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach
wiejskich położonych w obszarze działania
LGD, propagowanie działań na rzecz
realizacji LSR w obszarze działania LGD,
pozyskiwanie partnerów i źródeł finansowania LSR, w tym z programów pomocowych,
promocja obszarów wiejskich położonych
w obszarze działania LGD, udzielanie
wsparcia mieszkańcom obszaru objętego
LSR w zakresie przygotowania projektów i
pozyskiwania środków na ich realizację, w
tym z programów pomocowych”.
Istotną i oczekiwaną decyzją było upoważnienie Burmistrza Gminy Kórnik do
podpisania umów na realizację wielolet-
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Akcja „Dukat
Lokalny”
Gmina Kórnik, za pośrednictwem
gospodarstwa pomocniczego jakim
jest wydawca „Kórniczanina” - Kórnicki
Ośrodek Informacji i Wydawnictw postanowiła wraz z Mennicą Polską wybić
i wprowadzić do obiegu monetę, która
na zasadzie bonu towarowego trafi na
rynek w połowie maja tego roku.
Akcja ma na celu promocję Kórnika.
Moneta, tzw. dukat lokalny będzie honorowanym na terenie naszej gminy środkiem
płatniczym do września 2008r. Co ciekawe,
autorem projektu ma być znany w kraju i za
granicą projektant Robert Kotowicz. Dukat
o wartości 4 złotych będzie nosił nazwę „4
kórniki”.
Moneta wybita zostanie w nakładzie 20
tys. egzemplarzy, co dla numizmatyków i
kolekcjonerów jest ilością niewielką. Planuje się także wybicie małej ilości srebrnych
(nominał 40 „kórników”).
W zamierzeniu pomysłodawców dukat
ma znaleźć się w obiegu lokalnym, dlatego
niezbędna będzie pomoc i pośrednictwo
sklepów i firm z naszej gminy. Wszyscy zainteresowani handlowcy, właściciele punktów gastronomii itp. będą mogli podpisać z
Kórnickim Ośrodkiem Informacji i Wydawnictw stosowną umowę, na podstawie której
zakupią wskazaną ilość monet po cenie
niego zadania inwestycyjnego pod nazwą:
„Centrum rekreacji i sportu z infrastrukturą
towarzyszącą”. Zadanie planuje się wykonać w latach 2008 – 2010 przy współudziale
środków pozabudżetowych w tym unijnych.
Obecnie trwa przetarg na realizację inwestycji. Prace mają ruszyć w tym roku.
Radni podjęli także decyzję w sprawie
oddania w użytkowanie wieczyste w trybie
bezprzetargowym gruntu położonego w
Kórniku. Sprawa dotyczy małej działki położonej w obrębie nieruchomości przy ulicy
Średzkiej, która stała się majątkiem gminy
z powodu braku spadkobierców. Teren nie
może być praktycznie wykorzystany bez
ingerencji w nieruchomość, której właściciel
objął użytkowaniem wieczystym.
Zadecydowano także o sprzedaży w
trybie bezprzetargowym nieruchomości
gruntowych w Kamionkach dla polepszenia
warunków zagospodarowania sąsiednich
nieruchomości. Dotyczy to kilku działek
stanowiących pozostałość większych podziałów i rozdrobnionych po wydzieleniu
drogi. Zakupem gruntów zainteresowani
byli właściciele sąsiednich działek.
Nadano również nazwę jednej z ulic w
Kamionkach. Ulica mająca swój początek
od ulicy Lotniczej i biegnąca do działki
oznaczonej nr 343/54, a której podstawę
stanowi droga oznaczona działką nr 343/52,
nosić będzie nazwę Kartingowej.
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nominalnej (4 złote) i zadeklarują wprowadzenie ich do obiegu. Będzie to możliwe
np. przy przeprowadzeniu transakcji i wydawaniu reszty za towary lub usługi. Klient
będzie mógł wybrać możliwość otrzymania
reszty w „kórnikach” oraz zapłacić za towar
lub usługę przy użyciu „4 kórników”.
Podmioty gospodarcze, które zgłoszą
swój udział w akcji znajdą się na specjalnej
liście opublikowanej na obwieszczeniach,
w prasie oraz w siedzibach uczestników.
Sklepy i inne punkty zostaną oznakowane

Dukat lokalny emitowany w Słupsku i Ustce

logo „Tu honorujemy kórniki”. Po zakończeniu akcji KOIiW zagwarantuje uczestnikom
skup wszystkich pozostałych monet po
cenie emisyjnej (4 złote). Nie ma więc
ryzyka.
Z doświadczeń innych miast, które wydały wraz z mennicą dukaty lokalne wiemy,
Dwie ostatnie uchwały porządkowały
przedmiot działania komisji Rady Miejskiej.
Po części dotyczącej rozpatrywania
uchwał radny Bogdan Wesołek przekazał
informacje, dotyczące przygotowań do
obchodów 90-tej rocznicy Wybuchu Powstania Wlkp.
W części przeznaczonej na interpelacje i zapytania przeczytano dwa listy
Rad Sołeckich Dziećmierowa i Skrzynek,
w których sygnatariusze skarżą się na
sposób rozpatrzenia ich wniosków do studium północno-wschodniej części gminy.
Przypomnijmy, że na jednej z ostatnich
Komisji Rozwoju Gospodarczego RM
omawiano te zagadnienia. Radni analizowali wnioski sołectw i osób prywatnych,
lecz w kilku przypadkach ich nie poparli,
głosując w większości za innymi rozwiązaniami. Spowodowało to rozgoryczenie
wnioskodawców.
Sołtys z Konarskiego zaprotestował
przeciw nie udzieleniu mu głosu podczas
obrad wspomnianej komisji. Co prawda
z jej programu usunięto punkt wolne
głosy i wnioski, jednak jego zdaniem po
kilku godzinach czekania chciał poruszyć
istotne sprawy związane z tematem pracy
komisji. Radny Roman Genstwa zaproponował budowę szaletów komunalnych
przy kórnickim cmentarzu. Zapytał także
o działania gminy w sprawie uregulowania

że większość nakładu za pośrednictwem
sklepów uczestniczących w akcji lub bezpośrednio będą wykupywać kolekcjonerzy.
Już teraz zgłaszają się stowarzyszenia,
firmy i prywatni numizmatycy gotowi wykupić wszystkie dukaty. Na rynku wtórnym,
na aukcjach internetowych i stronach
specjalistycznych ceny emitowanych już
w innych miastach dukatów (w Biłgoraju
„przetaki”, w Kazimierzu „kazimierze” i wielu
innych) osiągają ceny kilkukrotnie wyższe
od nominału.
Nam zależy, by żeton trafił także na
rynek lokalny i do mieszkańców, dlatego
zwracamy się z prośbą do zainteresowanych handlowców o kontakt z nami w
sprawie współpracy.
Podczas spotkania jakie odbyło się na
temat dukatów w bnińskim ratuszu, przedstawiciel Mennicy Polskiej tłumaczył zasady
funkcjonowania żetonu, Bank Spółdzielczy
w Kórniku zadeklarował już zakup dużej
ilości „kórników”. Również przedstawiciel
Gminnej Spółdzielni zainteresowany jest
akcją.

RADA MIEJSKA / AKTUALNOŚCI

Z URZĘDU / RADA MIEJSKA

(dokończenie ze str. 3)
Spółka posiada Certyfikat ”Najwyższy
Znak Jakości Produkcji Zdrowej i Bezpiecznej Żywności” EUREPGAP i Certyfikat w
zakresie ochrony środowiska.
Pan Stefan Jankowiak jest laureatem
Ogólnopolskiego konkursu „Farmer Roku
2003”.

Wszyscy zainteresowani dystrybucją,
wprowadzaniem do obiegu dukata lokalnego „4 kórników” proszeni są o kontakt w
terminie do 15 kwietnia z Kórnickim Ośrodkiem Informacji i Wydawnictw tel. 061 8170
147 lub 0601179596.
Po przeanalizowaniu ilości zgłoszeń i
zadeklarowanych ilości dukatów ustalimy
ewentualne limity sprzedaży i dokładne jej
zasady. ŁG
sprawy własności drogi w Kromolicach.
Zaalarmował również w sprawie nielegalnego użytkowania gruntów w Celestynowie, na których składowane mają być „na
dziko” odpady. Radny Adam Lewandowski
pytał o plany zorganizowania objazdów
komunikacji – szczególnie szkolnej podczas remontu S11. Radny Rozmiarek
zapytał o stan prac nad planistycznych
w Czmoniu i Czmońcu.
Sołtys Skrzynek apelowała o rozważenie budowy bezpiecznego dojścia do
przystanku autobusowego w swojej wsi.
Powstająca droga serwisowa ma mieć
tylko 4,5 metra szerokości, ale nie przewiduje się budowy chodnika równolegle z
budową drogi. Wiceburmistrz zaapelował
do mieszkańców Biernatek i Prusinowa
o podpisywanie umów na dostarczanie
wody. Poinformował, że obecnie koszty
dostarczania wody do tych wsi pokrywa
gmina. Sołtys Biernatek zaznaczyła,
że część mieszkańców podpisała już
umowy i że wszyscy powinni płacić na
podstawie odczytu ze starych liczników
lub ryczałtu. Wspomniała także, że jej wsi
już dawno obiecywano kanalizację. Na
końcu wiceburmistrz Hieronim Urbanek
poinformował o odmownej decyzji Komisji
Bezpieczeństwa w sprawie dojazdu 20 i
40 tonowych samochodów dostawczych
ulicami Staszica i Wyspiańskiego do
obiektu handlowego na osiedlu przy ulicy
Krasickiego.
Opr. ŁG
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… JANA NOWAKA,
Z BIURA
DORADZTWA
ROLNEGO
W KÓRNIKU
- Do kiedy i gdzie rolnicy mogą
składać wnioski o przyznanie płatności
bezpośrednich do gruntów rolnych?
Podobnie jak w ubiegłych latach wypełnione wnioski rolnicy z terenu gminy
Kórnik składają w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa przy ulicy
Strzeszyńskiej 36 w Poznaniu w
okresie od 15 marca do 15 maja
2008 roku. Dopuszczalne jest
złożenie wniosku w ciągu 25 dni
kalendarzowych po tym terminie,
czyli do dnia 9 czerwca 2008, ale
za każdy dzień roboczy opóźnienia
płatność będzie pomniejszana
o 1% .
W tym roku rolnicy będą mieli
możliwość dokonywania zmian
we wniosku bez żadnych sankcji
do 31 maja 2008 roku. Formularz
zmiany do wniosku można także
złożyć do 9 czerwca 2008 roku, ale
wówczas zmiana ta spowoduje zmniejszenie płatności o 1% za każdy dzień roboczy
opóźnienia.
Wszystkie złożone wnioski podlegają
szczegółowej weryfikacji i kontroli. Jeżeli
zostaną wykryte niezgodności między
danymi podanymi we wniosku, a stwierdzonymi w kontroli, na wnioskodawcę nałożone
będą określone sankcje.
Każda z płatności za dany rok kalendarzowy może być przyznana tylko raz.
Kwoty przelewane będą na konta bankowe
w okresie od 1 grudnia 2008 do 30 czerwca
2009 roku.
- Kto jest uprawniony do uzyskania
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tzw. dopłat unijnych?
W tej kwestii nic się nie zmieniło od
zeszłego roku. Do uzyskania płatności
uprawiony jest rolnik, który posiada działki
rolne o łącznej powierzchni nie mniejszej
niż 1 ha wchodzące w skład gospodarstwa
rolnego, utrzymuje grunty rolne zgodnie z
normami (minimalne wymagania utrzymywania gruntów rolnych zgodnie z normami
określonymi w rozporządzeniu Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi), posiada numer
identyfikacyjny nadany w trybie przepisów
ustawy o krajowym systemie ewidencji
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie
płatności oraz w wyznaczonym terminie
złoży wniosek o przyznanie płatności do
gruntów rolnych.
Do otrzymania płatności uprawniony
jest rolnik, który faktycznie użytkuje grunty
rolne.
Posiadacz działek rolnych to właściciel
(posiadanie samoistne), dzierżawca, użytkownik, zarządca lub mający inne prawo,
z którym łączy się określone władztwo
nad cudzą rzeczą (posiadanie zależne).
W przypadku, gdy działka rolna stanowi
przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego płatności przysługują
posiadaczowi zależnemu, czyli osobie, która w danym okresie faktycznie użytkowała
określoną ziemię.
W przypadku, gdy działka rolna jest
przedmiotem współposiadania, płatności
przysługują temu współposiadaczowi, na
którego pozostali wyrazili pisemną zgodę.
Taką zgodę należy dołączyć do wniosku o
przyznanie płatności.

- Na jakie elementy powinni zwrócić
uwagę rolnicy wypełniający w tym roku
wnioski o dopłaty?
Rolnicy przede wszystkim koniecznie
powinni zapoznać się z instrukcją wypełniania wniosku i załączników graficznych.
W związku ze zmianą przepisów
wspólnotowych uległy zmianie zasady
wypełniania wniosku w części dotyczącej
działek rolnych. Grunty rolne w gospodarstwie należy zgłaszać do każdego
rodzaju płatności osobno. W zeszłym roku,
jeżeli roślina kwalifikowała do przyznania
płatności uzupełniającej (UPO), to wystarczyło, aby rolnik we wniosku zgłosił jedną
działkę rolną np. A i wpisał dla niej grupę

upraw UPO. Do tak zgłaszanej działki
rolnej przyznawano zarówno płatność
jednolitą (JPO), jak i uzupełniającą (UPO).
Aktualnie, jeżeli grunt spełnia warunki do
przyznania oprócz płatności jednolitej
(JPO) również płatność uzupełniającą
(UPO), trzeba we wniosku wpisać dwie
działki rolne: najpierw działkę rolną np.
A z grupą upraw JPO, a później na takiej
działce zgłosić powierzchnię do płatności
UPO np. A1.
Wypełniając wniosek należy zwrócić
szczególną uwagę na pierwszą stronę
formularza, na której należy zaznaczyć
znakiem „X”, o jaki rodzaj płatności ubiegamy się we wniosku. Niezaznaczenie odpowiedniej pozycji może spowodować, że nie
otrzymamy płatności, mimo prawidłowego
wpisania wszystkich działek rolnych (płatności zwierzęcej, historycznej do chmielu,
do pomidorów, do buraków cukrowych).
Przystępując do wypełniania wniosku
należy najpierw określić powierzchnie
uprawnione do płatności jako zwarte
obszary gruntu, pamiętając, że nowa definicja działki zobowiązuje do oddzielnego
zgłaszania działek rolnych, nawet jeśli
są w większym kompleksie, na których
występuje: trwały użytek zielony (TUZ),
program rolnośrodowiskowy (RS), uprawa
lnu włóknistego (L, K) oraz pozostałe działki
rolne. Ponadto dla działek rolnych, które
objęte są płatnościami rolnośrodowiskowymi (RS), energetycznymi (RE), do owoców
miękkich (OM), do lnu włóknistego i konopi
włóknistej (L, K) poza grupą należy podać
również nazwę rośliny (wpisując np. „RS,
ziemniaki”; „RS, rzepak”; „OM, maliny”). Dla
tych grup każdą roślinę musimy zgłosić jako
oddzielną działkę.
W tym roku wszedł w życie
nowy unijny wymóg dotyczący
zmianowania roślin. Rolnik może
jeden gatunek zboża uprawiać
na tej samej działce rolnej nie
dłużej niż przez trzy kolejne
lata. Dotyczy to pszenicy, żyta,
owsa i jęczmienia, natomiast nie
dotyczy innych zbóż np. pszenżyta lub mieszanek zbóż. Osoby
ubiegające się o płatności bezpośrednie związane z gruntami
przeznaczonymi pod zboża muszą obszar ich uprawy zaznaczyć
na załączniku graficznym, który
składają wraz z wnioskiem o dopłaty, bądź złożyć w tej sprawie
odrębne oświadczenie (rolnicy składający
wniosek o płatności po raz pierwszy).
Ważne, aby rolnik pamiętał także o
podpisach w tych miejscach, gdzie jest to
wskazane.
W razie jakichkolwiek wątpliwości chętnie służę pomocą bezpośrednio w biurze,
które mieści się na drugim piętrze w Przychodni „Zdrowie” w Kórniku.
Rozmawiała: Barbara Morasz
W kwietniu odbędzie się szkolenie
chemizacyjne na uprawnienia do stosowania środków ochrony roślin. O
jego terminie powiadomieni zostaną
sołtysi.
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Supermarkety jak grzyby
po deszczu?
Co najmniej 5 dużych obiektów handlowych może już niebawem powstać w
Kórniku. Doskonałe usytuowanie przy
ważnych węzłach komunikacyjnych i obok
rozwijających się osiedli przyciąga znane
sieci sklepów. Kilkusetmetrowe powierzchnie sprzedaży pod dachem, parkingi, bary
szybkiej obsługi pojawią się między innymi
w okolicy ulicy Woźniaka.
Jeden
Pisaliśmy już w zeszłym roku o zamierzeniach budowy obiektu handlowego na
działce pomiędzy istniejącymi zabudowaniami starej mleczarni, jeziorem a ulicą
Woźniaka. Inwestor otrzymał już od Starostwa Powiatowego w Poznaniu pozwolenie na budowę, mimo negatywnej opinii
kórnickiego samorządu. Podstawą takiej
właśnie opinii był opracowany miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego,
który pozwalał na przeznaczenie terenu
pod turystykę z pomocniczą tylko funkcją
handlową (dokładnie obszar usług turystyczno-rekreacyjnych z dopuszczeniem
innych usług o charakterze nieprodukcyjnym i nieuciążliwym związanych z obsługa
ludności). W intencji więc powstać np.
miała mała gastronomia, niewielkie sklepy
z pamiątkami na końcu promenady przy
hotelu lub przystani. Starostwo
jednak, mimo uwag z Kórnika
zinterpretowało to dopuszczenie
jako wystarczającą podstawę
dla zezwolenia na budowę supermarketu.
Inwestor zwrócił się już z
wnioskiem do UM w Kórniku
o wycięcie części drzew na
działce. Urząd Miejski zgodnie
z procedurą naliczył około 100
tysięcy złotych rekompensaty
za drzewa. Firma, która chce
wybudować sklep nie zamierza
jednak płacić. Nie zaproponowała we wniosku o wycięcie innej formy
rekompensaty i odwołała się od decyzji
Gminy Kórnik do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
Sprawa tej budowy to już jednak
tylko kwestia czasu, gdyż inwestor ma
pozwolenie na budowę. Inwestor zdążył
z wnioskiem o pozwolenie przed zmianą
przepisów i mimo, że obiekt ma mieć
więcej niż 400 m² powierzchni sprzedaży
nie potrzebna jest bezpośrednia zgoda
samorządu gminnego
Dwa
Co interesujące, ta sama firma zajmująca się budową obiektów handlowych
dla sieci supermarketów zainteresowana
jest terenem po drugiej stronie obwodnicy
Kórnika, między zlewnią ścieków i Jeziorem
Skrzyneckim Dużym. Tam również powstać
ma supermarket. Obszar ten miał być objęty
planem zagospodarowania, który tworzony
był w związku z przebudową trasy katowic-
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kiej i wjazdu do Kórnika od strony Poznania.
Z powodu przeciągającej się procedury
obszar opracowania ograniczono tylko do
bezpośredniego sąsiedztwa węzła „Kórnik
1”. Brak planu ogranicza wpływ lokalnego
samorządu na ten teren. Obecnie inwestor
wystąpił do gminy o warunki zabudowy.
Urzędnicy – prędzej czy później - będą
musieli je wydać, bądź zrobi to za nich
SKO. Na tej podstawie starostwo najprawdopodobniej wyda pozwolenie na budowę.
Obiekt handlowy we wstępnej koncepcji ma
mieć mniej niż 400 m² powierzchni sprzedaży ale obok powstać ma stacja paliw i
inne obiekty.
Firma zainteresowana budową obiektów
chce też zrobić coś dla miasta. Dzięki jej
sporemu wkładowi finansowemu za gazownią, na placu zajmowanym obecnie przez
budowniczych S11 powstać ma parking i
miejsce postoju autobusów z zapleczem.
Jak już pisaliśmy w poprzednim numerze
chęć zainwestowania w tej okolicy wyraził
także znany amerykański koncern barów
szybkiej obsługi.
Trzy
Choć wydawać by się mogło, że więcej
supermarketów w tej okolicy po prostu

