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Maj w Kórniku

- atrakcje na Zamku
i w Arboretum

W tym numerze :
- Debata na temat bezpieczeństwa w gminie
- Regulamin utrzymania czystości i porządku
- Nowe przepisy w KOMBUSIE
Foto: ŁG

- Program XX Kórnickich Spotkań z Białą Damą
- Grottger, Traugutt, Działyński i powstańcy z Kórnika - podsumowanie

Z przyjemnością informujmy, że jubileuszowe święto gminy Kórnik
– XX Kórnickie Spotkania z Białą Damą
odbędą się w dniach 25 i 26 maja br. Jego motywem przewodnim
będzie gmina Kórnik, jej historia, kultura, nauka.
Przez dwa dni emocjonować będziemy się zmaganiami kórnickich
rodzin, które wezmą udział w Wielkim Konkursie Wiedzy o Kórniku i gminie
Kórnik. Nagrody będą na tyle cenne, że na pewno zadowolą całą rodzinę.
Jubileuszowe Spotkania z Białą Damą odbędą się po raz pierwszy
przed siedzibą Kórnickiego Ośrodka Kultury na Prowencie 6 oraz wzdłuż
Promenady im. W. Szymborskiej. Bliskość jeziora, zieleń drzew i krzewów
będą tworzyły godną oprawę dla Finału Miss Polonia gminy Kórnik 2013.
Tradycyjnie pojawi się Biała Dama 2013 r. oraz artyści zarówno z naszej
gminy, jak i goście specjalni. Gwiazdą wieczoru będzie Patrycja Markowska.
Wielki pokaz sztucznych ogni rozświetli nie tylko kórnickie niebo ale i
jezioro.
Na koniec odbędzie się Dyskoteka z Białą Damą.
W niedzielę 26 maja, w Dzień Matki postaramy się zadowolić zarówno
mamy, jak i dzieci, młodzież i dorosłych w bloku gier i zabaw.
Rozbawią nas artyści naszej gminy w ramach bloku kulturalnego „dobrych znajomych z sąsiedztwa“. Odbędzie się też finał konkursu wiedzy o
Kórniku i gminie Kórnik. Zwieńczeniem święta naszej gminy będzie koncert
muzyki Elvisa Presleya.
Ponadto w trakcie całej imprezy oferować będziemy uczestnikom specjały kuchni polskiej i światowej. Dzieci i młodzież będzie mogła skorzystać
z urządzeń rekreacyjnych.
Ofiarowując uczestnikom imprezy moc atrakcji, zabawy i uśmiechu
wierzymy, że każdy znajdzie w jej trakcie coś dla siebie.
W imieniu organizatorów
				
Sławomir Animucki
(plakat imprezy na ostatniej stronie tego numeru Kórniczanina)

Absolwenci Zespołu Szkół w Kórniku 2013

PROSTO Z RATUSZA
W sprawie środków
na rekultywację
30 kwietnia burmistrz Jerzy Lechnerowski spotkał się z przedstawicielem
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Krzysztofem
Mączkowskim. Dyskutowano na temat
możliwości i zasad pozyskiwania środków
finansowych na rekultywację zamkniętego
składowiska w Czmoniu.
Przypomnijmy, że Urząd Marszałkowski
wysłał do Generalnego Inspektora Ochrony
Środowiska wniosek w sprawie zmiany
decyzji wyznaczającej sposób rekultywacji.
Dotychczas forsowana była przez byłego
większościowego udziałowca metoda "rekultywacji przez rozbudowę". Obecnie, gdy
Gmina Kórnik przejęła całość akcji spółki
Sater Kórnik, rozbudowa składowiska nie
jest brana pod uwagę, tym bardziej, że składowisko nie znajduje się w Wojewódzkim
Programie Gospodarki Odpadami.
W rocznicę zakończenia
II wojny światowej
7 maja pod tablicą upamiętniającą
działania konspiracji antyhitlerowskiej w
Trzebisławkach, przy udziale władz gmin
Środa Wlkp. i Kórnik, w tym przewodniczącego Rady Miejskiej Macieja Marciniaka i
wiceburmistrza Antoniego Kalisza odbyła
się ceremonia złożenia wiązanek kwiatów.
Dzień później uroczystości z okazji
zakończenia II wojny Światowej odbyły się
przy tablicy "Rakietowców" na os. Staszica
w Kórniku. W imieniu samorządu Kórnika
wiązankę kwiatów złożył m.in. burmistrz
Jerzy Lechnerowski.
W ramach Zjazdu Samorządów

Życząc wszystkim Maturzystom sukcesów, prezentujemy zdjęcie Absolewntów kórnickiego Zaspołu Szkół, w raz z nauczycielami.
Kórniczanin
Foto. Hubert Marciniak

9 maja w Sali Zegarowej Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, w ramach Zjazdu
Samorządów Metropolii Poznań 2013,
odbyło się posiedzenie Rady Metropolii.
Przyjęto sprawozdanie finansowe
Stowarzyszenia Metropolia Poznań za rok
2012 oraz przyjęto założenia budżetu na
rok 2013. Planowane przychody do budżetu
wyniosą 1.425.787 złotych, z czego ponad
900 tys. pochodzić będzie ze składek
członkowskich. Kórnik wpłaci do budżetu
stowarzyszenia 11 177 zł (52 grosze za
każdego mieszkańca).
Metropolia planuje przeprowadzenie
trzech głównych projektów:
- "Koncepcja rozwoju przestrzennego
Metropolii Poznań"
- "Master plan dla Poznańskiej Kolei
Metropolitalnej"
- "Metropolitalny Magnes Inwestycyjny
(2014-2016)".
Opr. ŁG
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I Kórnickie
Dni Nauki

Co w Internecie
piszczy?
Na stronie internetowej:
www.kornik.pl/kanalizacjakamionki
opublikowane zostały mapy przekazane
przez Aquanet S.A. obrazujące projektowany zakres budowy kanalizacji sanitarnej
w Kamionkach. Wszsytkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z tym
materiałem.

Z RATUSZA

Szanowni Państwo!

Na stronie internetowej:
www.korniczanin.pl/miss
już niebawem ruszy głosowanie na
Miss Publiczności
w ramach wyborów Miss Kórnika 2013.
Zapraszamy do głosowania!
Finał 25 maja na Prowencie.

23-24 maja w Kórniku odbywać się będą
Kórnickie Dni Nauki, jako impreza towarzysząca do Kórnickich Spotkań z Biała
Damą. Szeroki zakres zajęć obejmie: od
prezentacji szkół z gminy Kórnik, przez wykłady Naukowców, aż po zajęcia praktyczne
w Instytutach Naukowych. Pracownicy
jednostek naukowych m.in. Fundacji Zakłady Kórnickie, Biblioteki Kórnickiej PAN,
Instytutu Dendrologii PAN oraz Arboretum
Kórnickiego, Zakładu Doświadczalnego
„Szkółki kórnickie”, Obserwatorium Astrogeodynamicznego CBK PAN Borówiec
przedstawią wykłady popularnonaukowe
przybliżające tematy, jakimi na codzień
zajmują się te placówki.
Pierwszy dzień to wykłady, które odbywać się będą w Kórnickim Centrum
Rekreacji i Sportu OAZA. Pierwszego dnia
wieczorem i w drugim dniu przewidziane są
zajęcia praktyczne w jednostkach naukowych m.in.: zwiedzanie pracowni Instytutu
Dendrologii, zwiedzanie obserwatorium
Centrum Badań Kosmicznych - Obserwatorium Astrodynamiczne w Borówcu,
zajęcia w Bibliotece Kórnickiej oraz na
„Zwierzyńcu”.
Ze względu na potencjalnie duże zainteresowanie zajęciami przygotowaliśmy
pulę miejsc dla osób spoza środowiska
szkolnego, która chciałaby uczestniczyć w
zajęciach. Pod adresem
kornik.pl/kdn
istnieje możliwość rejestracji udziału w
imprezach. Możliwość rejestracji będzie
aktywna do 18 maja br. Istnieje też, możliwość osobistej rejestracji od 7 maja w
Wydziale Promocji Urzędu Miejskiego w
Kórniku, Plac Niepodległości 41, Kórnik
tel. 61 8972611

„AKCJA LATO 2013”
Kolonie letnie k/ Karpacza

Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej, organizator wypoczynku letniego
dla dzieci ogłasza nabór uczestników
kolonii letniej (częściowo sfinansowanej
ze środków budżetowych gminy Kórnik )
Miejsce:
Ośrodek Wypoczynkowy
Wojków /k Karpacza
Czas : od 12 lipca do 25 lipca ( 14 dni )
Cena: 950 zł ( do negocjacji)
(specjalna ulga dla rodziców którzy
przekazali na rzecz KTPS 1 % podatku).
Uczestnikom zapewnamy:
*Aktywny wypoczynek pod okiem doświadczonej kadry
* Bogaty i atrakcyjny program pobytu
* Wycieczki piesze i autokarowe
* Dobre domowe posiłki
* Zakwaterowanie w pokojach o wymaganym przepisami standardzie (łazienki z
prysznicami i umywalkami, WC)
* Plac zabaw dla dzieci oraz boisko do piłki
siatkowej i nożnej ,
* Salę gimnastyczną oraz świetlicę na
zajęcia sportowe .
* Miejsce na ognisko
Ilość miejsc ograniczona !
Zgłoszenia przyjmują:

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!
Organizatorzy

Krystyna Janicka
tel. 502 492 540
Małgorzata Smolarkiewicz Maliszewska
tel. 506 527 742
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Podczas kwietniowej sesji Rady Miejskiej w Kórniku głównym punktem obrad
było przedstawienie informacji dotyczących
działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w gminie: Policji, Straży Miejskiej,
Ochotniczych Straży Pożarnych i Centrum
Zarządzania Kryzysowego. Nie obyło się bez
dyskusji i pytań, szczególnie pod adresem
Komendanta Straży Miejskiej.
Wprowadzenia do dyskusji dokonał wiceburmistrz Antoni Kalisz - przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa.
W skład Komisji Bezpieczeństwa wchodzi
11 osób: przedstawiciele urzędu miejskiego,
służb mundurowych i radni. Pełni ona funkcję
doradczą dla burmistrza w zakresie organizacji ruchu, bezpieczeństwa i pokrewnych
zagadnień.
Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę
przeciwpożarową wydatkowano w 2012 roku
z budżetu gminy ponad 1,8 miliona złotych.
Obok funduszy na konkretne działania służb i
sprzęt (w tym defibrylatory) wydatkowano także
pieniądze na realizację projektów edukacyjnych
i konkursy.
Komisariat Policji w Kórniku wsparto kwotą
45 tys. zł, które to pieniądze wydatkowano
na opłacenie 2 osób obsługujących monitoring, dopłatę do usług internetowych i sprzęt.
Ochotnicze Straże Pożarne z terenu naszej
gminy otrzymały w sumie 1,2 zł, z czego dużą
część wydatkowano na wykonany w zeszłym
roku remont strażnicy OSP Kórnik (300 tys. zł).
Na Straż Miejską w Kórniku wydatkowano
około 580 tys. zł, z czego większość na wynagrodzenia i czynsz płacony właścicielowi
budynku, w którym mieści się siedziba SM.
Około 14 tys. zł wydatkowano na wsparcie
działania zespołu Pogotowia Ratunkowego
mającego także siedzibę w Starej Gazowni.
Obrona Cywilna i Zarządzanie Kryzysowe
kosztowały gminę około 27 tys. zł.
Na zakończenie swojej wypowiedzi wiceburmistrz poinformował o odbywających się
każdego roku, także zapowiadanych na ten rok
ćwiczeniach i kontrolach przeprowadzanych w
dużych zakładach pracy i obiektach użyteczności publicznej.
Komendant Komisariatu Policji w Kórniku
asp. szt. Eugeniusz Sierański przedstawił
statystyki wykroczeń i przestępstw oraz ich
wykrywania na terenie działania Komisariatu w
Kórniku (który obsługuje Gminę Kórnik i Gminę
Kleszczewo) na tle analogicznych danych z
innych komisariatów Powiatu Poznańskiego.
W naszym powiecie większy obszarowo jest
tylko zasięg działania Komisariatu w Tarnowie
Podgórnym.
W ciągu minionego roku w Kórniku zanotowano między innymi 143 zgłoszone kradzieże
oraz 25 kradzieży pojazdów. Najczęściej
włamywano się do budowanych budynków.
Zgłoszono 1 rozbój. Biorąc pod uwagę sześć
głównych kategorii przestępstw, ich ilość w
całym powiecie jak i w naszej gminie od 10 lat
statystycznie maleje.
Wykrywalność przestępstw dla Komisariatu
w Kórniku wyniosła w 2012 roku 66 %, o 4%

4

więcej niż rok wcześniej. Zatrzymań na gorącym uczynku zanotowano 146.
Komendant przestawił statystyki kolizji
i wypadków drogowych na terenie Powiatu
Poznańskiego i Poznania. Było ich prawie 10
tys., ale o prawie 2 tys. mniej niż rok wcześniej.
Mniej jest także osób rannych i zabitych w
zdarzeniach drogowych. Zdaniem komendanta
jest to wynik braku tolerancji dla wykroczeń
drogowych, czyli tego, że obecnie nie stosuje
się pouczeń, ale karze się od razu mandatami.
Jak wynika ze statystyk, jedną z najbardziej
niebezpiecznych dróg w powiecie jest droga
Poznań Czmoń. Komendant Sierański przedstawił także działania prewencyjne i edukacyjne
przeprowadzane przez kadrę Komisariatu.
Na zakończenie podziękował za wsparcie
finansowe, szczególnie w zakresie remontu i
modernizacji budynku Komisariatu.
Przewodniczący Rady Maciej Marciniak
przekazał skargi mieszkańców na motocyklistów, którzy ulicą Poznańską jeżdżą z olbrzymią
prędkością, a czasem na jednym kole.
Radna Julia Bartkowiak zapytała o strukturę
organizacyjną Komisariatu. W KP Kórnik pracuje nominalnie 30 funkcjonariuszy (obecnie 2
wakaty) i cztery osoby cywilne.
Radny Adam Lewandowski zapytał, jak
Policja może wyeliminować zauważany przez
niego od kilku lat proceder niezgodnego z
przepisami parkowania pojazdów na terenie
Kórnika. Komanda Sierański poinformował,
że jeśli jest taka wola radnych może wzmóc
działania wobec nieprawidłowo parkujących
pojazdy i przy pomocy oddziałów prewencji
wyeliminować problem w ciągu dwóch tygodni. Niemniej obawia się, że zmniejszenie
tolerancji wobec takich przewinień może być
źle odebrany. Radny Pacholski zauważył, że
nieprawidłowe parkowanie wynika często z
barku miejsc parkingowych.
Radny Genstwa zapytał o poziom skuteczności monitoringu. Komendant wskazał, że
zainstalowany w 2004 roku system jest już dość
przestarzały i dobrze byłoby go zmodernizować.
Jakość obrazu nie jest dobra, choć system
mimo to jest przydatny.
Komendant Straży Miejskiej Marek Kaczmarek przedstawił podstawę prawną obowiązki
i uprawnienia strażników. W momencie powstania, w 1999 roku SM liczyła 5 funkcjonariuszy.
Obecnie strażników jest 9. Oprócz głównej siedziby - Stara Gazownia- stworzono posterunek
terenowy w północno zachodniej części gminy.
W 2012 roku nałożono 527 (o 201 mniej
niż w 2010 r.) mandatów karnych na kwotę
64 960 zł. Skierowano 30 wniosków do sądu,
odwieziono 9 osób nietrzeźwych do domów, a 4
razy do izby wytrzeźwień. 60 razy konwojowano
i przewożono dokumenty. Dwukrotnie zabezpieczano miejsca kolizji. Wylegitymowano 1610
osób. Pouczano 890 razy. Zanotowano 600
zgłoszeń i interweniowano 2168 razy.
Zabezpieczano 27 imprez i wydarzeń,
udzielono 14 asyst (np. podczas interwencji
urzędników). 42 razy interweniowano w przypadku bezdomnych zwierząt. Ujęto na gorącym
uczynku 28 sprawców wykroczeń.
Stałe i okresowe działania dotyczą między

innymi przeciwdziałania prostytucji, zabezpieczania cmentarzy w okresie Wszystkich
Świętych czy kontroli obszarów leśnych przeciwdziałające kradzieżom drewna czy choinek.
Straż Miejska prowadzi także działania profilaktyczne i edukacyjne w lokalnych szkołach
i przedszkolach, monitorując także otoczenie
placówek oświatowych.
Na zakończenie wystąpienia komendant
pokazał metalowy szpikulec jakim ktoś niszczył
opony samochodów Straży Miejskiej.
Radny Broniewski wskazał, że dzień
wcześniej zauważył dwóch strażników, którzy
nie zareagowali na źle parkujący samochód
na skrzyżowaniu ulic Szkolnej i Poznańskiej.
Przekazał także skargi mieszkańców dotyczące
nagminnego zaklejania murów, szyb, słupów
i innych powierzchni plakatami. Stwierdził, że
w wielu miejscowościach poradzono sobie z
tym procederem i wskazał podstawę prawną
dla karania tego typu zachowań. Komendant
wskazał, że skuteczna interwencja wobec nielegalnie naklejających plakaty jest możliwa tylko
w przypadku złapania sprawcy na gorącym
uczynku. Trudno udowodnić winę i wyegzekwować karę wobec podmiotu reklamującego
się w ten sposób.
Radny Broniewski prosił także o przekazanie informacji na temat szkolenia strażników
miejskich, w szczególności testów psychologicznych i kursów asertywności. Radna Półchłopek prosiła o opisanie procedury przyjęcia
strażnika do służby.
Kandydatów weryfikuje komisja powołana
w czasie rekrutacji na podstawie wymienionych
dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej W
komisji najczęściej biorą udział: Komendant
Policji, przedstawiciele urzędu oraz SM. Testy
psychologiczne przeprowadzane są podczas
rekrutacji.
Zgodnie z przepisami strażnik w ciągu
pierwszego roku pracy musi odbyć obowiązkowe szkolenie specjalistyczne i praktyki
(obecnie organizowane w Gdańsku), po których
następuje egzamin. Cały skład osobowy SM w
Kórniku przeszedł takie szkolenie. Dodatkowo
organizuje się dokształcania, także razem z
Policją. Nie były prowadzone stricte szkolenia
psychologiczne.
Julia Bartkowiak podkreśliła, że jednym
z priorytetów działania SM powinno być
kontrolowanie utrzymania ładu i porządku na
terenie gminy. Komendant Marek Kaczmarek
poinformował, że na podstawie sygnałów z
wydziału Ochrony Środowiska urzędu prowadzone są działania kontrolne w tym zakresie.
Radna poinformowała, że mimo kontroli
przeprowadzonej już w 2006 roku i wykazania
braku wymaganych przepisami urządzeń do
gromadzenia ścieków w Radzewie, do dziś nie
wyegzekwowano budowy szamb u niektórych
mieszkańców. Komendant podkreślił, że wyniki
kontroli trafiają do wyżej wymienionego wydziału, w którego kompetencjach są te sprawy.
Dorota Półchłopek nawiązała do informacji
na temat podejrzenia naruszenia prawa przez
jednego z funkcjonariuszy. Jak wyjaśniono,
podjęcie kroków dyscyplinarnych (w tym zawieszenia) możliwe będzie w przypadku wpłynięcia
oficjalnej informacji na temat sformułowania
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zarzutów funkcjonariuszowi. Prokurator ma
obowiązek przekazania takiej informacji pracodawcy (burmistrzowi). Do czasu sesji do urzędu
nie wpłynęły informacje o wszczęciu postępowania wobec któregokolwiek z funkcjonariuszy
więc nie ma podstaw do zawieszenia.
Adam Lewandowski zapytał możliwość
stworzenia strony internetowej Straży Miejskiej.
Komendant zapewnił, że taka strona niebawem
będzie gotowa.
Radny Genstwa zapytał o współpracę
pomiędzy Strażą Miejską i Policją. Komendant
Kaczmarek wskazał, że współpraca zarówno
komendantów jak i w działaniach w terenie jest
dobra i przekracza wskazane przez przepisy
minimum.
Radny Piotr Plewka prosił Policję i Straż
Miejską o interweniowanie w przypadku dewastacji znaków drogowych. Wskazał przykład
zniknięcia z drogi powiatowej, niemal rok temu,
białej tablicy ograniczającej prędkość w Szczytnikach. Komendant Kaczmarek poinformował,
że tego typu sytuacje zgłaszane są Komisji
Bezpieczeństwa i do odpowiedniego wydziału
Urzędu Miejskiego.
Radna Iwona Cupryjak wskazała, że należy
dostosować regulamin i przepisy by pomóc w
skutecznym i konsekwentnym interweniowaniu,
by było widać konkretne rezultaty działań służb.
Julia Bartkowiak wyraziła zdanie, że społeczeństwo źle odbiera działania Straży Miejskiej,
które są nieskuteczne. Także jej zdaniem potrzebna jest reforma i uaktualnienie regulaminu.
Dorota Półchłopek potwierdziła, że potrzebna
jest analiza tego, co można zrobić by poprawić
skuteczność, a przez to zaufanie społeczne do
Straży Miejskiej.
Radny Przemysław Pacholski poinformował, że będąc sołtysem miał kontakt ze
wszystkimi służbami i w jego odczuciu współpraca z nimi przebiega bardzo dobrze - także
ze Strażą Miejską.
Roman Genstwa wyraził opinię, że należy
przeanalizować także procedury współpracy
Straży Miejskiej z wydziałami urzędu. Widać
bowiem, że niewyraźny jest podział kompetencji.
Przewodniczący Maciej Marciniak podsumowując dyskusję stwierdzeniem, że nie widzi
powodów do drastycznych kroków, takich jak
na przykład rozwiązanie Straży Miejskiej, ale
należy podjąć merytoryczne działania by
wyraziście określać obowiązki i kompetencje
funkcjonariuszy SM.
Komendant OSP Kórnik Leszek Orlewicz
przedstawił działalność strażaków-ochotników
na podstawie danych z lat 2010-2012. Opisał
szkolenia podstawowe i specjalistyczne oraz
stan liczbowy jednostek z podziałem na kwalifikacje i umiejętności. Strażaków ochotników
na dzień 31 grudnia 2012 r. było 238 w tym 35
kobiet. Z okazji 100-lecia OSP Kórnik zmodernizowano budynek strażnicy w Kórniku,
w którym mieści się też archiwum gminne.
Komendant zaprosił na strony internetowe
http://osp.kornik.pl/ i http://www.ospkamionki.
pl/ gdzie publikowane są aktualne informacje
o działaniach strażaków.

