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W s z y s t k i m Pa n i o m z o k a z j i D n i a K o b i e t
moc wiosennych, serdecznych życzeń
ś l e Re d a k c j a K ó r n i c z a n i n a
W tym numerze :
- Przekaż 1 % podatku
- Utrudnienia na Placu Niepodległości
- Wywiad z poetą
Foto. ŁG

- Ulgi w KOMBUSIE
- Kasia Pawłowska znów z medalem

Z RATUSZA

PROSTO Z RATUSZA
Spotkanie w sprawie Kórnickich Dni Nauki

Spotkanie organizacyjne
festynu Gmina Kórnik Wylęgarnią Pomysłów

Spotkanie z wojskowymi

Jeśli posiadasz
k wiaty doniczkowe,
które nie są już
Tobie potrzebne,
może chcesz
zmienić
wystrój mieszkania,
może k wiaty się w nim
już nie
mieszczą?
Zadzwoń do OAZY.
Chętnie przyjedziemy
i je odbierzemy.
tel. 61 649 88 75

19 lutego burmistrz Jerzy Lechnerowski,
wiceburmistrz Antoni Kalisz i kierownik
Wydziału Planowania Przestrzennego Sławomir Lepczyński spotkali się z przedstawicielami Wojskowego Zarządu Infrastruktury
i Ministerstwa Obrony Narodowej w sprawie
uchwalenia planu zagospodarowania
przestrzennego związanego z magazynem
środków bojowych w Borówcu. Ustalono,
że WZI przygotuje projekt porozumienia z
Gminą Kórnik dotyczącego ewentualnych
odszkodowań związanych ze zmianą planu.

nizowane przez wójta Dopiewa i Zarząd
Powiatu Poznańskiego Stowarzyszenia
Sołtysów Województwa Wielkopolskiego. Tematem konferencji był rozwój
społeczno-gospodarczy gmin Powiatu
Poznańskiego i współpraca jednostek
samorządu z rolnikami.
Gminę Kórnik reprezentowali wiceburmistrz Antoni Kalisz oraz Tadeusz
Kuźma, Józef Bartkowiak, Jan Nowak i
Sławomir Zakrzewski.
Droga - projekt kluczowy?

Także 19 lutego burmistrz spotkał się
z przedstawicielami Fundacji Zakłady Kórnickie oraz Wydziału Promocji. Tematem
rozmowy była organizacja 10-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wydarzenia
okolicznościowe współorganizowane przez
Urząd Miejski i FZK odbędą się 1 maja na
podzamczu.

W sprawie budowy arterii łączącej
drogi krajowe 433 z 434 rozmawiał w
Urzędzie Marszałkowskim 26 lutego
burmistrz Jerzy Lechnerowski z z wicemarszałkiem Wojciechem Jankowiakiem.
Gmina przygotowuje się do realizacji
fragmentu tej drogi, który umożliwi wykorzystanie terenów aktywizacji gospodarczej w okolicach Żernik. Marszałek
nie wyklucza, że realizacja inwestycji ma
szansę znaleźć się na liście projektów
kluczowych WRPO na latach 2014-20.

Przygotowania do festynu

Spotkanie z konserwatorem

20 lutego w KOKu zorganizowano spotkanie dotyczące festynu Gmina Kórnik Wylęgarnią Pomysłów. Na spotkanie przybyło
kilkudziesięciu przedstawicieli organizacji
społecznych i instytucji. Obecny był także
burmistrz Jerzy Lechnrowski, radne Julia
Bartkowiak i Dorota Półchłopek oraz radny
powiatowy Zbigniew Tomaszewski.
Tegoroczna impreza odbędzie się 25
maja w trzecim dniu Kórnickich Spotkań z
Białą Damą.

27 lutego burmistrz Jerzy Lechnerowski spotkał się z Powiatowym
Konserwatorem Zabytków Wiesławem
Biegańskim. Omówiono możliwość
przeprowadzenia drogi łączącej ul.
Zamkową z ul. Średzką, za budynkami
„Pługa” (południowo wschodnia pierzeja
rynku). Takie rozwiązanie zmniejszyłoby
ruch samochodowy na obszarze między
ratuszem a kościołem. W najbliższym
czasie dojdzie do rozmów w tej sprawie
z jednostkami Polskiej Akademii Nauk
i Fundacja Zakłady Kórnickie. Obecnie
teren administrowany jest przez Zakład
Doświadczalny PAN.

Jubileusz
wstąpienia Polski do UE

Spotkanie z sołtysami
21 lutego w Dopiewie odbyło się kolejne
spotkanie burmistrzów, wójtów, radnych i
sołtysów powiatu poznańskiego zorga

7 marca 2014 r.

Zmiany w projekcie
Także 27 lutego odbyło się spotkanie
dotyczące miejscowego planu zagospodarowania terenów pomiędzy ul. Zwierzyniecką w Bninie a obwodnicą. Projekt planu
był już wyłożony do publicznego wglądu.
Po konsultacji z właścicielami gruntów
zaproponowano zmiany projektowe. Część
z nich dotyczy umiejscowienia obiektów
użyteczności publicznej (oświatowych i
innych) na terenach należących do Agencji
Nieruchomości Rolnych.
Pozwoli to samorządowi o staranie się o
nieodpłatne przejęcie tych terenów.
Przygotowany będzie nowy projekt, który zgodnie z procedurą wyłożony zostanie
ponownie do publicznego wglądu.
O utrzymaniu
porządku na drogach
Tego samego dnia wiceburmistrz Antoni
Kalisz uczestniczył w spotkaniu z zarządcami dróg powiatowych, wojewódzkich i
krajowych przechodzących przez tereny
naszej gminy. Przeanalizowano możliwość
współpracy w zakresie utrzymania czystości i porządku w pasie drogowym. Gmina
zaoferowała pomoc w zakresie zarówno
odbioru zebranych na poboczach odpadów,
jak i organizacji prac interwencyjnych (przy
wykorzystaniu osób skazanych).
Spotkanie w Jarocinie
W Jarocinie spotkali się 28 lutego przedstawiciele gmin współtworzących związek
międzygminny powołany do gospodarowania odpadami.
Omówiono postępy działań w kierunku
realizacji budowy zakładu zagospodarowania odpadów.
Opr. ŁG