już się nie zmieści okazuje się, że istnieje
koncepcja budowy jeszcze jednego. Spółdzielnia Mleczarska ze Śremu poinformowała ostatnio UM w Kórniku o planach
wyburzenia budynków po starej mleczarni.
I na tym terenie powstać miałby duży obiekt
handlowy. Z informacji, jakie przekazał
wiceburmistrz Hieronim Urbanek podczas
jednego z posiedzeń komisji RM, samorząd
Kórnika wstępnie zaproponował wykupienie
nieruchomości na inne cele. Jakie będą
warunki Spółdzielni jeszcze nie wiadomo.
Cztery
Kilkaset metrów dalej, za zabudowaniami byłej zajezdni autobusowej w kierunku
ulicy Asnyka powstaje koncepcja kompleksu
usługowo - handlowego. Inwestorzy wystąpili już o warunki zabudowy. Przewiduje się
tam duży sklep (Biedronka?) i kilka obiektów usługowych, być może hotelowych, z
zapleczem parkingowym, zielenią i małą
architekturą. Kompleks skomunikowany ma

być z ulicą Asnyka, Stodolną i Poznańską
a także deptakiem z Reja.
Ponieważ powierzchnia sklepów ma
przekraczać 400 m² procedura przyznawania pozwolenia na budowę jak na razie
utknie w martwym punkcie.

AKTUALNOŚCI

WYWIAD

TRZY PYTANIA DO …

Pięć
Piąty z planowanych w Kórniku dużych
sklepów chyba także nie powstanie prędko.
Istniejący obiekt przy osiedlu Krasickiego
miała wykupić spółka Tesco. Z powodu
braku możliwości skomunikowania tego
miejsca inaczej niż przez osiedle mieszkaniowe, Komisja Bezpieczeństwa wydała
negatywną opinię wobec przepuszczenia
ruchu nawet 40 tonowych pojazdów ulicami
Staszica i Wyspiańskiego. Obiekt będzie
mógł funkcjonować dopiero, gdy powstanie inny, odpowiedni dojazd. Dodajmy,
że firma Tesco nie zdecydowała się na
współfinansowanie budowy drogi na ulicy
Krasickiego.
Dzień po zamknięciu tego numeru
Kórniczanina, w czwartek 3 kwietnia dla
przedyskutowania sprawy supermarketów
w Kórniku miało się odbyć specjalne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego.
Zdania pośród radnych wydają się być
podzielone, podobnie jak podzielone są
zdania mieszkańców.
Właściciele małych sklepów słusznie
boją się konkurencji molochów, a część
konsumentów nie może się już doczekać
długich rzędów pełnych półek,
promocji i przecen, tu na miejscu a nie w Poznaniu.
Bezsprzeczne wydaje się
jednak twierdzenie, że obiekty
tego typu nie powinny powstawać w takiej bliskości brzegów
naszych jezior. Teren ten powinien znaleźć lepsze wykorzystanie z pożytkiem dla ludzi i
przyrody.
ŁG
Stare przepisy ustawy za
obiekty handlowe wielkogabarytowe uznawały sklepy o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m². Takie
obiekty wymagały specjalnych procedur
przed wydaniem pozwolenia na budowę. Nowelizacja przepisów sprawiła, że
specjalne wymagania (opinia samorządu lokalnego i powiatowego, badania
wpływu na handel lokalny itd.) dotyczą
obiektów od 400 m². Ponieważ nowe
przepisy weszły w życie bez przepisów
wykonawczych, w chwili obecnej ich
brak powoduje niemożność wydania
pozwolenia na budowę dla większych
niż 400m² obiektów handlowych, lecz w
kręgach parlamentarnych trwają obecnie
prace nad zliberalizowaniem przepisów i
zniesieniem dodatkowych wymagań dla
większych sklepów. Firma inwestująca
przy ulicy Woźniaka zdążyła złożyć pozwolenie na budowę pierwszego supermarketu przed zmianami przepisów i na
powstanie obiektu nie jest wymagana
zgoda lokalnego samorządu.
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zniżki *

na wizytę lekarską
* gdy kupisz u nas okulary

Lek. med. Maria Walkowiak
tel. (61) 287-02-50

w każdy wtorek od 15.00
KOMPUTEROWE
BADANIE WZROKU

KÓRNIK, pl. Niepodległości 43
(ELLMED)

Rejestracja Poznań, tel. 061 8230-163,
0-601 819 926 lub na miejscu

poniedziałek - piątek: 10.00 - 18.00

piątki 17:00-18:00

Kórnik, ul. Poznańska 22
Realizujemy wszystkie recepty

BIURO USŁUG
PROJEKTOWYCH
mgr inż. Krzysztof Jachna
rzeczoznawca budowlany
tel. 602 220 560
oferuje:
- wykonanie projektów wszystkich
obiektów,
- wydawanie opinii rzeczoznawcy
budowlanego,
- wykonywanie inwentaryzacji,
- udzielanie porad w zakresie prawa
budowlanego.
Polecam konsultacje
przedprojektowe
Zapraszam

ELLMED
Centrum Stomatologii
i Specjalistyki Ogólnomedycznej

Kórnik, Plac Niepodległości 43

STOMATOLOGIA

rentgen stomatologiczny
oraz

Rejestracja lekarzy ogólnych
(neurolog, lekarz rodzinny,
chirurg, medycyna pracy,
dermatolog w soboty)
czynne:

pn. - pt. 8 -20 , sob. 8 -14
00

00

00

00

tel. CENTRALA: 061 817-01-75

Usługi instalacyjne
wod-kan, c.o., gaz

Drobne naprawy, kompleksowe remonty
Piotr Szymkowiak
tel. (61) 8190-490, kom. 502-754-017

U S G w Śremie

Prywatne gabinety diagnostyki
ul. Staszica 1 („KO-MED” HCP)
przyjęcia: pon.-pt. 8.00-12.00
tel. (61) 28 13 587 lub 0608087955

ZAPRASZAMY

SKUP
- złomu i metali kolorowych
- akumulatorów
- makulatury i butelek
znajdującego się przy ul. Mlyńskiej
na terenie firmy T.M. Małeccy.

Oferujemy konkurencyjne ceny.
Płatne gotówką
Zapewniamy odbiór złomu od klienta własnym transportem.

TEL: 601 489 257, 693 562 991
CZAS PROMOCJI OGRAN
 I C Z O N Y

BEZPŁATNE*
BADANIE WZROKU

*promocja dla osób, które zamówią okulary

GABINET PRYWATNY
każdy czwartek
wcześniejsza rejestracja

ul. Wschodnia 5 (przy szkole ekonomicznej)
przyjęcia: wtorek od 16.00, czwartek od 19.00
tel. (61) 28 39 702 lub 0608087955

KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU

wykonują badania USG:
* jamy brzusznej
* tarczycy
* jąder
* piersi
* ciąży

OKULARY NA KAŻDĄ KIESZEŃ
OKULARY NA KASĘ CHORYCH

* wyniki badania pacjent otrzymuje bezpośrednio po nim;
* badania wykonuje specjalista radiolog – Krzysztof Gaweł;
* gabinety posiadają certyfikat sekcji usg polskiego towarzystwa
radiologicznego
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codziennie od godz. 8:00 - indywidualne terminy wizyt

nowoczesnym urządzeniem japońskim

REALIZUJEMY WSZYSTKIE RECEPTY

OPTYK

WEJŚCIE DO „POLO MARKET”

PL. NIEPODLEGŁOŚCI 25, KÓRNIK
Tel. 0502 773 552
nr 7/2008

Współpraca w dziedzinie
edukacji pomiędzy Powiatem
Poznańskim a poznańskimi
uczelniami publicznymi
nawiązana
Edukacja stanowi jeden z najważniejszych
obszarów działalności Powiatu Poznańskiego.
W trosce o jakość kształcenia, stworzenie warunków, w których możliwe będzie nieustanne
podnoszenie poziomu szkolnictwa, z korzyścią
dla uczniów i studentów władze powiatu zdecydowały, że dotychczasowa współpraca ze
środowiskiem akademickim powinna nabrać
charakteru bardziej formalnego. W związku z
tym 5 marca br. w Starostwie Powiatowym w
Poznaniu odbyła się więc uroczystość podpisania porozumienia o wzajemnej współpracy
w dziedzinie edukacji pomiędzy Powiatem
Poznańskim a poznańskimi państwowymi
uczelniami wyższymi. Uroczystość otworzył
Zbigniew Grochal, aktor Teatru Nowego, a
cele jakie stawiają sobie inicjatorzy porozumienia przedstawił Jan Grabkowski, Starosta
Poznański.
Starosta podkreślił, że Powiat Poznański
od lat podejmuje działania na rzecz rozwoju
edukacji w naszym regionie: poważne inwestycje, modernizacja i komputeryzacja szkół
prowadzonych przez Powiat, rozbudowa
zaplecza technicznego czy wprowadzanie nowych kierunków kształcenia to tylko niektóre z
nich. Planując rozwój poszczególnych etapów
nauczania trzeba jednak myśleć szeroko – od
kształcenia ponadgimnazjalnego do szkolnictwa wyższego. Przedstawiciel środowiska
akademickiego, prof. Stanisław Lorenc, Rektor
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z uznaniem odniósł się do inicjatywy
Powiatu Poznańskiego podkreślając, że wychodzi ona naprzeciw oczekiwaniom uczelni,
które mogą w ten sposób spełnić swe misje
edukacyjne.
Listy intencyjne podpisali: prof. dr hab.
Grzegorz Bręborowicz, Rektor Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w
Poznaniu; prof. dr hab. Witold Jurek, Rektor
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu; prof. dr
hab. Stanisław Lorenc, Rektor Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; prof.
dr hab. med. Tadeusz Rychlewski, Rektor
Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu; prof. dr hab.
Leszek Nogowski, Prorektor ds. Studiów Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego
w Poznaniu; prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski, Prorektor ds. kształcenia Politechniki
Poznańskiej.
Karolina Korcz,
Gabinet Starosty
Powiat poznański w Cannes –
sercu światowych inwestycji
Targi Nieruchomości MIPIM w Cannes
przyciągają uwagę największych inwestorów z całego świata. Wśród tegorocznych
wystawców byliśmy obecni, jako jedyny
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powiat z Polski, prezentując na wspólnym
stoisku z miastem Poznań ofertę sześciu
podpoznańskich gmin: Buku, Tarnowa
Podgórnego, Pobiedzisk, Stęszewa, Murowanej Gośliny i Rokietnicy.
Oferowane przez nas tereny cieszyły
się ogromną popularnością zwłaszcza
wśród przedsiębiorców z branży logistycznej i magazynowej. Odwiedzający
stoisko pytali o funkcjonujące parki technologiczne, możliwości rozwoju nowych
sieci handlowych, a także interesowali
się zapleczem hotelowym w kontekście
Euro 2012.
Wolne tereny, które prezentowano
przybyłym stwarzają duże możliwości rozwoju. Jesteśmy pewni, że przedsięwzięcia, które w przyszłości zostaną podjęte
przyniosą korzyści zarówno inwestorom
jak i mieszkańcom powiatu - podkreślał
obecny w Cannes Tomasz Łubiński, Wicestarosta Poznański. Podczas licznych
spotkań zwracał uwagę na doskonałe
położenie powiatu, stale poprawiającą się
infrastrukturę oraz wzrastającą z roku na
rok liczbę mieszkańców, która dotychczas
osiągnęła liczbę ponad 300 tysięcy osób.
Dodatkowymi atutamii dla przedsiębiorców są niewątpliwie: autostrada oraz
dobrze wykwalifikowane kadry, dostępne
ze względu na silnie rozwinięty ośrodek
akademicki
w stolicy Wielkopolski. Owocne okazało
się spotkanie z przedstawicielami miasta
Brno (Czechy), z którymi Wicestarosta
Poznański dyskutował na temat możliwości utworzenia w powiecie muzeum
prezentującego mapy dla niewidomych.
Ich unikalną kolekcję posiada prowadzony
przez powiat poznański Ośrodek dla Dzieci
Niewidomych w Owińskach.
Targi w Cannes trwały cztery dni. Od
11 do 14 marca stoisko odwiedziło kilka
tysięcy osób, w tym ponad setka ściśle
zainteresowanych terenami inwestycyjnymi na terenie gmin powiatu poznańskiego.
Nawiązane zostały kontakty biznesowe,
na bazie których podjęte zostaną dalsze
działania promujące inwestowanie w powiecie. To zadanie dla nowo powstałego
Centrum Promocji Biznesu przy Starostwie
Powiatowym. Jego rolą będzie aktywny
kontakt zarówno z potencjalnymi przedsiębiorcami, jak i przedstawicielami gmin
mającymi pełen zasób informacji na temat
oferowanych terenów.
Katarzyna Strzyż
Wydział Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą
Infokioski, więcej lasów
i lepsze drogi
Władze powiatu poznańskiego mają
ambitne pomysły, których realizacja ułatwi życie mieszkańcom gmin. W planach
jest poprawa stanu dróg, uruchomienie
Infokiosków oraz zwiększenie zalesienia
nieużytków.
Te i inne projekty przedstawiono w trakcie
spotkania z wójtami i burmistrzami powiatu
poznańskiego, które miało miejsce 6 marca
tego roku, w gmachu Starostwa Powiatowego