informacji jawnych. Opisał działania w zakresie
planowania, koordynacji, szkolenia i nadzoru
w zakresie działań zarządzania kryzysowego
i spraw obronnych.
Jako swoje obowiązki wymienił miedzy
innymi:
- śledzenie zmian i nowelizacji aktów prawnych i wdrażanie odpowiednich wytycznych,
- pełnienie całodobowego dyżuru i kontakt z Powiatowym Centrum Zarządzania
Kryzysowego oraz wojewódzkim Wydziałem
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
oraz Centrum Zarządzania Wojewody i innymi
jednostkami administracji publicznej i Państwową Strażą Pożarną,
- monitoring stanu bezpieczeństwa i potencjalnych zagrożeń na terenie Gminy Kórniki i w
jej sąsiedztwie
- informowanie burmistrza o wszystkich
zdarzeniach i sytuacjach mogących wpłynąć na
stan bezpieczeństwa ludności lub zagrożenie
substancji materialnej gminy
- opracowanie, aktualizacja i przedstawianie
do uzgodnienia Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy
- szczegółowe opracowanie procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych
- wskazanie podmiotów gospodarczych,
instytucji i osób prawnych do podpisania bezterminowych umów na stawienie się i działanie
w przypadku potrzeby wynikającej z sytuacji
kryzysowej, oraz wskazywanie właścicieli
posiadających nieruchomości i wyposażenie
mogące posłużyć zakwaterowaniu podczas
ewentualnej ewakuacji
- koordynacja działań w zakresie zarządzania kryzysowego
- kontrola przygotowania do reagowania na
kryzysowe sytuacje jednostek organizacyjnych
gminy
- kierowanie zespołem prognoz i analiz
- tworzenie warunków do szkolenia władz
i urzędników
- działania w zakresie spraw obronnych, w
tym opracowanie Planu Operacyjnego Gminy
Kórnik na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa
państwa i na czas wojny oraz inne działania w
tym zakresie.
Jak podkreślił Ryszard Grześkowiak, wyniki
przeprowadzonej przez instytucje centralne w
2010 roku kompleksowej kontroli w zakresie
spraw obronnych i zarządzania kryzysowego,
do której losowo wybrano także Kórnik, nie
wykazały żadnych uchybień w działaniach w
tym zakresie w naszej gminie.
Szczegóły uchwał podjętych na kwietniowej
sesji rady miejskiej w Kórniku mozna poznać na
stronie internetowej:
http://api.esesja.pl/posiedzenie5/789
Opr. ŁG

Na podstawie
§ 18 Statutu Gminy Kórnik
zwołuję
XXXIV - ABSOLUTORYJNĄ
Sesję Rady Miejskiej w Kórniku,
która odbędzie się 22 maja 2013 roku, o
godz. 13.00 w Kórniku, ul. Rynek 1
(ratusz bniński)
z następującym porządkiem obrad:

RADA MIEJSKA

RADA MIEJSKA

Debata o bezpieczeństwie

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum
i przedstawienie porządku obrad.
2.Wybór sekretarza obrad.
3. Przedstawienie przez burmistrza
sprawozdania finansowego oraz wykonania budżetu Gminy Kórnik za 2012r. wraz
z informacją o stanie mienia komunalnego
oraz zapoznanie się z z opinią Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Poznaniu na temat
sprawozdania finansowego oraz budżetu
gminy Kórnik za 2012r.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z
prac nad wykonaniem budżetu za 2012r.
5. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie o udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Gminy Kórnik za 2012r. oraz
przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu na temat wniosku.
6. Przedstawienie stanowisk pozostałych Komisji Rady oceniających wykonanie
budżetu.
7. Dyskusja nt. wykonania budżetu.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
z sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Kórnik za 2012r.
9. Podjęcie uchwały absolutoryjnej.
10. Sprawozdanie burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Kórniku podjętych w 2012r. oraz ze sposobu realizacji
strategii rozwoju Gminy Kórnik.
11. Wolne głosy i wnioski. Informacje
12. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Maciej Marciniak

Złodzieje w Parku

Piękne - szczególnie na wiosnę - Kórnickie
Arboretum zostało pod koniec kwietnia zdewastowane. Zniszczono tablice upamiętniające
fundatorów i osoby załużone dla Parku.Sprawcy wycinając metalowe części monumetów,
wzbogacili się niewiele upłynniając kawałki
metalu. Koszt tablic dla Arboretum jest dużo
większy niż cena złomu. A do Tego nadzwyczaj
liczne rzesze turystów zobaczyły oszpecone
pomniki. Brak słów ... wstyd.
ŁG

Ryszard Grześkowiak odczytał informacje
o funkcjonowaniu Centrum Zarządzania Kryzysowego, zaznaczając, że ograniczy się tylko do
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Publikacja w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia
9.04.2013r. poz. 2729.
Uchwała nr XXXI/360/2013
Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 27 lutego 2012 r.
w sprawie: regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy
Kórnik
Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 18 ust 2 pkt.
15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Dz. U. Nr 142,
poz.1591 ze zmianami) oraz art. 4 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012r.,
poz. 391 ze zmianami), po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Rada Gminy w Kórniku
uchwala co następuje:
ROZDZIAŁ 1.
Postanowienia ogólne
§1. Regulamin określa szczegółowe zasady
utrzymania czystości i porządku na terenie
nieruchomości położonych na terenie Gminy
Kórnik, dotyczące:
1) obowiązków w zakresie utrzymania czystości
i porządku na terenie nieruchomości;
2) wymagań dotyczących postępowania z
odpadami komunalnymi w zakresie:
a) selektywnego zbierania odpadów,
b) minimalnych wymagań dotyczących
rodzajów, ilości i pojemności pojemników,
c) częstotliwości i sposobu pozbywania się
odpadów,
d) wymogów sanitarnych utrzymania
pojemników i miejsc gromadzenia odpadów,
3) wymagań w zakresie postępowania z nieczystościami ciekłymi,
4) wymagań dotyczących utrzymywania zwierząt domowych,
5) wymagań dotyczących utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z
produkcji rolniczej,
6) obszarów podlegających obowiązkowi deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
§2. Treść Regulaminu pozostaje w ścisłym
związku z pojęciami i definicjami zawartymi
w ustawach:
1) z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach,
2) z dnia 21 kwietnia 2001r. o odpadach,
3) z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym,
4) z dnia 29 czerwca 2007r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich,
5) z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt,
6) z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane,
7) z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks Cywilny.
ROZDZIAŁ 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§3.1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a odbierający odpady do selektywnego
odbierania odpadów obejmujących:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne,
2) tworzywa sztuczne, w tym m.in. butelki typu
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PET oraz opakowania po chemii gospodarczej,
3) szkło białe (opakowaniowe),
4) szkło kolorowe (opakowaniowe),
5) puszki aluminiowe i metale,
6) papier,
7) odpady niebezpieczne i odpady problemowe
pochodzące z gospodarstw domowych takie
jak przeterminowane leki i chemikalia, farby
i lakiery,
8) zużyte baterie i akumulatory,
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
11) odpady budowlane i rozbiórkowe,
12) zużyte opony,
13) styropian,
14) opakowania wielomateriałowe typu Tetrapak
15) odpady zielone
2. Przekazywanie (przedsiębiorcy) odpadów zbieranych selektywnie i pozostałych
zmieszanych odpadów komunalnych odbywa
się w terminach wyznaczonych w harmonogramie dostarczonym właścicielom nieruchomości,
zgodnie z zasadami obowiązującymi w niniejszym Regulaminie.
§4.1 Obowiązki utrzymania czystości i
porządku na terenie nieruchomości należą do
właścicieli tych nieruchomości.
2. Właściciele nieruchomości zapewniają
utrzymanie czystości i porządku na terenie
nieruchomości poprzez:
1) w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi:
a) zorganizowanie miejsca gromadzenia
odpadów, wyposażenie nieruchomości w
odpowiednie urządzenia, służące do zbierania
odpadów komunalnych oraz utrzymywania ich
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, w sposób przewidziany
niniejszym Regulaminem,
b) prowadzenie selektywnego zbierania
odpadów komunalnych - zgodnie z § 5 i § 8
niniejszego Regulaminu,
c) selektywne zbieranie odpadów innych
niż komunalne, powstających na terenie nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności
gospodarczej, np. medycznych, elektrycznych
oraz postępowanie z nimi zgodnie z zasadami
przewidzianymi w ustawie z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz.
628 ze zmianami),
d) zbieranie odpadów niepodlegających
selekcji do pojemników o wielkości i liczbie uzależnionej od liczby mieszkańców nieruchomości
w sposób opisany w niniejszym Regulaminie,
2) w zakresie uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i
innych zanieczyszczeń z części nieruchomości
służących do użytku publicznego:
a) niezwłocznie po opadach oczyszczenie
ze śniegu, lodu i usunięcie śliskości nawierzchni
chodnika oraz usunięcie błota i innych zanieczyszczeń z chodnika położonego wzdłuż
nieruchomości, przy czym za chodnik uznaje
się także wydzieloną część drogi publicznej
służącą dla ruchu pieszego położoną wzdłuż
granicy nieruchomości,
b) oczyszczane ze śniegu i lodu realizowane winno być przez ich odgarnięcie w miejsce
nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych

lub pojazdów i podjęcie działań w celu usunięcia lub co najmniej ograniczenia śliskości
chodnika. Piasek użyty do tych celów należy
usunąć niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego
zastosowania,
c) zakaz zgarniania śniegu, lodu, błota lub
innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnie.
Usunięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez
właścicieli nieruchomości należy do zarządcy
drogi,
d) właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest
dopuszczony płatny postój,
3) mycie pojazdów samochodowych poza
myjniami, które może odbywać się wyłącznie na własnej posesji przy użyciu środków
ulegających biodegradacji lub czystej wody
niezawierającej innych substancji chemicznych,
4) mycie pojazdów na własnej posesji, które
może być dokonywane wyłącznie w części
obejmującej nadwozie pojazdu,
5) naprawę pojazdów samochodowych poza
warsztatami samochodowymi, które może odbywać się wyłącznie w zakresie obejmującym
drobne naprawy własnych samochodów oraz
pod warunkiem:
a) niepowodowania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz negatywnego oddziaływania na środowisko w tym emisji
hałasu lub spalin,
b) gromadzenia powstających odpadów w
urządzeniach do tego przeznaczonych,
c) zabezpieczenia przed przedostawaniem
się płynów samochodowych do środowiska,
6) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub oczyszczanie
poprzez przydomową oczyszczalnię ścieków
bytowych spełniające wymagania określone w
stosownych przepisach, jeżeli zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(jeżeli taki obowiązuje) albo decyzja o warunkach zabudowy dopuszczają takie rozwiązanie,
w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej
jest technicznie nie możliwa lub ekonomicznie
nieuzasadniona,
7) uprzątanie tj. usuwanie nawisów (sopli) z
okapów, rynien, i innych części nieruchomości,
realizując w ten sposób zapis § 2 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunków technicznych użytkowania
budynków mieszkalnych,
8) likwidowanie śliskości na drogach publicznych, ulicach, placach w okresie mrozów i
opadów śnieżnych, zgodnie z wymogami art. 4
pkt. 20 oraz art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, przy użyciu
piasku zmieszanego ze środkami chemicznymi
niedziałającymi szkodliwie na tereny zieleni oraz
drzewa, zgodnie z wymogami Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 27 października
2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na
drogach publicznych, ulicach i placach,
9)
/wykreślono/
10)
/wykreślono/
11)
/wykreślono/
12)
/wykreślono/
13)
/wykreślono/
14)
/wykreślono/
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15) utrzymanie w stanie wolnym od zaśmiecenia wód powierzchniowych i ich najbliższego
otoczenia,
16)
/wykreślono/
17) stosowanie oraz gromadzenie obornika i
płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa rolnego w miejscach spełniających
wymogi określone przepisami ustawy z dnia 26
lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu ( Dz. U.
z 2000 r. Nr 81, poz. 991 ze zm.),
18)
/wykreślono/
19)
/wykreślono/
20) umieszczenie na terenach publicznie dostępnych, a więc w parkach, na targowiskach,
placach zabaw itp., regulaminów korzystania
z nich,
21)
/wykreślono/
22) przestrzeganie przez właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich przepisów rozdziałów
VII i VIII niniejszego Regulaminu,
23) zgłaszanie Straży Miejskiej faktu zauważenia bezdomnego psa lub zwierzęcia podejrzanego o wściekliznę,
24)
/wykreślono/,
25) usuwanie nielegalnych wysypisk odpadów
z terenu nieruchomości,
26) natychmiastowe usuwanie ewentualnych
nieszczelności zbiornika bezodpływowego,
27)
/wykreślono/
28) przekazywanie martwych zwierząt lub ich
szczątków specjalistycznym firmom,
29)
/wykreślono/
3. Mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy, zabrania się:
1)
/wykreślono/,
2)
/wykreślono/,
3)
/wykreślono/,
4)
/wykreślono/,
5)
/wykreślono/,
6)
wyprowadzania psów na tereny
przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania
sportu,
7)
/wykreślono/,
8) indywidualnego wywożenia i wysypywania
odpadów stałych oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości,
9) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi,
10)
/wykreślono/,
11)
/wykreślono/,
12)
/wykreślono/,
13) wyrzucanie odpadów zielonych do przydrożnych rowów lub innych miejsc do tego
nieprzeznaczonych.
ROZDZIAŁ 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz
warunki rozmieszczania tych pojemników i ich
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym
§5.1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do wyposażenia jej w pojemniki do
zbierania odpadów komunalnych.
2. W celu realizacji obowiązku utrzymania
czystości i porządku na terenie nieruchomości
zlokalizowanych na terenie Gminy Kórnik
stosować należy:
1) do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych:
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a) pojemnik 110 lub 120 litrowy wykonany
z metalu lub tworzywa sztucznego z dwoma
kółkami,
b) pojemnik 240 litrowy wykonany z tworzywa sztucznego z dwoma kółkami,
c) pojemnik 1100 litrowy wykonany z metalu
lub tworzywa sztucznego z czterema kółkami,
d) pojemnik 2200 litrowy wykonany z
metalu, kryty lub odkryty, przystosowany do
załadunku w systemie bramowym (opcjonalnie
hakowym lub innym),
e) pojemnik 5000 litrowy wykonany z
metalu, kryty lub odkryty, przystosowany do
załadunku w systemie bramowym (opcjonalnie
hakowym lub innym),
f) pojemnik 7000 litrowy wykonany z metalu,
kryty lub odkryty, przystosowany do załadunku
w systemie bramowym (opcjonalnie hakowym
lub innym),
g) pojemnik 10000 litrowy wykonany z
metalu, kryty lub odkryty, przystosowany do
załadunku w systemie bramowym (opcjonalnie
hakowym lub innym).
2) do zbierania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w zabudowie jednorodzinnej
na terenie Gminy Kórnik stosować należy:
a) worek żółty o minimalnej pojemności
120 l – do zbierania tworzyw sztucznych, w
tym butelek PET oraz opakowań po chemii
gospodarczej,
b) worek niebieski o minimalnej pojemności
120 l – do zbierania papieru i tektury,
c) worek biały o minimalnej pojemności 80
l – do zbierania szkła bezbarwnego,
d) worek zielony o minimalnej pojemności
80 l – do zbierania szkła kolorowego.
3) do zbierania odpadów komunalnych
zbieranych selektywnie w zabudowie wielorodzinnej na terenie Gminy Kórnik stosować
należy:
a) pojemniki do selektywnej zbiórki typu PA
1,1 dzwon lub siatkowy o pojemności 1,5–2,8
m³. Komplet pojemników tworzących gniazdo
do segregacji powinien posiadać zbliżone do
siebie wymiary, kształt nie odbiegający od
ogólnie przyjętych standardów o kolorystyce:
papier i tektura – kolor niebieski, szkło bezbarwne – kolor biały, szkło kolorowe – kolor zielony,
tworzywa sztuczne – kolor żółty,
b) kontenery do segregacji o pojemności 2-8
m³ o kolorystyce określonej w pkt 3a),
c) pojemniki o pojemności minimalnej 5 l/
mieszkańca przy czym nie mniejszej niż 1 m³
(szkło i papier), 1,5 m³ (tworzywa sztuczne)
dla każdego punktu zbierania, przy wywozie
raz w miesiącu.
4) do zbierania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie z terenu nieruchomości
niezamieszkałych, na których powstają odpady
komunalne na terenie Gminy Kórnik dopuszcza
się stosowanie worków, pojemników lub kontenerów dopuszczonych w punktach 1, 2, 3 o
kolorystyce jak w punkcie 3a.
3. Pojemniki, o których mowa w §5 ust. 2 pkt. 1
i 3 powinny posiadać konstrukcję umożliwiającą
ich opróżnianie za pomocą typowych systemów
załadowczych (grzebieniowy, bramowy, hakowy, widłowy, HDS – opcjonalnie).
4. Na pojemnikach i workach o których mowa w
§5 ust. 2, pkt 2-4 umieszcza się w widocznym
miejscu odpowiadającym kolorom dla danego
rodzaju odpadu określonym w §5 ust 2 pkt 3a
widoczny napis:

1) „TWORZYWA SZTUCZNE”,
2) „PAPIER”,
3) „SZKŁO BEZBARWNE”,
4) „SZKŁO KOLOROWE”,
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5. Właściciele nieruchomości, są zobowiązani
dostosować pojemności pojemników do ilości
odpadów komunalnych powstających na
terenie nieruchomości. Minimalne pojemności
pojemników wynikające z rodzaju prowadzonej
działalności określono w ust. 6.
6. Pojemniki przeznaczone do zbierania komunalnych odpadów zmieszanych powinny
być dostosowane do indywidualnych potrzeb
właściciela, jednakże opróżniane w dwutygodniowym cyklu odbioru powinny mieć pojemność odpowiadającą co najmniej:
1) 30 l na mieszkańca, jednak co najmniej 1
pojemnik 110/120 l na każdą nieruchomość,
2) dla szkół wszelkiego typu 5 l na każdą osobę,
3) dla żłobków i przedszkoli 3 l na każdą osobę,
4) dla lokali handlowych 25 l na każde 10 m2
powierzchni całkowitej lokalu, lecz nie mniej niż
jeden pojemnik 110/120 l na jeden lokal,
5) dla punktów handlowych poza lokalem 50 l
na każdego zatrudnionego jednak co najmniej
jeden pojemnik 110/120 l na każdy punkt,
6) dla szpitali, internatów, hoteli itp. 20 l na
jedno łóżko,
7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i
produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń
biurowych i socjalnych pojemnik 60 l na każdych
10-ciu zatrudnionych,
8) dla lokali gastronomicznych 10 l na jedno
miejsce konsumpcyjne,
9) 60 l dla lokali gastronomicznych nieposiadających siedzących miejsc konsumpcyjnych,
10) dla urzędów, instytucji i innych 5 l na każdego pracownika i 5 l na każdych 10 interesantów,
11) dla ogródków działkowych co najmniej
50 l na każdą działkę pojemności pojemnika
lub kontenera w okresie od 1 kwietnia do 30
listopada każdego roku i 5 l poza tym okresem,
12) dla cmentarzy co najmniej 2 m3 na 0,5 ha
powierzchni cmentarza,
7. Właściciele nieruchomości, na których organizowane są imprezy w tym masowe lub organizator imprezy mają obowiązek zapewnienia
wystarczającej liczby pojemników lub kontenerów do gromadzenia odpadów, a także ubikacji
przenośnych. Zobowiązani są do wyposażenia
miejsca, na którym się ona odbywa w jeden
pojemnik 120 l na 20 osób uczestniczących w
imprezie oraz w ubikacje przenośne w liczbie 1
szt. na 200 osób uczestniczących w imprezie.
8. Na terenach targowych właściciele lub
zarządca targowiska mają obowiązek zapewnienia wystarczającej liczby pojemników lub
kontenerów do gromadzenia odpadów lecz nie
mniej niż 50 l na jedno stanowisko handlowe.
§6.1 Pojemniki na odpady komunalne
powinny być usytuowane na utwardzonej
nawierzchni, w miejscu umożliwiającym bezpośredni dojazd pojazdów przeznaczonych do
odbioru odpadów.
2. W przypadku braku miejsca umożliwiającego
bezpośredni dojazd, o którym mowa w §6 ust.
1, pojemnik z odpadami komunalnymi powinien
być umieszczony przed posesją, najwcześniej
na jeden dzień przed terminem odbioru.
3. Jeżeli pojemnik na odpady komunalne nie
jest wyposażony w mechanizm umożliwiający
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ROZDZIAŁ 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się
odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości
§8.1. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości winna być dostosowana do ilości
powstających na niej odpadów.
2. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości określa poniższa
tabela (częstotliwości opcjonalnie):

Rodzaj odpadu

nieruchomości
mieszkalne
w zabudowie
jednorodzinnej

nieruchomości
mieszkalne
w zabudowie
wielorodzinnej

nieruchomości
niezamieszkałe przez
mieszkańców, na
których powstają
odpady komunalne

odpady
komunalne
zmieszane

co najmniej 1 raz
na 2 tygodnie

co najmniej 1 raz
na tydzień

co najmniej 1 raz
na 2 tygodnie

papier

co najmniej 1 raz
w miesiącu

co najmniej 1 raz
w miesiącu

tworzywa
sztuczne

co najmniej 1 raz
w miesiącu

co najmniej 1 raz
na 2 tygodnie
co najmniej 1 raz

szkło

co najmniej 1 raz
w miesiącu

§9.1. Właściciele nieruchomości na których
zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej obowiązani są do pozbywania się z
terenu nieruchomości selektywnie zebranych
odpadów w sposób przedstawiony poniżej:
1) na terenie nieruchomości worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy ustawiać
w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla
pracowników podmiotu odbierającego odpady
bez konieczności wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy
wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem
na teren nieruchomości. Dopuszcza się także
wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów
zgromadzonych w pojemnikach,
2) odpady zielone, które będą zbierane na
terenie nieruchomości powinny być dostarczane samodzielnie i na własny koszt do punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy, zlokalizowanego w
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miejscowości Czołowo, lub do kompostowni w
miejscowości Cielcza – zastępczej instalacji do
przetwarzania odpadów komunalnych.
3) odpady niebezpieczne i odpady problemowe
pochodzące z gospodarstw domowych takie
jak przeterminowane leki i chemikalia, farby i
lakiery, będą okresowo odbierane 2 x w ciągu
roku za pomocą mobilnego punktu zbierania
odpadów niebezpiecznych i problemowych
– tzw. gratowozu. Mieszkańcy mogą również
dostarczać w ciągu całego roku w godzinach
otwarcia punktu ww. odpady samodzielnie i na
własny koszt do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy,
zlokalizowanego w miejscowości Czołowo,
4) zużyte baterie i akumulatory pochodzące z
gospodarstw domowych, będą okresowo odbierane 2 x w ciągu roku za pomocą mobilnego
punktu zbierania odpadów niebezpiecznych i
problemowych – tzw. gratowozu. Mieszkańcy
mogą również dostarczać w ciągu całego roku
w godzinach otwarcia punktu ww. odpady
samodzielnie i na własny koszt do punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy, zlokalizowanego w
miejscowości Czołowo oraz do uprawnionych
punktów odbioru ww. odpadów na terenie
gminy m.in. punktów sprzedaży akumulatorów.
Zużyte baterie są również zbierane i odbierane
w systemach zbiórki prowadzonych przeraz
organizacje odzysku na terenach placówek
edukacyjnych,
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
będzie okresowo odbierany 2 x w ciągu roku za

na 2 tygodnie
co najmniej 1 raz
na 2 tygodnie

co najmniej 1 raz
w miesiącu
co najmniej 1 raz
w miesiącu

pomocą mobilnego punktu zbierania odpadów
niebezpiecznych i problemowych – tzw. gratowozu. Mieszkańcy mogą również dostarczać w
ciągu całego roku w godzinach otwarcia punktu
ww. odpady samodzielnie i na własny koszt
do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych na terenie Gminy, zlokalizowanego w miejscowości Czołowo oraz w systemie
określonym przepisami w punktach sprzedaży
przy zakupie nowego sprzętu,
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
będą okresowo odbierane 2 x w ciągu roku za
pomocą mobilnego punktu zbierania odpadów
niebezpiecznych i problemowych – tzw. gratowozu. Mieszkańcy mogą również dostarczać w
ciągu całego roku w godzinach otwarcia punktu
ww. odpady samodzielnie i na własny koszt do
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy, zlokalizowanego w
miejscowości Czołowo,
7) odpady budowlane i rozbiórkowe wytwarzane przez mieszkańców, mieszkańcy mogą

dostarczać samodzielnie i na własny koszt
do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych na terenie Gminy, który będzie
zlokalizowany w miejscowości Czołowo. Jednorodne odpady poremontowe i budowlane
takie jak gruz przyjmowane będą do punktu
nieodpłatnie (do 500 kg/rok/gospodarstwo
domowe). Pozostałe zmieszane odpady poremontowe i budowlane przyjmowane są zgodnie
z cennikiem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscowości Czołowo
(dostępnym na stronie internetowej gminy pod
adresem: www.kornik.pl).
8) zużyte opony mogą być dostarczane przez
mieszkańców samodzielnie i na własny koszt
do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy, zlokalizowanego
w miejscowości Czołowo. Opłata za odbiór wg
cennika punktu selektywnego zbierania odpadów dostępnego na stronie Gminy,
9) tworzywa sztuczne takie jak styropian,
opakowania wielomateriałowe typu Tetrapak,
puszki aluminiowe mieszkańcy mogą dostarczać samodzielnie i na własny koszt do punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych
na terenie Gminy, zlokalizowanego w miejscowości Czołowo.
2. Właściciele nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej, obowiązani są do pozbywania się z
terenu nieruchomości selektywnie zebranych
odpadów w sposób przedstawiony poniżej:
1) na terenie nieruchomości pojemniki/kontenery z wyselekcjonowanymi odpadami należy
ustawiać w miejscu wyodrębnionym, gdzie
zbierane są odpady komunalne zmieszane,
z założeniem lokalizacji jednego punktu ustawienia pojemników obsługującego max. 500
mieszkańców, przy wywozie raz na 2 tygodnie.
2) dla pozostałych rodzajów odpadów komunalnych zbieranych selektywnie mieszkańcy
zabudowy wielorodzinnej obowiązani są do
pozbywania się odpadów zgodnie z wymaganiami określonymi w ust. 1. pkt. 2 do 9.
3. Właściciele nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne zbierane selektywnie, w zależności
od ilości wytwarzanych odpadów są obowiązani
do pozbywania się z terenu nieruchomości
selektywnie zebranych odpadów w sposób
przedstawiony w §9 ust. 2 lub ust. 3 niniejszego
Regulaminu.
4. Odpady komunalne zbierane selektywnie
powinny być kierowane do przetwarzania w
Zakładzie Gospodarki Odpadami w Jarocinie.
§10.1. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu,
gorącego popiołu i żużlu, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, baterii,
akumulatorów, resztek farb, rozpuszczalników,
lakierów i innych odpadów niebezpiecznych
oraz odpadów z działalności gospodarczej,
gruzu budowlanego, szlamów, substancji
toksycznych, żrących, a także odpadów z
działalności gospodarczej.
2. Zabrania się spalania w pojemnikach jakichkolwiek odpadów komunalnych (także suchych
odpadów roślinnych).
3. Zakazy określone w § 10 ust. 1-2 stosuje
się odpowiednio do koszy na odpady, ustawianych przy drogach publicznych, przystankach
komunikacyjnych oraz innych terenach użytku
publicznego.

nr 9/2013

4. Zabrania się gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych w koszach
na odpady ustawianych przy drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz
innych terenach użytku publicznego.
5. Do pojemników na papier, tekturę opakowaniową i nieopakowaniową zabrania się wrzucać:
1) opakowania z zawartością, np. żywnością,
wapnem, cementem,
2) kalki technicznej,
3) prospekty, foliowane i lakierowane katalogi.
6. Do pojemników na opakowania szklane
bezbarwne zabrania się wrzucać:
1) opakowań szklanych kolorowych,
2) ceramiki (porcelana, naczynia typu arco,
talerze, doniczki),
3) luster,
4) szklanych opakowań farmaceutycznych i
chemicznych z pozostałościami zawartości,
5) szkła budowlanego (szyb okiennych, szkła
zbrojeniowego),
6) szyb samochodowych.
7. Do pojemników na opakowania szklane
kolorowe zabrania się wrzucać:
1) ceramiki (porcelana, naczynia typu arco,
talerze, doniczki),
2) lustrer,
3) szklanych opakowań farmaceutycznych i
chemicznych z pozostałościami zawartości,
4) szkła budowlane (szyb okiennych, szkła
zbrojeniowego),
5) szyb samochodowych.
8. Do pojemników na opakowania z tworzyw
sztucznych zabrania się wrzucać:
1) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych foli,
2) opakowań i butelek po olejach i smarach,
puszek i pojemników po farbach i lakierach,
3) opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych,
4) opakowań wielomateriałowych np. typu
Tetrapak.
9. Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika
do zbiorników bezodpływowych, w których
gromadzone są ścieki bytowe.
§11. Właściciele nieruchomości obowiązani
są do pozbywania się nieczystości ciekłych z
terenu nieruchomości w sposób systematyczny,
nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń
do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując w ten sposób zachowanie czystości i
porządku na terenie nieruchomości.
§12. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości
zwłok padłych zwierząt w sposób obejmujący
przekazanie zwłok zwierzęcia przedsiębiorcy
prowadzącemu działalność gospodarczą w
zakresie odbioru odpadów lub posiadającemu
zezwolenie na transport tego typu odpadów
albo zezwolenie na prowadzenie działalności
w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni
zwłok zwierzęcych i ich części, na podstawie
indywidualnej umowy zawartej pomiędzy
właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą.
ROZDZIAŁ 5.
Częstotliwość i sposoby pozbywania
się odpadów komunalnych oraz rodzaje i
minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenachprzeznaczonych do użytku publicznego i ich
rozmieszczenie
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§13.1. Usuwanie błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z terenów przeznaczonych do
użytku publicznego, w tym:
1) przystanków komunikacji miejskiej,
2) nieruchomości, na których prowadzone są
punkty gastronomiczne lub świadczone są inne
usługi obejmujące przygotowanie produktów
do spożycia,
3) targowisk, następuje poprzez użycie sprzętu
mechanicznego lub ręcznie, przy czym powinno
odbywać się w sposób gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów.
2. Odpady uprzątnięte przez właścicieli nieruchomości z chodników położonych wzdłuż
nieruchomości usuwane są poprzez ich przekazanie do miejsc zagospodarowania.
3. Tereny przeznaczone do użytku publicznego
takie jak m.in.: drogi publiczne, ciągi handlowo
usługowe, przystanki komunikacji, parki, place
zabaw powinny być przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców użytkujących
tereny komunikacji publicznej, obowiązkowo
wyposażone w zamocowane na stałe kosze
uliczne, zgodnie z następującymi zasadami:
1) pojemności pojemników nie mogą być
mniejsze niż:
a) 10 l – wzdłuż chodników, w ilości uzależnionej od natężenia ruchu pieszego,
b) 10 l – na przystankach komunikacji
miejskiej,
c) 20 l - przy punktach gastronomicznych
lub świadczących inne usługi obejmujące przygotowanie produktów do spożycia.
2) odległość pomiędzy koszami rozstawionymi
na głównych ciągach komunikacyjnych i w
parkach nie może przekraczać 150 m,
3) na przystankach komunikacji publicznej
kosze należy lokalizować w pobliżu wiaty, a
jeśli jej nie ma – to w sąsiedztwie oznaczenia
przystanku,
4) na peronach odległość pomiędzy koszami
nie może przekraczać 50 m.
4. Częstotliwość opróżniania pojemników o
których mowa w ust. 3 musi być dostosowana
do potrzeb, jednak nie może być mniejsza niż
2 razy na tydzień (opcjonalnie).
ROZDZIAŁ 6.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
§14. Wytwórcy odpadów komunalnych w
celu ograniczania ilości wytwarzanych odpadów
oraz zmniejszenia ich objętości powinni:
1) opróżniać opakowania z pozostałości produktu przed umieszczeniem go w pojemniku
na odpady zbierane selektywnie,
2) redukować objętości odpadów opakowaniowych poprzez zgniatanie plastikowych butelek,
opakowań wielomateriałowych oraz tekturowych przed umieszczeniem ich w pojemniku
na odpady.
ROZDZIAŁ 7.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta
domowe
§15.1. Osoby posiadające zwierzęta
domowe są zobowiązane do zachowania
bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku
publicznego.
2. /wykreślono/,

3. Do obowiązków właścicieli posiadających
zwierzęta domowe należy:
1) w odniesieniu do psów:
a) do czasu zorganizowania systemu oznakowania psa w sposób trwały za pomocą chipu
obowiązkowej rejestracji podlega każdy pies
powyżej 3 miesiąca życia. Rejestracji dokonuje
się w Urzędzie Miejskim w Kórniku w terminie
14 dni od wejście w posiadanie psa.
b) systematyczne szczepienie psa w wieku
powyżej 2 miesiąca przeciwko wściekliźnie raz
w ciągu roku kalendarzowego, zgodnie z terminami wyznaczonymi przez lekarza weterynarii
szczepiącego dane zwierzę oraz okazywanie
na żądanie władz sanitarnych, weterynaryjnych,
policyjnych, straży miejskiej zaświadczenia o
przeprowadzonym szczepieniu,
c) wyprowadzania psa na smyczy, a psa ras
uznanych za agresywne lub zachowującego
się w sposób agresywny – zawsze na smyczy
i w kagańcu,
d) utrzymywanie kojców i ogrodzeń, w
których przebywają psy w stanie uniemożliwiającym wydostanie się ich na zewnątrz,
e) zwolnienie psów ze smyczy na terenie
nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji,
gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób
uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa
i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym
ostrzeżeniem, wyposażona w domofon lub
dzwonek elektryczny przy wejściu na nieruchomość,
f) zabrania się puszczania psów luzem w
lesie, dopuszczania do niszczenia przez psa
roślinności, trawników itp.,
g) zabrania się przewożenia psa bez kagańca
środkami komunikacji miejskiej,
h) dokonaniu opłaty od posiadania psa, którego wysokość oraz termin ustala Rada Miejska
w Kórniku oddzielną uchwałą.
2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt
domowych:
a) zapewnienie stałego i skutecznego dozoru,
b) niewprowadzanie zwierząt domowych
do sklepów, zakładów produkcji spożywczej,
zakładów usługowych, lokali gastronomicznych,
aptek, szpitali, obiektów użyteczności publicznej
oraz innych obiektów, których administracje
wprowadziły taki zakaz, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak
lecznice, wystawy itp. - zakaz nie dotyczy psów
przewodników osób niewidomych,
c) niewprowadzanie zwierząt domowych
do piaskownic dla dzieci, na tereny placów
zabaw, boisk sportowych, plaż, kąpielisk i miejsc
zwyczajowo przyjętych do kąpieli przy jeziorach
oraz na tereny objęte zakazem,
d) niedopuszczanie do zakłócania ciszy
spokoju przez zwierzęta domowe,
e) natychmiastowe usuwanie, przez właściciela, zanieczyszczeń pozostawionych przez
zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego,
a w szczególności na chodnikach, jezdniach,
placach, parkingach, terenach zielonych, itp.;
nieczystości te umieszczane w szczelnych, nie
ulegające szybkiemu rozkładowi torbach mogą
być deponowane w komunalnych urządzeniach
do zbierania odpadów; postanowienie to nie
dotyczy osób niewidomych, korzystających z
psów przewodników.
( cd. na str. 10)

INFORMACJE

INFORMACJE

zamkniecie, powinien być ustawiony w miejscu
uniemożliwiającym przedostanie się do jego
wnętrza wód opadowych.
4. Nie udostępnienie możliwości odbioru pojemników zgodnie z obowiązującym regulaminem
oraz harmonogramem odbioru odpadów skutkuje ich nie odebraniem.
§7. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników w odpowiednim
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
poprzez:
1) umieszczanie w pojemnikach o określonych
kolorach lub oznaczeniach wyłącznie odpadów
do nich przeznaczonych,
2) gromadzenie odpadów w pojemniku w ilości
nie powodującej jego przeciążenia,
3) zamykanie pojemników wyposażonych w
klapy w celu zabezpieczenia przed dostępem
wód opadowych, gryzoni, zwierząt domowych,
4) dokonywanie kompleksowego mycia i dezynfekcji pojemników nie rzadziej niż raz na kwartał
oraz na bieżąco w przypadku takiej potrzeby.
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cyjnego) oraz Burmistrz Gminy.
5. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich
na terenach wymienionych w § 16 ust. 3 są
zobowiązani:
1) przestrzegać przepisy sanitarno – epidemiologiczne,
2) gromadzić i usuwać nieczystości w tym obornik w sposób niepowodujący zanieczyszczenia
środowiska,
3) składować obornik w odległości, co najmniej
10 m od linii rozgraniczającej drogę publiczną,
4) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w
których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa
razy do roku wiosną i jesienią, za pomocą środków dopuszczonych do obrotu handlowego,
5) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w
odległości co najmniej 10 m od granicy nieruchomości, a gdy liczba uli w pasiece przekracza
20 to odległość ta wynosić musi, co najmniej
30 m od granicy nieruchomości oraz 30 m od
budynków i dróg publicznych w taki sposób, aby
wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły
uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich. W przypadku gdy zachowanie ww.
odległości nie jest możliwe, ule powinny być
ustawione w odległości co najmniej 3 m od
granicy nieruchomości oraz 10 m od budynków
i dróg publicznych i były oddzielone stałą przeszkodą (parkan, mur, krzewy) o wysokości min.
3 m – dotyczy tylko pasiek do 20 uli.
6. Padłe zwierzęta i szczątki zwierząt podlegają
przekazaniu przez ich właścicieli do zakładów
utylizacji padliny.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Gminy Kórnik

Skrzynki, gm. Kórnik, zmienioną uchwałą
Rady Miejskiej w Kórniku nr XXXIII/379/2013
z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XXXII/365/2013 Rady Miejskiej
w Kórniku z dnia 27 marca 2013r w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
terenu zabudowy mieszkaniowej: działka nr
ewid. 457 obr. Skrzynki, gm. Kórnik.
Przedmiotem uchwały jest umożliwienie
przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną oraz
określenie zasad zagospodarowania terenu,
odpowiadającym obecnym potrzebom i
wymogom.
Informuję o jednoczesnym przystąpieniu
do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu planu
miejscowego.