3

XLIV Sesja Rady Miejskiej w Kórniku,
która odbyła się 26 lutego br. rozpoczęła się
miłym akcentem: prezes stowarzyszenia Lider
Zielonej Wielkopolski Dariusz Tomaszewski
wręczył nagrodę przyznaną Gminie Kórnik w
ramach konkursu „Dobre praktyki”. Podstawą
do wyróżnienia w kategorii budowa miejsc
integracji - stała się świetlica w Czołowie. Na
początku sesji podziękowano także panu
Maciejowi Słowińskiemu, który zrezygnował z
pełnienia funkcji sołtysa Borówca po 7 latach
pracy. Oficjalnie powitano także panią Dorotę
Puchalską - nową panią sołtys.
Zmiany w budżecie- nowe obligacje
i bezprocentowa pożyczka
Sporą dyskusję wywołały zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz założeń budżetu
Gminy Kórnik.
Jedną z propozycji, jakie pojawiły się w
planach inwestycyjnych jest budowa drogi w
Żernikach. W związku z planowaną inwestycją
na odcinku około 2 km od drogi wojewódzkiej
433, Gmina Kórnik otrzymała od spółki MyPlace
Development Spółka z o.o. propozycję otrzymania pożyczki do kwoty 15.000.000 zł, czyli do
wysokości przewidywanych kosztów budowy.
Spółka ta zainteresowana jest szybką realizacją zadania, ponieważ przy nowej drodze
znajdują się tereny inwestycyjne będące jej
własnością.
Pożyczka jest nieoprocentowana, a jedynym kosztem jest prowizja w wysokości 15.000
zł. W roku bieżącym pożyczymy 1/3 sumy.
Resztę możemy otrzymać w roku 2015. Spłata
pożyczki nastąpi do 2021 roku.
Dodatkowo przegłosowano możliwość emisji obligacji. Uchwała dała formalny początek i
podstawę prawną procedurze uruchamiania
emisji obligacji komunalnych w trybie emisji
niepublicznej. Jak czytamy w uzasadnieniu:
„emisja obligacji ma na celu sfinansowanie
planowanego deficytu budżetowego roku 2014,
związanego z wydatkami majątkowymi, a także
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Gminy bardziej
korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt
bankowy, głównie z uwagi na swoją elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia
takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które
zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu. Przeprowadzone
analizy finansowe wykazały, iż emisja na kwotę
7.500.000 PLN pozwala zachować płynność
finansów Gminy we wszystkich latach trwania
emisji i gwarantuje bezpieczną spłatę całego
zobowiązania, a także jest zgodna z przepisami
ustawy o finansach publicznych”.
Kolejne obligacje znacznie zwiększają zadłużenie gminy, które pozostaje jednak poniżej
maksymalnych dopuszczalnych wskaźników
zadłużenia.
W planach budżetowych zmniejszono
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dochody o 2.500.000 zł dochody planowane
wcześniej z tytułu sprzedaży nieruchomości.
Dokonano także zwiększenia wydatków o
6.481.587 zł na zadania inwestycyjne: Dotyczyło to zadań: budowa chodnika od ul. Woźniaka
do budynku McDonald w
Kórniku (+50.000 zł); budowa dróg, oświetlenia i kanalizacji deszczowej na os. przy
Drodze Kalejskiej II etap (+700.000 zł);
budowa drogi przy ul. Brzozowej w Kórniku projekt (+9.500 zł); budowa drogi ul. Wierzbowa w Mościenicy (+100.000 zł) – zadanie
planuje się wykonać w latach 2014-2015; budowa drogi w Żernikach (+5.010.000 zł); budowa
ul. Mostowej w Szczytnikach (+162.087 zł);
modernizacja ul. Poprzecznej, w tym kanalizacja deszczowa (+450.000 zł). Zwiększono
wydatki w kwocie 400.000 zł na zadanie:
budowa odwodnienia na os. przy ul. Sarniej w
Szczytnikach.
Kontrowersje wywołała propozycja przeniesienia kwoty 800 tys. zł przeznaczonej wcześniej na remont drogi ul. Szkolnej w Borówcu
do rezerwy inwestycyjnej. Wnioskodawcy
takiego działania argumentowali, że wykonanie
nowej nawierzchni w miejsce betonowych płyt
powinno być wykonane dopiero po wykonaniu
kolektora kanalizacyjnego do Skrzynek. Przeciwnicy przesunięcia tłumaczyli, że brak jest
konkretnej daty skanalizowania Skrzynek, a
droga wymaga remontu.
Inne uchwały
Radni zadecydowali o przyjęciu „pomocy rzeczowej od powiatu poznańskiego” z
przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży
Pożarnych. Czujniki bezruchu przeznaczone
zostaną dla OSP
Czmoń – 2 sztuki i OSP Kamionki – 2 sztuki,
natomiast detektor prądu przemiennego AC
Hotstick i narzędzia ratownicze Hooligan dla
OSP Kamionki.
Przejęto od Wojewody Wielkopolskiego
zadanie w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
W ramach przejętego zadania planowane
jest wykonanie renowacji grobu
Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu
parafialnym przy ul. 20 Października w Kórniku.
Renowacja ta zostanie wykonana ze środków