w Poznaniu. Niewątpliwie jedną z najważniejszych kwestii była poprawa stanu dróg.
Janusz Napierała, Członek Zarządu Powiatu
Poznańskiego, zapewnił, że w pierwszej
kolejności wyremontowanych zostanie 300
kilometrów szlaków komunikacyjnych łączących gminy, na które z powiatowego budżetu
przeznaczono 45 milionów złotych. To tylko
niewielka część potrzebnej sumy, bowiem
całkowity koszt prac szacuje się na 200
milionów złotych. Brakującą kwotę władze
powiatu zamierzają uzyskać ze środków Unii
Europejskiej. Unijne dofinansowanie będzie
również potrzebne do zrealizowania budowy
sieci PIAP, czyli publicznych punktów dostępu
do Internetu. Projekt zakłada, ze w każdej
gminie na przełomie lat 2009/2010 staną po
dwa Infokioski, zapewniające bezpłatny dostęp do Internetu. Ze względu na bezpieczeństwo będą one usytuowane w budynkach
urzędów, bibliotekach, a także w ośrodkach
kultury. Warto podkreślić, że dzięki specjalnej
technologii będą mogły z nich korzystać także
osoby niesłyszące i niewidome.
Kolejnym punktem programu było przedstawienie akcji sadzenia lasów w gminach.
Ten pionierski projekt ściśle wiąże się z
„Krajowym programem zwiększania lesistości”, którego założeniem jest „odpowiednie
kształtowanie struktur przestrzennych zasobów przyrody, zwiększenie ich biologicznej
aktywności, różnorodności i estetycznych
walorów krajobrazu oraz wzmacnianie i
łączenie we wspólny system najcenniejszych obszarów przyrodniczych.” (Krajowy
Program Zwiększania Lesistości, www.mos.
gov.pl). Dzięki zalesianiu możliwe będzie
zachowanie równowagi pomiędzy budową
nowych inwestycji i osiedli, a zapewnieniem
odpowiedniej ilości terenów zielonych, co
jest szczególnie ważne biorąc pod uwagę,
że nie wszystkie gminy dysponują planami
zagospodarowania przestrzennego.
Wyłoniona w drodze przetargu Narodowa
Fundacja Ochrony Środowiska z Warszawy,
typując potencjalne obszary do zalesiania
w powiecie poznańskim, brała pod uwagę
między innymi przydatność terenów do
produkcji rolnej, stopień zdegradowania
gleby, bliskość cieków wodnych i większych
obszarów leśnych oraz przebieg granicy
polno-leśnej. Pozwoliło to na wyznaczenie
terenów pod zalesianie w skali powiatu i
na poziomie gmin. Największe szanse na
lasy mają gminy Kleszczewo, Stęszew i
Buk. Najmniejsze, ze względu na gęstość
zaludnienia oraz zwartą zabudowę – Luboń,
Puszczykowo i Swarzędz.
Zainteresowanie wśród obecnych na
spotkaniu gości wzbudziło także wystąpienie
Jacka Przybylskiego, naczelnika I Urzędu
Skarbowego w Poznaniu. Złożył on propozycję, by w urzędach gmin dyżurowali pracownicy urzędu skarbowego, którzy pomagaliby
mieszkańcom w wypełnianiu zeznań podatkowych. Dodatkowo, jeśli zostanie zawarte
odpowiednie porozumienie z Ośrodkami
Pomocy Społecznej, osoby korzystające z
ich wsparcia, mogłyby odebrać potrzebne
im zaświadczenia w urzędach gmin, bez
konieczności wyprawy do Poznania.
Aurelia Pawlak
Gabinet Starosty
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Rozmowa z prof. Tomaszem Jasińskim, który 13 lipca 2007 objął stanowisko
dyrektora Biblioteki Kórnickiej.
Jak Pan znajduje swoje nowe gospodarstwo?
Byłem świadom, że czekają mnie
ogromne problemy i wyzwania. Jakkolwiek
znałem status prawny biblioteki, nie uświadamiałem sobie, jakie niesie ze sobą konsekwencje. Jest to jednostka pomocnicza
– to wiedziałem. Nie wiedziałem jednak,
że jako jednostka pomocnicza nie może
bezpośrednio aplikować do Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego o jakiekolwiek dofinansowania, czy to na zakup
aparatury, czy na działalność wspomagającą badania. Jest to poważne ograniczenie możliwości działania naszej biblioteki
dlatego, że jesteśmy niemal wyłącznie
zdani na budżet Polskiej Akademii Nauk,
która sama posiada pieniądze z budżetu
państwa. PAN może jedynie występować
w naszym imieniu o pewne dodatkowe
sumy. Sama Polska Akademia Nauk ma
ograniczone środki budżetowe.
Czy jest jakaś inna możliwość finansowania biblioteki?
Pracownicy Biblioteki Kórnickiej sami
mogą aplikować o przyznanie grantów na
prowadzone przez nich prace badawcze.
Od razu położyłem nacisk na tego typu
działania. Zatrudniłem nawet na umowęzlecenie eksperta do pisania i składania
grantów. Jeszcze w lipcu ubiegłego roku
złożyliśmy aplikację o grant na opracowanie źródeł ikonograficznych. Trzy kolejne,
poważne granty czekają w ministerstwie
na rozpatrzenie. W lipcu br. składamy
następne podania. Oczywiście zdaję sobie
sprawę, że nie wszystkie nasze projekty
wygrają w konkursie grantowym, ale próbować należy w każdym przypadku.
Pomaga nam również fundacja Zakłady Kórnickie np. w zakupie książek,
ale również w uzyskiwaniu funduszy na
digitalizację zbiorów.
W kwestii finansów bardzo ważną sprawą jest również podniesienie zarobków
pracowników biblioteki. Należy podkreślić,
że są świetnymi specjalistami w swoich
dziedzinach. Jednak źle zarabiali i nadal
nie zarabiają dobrze. Do niedawna była
taka sytuacja, że pracownicy z dorobkiem
naukowym i wieloletnim stażem zarabiali
trochę ponad 800 złotych na rękę. Staram
się poprawić ich sytuację w zakresie płac
– gdy był układany budżet jeździłem w tej
sprawie do Warszawy. Sytuacja pracowników nieznacznie już się poprawiła i jestem
przekonany, że następny rok przyniesie
kolejny postęp.
Biblioteka Kórnicka wciąż jest
liderem Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej...
I jest to prawdziwie społeczna działalność! Nikt nam za to nie płaci, nikt nam na
to nie zapewnia sprzętu i my z własnych
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środków wydzielamy etaty jak i sprzęt.
Urządzenia do digitalizacji są bardzo
drogie – rzędu kilkuset tysięcy złotych.
Gdy spojrzymy na fizyczne odwiedziny
czytelników w Bibliotece Kórnickiej, to
nie wydaje się imponująca; natomiast
ilość odwiedzin w bibliotece cyfrowej jest
olbrzymia. Mamy poczucie, że bierzemy
udział w największej rewolucji kulturowej
od czasów wynalezienia druku.
Digitalizacji patronowałem od dawna.
Już przed wielu laty jako członek Komitetu
Badań Naukowych przyczyniłem się do
rozpisania dużego projektu zamawianego
na digitalizację źródeł; nb. konkurs wygrała Biblioteka Kórnicka, było to przed
wielu laty i nie wiedziałem wówczas, iż

w przyszłości zostanę jej dyrektorem.
Dzięki realizacji tego projektu i kontynuowaniu digitalizacji zbiorów w kolejnych
latach, w WBC dostępne są, co należy
podkreślić, bezpłatnie i dla wszystkich,
bezcenne kórnickie rękopisy, starodruki i
wiele cennych publikacji z XIX i początków
XX w. Obecnie pod kierownictwem pani
Jolanty Mazurek realizuje z jednej strony
zamówienia środowiska naukowego, a z
drugiej skanuje pozycje systematycznie z
różnych dziedzin.
W jakich jeszcze projektach biblioteka bierze udział?
Przymierzamy się teraz wspólnie z bibliotekami poznańskimi, pod dowództwem
pana dyrektora Artura Jazdona z Biblioteki
Uniwersyteckiej, do złożenia grantu o
uzyskanie funduszy z Unii Europejskiej na
projekt pt. wielkopolskie nowe druki. Chodzi tu digitalizację wszystkich druków opublikowanych po roku 1800 w Wielkopolsce.
Wstępnie chcielibyśmy doprowadzić projekt do czasów powstania styczniowego, a
ostatecznie do końca okresu, w którym nie

obowiązują prawa autorskie, czyli do 1937
roku. Projekt zakłada digitalizację najlepszego egzemplarza danej publikacji, jaka
zachowała się w poznańskich bibliotekach
oraz renowację wszystkich pozostałych
egzemplarzy. Potrzeba na to olbrzymich
środków. Statystycznie renowacja jednej
książki kosztuje kilkaset złotych, a książek
jest kilka tysięcy! Jednak jeśli tego nie zrobimy dziś, to za lat trzydzieści tych książek
już nie będzie i nikt, nigdy nie będzie mógł
z nich korzystać.
Jako Biblioteka Kórnicka złożyliśmy
również grant na inwentaryzację wszystkich starodruków wielkopolskich. I chodzi tu również o te, które pochodzą z
Wielkopolski, ale znajdują się poza jej
granicami, a nawet poza granicami kraju
np. w Niemczech czy Czechach. Jest to
pomysł pracującej w bibliotece pani dr
Wandy Karkucińskiej, która od lat prowadzi
ewidencję wielkopolskich starodruków.
Być może przy okazji inwentaryzowania
uda się zdigitalizować część spośród tych
starodruków, które znajdują się w innych
bibliotekach.
Biblioteka Kórnicka to również ważne zabytki architektury...
Tak, to przede wszystkim zamek kórnicki i Pałac Działyńskich. Sytuację, jaką
zastałem w obu zabytkowych budowlach,
nazwałbym krytyczną. Jeżeli chodzi o
zamek, to owszem były wykonane pewne
remonty w przyziemiu, jednakże zamek
powinien otrzymać nową elewację, gdyż
stara dosłownie się sypie. Zamek kórnicki jest drugim po zamku malborskim,
a może nawet i pierwszym, najbardziej
rozpoznawalnym zabytkiem polskim.
Odwiedza go mnóstwo polskich i zagranicznych turystów i to po prostu wstyd,
żeby tak wyglądał. Chciałbym wywalczyć
z budżetu sfinansowanie remontu dachu i
elewacji. Również most zamkowy wymaga
natychmiastowego remontu. Czoło mostu
może w każdej chwili się zawalić. Konserwator wojewódzki grozi jego zamknięciem.
Musieliśmy już zdjąć z mostu rzeźby,
żeby go odciążyć. Koszt remontu byłby
olbrzymi – ok. 3 milionów złotych. Most
musiałby zostać rozebrany, ale w czasie
prac remontowych woda nie mogłaby być
wypompowana z fosy, gdyż zamek stoi na
palach dębowych, które potrzebują wilgoci.
Do nas należą również budynki na rynku
w Kórniku, na pierzei zamkowej, które
również wymagają remontu. Już teraz
musieliśmy ich ściany podeprzeć drewnianymi przyporami. Na ich zabezpieczenie
potrzeba przynajmniej miliona złotych.
Gdyby nawet miasto Kórnik chciałoby
nam w tym pomóc, to nie ma mechanizmu
pozwalającego na przekazanie pieniędzy
z miasta. Jest pewna nadzieja na sfinansowanie tych prac remontowych w ramach
projektu rewitalizacyjnego dla Kórnika i
Bnina, o którego dofinansowanie aplikują
władze Kórnika. Projekt swoim zasięgiem
obejmuje należące do nas tereny i budynki.
Udziałem w nim zainteresowany jest również Instytut Dendrologii PAN. Czy to się
uda? Zobaczymy.
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W Pałacu Działyńskich udało się odnowić elewację, za co dziękujemy władzom
miasta oraz miejskiemu konserwatorowi
zabytków pani Marii Strzałko. Konieczny
jest jeszcze remont elewacji od strony ul.
Franciszkańskiej, zaplecza budynku oraz
dachu, który przecieka. Z kolei we wnętrzach mamy swoisty pat, gdyż za poprzedniej dyrekcji rozpoczęto inwestycje razem
ze spółką Perły Polskich Starówek, która
przebudowała część pomieszczeń na ekskluzywny hotel (!), jednak bez zgody władz
Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
Poprzednia dyrekcja poszukiwała dodatkowych funduszy i biblioteka rzeczywiście
początkowo czerpała z tego zyski, jednak
spółka zbankrutowała, wszedł syndyk i od
ponad dwóch lat mamy zablokowane w
Pałacu powierzchnie rzędu tysiąca metrów.
Nie możemy nic z nimi zrobić i wciąż ponosimy z tego tytułu straty.
Czy będzie kontynuowana oferta
kulturalna biblioteki?
Oczywiście. Cały czas w zamku, jak i
w pałacu organizowane są różne imprezy.
Kórnickie wieczory zamkowe stoją na najwyższym poziomie. Jesteśmy otwarci na
współpracę ze wszystkimi partnerami chcącymi w naszych pomieszczeniach organizować koncerty. W Pałacu Działyńskich od
lat organizowane są czwartki literackie. Gościmy naprawdę doskonałych prelegentów
i autorów. Kilkakrotnie w roku odbywają się
też w Pałacu Działyńskich bardzo ciekawe
koncerty; ponieważ cieszą się one dużym
zainteresowaniem poznaniaków, to z pewnością zwiększymy liczbę koncertów. Jeżeli
chodzi natomiast o zamek, to myślimy też o
poszerzeniu oferty muzealnej o prezentacje
multimedialne dostępne przez internet.
Chcemy także ożywić czytelnię biblioteki;
mamy naprawdę wiele planów i podjęliśmy
już prace związane z ich realizacją.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Paweł Henski
Materiał dzięki uprzejmości Redakcji
„Panoramy Wielkopolskiej Kultury”.

Przepłacamy
za gaz?
Mimo, że tegoroczna zima była zdecydowanie łagodniejsza niż w poprzednich
latach to wielu mieszkańców skarży się
na wyższe rachunki za gaz i dużo większe
zużycie gazu niż w innych zimowych miesiącach. Mało tego, wielu podejrzewa, że
gazownicy celowo zmniejszają kaloryczność tego paliwa, aby wyrównać sobie
straty za ciepłą zimę.
Już od pewnego czasu docierają do
naszej redakcji sygnały o nieproporcjonalnie wysokich fakturach za gaz w stosunku
do ciepłej zimy. Czytelnicy skarżą się, że
płacą tyle samo, a
nawet niekiedy więcej
niż w poprzednich latach, gdy zimy bywały
znacznie chłodniejsze.
Rozumieją, że w
ciągu ostatnich kilku
lat nastąpiły podwyżki cen za m³ gazu i
opłat przesyłowych,
ale przyczyn tak wysokich rachunków upatrują zupełnie w czym
innym.
Mieszkańcy Kórnika poinformowali nas, że
podejrzewają już od dłuższego czasu PGNiG
o sprzedawanie klientom gazu o niższej
kaloryczności. - Bo jak inaczej wytłumaczyć
wyższe rachunki za gaz np. w styczniu czy w
marcu, kiedy na zewnątrz było stosunkowo
ciepło, a w moim domu w takie dni przykręcam
termostaty na grzejnikach lub wyłączam piec
gazowy - powiedziała nam jedna z mieszkanek
Placu Niepodległości w Kórniku. Z danych
Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku, jakie już
w lutym publikowaliśmy na łamach naszego
dwutygodnika wynika, że tylko w pierwszej
dekadzie stycznia tego roku zanotowano temperaturę -10ºC, a przez pozostałe dni miesiąca
temperatury osiągały nawet +10ºC. Dość ciepły był też luty i pierwsza połowa marca.

Mieszkaniec ulicy Parkowej zwrócił nam
uwagę na jeszcze jedną sprawę, która mogłaby świadczyć o zmniejszaniu kaloryczności
tego paliwa. – Zauważyłem, że co najmniej
od kilku miesięcy o połowę dłużej trwa zagotowanie tej samej ilości wody w czajniku
na kuchence gazowej - powiedział nam w
rozmowie telefonicznej, zapewniając, że do
takiego samego wniosku doszli po obserwacjach sąsiedzi.
Co na to spółka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, lider rynku gazu ziemnego w Polsce? Joanna Zakrzewska, rzecznik
PGNiG poinformowała nas, że nie może
być mowy o zmniejszaniu kaloryczności
gazu. - Jakość gazu jest niezmienna, a jego
parametry są stale kontrolowane - stwierdziła pani rzecznik. - Do wysokich rachunków
mogły przyczynić się
problemy techniczne albo niesprawne
gazomierze - dodała.
Ten argument odpierają jednak nasi czytelnicy. – Niecałe dwa
lata temu pracownicy
gazowni sprawdzali
u mnie gazomierz i
stwierdzili, że działa
on bez zarzutu - powiedział nam poirytowany wypowiedzią rzecznik PGNiG mieszkaniec ulicy Parkowej.
Co zatem zrobić, jeśli wydaje nam się,
że ostatnie faktury za gaz są zbyt wysokie?
Możemy złożyć reklamację. Wniosek reklamacyjny znajdziemy na stronie internetowej
http://www.pgnig.pl/dladomu/rozliczenia_i_platnosci/reklamacje/ . Składamy go w
najbliższym oddziale PGNiG, czyli w przypadku naszej gminy będzie to gazownia w
Kórniku przy ulicy Poznańskiej 83. Rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi
powinno nastąpić w terminie do 21 dni od
daty jej otrzymania przez adresata. Joanna
Zakrzewska, rzecznik PGNiG powiedziała
nam jednak, że złożenie reklamacji nie
uprawnia odbiorcy do opóźnienia, zmniejszenia lub odmowy płatności.
Barbara Morasz

AKTUALNOŚCI

WYWIAD

O digitalizacji zbiorów, remoncie
mostu i nie tylko...

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE
Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 4 kwietnia do 25 kwietnia 2008 r. wywieszony został niżej wymieniony wykazy dotyczące sprzedaży i dzierżawy:
Sprzedaż:
- 2 działki nr 163/3 i 163/2 położone w Robakowie,
- 2 działki nr 894/3 i 895/1 położone w Kórniku w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej
w celu poprawienia warunków zagospodarowania,
- 10 działek nr 437/4, 437/5, 437/6, 437/7, 437/9, 437/10, 437/12, 437/13, 437/15, 437/16 położone w Kamionki w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej w celu poprawienia warunków zagospodarowania.
Dzierżawa:
- 1 działka nr 176 położona w Konarskie,
- 1 działka nr 163/4 położona w Czmoniu,
- 1 działka nr 74 położona w Pierzchnie,
- 2 działki nr 66 i 114/5 położone w Czmońcu,
- 1 działka nr 659/5 położona w Kórniku obręb Bnin.
Bliższe informacje można zasięgnąć w Referacie Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku,
pok. 203, tel. (0-61) 8170-411 wew. 674 lub 675.

4 kwietnia 2008 r.
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REKLAMY

Kostrzyn, ul. Kórnicka 33

ROBAKOWO OSIEDLE

tel./fax (61) 817-89-20, tel. (61) 818-99-02

SPRZEDAM TORF
tel. 608 786 551

Tapicerstwo

Meblowo-samochodowe
Grzegorz Kowalski

62-035 Kórnik-Bnin, Rynek 3
tel. dom. (061) 2857953, lub (061) 8170356,
tel. kom. 0605781862

Pracownia Krawiecka

Niczyja droga...

Szycie odzieży damskiej i męskiej na miarę,

garnitury damskie i męskie, ubranka i sukienki komunijne.

Pogotowie krawieckie.

tel. 061 8171 973, kom. 601 242 112
Robakowo, ul. Ogrodowa 30

UBEZPIECZENIA
Komunikacyjne pojazdów
OC, AC
Majątkowe
Rolnicze - do 20% taniej OC
Życiowe

INSTALATORSTWO
RAFAŁ NIEMIR

wykonuje:
instalacje wod. – kan. – c.o – gaz
montaż i naprawa wszelkich urządzeń sanitarnych
Rafał Niemir
Mościenica
Osiedle Pod Dębem 7

tel. (61) 817 07 50
kom. 0601 586 966

Emerytalne
Grupowe
Indywidualne
Biznesowe
Dla małych i dużych
przedsiębiorstw
Zadzwoń i porównaj nasze stawki, taryfy OC i AC
Dojazd do klienta bezpłatny!