Wnioski mogą być wnoszone w formie
pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, bez
konieczności opatrywania ich bezpiecznym
podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym
i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i
adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy
oraz składać wnioski do wyżej wymienionego
projektu planu w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Kórniku, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
(e-mail: kornik@kornik.pl) w terminie 21 dni od
daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych
wniosków jest Burmistrz Gminy Kórnik.

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK INFORMUJE
Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 10 maja 2013 r. do dnia 3 czerwca 2013
r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości:
1) nieruchomości przeznaczone pod ogródek warzywny:
- część działki nr 131/1 (nr 1) położona w miejscowości Szczytniki,
- część działki nr 131/1 (nr 3) położona w miejscowości Szczytniki,
- część działki nr 131/1 (nr 4) położona w miejscowości Szczytniki,
- część działki nr 131/1 (nr 6) położona w miejscowości Szczytniki.
2) nieruchomości przeznaczone na cele rolne:
- 2 działki nr 167/3 oraz 168 położone w miejscowości Prusinowo,
- 3 działki nr 180/5, 180/6 oraz 180/7 położone w miejscowości Czmoniec.
3) nieruchomość przeznaczona pod garaż:
- część działki nr 175/19 położona w miejscowości Robakowo.
Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411.

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE
Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
w Kórniku od dnia 10 maja 2013 r.
do dnia 3 czerwca 2013 r., wywieszony
został wykaz dotyczący oddania w najem
niżej wymienionej nieruchomości:
- najem lokalu użytkowego: znajdującego
się na działce opisanej numerem 680/1
położonej w Kórniku, przy ul. Wodnej.
Bliższych informacji można zasięgnąć w
Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1
w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) oraz art.
39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.),
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską
w Kórniku uchwały nr XXXII/365/2013 z dnia
27 marca 2013r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy
mieszkaniowej: działka nr ewid. 457, obręb
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ROZDZIAŁ 9.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§17. W terminie uzgodnionych z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w
Poznaniu zarządzać się będzie w miarę potrzeb, jednak co najmniej raz w roku deratyzację
obszaru gminy Kórnik lub jej części, podając w
obwieszczeniu: obszar deratyzacji, termin jej
przeprowadzenia oraz obowiązki właściciela
nieruchomości.
ROZDZIAŁ 10.
Postanowienia końcowe
§18. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Gminy Kórnik.
§19. Uchyla się uchwałę Nr XXIX/331/2012
z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Kórnik.
§20. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
Wykreślenia nastąpiły w wyniku rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5.04.2013r. (KN-I.4131.1.180.2013.5)
W klejnych wydaniach Kórniczanina Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa przedstawi inne przepisy porządkowe wynikające
z dokumantów przyjętych na szczeblu
ponadlokalnym.

nr 9/2013

przepisy

porządkowe w komunikacji miejskiej zwykłej

Od czerwca wchodzą w życie nowe przepisy porządkowe w KOMBUSie, a tym samym
nowe ceny przejazdów. Poniżej publikujemy
przepisy regulujace te zagadnienia.
uchwała nr xxxi/354 /2013
rady miejskiej w kórniku
z dnia 27 lutego 2013 roku.
załącznik nr 3
.
ROZDZIAŁ 1. PRZEPISY OGÓLNE
§ 1. Do przestrzegania przepisów porządkowych w komunikacji miejskiej w Kórniku
obowiązani są pasażerowie (podróżni), obsługa
pojazdów, personel nadzoru ruchu i kontrolerzy dokumentów przewozu osób i bagażu.
§ 2. 1. Wsiadanie do pojazdów i wysiadanie
z nich dozwolone jest wyłącznie na wyznaczonych przystankach.
2. Pasażerowie zamierzający wysiąść na
przystanku obowiązani są uprzedzić o tym
prowadzącego pojazd za pomocą przycisku
sygnalizacyjnego.
§ 3. Pasażer, który zajmuje miejsce przeznaczone dla inwalidy lub osoby z dzieckiem na
ręku, obowiązany jest do zwolnienia tego miejsca w razie zgłoszenia chęci zajęcia go przez
osobę dla której to miejsce jest przeznaczone.
§ 4. 1. Pasażerowi nie wolno zabranego
ze sobą bagażu ręcznego, przedmiotów oraz
zwierząt umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.
2. Przewożony bagaż nie może zagrażać
bezpieczeństwu i porządkowi w pojeździe,
przeszkadzać współpasażerom oraz narażać
ich na niewygody.
3. Pasażer zobowiązany jest do sprawowania nadzoru nad przewożonym bagażem i
zwierzętami.
4. Pasażer ma obowiązek wsiadania do autobusu tylko i wyłącznie przednimi drzwiami.
5. Każdy pasażer zobowiązany jest do posiadania biletu uprawniającego do przejazdu.
§ 5 W pojeździe zabrania się:
- palenia tytoniu
- otwierania drzwi podczas jazdy
- zanieczyszczania i zaśmiecania pojazdu
- niszczenia jego urządzeń i wyposażenia
- zakłócania spokoju w pojeździe
- przewożenia bagażu w sposób utrudniający
podróż innym pasażerom
- spożywania posiłków i napojów w tym szczególnie alkoholowych
- rozmowy z kierowcą podczas jazdy
ROZDZIAŁ 2. BILETY
BILETY JEDNORAZOWE
§ 6. 1. Pasażer zobowiązany jest zaopatrzyć się w bilety jednorazowe u kierowcy.
2. Bilety zakupione u innych przewoźników
lub w innych miastach na liniach komunikacji
miejskiej w Kórniku są nieważne.
3. Nie dopuszcza się sumowania biletów o
różnych oznaczeniach i o innych nominałach
niż obowiązujące na danym odcinku przejazdu.
4. W przypadku awarii autobusu zawinionej
przez przewoźnika bilet zachowuje ważność
na przejazd następnym autobusem po tej
samej trasie.
5. Cena biletu na kursach nocnych dla wszyst-

10 maja 2013 r.

kich pasażerów wynosi 100% biletu jednorazowego obowiązującego na danej trasie.
6. W przypadku stwierdzenia przez kontrolera
braku biletu, pasażer zobowiązany jest do wykupienia takiego biletu niezwłocznie u kierowcy.
BILETY MIESIĘCZNE
§7. 1. Pasażerowie posługujący się biletami miesięcznymi obowiązani są do posiadania ich w czasie jazdy i okazywania
na żądanie kontroli biletowej oraz posiadać
dokument stwierdzający ich uprawnienia.
2. Legitymacja do biletu miesięcznego musi
zawierać: zdjęcie, adres zamieszkania, podpis
osoby legitymującej się posiadaną legitymacją,
trasę i okrągłą pieczątkę firmy przewozowej.
3. Legitymacja wypełniona nieprawidłowo lub
niekompletnie (tj. z niezachowaniem zasad
określonych w ust. 1 i ust 2.) jest nieważna.
4. W momencie wyrabiania legitymacji do biletu
miesięcznego należy określić jaką legitymację
wyrabiamy (legitymacja normalna N, legitymacja ulgowa U)
5. Bilety i legitymacje, co do których istnieje
uzasadnione podejrzenie, że są sfałszowane, nieczytelne, zniszczone lub nieważne
podlegają zatrzymaniu przez kontrolera za
pokwitowaniem.
6. Prawo zakupu biletu miesięcznego normalnego ma każdy pasażer korzystający z usług
przewoźnika komunikacji miejskiej w Kórniku.
7. Bilet miesięczny ulgowy ma prawo zakupu
każdy pasażer uprawniony do ulgi korzystający
z usług przewoźnika komunikacji miejskiej w
Kórniku.
BILETY OKRESOWE
§ 8.1. Bilety okresowe, rodzinne, weekendowe i grupowe wprowadzane są przez prze
przewoźnika do sprzedaży w przypadku gdy na
takie bilety będzie zapotrzebowanie ze strony
podróżnych. O wprowadzeniu do sprzedaży
biletów okresowych przewoźnik informuje
podróżnych poprzez ogłoszenia w autobusach
miejskich i punktach sprzedaży biletów.
BILETY MIESIĘCZNE
W JEDNĄ STRONĘ
§ 9. 1. Przy zakupie biletu miesięcznego w
jedną stronę należy określić na jaką trasę bilet
będzie zakupiony.
2. Przy zakupie biletu miesięcznego w jedną
stronę należy wyrobić odrębną legitymację.
3. Cena biletu wynosi ½ ceny biletu normalnego odpowiadającego danej trasie.
ROZDZIAŁ 3. KONTROLA BILETÓW
§10. 1. Uprawnieni do kontroli biletów są
kontrolerzy firmy wyznaczonej przez przewoźnika, posiadający identyfikator wraz ze zdjęciem
kontrolera, numerem i nazwą jednostki kontrolującej umieszczonym w widocznym miejscu.
2. Do przeprowadzania kontroli uprawnieni są
również kierowcy prowadzący autobus oraz
osoby legitymujące się stosownym dokumentem (legitymacją kontrolera) wystawionym i
podpisanym przez przewoźnika.
3. W sprawach spornych pasażer ma prawo
odwoływać się od decyzji kontrolera do firmy
kontrolującej.
4. Reklamacje dotyczące pracy kontrolerów
przyjmowane są w siedzibie przewoźnika, we
wszystkie dni robocze w godz. 7:00 – 15:00
5. Pasażer nie posiadający ważnego biletu

na przejazd ma obowiązek uiszczenia opłaty
dodatkowej w wysokości ustalonej przez Radę
Miejską w Kórniku.
6. Kontroler za pobraną opłatę karną wręcza pokwitowanie z wyszczególnieniem daty, godziny,
numeru linii i własnego numeru służbowego.
7. W przypadku odmowy uiszczenia opłaty
dodatkowej kontroler ma prawo żądać od
pasażera okazania wiarygodnego dokumentu
ze zdjęciem.
8. Kontrolerzy zobowiązani są do udzielania
pasażerom wszelkich informacji dotyczących
taryfy opłat, rodzaju stosowanych biletów,
przebiegu linii komunikacyjnych i wysokości
opłat karnych.

INFORMACJE

INFORMACJE

(cd ze str. 9)
ROZDZIAŁ 8.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej
§16.1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej oznaczonych
w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego.
2. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich
dotyczy także zwartych terenów, zajętych przez
budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne,
instytucje użyteczności publicznej, centra
handlowe, hotele, strefy przemysłowe, ogrody
działkowe.
3. Na pozostałych terenach wyłączonych z
produkcji rolnej dopuszcza się utrzymywanie
zwierząt gospodarskich pod następującymi
warunkami:
1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających
wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
ze zm.),
2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska,
w tym emisje będące jej skutkiem zostaną
ograniczone do obszaru nieruchomości, na
której jest prowadzona.
4. Odstępstwa od zakazów wymienionych
w §16 ust. 1 do 2 dopuszczalne są tylko w
wypadku drobiu, królików oraz gdy utrzymanie
zwierząt gospodarskich jest podstawowym
źródłem utrzymania rodziny, a na chów wyraża
zgodę sąsiad (będący stroną postępowania w
rozumieniu Kodeksu postępowania administra-

ROZDZIAŁ 4. POZOSTAŁE
PRZEPISY PORZĄDKOWE
§11. Skargi i wnioski dotyczące realizacji
rozkładu jazdy, pracy kierowców oraz kontroli
biletowej można składać w siedzibie przewoźnika.
Załącznik nr 2
UPRAWNIENIA DO ZWOLNIEŃ I ULG W
OPŁATACH ZA PRZEJAZD
ŚRODKAMI KOMUNIKACJI
MIEJSKIEJ W KÓRNIKU
.
UPRAWNIENA DO PRZEJAZDÓW
BEZPŁATNYCH – 100%
- BILETY JEDNORAZOWE
§1. Do korzystania z przejazdów bezpłatnych, jeżeli posiadają dokument potwierdzający
ich uprawnienia, uprawnieni są:
Posłowie, senatorowie na podstawie legitymacji poselskiej lub senatorskiej należy przez
to rozumieć uzyskanie nieodpłatnego biletu z
ulgą 100%.
Dzieci do lat 4 – pod warunkiem nie korzystania z oddzielnego miejsca do siedzenia.
3. Dzieci posiadające legitymację wydaną przez
szkoły i placówki specjalne.
4. Osoby pobierające zasiłek stały lub świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ważnej
decyzji o przyznaniu zasiłku stałego lub
świadczenia pielęgnacyjnego wydanej przez
właściwe organy.
5. Pracownicy Kórnickiego Przedsiębiorstwa
Autobusowego „KOMBUS” Spółka z o. o. oraz
członkowie ich rodzin na podstawie legitymacji
pracowniczej.
6. Umundurowani funkcjonariusze policji,
funkcjonariusze Straży Miejskiej w Kórniku w
czasie pełnienia służby.
7. Osoby, które ukończyły 70 rok życia, na
podstawie dowodu osobistego.
8. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów
prowadzonych przez gminę Kórnik:
- w drodze do i ze szkoły,
- podczas przejazdów uczniów na dodatkowe zajęcia edukacyjne odbywające się na
terenie Gminy Kórnik, przy czym uczniowie
ci zobowiązani są do posiadania dokumentu
wydanego przez szkołę potwierdzającego
uczestnictwo ucznia w zajęciach,
- dzieci objęte przygotowaniem przedszkolnym uczęszczające do tzw. „klas zerowych”
dojeżdżające do szkoły, wraz z opiekunem,
regularnymi liniami komunikacji miejskiej.
( cd. na str. 12)
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2. Studenci szkół wyższych na podstawie
legitymacji studenckich do ukończenia
26 lat.
3. Studenci i uczniowie zagranicznych szkół
wyższych i średnich do ukończenia 26 roku
życia posiadające ważną na dany rok kalendarzowy Kartę ISIC.
4. Przewóz bagażu lub zwierząt domowych.
Opłaty za przewóz bagażu i zwierząt dotyczą również podróżnych uprawnionych do
przejazdów ulgowych i bezpłatnych .
UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW
ULGOWYCH – 78 %
BILETY JEDNORAZOWE
§ 5. Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego
autobusowego w komunikacji zwykłej na
podstawie biletów jednorazowych są uprawnione osoby;
1. Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem
lub niepełnosprawne.
2. Jedno z rodziców lub opiekun dzieci i
młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub
niepełnosprawnych.
Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej,
placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka
umożliwiającego dzieciom i młodzieży
spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku
nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka
wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym
poradni specjalistycznej, a także na turnus
rehabilitacyjny - i z powrotem.
3. Żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową, z wyjątkiem służby okresowej
i nadterminowej, oraz osoby spełniające
obowiązek tej służby w formach równorzędnych.
4. Cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za osoby niezdolne do
samodzielnej egzystencji.
5. Umundurowani funkcjonariusze Straży
Granicznej w czasie wykonywania czynności
służbowych.
6. Umundurowani funkcjonariusze Celni w
czasie wykonywania czynności służbowych.
7. Umundurowany żołnierz Żandarmerii
wojskowej w czasie wykonywania czynności
służbowych.
8. Umundurowany funkcjonariusze Policji w
czasie wykonywania czynności służbowych.
9. Dzieci w wieku do 4 lat.
UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW
ULGOWYCH – 93 %
BILETY JEDNORAZOWE
§ 6. Do ulgi 93% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego
autobusowego w komunikacji zwykłej na
podstawie biletów jednorazowych są uprawnione osoby;
1. Niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji.
UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW
ULGOWYCH – 95 %
BILETY JEDNORAZOWE
§ 7. Do ulgi 95% przy przejazdach
środkami publicznego transportu zbiorowe-

go autobusowego w komunikacji zwykłej
na podstawie biletów jednorazowych są
uprawnione osoby;
1. Przewodnik niewidomego towarzyszący
w czasie podróży osobie niewidomej lub
ociemniałej (osoba która ukończyła 13 lat
albo pies przewodnik).
2. Opiekun inwalidy wojennego i wojskowego grupy I.
3. Opiekun osoby niesamodzielnej ( jeden
opiekun towarzyszący osobie niezdolnej
do samodzielnej egzystencji).
UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW
ULGOWYCH - 37%
BILETY MIESIĘCZNE
§ 8. Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego
autobusowego w komunikacji zwykłej , na
podstawie biletów imiennych miesięcznych
szkolnych, są uprawnione osoby:
1. Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych – publicznych
lub niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych – na podstawie zaświadczenia
o zatrudnieniu na dany rok szkolny.
2. Nauczyciele akademiccy - na podstawie
zaświadczenia o zatrudnieniu na dany
rok szkolny.
3. Osoby niewidome lub ociemniałe, jeśli
nie zostały uznane za osoby niezdolne do
samodzielnej egzystencji
UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW
ULGOWYCH - 49%
BILETY MIESIĘCZNE
§ 9. Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego
autobusowego w komunikacji zwykłej, na
podstawie biletów imiennych miesięcznych
są uprawnione osoby:
1. Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej – publicznej
lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły
publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24
roku życia.
UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW
ULGOWYCH - 50%
BILETY MIESIĘCZNE
§ 10. Do ulgi 50% przy przejazdach
środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, na
podstawie biletów imiennych miesięcznych
, są uprawnione osoby:
1. Emeryci i renciści oraz osoby pobierające
zasiłek lub świadczenie przedemerytalne
na podstawie legitymacji wraz z dowodem
tożsamości.
UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW
ULGOWYCH – 51 %
BILETY MIESIĘCZNE
§11. Do ulgi 51% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego
autobusowego w komunikacji zwykłej, na
podstawie biletów imiennych miesięcznych,
są uprawnione osoby:
1. Studenci do ukończenia 26 roku życia.
Osobom, które ukończyły studia pierwszego
stopnia przysługuje to prawo do dnia 31 października roku, w którym ukończyły te studia.
2. Doktoranci do ukończenia 35 roku życia.
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UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW
ULGOWYCH – 78 %
BILETY MIESIĘCZNE
§ 12. Do ulgi 78% przy przejazdach
środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego, na podstawie biletów
miesięcznych imiennych są uprawnione;
1.Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem
lub niepełnosprawne (uprawnienie to

obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca
zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawczej ośrodka rehabilitacji, ośrodka
rehabilitacyjno-wychowawczego, domu
pomocy społecznej, ośrodka wsparcia,
zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej).

UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW
ULGOWYCH – 93 %
BILETY MIESIĘCZNE
§ 13. Do ulgi 93% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego, na podstawie biletów miesięcznych
imiennych są uprawnione;
1. Osoby niewidome uznane za niezdolne do
samodzielnej egzystencji.
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(cd ze str. 11)
9. Zamieszkali na terenie miasta i Gminy Kórnik
posiadacze Odznaki Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia, na podstawie
legitymacji wydanej przez Zarząd Okręgowy
Polskiego Czerwonego Krzyża wraz z legitymacją Zasłużonego Honorowego Dawcy
Krwi PCK i dokumentem poświadczającym
zamieszkanie na terenie miasta i Gminy Kórnik.
10. Osoby pobierające rentę socjalną na
podstawie decyzji o przyznaniu renty socjalnej
lub legitymacji osoby uprawnionej do renty
socjalnej, wydanej przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych.
11. Wolontariusze kwestujący w dniu Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy, na podstawie
identyfikatorów wydanych przez organizatora.
UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW
ULGOWYCH - 37%
BILETY JEDNORAZOWE
§ 2. Do ulgi 37% przy przejazdach środkami
publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej , na podstawie
biletów jednorazowych są uprawnione osoby:
1. Dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia
odbywania obowiązkowego przygotowania
przedszkolnego.
2. Osoby niewidome lub ociemniałe, jeśli nie
zostały uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji.
3. Inwalida wojenny i wojskowy nie zaliczony do
I grupy inwalidów. Uprawnienie to przysługuje
również inwalidzie wojskowemu.
4. Kombatanci i osoby będące ofiarami represji
wojennych i powojennych.
5. Weterani poszkodowani pobierający rentę
inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza
granicami państwa.
UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW
ULGOWYCH - 49%
BILETY JEDNORAZOWE
§ 3. Do ulgi 49% przy przejazdach środkami
publicznego transportu zbiorowego autobusowego komunikacji zwykłej na podstawie biletów
jednorazowych są uprawnione osoby:
1. Niezdolne do samodzielnej egzystencji
z wyjątkiem osób określonych w § 2 punkt
2. posiadające orzeczenie o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
wraz z dowodem tożsamości,albo legitymacja
z wpisem „znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności”, wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
2. Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia
odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia
gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej – publicznej lub niepublicznej
o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej
niż do ukończenia 24 roku życia.
UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW
ULGOWYCH – 50%
BILETY JEDNORAZOWE
§ 4. Do ulgi 50% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego komunikacji zwykłej na podstawie
biletów jednorazowych są uprawnione osoby:
1. Emeryci i renciści oraz osoby pobierające
zasiłek lub świadczenie przedemerytalne
na podstawie legitymacji wraz z dowodem
tożsamości.