finansowych Województwa Wielkopolskiego i
Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
Gmina Kórnik w 2013 roku zleciła opracowanie
dokumentacji prowadzenia prac konserwatorskich wraz z kosztorysem inwestorskim,
traktując to jako wkład własny w realizację
przedsięwzięcia.
Dokonano zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kórnik – dla wschodniej części obrębu
Czołowo oraz przystąpiono do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Poznańskiej dla działek nr ewid.: 98/1,98/2, 107/1, 107/2, 118/23,
118/24, 118/26, 118/27 i 119/3 oraz część działki
105/2, obręb Robakowo, gmina Kórnik.
Uchylono także uchwały w sprawie zasad i
trybu nadawania tytułów Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Kórnik oraz Zasłużonego dla
Miasta i Gminy Kórnik. To działanie podyktowane było rozstrzygnięciami nadzorczymi wobec
podobnych uchwał. Niektóre interpretacje sądów administracyjnych podważają zasadność
powoływania kapituł nadawania takich tytułów.
Uznanie uchwały za wadliwą mogłoby grozić
unieważnieniem nadanych już tytułów. Obecnie
mają być prowadzone prace w kierunku opracowania nowych zasad i nowej uchwały w sprawie
Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Kórnik
oraz Zasłużonego dla Miasta i Gminy Kórnik.
Interpelacje, zapytania, wnioski...
Radny Piotr Plewka złożył interpelację w
sprawie działań w kierunku lokalizacji i budowy
stacji kolejowej w Koninku. Wpisuje się to w
plany Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.
Bogdan Wesołek zaapelował o starania
w kierunku przejęcia przez gminę ośrodka w
Błażejewku. Wniósł także o renowację tablicy
pamiątkowej na kościele w Bninie. Zaproponował, by przy ratuszach w Kórniku i w Bninie
uruchomić wypożyczalnie rowerów.
Radny Roman Genstwa przypomniał o
konieczności zmodernizowania świetlicy w
Szczodrzykowie.
Radny Marek Broniewski pytał o nowy
harmonogram naboru zadań do WRPO w
kontekście starań o dofinansowanie promenady. Burmistrz wyjaśnił, że projekt ten ma
szansę być uznanym za projekt kluczowy i być
dofinansowanym bez konkursu.
Radna Irena Kaczmarek ponowie poruszyła
sprawę budowy szaletów w Bninie. Krytycznie
odniosła się do planów usytuowania ich przy
ul Cmentarnej.
Sołtys Sosnowski zwrócił uwagę na rozlatujący się budynek na działce 162 w Robakowie.
Zaapelował by wymóc na właścicielu rozbiórkę
budynku lub ogrodzenie i zabezpieczenie
terenu.
Radny Tomasz Grześkowiak prosił o remont
drogi przez Zwierzyniec oraz oczyszczenie
poboczy w Borówcu. Ponownie podniósł także
sprawę przygotowań planistycznych do utworzenia cmentarza komunalnego.
Opr. ŁG
Szczegóły sesji na stronie :
http://api.esesja.pl/posiedzenie6/1280

nr 5/2014

Po dziurawych płytach ul. Szkolnej Do siedziby gminy

Mickiewiczowska liczba 44 ,która
oznaczona była ostatnia sesja Rady
Miejskiej Kornika, okazała się być
złowieszcza dla nadziei, pokładanej
w zapewnieniach burmistrza Lechnerowskiego, że doczekamy się w 2014
roku nowej nawierzchni ul. Szkolnej w
Borowcu. Mimo, iż w projekcie korekty
zmian do budżetu na 2014 rok, znalazła
się propozycja wydatkowania kwoty
800 tys. zł, to radni siłą 10-ciu do 5-ciu
radnym ,zdecydowali o utworzeniu z tej
kwoty rezerwy budżetowej. Ponieważ
głosowanie było imienne za wydatkowaniem pieniędzy na remont głosowali:
Marek Broniewski, Iwona Cupryjak, Tomasz Grześkowiak, Dorota Półchłopek,
Małgorzata Walkowiak. Argumenty jakie

przytoczone w dyskusji, tak w toku komisji budżetu i finansów, jak i sesji, aby
nie podejmować prac remontowych są
trudne do przyjęcia. Bardzo trafnie podsumowała to radna Dorota Półchłopek,
stwierdzając, iż radni nie po raz pierwszy
w tej kadencji wykazują daleko idąca niekonsekwencje jeśli chodzi o zamierzenia
inwestycyjne gminy.
Co w praktyce oznacza ta decyzja?
Absolutnie nic, a już na pewno nie wywiązanie się burmistrza ze słowa danego
mieszkańcom na Zebraniu Wiejskim w
dniu 7.03.2014 .
Przyjdzie wiec nam czekać, aż w ciągu
ul. Szkolnej powstanie kanalizacja, którą
objęta ma być wieś Skrzynki. Zamierzenie
to ma być realizowane około 2020 roku.

Pola walki o „wiarygodność „ burmistrza nie opuszczam. Skoro użyto pozornego argumentu gospodarności, by nie
zmarnować pieniędzy na remont i za ileś
tam lat rozkopać ulicę Szkolną, to może
by ul. Kempingową, stanowiąca alternatywny dojazd do Kornika, doprowadzić
do przyzwoitego stanu. Osiemset tysięcy
złotych leży i czeka na wydatkowanie...
O czy z ubolewaniem informuje
Radny Tomasz Grzeskowiak

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA GMINY KÓRNIK
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie
ul. Spółdzielczej- etap I, obręb geod.
Borówiec, gm. Kórnik.

cmentarz wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko, w dniach od 17 marca 2014
r. do 14 kwietnia 2014 r. w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Kórniku plac Niepodległości 1,
62- 035 Kórnik pokój nr 211.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w
projekcie planu miejscowego rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 31 marca 2014 r. w
siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, plac
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik o godz. 1400
(sala 106, 1 piętro, przy Sekretariacie).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie
planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza
Gminy Kórnik plac Niepodległości 1, 62- 035
Kórnik z podaniem imienia i nazwiska lub
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
28 kwietnia 2014 r.
Jednocześnie, działając na podstawie
art. 30 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 2013 r. poz. 1235,
z późn. zm.), zapewniam możliwość udziału
społeczeństwa w ramach postępowania dotyczącego strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko skutków realizacji ww. planu
miejscowego i podaję, na podstawie art. 39
ust. 1 i art. 54 ust. 2 ww. ustawy, do publicznej
wiadomości informację o możliwości zapoznania się, w miejscu i terminach jw., z niezbędną
dokumentacją sprawy i o możliwości składania
uwag do ww. dokumentacji.
Działając na podstawie art. 29 ww. ustawy
każdy ma prawo składania uwag w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.
Zgodnie z art. 40 i art. 54 ust. 3 ww. ustawy,
uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej
na adres jw., ustnej do protokołu w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Kórniku albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez
konieczności opatrywania ich bezpiecznym
podpisem elektronicznym na adres e-mail:
budownictwo@kornik.pl w terminach podanych wyżej.
Organem właściwym do rozpatrzenia
uwag jest Burmistrz Gminy Kórnik.