Koszuty 61
Tel. 061 28 77 120, tel. Kom. 069 126 77 27

Przemysłowe i domowe
maszyny do szycia

urządzenia prasowalnicze i krojcze
sprzedaż maszyn nowych i używanych
serwis, naprawa, sprzedaż części
raty – leasing
60-123 Poznań, ul. Albańska 10
tel./fax (061) 865 11 27, (061) 661 57 36
kom. 0602 806 693
www.sintex.pl
sintex@sintex.pl
godz. otwarcia: 9.00–17.00
Adres domowy: Koninko, ul. Granatowa12
tel. (061) 898 05 72 (wieczorem)

Borówiec, ul. Poznańska 83

Tel./fax (61) 87 88 513, (61) 663-90-81, 0508 136 344
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Około 30 osób wzięło udział w zebraniu
sołeckim w Robakowie Osiedlu w czwartek
13 marca. W spotkaniu uczestniczyli: wiceburmistrz Hieronim Urbanek, radni Janusz
Wojtuś, Andrzej Surdyk, Marek Kaczmarek,
komendant Straży Miejskiej i sołtys Teresa
Szczepaniak.
Wiceburmistrz poinformował, że remontowane będą drogi. Obiecał, że ich
stan będzie lepszy niż po wcześniejszych
pracach. Przekazał też informacje na
temat stref związanych z lotami F16 z
Krzesin. Mieszkańcy byli także zainteresowani tym czy i kiedy założone zostanie
oświetlenie. Dowiedzieli się, iż w tym
roku wykonany będzie projekt na oświetlenie ulicy Kolejowej oraz całego osiedla
Owocowego, a w przyszłym roku nastąpi
montaż oświetlenia.
Marek Kaczmarek, komendant SM
poruszył tematy dotyczące porządku. Informował o tym, jakie środki ostrożności należy zachować przy wyprowadzaniu psów.
Przypomniał także o kontrolach wywozu
nieczystości stałych i płynnych.

nr 7/2008

Największym problemem w Kromolicach jest nadal to, że główna droga w
samym centrum wsi nie ma swojego właściciela. Poszukują go: gmina, sołtys Jolanta
Gańko, a nawet dzielnicowy. Stan tej drogi
jest fatalny . Wykonana z „kocich łbów” na
środku jest wybrzuszona, przez co już szereg samochodów uszkodziło na niej miskę
olejową. Niestety, nie ma kto wypłacić za
to odszkodowania. Kiedyś droga należała
do PGR. Teraz, jak się okazuje, nierucho-

SZCZYTNIKI
W Szczytnikach co pewien czas odbywają się różne imprezy dla mieszkańców.
Sołtys Wiesława Wacław poinformowała, że
7 marca zorganizowano spotkanie dla około
30 kobiet z okazji ich święta. Program artystyczny przygotowały dzieci uczęszczające
do świetlicy pod okiem Beaty Urbaniak i
Moniki Sobolewskiej. Młodzi ludzie zaprezentowali paniom koncert życzeń. Była też
lampka wina.
Z okazji Świąt Wielkanocnych dla prawie 30 seniorów i osób samotnych odbyło
się spotkanie, na którym otrzymali drobne
upominki i kartki świąteczne, wykonane
przez uczestników zajęć w świetlicy.
Sołtys Wiesława Wacław zainicjowała
też na rzecz „Caritas” z parafii pod wezwaniem św. Jakuba w Głuszynie zbiórkę żywności i niezbędnych rzeczy dla potrzebujących, które mieszkańcy Szczytnik składali
w koszu w sklepie. Uzyskane w ten sposób
dary przekazano rodzinie znajdującej się w
trudnej sytuacji materialnej.
Pani sołtys powiedziała nam, że przed
świętami odbyła się akcja w ramach „Sprzątania świata”. Będą czynione starania, by
we wsi panował porządek. Odbędą się
mość jest własnością Skarbu Państwa ale
nie ma zarządcy. Tymczasem mieszkańcy
poruszają się po niej albo poboczem lub
po terenie byłego PGR. Obecnie Gmina
Kórnik próbuje skomunalizować, czyli
przejąć tę drogę. Decyzję w tej sprawie
musi podjąć wojewoda. Istnieją poważne
różnice w zapisach ksiąg wieczystych. Po
uporządkowaniu tych zaszłości być może
niedługo gmina przejmie obowiązek dbania
o drogę.
Sołtys Jolanta Gańko stwierdza, że w
Kromolicach także inne drogi są w krytycznym stanie. Na powiatowej są wyrwy

Zebranie w Szczodrzykowie
Na dzień 28 marca zostaliśmy zaproszeni na spotkanie wiejskie, które odbyło się w Szczodrzykowie. Gośćmi mieszkańców wsi oraz
Rady Sołeckiej byli radni
(Roman Genstwa z RM w Kórniku i Marek Serwatkiewicz z
Rady Powiatu Poznańskiego)
oraz kierownicy referatów UM
w Kórniku: Elżbieta Krakowska, Bronisław Dominiak i
Łukasz Ryks .
Najważniejszym tematem,
który interesował mieszkańców,
szczególnie tych z ulic Łąkowej,
Leśnej i Polnej była kwestia
budowy kanalizacji deszczowej.
Kierownik Dominiak wyjaśnił, że
obecnie Spółki Wodne analizują
możliwość wykorzystania i potrzeby ewentualnej modernizacji rowów melioracyjnych,
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do których odprowadzona miałaby być
woda z projektowanej kanalizacji.

Analizy te potrwać mają do końca maja
a na podstawie tych danych do końca lipca

zatem kolejne prace porządkowe.
Wiesława Wacław chce, aby gmina
zadbała o odpowiedni stan dróg w Szczytnikach, który w tej chwili jest zdecydowanie
nienajlepszy.
PRUSINOWO
Podczas zebrania wiejskiego w Prusinowie, zorganizowanego w piątek 28 marca
podsumowano ubiegły rok oraz omówiono
plany na bieżący. Sołtys Łukasz Duszczak
poinformował, że władze gminy przewidują
zabezpieczyć 15 tysięcy złotych na budowę
chodnika we wsi, dokładając w ten sposób
do pieniędzy, które na te inwestycje ma
przekazać poznańskie Starostwo Powiatowe.
Wieś nie posiada jeszcze własnej świetlicy. Odpowiednie pomieszczenie na ten
cel znajduje się w budynku należącym do
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Kórniku. Czynione są starania, aby
gmina wykupiła je od spółdzielni.
Łukasz Duszczak powiedział nam, że
sołectwo zamierza kupić sprzęt na plac
zabaw. Gmina przekazała 1 tysiąc złotych
na zakup drzewek ozdobnych, które będą
posadzone wokół boiska.
Opr. Robert Wrzesiński

WIEŚCI SOŁECKIE

WIEŚCI SOŁECKIE

szerokie na 1 metr i o głębokości 10 cm.
Pani sołtys opowiada, że przez 13
lat we wsi ułożono tylko 1,2-kilometrowy
odcinek chodnika, z czego część wykonali
sami mieszkańcy z własnych funduszy.
Ma nadzieję, iż burmistrz i Rada Miejska
przyczynią się do tego, że w tym roku ta
budowa zostanie dokończona, a potrzeba
jeszcze około 300-400 metrów.
Jolanta Gańko uważa, iż w kórnickiej
gminie za mało robi się dla poszczególnych
miejscowości, które są trochę na uboczu,
zapomniane w planach inwestycyjnych.
Robert Wrzesiński
zostanie wykonany projekt.
Radny Genstwa poinformował o zaawansowaniu rozmów na temat budowy
oczyszczalni lokalnej. Kierownik Ryks
przybliżył sprawę lokalizacji
głównych urządzeń tej inwestycji. Ustalono, że zorganizowane
zostanie spotkanie z przedstawicielką inwestora Inez Bejmowicz, która przybliży szczegóły
i harmonogram planowanych
prac.
Mieszkańców interesowała
także sprawa równania dróg.
Poruszyli także problem długich
kolejek w urzędzie pocztowym
w Kórniku oraz braku bezpiecznej ścieżki rowerowej ze
Szczodrzykowa do centrum
gminy. Radny Serwatkiewicz
omówił budżet i plany powiatu
na rok bieżący.
Opr. ŁG
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W dniu 15.03.2008 r. na zaproszenie
Wicestarosty Poznańskiego Pana Tomasza Łubińskiego i Pani Poseł na Sejm RP
Agnieszki Kozłowskiej – Rajewicz, w Starostwie Powiatowym w Poznaniu gościła Pani
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji
Narodowej Krystyna Szumilas. Spotkanie
prowadzone przez Dyrektora Wydziału
Edukacji Pana Przemysława Wantucha,
poświęcone było projektowanym przez
Ministra Edukacji Narodowej zmianom w
systemie oświaty, w szczególności zaś
obniżeniu wieku, w którym uczniowie rozpoczynają naukę w szkole podstawowej.
W spotkaniu udział wzięło około 50
osób. Obszerność tematyki spowodowała,

Przygotowania do rocznicy
KONKURS NA STANOWISKO AUDYTORA
WEWNĘTRZNEGO
Burmistrz Gminy Kórnik
na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach
samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm. ) ogłasza konkurs
na stanowisko audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Kórniku w wymiarze 1/4 etatu.
I. Wymagania niezbędne kandydata:
1) jest obywatelem polskim,
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw
publicznych,
3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
4) nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe
5) posiada wyższe wykształcenie,
6) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
7) spełnia warunki wynikające z art. 58 pkt 5 ustawy publicznych dnia 30
czerwca 2006r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.)
8) znajomość obsługi komputera w zakresie Microsoft Office

Dnia 31 marca w siedzibie Rady Miejskiej w Kórniku odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Organizacyjnego Obchodów
90-tej Rocznicy Wybuchu Powstania
Wielkopolskiego.
W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej,
szkół podstawowych, gimnazjów i liceum,
organizacji pozarządowych (w tym harcerze
oraz emerytowani żołnierze) oraz członkowie rodzin powstańców.
Na przewodniczącego Komitetu wybrano burmistrza Jerzego Lechnerowskiego,
wiceprzewodniczącą została przewodnicząca RM Irena Kaczmarek, sekretarzem,
Sekretarz Gminy Kórnik Leszek Książek, a
skarbnikiem Andrzej Regulski. Koordynacją wszystkich działań zajmie się główny
pomysłodawca formuły obchodów Bogdan
Wesołek.

cji,

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 16
kwietnia 2008 r, w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kórniku (I piętro) do godziny
15.30. Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją:
„Konkurs na stanowisko audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Kórniku.”
Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów
oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy
kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie
zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie
będą rozpatrywane.
Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w dniu 17 kwietnia 2008 r.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl) oraz tablicy informacyjnej w
Urzędzie Miejskim w Kórniku.
Jerzy Lechnerowski
Burmistrz Kórnika

Agnieszka Przybylska
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Kórnicki Urząd Miejski wydał w ostatnim czasie ulotkę, prezentującą budżet
gminy Kórnik na 2008 rok. Jak informuje
w niej burmistrz Jerzy Lechnerowski,
broszurka ta ma w syntetyczny sposób
przybliżyć mieszkańcom, jak gmina zamierza wykorzystać wspólne pieniądze.
Dowiemy się z niej, jakie dochody, wydatki
i inwestycje zaplanowano w bieżącym
roku. Ulotka w nakładzie 5000 egzemplarzy dostarczona jest przez Pocztę Polską
każdej rodzinie, mieszkającej na terenie
naszej gminy.
Wydanie broszurki kosztowało około
5000 złotych. BM

Osoby, które ukończyły gimnazjum
lub zasadniczą szkołę zawodową będą
mogły kontynuować naukę w uzupełniającym liceum ogólnokształcącym, które
powstaje w naszym mieście.

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

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

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY KÓRNIK i związani z okolicą miłośnicy historii.
Komitet Organizacyjny Obchodów
apeluje do wszystkich posiadających pamiątki, odznaczenia, zdjęcia, dokumenty
związane z Powstaniem Wielkopolskim, w
tym w szczególności z Kompania Kórnicką, o zgłaszanie się do członka Komitetu
Organizacyjnego Juliana Serby ( tel. 061
8171117) w sprawie terminowego ich wypożyczenia za pokwitowaniem. Celem akcji
jest zorganizowanie wystawy okolicznościowej, ewentualnie edycja wydawnictwa
okolicznościowego.
ŁG

Ogólniak dla
dorosłych ruszy
od września

II. Wymagania dodatkowe kandydata:
1. znajomość problematyki finansów publicznych i zasad funkcjonowania
administracji publicznej,
2. preferowane wykształcenie wyższe prawnicze lub ekonomiczne.
3. mile widziane doświadczenie w pracy w administracji publicznej, w szczególności w kontroli finansowej lub na samodzielnym stanowisku księgowo - finansowym w sferze budżetowej.
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Kórniku i podległych jednostkach organizacyjnych.

że byli to zarówno przedstawiciele władz
Powiatu Poznańskiego i gmin, a także
dyrektorzy szkół, od których zależy jakość
przeprowadzanych zmian. Pani Sekretarz
Stanu Krystyna Szumilas przedstawiła
priorytety ministerstwa, po czym rozpoczęła
się dyskusja, podczas której przez ponad 2
godziny Pani Minister odpowiadała na pytania zadawane przez uczestników spotkania. Wśród najważniejszych poruszanych
spraw były kwestie dotyczące zbyt małej
subwencji otrzymywanej przez samorządy,
konieczności wprowadzania standardów
zatrudniania nauczycieli, uznawalności
kwalifikacji nauczycieli, kształcenia specjalnego, konieczności dodatkowej bazy
dla sześciolatków wprowadzanych do szkół,
braku miejsc w przedszkolach, konieczności zmian w kształceniu zawodowym.
Pomimo wielu trudnych pytań stawianych przez uczestników, Pani Minister była
zadowolona ze spotkania. Jak stwierdziła,
jest zwolenniczką bezpośrednich rozmów
z fachowcami jakimi są dyrektorzy szkół
i samorządowcy, bo pozwala to na skonfrontowanie pomysłów rodzących się w
Warszawie z opiniami osób, które później
realizują wprowadzane zmiany.

Omówiono ogólne założenia działań. Za
naglące uznano prace związane z koncepcją i projektem pomnika upamiętniającego
kórnickich powstańców, który stanąć ma na
Placu Powstańców Wielkopolskich.

Wydał
ulotkę
o budżecie

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Sekretarz
Stanu w MEN
w Starostwie
Powiatowym
w Poznaniu

SOŁTYSKI
I LIDERKI
W dniach 21-22 lutego w hotelu Gromada w Warszawie odbyła się konferencja
podsumowująca wyniki projektu „Sołtyski i
liderki wiejskie-kobiety zarządzają polską
wsią”, realizowanego przez Fundację
Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Gazetę
Sołecką. Projekt obejmował 4 województwa-125 pań skorzystało ze szkoleń i
doradztwa w zakresie m.in. dobrej komunikacji, prowadzenia zebrań, rozpoznawania
i wprowadzania zmian na terenach wsi,
korzystania z internetu, zakładania stowarzyszeń oraz pozyskiwania środków na
sfinansowanie lokalnych projektów. W konferencji uczestniczyły sołtys Biernatek- A.
Plucińska, Mościenicy - E. Weinert . Prezes
FRDL prof. J. Regulski wręcza certyfikaty
uczestniczkom z Wielkopolski.

4 kwietnia 2008 r.

Z informacji, jakie udało nam się
uzyskać wynika, że siedzibą ogólniaka
dla dorosłych stanie się kórnickie gimnazjum. Marzena Dominiak, dyrektor Gimnazjum im. Władysława hr. Zamoyskiego
poinformowała, że pod koniec lutego
podpisała przedwstępną umowę z firmą
z Czerwieńska, która wyszła z inicjatywą
utworzenia i organizacji placówki. Pani
dyrektor powiedziała również, że gimnazjum udostępni sale lekcyjne i w dużej
części kadrę nauczycielską.
Obecnie sprawę powołania szkoły
rozpatruje kuratorium oświatowe. Decyzję powinno wydać do okresu wakacyjnego, wówczas też ogłoszony zostanie
nabór. Placówka rozpoczęłaby swoją
działalność wraz z rozpoczęciem nowego
roku szkolnego.
Już teraz wiadomo, że zajęcia będą
odbywać się w systemie zaocznym, czyli
co drugą sobotę i niedzielę w miesiącu.
Nauka w uzupełniającym liceum ogólnokształcącym trwa 2 lata i jest odpłatna (100 zł miesięcznie). Osoby, które
zdecydują się na kontynuowanie edukacji w tej placówce nie muszą zdawać
egzaminów wstępnych. Zobowiązane
są jednak do przystępowania do egzaminów semestralnych. Po zakończeniu
2-letniego cyklu edukacyjnego otrzymują
świadectwo ukończenia szkoły i mają
możliwość przystąpienia do egzaminu
maturalnego.
Barbara Morasz
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Będąc stałym czytelnikiem „Kórniczanina“ w dalekiej Warszawie, zainteresował mnie na początku roku artykuł
na temat budżetu 2008 r., szczególnie
zaś temat rewitalizacji miasta Kórnika - Bnina oraz rozpoczęcie budowy
promenady nad Jeziorem Kórnickim od
strony miasta.
Poprawa wyglądu Kórnika i budowa
promenady nad jeziorem staje się ważną
kwestią, bo powinno to przyciągnąć licznych turystów, zwiedzających Kórnicki
zamek i otaczający go park. Magnesem
dla gości z zewnątrz jest zamek. Natomiast
rodzi się pytanie, jak ich zatrzymać w mieście na dłużej. I tu znajduje się częściową
odpowiedź na zadane pytanie w tegorocznych planach budżetowych – rewitalizacja

okres kilku, a nawet kilkunastu lat. Pozwolę
sobie podać poniżej niektóre z nich:
- systematyczne przeprowadzenie rewitalizacji i poprawy wyglądu miasta zgodnie
z dziewiętnastowieczną architekturą miasteczek wielkopolskich,
- budowa promenad nad jeziorami,
- opracowanie planu przebiegu ścieżek
rowerowych nad jeziorami Skrzyneckim,
Kórnickim i Bnińskim z uwzględnieniem
różnych systemów ich utwardzenia (osiągniecie tego celu powinno być w ciągu kilku
lat możliwe),
- opracowanie stałej i powtarzalnej
reklamy wizualnej oraz stałe ogłaszanie
tego regionu jako terenu rekreacyjnego w
prasie codziennej,
- przygotowanie i ustawienie na stałe

miasta i promenada nad jeziorem. Wydaje
mi się, że jest to świetny punkt wyjścia dla
szeroko zakrojonego planu „co zrobić, aby
liczni turyści przybywali nad pasmo jezior
kórnicko - bnińskich na dłużej”. Mam tu
na myśli np. pobyt sobotnio-niedzielny.
Pasmo jezior i piękna okolica, a nie tylko
zamek mogą być magnesem dla turystów.
Jednak powinny być spełnione pewne warunki, które umożliwią gościom z zewnątrz
dłuższy pobyt.
Kórnik jest właściwie zapleczem wielkiej aglomeracji miasta Poznania; dojazd
własnym samochodem lub przy pomocy
komunikacji miejskiej nie jest dziś problemem (wyłączając sprawę dojazdów do
Kaponiery -przyp. Red).
Chciałbym tu zaproponować pewien
zespół działań pod wspólnym hasłem: „Po
zdrowie i wypoczynek nad jeziora kórnicko bnińskie” lub „Rowerem wokół pasma jezior
i lasów kórnickich”.
Wiąże się to oczywiście z podjęciem
licznych działań, które obliczone są na

kolorowych tablic, przedstawiających ciąg
jezior, lasów i dróg – w tym również dróżek
polnych i ścieżek rowerowych – na terenie
Poznania oraz przy trasie katowickiej i
autostradzie Berlin - Warszawa,
- dbanie o porządek i czystość w każdej
wiosce czy osiedlu, w każdym gospodarstwie rolnym i domu (opracowanie odpowiedniego systemu kontroli),
- zachęcanie do tworzenia gospodarstw
agroturystycznych i wynajmu pokoi noclegowych w całej gminie,
- wyznaczenie i przygotowanie kąpielisk
nad jeziorami oraz miejsc postoju dla łodzi
i kajaków,
- przygotowanie campingów i pól namiotowych oraz wypożyczalni rowerów.
- przeznaczenie terenów pod działki
rekreacyjne /co najmniej w ilości 1000
sztuk/ w kilku miejscach na terenie całej
gminy, blisko jezior lub pod lasami. Należy
je podzielić na kilkusetmetrowe powierzchnie z możliwością zabudowy letniskowej.
Wyznaczone tereny mogą być nieużytkami

rolnymi ale powinny być tanie,
- opracować wieloletni program rozwoju
na wyżej wymieniony temat. Program ten
byłby podstawą do konkretnych działań
rocznych
Przygotowanie gminy kórnickiej do
pełnienia roli wczasowo-turystycznej jest
zadaniem bardzo dużym i kosztownym.
Niesie jednak ze sobą wymierne korzyści
dla jej mieszkańców. Oczywiście powstaje
tu pytanie, skąd zdobyć środki finansowe
na przeprowadzenie koniecznych inwestycji. To pytanie kieruję do ojców miasta. Ale
wydaje się, że na takie plany czeka Unia
Europejska i popiera je nie tylko całym
sercem, ale również istotnymi zastrzykami
finansowymi.
Ziemia kórnicka ma wszystkie walory,
aby stać się zapleczem rekreacyjno-wypoczynkowym dla dużej i jakże bliskiej
aglomeracji poznańskiej. Trzeba się jednak
do tego dobrze przygotować.
Dotychczas przyjeżdżano do Kórnika