Załącznik nr 1.
CENY ZA USŁUGI PRZEWOZOWE TRANSPORTU ZBIOROWEGO ORAZ WYSOKOŚĆ OPŁAT DODATKOWYCH
§ 1.1. Ustala się następujące ceny biletów za przejazdy środkami komunikacji miejskiej:
a/ bilety jednorazowe

do 5 km
do 10 km
do 20 km
do 30 km
do 40 km

Ulgowe 37 %
Ulgowe 49%
Cena
Cena
Normalne Ulgowe
jednostkowa biletu jednostkowa biletu
100%
50%
BRUTTO
BRUTTO
63%
51%
1,70 zł
0,90 zł
1,07 zł
0,87 zł
2,80 zł
1,40 zł
1,76 zł
1,43 zł
4,80 zł
2,40 zł
3,02 zł
2,45 zł
6,30 zł
3,10 zł
3,97 zł
3,21 zł
7,30 zł
3,70 zł
4,60 zł
3,72 zł

Ulgowe 93%
Ulgowe 78%
Cena
Cena jednostkowa
jednostkowa biletu
biletu BRUTTO
BRUTTO
22%
7%
0,37 zł
0,12 zł
0,62 zł
0,20 zł
1,06 zł
0,34 zł
1,39 zł
0,44 zł
1,61 zł
0,51 zł

Ulgowe 95%
Cena
jednostkowa
biletu BRUTTO
5%
0,09 zł
0,14 zł
0,24 zł
0,32 zł
0,37 zł

b/ bilety miesięczne

Normalne
100%

Ulgowe
50%

do 5 km 44,00 zł 22,00 zł
do 10 km 84,00 zł
42,00 zł
do 20 km 150,00 zł 75,00 zł
do 30 km 190,00 zł 95,00 zł
do 40 km 240,00 zł 120,00 zł

Ulgowe 37%
Cena
jednostkowa
biletu BRUTTO
63%
27,70 zł
52,90 zł
94,50 zł
119,70 zł
151,20 zł

2. Ceny biletów uwzględniają podatek VAT,
którego wysokość określają odrębne przepisy.
§ 2.1. Przewóz bagażu lub zwierząt domowych podlega opłacie jak za przewóz osób na
podstawie biletów ulgowych 50%
Opłaty za przewóz bagażu i zwierząt dotyczą również podróżnych uprawnionych do
przejazdów ulgowych i bezpłatnych.
2. Nie podlega opłacie za przewóz: 1. bagaż
nie przekraczający wymiarów :
a/ 65 x 45 x 25 cm dla przedmiotów przestrzennych,
b/ 12 x 12 x 150 cm dla przedmiotów podłużnych,
c/ 90 x 75 x 10 cm dla przedmiotów płaskich,
małe zwierzęta trzymane na kolanach lub na
rękach, wózki dziecięce, z których korzystają
dzieci do lat 4,
4. wózki inwalidzkie, z których korzysta osoba
niepełnosprawna.
§ 3. Uprawnienia do ulg i zwolnień w opłatach za usługi przewozowe transportu zbiorowego określone są w odrębnych przepisach.
§ 4. W razie stwierdzenia przez przewoźnika lub osobę przez niego upoważnioną braku
odpowiedniego dokumentu przewozowego
osób /ważnego biletu/ lub bagażu, bądź
dokumentu uprawniającego do przejazdu
bezpłatnego lub ulgowego, podróżny jest
zobowiązany do uiszczenia należności przewozowych oraz opłaty dodatkowej.

Ulgowe 49%
Cena
jednostkowa
biletu BRUTTO
51%
22,40 zł
42,80 zł
76,50 zł
96,90 zł
122,40 zł

Ulgowe 51%
Cena
jednostkowa
biletu BRUTTO
49%
21,60 zł
41,20 zł
73,50 zł
93,10 zł
117,60 zł

Ulgowe 78%
Cena jednostkowa
biletu BRUTTO
22%

Ulgowe 93%
Cena jednostkowa
biletu BRUTTO
7%

9,70 zł
18,50 zł
33,00 zł
41,80 zł
52,80 zł

3,10 zł
5,90 zł
10,50 zł
13,30 zł
16,80 zł

Mandat za brak biletu
Mandat opłacony na miejscu

100,00zł

Mandat opłacony w ciągu 7 dni
Mandat opłacony w ciągu 14 dni

120,00 zł
150,00zł
naliczane są ustawowe odsetki od kwoty
Po upływie 14 dni
150,00 zł
Mandat za brak dokumentu uprawniającego do ulgi
Mandat opłacony na miejscu
60,00zł
Mandat opłacony w ciągu7 dni
90,00zł

Mandat opłacony w ciągu14 dni

120,00 zł

naliczane są ustawowe odsetki od kwoty
120,00 zł
Jeśli w ciągu 7 dni od zdarzenia pasażer zgłosi się do siedziby KPA „KOMBUS” lub
firmy kontrolującej i okaże ważny w chwili zdarzenia dokument uprawniający do ulgi,
opłaci tylko koszty manipulacyjne – 12,00 zł
Po upływie 14 dni

Na podstawie uchwały
opr. Klaudia Nowak

10 maja 2013 r.
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Takie słowa faktycznie cisną się na usta
spacerując ulicami tego słynnego wietnamskiego miasta. Setki motorków warczy i trąbi
nieprzerwanie, przecinając skrzyżowania na
zielonym, pomarańczowym jak i na czerwonym
świetle. Motocykle używają zarówno jezdni jak
i chodnika, w zależności od sytuacji. Jednoślady zdecydowanie królują na wietnamskich
drogach. Samochody i autobusy, chcąc nie
chcąc, muszą na nie uważać, wymijać, hamować, zwalniać, trąbić itp. przez co też nigdy nie
rozwijają większej prędkości jak 40-50 km/h.
Natomiast zwykły przechodzień, aby dostać
się do sklepu po drugiej stronie ulicy, nierzadko
ryzykuje życiem. Ale to tak tytułem wstępu!
Sajgon leży na południu kraju, a my przecież
wjechaliśmy do Wietnamu „od góry”. Tak więc
po kolei.

cywilizacja ustępuje miejsca naturze i rozbiliśmy
obóz. Było nawet ognisko i parówki!
Po kilku dniach tego szaleństwa ruszyliśmy
dalej.
Autostopem dotarliśmy do Hanoi. Stolica
Wietnamu jest chyba najpiękniejszym i najbardziej klimatycznym miastem jakie dotąd
widziałam! Po francuskiej kolonizacji „ostało
się” trochę europejskiej kultury oraz świetnej
architektury, które rewelacyjnie skomponowały
się z wietnamską. Zachodni „ordnung” wraz z
azjatyckim „chillout’em” tworzy fantastyczną
mieszankę. Nie chciało się opuszczać tego
miejsca, ale czas gonił, a lista miejsc do zobaczenie była długa.
Halong Bay - czyli Zatoka Halong na
północno-wschodnim wybrzeżu Wietnamu
znajduje się nie tylko na naszej liście, ale także
na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Na kawałku morza Południowochińskiego,
który tworzy zatokę „wyrasta” 1900 wapiennych
formacji skalnych, w tym wyspy, góry, a w nich
jaskinie. I jak to w Azji, gdzie pełno jest paradoksów, samo miasto Halong, usytuowane przy
światowej sławy Zatoce, stanowi dość marny i
mizerny obraz - zaniedbane i zaśmiecone, tak
że chwilami przypomina wysypisko.

W celu zakosztowania bardziej estetycznych doznań trzeba, w agencji turystycznej
wykupić rejs. Najlepiej kilkudniowy, z atrakcjami, noclegiem na statku i pełnym wyżywieniem.
Albo też wybrać opcję indywidualną - bardziej
ekonomiczną, zakładającą wizytę na wyspie
Cat Ba - największej w Zatoce. Rejs regularnym promem jest tani, trwa godzinę i jest
prawdziwą ucztą dla oczu i duszy - patrzeć jak
prom lawiruje między skałami i czuć na twarzy
morską bryzę, to jest to, po co przyjeżdża się
do Halong Bay. Samo miasto Cat Ba na wyspie nie wiele ma do zaoferowania poza tanim
noclegiem i jedzeniem, dlatego rozsądnie było
znów wypożyczyć motorki i wyrwać się poza
miasto. Na wyspie znajduje się między innymi
Park Narodowy, bunkier z czasów wojny wietnamskiej i oczywiście piękne, dzikie wybrzeże.
Nasza dalsza droga wieść miała wschodnim brzegiem Wietnamu w dół, aż do Sajgonu
i postanowiliśmy odbyć ją auto-stopem.
Rozdzieliliśmy się więc znów na dwie grupy i
wyciągnęliśmy kciuki w górę.
Agnieszce i Mikołajowi podróż z północy na
południe Wietnamu przebiegała bardzo dobrze.
Natomiast mnie i Kamilowi na początku
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różnego mięsa do wyboru) i mrożoną kawę ze
skondensowanym mlekiem, której smaku nie
da się opisać ani podrobić. I tak napawaliśmy
się tym spokojnym klimatem nadmorskich,
wietnamskich miasteczek, gdzie czas płynie
wolno, a upał usprawiedliwia wszystkie formy
lenistwa i nic-nie-robienia.
Dopiero tętniący życiem Sajgon, (aktualna
nazwa miasta brzmi Ho Chi Minh) drastycznie
wyrwał nas z tej sielskiej atmosfery, wciągając
w swój wir i zgiełk. W nieziemskim upale zwiedzaliśmy kluczowe atrakcje miasta: katedrę
Notre Dame i wstrząsające Muzeum Wojny.
Odwiedziliśmy tutejszy aquapark i czym prędzej
uciekliśmy z tego „piekiełka”. Agu i Mikołaj natomiast mają z Sajgonu wyjątkowe wspomnienia,
głównie kulinarne. Ich gospodyni, co dzień fundowała im wietnamskie rarytasy, takie jak sałatki
z kokosa, ślimaki przyrządzone na kilkanaście
sposobów czy Balut- jajko ugotowane wraz z
zarodkiem... uff.
Naszym ostatnim punktem na liście była
delta Mekongu – miejsce, gdzie życie ludzi
jest ściśle związane z rzeką. Tu odbywają się
„pływające targi” - handel warzywami i owocami

na łodziach. Aby to zobaczyć, wybraliśmy się na
rzekę wcześnie rano, wynajętą łodzią. Mieliśmy
tę przyjemność obserwować jak kilogramy
arbuzów i ananasów i innych warzyw, owoców
i zieleniny wędrują z łodzi do łodzi. Handlarze
codziennie rano „spływają się” na targ by
dokonywać transakcji. Przy tej okazji nie brak
także łódek-sklepów czy łódek-kawiarni, które
serwują różne przekąski i zimne napoje.
Wietnam pokazał nam się z najlepszej
strony. Jest to piękny kraj i cudowni ludzie, gdzie
obok beztroskiej radości wyczuwa się jednak
głęboko zakorzeniony smutek, bo pamięć o
tragicznej wojnie jeszcze nie umarła. Czuliśmy
się tu bardzo dobrze i chyba każdy z nas, mniej
lub bardziej będzie tęsknił za Wietnamem.

POD NASZYM PATRONATEM

POD NASZYM PATRONATEM

Ale Sajgon!

Po czterech miesiącach opuściliśmy Chiny.
Dopiero za granicą dotarło do mnie jak bardzo
zrobiliśmy się „chińscy” przez ten czas. Mózg
przeliczał ceny w juanach i ciężko było przestawić się na nową walutę - wietnamskie dongi.
Zwłaszcza, że operuje się tu bardzo wysokimi
nominałami - już na granicy po wymianie pieniędzy staliśmy się milionerami! Odruchowo też
chcieliśmy posługiwać się naszym ubogim chińskim (głównie za pomocą zwrotów: nihao i xie
xie czytaj: sie sie, czyli dzień dobry i dziękuje)...
podczas gdy Wietnamczycy normalnie mówili
do nas po angielsku. Ale to poczucie obcości
i lekkiego zdezorientowania szybko zastąpiło
zauroczenie nowym miejscem.
Naszym pierwszym przystankiem w Wietnamie była Sapa. Bardzo popularny i turystyczny kurort górski, czasem żartobliwie nazywany
przez polskich turystów Azjatyckim Zakopanym.
Faktycznie, tylu „białych” turystów w jednym
miejscu nie widzieliśmy od dawna! Zostawiliśmy
plecaki w hotelu i daliśmy się wchłonąć w wakacyjną atmosferę miasteczka. Smakowaliśmy
nowych potraw, jakże spragnieni odmiany po
czteromiesięcznej chili-kuracji! Spacerowaliśmy uliczkami przyglądając się budynkom,
pamiątkom i ludziom. Ciekawe i nowe było
dla mnie wszystko - europejska architektura,
Wietnamki poubierane w ludowe stroje sprzedające wyroby „hand-made”, a nawet zachodni
turyści! Patrzyłam jeszcze na świat z chińskiego
punktu widzenia. Nic dziwnego zresztą, że tylu
tu turystów, bo miejsce jest naprawdę piękne.
Wokół Sapy leży kilka wioseczek z piętrzącymi
się polami ryżowymi. Jest to ponoć jedno z najpiękniejszych miejsc w Wietnamie. O tej porze
roku mieliśmy szczęście podziwiać odbijające
się w nawodnionych polach niebo. Gdy patrzy
się na takie zjawisko z góry, naprawdę potrafi
zachwycić.
Za przykładem innych turystów wypożyczyliśmy skutery by samodzielnie zjeździć okolice
wzdłuż i wszerz, dotrzeć do mniej popularnych
miejsc i niekomercyjnych wiosek. Przygoda
z motorkami była przednia! Zapuściliśmy się
krętymi, górskimi dróżkami poza miasto gdzie
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nie szło najlepiej. Trochę zdemotywowało nas
to, że za każdym razem trzeba było tłumaczyć
kierowcom, że nie chcemy płacić. Okazało się
to bardzo trudne, bo raz, że bariera językowa,
a dwa, że nawet po rzekomym dogadaniu
się i wzajemnym zrozumieniu, kierowcy całą
drogę i tak domagali się zapłaty. Ale zła passa
wkrótce minęła i później spotykaliśmy już sympatycznych i bezinteresownych ludzi, którzy
nierzadko fundowali nam posiłki czy nawet
bilety na autobus!
Jechaliśmy sobie na południe zatrzymując
się w niektórych miasteczkach na odpoczynek. Te miejsca i czas spędzony nad morzem
wspominam szczególnie milo. Poznaliśmy
tu kilku wspaniałych ludzi, między innymi gospodarzy z CS, którzy odstępowali nam swoje
łóżka lub całe skromne mieszkanie, byśmy
mogli czuć się jak u siebie w domu. Jedno z
takich miasteczek o nazwie DaNang wspominamy z rozrzewnieniem, bo oprócz tego że
spotkaliśmy się z miłym przyjęciem naszego
gospodarza, odkryliśmy tam również pyszne i
tanie śniadania - bułki pszenne z bogatym nadzieniem (kurzy tłuszcz, jajko, warzywa i dużo

One Dream Team
– Agnieszka, Ewa, Mikołaj i Kamil
„Wyruszyć w Świat - Byle czym,
byle jak najdalej”

Ewa Zimniak
Bieżące relacje oraz zdjęcia z wyprawy
możecie Państwo zobaczyć na naszym blogu
pod adresem:
http://www.wyruszycwswiat.blogspot.com
i na Facebooku :		
https://www.facebook.com/OneDreamTeamDoOkolaSwiata

Gdy w Brzuchu Burczy ... czyli kącik kulinarny
Gulasz wieprzowy z pieczarkami

Gulasz to danie jednogarnkowe, które
chętnie przygotowuję dla mojej rodziny. Potrawa, którą można ugotować dzień przed
podaniem i świetnie pasuje do wszelkiego
rodzaju kasz: gryczanej, perłowej, pęczaku,
jaglanej. A ponieważ jedzenie kasz jest bardzo zdrowe i świetnie wpływa prawidłowe
funkcjonowanie organizmu, przyrządzam
kawałki mięsa duszone z warzywami w
aromatycznym sosie i serwuję moim głodomorom:- )
• 800 g wieprzowiny na gulasz
(np.: mięsa wieprzowego od szynki)
• 500 g pieczarek
• 125 ml wywaru (może być z kostki)
• 250 ml czerwonego wytrawnego wina
• 1 – 2 liście laurowe
• 3 – 4 marchewki
• 200 g szalotek
• 4 ząbki czosnku pokrojone w słupki
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• 100 ml śmietany
• Pęczek natki pietruszki
• 2 łyżki mąki
• 1 łyzka masła
• 3 łyżki oleju rzepakowego
• Sól, pieprz, czerwona papryka w proszku

Mięso pokroić w kostkę, pieczarki umyć,
osuszyć i pokroić w ćwiartki. Szalotki pokroić w ćwiartki. Marchew pokroić w słupki.
Na tłuszczu podsmażamy lekko osolone
grzyby z cebulą. Kiedy się lekko zarumienią
zdjąć z patelni i włożyć do garnka z grubym
dnem. Na tym samym tłuszczu smażymy
lekko osolone mięso, kiedy się zarumieni
dodać do grzybów. Całość zalać wywarem
i winem, dodać liść laurowy ok. 2 łyżki
czerwonej słodkiej papryki. Wszystko dusić
na małym ogniu pod przykryciem prze ok.
godzinę. Dodać marchew i dusić jeszcze
przez 20 minut. Na koniec wlać mąkę
rozprowadzona w odrobinie wody oraz

śmietanę. Wymieszać i gotować jeszcze
jakieś 5 minut. Przed podaniem wsypać
posiekana pietruszkę. Podawać z ulubioną
kaszą lub z ziemniakami.
Smacznego:- )

Iza Jokiel
Zapraszam na stronę
gdywbrzuchuburczy.blogspot.com
gdzie znajdziecie wiele ciekawych i prostych przepisów na smaczne dania.
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z rusztu było na tyle stanowcze, że barwny
peleton dumnie przejechał ul. Poznańską i
powrócił na miejsce startu. Ognisko dzięki
sponsorowi p. Hipszowi -leśniczemu z
Nadleśnictwa Babki pozwoliło dopiec do
smaku rzeczone kiełbaski.
Souveniry od p. Burmistrza Lechnerowskiego ucieszyły najmłodszych uczestników, którzy w błyskawicznym quizie odpowiadali na pytanie -Kim jest p. burmistrz?
Śmiechu było co niemiara po dogłębnych
dociekaniach ze strony nieletnich rowerzystów ale przeważało w odpowiedziach, że
to ktoś „ważny”. No tak skoro coś daje...
Taka jest moc „władzy”...
Spotkania na BRR są z roku na rok coraz popularniejsze. Odwiedziła nas liczna
grupa cyklistów ze Szczytnik, Poznania
no z Kórnika z niezawodnym Jędrzejem

Cholewczyńskim i spółką. Cieszy udział
licznej grupy pokolenia „stypendystów
ZUS”, dostrzegających zbawienny wpływ
ruchu na zdrowie. Wielu uczestników
spotkania zgłosiło akces do tworzącej się
sekcji turystyki rowerowej przy Stowarzyszeniu „Przyjazny Borowiec”. Będzie
więcej okazji do rowerowych eskapad po
szlakach gminnych i dalszych bo takie są
wstępne zamierzenia inicjatorów. Chętnych
do przyłączenia się zapraszam na stronę
„Naszborowiec”, gdzie będą ukazywały się
informacje na ten temat.
Tak więc sezon rozpoczęty. Do zobaczenia na drogach i szlakach rowerowych.
Do czego zachęcam
i z BRR pozdrawiam
Tomasz Grześkowiak