i Gruszkowej, gmina Kórnik wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko, w dniach od
17 marca 2014 r. do 14 kwietnia 2014 r. w
siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, plac
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik w godzinach
pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w
projekcie planu miejscowego rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 27 marca 2014 r. w
siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, plac
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik o godz. 1430
(sala 106, 1 piętro, przy Sekretariacie).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi
do projektu planu miejscowego może wnieść
każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu z podaniem imienia i
nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której

uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 28 kwietnia 2014 r. na adres: Urzędu
Miejskiego w Kórniku, plac Niepodległości
1, 62-035 Kórnik, (email: kornik@kornik.pl).
Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym jako
wniesione na piśmie uznaje się również uwagi
wniesione w postaci elektronicznej opatrzone
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub opatrzone podpisem
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub
za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag będzie Burmistrz Gminy Kórnik.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko informuję, że
zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędna dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Kórniku, plac Niepodległości 1,
62-035 Kórnik pok. 211.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.
647, z późn. zm.), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) oraz uchwał
Rady Miejskiej w Kórniku Nr L/504/2010 z dnia
24 lutego 2010 r. i Nr XXXII/367/2013 z dnia
27 marca 2013 r. zawiadamiam o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w
rejonie ul. Spółdzielczej- etap I, obręb geod.
Borówiec, gm. Kórnik obejmującego obszar
o pow. ca 8,20 ha położony w południowej
części wsi Borowiec przeznaczony pod
OGŁOSZENIE
BURMISTRZA GMINY KÓRNIK
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Borówiec w rejonie ulic: Szkolnej,
Deszczowej i Gruszkowej, gmina Kórnik.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.
U. 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) i art. 39 w
związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz
uchwały Nr XXVII/300/2012 Rady Miejskiej
w Kórniku z dnia 30 października 2012 r.,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu
Borówiec w rejonie ulic: Szkolnej, Deszczowej

7 marca 2014 r.

RADA MIEJSKA

RADA MIEJSKA

Sesja
czterdziesta
czwarta

Ps.zainteresowanych co do stopnia
mego zaangażowania w dyskusji tak w
toku komisji BiF jak na sesji odsyłam
do protokołów dostępnych na stronach
internetowych RM
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Planowany
przystanek autobusowy
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Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe „KOMBUS” Spółka z o.o. informuje wszystkich pasażerów, iż w związku z rewitalizacją rynku w Kórniku z dniem 08.03.2014 roku
zostaną przeniesione następujące przystanki autobusowe:
1. Kórnik Rynek w stronę Poznania na ulicę Wojska Polskiego w Kórniku
2. Kórnik Rynek w stronę Bnina na ulicę 20 Października w Kórniku
3. Kórnik Poznańska w stronę Bnina na ulicę Mickiewicza w Kórniku
4. Kórnik Poznańska w stronę Poznania nie ulega zmianie.

Średzka

Za powstałe utrudnienia przepraszamy pasażerów.

Parkowa
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UWAGA RODZICE DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM!!!
Przedszkole „BAJKOWY DWÓR” w Kórniku zaprasza dzieci w wieku 2,5-5 lat,
które nie uczęszczały dotychczas do przedszkola wraz z rodzicami
na wyjątkowe „ Przedszkolne zajęcia ruchowe”,
które odbędą się dnia 29 marca 2014r., w godz. od 10.00 do godz.12.00.
Zajęcia pomogą dzieciom w:
- nawiązaniu kontaktu z rówieśnikami,
- odkrywaniu radości ze wspólnej zabawy,
- dadzą możliwość uczestnictwa w zabawach ruchowych razem z mamusiami lub tatusiami,
- pomogą w zapoznaniu z zabawami ruchowymi przeprowadzanymi Metodą Ruchu
Rozwijającego Weroniki Sherborne.
Dzieci podczas zajęć znajdują się pod opieką rodziców.
Uprzejmie prosimy o zabranie obuwia zmiennego zarówno dla dzieci,
jaki i rodziców oraz ubrania się w „luźny” – wygodny strój do ćwiczeń.
Po zajęciach zapraszamy na wspólne zwiedzanie przedszkola!
Ilość miejsc ograniczona
– zapisy na zajęcia telefonicznie do dnia 21 marca 2014r.
Przedszkole „Bajkowy Dwór”, ul. Młyńska 39, Kórnik;
tel. 616460885 lub 511877351.
Serdecznie zapraszamy!!!
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Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Wielkopolska
Ul. Św. Marcin 80/82 61-809 Poznań
Nr KRS 0000266321
(PTT-37 – w 128 pkt. wpisujemy „dla
Hufca ZHP Kórnik”)

St

ie

Fundacja „Zakłady Kórnickie”
Pl. Niepodległości 49, 62-035 Kórnik
Nr KRS: 0000120123
Kórnickie Stowarzyszenie
Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową

Fundacja „Dom Na Skale”
Czmoniec, 62-035 Kórnik
NR KRS 0000248232

ja

Re

20

Stowarzyszenie „Przyjazny Borówiec”
Ul. Szkolna 2, Borówiec 62-023 Gądki
Nr KRS 0000245354

Stowarzyszenie Teatralne „Legion”
Prowent 6
62-035 Kórnik
Nr KRS 0000273079

Kr

lsk

Kórnickie Towarzystwo
Pomocy Społecznej
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
Nr KRS: 0000042256
(wolontariusz stowarzyszenia pomaga
osobom chcącym przekazać 1%
wypełnić formularze rozliczenia PIT.
Info. tel. 502492540)

Fundacja Marcinek
na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych
ul. Spokojna 2, Kamionki 62-023 Gądki
Nr KRS 0000285218
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Stowarzyszenie Przyjaciół
Domu Dziecka w Bninie
Ul. Błażejewska 63, 62-035 Kórnik
Nr KRS: 0000139426
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„Klaudynka”
Ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik
Nr KRS: 0000131398
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UWAGA !!!