REKLAMA

CZYTELNICY PISZĄ
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Po zdrowie i wypoczynek nad
jeziora kórnicko - bnińskie

(nawet premierzy i prezydenci państw
europejskich) , aby zobaczyć zamek i jego
zabytki. Dziś chcielibyśmy, aby nasi goście
zostali z nami na dłużej i znaleźli coś dla
siebie z dużego wachlarza ofert w ciągu
całego roku; aby podziwiali urok okolicy na
wycieczkach rowerowych, w czasie wędrówek wokół jezior lub spacerów promenadą
nad wodą.
Moje wyżej przedstawione myśli i propozycje nie wynikają jedynie z faktu, że czuje
się od zawsze Kórniczaninem. W czasie
wojny walczyłem jako członek Armii Krajowej w Placówce „Smoła” na terenie Kórnika.
Później z racji zajmowanego stanowiska
dużo jeździłem po świecie i widziałem,
jak miejscowa ludność potrafiła w takiej
Chorwacji, Austrii czy Szwajcarii wykorzystać walory pięknego otoczenia, aby dać
rozkwitnąć swojej okolicy. Ziemia kórnicka
te walory posiada i należy je wydobyć na
światło dzienne.
Bolesław Drożak

nr 7/2008
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KM PARTNER BIUROSERWIS
SKLEP PAPIERNICZY

Miejsce
na
Twoją
reklamę

OFERUJE :
- PAPIER KSERO
- PAPIER KOMPUTEROWY
- TUSZE DO DRUKAREK
- TONERY DO DRUKAREK I KSERO
- DRUKI AKCYDENSOWE
- SZEROKI WYBÓR ART.BIUROWYCH
- SZEROKI WYBÓR ART.SZKOLNYCH
- TOREBKI, KARTY OKOLICZNOŚCIOWE
- ART.KOMPUTEROWE
- ROLKI DO KAS I TERMINALI
- ETYKIETY, TAŚMY DO METKOWNIC
USŁUGI :
- KSERO
- LAMINOWANIE
- BINDOWANIE
- OPRAWA PRAC, DOKUMENTÓW

Podania prosimy kierować na adres:

KORZYSTNE RABATY DLA FIRM
***ZAPRASZAMY***

Miejsce
na
Twoją
reklamę

• Gotówka do 50 tyś.
bez poręczycieli
• Wypłata „od ręki”
• Super niskie oprocentowanie od

8,5%

• Ogrodzenia kute
• Bramy kute
• Balustrady schodowe i balkonowe
• Lampy
• Lekkie konstrukcje stalowe
• Ponadto oferujemy elementy skręcane
oraz tralki gięte

ul. Staszica 15
tel. 061 8 980 184

pn-pt 1000-1700
sob 900-1200

MZ. TRADE, ul. J. Krauthofera 11
62-035 Kórnik - Bnin

OKNA, DRZWI
A&A
BRAMY GARAŻOWE
PANELE, DESKA BARLINECKA
KOMINKI
62-023 Szczytniki, ul. Jeziorna 9
NIP: 785-158-88-16

SKLEP

501 719 482
606 461 245
061 670 87 94

PARYS
BIELIZNA
Oferuje bogaty asortyment:
• biustonoszy (wszystkie rozmiary),
• bielizny damskiej i męskiej,
• artykułów pończoszniczych,
• kostiumów kąpielowych,
• piżam i koszul nocnych,
• podomek

62-330 Nekla, ul. Dworcowa 24
tel. (061) 438-63-10, (061) 437-20-71, kom. 0605-337-088
www.kowalstwo-nekla.pl, e-mail: stalmet@kowalstwo-nekla.pl

Mile widziana:

• umiejętność pracy
z komputerem
• uczciwość i zaangażowanie
• komunikatywność
i umiejętność pracy
w zespole.

REALIZUJEMY ZAMÓWIENIA
TELEFONICZNE
DOWÓZ DO KLIENTA GRATIS
TEL.0-61 898 01 41
UL. KUŚNIERSKA 2
62-035 KÓRNIK

KÓRNIK

Poszukujemy pracowników
do obsługi stacji.

W związku z rozbudową sal posiadamy wolne terminy weselne:

5,12,19,26 VII, 15 VIII i 4,11,18,25 X
– dowóz Pary Młodej GRATIS!

oraz:
• bieliznę pościelową,
• ręczniki (eleganckie komplety ręczników)

Pl. Niepodległości 13, 62-035 Kórnik
nr 7/2008
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OFERTA PRACY
Stacja paliw

Wymusili pierwszeństwo
17 marca w Kórniku, kierująca fordem wymusiła pierwszeństwo przejazdu i zderzyła się
z drugim fordem. Do podobnego zdarzenia
doszło dwa dni później 19 marca również w
Kórniku. Jadący trasą katowicką kierowca
toyoty nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i
doprowadził do zderzenia z mercedesem.

Kursy prawa jazdy: kat A, B, B+E, C,
C+E,.

Przewóz towarów niebezpiecznych
- ADR - wózki widłowe
• spawanie • i inne w/g potrzeb
Rozpoczyna się nabór na kurs podstawowy
i dodatkowy dokształcający kierowców
wykonujących transport drogowy - przewóz osób
i rzeczy (dawne świadectwo kwalifikacji).

Cofając potrącił pieszego
19 marca w Kórniku, kierujący samochodem
mitsubishi w wyniku nieprawidłowego manewru cofania potrącił pieszego. Poszkodowany nie odniósł poważniejszych obrażeń.

Trwa nabór na kurs prawa jazdy w Kórniku

Zapisy i informacje w biurze Ośrodka
w Kórniku, ul. Średzka 20,
Instytut Dendrologii

Jechał ze zbyt dużą prędkością
25 marca w Czmoniu, kierujący fiatem
nie dostosował prędkości do warunków
ruchu (zbyt duża prędkość) i zderzył się
z oplem.
Prowadził na „podwójnym gazie”
30 marca funkcjonariusze Komisariatu
Policji w Kórniku zatrzymali kierowcę fiata,
który prowadził pojazd będąc nietrzeźwym.
Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna miał 1,38 ‰ alkoholu w wydychanym
powietrzu.

Kradzieże
• 17 marca w Dziećmierowie skradziono
samochód volkswagen golf o wartości 15
000 złotych,
• 26 marca w Kórniku skradziono kurtkę o
wartości 299 złotych. Sprawców zatrzymano a mienie odzyskano,
• 27 marca w Runowie skradziono volkswagena passata o wartości 30 000 złotych. W
tym samym dniu z działki w Szczytnikach
dokonano kradzieży materiałów budowlanych o wartości 546 złotych,
• 29 marca w Borówcu skradziono spawarkę o wartości 400 złotych,
• 31 marca w Błażejewie dokonano kradzieży z terenu działki materiałów budowlanych,
o wartości 700 złotych.
Opr. BM

Z NOTATNIKA SŁUŻBOWEGO STRAŻY MIEJSKIEJ
Ukarani za nieprawidłowe parkowanie
Od 18 do 31 marca strażnicy miejscy ukarali mandatami w Kórniku 16 kierowców za
parkowanie w miejscach zabronionych m.in.
na pasach i na miejscu dla osób niepełnosprawnych bez posiadania uprawnień do
parkowania na „kopertach”.

Tel. 0602 631 288
lub 061 28 28 760
Biuro czynne we wtorki i czwartki
w godz. od 1200 do 1700
Ośrodek prowadzi badania psychologiczne kierowców
Nabór na kurs instruktorów nauki jazdy

Mandat za spożywanie alkoholu
19 marca patrol ukarał mandatem mężczyznę
w Kamionkach spożywającego alkohol w
miejscu publicznym.

e-mail: biuro@osz-kaczmarek.com.pl
www.osz-kaczmarek.com.pl

Interwencja w sprawie oleju na jezdni
19 marca strażnicy interweniowali na ulicy

KOMPLEKSOWE
USŁUGI DEKARSKIE

Zderzył się z passatem
21 marca w Kórniku, kierowca dogge
wykonując manewr cofania zderzył się z
volkswagenem passatem.

INFORMACJE

REKLAMY

Kronika
kryminalna

OŚRODEK
SZKOLENIA
ZAWODOWEGO
A.KACZMAREK

KARCHER

Szczodrzykowo
ul. Dworcowa 13, 62-035 Kórnik

CZYSZCZENIE:
WYKŁADZIN I DYWANÓW
TAPICERKI MEBLOWEJ
I SAMOCHODOWEJ

Tel. kom. 501 388 292, 660 065 231

Tel: 0604 261 739

Przyjmę do pracy
w sklepie
spożywczym.
Atrakcyjne
wynagrodzenie.

tel. 605 624 272

Skup

NOWOŚĆ - tipsy szklane

SOLARIUM - Nowe lampy! Super moc!
KOSMETYKA

• Tipsy - brokaty, cyrkonie, hologramy - gratis
• zabiegi pielęgnacyjne na twarz, profesjonalny makijaż
• manicure, pedicure

Nowe godziny otwarcia
Poniedziałek-Piątek 10.00-20.00, Sobota 10.00-16.00

• wycena według wagi
po uboju;
• możliwość zawarcia
umowy kontraktacyjnej,
• premia za tuczniki
w klasach S, E, U;
• termin płatności 7 dni
(po zawarciu umowy
kontraktacyjnej).
Szczegółowe informacje
można uzyskać
pod numerami telefonu

061/81-42-638
lub 604/ 323-82
nr 7/2008

Dostała mandat za zaśmiecanie
27 marca patrol SM „wlepił” mandat mieszkance Środy Wlkp., która zaśmiecała drogę
w Kórniku.
Sprawdzili teren przy szkole
27 marca strażnicy sprawdzali teren przy
kórnickiej podstawówce, w związku ze
zgłoszeniem dyrektora szkoły o 9 osobach
spożywających alkohol. Nakazano opuścić

tym osobom teren placówki.
Mandat za naprawy i zanieczyszczanie
30 marca patrol SM ukarał mandatem
mieszkańca Kórnika za dokonywanie napraw
pojazdów na ulicy i zanieczyszczanie w ten
sposób drogi publicznej.
Wylegitymowali palących ognisko
30 marca strażnicy interweniowali w Dachowie w związku z paleniem ogniska na polu.
Wylegitymowali 6 osób, którym nakazano
ugasić ogień. Ognisko zostało ugaszone.
Opr. BM

Strażacy w akcji
Kórniccy strażacy wyjechali do następnych akcji:
• 1 marca trzykrotnie usuwali drzewa: w
Bninie na ulicy Błażejewskiej, w Gądkach
przy trasie katowickiej i Runowie,
• 2 marca usunęli drzewo, które zagrażało budynkowi na ulicy Śremskiej w
Bninie,
• 6 marca zabezpieczali miejsce lądo-

trzody
chlewnej

Pl. Niepodległości 25, Kórnik
(piętro Polo Marketu)
tel. 061 8171 607

Zamkowej w Kórniku w związku z rozlaniem
oleju na jezdni. Kierowca pojazdu, z którego
wyciekł olej usunął go i przywrócił drogę do
właściwego stanu.

wania śmigłowca i gasili pożar szopki w
Kórniku na ulicy Poznańskiej. Szopka ta
ponownie paliła się 7 marca,
• 8 marca w Skrzynkach na ulicy Wiśniowej strażacy gasili palący się pojemnik
na śmieci,
• 10 marca zabezpieczali miejsce lądowania śmigłowca w Czołowie na ulicy
Szkolnej,
• 11 marca także zabezpieczali miejsce

lądowania śmigłowca na trasie katowickiej
w Gądkach,
• 13 marca usuwali plamę oleju w
Czołowie,
• 19 marca zabezpieczali miejsce wypadku w Kórniku na wyjeździe na trasę
katowicką,
• 23 marca zabezpieczali miejsce wypadku na Placu Niepodległości przy LO w
Kórniku. Opr. Robert Wrzesiński

POLICJA PRZYPOMINA:
(na podstawie Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym)
Kierujący pojazdem samochodowym oraz osoba przewożona takim pojazdem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa są
obowiązani korzystać z tych pasów podczas jazdy.
W pojeździe samochodowym wyposażonym w pasy bezpieczeństwa dziecko w wieku do12 lat, nieprzekraczające150 cm
wzrostu przewozi się w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi
dziecka oraz właściwym warunkom technicznym.
Zabrania się:
- przewożenia w foteliku ochronnym dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera.
- przewożenia, poza specjalnym fotelikiem ochronnym, dziecka w wieku do 12 lat na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego
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Budowa domu, budynku gospodarczego, bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwu ludzi i mienia nierzadko wiążą
się z koniecznością usunięcia drzew
lub krzewów rosnących na naszych
posesjach. Przed podjęciem decyzji
o wycince warto jednak pamiętać, że
usuwanie drzew i krzewów z nieruchomości własnych czy dzierżawionych nie
jest dowolnym działaniem, lecz podlega
przepisom. Ich zlekceważenie i samowolne pozbycie się drzewa i lub krzewów
może skutkować wysoką karą.

Ideal

U NAS CZYSTO, SOLIDNIE I TANIO
PR
OKNA PCV
O
PARAPETY
M
O
CJ
DRZWI WEW. I ZEW.
A
PANELE ŚCIENNE I PODŁOGOWE
ROLETY – WERTICALE-ŻALUZJE
MOSKITIERY
KÓRNIK
szeroka oferta
ul. Dworcowa 2
raty lukas
ul. Poznańska 57

Miejsce
na Twoją reklamę

PŁYTKI CERAMICZNE

tel. (61) 8190-683 / 606-354-098

TYNKI

MARIOLA SŁOMA
Mościenica, ul. Mościenicka 8
CZYNNE:

W PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 14.00-20.00
SOBOTA 9.00-16.00
tel. 061 8171 388, 605 548 427

MASZYNOWE

tel. (61) 8171 127

KOPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
M. PRZYBYŁ

603 613 479

a

CIESIELSTWO

PRZEWÓZ TRUMIEN I ZWŁOK GRATIS!
trumny, krzyże, tabliczki, obudowy grobów

Pokrycia dachowe
montaż płyt gipsowych

CENY KONKURENCYJNE
CZYNNE: 24h
62-035 Kórnik, ul. Średzka 5

Tel.

tel. (61) 819-01-46

tel. 669 846 043

Przyjmę
do pracy

kierowcę kat c+e,
System dwu
lub trzy-zmianowy
Stała umowa o pracę
Tel. 601 76 89 76

sklep „Mat-Bud”
– blachę cynkowaną
– cement
– kleje
– folię
– art. instalacyjne
Wod-Kan i C.O.
– art. elektryczne
Bnin, ul. Śremska 10A
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Roman Wdowczyk
poleca:

oraz inne materiały budowlane
transport GRATIS
na terenie Kórnika
zapraszamy

– płyty gipsowe
– styropian
– farby
– papę
– narzędzia metalowe,
ogrodnicze i inne
– szczotki, miotły itd.
tel. (61) 898 03 35
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Usunięcie drzew i krzewów z terenu
nieruchomości może nastąpić wyłącznie
na podstawie zezwolenia. Zezwolenie
takie wydawane jest przez burmistrza
miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Jeżeli ten nie jest jej właścicielem,
do wniosku dołącza pisemną zgodę właściciela na usunięcie drzew lub krzewów.
W przypadku nieruchomości będącej
przedmiotem współwłasności wymagana
jest zgoda wszystkich współwłaścicieli.
Użytkownik wieczysty nieruchomości
występuje z wnioskiem o zezwolenie jako
posiadacz nieruchomości i dołącza do
niego zgodę Skarbu Państwa lub jednostki
samorządu terytorialnego będącej właścicielem nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste. Jeśli nieruchomość
jest własnością gminy, wówczas organ
właściwy do rozpoznania sprawy to starosta. Zezwolenie na usunięcie drzew lub
krzewów z terenu nieruchomości wpisanej
do rejestru zabytków wydaje wojewódzki
konserwator zabytków.
Uzyskanie pozwolenia nie jest wymagane na usunięcie drzew i krzewów:
- w lasach,
- owocowych (z wyjątkiem rosnących na
terenie nieruchomości wpisanej do rejestru
zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody),
- na plantacjach drzew i krzewów,
- których wiek nie przekracza 5 lat,
- niszczących nawierzchnię i infrastrukturę drogową, ograniczających widoczność
na skrzyżowaniach i łukach,
- które utrudniają widoczność sygnalizatorów i eksploatację urządzeń kolejowych (na podstawie decyzji właściwego
organu),
- stanowiących przeszkody lotnicze (na
podstawie decyzji właściwego organu).
Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:
- imię, nazwisko oraz adres albo nazwę i
siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości, numer telefonu kontaktowego,
- tytuł prawny władania nieruchomością,
- nazwę gatunku drzewa lub krzewu
(może zawierać, ale nie musi),
- obwód pnia mierzonego na wysokości
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130 cm,
- przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew,
- przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,
- wielkość powierzchni, z której zostaną
usunięte krzewy.
- w przypadku, gdy posiadacz nie jest
prawowitym właścicielem nieruchomości zgoda jej właściciela,
- w związku z planowaną inwestycją
- szczegółowa inwentaryzacja zieleni z
zaznaczeniem na planie drzew i krzewów
przeznaczonych do usunięcia oraz pozwolenie na budowę.