II Kórnicki Spływ Kajakowy z FX-em

W weekend 27-28 kwietnia FX Events
- organizatorzy nietypowych imprez integracyjnych dla firm oraz Urząd Miasta Kórnik
zaprosili mieszkańców Gminy Kórnik oraz
miasta Poznania na „II Kórnicki Spływ Kajakowy z FX-em”.
Dwudniowa impreza organizowana była w
ramach cyklu „Baw się z FX-em”.
Oficjalny start imprezy zlokalizowany był
w Bninie, tam po rozdaniu sprzętu kajakarzy
przywitał wiceburmistrz Gminy Kórnik Pan
Antoni Kalisz. Wspomniane zostało, iż wzorem ubiegłego roku, dzięki zaangażowaniu
Urzędu Gminy Kórnik oraz firmy FX Events
rzeka Głuszynka została uprzątnieta ze śmieci
i udrożniona. Komandor Spływu Jakub Zygarłowski poprowadził odprawę przedspływową.
Po krótkim szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa
i rozgrzewce uczestnicy zwodowali kajaki i
wystartowali na jezioro Kórnickie.
Tradycyjnie, przy Zamku Kórnickim wykonane zostało pamiatkowe zdjęcie.
Dalsza trasa prowadziła przez jez. Kórnickie, Skrzynki Duże, Skrzynki Małe i dalej rzeką
Głuszynką. Po odpoczynku w Skrzynkach kajakarze dotarli do Borówca i do najtrudniejszego
w pierwszym dniu etapu prowadzącego przez
zarośnięte wody jeziora Borowieckiego. Około
godz. 16:00 uczestnicy dopłynęli do Kamionek
gdzie rozbili namiotowy biwak na łące nad
brzegiem rzeki. Po posiłku FX partnerzy przygotowali dla uczestników boisko do siatkówki,
a po meczu przeprowadzili kilka grupowych
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konkurencji integracyjnych. Wieczorem odbyło
się ognisko z gitarą i śpiewami do północy.
W niedzielę rano po śniadaniu kajakarze
ruszyli na drugi etap spływu rzeką Głuszynką
przez Kamionki i dalej rzeką Koplą przez
Daszewice, Głuszynę do Czapur. Wypływając
na Wartę kajakarzy zastało już piękne słońce,
które towarzyszyło im do samego Poznania.
Meta spływu zlokalizowana była w pobliżu
poznańskiej katedry.
Trasa spływu liczyła 35km. W imprezie
wzięło udział 15 kajaków oraz canoe. Dopisali
także mieszkańcy Gminy Kórnik, którzy licznie

wzięli udział w spływie.
Najmłodszym uczestnikiem był 6-letni Antek, który dzielnie wiosłował przez całe dwa dni.
Galerię zdjęć ze spływu można znaleźć na
Facebooku na profilu FX partnerzy.
Organizatorzy
Organizacja imprezy: FX partnerzy Nietypowe imprezy integracyjne dla firm
Patronat: Burmistrz Gminy Kórnik P. Jerzy
Lechnerowski
Patronat Medialny:
Radio Merkury, Kórniczanin
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Ku czci św. Józefa

KULTURA

KULTURA

Majówka na rowerze!

Termin rozpoczęcia sezonu rowerowego -2013 na Borowieckim Ringu Rekreacyjnym z uwagi na opóźniającą się wiosnę czy
może raczej wydłużającą się zimę, został
przesunięty na 1-go maja. Było sporo obaw
czy frekwencja dopisze bo „long weekend”
wyzwolił u wielu potrzebę podróżowania
z dala od miejsca zamieszkania. Okazały
się one zbędne. Ustanowiony został nowy
rekord uczestnictwa. Przy „starej szkole”
w Borówcu na miejscu zbiórki stawiło się
56 amatorów wędrówek rowerowych.
Ruszyliśmy gromadnie na BRR pokonując
13km. Cały ring nie został „zaliczony” tylko dlatego, że ognisko przygotowane na
przyjęcie uczestników zaczęło przygasać
i wezwanie do
szybszego powrotu na metę ze strony p.
sołtysa Słowińskiego - fundatora kiełbasek

Dzień 1 maja, obchodzony jako
Święto Pracy, jest także dniem św. Józefa, patrona ludzi pracujących. Przy
tej okazji, oprócz nabożeństw w intencji
środowisk robotniczych odprawianych
w całym kraju, organizowane były festyny parafialne.
W gminie Kórnik festyn parafialny zorganizowany został w Robakowie, gdzie
znajduje się parafia pw. św. Józefa Rzemieślnika. Organizatorami festynu byli:
Burmistrz Gminy Kórnik, Kórnicki Ośrodek
Kultury, Rady sołeckie wsi: Dachowa, Gądki, Robakowo Osiedle i Robakowo Wieś,
radni gminy Kórnik: Przemysław Pacholski
i Andrzej Surdyk oraz Parafia Robakowo.
Festyn zorganizowano na boisku przy
gimnazjum, a jego oficjalnego otwarcia dokonał proboszcz parafii ks. Piotr Ostański.
Frekwencja na festynie dopisała.

Z pewnością miała na to wpływ ładna
pogoda i liczne atrakcje, które przygotowali organizatorzy. Jedną z największych
atrakcji był mecz piłki nożnej o puchar
Proboszcza,
w którym przeciwnikami radnych i
sołtysów z gminy Kórnik byli przedstawiciele parafii. Mecz od początku wzbudzał
wielkie emocje zarówno wśród kibiców, jak
i piłkarzy. Ostatecznie mecz zakończył się
wynikiem 6:2 dla drużyny radnych
i sołtysów, a królem strzelców został
radny i sołtys wsi Dachowa pan Przemysław Pacholski.
Jedną z atrakcji przygotowanych przez
organizatorów był występ kórnickiego chóru
„Tutti Santi”, kierowanego przez Jadwigę
Chałupkę, który cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno wśród najmłodszych,
jak i dorosłych. Natomiast dla zwolenników

współzawodnictwa sportowego organizatorzy przygotowali zawody w rzucie do
kosza. Tradycyjnie, sporym zainteresowaniem cieszyły się losy na loterii fantowej
i nic dziwnego, skoro główną nagrodą
był rower. Dochód z loterii przeznaczony
został na zakup wyposażenia dla szkoły
w Szczodrzykowie. Jak to zwykle bywa na
festynach, nie mogło zabraknąć atrakcji
dla dzieci. Największym zainteresowaniem
wśród najmłodszych cieszyły się dmuchane
zjeżdżalnie, trampoliny, przejazdy bryczką i
stragany odpustowe. Prawdziwe oblężenie
przeżywały stoiska gastronomiczne z domową grochówką, żurkiem, kaszanką czy
kiełbaską, a najdłuższe kolejki ustawiały
się po domowe ciasta. Festyn zakończyła
zabawa taneczna pod chmurką.
Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

DRUGI PIKNIK
WTPK

zentowano cenny zbiór fotografii patriotycznych
w tym jeden z trzech albumów moabickich. Z
tzw. bibelotów pokazano „Czarkę Romualda
Traugutta” pochodzącą z prywatnych zbiorów
rodziny Jacka Kowalskiego, oryginalną czapkę
powstańczą oraz inne unikalne pamiątki. Między innymi krucyfiks zesłańca syberyjskiego
z 1863 r., który dotarł do Polski wraz z innymi

turnieje strzeleckie 3. Majowe. Tradycja ta w
Kórniku trwa od 90.lat. Bracia kurkowi walczyli
o własną tarczę statutową i inne cenne trofea.
Fundatorem tarczy statutowej KBBK był Norbert
Biniek zwycięzca ubiegłorocznego turnieju.
Zdzisław Jakubowski ufundował tarczę z
okazji 15.lecia własnego Zakładu Mechaniki
Pojazdowej. A Roman Fludra wyrzeźbił tarczę
numizmatyczną z elementami numizmatycznymi. Bibliofile ufundowali
tarczę „II Pikniku Bibliofilów Wielkopolskiego Towarzystwa Przyjaciół
Książki oraz pamiątkowe puchary.
Spotkanie na strzelnicy było okazją
do zapoznania się z ideami i historią
bractw strzeleckich w Polsce z życiem
organizacji kurkowej oraz z wystrojem
strzelnicy strzeleckiej, jakiej w Poznaniu trudno znaleźć.
Otwarty turniej o Tarczę Bibliofilów
zakończył się sukcesem Alicji Czyż z
Poznańskiego Bractwa Kurkowego.
Drugie miejsce zajął Zbigniew Tomaszewski członek Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego. Miłym
zaskoczeniem było zajęcie trzeciego
miejsca przez 10 latka Michała Paczkowskiego z Kórnika. Trafić w środek tarczy o
średnicy 10 cm, z odległości 50 m to nie lada
sztuka. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchary. Mamy nadzieję, że za rok spotkamy się
tutaj po raz trzeci.
					
		
Kazimierz Krawiarz

Pierwszy Piknik Wielkopolskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki odbył się 2012 r. w
Poznaniu na strzelnicy „Magnum”. Wówczas
uczestnicy zwiedzili Bibliotekę Uniwersytetu
Przyrodniczego kierowaną przez Mariusza Polarczyka, członka naszego
Towarzystwa.
W maju w Kórniku, w ramach
Programu Regionalnego: Biblioteka
Kórnicka PAN oraz Fundacja „Zakłady Kórnickie” organizują w soboty i
niedziele imprezy w ramach projektu:
„Najcenniejsze klejnoty kultury ze
zbiorów Biblioteki Kórnickiej”. W dniu
1-maja odbyła się na Podzamczu
inscenizacja walk powstańczych
przygotowana przez grupę rekonstrukcyjną 15 pułku Ułanów Poznańskich. Przybyło ponad 500 widzów.
W Klaudynówce otwarto wystawę
zbiorów i pamiątek związanych z
walkami powstańczymi 1863 przygotowaną przez Grzegorza Kubackiego członka
WTPK z zespołem pod kierunkiem dr Edyty
Bądkiewicz. Wcześniej w Zamku Kórnickim,
w dniu 21 kwietnia odbyła się sesja popularno-naukowa z licznym udziałem członków WTPK.
Na wystawie w Klaudynówce znalazły się bezcenne dokumenty związane z udziałem Jana
hr. Działyńskiego w wydarzeniach 1863. Zapre-
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pamiątkami przybyłymi z Instytutu Sikorskiego z
Londynu. Bibliofile, uczestnicy II Pikniku WTPK,
dnia 3 maja spotkali się na tej wystawie, po
której oprowadziła nas dr Edyta Bątkiewicz,
następnie po spotkaniu z kwitnącymi magnoliami w Arboretum Kórnickim dotarli na strzelnicę
Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego w
Skrzynkach. Od 1990 roku organizuje się tutaj
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Google
na Zamku

1 maja dzięki Fundacji „Zakłady Kórnickie” i Bibliotece Kórnickiej PAN zgromadzeni na podzamczu widzowie podziwiać
mogli inscenizację walk powstańczych
roku 1863. Grupa rekonstrukcyjna 15 pułku Ułanów Poznańskich zaprezentowała
barwny pokaz musztry i walki dwóch grup
wojaków - Moskali i Polaków. Piękne rumaki
Kozaków i powstańców w szyku, wystrzały z
muszkietów i armat, pozorowane pojedynki
na szable okraszone narracją wywołały
zachwyt i oklaski publiczności. A w salach
zamkowych na zainteresowanych czekała
bogata ekspozycja związana z tematem
Powstania Styczniowego.
Kolejne imprezy w Zamku w kolejne
weekendy maja. (program na stronie obok)
ŁG

Ekipa Google odwiedziła 6 maja Zamek
w Kórniku. Przy użyciu specjalnego zestawu
kamer na wózku nazwanym z angielskiego
„Trolley” nasze wspaniałe Muzeum zostało,
sala po sali, sfotografowane. Po opracowaniu
uzyskanych w ten sposób materiałów, czyli
już za kilka miesięcy będzie udostępnione
do wirtualnego zwiedzania na portalu Google
Street View. Tym samym stanie się jednym z
pierwszych obiektów w Polsce dostępnych w
ten sposób w sieci Internet i zajmie nalezne
sobie miejsce wsród wielu sławnych obiektów
muzealnych z całego świata.
Po Kórniku ekipa Google pojechała do Wałbrzycha by obfotografować zamek w Książu.
ŁG

WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

FUNDACJA ZAK�ADY KÓRNICKIE ORAZ BIBLIOTEKA KÓRNICKA PAN

Weekendy majowe
SERDECZNIE ZAPRASZAJ� NA

KULTURA

KULTURA

maj w Zamku

W KLAUDYNÓWCE
NA PODZAMCZU

1, 2, 3 maja � Weekend z powstaniem styczniowym.

Pierwszego dnia inscenizacja walk powsta�czych.

4,5 maja � Weekend kultury �ydowskiej.

Otwarcie wystawy urozmaicone zostanie koncertem muzyki �ydowskiej.

11, 12 maja � Weekend z W�adys�awem Zamoyskim.

Przygrywa� na skrzypcach b�d� nam górale z Bukowiny Tatrza�skiej.

11 maja � Odb�dzie si� rajd rowerowy
�Odjazdowy Bibliotekarz�.
Wyruszamy spod Zamku w Kórniku o godz. 10:00.

18, 19 maja � Weekend za furt� klasztorn�.
Dodatkowo wystawa rze�b mnichów autorstwa Marii Gierczy�skiej.

25, 26 maja � Weekend romantyczny

DNI KULTURY
ŻYDOWSKIEJ

Kórnik w maju, od lat ma liczne, atrakcyjne
propozycje dla miłośników przyrody i kultury.
Kwitnie Arboretum, Fundacja Zakłady Kórnickie
oraz Biblioteka Kórnicka PAN w ramach cyklu
imprez kulturalnych w projekcie „Najcenniejsze
klejnoty kultury – w soboty i niedziele organizują
spotkania kórnickie ze zbiorami Biblioteki Kórnickiej PAN”. W Klaudynówce na Podzamczu,
dnia 4 i 5 maja otwarto wystawę poświęconą
kulturze żydowskiej. Tomasz Raczkiewicz, artysta Teatru Wielkiego w Poznaniu, przygotował
w ramach otwarcia, mini koncert muzyki żydowskiej poprzedzony refleksjami nad losem żydów
w Polsce. Autorzy wystawy; Jacek Jaskulski i
Grzegorz Kubacki, z dużym wysiłkiem organizacyjnym przygotowali ekspozycję na której
zaprezentowano obiekty związane z obrzędami
i tradycją żydowską z terenu Wielkopolski
pochodzące ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej
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oraz Muzeum Narodowego w Poznaniu, ze
szczególnym uwzględnieniem Kórnika, dlatego
wystawie towarzyszył folder „Weekend Kultury
Żydowskiej 4-5 maj 2013 r.”. Krzysztof Budzyń
ze Śremu, wystawił własny zbiór judaików, w
tym swój dorobek publicystyczno-wydawniczy.
Drugi i Piąty numer Śremskiego Notatnika
Historycznego poświęcił on Żydom ze Śremu.
Obecnie pracuje nad wydaniem wspomnień
kórnickiego żyda z przełomu XIX/XX w. Żydzi
od średniowiecza zamieszkiwali na naszych
ziemiach. Koegzystencja kulturowa i ekonomiczna doprowadziła do rozkwitu. Obecność
Żydów w Kórniku (ale nie w Bninie), datowana
od początków XVI w. zdecydowała o rozwoju
i znaczeniu Kórnika. Szczególnie wiek XVIII i
czasy panowania Teofilii z Działyńskich były
wzorem wzajemnego poszanowania religijnego. W 1840 r. mieszkało w Kórniku 1170 żydów,
co stanowiło 44% całej ludności miasta.
Nadzwyczajną atrakcja imprezy był film
przygotowany przez Janusza Sidora w którym
Wanda Karkucinska opowiedziała o Żydach w
Kórniku w czasach Białej Damy. Bolesław Dro-

żak, za kilka dni obchodzić będzie swoje 90.te
urodziny, opowiedział o kontaktach handlowych
swojego ojca, z Żydem Pawłem Jarocińskim
handlarzem skórami koźlęcymi, w których
w latach 1932-1939 osobiście uczestniczył.
Wystawa i film przyciągnęły tłumy zwiedzających. W ciągu dwóch dni przez Klaudynówkę
przewinęło się ponad 750 osób. Dlatego też na
prośbę zainteresowanych i za zgodą właścicieli
eksponatów wystawa zostanie przedłużona
do końca czerwca i można ja zwiedzać w Sali
Czarnej w Zamku.
Kórnik, upamiętnił swoich dawnych żydowskich obywateli w postaci pasażu, wąskiego
przejścia prowadzącego do nieistniejącej już
bożnicy. Pasaż ten nazwano sięgając do biblijnego określenia: „Uchem Igielnym”. Mieszczą
się tam kamienne macewy z cmentarza żydowskiego, zlikwidowanego przez Niemców
w czasie okupacji. Drzwi „Ucha Igielnego”,
przypominają kórniczanom o dawnych żydowskich współobywatelach.
					
Kazimierz Krawiarz
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� klasyczne ju� spotkanie z dzie�ami polskich wieszczów.

CYKL IMPREZ KULTURALNYCH W RAMACH PROJEKTU:

Najcenniejsze klejnoty kultury - spotkania kórnickie
ze Zbiorami Biblioteki Kórnickiej PAN

Imprezy b�d� odbywa� si� w ka�dy weekend od 11:00 do 15:00.