Pomóż - podarój swój 1%
Rozliczając się ze „Skarbówką” pamiętajmy, że możemy przekazać 1% naszego
podatku na działalność organizacji pożytku
Publicznego (OPP). Również osoby pobierające emeryturę lub rentę mogą przekazać
swój 1% składając dodatkowe rozliczenie.
Oto dane stowarzyszeń działających na
terenie naszej gminy:

Przebudowa rynku ruszyła pełną parą.
Zgodnie z zapowiedziami najpierw trwa
modernizacja instalacji wzdłuż lewej (patrząc w kierunku Poznania) pierzei Placu
Niepodległości.
Od poniedziałku zamknięta będzie
cała jezdnia z tej strony rynku. Oprócz
prac związanych z gazociągiem, wodą i
kanalizacją sanitarną, za pomocą wielkiego dźwigu instalowane będą wielkie
elementy kanalizacji deszczowej.
Ruch samochodowy w obie strony
prowadzony będzie drugą częścią rynku.
Już od 8 marca rozpoczną się objazdy
dla autobusów.
Opr. ŁG

Schemat objazdów i przystanków
komunikacji miejskiej na czas prac
budowlanych:

sk
oj
W

Sprawa jest ważna, pożyteczna, a nie wymaga wiele wysiłku. Lokalne organizacje pożytku publicznego czekają na Państwa
pomoc w postaci przekazania 1% podatku. Dlaczego najlepiej wybrać lokalne organizacje? Wybór oczywiście należy do
każdego z osobna, jednak organizacje, które działają obok nas zadbają o to, by nasze pieniądze wykorzystane były także w
naszym lokalnym środowisku. Skutki działań statutowych sfinansowanych z naszych pieniędzy będziemy mogli zaobserwować
i sprawdzić. Nie zmarnuj swojego 1%!
Z prawa przekazania 1% skorzystać mogą wszyscy podatnicy, także renciści i emeryci.
Wypełniając rubrykę „wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)
w rocznym zeznaniu podatkowym PIT (28, 36, 36L, 37, 38), należy wpisać:
nazwę wybranej organizacji pożytku publicznego i jej numer KRS.
Urząd Skarbowy dokona przelewu za Ciebie.
W pozycji „informacje uzupełniające” można uszczegółowić cel, na jaki chcemy przekazać swój 1% .
1% podatku mogą przekazać:
- ryczałtowcy - PIT 28,
- przedsiębiorcy - PIT 36,
- przedsiębiorcy-liniowcy - PIT 36L,
- pracownicy - PIT 37,
- gracze giełdowi - PIT 38,
- emeryci i renciści (PIO-40A, PIT 11A)
- osoby, które sprzedały nieruchomość - PIT 39.
W formularzu PIT możesz podać swoje dane (imię, nazwisko) lub pozostać anonimowym darczyńcą.

Przebudowa
Rynku

Dr o

1%

Kto może i jak przekazać 1%

Towarzystwo Pamięci
Powstania Wlkp.
61-487 Poznań
ul. Rolna 51
nr KRS 66835

Jeśli znacie Państwo inne Organizacje Pożytku Publicznego działające na terenie naszej
gminy, a niewymienione powyżej, prosimy o
kontakt z Redakcją Kórniczanina.
ŁG

Solidarna hojność
mieszkańców gminy Kórnik

Nadal trwa solidarna zbiórka pieniędzy
dla ofiar pożaru w Runowie. Zbiórkę zorganizował Runowski sztab ludzi dobrej woli, pod
przewodnictwem pani sołtys Iwony Cupryjak.
Choć to jeszcze nie koniec, można
mówić o dużej hojności mieszkańców
gminy Kórnik. Już teraz wiemy, że konto
pogorzelców zasili spora suma pieniędzy.
Pieniądze zbierane są do puszek oraz
wpłacane na specjalne konto w banku
spółdzielczym w Kórniku, założone w tym
celu przez Kórnickie Stowarzyszenie im.
Władysława hrabiego Zamoyskiego.
Wszystkim, którzy chcieliby jeszcze
pomóc poszkodowanej rodzinie, podajemy
Nr konta:
14 9076 0008 2001 0015 0255 0001
AS

nr 5/2014

Straż Miejska
na rowerach
Funkcjonariusze Straży Miejskiej wyposażeni zostali
w rowery. Dzięki nowemu sprzętowi będą mogli dotrzeć
tam, gdzie nie zawsze dojechać można samochodem.
W ostatnim miesiącu ich ekwipunek powiększył się
także o torbę ze sprzętem służącym do udzielania pierwszej pomocy.
Opr. ŁG

7 marca 2014 r.
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ten niewielki wydatek związany z utworzeniem
kącika dla dzieci w Urzędzie w sposób wyraźny
ułatwi osobom z małymi dziećmi załatwienie
spraw urzędowych.

Henryka Kalinowska
Kierownik Wydziału
Administracyjno-Organizacyjnego

Osiedla w Kórniku i Bninie?

Jedną z najbliższych obywatelowi form samorządu są jednostki pomocnicze gminny – te
najbardziej znane to sołectwa, ale oprócz nich
mamy również osiedla i dzielnice. I o ile wsie
naszej gminy mają swój samorząd: sołectwo i
jego organy – zebranie sołeckie, sołtysa i radę
sołecką, tak Kórnik i Bnin są tego przywileju
pozbawione. Nie bez powodu piszę o przywileju, bo ile dobrego może się dziać w dobrze
zarządzanym sołectwie, można zobaczyć np.
w Kamionkach czy Mościenicy. Skoro to tak
dobrze działa, to dlaczego nie utworzyć osiedli
– odpowiedników sołectwa – również w Kórniku
i w Bninie?
Na co nam to?
Rosnąca liczba mieszkańców naszej Gminy niesie nie tylko pozytywy, ale i zagrożenia.
Jedną z ważniejszych spraw staje się w tym
momencie zarządzanie i komunikowanie się
z mieszkańcami oraz budowanie tożsamości
lokalnej np. w oparciu o przywiązanie do miejsca
i dbałość o dobro wspólne. Bardzo duża liczba
mieszkańców powoduje jednak, że kontakt
pomiędzy władzą samorządową- burmistrzem
i radnymi (wybranymi właśnie po to, by dbać
o dobro wspólne) a społecznością lokalną jest
utrudniony. Wsie – dzięki instytucji rad sołeckich
i sołtysa mogą bezpośrednio wpływać na funkcjonowanie lokalnej społeczności. Na wsiach
funkcjonują rady sołeckie oraz sołtys, nierzadko
wspiera ich działanie konkretne stowarzyszenie
działające na rzecz dobra wspólnoty wiejskiej.
Nie wspominając o ustawowym funduszu
sołeckim, który, wydawany z głową, umożliwia
wspólne gospodarowanie.
Z wielu spotkań i rozmów przeprowadzonych z mieszkańcami zarówno Kórnika, jak i
Bnina wiem, iż chcieliby aktywnie spędzać czas
na swoim terenie; mają mnóstwo ciekawych
pomysłów na społeczne akcje oraz chcieliby
się zaangażować – w organizację festynu, akcję
porządkowania placu zabaw czy zbiórkę na
rzecz potrzebujących. W taki właśnie sposób
realizuje się idea pomocniczości – część zadań,
które wykonuje gmina (i które angażują administracyjny protokół) można poprzez rady Osiedli
(tak jak rady sołeckie) załatwić lub zorganizować
sprawniej i szybciej.
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Z poetą o Dniu Kobiet i nie tylko ...
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„KĄCIK MALUCHA” W KÓRNICKIM RATUSZU!