W ostatnich dniach marca pracownicy
kórnickiej komunalki, która zajmuje się utrzymaniem zieleni miejskiej dokonali przycięcia
akacji kulistych rosnących wokół kórnickich
plant. Niestety sposób skrócenia gałęzi tych
drzew zaniepokoił naszych czytelników i
pracowników Instytutu Dendrologii PAN w
Kórniku.

INFORMACJE

REKLAMY

Szkaradnie
Usuwanie drzew i krzewów
obcięte akacje
z terenu nieruchomości

Taki wniosek składamy w Referacie
Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM w
Kórniku.
Dane zawarte we wniosku sprawdzane
będą w terenie przez inspektorów. Z ich
oględzin sporządzany jest odpowiedni
protokół, który stanowi podstawę zezwolenia (albo odmowy) na wycięcie drzew lub
krzewów.
Zgodnie z kodeksem postępowania
administracyjnego rozpatrzenie wniosku
powinno nastąpić w terminie 30 dni (w
sprawach szczególnie skomplikowanych:
do 2 miesięcy) od dnia złożenia wniosku
i w tym terminie powinna zostać podjęta
decyzja rozstrzygająca sprawę. Organem
wydającym pozwolenie jest burmistrz.
Od decyzji można się odwołać. Odwołanie następuje za pośrednictwem
organu, który wydał decyzję (burmistrz) do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
(SKO) w terminie 14 dni od doręczenia
decyzji.
Za usunięcie drzew lub krzewów
posiadacz nieruchomości ponosi opłaty.
Nalicza je i pobiera organ właściwy do
wydania zezwolenia, czyli w przypadku
naszej gminy burmistrz, a pieniądze są
wpłacane na Gminny Fundusz Ochrony
Środowiska. Należy jednak zaznaczyć,
że opłat nie pobiera się od osób fizycznych, które uzyskały zezwolenie na
usunięcie drzew lub krzewów na cele
niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Opłata naliczana
jest osobom prawnym, które na danym
terenie będą prowadzić działalność
gospodarczą. Zależy ona od gatunku
drzewa i jego obwodu.
Burmistrz może wymierzyć karę pieniężną za usuwanie drzew lub krzewów
bez wymaganego zezwolenia i zniszczenie
terenów zieleni, drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwą pielęgnacją albo
niewłaściwym wykonaniem robót ziemnych.
Administracyjna kara pieniężna jest równa
trzykrotnej opłacie za usunięcie drzew lub
krzewów.
Opr. Barbara Morasz

Dr Tomasz Bojarczuk, kierownik Arboretum przyznał, że jest to zdecydowanie nieprawidłowe przycięcie akacji, które wygląda
wręcz szkaradnie. Okazuje się, że konary
akacji kulistej wystarczy tylko lekko zaokrąglić. Tak radykalne przycięcie gałęzi tych
drzew może spowodować, że nie wypuszczą
one wszystkich pędów a formowanie korony
potrwa nawet do pięciu lat. WODKOM konsultował sposób obcięcia akacji z przedstawicielem Zakładu Doświadczalnego PAN. Jego
zdaniem, z powodu wieloletnich zaniedbań i
w celu odmłodzenia koron drzew konieczne
były tak drastyczne obcięcia. BM
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Za rok 2007 możliwe jest dokonanie odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne
oraz wydatków związanych z ułatwieniem
wykonywania czynności życiowych, poniesionych przez podatnika będącego osobą
niepełnosprawną lub podatnika, na którego
utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.
Ulgę tę wykazuje się w załączniku PIT-O.
Warunkiem odliczenia wydatków jest
posiadanie przez osobę, której dotyczy
wydatek jednego z trzech dokumentów:
• orzeczenia o zakwalifikowaniu do
jednego z trzech stopni niepełnosprawności,
• decyzji przyznającej rentę z tytułu
całkowitej lub częściowej niezdolności
do pracy, rentę szkoleniową albo rentę
socjalną,
• orzeczenia o niepełnosprawności
osoby, która nie ukończyła 16 roku życia.
Z ulgi mogą skorzystać również podatnicy, na których utrzymaniu pozostają
następujące osoby niepełnosprawne:
współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice
współmałżonka, rodzeństwo, ojczym,
macocha, zięciowie i synowe - jeżeli w
roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty
limitu 9.120 zł.
Osoba niepełnosprawna może korzystać z tej ulgi bez względu na wysokość
własnych dochodów.
Odliczeniu podlegają wydatki na:
1. adaptację i wyposażenie mieszkań
oraz budynków mieszkalnych stosownie
do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
2. przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
3. zakup i naprawę indywidualnego
sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych
stosownie do potrzeb wynikających z
niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu
gospodarstwa domowego,
4. zakup wydawnictw i materiałów
szkoleniowych,
5. odpłatność za pobyt na turnusie
rehabilitacyjnym,
6. odpłatność za pobyt na leczeniu w
zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, w
zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za
zabiegi rehabilitacyjne,
7. opłacenie przewodników osób niewidomych ze znacznym lub umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności (I lub II
grupa inwalidztwa) oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do
znacznego stopnia (I grupa inwalidztwa)
w wysokości nie przekraczającej w roku
podatkowym kwoty 2280 zł,
8. utrzymanie przez osoby niewidome
ze znacznym lub umiarkowanym stopniem

niepełnosprawności oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych
do znacznego stopnia psa przewodnika
w wysokości nie przekraczającej w roku
podatkowym kwoty 2280 zł
9. opiekę pielęgniarską w domu nad
osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie
się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla
osób niepełnosprawnych zaliczonych do
znacznego stopnia niepełnosprawności,
10. opłacenie tłumacza języka migowego,
11. kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób
niepełnosprawnych, które nie ukończyły
25 roku życia,
12. leki - w wysokości stanowiącej
różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi
wydatkami w danym miesiącu a kwotą limitu (100 zł miesięcznie), jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna
powinna stosować określone leki,
13. odpłatny, konieczny przewóz na
niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
13.1. osoby niepełnosprawnej - karetką
transportu sanitarnego,
13.2. osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego
stopnia niepełnosprawności oraz dzieci
niepełnosprawnych do lat 16 - również innymi środkami transportu niż wymienione
w p.13.1,
14. używanie samochodu osobowego,
stanowiącego własność (współwłasność)
osoby niepełnosprawnej zaliczonej do
znacznego lub umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną
zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo dzieci
niepełnosprawne, które nie ukończyły 16
roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne w wysokości
nie przekraczającej w roku podatkowym
kwoty 2280 zł.
15. odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
15.1. na turnusie rehabilitacyjnym,
15.2. w zakładach, o których mowa
w pkt. 6,
15.3. na koloniach i obozach dla dzieci
i młodzieży, o których mowa w pkt. 11.
UWAGA!
Wydatki powyższe podlegają odliczeniu
od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) w całości ze środków
zakładowego funduszu rehabilitacji osób
niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
lub ze środków Narodowego Funduszu
Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone
podatnikowi w jakiejkolwiek formie.
W przypadku, gdy wydatki były czę-

ściowo sfinansowane (dofinansowane) z
tych funduszy, odliczeniu podlega różnica
pomiędzy poniesionymi wydatkami a
kwotą sfinansowaną z tych funduszy lub
zwróconą w jakiejkolwiek formie.
Dokumenty
Wysokość wydatków ustala się na
podstawie dokumentów stwierdzających
ich poniesienie, z wyjątkiem wydatków, o
których mowa w pkt 7, 8 i 14, na których
poniesienie nie potrzeba żadnych dokumentów. Warto jednak zwrócić uwagę na
fakt, że przewodnicy osób niewidomych
obowiązani są rozliczyć podatek dochodowy od wynagrodzeń, uzyskanych z
tytułu usług świadczonych na rzecz osób
niepełnosprawnych.
W następnym numerze przedstawimy
możliwości uzyskania dofinansowania
do zakupu komputera dla osób niepełnosprawnych.
Opr. Anita Wachowiak
Gminny Rzecznik
Osób Niepełnosprawnych
(Tel. 61 8 190 219, 515 229 671,
rzecznik.on@kornik.pl)

Dofinansowanie dla
uczniów
niepełnosprawnych
z terenów wiejskich
Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych uruchomił
program „Uczeń na wsi” polegający na
wyrównaniu szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów, będących osobami
niepełnosprawnymi, zamieszkujących
obszary wiejskie w gminie miejskowiejskiej.
O dofinansowanie kosztów nauki w
ramach programu może ubiegać się osoba
niepełnosprawna, która:
1) posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności,
2) pobiera naukę w szkole podstawowej,
gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej
(z wyłączeniem szkoły policealnej),
3) posiada stałe zameldowanie na terenie obszaru wiejskiego w gminie miejsko
– wiejskiej.
Przyznana ze środków PFRON pomoc
finansowa w ramach programu, może obejmować następujące koszty:
1) zakupu przedmiotów ułatwiających
lub umożliwiających naukę,
2) uczestnictwa w zajęciach mających
na celu podniesienie sprawności fizycznej
lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy
rehabilitacyjne),
3) związane z dostępem do Internetu
(instalacja i abonament),
Uwaga! w ramach programu wykluczona została możliwość zakupu sprzętu
komputerowego
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4) kursów doszkalających w zakresie
programu nauczania oraz kursów językowych (w przypadku kursów organizowanych
poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty
dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia),
5) wyjazdów organizowanych w ramach
zajęć szkolnych.
W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznana pomoc finansowa
może obejmować dodatkowo następujące
koszty:
1) opłaty za naukę (czesne),
2) zakwaterowania (gdy uczeń pobiera
naukę poza miejscowością, w której jest
zameldowany na pobyt stały),
3) dojazdów do szkoły.
Wysokość pomocy finansowej ze środków PFRON nie może przekroczyć:
1) w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum – kwoty 1000 zł w ciągu
semestru szkolnego luty – czerwiec 2008,
2) w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej bez obowiązku uiszczania
czesnego – kwoty 1500 zł w ciągu semestru
szkolnego luty – czerwiec 2008,
3) w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej zobowiązanego do uiszczania
opłat za naukę (czesnego) – kwoty 2000 zł
w ciągu semestru szkolnego luty – czerwiec
2008.
Wnioski o dofinansowanie można pobrać
w biurze Gminnego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych (Kórnik, ul. Poznańska 34a,
budynek Ośrodka Zdrowia, II piętro, p.310).
Do wniosku o dofinansowanie należy
dołączyć:
• kserokopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności ucznia,
• oświadczenie Wnioskodawcy o dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny pozostającego w
gospodarstwie domowym, którego wzór
stanowi załącznik do formularza wniosku
o dofinansowanie,
• zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu
nauki przez ucznia w szkole podstawowej,
gimnazjum lub szkole ponagimnazjalnej,
• kserokopię aktu urodzenia ucznia –
dotyczy Wnioskodawcy ubiegającego się
o pomoc finansową w imieniu i na rzecz
niepełnoletniego dziecka,
• kserokopię dokumentu o ustanowieniu
opieki prawnej nad podopiecznym - dotyczy
Wnioskodawców, będących opiekunami
prawnymi ucznia.
Wnioski w nieprzekraczalnym terminie
należy składać do 10 kwietnia 2008 rok w
biurze Gminnego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych.
Więcej informacji można znaleźć na
stronie internetowej: www.pfron.org.pl, pod
numerem bezpłatnej infolinii PFRON 0 800
533 335 oraz w biurze Gminnego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych.
Opr. Anita Wachowiak
Gminny Rzecznik
Osób Niepełnosprawnych
(Tel. 8 190 219, 515 229 671, mail –
rzecznik.on@kornik.pl)
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Wielka
niewiadoma

wnętrznym konsultantem Grontmij Polska.
Ostateczny kształt nie jest zależny jedynie
od Aquanet SA. Opracowując taki zakres
musimy przede wszystkim dostosowywać
się do wytycznych Funduszu Spójności.
Planujemy, aby wniosek (w którym zawarta
W poprzednim numerze Kórniczanina jest gmina Kórnik) wraz ze studium jego
pisaliśmy o ograniczeniu zakresu starań wykonalności złożyć w pierwszej turze
Aquanetu o środki z Funduszu Spójności. naboru wniosków do konkursu na dofiJak pamiętamy, na początku dyskusji o bu- nansowanie projektów, gdzie ostatecznym
dowie sieci kanalizacyjnej w gminie Kórnik terminem składania takich wniosków jest
mówiono o przynajmniej 10 wsiach, które 26 maja 2008 roku. Zatem data ta będzie
miały być skanalizowane, później ograni- jednoznaczna z określeniem przez Aquanet
czono tę liczbę do 5, a z ostatnich informa- SA zakresu prac, który to zakres może być
cji, jakie udzielił nam wiceburmistrz Hiero- jeszcze zweryfikowany przez instytucje
nim Urbanek wynikało, że inwestor rozważa pośredniczące i zarządzające Funduszu
ograniczenie inwestycji do Borówca i Spójności. Wtedy również będzie znana
Kamionek (biorąc pod uwagę miejscowości szacunkowa kwota inwestycji w gminie
w naszej gminie, bo zamierzenia spółki nie Kórnik”.
tylko jej dotyczą). Po raz kolejny zweryfiPrzyjdzie nam więc poczekać jeszcze
kowany został także kosztorys prac. Ceny ponad miesiąc do chwili konkretnego
oczywiście poszły w górę. Mówiąc kolo- określenia zakresu starań o dofinansowakwialnie – na
nie budowy
początku nakanalizacji,
robiono wiea co za tym
lu mieszkańidzie zakrecom nadziei
su inwestycji
a później
na najbliżograniczosze lata. Z
no plany do
odpowiedzi
ważnych, gęAquanetu
sto zaludnionie wynika
nych, ale nie
zbyt wiele. A
jedynych w
właściwie nie
gminie Kórwynika nic
nik wsi.
poza tym, że
Spróbotrwają analiwaliśmy u
zy i konsultaźródła sprawcje a wszystdzić jak sprako może
Asenizacja czy kanalizacja?
wa kanalizabyć jeszcze
cji ma się w
zweryfikoszczegółach.
wane. PesyPoprosiliśmy
mista będzie
przedstawiobawiał się
cieli spółki o
znaczniejpotwierdzeszego ogranie zasygnaniczenia plalizowanej
nów, a optyprzez wicemista liczył
burmistrza
na zwiękzmiany plaszenie ich
nów inwestyzakresu.
cyjnych oraz
Niewyzapytaliśmy
obrażalna
o ich przyjest sytuczyny. Chcieacja, w której
liśmy poznać,
duża część
także eweninwestycji np.
tualne plany starań spółki o dofinansowanie sieci wewnątrz osiedlowe w Borówcu i
sieci wewnątrzosiedlowych w Kamionkach Kamionkach finansować będzie musiała w
i Borówcu oraz szacunkowe koszty. Oto całości gmina Kórnik. Nie po to wchodziliodpowiedź pani Moniki Apanowicz z Działu śmy do spółki, by za własne pieniądze i na
Marketingu spółki Aquanet:
zasadach dyktowanych przez monopolistę
”Aquanet SA przygotowuje już od budować instalacje, z których zysk czerpać
dłuższego czasu dwa ogromne projekty, będzie tylko Aquanet.
zarówno pod względem zakresu, jak i finansowania . W ramach tych projektów przeMniej zaludnione wsie, najprawdopowidujemy około 28 zadań inwestycyjnych i dobniej nie spełnią wytycznych wskazanych
w skład jednego z tych projektów wchodzą dla Funduszu Spójności. Plan ochrony
prace na terenie gminy Kórnik. Prowadzone jezior można odkładać na kolejne lata.
prace nad zakresem są bardzo długotrwałe, Można, ale czy powinno się?
wymagają licznych analiz i konsultacji z zeŁG
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INFORMATOR DLA OSOBY
NIEPEŁNOSPRAWNEJ
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• WYKOPY • NIWELACJA TERENU
• MELIORACJA • ROZŁADUNEK
• ZAŁADUNEK

Bnin, ul. Topolowa 6

tel. 607 706 477

Kontakt telefoniczny

518 277 882

Wykonam
różnego rodzaju
prace
w ogrodzie:
• pielęgnacja zieleni
• zakładanie trawników
• układnie bruku itp. …

0601 405 059

ZATRUDNIĘ SPRZĄTACZKĘ
NA 1/4 ETATU
Atrakcyjne wynagrodzenie
P.P.H.U „KURAŚ” Kórnik - Bnin
ul. Armi Krajowej 40A

Tel. 602 111 810

KREDYT!!!

Doradca kredytowy oferuje atrakcyjne
kredyty HIPOTECZNE oraz GOTÓWKOWE
z uproszczoną formą badania zdolności kredytowej
OTRZYMASZ KREDYT
NAWET, GDY MASZ GORSZĄ HISTORIĘ KREDYTOWĄ
ZGŁOŚ SIĘ PO KREDYT DO PRZEDSTAWICIELA BANKU

TEL. KOM. 608 48 50 65

AUTO - CZĘŚCI - HURT - DETAL
CZĘŚCI MOTORYZACYJNE DO WSZYSTKICH MAREK
SZEROKA OFERTA, NISKIE CENY,
UDZIELAMY RABATU, FACHOWE DORADZTWO

KANCELARIA
Finansowa

Paweł Rozmiarek Skrzynki

tel. 509 518 955

- prowadzenie wszystkich form
księgowości
- prowadzenie kadr
- pisanie biznesplanów
- prowadzenie rejestrów VAT dla
rolników

ZAPRASZAMY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 800-1800, SOBOTA 800-1400

KÓRNIK, UL. WOJSKA POLSKIEGO 18
TEL. 061 8171 725, 0694 340 529

P.H.U. MOTOOIL

CENTRUM PALET Sp. z o.o.
poszukuje osoby
komunikatywnej ze znajomością
księgowości i dobrą znajomością
komputera do pracy w biurze
Spółki w Kórniku.
Informacje pod nr tel.