Wst�p wolny
Patron medialny:

Kontakt i dodatkowe informacje:
Informacje organizacyjne: Gra�yna Pietrzak � ��� ��� ��� � Informacje merytoryczne: Dr Magdalena Binia�-Szkopek � ��� ��� ���
Email: czytelniapdz@bkpan.poznan.pl � ���.fzk.pl

Projekt wspó�finansowany ze �rodków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

W związku z możliwością
zaszczepienia dziewcząt
urodzonych w 1998r.
i zamieszkałych na terenie Gminy Kórnik,
szczepionką HPV
(przeciw rakowi szyjki macicy),
zapraszamy na spotkanie
z wykonawcą szczepień –
Specjalistyczną Przychodnią
Lekarską „EDICTUM”,
które odbędzie się w dniu 13.05.2013r.,
o godz. 16.30,
w salce na terenie Ośrodka Rekreacji
i Sportu „OAZA” ul. Krasickiego 1.
Zgłoszenie dziecka do darmowego
szczepienia będzie możliwe
w trakcie w/w spotkania.
Przedsięwzięcie finansowane jest
ze środków Starostwa Powiatowego
w Poznaniu.
W sprawie szczegółów , proszę kontakt z Inspektor Beatą Dobrzyńską
tel. 61-8-170-411, wew. 699
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„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci”
Wisława Szymborska

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Naszej byłej Współpracownicy,
Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku

Ś P. Franciszki Kozłowskiej
W tych smutnych chwilach łączymy się w bólu z Rodziną
i składamy wyrazy szczerego współczucia
Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy i Uczniowie
Szkoły Podstawowej nr1
im. T. Działyńskiego w Kórniku
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– Stąd patrzył, sprawdziłem –
– Nie, nie stąd…–
– Ale to musiało być spod Przegini! –
– Nie, to było spod Gotkowic. Luneta objęła
tę drogę, i ten krzyż przydrożny, a nie tamten.
Konstanty stał kilkanaście kilometrów w linii
prostej od płonącego dworu. –
– Chyba rzeczywiście, tak, myliłem się –
Różnili się zdaniem pochyleni nad skanami dawnych map panowie: kartograf Piotr
Kamiński (skądinąd autor mapy powstania
styczniowego) i Andrzej Novák-Zempliński,
malarz, architekt i potomek dziedzica dworu w
Glanowie, który to dwór 15 sierpnia roku 1863
spłonął podczas bitwy. Jeden z przodków pana
Andrzeja, Leon, zginął w tym dniu od moskiewskich kul, a drugi, Konstanty, współorganizator
powstańczej wyprawy przechodzącej przez
Glanów, obserwował płonący dwór przez lunetę
– i co widział, naszkicował. Luneta i szkic pozostają w zbiorach rodzinnych Nováków do dziś;
sam szkic zobaczyliśmy nawet na wystawie. W
dyskusji o miejscu, z którego rysowany był ów
szkic, Piotr Kamiński musiał przyznać się do
pomyłki i ustąpić. Patrzyłem na to i słuchałem
urzeczony: sesja jeszcze się nie rozpoczęła, a
już ustalono parę faktów w kwestiach doprawdy
pasjonujących. Później było już tylko lepiej, bo…
…w obradach…
…wzięło udział ponad sto osób z Kórnika,
Poznania, Śremu, Kościana, Wrocławia oraz
Warszawy – no i zapewne jeszcze z kilku innych miejscowości. Publiczność wiernie trwała
na miejscach przez ponad cztery godziny, a
znaczna jej część aż do końca, czyli do 22.00.
Nic dziwnego, bo referaty, bywało, zapierały
dech w piersiach (z początku – niestety – także
z przyczyny rzężącego mikrofonu, który na
szczęście dał się szybko opanować). Cały czas
obecni byli gospodarze – czyli prof. Tomasz
Jasiński – dyrektor Biblioteki Kórnickiej PAN,
pani Katarzyna Woźniak, pani Edyta Bątkiewicz
– zarazem pierwsza referentka, mówiąca o kórnickich zbiorach powstańczych – oraz państwo
Małgorzata i Mikołaj Potoccy, twórcy wystawy,
która obradom towarzyszyła. A podczas obrad
byliśmy świadkami…
…spotkania potomków tych, którzy…
…sto pięćdziesiąt lat temu uczestniczyli
w powstaniu, pochodząc z trzech zaborów,
walcząc w różnych oddziałach. A zatem spotkaliśmy się z panią Stanisławą Andrejewską,
której pradziadek, kórnicki rymarz i siodlarz
Leon Król przeszedł długi szlak bojowy pod
komendą legendarnych dowódców – Younga i
Taczanowskiego. Dalej, czekało nas wirtualne
spotkanie z kórniczaninem Czesławem Olsz-
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tyńskim, którego postać powoli wyłania się z
niepamięci. Był bowiem mieszkańcem kilku
miast, a pojawia się między innymi na zdjęciach
z moich rodzinnych, kórnickich zbiorów. Teraz
dowiedzieliśmy się, że schyłek życia spędził
w Kościanie i tam spoczął po śmierci. Jego
biografię bada pan Jan Pawicki, który też o
Czesławie Olsztyńskim obszernie opowiedział.
Ale może najbardziej może…
…niesamowite było spotkanie…
…wspomnianego już pana Andrzeja
Nováka-Zemplińskiego z rodziną państwa
Suszków. Novákowie do dziś posiadają dwór
w Glanowie pod Miechowem; dziadek pani
Janiny Suszki, Karol Firganek, bohatersko
bronił tegoż dworu w dniu 15 VIII 1863 roku jako
jeden z dziesięciu strzelców oddziału hrabiego
Aleksandra Krukowieckiego. Ta obrona przeszła do historii i do legendy, była wielokrotnie
opisywana. Niemniej wszystkie znane opisy
pochodzą od osób trzecich i są zaprawione
literacko-dziennikarską fikcją. Tymczasem

pamiętnik Karola Firganka – wciąż jeszcze
nieopublikowany – jest nie tylko ciekawy i barwny, ale okazuje się jedyną znaną dziś relacją z
pierwszej ręki. Jako jeszcze inny niesamowity
świadek obrony dworu w Glanowie objawił się
ponadto…
…obraz Artura Grottgera…
– którego to faktu (bo już można chyba
mówić o stwierdzonym fakcie) historycy sztuki
byli nieświadomi. Panuje bowiem pośród nich
słuszne skądinąd przekonanie o symbolicznym
i uogólniającym charakterze grottgerowych
rysunków (mimo że wielokrotnie usiłowano
przypasować je do konkretnych osób i wydarzeń). Tym razem jednak…
…związki rodziny Nováków z Grottgerem…
…naprowadziły nas – poprzez referat pana
Andrzeja Nováka-Zemplińskiego – na wniosek,
że choć „Obrona dworu” z cyklu „Polonia” nic
wspólnego z obroną dworu w Glanowie nie
ma, to jednak obraz Grottgera „Pożar dworu
pod Miechowem” musiał już być zainspirowany opowieścią o obronie płonącego dworu
w Glanowie. Sądzić trzeba, że Grottgerowi
opowiedział o niej Konstanty Novák, jego bliski
znajomy, który w roku 1863 krążył pomiędzy

Glanowem a Krakowem, podczas gdy Artur
Grottger – pomiędzy Krakowem a Wiedniem.
Dla hipotezy takiej brak nawet alternatywy, bo
dwór w Glanowie stał rzeczywiście „pod Miechowem” i spłonął, a postaci ukazane na płótnie
(w tym niemowlę wynoszone z płomieni przez
brodatego powstańca) odpowiadają bohaterom
obrony, znanym tak z ówczesnej prasy, jak i z
rodzinnych relacji Nováków.
Nie mniej niesamowite było spotkanie
…z Czarką Traugutta…
która towarzyszyła przyszłemu dyktatorowi
powstania w kampanii poleskiej do maja lub
czerwca roku 1863. Po bitwie pod Horkami
Traugutt, podówczas naczelnik powstańczy
powiatu Kobryńskiego, dzierżąc tę właśnie
czarkę wzniósł toast na cześć towarzysza broni – Franciszka Jundziłła, zarazem naczelnika
sąsiedniego powiatu słonimskiego. Przyglądał
się temu zapewne powstaniec Józef Szarecki,
poleski ziemianin, znajomy (a może i przyjaciel) Jundziłła. Po spełnieniu toastów Jundziłł

i Traugutt wymienili czarki, rozeszli się i już
nigdy więcej się nie spotkali. Traugutta czekała
męczeńska śmierć na stokach Cytadeli, Jundziłł
miał rychło umrzeć na emigracji, w paryskim
Hôtel-Dieu. Czarkę Traugutta otrzymał wówczas od wdowy po Jundzille jej chrześniak, mały
Staś Szarecki, syn Józefa. Posiada ją dziś jego
prawnuk Dominik Księski (skądinąd redaktor
naczelny Tygodnika Lokalnego Pałuki), który
niesamowite wędrówki Czarki rekonstruował, a
teraz zarówno fakty, jak hipotezy swoje streścił.
.W ten sposób z losami ludzi przeplatały się
podczas obrad…
…losy przedmiotów…
…które można było ujrzeć na wystawie,
zaaranżowanej przez Państwa Małgorzatę i
Mikołaja Potockich, przekonując się, że przeszłość „to dziś, tylko cokolwiek dalej”. Widok
tych przedmiotów autentycznie wzruszał. Jakże
niewiele brakowało, aby przepadły! Ileż niebezpieczeństw czyhało na przykład na spuściznę
powstańczego pokolenia Nováków – cały poczet tej familii ujrzeliśmy na charakterystycznych
fotografiach z epoki. Z kolei pamiętnik Karola
Firganka mógł zginąć w masowym grobie, w
którym spoczął w roku 1940 rozstrzelany przez
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Niemców i Ukraińców Kazimierz Firganek, syn
Karola. Rękopis przejęła jednak Jadwiga Firgankówna. Po roku 1945 postanowiła pozostać
w rodzinnym domu w Stanisławowie - i długo
nie wiadomo było, gdzie jest i czy żyje. Oraz
gdzie znajduje się pamiętnik Karola Firganka.
Iście sensacyjną relację o ostatecznym wywiezieniu pamiętnika ze Związku Sowieckiego
usłyszeliśmy z ust tego, który wywiezienia dokonał – czyli prof. Bolesława Suszki. Nie mniej
dramatyczne przejścia były udziałem Czarki
Traugutta – która wpierw uniknęła rabunku podczas ekspatriacji, a potem, już w PRL-u, uratowana została z rąk sanitariusza-złodzieja przez
hospitalizowaną przezeń właścicielkę Czarki,
staruszkę Irenę Szarecką, córkę Stanisława.
Intrygująco przedstawia się też (nie omawiany
wprawdzie podczas sesji) los fotografii styczniowych weteranów z Wielkopolski, wykonanej w
roku 1913, a potem kopiowanej, oddawanej w
depozyt, rozpoznawanej na nowo i użyczonej
na wystawę przez panią Elżbietę Nogajewską,
prawnuczkę Kazimierza Gierlińskiego z Kórnika. Tego, który organizował transporty
…broni powstańczej…
z Kórnika do Królestwa. Nad tym, jakimi
karabinami mógł rozporządzać Kazimierz Gierliński, szeroko rozwodził się Michał Mackiewicz,
ekspert w dziedzinie broni strzeleckiej, pracownik Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.
Najciekawsza w jego fenomenalnie przygotowanej wypowiedzi była – dla mnie przynajmniej
– hipotetyczna identyfikacja „szesnastostrzałowego sztucera”, jakim hrabia Jan Działyński
posługiwać się miał w bitwach pod Pyzdrami i
Ignacewem (wedle późniejszych wspomnień
uczestników tychże starć). Pan Mackiewicz
zaproponował wstępnie, że mogło tu chodzić
o pierwowzór sławnego Winchestera, czyli o
karabin Henry’ego wzór 1862. Zarazem odniósł
się do zachowanego w kórnickich zbiorach (i
ukazanego na wystawie) zestawu projektów
dwudziestostrzałowego „karabinu Działyńskiego”, o czym zapewne napisze więcej w
materiałach posesyjnych.
Wszystko to były niejako namacalne spotkania z ludźmi i przedmiotami – współczesnymi
świadkami przeszłości. Ale wysłuchaliśmy także
szeregu interpretacji, wygłoszonych z dalszej
perspektywy. I tak, dane nam było przekonać
się, że...
…Grottger wielkim artystą był…
…co nie jest bynajmniej orzeczeniem
błahym, bo nie dla wszystkich oczywistym. Po
latach podziwu przyszedł przecież czas, gdy
Grottgerowi odmawiano wielkości, przypisując jego popularność wyłącznie patriotycznej
tematyce dzieł. Okazuje się, że było dokładnie
na odwrót. Sceny patriotyczne rysowało wielu,
a jedynie Grottger – i to nieprzypadkowo –
zapanował nad naszą wyobraźnią. Przyczyny
tego stanu rzeczy wytłumaczył prof. Mariusz
Bryl, w drugim i długim sesyjnym referacie. A
z kolei to,…
…że powstańczy dwór cierpiał i umierał…
choć na dworkowych facjatkach nierzadko
pisano wojowniczo: „Jam dwór polski, co walczy
mężnie” – wyjaśnił nam prof. Wiesław Ratajczak. Powstańcza walka byłaby niemożliwa bez
dworów, ale jakże często kończyła się dla nich
zagładą. I dlatego nie sama walka, lecz przede
wszystkim klęska i upadek domu najgłębiej
zapadły w pamięć potomnych. W polskiej lite-
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raturze pięknej zapanowały więc nostalgiczne
wspomnienia o zabitym, rodzinnym gnieździe…
Ale, że jednak
…dwór także walczył…
– można się było przekonać na przykładzie
wspomnianego już dworu w Glanowie, o którym
opowiadał, wedle wspomnień Karola Firganka, Konstantego Nováka i innych dostępnych
źródeł – piszący te słowa. Ponadto dech w
piersiach zaparły wypowiedzi…
…prof. Macieja Giertycha
i Grzegorza Brauna…
którzy zabrali głos w dyskusji na zakończenie sesji. Prof. Giertych krótko opowiedział
o swoich przodkach, bezpośrednio związanych
z bohaterami i twórcą „Wiernej rzeki”. Publicznie
ofiarował też do zbiorów Biblioteki Kórnickiej
nowe wydanie książki pióra swego ojca, Jędrzeja, poświęconej powstaniu styczniowemu.
Grzegorz Braun – prócz wyłuszczenia swoich
sentymentów propowstańczych, ale i krytycznego podejścia do powstania jako politycznej
prowokacji – wspomniał o swoim rodzinnym
związku z „Wierną rzeką”. Obaj panowie dostali
gromkie brawa od większości obecnych (acz,

z drugiej strony, przynajmniej dwie osoby demonstracyjnie opuściły salę obrad). Na koniec
śmiem stwierdzić, że…
…sesja udała się nadspodziewanie…
…jako że i referenci dopisali, i publiczność
dopisała; ci pierwsi wzbudzili niekłamane
zainteresowanie tej drugiej, ta druga zaś była
wierna i wrażliwa. Niewielka wystawa zgromadziła przedmioty dotąd niepublikowane i
nie pokazywane publicznie; podczas obrad
doszło do kilku ważkich ustaleń, które są, jak
sie zdaje, nowościami (skromnymi lub i nie) w
literaturze dotyczącej postania styczniowego;
nie mówiąc już o przemiłej kolacji dla referentów,
którą zafundował burmistrz Kórnika.Wspomnę
jeszcze, że część młodszych uczestników zamiast słuchać lub robić zdjęcia – czyniła notatki
rysunkowe.
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Grottger -Traugutt - Działyński u powstańcy z Kórnika - relacja

No i – mam nadzieję, że obiecana przez
gospodarzy publikacja materiałów z sesji
wprowadzi owe nowe rzeczy w obieg. O co
aż się proszą.
Jacek Kowalski

Podziękowanie
Żona i syn z rodziną

ś. p. Jerzego Fogla

oraz pozostali członkowie rodziny
serdecznie dziękują wszystkim osobom,
które świadczyły wielkoduszną i wszechstronną pomoc w trakcie choroby Jurka.
Wyrażamy głęboką wdzięczność
za przybycie na uroczystości żałobne przyjaciołom i znajomym.
Dziękujemy delegacjom:
Władzom Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
oraz przedstawicielom i pracownikom Instytutu Prahistorii UAM,
Urzędu Miejskiego w Kórniku
z burmistrzem p. Jerzym Lechnerowskim,
Gminy Żydowskiej w Poznaniu
z przewodniczącą p. Alicją Bromberger-Kobus,
Biblioteki Kórnickiej PAN w Kórniku,
Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku.
Dziękujemy za wygłoszone mowy pożegnalne.
Również słowa podziękowań kierujemy do chóru Castellum Cantans
i orkiestry dętej IV Drużyny Harcerskiej z dyrygentami za oprawę muzyczną.
Dziękujemy za przysłane i złożone kondolencje,
za modlitwy, zamówione intencje mszalne.
Wszystkim, którzy pamiętali...
Irena Fogel i Łukasz Fogel z rodziną
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Rajd Rowerowy dedykowany fundatorowi Zakładów Kórnickich
Władysławowi Zamoyskiemu w 160 rocznicę urodzin

Organizator:

Mecenat:

Pszczoły mimo swojej pracowitości lubią
też „wygodne życie”. Dlatego w pierwszej
kolejności penetrują obszary znajdujące się
blisko pasieki.
Stamtąd robotnice pszczele dostarczają
do ulowego domku trzy podstawowe artykuły
„pierwszej potrzeby”: wodę, pyłek i nektar.
Pszczoły przyzwyczajają się do pewnych atrakcyjnych dla nich miejsc. Dlatego „w ciemno” zawsze pojawiają się na działkach rekreacyjnych
i na … cmentarzach.
W tym pierwszym miejscu, dzięki inwencji
właścicieli działek występuje bogactwo ilości
i różnorodności roślin, kwitnących także w
różnych okresach. Stąd ciągłe „dostawy” pyłku
i nektaru dla pszczół. Drzewa, krzewy i inne
rośliny pielęgnowane są przez gospodarzy
ogródka, którzy przede wszystkim dbają o

Patroni medialni:

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

Partnerzy:

Sponsorzy:

Koordynatorzy akcji:

PSZCZELI PARADOKS NAZW DWÓCH MIEJSC

stałe zaopatrzenie w wodę, chętnie pobieraną
wówczas przez te pożyteczne owady. Aktywność działkowców przejawiająca się głównie w
okresie od marca do października, zbiega się z
aktywnością pszczół.
Na cmentarzach zaś, na grobach bliskich,
oprócz kwiatów sztucznych znajdują się kwiaty
cięte, doniczkowe i gruntowe. Odwiedzając
groby bliskich, dbamy także o właściwe, stałe
nawodnienie tych roślin. Pszczoły mogą wówczas „awaryjnie” posilić się pyłkiem i nektarem,
ale o „pożytku pszczelim”, czyli obszarze
występowania w przyrodzie bazy pokarmowej
dla pszczół miodnych - nie można tu wówczas
mówić. Pszczoły nie wzgardzą też wodą z tego
miejsca i zabiorą ją do ula.
Niestety paradoksalnie, o ile teren cmentarza jest dla pszczół „źródłem” życia, o tyle
obszar działek rekreacyjnych staje się dla nich
często cmentarzyskiem. Dzieje się tak dlatego,
że niektórzy działkowcy w trosce o swoje plony,
używają środków ochrony roślin nie przestrzegając instrukcji zastosowania danego środka.
Działki są małe, a porcje środków chemicznych
sprzedawane zbyt duże - jak na gospodarowany przez działkowców obszar. „Szkoda
wyrzucić” resztę środka, więc albo zużyty
zostanie kiedyś po okresie przydatności, albo
zwiększy się dawkę lub spryska całą działkę.
Trudno wyizolować miejsce do spryskania przy

gęstości wielokulturowych upraw. Opryskane
zostają wówczas nie tylko „planowo” dane
kwiaty, ale i sąsiednie oraz podłoże, w tym np.
trawnik, który potem zostaje zroszony wodą. W
efekcie pszczoły giną zatrute jeszcze na terenie działki lub padają w drodze do ula. Część
pszczół skażona środkiem ochrony roślin, nie
potrafi już odnaleźć drogi do ula. Nieliczne, które
dotrą do swojego ula, i tak nie zostają wpuszczone przez strażniczki, bo „pachną obco” i
jako „nieswoje” zostają wykluczone z pszczelej
rodziny. Rodzina pszczela stopniowo wymiera
nie tylko od zatrucia, ale i z głodu, bo zbieraczki
nie przynoszą oczekiwanego pożytku i wody.
Podobnie jest z substancjami lotnymi. O
ile na cmentarzu pszczołom nie przeszkadza
dym z palonych zniczy, o tyle opary z dymu czy
sprayu przeciw owadom działają na pszczoły
podobnie jak źle zastosowane środki ochrony
roślin.
Przestrzegajmy instrukcji stosowania tych
środków. Pomyślmy może o innych ekologicznych, naturalnych środkach chroniących rośliny,
ale jednocześnie nieszkodliwych dla samych
owoców, warzyw, czy przede wszystkim dla
ludzi, zwierząt i niektórych (…zwłaszcza tych
pożytecznych) owadów.
Stanisław Duszczak
Koło Pszczelarzy w Kórnik

RUBRYKA STAŁA

KULTURA

BZZZ ... zza ula

Odjazdowy Bibliotekarz

„Gdzie słyszysz śpiew Tam idź, tam dobre serca mają,
źli ludzie uwierz mi, Ci nigdy nie śpiewają„
W sobotę, 20 kwietnia 2013 roku w
pewnym wyjątkowym miejscu można
było usłyszeć śpiew, śmiech i muzykę.
Podczas sobotnich zajęć Klaudynki –
Kórnickiego Stowarzyszenia Pomocy
Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową, podopiecznych
odwiedziła muzykalna, polsko-francuska
rodzinka. Rodzice: Dominika i Alex oraz
dzieci: Nasza, Violette, Noe.
A było tak…
Poruszeni wiadomością o przybyciu gości podopieczni szeptali z zaciekawieniem.
Kiedy wszyscy zgromadzili się w kręgu
okazało się, że uśmiech mówi wieloma
językami i nie zna granic. Dominika szybko
przełamała lody proponując zgromadzonym

zabawę muzyką. Akordeon i trąbka, które
przybyły wraz z gośćmi rozbrzmiały w sali
wieloma kolorami. Podopieczni przyłączyli się do muzykowania korzystając z
własnoręcznie wykonanych instrumentów
(puszki wypełnione grochem i ryżem) oraz
marakasów, talerzy, grzechotek. Podczas
spotkania Remek z wielkim zaangażowaniem układał słowa piosenki powtarzanej
przez całą grupę. Pan Józef zaprezentował
gościom kilka polskich piosenek z oryginalnym układem tanecznym. Chętni próbowali
wydobyć dźwięk z trąbki oraz rozciągnąć
uparty akordeon.
To był dzień pełen wrażeń. Zarówno dla
podopiecznych jak i dla gości, którzy byli
pod wrażeniem miejsca, ludzi i atmosfery.