Drodzy mieszkańcy i klienci Urzędu Gminy w Kórniku! W marcu bieżącego roku na
parterze oraz II piętrze Urzędu Gminy został
uruchomiony „Kącik malucha” dla dzieci, których opiekunowie załatwiają sprawy urzędowe.
Pomysł utworzenia „Kącika malucha” zrodził się
z obserwacji faktu, że Urząd Gminy odwiedza
wielu rodziców, dziadków i opiekunów z małymi
dziećmi.
Dorośli załatwiając urzędowe sprawy,
wypełniając wnioski bądź dokonując opłat
często zmuszeni są skupiać uwagę na swoich
pociechach, co nie sprzyja koncentracji i załatwieniu szybko swojej sprawy, a niejednokrotnie
powoduje stres. W celu rozwiązania powyższego problemu został utworzony tzw. „Kącik
malucha”. Został on wyposażony w stolik, krzesełka, zabawki, książeczki, kredki, malowanki,
dywanik. Wszystkie mebelki w „Kąciku” mają
odpowiednie atesty. Jesteśmy przekonani, że

Samorząd pomocniczy – osiedle czy sołectwo – daje mieszkańcom realny wpływ na to, co
się dzieje w ich najbliższym otoczeniu. Otóż do
kompetencji jednostek pomocniczych – sołectw
i osiedli – należy opiniowanie aktów prawa
miejscowego – np. planów zagospodarowania
przestrzennego, innych aktów prawa miejscowego, planów inwestycyjnych gminy – ich brak np.
widać przy realizacji inwestycji drogowych czy
np. rewitalizacji rynku w Kórniku, ale też m.in.
współdziałanie z organami gminy i stowarzyszeniami w zakresie pomocy społecznej, sportu,
oświaty czy kultury. Jednostki pomocnicze mają
też możliwość zarządzać mieniem komunalnym
przekazanym im w zarząd – w sołectwach są
to np. sale, place zabaw czy boiska sportowe.
Co najważniejsze, w celu realizowania
tych zadań, sołectwa posiadają własny budżet
– dla największych sołectw w naszej gminie
sięga on kwoty 30 000 zł. I, jeśli osiedla mają
mieć sens – również muszą posiadać własne
środki – bo tylko wtedy w pełni będą one mogły
funkcjonować, realizując np. projekty, które są
niezwykle istotne dla mieszkańców osiedla, a z
poziomu budżetu gminy są zbyt małe, by się nimi
zajmować. Są to przysłowiowa jedna lampa w
ciemnej uliczce czy urządzenie zielenią skweru.
Ale również lokalne festyny, imieniny ulicy czy
organizacja dnia dziecka. Potrzeb i pomysłów
nigdy nie zabraknie.
Osiedla czy dzielnice?
W trakcie trzech debat zorganizowanych
przez Katarzynę Kaczmarek, Grzegorza Firleja
i Mateusza Rozynka z forum „Popieram Kórnik”
poświęconych możliwości utworzenia jednostek
pomocniczych w Kórniku i Bninie, ich uczestnicy
doszli wspólnie do wniosku, że najlepszą formą
samorządu pomocniczego dla Kórnika i Bnina
będą osiedla. Powodów jest kilka. Po pierwsze, osiedle jest formą jednostki pomocniczej
identyczną z z sołectwem. Prostota tworzenia,
uczestnictwa i wyboru organów osiedla gwarantuje, że mieszkańcy będą chcieli w zebraniach
i funkcjonowaniu osiedla uczestniczyć . Bo w
tym tkwi istota powołania osiedli – muszą chcieć
tego mieszkańcy, inaczej jednostki te nie spełnią
swej roli. Znaczenie ma też aspekt historyczny
– nazwy osiedli w Bninie pozwolą podkreślić

odrębność tej miejscowości – padły propozycje
nazw osiedli – np. Bnin Rynek czy Bnin SKR.
Również koszt utworzenia i utrzymania osiedla
jest niewielki – obejmuje w zasadzie kilkuset
złotowy ryczałt dla przewodniczącego Rady
Osiedla (tak samo wynagradzani są sołtysi).
Jak to się robi?
Utworzenie na terenie miasta osiedla umożliwia ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (art.5 ). „Gmina może tworzyć jednostki
pomocnicze: sołectwa oraz dzielnie, osiedla i
inne.” Przed utworzeniem takich jednostek pomocniczych należy przeprowadzić konsultacje
społeczne. Kolejnym ustawowym warunkiem
jest konieczność ustalenia drogą uchwały przez
radę gminy odrębnych statutów dla każdej
jednostki pomocniczej, wyznaczających zakres
działań dla każdej z nich.
Na jakich podstawach można wyodrębnić
np. osiedla w miastach? Przyjmuje się przede
wszystkim historyczny podział terytorialny i
bierze pod uwagę istniejące granice (naturalne
i kulturowe) dzielące grupy ludzi mieszkające
w tych samych miejscowościach. Każdemu,
kto uznaje odrębność Bnina nie trzeba tych
kryteriów tłumaczyć. Najważniejsze jednak,
że ustawodawca w zasadzie przyjął, iż gminy
tworząc jednostki pomocnicze mają swobodę
decyzji zarówno co do typu tworzonych jednostek jak i obszaru, a nadto przekazanych zadań
własnych gminy. Wydaje się więc, że najbardziej
optymalnym rozwiązaniem byłoby podzielenie
zarówno Kórnika (ok.5000 mieszkańców), jak
i Bnina (ok. 2500 mieszkańców) na osiedla
obejmujące ok. 1000 mieszkańców. Taka grupa
ludzi może swobodnie wyłonić radę i wspólnie
oraz efektywnie zająć się działaniem na rzecz
dobra osiedla.
Na koniec jedna, bardzo ważna uwaga: by
Rada Miejska Kórnika podjęła temat powołania
osiedli, niezbędny jest wniosek mieszkańców.
Jeśli ktoś ma ochotę włączyć się w ten proces,
może odezwać się w tej sprawie do p. Grzegorza
Firleja, który prowadzi forum Popieram Kórnik
(popieramkornik.pl) i był współorganizatorem
debaty poświęconej temu tematowi. Autor artykułu również służy pomocą.
Maciej Brylewski