606 989 651
po godz. 17.00
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tel. 061 819 04 63
lub 502 330 352

CENTRUM PALET Sp. z o.o.
z siedzibą w Kórniku
poszukuje chętnych
do współpracy
w zakresie uruchomienia
punktu serwisowego
i skupu palet

TEL: 0509 474 694

oferuje swoje usługi

Tel. 061 825 02 28,
0605 296 347
Odbieramy dokumenty
w siedzibie klienta
ŻALUZJE - ROLETY - VERTICALE

OKNA - MOSKITIERY - BRAMY GARAŻOWE

* Sprzedam Opel Vectra 1999 combi, krajowy, przebieg 162 600 km. Tel. 601 748 777
* Studentka bardzo pilnie poszukuje pokoju do wynajęcia na terenie Kórnika. Tel. 609 158 450
* Przyjmę do pracy w sklepie odzieżowym w centrum Kórnika. Tel. 061 817 03 88
* Oddam w wynajem mieszkanie osobom samotnym lub małżeństwu bezdzietnemu. Tel. 061 8171 652
* Oddam w wynajem mieszkanie 3-pokojowe 70m2, częściowo umeblowane w Kórniku-Bninie. Tel. 601 75 26 26
* Sprzedam Mercedes 308, 1990 rok. Tel. 502 657 364
* Korepetycje z matematyki i statystyki. Tel. 508 087 309
* Usługi transportowe. Tel. 502 657 364
* Szukam korepetycji z chemii, zakres gimnazjum. Tel. 608 577 011
* Sprzedam ciągnik Ursus C-4011. Tel. 061 8971 128
* Dom ½ bliźniaka 83/230 gotowy do zamieszkania Borowiec. 365 tyś. Tel. 602 214 931
* Szukam do wynajęcia pomieszczenia ok. 100 m2 na warsztat. Daszewice, Kamionki, Borowiec. Tel. 607 631 208
* Dom w centrum Kórnika, 130 m2,, piętrowy, sprzedam. Tel. 504 045 075
* Sprzedam biurko komputerowe w kolorze jasnego drzewa, stan bardzo dobry, cena 150 zł. Tel. 501 353 974
* Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe w Kórniku 37,5 m2. tel. 695 396 526
* Sprzedam okno PCV wym. 2330x1400mm z parapetem. Tel. 691 029 375
* Do sprzątania domu w Kórniku zatrudnię. Tel. 601 54 03 54
* Pilnie zamienię mieszkanie komunalne o pow. 70 m2 w bloku w Dziećmierowie na spółdzielcze w Kórniku. Tel. 0507 42 42 98
* Sprzedam zestaw wypoczynkowy (2 fotele i tapczan) z ławo-stołem, stan bardzo dobry. Tanio! Tel. 509 949 717. Dzwonić po 17.00
* Zatrudnię murarzy, malarzy, szpachlarzy, płytkarzy – Polska i za granicą. Tel. 600 952 369
* Odzież używana MIX 1 zł/kg – wyprzedaż! Tel. 605 765 695
* Kupię mieszkanie 3- lub 2- pokojowe, najlepiej w Kórniku po przystępnej cenie. Tel. 0604 338 738
* Kolekcjoner kupi meble, obrazy, gramofony+płyty 78obr, skrzypce, militaria, starocie. Przyjadę. Tel. 0601308880
* Szukam do wynajęcia lokalu mieszkalnego w Kórniku, Bninie lub okolicy, o średnim lub niskim standardzie. Tel. 061 2834817 lub 604399 668
* Sprzedam łóżeczko Drewex z szufladą i wyposażeniem (materac, baldachim itd). Stan bardzo dobry. Tel. 600 275 200
* Restauracja „Biała Dama” zatrudni pomoc kuchenną. Tel. 061 8170 216
* Sprzedam ubranka dla dziewczynki (rozmiary 62-74). Bardzo ładne, jak nowe, tanio! Tel. 600 275 200
* Przyjmę do pracy emeryta-rencistę, sprzedaż stolarki budowlanej. Tel. 606 461 245

ul. Szeroka 4
Bnin k/ Kórnika
tel. (061) 817-18-39, 283-41-87
tel. (061) 819-03-02, tel. kom. 667 399-009
PRODUKCJA I MONTAŻ ŻALUZJI
WSZYSTKICH TYPÓW

nr 7/2008

2007

Dostępny i łatwy

Układanie
płytek i usługi
murarskie

Przyjmę osoby
do pracy w szklarni
w dachowej k/gądek.
Możliwość dowozu

REKLAMY

Kupię ziemię rolną
lub działkę
budowlaną
w gminie Kórnik
lub w gminach
ościennych.

Marian Marcinkowski

Ogłoszenia
DROBNE

REKLAMY

ROBOTY ZIEMNE
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Ilość edycji ogłoszenia
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Na szczęście minęły już czasy kiedy temat komputeryzacji kórnickiego
gimnazjum spędzał sen z powiek dyrektorowi szkoły. Początki były trudne:
Zaczynaliśmy od pracowni wyposażonej w komputery PC z systemem Windows 98, dzielonej między dwie szkoły:
nasze gimnazjum i Szkołę Podstawową
nr 1. Siłą rzeczy sprzęt ten był dość
mocno eksploatowany i szybko ulegał
zniszczeniu pod dotykiem niezliczonych par niewprawnych rąk.
Sytuacja poprawiła się, kiedy w sierpniu 2000 roku w ramach akcji „Internet
w każdym gimnazjum” otrzymaliśmy
10 komputerów iMac i kolorową, atramentową drukarkę. Od tego momentu
uczniowie klas pierwszych mieli zajęcia w
pracowni szkoły podstawowej, a drugo- i
trzecioklasiści w pracowni makintoszy na
terenie gimnazjum. Mogliśmy pokazać
uczniom nieco inną platformę sprzętową

i zapoznać ich z odmiennym systemem
operacyjnym. Młodzież spragniona wiedzy i nowych doświadczeń była bardzo
z tego zadowolona. Ponieważ wreszcie
gimnazjum dysponowało swoją własną
pracownią, uruchomione zostało kółko
informatyczne. Jednym z zadań realizowanych przez uczniów na kółku był skład
komputerowy szkolnej gazetki „Łącznik”.
Makintosze sprawdziły się w szkole.
Przetrwały 8 lat i nadal funkcjonują.
Chwała firmie Apple za sprzęt wysokiej
jakości!
Swoją historię ma również dostęp
szkoły do Internetu. Początkowo pracownia komputerowa korzystała z łącza
ISDN, a sekretariat z numeru dostępowego 0202122, a teraz mamy Neostradę
6Mb/s. Jest to zdecydowana różnica na
korzyść tej ostatniej, która umożliwia naprawdę bardzo szybki dostęp do zasobów
Internetu. Rok szkolny 2005/2006 przyniósł nam kolejny zestaw komputerów

przeznaczonych do pracy z uczniami na
lekcjach: 10 stanowisk roboczych i serwer, ale także skaner, drukarkę laserową,
projektor cyfrowy i komputer przenośny
– laptop. Umożliwiło nam to uruchomienie
po feriach zimowych drugiej pracowni
komputerowej. Od tego momentu uczniowie klas pierwszych i trzecich podczas
lekcji informatyki pracowali na komputerach PC, a uczniowie klas drugich na
makintoszach. Projektor cyfrowy i laptop
służą szkole podczas różnych uroczystości, prezentacji, ale także na lekcjach i na
radach pedagogicznych.
W 2006 roku wzbogaciliśmy się również o komputery w centrum multimedialnym. Początkowo były to 4 komputery i
urządzenie wielofunkcyjne (drukarka ze
skanerem), ostatnio zostały zainstalowane 4 kolejne z najnowszym systemem
operacyjnym Windows Vista. Młodzież
może tu skorzystać nie tylko z Internetu,
ze sprzętu i z oprogramowania, ale także
z pomocy nauczyciela informatyki.
W bieżącym roku szkolnym otrzymaliśmy kolejny zestaw 10 komputerów
PC, podarowany przez Wojewódzki
Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu.
Zawdzięczamy je pomysłowi nauczycielki
techniki, pani Katarzyny Eckardt-Kubiak.
Od nowego semestru (czyli od 11 lutego)
sprzęt został udostępniony uczniom, a
zatem obecnie szkoła dysponuje dwoma
pracowniami wyposażonymi w pecety,
centrum multimedialnym z ośmioma
komputerami PC i zestawem makintoszy,
które są udostępniane zainteresowanym
gimnazjalistom na zajęciach dodatkowych.

V GMINNY FESTIWAL
POEZJI DZIECIĘCEJ
„WIERSZOWISKO”
2008
Już po raz piąty Przedszkole nr 2
„Cztery Pory Roku” w Kórniku- Bninie organizowało Gminny Festiwal Poezji Dziecięcej
WIERSZOWISKO 2008. W festiwalu wzięły
udział dzieci z placówek
przedszkolnych i grup „O”
z gminy Kórnik. Podczas
festiwalu wiersze recytowali: Wojciech Błaszkowiak,
Aleksandra Syk, Gabriela
Tatarynowicz, Igor Gierszewski, Wiktoria Ławniczak,
Katarzyna Migdalska, Aleksander Wasiluk, Dominika
Frąckowiak, Magdalena
Kozak, Wiktor Kuberacki,
Weronika Baszyńska, Klara Flens, Zuzanna Hoza,
Aleksandra Idkowska, Piotr
Pacholski, Marceli Potocki,
Monika Stempniak, Maurycy Stępa, Natalia
Tłok, Kacper Zieleniak.
Słuchając wierszy w wykonaniu przedszkolaków mogliśmy spotkać chorego kota
w butach, samochwałę Maluśkiewicza, zna-

leźć okulary kangurka, w ogródku spotkać
kota, a na balu żuka, żaby, ryby i raki, na
straganie żaby, które wybrały się do sklepu
i słonia Trąbalskiego, na spacerku spotkać
kolorową krowę i chrząszcza, a wszędzie
pachniało dużą, piękną czekoladą.
Wszystkie dzieci biorące udział w festiwalu otrzymały dyplomy, nagrody książkowe i słodkie niespodzianki.
NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI przyznano [taką samą ilością głosów] dzieciom:
Aleksandrze Idkowskiej i
Kacprowi Zieleniakowi. Gratulujemy!!!!
Patronem festiwalu była
„Złota Kaczka”, która dodawała odwagi występującym,
a czasem nawet podpowiadała, kiedy „uciekło” słowo.
Największe podziękowania należą się dzieciom
za wysiłek i trud włożony w
przygotowanie wierszy oraz
wystąpienie bez tremy przed
publicznością.
Serdecznie dziękujemy
również rodzicom i nauczycielom za przygotowanie dzieci, a całemu
personelowi Przedszkola nr 2 „Cztery Pory
Roku” w Kórniku- Bninie za współpracę i
pomoc w przygotowaniu festiwalu.
Mariola Laś, Beata Wereniewicz

Widać więc jasno, że możliwości zdobywania wiedzy przez uczniów w kórnickim gimnazjum ciągle rosną. Pozostaje
tylko mieć nadzieję, że chęci uczniów
będą wprost proporcjonalne do nich.

RECENZJE
KSIĄŻEK
Przedstawiane pozycje książkowe
dostępne są w Bibliotece Publicznej
w Kórniku

KULTURA

OŚWIATA

Mamy nowe komputery

DLA DOROSŁYCH
JAMES PATTERSON
„W SIECI PAJĄKA”
„W sieci pająka” to thriller,
od którego zaczęła się wielka
kariera Jamesa Pattersona.
Zbrodniarz,
którego pragnienie sukcesu przerodziło
się w obsesję
- morderczą
obsesję. Kiedy
porwał dwójkę
dzieci, trafił na
pierwsze strony gazet. Jego sława jeszcze wzrosła, gdy jedno z nich znaleziono
martwe. Do walki z niebezpiecznym
szaleńcem stają Alex Cross, czarnoskóry
detektyw z Waszyngtonu z dyplomem
doktora psychologii i Jezzie Flanagan,
młoda agentka Secret Service. Czy pozbawiony skrupułów porywacz cierpi na
rozdwojenie osobowości, czy może sam
stał się ofiarą jeszcze bardziej przebiegłego przestępcy, faktycznego „wielkiego
manipulatora”?
MG

Magdalena Żymańczyk
DLA DZIECI

Sprawdzają czy chodzą do szkoły
Kórnicki magistrat sprawdza czy
dzieci i młodzież z naszej gminy wywiązują się z obowiązku szkolnego. Okazuje
się jednak, że część młodych mieszkańców nie chodzi do szkoły.
W Polsce nauka do 18 roku życia jest
obowiązkowa, tak samo jak powiadamianie
przez rodziców organów gminy o formie
spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku 1618 lat. Wielu rodziców jednak zapomina o
jednym i o drugim.
Referat Oświaty i Polityki Społecznej
UM w Kórniku wystosował około 500 pism
do osób, które nie poinformowały urzędu
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o tym czy ich pociecha chodzi do szkoły
czy też przerwała edukację. Ilu uczniów
nie uczęszcza na zajęcia szkolne na razie
jeszcze nie wiadomo. Pracownicy referatu
przyznają jednak, że część młodzieży, która
ukończyła gimnazjum nie kontynuuje nauki
mimo, że ciąży na niej taki obowiązek aż
do 18 roku życia.
Nie spełnianie obowiązku szkolnego
podlega karze grzywny, którą nakłada
się na rodziców lub prawnych opiekunów
dziecka, które podlega takiemu obowiązkowi. Może ona wynieść od 10 do nawet
50 tysięcy złotych.
BM

AGNIESZKA FRĄCZAK,
URSZULA KOZŁOWSKA,
AGATA WIDZOWSKA-PASIAK
„POKŁÓCIŁY SIĘ POETKI
O PIETRUSZKĘ I SKARPETKI”
Książka ta to
doskonała lektura zarówno dla
dzieci, jak i dorosłego czytelnika.
Autorki odpowiadają w błyskotliwy
i zabawny sposób
na pytania typowo dziecięce np.
gdzie raki zimują, dokąd na wiosnę wyjeżdżają bałwanki, ale także na te częste
w dorosłym życiu np. co było pierwsze
jajko czy kura, o pechowości piątków
trzynastego itp.
KK
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„Bluszczem ku oknom
Kwiatem w samotność
Zapachem bzu
Wiesz już na pewno
Świeżością rzewną
To właśnie Tu”
„Pamiętajcie o ogrodach przecież
stamtąd przyszliście..” te słowa Jonasza
Kofty do jednej z ulubionych piosenek
zostały umieszczone na zaproszeniu z
okazji jubileuszu 35 lat powstania niezwykle popularnego w środowisku kórnickim
zespołu „Sikory”.
Zespół został założony przez Franciszka Nowaka, syna Stefana Nowaka,
nauczyciela śpiewu i muzyki w kórnickiej
szkole podstawowej. Powstał w Liceum
Ogólnokształcącym w Kórniku. Współzałożycielem zespołu był dh Jerzy Noskowiak.
A było to tak: Franek Nowak zwrócił się
do Niego, czy zna dziewczęta, mające
odpowiedni głos, które by chciały śpiewać
w jego wymarzonym zespole. Druh Jerzy
znał pięknie śpiewające harcerki: Jolantę

kiego chóru, w którym także oprócz niego
śpiewają trzy „Sikory” trzyma mocno swój
babski zespół i śpiewa z nimi do dzisiaj. W
okresie szkolnym zespół Franka śpiewał na
wielu uroczystościach lokalnych, kościelnych, na obozach i zlotach harcerskich. Był
podziwiany na imprezie telewizyjnej pn.
Bank Miast, zdobywał laury w wielu konkursach. Kamertonem zespołu jest do dzisiaj
Małgorzata Pieniężna- Łuczak a solistkami
Joanna Waligóra - Maleszyńska i Jolanta
Stajkowska - Popiołkiewicz a wtórują im
Barbara Antkowiak-Królikowska, Barbara
Busse – Nowak, Anna Kundegórska - Lipert. W jubileuszowym spotkaniu, które
odbyło się w dniu 8 marca 2008 w świetlicy
liceum uczestniczyli m.in. współorganizator
zespołu Jerzy Noskowiak, dyrektorzy liceum, rodziny, nauczyciele liceum, znajomi
i przyjaciele. Wszyscy z rozrzewnieniem
wspominali „dawnych wspomnień czar”,
słuchali „Sikor” a także wspólnie śpiewali
ich popularne szlagiery. Repertuar zespołu
jest różnorodny i niezwykle bogaty. Przez
okres pobytu w szkole prezentowały 26
piosenek. Wśród śpiewanych są takie,

wiosna
w szczodrzykowskim przedszkolu
W piątek od rana nasze przedszkole
postanowiło pożegnać zimę. Udaliśmy
się na plac gdzie dzieci usłyszały historię
marzanny. Następnie każda grupa zaprezentowała swój okrzyk. Potem schowaliśmy
marzannę do worka śpiewając przy tym
wiosenne piosenki. Po powrocie do przedszkola dzieci wzięły udział w olimpiadzie
wiosennej. Jak przystało na olimpiadę nie
zabrakło olimpijskiego znicza oraz uroczystego ślubowania. Przed przystąpieniem do
rywalizacji wszyscy wzięli udział wspólnej
rozgrzewce i rozpoczęły się zawody. Dzieci
brały udział w konkurencjach indywidualnych i drużynowych.
Po zakończeniu wszystkich konkurencji
nastąpiło ogłoszenie wyników i wręczenie
nagród. Anna Kasprzak

Konkurs na Białą Damę
2008
Szanowni Państwo!
Z przyjemnością informujemy, że od 23 maja do 25 maja, jak co roku, obchodzić będziemy święto gminy Kórnik - Kórnickie Spotkania z Białą Damą.
Jako włodarze tej wyjątkowej gminy, pragniemy w ten świąteczny czas ofiarować moc atrakcji, zabawy i uśmiechu. Program artystyczny opracowany został
bardzo starannie. Każdy znajdzie w nim coś dla siebie. Spragnieni jadła i napoju będą mogli
rozkoszować
się smakami,
jakich pozazdrościć mogłyby nie tylko
Białe Damy.
Chcielibyśmy, aby
patronka naszego święta
zmaterializowała się w
osobie pięknej mieszkanki gminy Kórnik. Właśnie
dlatego, Burmistrz gminy
Kórnik ogłaszamy konkurs na Białą
Damę 2008,
która czynić będzie honory gospodyni tegorocznego święta oraz reprezentować
naszą piękną gminę przez najbliższy rok.
Kandydatka powinna spełniać następujące warunki: mieszkać w gminie
Kórnik, posiadać dobrą prezencję, znać język angielski lub niemiecki.
Oferty zawierające życiorys oraz fotografię prosimy składać w BOM Urzędu
Miejskiego w Kórniku, Plac Niepodległości 1 lub przesłać na adres e-mail kok@
kornik.pl do dnia 30 kwietnia 2008 r. Informacji dodatkowych udziela Sławomir
Animucki tel.0515229660.