Dominka, która odwiedza rodzinę w Polsce
zapowiedziała nową tradycję swoich wizyt.
Do obowiązkowych punktów każdego kolejnego przyjazdu dołączyła „Klaudynkę”. A
my, serdecznie zapraszamy i zachęcamy
wszystkich, którzy chcą umilić czas naszym
podopiecznym. Zachęcamy do odwiedzania
i wysyłania pozytywnej energii podopiecznym, dla których uśmiech i życzliwość
znaczą bardzo wiele.
„Trzeba pamiętać o nieustającej
wdzięczności za ten dar, jakim jest dla
człowieka drugi człowiek”
Dagmara Horodecka

APEL DO ROLNIKÓW, SADOWNIKÓW, OGRODNIKÓW I DZIAŁKOWCÓW
„PSZCZOŁA = PRZYJACIEL = PRZYSZŁOŚĆ”
Koło Pszczelarzy w Kórniku zwraca się z niniejszym apelem
do wszystkich rolników, sadowników, ogrodników i działkowców, którzy przeprowadzają chemiczną ochronę roślin.
Drodzy rolnicy, sadownicy, ogrodnicy i działkowcy – przestrzegajcie terminów oprysków i okresów prewencji po zastosowaniu
środka, kiedy człowiek i zwierzęta nie powinny się z nim stykać. Dobierajcie odpowiednie preparaty, dozujcie środki zgodnie z
instrukcjami stosowania.
Przez niewłaściwie wykonywane opryski giną pszczoły, które są głównymi zapylaczami roślin i to od nich zależy wielkość
plonów oraz przyszłość ludzkości.
Ryzyko zatrucia pszczół można zmniejszyć przez m.in. niestosowanie środków ochrony roślin bardzo toksycznych i toksycznych w czasie kwitnienia, nie opryskiwanie upraw, w których są kwitnące chwasty, dobieranie preparatów mało toksycznych dla
pszczół oraz przestrzeganie okresów prewencji. Jeżeli istnieje niebezpieczeństwo zatrucia pszczół zabieg należy wykonywać
późnym wieczorem po zakończeniu lotów przez pracujące pszczoły.
Kwestie oprysków reguluje Ustawa o ochronie roślin, zgodnie z którą środki ochrony roślin można stosować wyłącznie w taki
sposób, aby nie dopuścić do zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska.
Chrońmy pszczoły dla wspólnego dobra nas wszystkich !
Koło Pszczelarzy w Kórniku
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Po długiej, zimowej przerwie do
treningów na otwartej przestrzeni
wrócili zawodnicy sekcji łuczniczej
UKS „Jedynka-Kórnik” – SKS „Sokół”
Radzewo. Pierwszymi zawodami w nowym sezonie, w jakich wzięli udział był
Wiosenny Turniej Prezesa KS Leśnik.
Odbył się on 28 kwietnia w Poznaniu.
Wystartowała w nim dwójka naszych
zawodników: Bartosz Radziejewski
oraz Kinga Banecka, oboje w kategorii
dzieci. Najmłodsi strzelali z odległości
15 i 10 metrów. Bartek był najlepszy
w ś r ó d c h ł o p c ó w, a K i n g a d r u g a z
dziewcząt. Następne starty w maju.
Warto też dodać, iż naszemu klubowi
nadano licencję w Polskim Związku
Łuczniczym, co jest kolejnym krokiem
w rozwoju sekcji, podążającej śladami
Robin Hooda.
K. TAKmier

XXI BIEG„ BIAŁĄ DAMĄ”
TERMIN:
24 maja 2013 ( piątek ) godz. 14:00
ZAPISY: od godz. 12:30 – 13:30
w Ośrodku Sportu i Rekreacji
w Kórniku na Błoniach.
I grupa młodsza roczniki 2002 i młodsi
oraz II grupa roczniki 2001
startują o godz. 13:00
O godz. 13:45 nastąpi wyjazd autobusu
na start wspólny pozostałych kategorii
wiekowych czyli 2000
i starszych do Bnina.
Bieg starą trasą czyli:
z ul. Zwierzynieckiej
– dalej drogą przez Zwierzyniec
z metą w OSiR.
Przed startem będą oznaczane kartki
startowe, które zawodnicy otrzymają przy
zapisach do biegu
( leg. szkolna lub dowód osobisty)
NAGRODY - dyplomy
oraz nagrody rzeczowe
dla najlepszych w kategoriach wiekowych
osobno dla kobiet i osobno dla mężczyzn.
Kategorie wiekowe: 2002 i młodsi, 2001 ,
2000-1999, 1998 i starsi
Specjalne nagrody dla najstarszych i najmłodszych mieszkańców gminy Kórnik.
Ponadto wśród wszystkich uczestników,
którzy nie zdobyli nagród rozlosujemy
nagrody pocieszenia.
START W BIEGU OSÓB
BEZ PRZECIWSKAZAŃ LEKARSKICH !!!
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Kolarze Limaro w Chełmsku Śląskim

RADZICKA I PŁOSAJ NA PODIUM
W CZESKIM JEVICKU
Bardzo dobrą formę zaprezentowały
zawodniczki Kórnickiego Limaro w niezwykle
silnie obsadzonym czteroetapowym wyścigu
kolarskim w Czeskim Jevicku. Na starcie Czeskiego klasyka stanęła rekordowa liczba 163
zawodników i zawodniczek 9 krajów. Wyścig
rozgrywany był w jak na Czeskie warunki
przystało w wysokich górach i praktycznie przy
ciągle padającym deszczu. W klasyfikacji generalnej po czterech etapach, wśród juniorek
zwyciężyła reprezentantka Słowacji Tereza
Medvedowa, a na drugim i trzecim stopniu
podium stanęły Kórniczanki Natalia Radzicka
i Nikol Płosaj, które bardzo równo jechały
cały wyścig a o kolejności między nimi zadecydowały zaledwie 2 sekundy. Na piątym
miejscu w „generalce” uplasowała się kolejna
zawodniczka Limaro Natalia Nowatorska, a na
dziesiątym Viktoria Żegleń. Najwięcej powodów
do zadowolenia trener Taciak miał jednak po
ostatnim etapie, jeździe indywidualnej na czas,
w której to obie siedemnastolatki z Kórnika
Nikol Płosaj i Natalia Radzicka zdecydowanie
zajęły pierwsze i drugie miejsce wśród juniorek,
pokonując Czeszkę Denisę Bartizalovą aż o
40 sek. W rywalizacji open z seniorkami Nikol
i Natalia zajęły podczas „etapu prawdy” drugie
i trzecie miejsce. Nasze dziewczęta pokonały
na czas ponad pięćdziesięciu chłopców… Na
Czeskim wyścigu był jedyny rodzynek z Kórnika szesnastoletni Szymon Korcz, który po
raz pierwszy startował w tak wielkiej imprezie
i radził sobie całkiem dobrze. Praktycznie co
dziennie na metę przyjeżdżał w czołowej grupie,
lecz jeszcze brakowało mu doświadczenia w
końcówkach. Najlepiej pojechał również w
„czasówce” kończącej wyścig, zajmując 22
miejsce. Całe zawody wygrał Duńczyk Mathias
Jorgensen.
PAWŁOWSKA PONOWNIE W ŚCISŁEJ
CZOŁÓWCE ŚWIATOWEJ
Podczas ostatniego weekendy ponownie
swoja pozycję w ścisłej światowej czołówce,
potwierdziła nasza Mistrzyni Świata Kasia

SPORT

SPORT

Kolarstwo

ŁUCZNICY BUDZĄ SIĘ Z ZIMOWEGO SNU

Pawłowska. Podczas czterodniowego niezwykle silnie obsadzonego luksemburskiego
wyścigu Cyclisme Feminin Elsy Jacobs, Kasia
zajęła w klasyfikacji generalnej czwarte miejsce,
ulegając jedynie aktualnej Mistrzyni Olimpijskiej
i Świata holenderce Marianne Vos zaledwie o
15 sek. Drugie miejsce zajęła była Mistrzyni
Świata na szosie, włoszka Georgia Bronzini,
a trzecie słynna Szwedka, Emma Johansson
zaledwie o 1 sek. przed Pawłowską.
BARDZO DOBRZY WYSTĘP MŁODZIKÓW
W ŻAGANIU
Liczna grupa młodzików (13-14 lat) reprezentowała Kórnik w VIII Ogólnopolskim
kryterium ulicznym w Żaganiu, w którym wystartowało ponad pięćdziesięciu zawodników w tej
kategorii wiekowej. Cała czwórka startujących
chłopców UKS Jedynka Limaro Kórnik wypadła
bardzo dobrze. Najbliżej na 7 miejscu finiszował
Jan Łamaszewski. Wojtek Bystrzycki, Mikołaj
Ratajczak I Sebastian Szymaniak zajęli kolejno
miejsca 10, 11, i 15. Wśród młodziczek najlepiej wypadła Sandra Ryszewska zajmując 6
miejsce, natomiast Gracjana Radzicka i Natalia
Szymczak minęły metę na 7 i 9 miejscu.
MATEUSZ TACIAK ZNÓW NA PODIUM
WIELKIEGO WYŚCIGU
Doskonale wypadł Mateusz Taciak w zakończonym w niedziele drugiego wyścigu w
Polsce po Tour De Pologne, Wyścigu Szlakiem

ZAPRASZAMY
Wszystkie dzieci w wieku 2-12 lat (2001-2011r) do udziału
w XXXX Wielkim Festynie Rowerowym Dla Dzieci,
w którym każdy uczestnik otrzyma upominek
oraz wszystkich sympatyków kolarstwa na:
XV Ogólnopolski Wyścig na Rowerach Górskich dziewcząt i chłopców
o Puchar Burmistrza gminy Kórnik.
Zawody odbędą się 26 maja 2013r. na stadionie OSiR w Kórniku
Program zawodów :
10.30 – 11.45 zapisy dzieci na stadionie w obecności lub opiekunów
( prosimy zabrać 4 agrafki )
12.00 start dzieci do lat 4 - dystans 100m
12.10 start dzieci do lat 6 - dystans 250m
12.20 start dzieci do lat 8 - dystans 400 m
12.30 start dzieci do lat 10 - dystans 800m
12.40 start dzieci do lat 12 - 2500m
13.00 start kat. Młodzik, Młodziczka - 7,5 km
13.45 ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

10 maja 2013 r.

Grodów Piastowskich. Kórniczanin startujący
w najlepszej Polskiej Zawodowej Grupie
Kolarskiej CCC Polsat, zajął ostatecznie, jako
najlepszy z Polaków trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. Zwyciężył Czech z niemieckiej
zawodowej grupy Net App-Endura Jan Barta
wyprzedzając słynnego Włocha Davide Rebellina i Mateusza Taciaka.
POWIAT POZNAŃSKI SPONSOREM
ZGRUPOWANIA KOLARZY
Dzięki uprzejmości władz Powiatu Poznańskiego, kolarska młodzież Kórnickiego Limaro
mogła w doskonałych warunkach przygotowywać się podczas górskiego zgrupowania
w Chełmsku Śląskim k/Lubawki. Dziesięcioosobową grupę młodzików na zgrupowaniu,
uzupełniło kilku juniorów i juniorek. Kórnicka
młodzież trenowała głównie na szosach Republiki Czeskiej, gdyż tamtejsze tereny są niezwykle malownicze, jak i szosy po tegorocznej
zimie nieporównywalnie lepsze niż w Polsce.
Dodatkowym ułatwieniem, są również niezwykle przyjaźnie nastawieni dla kolarzy kierowcy
Czescy, bo z Polskimi bywa różnie. Oprócz
zajęć treningowych sporo czasu poświęciliśmy
na zwiedzanie przepięknych okolic Chełmska,
Krzeszowa i Kamiennej Góry, oraz na naukę
konserwacji sprzętu.
Paweł Marciniak

Organizatorzy :			
Urząd Miejski w Kórniku
UKS Jedynka Kórnik
Wielkopolski Związek Kolarski
Firma LIMARO -- Mosina
Sponsorzy:
Gmina Kórnik
B.C.M. Nowatex – Puszczykowo
Firma OtoMoto
Fundacja Zakłady Kórnickie
Hotel RODAN,
Firma SHIMANO-POLSKA
BDC - BIKE
Firma Euro Bike - R&P Pawlak
Firma „Rowery Antkowiak”
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OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA

BRYLANT KÓRNIK INFORMUJE
18 maja, w dzień urodzin Karola Wojtyły, odbędzie się

Kórnicki Półmaraton
im. Błogosławionego Jana Pawła II

Start sztafety: 16:00 obok tablicy pamiątkowej na placu po dawnym kościele w Bninie
Start biegu głównego: 17:00 na stadionie OSiR Kórnik
Dystans: 21 370 m.
W pół maratonie udział może wziąć każdy
- bez wzglądu na dystans jaki planuje się przebyć.
10 maja o godzinie 19:00 w KCRiS Oaza odbędzie się ostatnie spotkanie organizacyjne
przed Półmaratonem.
Wszystkie osoby, które chcą pomóc w organizacji imprezy zapraszamy.
Propozucje zgłaszać można także pod adresem: korniczanin@kornik.pl
Więcej szczegółów w kolejnym Kórniczaninie.

Odwołane są wszystkie zajęcia fitness
oraz aqua aerobik

Ogłoszenia
DROBNE

* Lokal handlowo- usługowy z zapleczem w centrum Kórnika wynajmę – Tel.502 492 540
*Sprzedam Opel Vectra Kombi,rocznik 2000, silnik diesel, mały przebieg, stan bardzo dobry. Tel.608765925
*Sprzedam dom (173/800)wolnostojący w surowym stanie w Swarzędzu-Gortatowie. Cena 380 tys. zł. Tel. 605 267 201
*Nowa inwestycja. Cena 187 tys., Segment 70 m², garaż, ogród. Tel. 530-290-290
Zamieszkaj w Kórniku. Cena 207 tys. Segment dwupoziomowy, ogród, miejsce parkingowe. Tel. 530-290-290
*Sprzedam stół dąb rustykalny 100x160 po rozłożeniu 295 12 osób+6 krzeseł. Tel. 660719402
*Grill żeliwny na węgiel. Tel. 660719402
*Do wynajęcia nowe, urocze mieszkanie z balkonem dla dwóch osób(przy parku Kórnickim). Tel.782119440
*Kupię monety i stare zegarki. Tel. 604429077
*Poszukuję dodatkowej/sezonowej pracy. Tel. 600 978 857
*Zaopiekuje się dzieckiem z Kornika 6-7 zł\h. 782-135-220
*Drewno kominkowe, opałowe - dąb, buk, grab, jesion, akacja, brzoza, sosna, olcha. Tel.692-241-023
*Płoty kute, ogrodzenia, balustrady, kraty, siatka ogrodzeniowa, automatyka do bram. Tel.692-241-023
*Korepetycje z j. angielskiego i j. polskiego; Kórnik blisko rynku. Tel. 784 703 269.
*Protezy zębowe - różne usługi protetyczne, Kórnik, Plac Powstańców Wlkp. blok nr 1. Tel. 607 11 86 86.
*Nauka czytania, pisania oraz lekcje dla dzieci z dysleksją i trudnościami w nauce. Nauka przez zabawę. Kórnik. Tel. 784 703 269.
*Nauka gry na gitarze, lekcje indywidualne oraz możliwość uczenia większej grupy, cena oraz miejsce spotkań do uzgodnienia. Tel. 795 734 799
*Sprzedam ule wielkopolskie. Tel. 8190587
*Sprzedam felgi z oponami letnimi do Tico. Tel. 501 405 460
*Sprzedam telewizor Samsung, 3 letni, 40 cali, 1200 zł. Tel. 792 884 454
* Zaopiekuję się dzieckiem. Tel. 789 04 25 23
* Emeryt sprawny fizycznie szuka pracy (portier, ochrona itp.) Posiadam prawo jazdy, samochód. Tel. 606 390 219
* Sprzedam tv 29’’ Daewo, płaski ekran, srebrny, stan dobry, cena 370 zł. Tel. 665 239 775
* Wideofilmowanie, fotografia - tanio. Tel. 602 74 56 31
* Sprzedam działkę budowlaną w Rogalinku k. Mosiny (643 m²- 100 zł/m²). Media w drodze. Tel. 721 435 394
* Przyjmę pracownika do sklepu spożywczego. Tel. 509 458 206
* Sprzedam meble przedwojenne stół krzesła sekretarzyk szafonierę, zegar stojący, lampę. Tel.601 308 880
* Karcher - czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki meblowej i samochodowej, czyszczenie konserwacja tapicerki skórzanej. Tel. 607 128 265
* Poszukuje sprzedawcy do sklepu spożywczego w Borówcu. Tel. 608 033 745
* Komplet kół aluminium do VW 215/452R/17 - sprzedam. Tel. 696973600
* Panią do sklepu w Robakowie zatrudnię. Tel. 604126690
* Zatrudnię dorywczo do wykaszania pomoczy. Tel. 604126690
* Wynajmę pomieszczenie 42m² w centrum Kórnika na działalność gospodarczą. Tel. 501004404
* Szukam dodatkowej/sezonowej pracy w godzinach popołudniowych lub/i w soboty. Mężczyzna 26 lat. Tel. 600 978 857
* Wynajmę mieszkanie 3 pok. nowe, wyposażone 62m2,1400zł/m-c. Tel.726-101-002
* Szkoła podstawowa POMOC W NAUCE angielski i wszystkie inne przedmioty.Tanio i profesjonalnie! Tel. 792-516-888
* Sprzedam Fiat Ducato Maxi 2.3 , rp 2008, przebieg tylko 160.000km (wystawiam fakturę vat). Tel. 506 490 723
* Sprzedam spacerówkę, łóżeczko turystyczne, konia na biegunach wszystko jak nowe. Tel. 506 490 723
* Sprzedam aparaty telefoniczne stacjonarne Panasonic, oraz magnetofon szpulowy z taśmami. Tel. 506 490 723
* Sprzedam suknię ślubną kolor ecru rozm. 36/38, wzr.164/168 (tanio). Płaszcz damski skórzany nowy rozm .36/38, wzr.164/168. Tel. 506 490 723
* Sprzedam, matę edukacyjną, nowe ciuszki, kurtki , buty, sweterki itp dla dziewczynki od 0-5 lat. Tel. 506 490 723
* Sprzedam Subwoofer + 4 głośniki firmy Thomson , oraz kompletny ubiór do jazdy konnej rozm M/S. Cena do negocjacji. Tel. 506 490 723
* Sprzedam telefon komórkowy Nokia 6020, Nokia 2330, oraz LG BL-20. Ceny do negocjacji. Tel. 506 490 723
* Korepetycje z j. angielskiego i j. polskiego; Kórnik blisko rynku. Tel.: 784 703 269.

Uprzejmie informujemy,
że KCSiS OAZA
w Boże Ciało (30 maja br.)
będzie czynna w godzinach
12:00 - 20:00.
Zapraszamy na pływalnię i siłownię.

Ogłoszenia drobne są darmowe. Powinny zawierać maksymalnie 15 słów, wraz z nr. telefonu. Nie mieszczące się w jednej linijce ogłoszenia mogą
zostać skrócone przez Redakcję, lub nie będą publikowane. Pierwszeństwo mają niepublikowane wcześniej ogłoszenia. W przypadku, gdy liczba
nowych ogłoszeń jest większa niż liczba miejsc na ogłoszenia, o publikacji decyduje kolejność nadesłania.
Ogłoszenia prosimy przynosić osobiście, przesyłać pocztą, pocztą elektroniczną (adres w stopce redakcyjnej na str. 22), lub przekazywać telefonicznie.
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ADRES REDAKCJI:
62-035 Kórnik -Plac Niepodległości 41, tel.61 8170411 wew. 693 ,
ades e-mail: korniczanin@kornik.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz listów.
Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.
Nie publikujemy listów nie podpisanych.

Następny numer Kórniczanina ukaże się 24 maja 2013 r.
Materiały do następnego numeru prosimy dostarczać
do 17 maja 2013 r.

nr 9/2013

10 maja 2013 r.
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