nr 5/2014

Wołając Czas po imieniu,
w blasku nocy i dni,
nasze marzenia dojrzewają a my, idziemy przez życie,
w rozkoszy dotykając gwiazd ...
Mało marzeń, to pustka,
zbyt dużo - to tęsknota
i nasz wodospad pragnień,
dla których szukamy spełnienia.
Znam i czuję oddech Twojego ciała,
widzę twarz aksamitu naszego marzenia,
ulatuje chwiala - uśmiechasz się
a ja
zbieram łapczywie bukiet
z Twoich Uśmiechów,
czuję jak pachną róże to Twój najpiękniejszy zapach!
Jerzy Ł. Sylwian
Jerzy Ł. Sylwian, poeta, za pośrednictwem Kórniczanina
przekazuje wszystkim kobietom - z okazji ich święta - upominek w postaci powyższego wiersza. Przy tej miłej okazji krótka
rozmowa z panem Jerzym o kobietach i nie tylko.
ŁG. Niedawno opowiedział mi Pan ciekawą historię dotyczącą genezy Dnia Kobiet...
J.ŁS: Początek tego święta ma bardzo dramatyczne korzenie.
Pierwsze obchody Dnia Kobiet odbyły się 28 lutego 1909 r. w
USA. Rok wcześniej, 8 marca 1908 roku w Nowym Jorku odbył
się marsz kilkunastu tysięcy pracownic zakładów odzieżowych,
domagających się praw politycznych i ekonomicznych dla kobiet.
Zainspirowane tym marszem pracownice zakładów odzieżowych
na przełomie 1909 i 1910 roku, zimą podjęły trzymiesięczny strajk
nazwany później „Powstaniem dwudziestu tysięcy” przeciwko wyzyskującym je właścicielom fabryk. Marzec kolejnego roku wiąże
się natomiast z wielką tragedią.
Także w Nowym Jorku, w fabryce Triangle Shirtwaist Factory
właśnie w marcu 1911 roku wybuchł pożar. W płomieniach zginęło
sto czterdzieści sześć osób. Budynek miał 9 pięter, bez wyjścia
awaryjnego, bez hydrantów - wczesny, drapieżny kapitalizm. Ofiarami były w większości Kobiety szyjące koszule, które ośmieliły się
upomnieć o swoje prawa. Po latach dobrzy ludzie uczcili pamięć.
Fabrykanci z pokorą przystali na uszanowanie praw człowieka.
Minęło ponad sto lat. Koszule w dalszym ciągu nosimy, często
jest to prezent od naszej Kobiety z przesłaniem: osobowość, temperament mężczyzny jest w koszuli. W jednym z moich wierszy
ośmieliłem się powiedzieć, od siebie i nie od święta właśnie: ... o
wielkości mężczyzny świadczy jego Kobieta!
Amerykański poeta o polskim rodowodzie Robert Pinsky, będąc
10 lat temu w Krakowie, złożył hołd tamtym tragicznym wydarzeniom w wierszu pt. „Koszula”. Dlatego nie wstydź się przyjacielu
powiedzieć swojej kobiecie, dając Jej kwiatek - dobrze, że jesteś ...!
ŁG. Ciekawa historia. Warto poznać genezę tego święta.
Nieprzypadkowo jednak poprosiłem o wypowiedź właśnie
Pana. Jest Pan poetą, a ósmego marca i pewnie nie tylko w
ten dzień, odrobina poezji pasuje do kobiecości lepiej nawet
niż kwiat.
J.ŁS: Oczywiście zgadzam się z panem. Żyjemy w czasach,
gdy wszyscy jesteśmy w ciągłym biegu, często zapominając, że
każdy dzień mija bezpowrotnie. Tak się składa, ze w moich wierszach staram się podpowiadać: zatrzymaj się na chwilę, odkryj
błękit nieba, urodę życia tego świata, upij się słowami, pamiętając,
że czas jest najcenniejszym Klejnotem.
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Poezja nigdy nie narzuca nam tempa życia - jest twoim przyjacielem, w przygodzie wzruszeń, przemyśleń, o wielkiej dyskrecji wspólneg
przebywania...
ŁG. Piękne słowa. Zauważyłem, że jest Pan twórcą niekonwencjonalnym. Pana utwory docierają do czytelnika w
niezwykły sposób...
J.ŁS: Odbiorcy poezji są, byli i będą! Moje wiersze żyją bardzo
blisko Czytelnika. Jestem drukowany na opakowaniu czekolady,
winie musującym, ptasim mleczku, obowiązkowo z różą - królową,
wręcz cesarzową kwiatów. Proszę zauważyć jakże to wszystko
pasuje do Dnia Kobiet. Większość dziewczyn lepiej pamięta swoją
pierwszą różę, niż pierwszą randkę.
Wracając do roli poezji przypomnę, jak do fenomenu Słowa
odniosła się Wisława Szymborska w mowie laudacyjnej odbierając
literackiego Nobla, a może paląc papieroska z Królem Szwecji:
„zwykli ludzie potrzebują poezji, a moich wierszy nie czyta się w
willach z basenem ...”.
Każdy z nas ma swój życiowy zakątek, gdzie jest miejsce na miłość, szczęście, marzenia ... - może tam i poeta szuka schronienia.
Uchylając rąbka tajemnicy, i nawiązując jeszcze od historii Dnia
Kobiet, aktualnie pracuję nad poetycką podpowiedzią -”Noc jest
Chwilą...”. Inspiracją jest genialny pisarz, poeta, Noblista z 1912
roku Gerhart Hauptmann, autor sfilmowanej powieści „Tkacze”,
która opowiada o ludzkich losach w Bielawie na Dolnym Śląsku.
Więcej powiedzieć nie mogę - konkurencja nie śpi.
ŁG. Skoro już o Noblistach mowa, proszę przybliżyć ideę
konkursu poetyckiego „O Różę Szymborskiej”, jaki współorganizuje Pan razem z Kazimierzem Krawiarzem.
J.ŁS: Dzisiaj, gdy mijają dwa lata od śmierci Szymborskiej,
wraz z grupa pasjonatów, na czele z Kustoszem Izby Szymborskiej,
moim przyjacielem Kazimierzem Krawiarzem chcemy zbudować
pomnik pamięci ze Słowa, by zatrzymując czas, ogłaszać co roku
laureata Konkursu poetyckiego „O różę Wisławy”. jesteśmy na
finiszu naszych zmagań organizacyjnych. Wierze, że Kórnik i Bnin
będą miały własne, niepowtarzalne, poetyckie lato.
Mamy wielu sojuszników. Każdego dnia przybywają nowi
miłośnicy poezji, również sponsorzy. Nie ukrywam, że władze
samorządowe Kórnika stworzyły wielki Kamień Milowy tworząc w
bnińskim ratuszu Izbę Pamięci, którą ja nazywam świątynią pamięci. Gratuluję Burmistrzowi i Przewodniczącemu Rady Miejskiej
oryginalnego pomysłu na promocję regionu. Zatem do zobaczenia
2 lipca 2014 roku. Kulturotwórcza obecność poezji ma swoją niepowtarzalną, ale też uniwersalną wartość w każdym społeczeństwie.
Życie każdego z nas - to poezja cudu istnienia!
Rozmawiał ŁG
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Izba Pamiątek Regionalnych w Ratuszu
Bnińskim wzbogaciła się o kolejne eksponaty. Tym razem są to pamiątki związane z
Wojciechem Niemierem z Bnina, rozstrzelanym 20 października 1939. W czerwcu
1995 r. pisałem o nim w „Ziemi Kórnickiej”.
Miałem wtedy duże trudności ze znalezieniem źródeł. Tym razem „przyszły same”.
Odkrycia dokonał Jan Palacz podczas
porządkowania strychu. W Izbie Pamiątek
Regionalnych pojawił się w odświętnym
ubraniu aby w ten sposób uczcić swoje
odkrycie. Co takiego znalazł? Wojciech
Niemier jako 9 latek sam narysował sobie
atlas świata, miał więc zacięcie do geografii.
Jest tam świadectwo szkolne z podpisami
nauczycieli, świadectwo ukończenia Szkoły
Zawodowej. Wykształcił się na drogerzystę,
a wtedy u drogerzysty zamawiało się zdję-