Ogrodnik
zajmie się
ogrodem:
Stajkowską , Barbarę Antkowiak, Barbarę
Busse i skierował je do zespołu. Do nich
dołączyły młodsze koleżanki: Joanna
Waligóra, Anna Kundegórska, Małgorzata
Pieniężna i do dzisiaj - jak tylko nadarzy się
okazja - śpiewają razem. Bazą ich spotkań
jest dom rodzinny Leny i Franka Nowaków.
Nadal śpiew, piosenki wzruszają serca
tych wszystkich , którzy zespół pamiętają,
słuchają i kochają. Ponadto w zespole
śpiewały: Dorota Półchłopek, Elżbieta Król,
Aleksandra Jachnik, Zofia Busse, Urszula
Niemier, Teresa Grześkowiak, Teresa
Zwierzyńska, Mieczysława Zwierz, Alina
Rydlewska, Danuta Zwierzyńska, Katarzyna Jóźwiak, Bogumiła Witke. W zespole
także śpiewali chłopacy Zygmunt Piasecki i
Piotr Tomaszewski a na instrumentach grali:
Jan Zięta, Marek Krauze -gitara, Tadeusz
Rozmiarek - perkusja i Maciej Marciniakflet. Szef zespołu decydował o doborze repertuaru śpiewanych piosenek. Franciszek
Nowak – kórnicki organista, prezes kórnic-
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które wzruszają do dzisiaj: „Pamiętajcie
o ogrodach”, Jaśminy”, „Słoneczniki”, „Ty
,Panie”, „Panna Pszeniczna”, „Świecie
nasz”,” Chciej mnie zrozumieć”; te utwory
pozostają w sercach wszystkich fanów tego
zespołu. Organizatorzy zgotowali niespodziankę swoim wielbicielom i wydali płytę
z nagraniami swoich najpopularniejszych
piosenek.
Niezwykle barwnie historię zespołu od
powstania do dzisiaj przedstawiła Joanna
Waligóra – Maleszyńska - polonistka z UAM
w Poznaniu. Były życzenia, kwiaty, wzruszenia, zabawne wspomnienia oraz zdarzenia, które pozostaną w pamięci wszystkich
sympatyków zespołu. „Sikory” śpiewały i
śpiewają nie dla poklasku, aplauzu i nagród,
śpiewają dla siebie, przyjaciół, znajomych i
chyba także dla swojego Franka i Jego rodziny. Śpiewajcie nadal, bo śpiew przedłuża
Waszą młodość i żywotność a jednocześnie
rozjaśnia codzienne życie. Do następnego
spotkania. ARA

- nasadzenia
- cięcie drzew
i krzewów
- nawożenie
- opryski
- korzenie, trawy
- pielęgnacja

Z kandydatkami zostanie przeprowadzona rozmowa. Na jej podstawie
wyłonimy
Białą Damę 2008. Wynik konkursu zostanie publicznie ogłoszony przez
Burmistrza podczas Kórnickich Spotkań z Białą Damą dnia 23 maja br.

zaproszenie
do
współpracy

KULTURA

KULTURA

SIKORY” PO 35 LATACH

Trwają przygotowania organizacyjne
obchodów święta gminy Kornik – Kórnickich Spotkań z Białą Damą (23 – 25
maja 2008 r.)
W związku z powyższym:
1. zapraszamy firmy gastronomiczne i
handlowe do składania ofert kompleksowej
obsługi handlu w dniach 24 i 25 maja br.
Przestrzeń handlowa zlokalizowana będzie
na ulicy Zamkowej, wyłączonej z ruchu w
dniach 24 i 25 maja. Wyłoniona firma zawrze bezpośrednie umowy z handlowcami
detalistami, typu stoiska z watą cukrową
lub balonikami.
2. zapraszamy również firmy oferujące
sprzęt rekreacyjny dla dzieci typu zjeżdżalnie, karuzele itp.
Oferty proszę składać do dnia 18 kwietnia br. na adres Urzędu Miasta Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w BOM.
Informacji udziela Sławomir Animucki
oraz Piotr Mastalerz z Kórnickiego Ośrodka
Kultury, ul. Prowent 6. Tel. 0618170891.
Wybór oferentów nastąpi do dnia 25
kwietnia 2008 r. o czym poinformujemy na
stronie internetowej.

Młodzież Kórnickiego Liceum w Königstein
Dzięki dofinansowaniu przez Polsko
Niemiecką Współpracę Młodzieży z siedzibą w Warszawie oraz Fundację Zakłady
Kórnickie w marcu tego roku
młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku: Olga Zielazek, Martyna
Tarczewska, Justyna Rogacka, Sylwia

Borowczyk, Janka Lenczewska wraz z opiekunką p. Iwoną Rauk przebywała w ramach
wymiany uczniowskiej w Taunusgymnasium
w Königstein. Dziewczęta mieszkały u
rodzin niemieckich, poznając ich życie i
obyczaje, zwiedziły Taunusgymnasium,
piękne miasteczko Königstein i Frankfurt

nad Menem, poznały system szkolnictwa
w Niemczech, tworząc wraz z rówieśnikami
z Niemiec prezentację na temat obu szkół
partnerskich. Ponadto podszkoliły znajomość języka niemieckiego, rozmawiając
ze swoimi rówieśnikami i biorąc udział we
wspólnych zajęciach sportowych. I.R.

tel.
608 786 551
nr 7/2008

4 kwietnia 2008 r.
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puchary za współzawodnictwo sportowe dla najlepszych szkół w gminie
i powiecie. Za osiągnięcia sportowe i

W dniu 28 kwietnia
2008 odbyło się zebranie
nauczycieli wychowania
fizycznego szkół gminy
Kórnik. Podsumowano
dotychczasowy udział
szkół we współzawodnictwie gminnym i powiatowym. Omówiono dalsze
wyjazdy reprezentacji
gminy na zawody powiatowe i wojewódzkie.
Głównym punktem
spotkania było pożegnanie nauczyciela wf ze
Szkoły Podstawowej w
Kórniku-Bninie, który z
dniem 1 lutego 2008 przeszedł na emeryturę. Mgr Jacek Ogonowski pracował w Szkole Podstawowej nr 2
w Bninie od 1982 roku. Jak wspominał
przyszedł do pracy tylko na dwa lata ale
atmosfera sprzyjająca pracy i współpraca z nauczycielami wf z innych szkół
spowodowała, że został do dzisiaj. To
głównie dzięki niemu szkoła w Bninie
jest sławna na sportowo w powiecie i
województwie. Wraz z swoimi uczniami
przysporzył szkole oraz środowisku
kórnickiemu wiele sukcesów. Zdobywał

duże zaangażowanie w upowszechnianiu sportu szkolnego został przez SZS

Wielkopolska nagrodzony odznaką „Za
zasługi w sporcie szkolnym”. Grono sportowych przyjaciół podziękowało Jackowi
za współpracę i wspólne
przeżywanie sukcesów
i porażek na imprezach
sportowych. Tradycyjna
statuetka oraz wręczony
upominek zapewne będą
przypominać pracę w
Szkolnym Związku Sportowym w Kórniku. Jacek
Ogonowski mieszka w
Kórniku , znany jest jako
rehabilitant i płetwonurek
( pisano już o Nim w „Kórniczanie”).Nadal planuje
uprawiać sport, uczestniczyć w długodystansowych zawodach w pływaniu i na łyżworolkach.
Życzymy mu długotrwałego zdrowia, by spełniły się
jego plany i zamierzenia.
Jacku zapamiętaj, że „Liczy się w
życiu tylko to, co zrobiłeś dla drugiego
człowieka” a także myśl: „Człowieka, który ma przyjaciół nigdy nie złamią wichry losu.Ma on w sobie dość
sił, by pokonać wszelkie trudności i
iść dalej naprzód” (Paulo Coelho).
Powodzenia.
Anna Rauk
z całą rodziną WUEFISTÓW.

WIZYTA KOLARZY UKS JEDYNKA LIMARO U SPONSORA
Kilka dni przed Świętami Wielkanocnymi, zespół kolarski UKS Jedynka-Limaro
Kórnik, na zaproszenie właścicielki firmy
Limaro, Pani Alicji Tymińskiej, złożyła wizytę
w siedzibie przedsiębiorstwa, w Mosinie.
Celem spotkania było, zapoznanie się z Panią Prezes, jak również zwiedzenie firmy.
Po obejrzeniu, tak imponującego zakładu, kolarze byli pod dużym wrażeniem i

pełni podziwu. Po raz pierwszy mogli zobaczyć piekarnię o europejskich standardach.
Zawodników oprowadził, opiekujący się od
kilku lat naszymi kolarzami, przedstawiciel
Limaro, pan Artur Walczak. Młodzi kolarze
mieli okazję zobaczyć jak ogromna jest
firma i dowiedzieć się wielu ciekawostek,
jak np. to, że piekarnia dziennie zużywa
20 ton mąki i produkuje 200 tysięcy bułek

na dobę, a największy z piecy do wypieku
chleba ma aż 34 metry.
Pani Prezes widząc jak liczna jest
nasza grupa kolarska, obiecała przekazać
jeden z samochodów firmy dla drużyny,
który sekcja będzie mogła dostosować do
swoich potrzeb. Na koniec spotkania Pani
Alicja życzyła wesołych świąt i dalszych
sukcesów sportowych. R. Taciak

Kórnicka Liga Siatkówki Amatorów
Wiosna 2008

Młodzi piłkarze
Kotwicy gromią rywali

m-ce

zespół

mecze

punkty

sety
„+„

Sety
„-„

współczynnik
zdobyte/
stracone

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

SPARTAN Kórnik
KTOŚ
DYNAMIX Robakowo
KELERIS
JAGROL Pierzchno
SEZAMKI
Hotel RODAN
ZHP Kórnik
KPS Kórnik
Amatorzy Borówiec
LKS Czmoniec
RUBUS Kórnik
ZHP Juniorzy
Twoja Stara

11
10
10P
12
9
9PP
9
11
11
10
9P
10
8P
11P

30
26
24
24
20
19
15
14
13
11
9
3
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28
24
26
22
21
16
20
15
18
11
4
7
2

6
6
9
16
12
10
14
22
23
24
19
28
23
33

5,2
4,7
2,7
1,6
1,8
2,1
1,1
0,9
0,7
0,8
0,6
0,1
0,3
0,06

P – mecz zaległy
Sporządzono 31.03.2008

MATEUSZ TACIAK NA PODIUM
W GRAND PRIX DE SAINT ETIENNE
Bardzo dobrą formą błysnął przygotowujący się na szosach Francji do być może
najważniejszego sezonu w swojej karierze,
zawodnik Jedynki Limaro Kórnik Mateusz
Taciak. Podczas Bardzo trudnego górskiego
wyścigu Grand Prix de Saint Etienne, liczącego ponad 150km zajął on bardzo dobre trzecie
miejsce. O skali trudności tegoż wyścigu niech
świadczy fakt, że na 180 startujących kolarzy,
ze wszystkich najsilniejszych ekip Francuskich, wyścig ukończyło zaledwie 77. Mateusz
był bardzo aktywny od samego początku wyścigu. Brał udział w prawie wszystkich akcjach
zaczepnych a na metę przyjechał ze stratą
7sek do zwycięzcy, innego Polaka startującego na co dzień w ekipie z Ranne, Pawła Wachnika. Dla porównania 16 zawodnik na mecie
stracił do Taciaka już ponad 6min. Wiosenne
starty we Francji są dla młodego Kórniczanina
jednym z etapów przygotowań do sezonu.
Pierwszym sprawdzianem formy mają być

czerwcowe Mistrzostwa Polski Seniorów w
Złotoryi, które w razie zwycięstwa miałyby
być przepustką na Igrzyska Olimpijskie do
Pekinu. Polski Związek kolarski zgłosił już na
tą imprezę 16 zawodników, wśród których
jest nazwisko Mateusza Taciaka. Niestety do
Pekinu pojedzie tylko trzech Polaków, więc
walka o miejsce będzie niezwykle emocjonująca i oby o nominacji decydowały wyłącznie
względy sportowe.
Trener Reprezentacji Polski Piotr Wadecki ogłosił również szeroką kadrę 22
nazwisk branych pod uwagę do startu we
wrześniowym Tour de Pologne (po raz
pierwszy wystartuje w tym wyścigu ośmioosobowa kadra Polski). Na tej liście również
znajduje się nazwisko Taciaka, dlatego bieżący sezon jest dla niego niezwykle ważny
i miejmy nadzieje przełomowy jeśli chodzi
o dalszą karierę, czego mu serdecznie
życzymy. HS

Znakomicie rozpoczęli ligową rundę
wiosenną młodzi piłkarze Kotwicy Kórnik.
Drużyna młodzików w rozegranym w ubiegłą sobotę na stadionie OSiR w Kórniku
spotkaniu pewnie pokonała kolegów ze
Środy Wielkopolskiej. Już od pierwszych
minut Kotwica uzyskała znaczną przewagę,
której potwierdzeniem były zdobyte przed
przerwą trzy bramki. Również po przerwie
młodzi Kórniczanie kontrolowali sytuację
, umiejętnie rozbijając ataki przeciwników
już w środkowej strefie boiska. Pozwalało
to wyprowadzać szybkie ataki skrzydłami,
które stwarzały szczególne zagrożenie pod
bramką rywali. Końcowy wynik 6:0 świadczy, że tego dnia młodzi piłkarze z Kórnika
byli zdecydowanie lepszą drużyną. Trzy
bramki dla Kotwicy zdobył Filip Graczyk, a
po jednej Wojtek Krzak, Filip Siejak i Patryk
Kuberacki. Na pochwałę zasłużył jednak
cały, doskonale tego dnia dysponowany
zespół.

SPORT

SPORT

RODZINA WUEFISTÓW
ŻEGNAŁA JACKA

Również w drugim rozegranym w sobotę na Błoniach spotkaniu nie zabrakło
emocji. Tym razem drużyna Orlików Kotwi-

cy Kórnik przy żywiołowym dopingu prawie
100 zgromadzonych kibiców pokonała
Tarnovię Tarnowo Podgórne aż 9:1. Oba
zespoły zaprezentowały (jak przystało na tę
grupę wiekową) „futbol otwarty” pełen akcji
„jeden na jeden”, budząc wielki entuzjazm
zgromadzonej publiczności. Mimo znacznej
przewagi kórnickiej drużyny po meczu kibice nagrodzili brawami oba, do ostatniego
gwizdka sędziego ambitnie grające zespoły.
Aż pięć bramek zdobył w tym spotkaniu
Karol Siejak, trzy kolejne dołożył Mateusz
Ciapa a jedną Mateusz Kruk. Bezbłędny
w swoich interwencjach był stoper Kotwicy Łukasz Konował. Kibice obserwujący
entuzjazm i zaangażowanie chłopców w
tym meczu podkreślali, że można by nimi
obdarzyć niejeden z ligowych meczów
Ekstraklasy.
Kolejne wielkie emocje już 19 kwietnia
w sobotę, kiedy to na Błoniach o godzinie
11.00 zmierzą się w meczu derbowym drużyny młodzików Kotwicy i Kłosa Zaniemyśl.
Tego samego dnia Orliki Kotwicy podejmować będą o 13.00 drużynę Olimpu Poznań.
Jak zawsze młodzi kórniccy piłkarze liczą
na gorący doping licznie zgromadzonej
publiczności. ZG
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INFORMACJE

			
Telefony alarmowe:
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999, 8660066, 8661235 Pogotowie ratunkowe
998 Straż pożarna
997 Policja
992 Pogotowie gazowe
991 Pogotowie energetyczne
(061) 8620111 anonimowa, całodobowa informa
cja dotycząca kradzieży samochodów
(061) 8478997 automat zgłoszeniowy Wydziału
ds. narkotyków KW Policji w Poznaniu
Rada Miejska w Kórniku
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik
tel./fax (061) 817 02 77
e-mail: radamiejska@kornik.pl
Urząd Miejski w Kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
tel. (061) 817 04 11, (061) 8170182, fax. (061) 817 04 75
Gminne Centrum Reagowania
tel. (061) 817 00 74
tel. alarmowy: 0602 620 736
e-mail: oc@kornik.pl
Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. (061) 817 02 04 (700-1500) w godz. wieczornych 997
Ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. (061) 817 01 15, tel. kom. 602 740 481
Straż Miejska, ul. Poznańska 83 (Gazownia)
w godz. od 7.00 do 22.00
tel./fax. (061) 817 01 26, tel. kom. 604 607 104
Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „Zdrowie”
ul. Poznańska 34a, tel. (061) 817 00 43, (061) 817 00 59
„Falck”
Poznań, ul. Strzelecka 49
tel. 96-75
Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
ul. Poznańska 71c
tel. (061) 817 02 72, fax. (061) 817 00 41
Pogotowie wodociągowe
tel. 0602319756
Pogotowie kanalizacyjne
tel. 0602319775
AQUANET
Tel. alarmowy: 994
Biuro Obsługi Klienta: (061) 8359032, (061) 8359036/37
Pogotowie Energetyczne w Kórniku
ul. Młyńska 36
tel. (061) 817 04 23
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
ul. Poznańska 34a
tel. (061) 817 00 54
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a
tel./fax. (061) 817 00 54
Nadleśnictwo Babki
tel. (061) 878 80 43, fax. (061) 878 81 07
Urzędy Pocztowe:
Kórnik, ul. Wojska Polskiego 9, tel. (061) 817 01 20/30
Gądki, tel. (061) 817 11 62, (061) 817 11 68
Apteki:
Kórnik, ul. Średzka 1, tel. (061) 817 01 28
Kórnik, ul. Poznańska 14, tel. (061) 817 08 34
Kórnik, pl. Niepodległości 40, tel. (061) 817 02 39
Lecznice dla zwierząt / gabinety weterynaryjne
Kórnik, ul. Młyńska 44, tel. (061) 817 01 67
Kórnik, ul. Stodolna 88, tel. (061) 817 03 44
tel. kom. 660723400
Kórnik, ul. Dworcowa 18,
tel. (061) 817 02 22; tel. kom. 601 956 700
Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUS
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. (061) 898 06 66, (061) 817 02 76
Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, tel. (061) 817 00 21
Zamek Muzeum i Biblioteka Kórnicka
ul. Zamkowa 10, tel. (061) 817 00 81
tel./fax. (061) 817 19 30
Zakład Doświadczalny PAN
tel. (061) 817 01 55
Instytut Dendrologii PAN i Arboretum
ul. Parkowa 5, tel. (061) 817 00 33

bieg papieski
W chwili kończenia pracy nad tym
wydaniem Kórniczanina, 3 kwietnia 2008
roku startował na kórnickich Błoniach Bieg
Papieski 21:37. Udało nam się sfotografo-

wac biegaczy - zdjęcia prezentujemy tutaj, a
wiecej o imprezie napiszemy w następnym
numerze Kórniczanina.

Następny numer Kórniczanina ukaże się
25-go kwietnia 2008r.
Materiały prosimy dostarczać do 18-go kwietnia 2008r.
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