cia. W drogerii kupić można było odczynniki
potrzebne do robienia zdjęć. Sam zajmował
się fotografowaniem i pozostawił sporo
negatywów w tym kilka szklanych z widokiem wnętrza kościoła w Bninie. Są liczne
zdjęcia, karty pocztowe, korespondencja
wojenna. Znalezisko niestety wymaga konserwacji a Izba Pamiątek Regionalnych nie
dysponuje środkami na taką specjalistyczną
konserwację. Liczymy więc na wsparcie
sponsorów w tym zakresie.
Pamiętajmy, że los tych cennych pamiątek, jest ściśle związany z losami wojennymi
ich właścicieli. W tym przypadku ze śmiercią
Wojciecha Niemiera, 20 października 1939.
Podobny los spotykał dobytek i pamiątki
rodzinne rodzin wysiedlonych. Mieszkańcy
Bnina starali się ratować to co pozostawało
po wysiedlonych. Prawdopodobnie strychy
wielu domów w Bninie i w Korniku kryją
jeszcze wiele tajemnic. Przypomnę o odkryciu w 1990 „skarbu” konspiracyjnego AK w
rozbieranym domu w Dachowej Niestety los

tego skarbu nie jest dzisiaj znany. Podobno
trafił do domniemanego Muzeum Dmowskiego w Warszawie przekazany tam przez
prof. Macieja Giertycha. Dzisiaj w Bnińskim
Ratuszu można takie skarby deponować. W
wielu domach znajdują się jeszcze bardzo
cenne pamiątki historyczne, wystarczy, że
wspomnę o pieczęci Rady Miejskiej Bnina
z 1656 r. Nie mam pojęcia do czego taka
pieczęć może służyć ich posiadaczom.
Apeluję więc do mieszkańców naszej gminy
o przejrzenie swoich strychów a być może
wzbogacimy naszą Izbę Regionalną w
nowe pamiątki związane z Ziemią Kórnicką.
					
Kazimierz Krawiarz
Izba Pamiątek regionalnych
czynna jest we wtorki i środy,
od 9:00 do 15:00,
lub po wcześniejszym umówieniu
telefonicznym: 785 749 287

Wieści z Biblioteki
Uczniowie klas 1A i 1B w bibliotece
Jak zawsze pragnę podzielić się z Państwem ciekawostkami prosto z bibliotecznego gmachu a dokładniej z działań, które
wypełniały mijający miesiąc.
W dniu 19 lutego, nasze skromne progi,
odwiedzili uczniowie z klas 1A i 1B Szkoły
Podstawowej z Kórnika. Dzieci, z których
część jest naszymi czytelnikami, zwiedziły
poszczególne działy biblioteki. Poznały
Czytelnię i jej bogate zbiory książek, czasopism czy komputerów, wypożyczalnię
dla dorosłych, w której jest mnóstwo półek
z książkami oraz ksero. Najciekawszym jednak okazała się wypożyczalnia dla najmłodszych i dorastających czytelników czyli „Dla
dzieci i młodzieży” - nasza „zielona komnata
bajek”. To magiczne miejsce w którym Pani
Krystyna Knasiak wprowadziła naszych gości w Świat nowości wydawniczych, książek
przestrzennych, otwieranych oraz z okienkami, do głaskania czy grających. Wizytujące
dzieci dowiedziały się jak wypożyczyć książki,
jak długo można je mieć w domu i wysłuchały

bajek oraz dowcipów z dziecięcych czasopism.
Mamy nadzieję, że dzieciom podobała się biblioteka. Szkole Podstawowej i nauczycielom
dziękujemy za miłą współpracę.

PASJOTEKA
Od stycznia na warsztatach „Pasjoteki” zapoznawałyśmy się z nowym tematem - Lalką o

imieniu „Tilda”. Panie zapragnęły ją same uszyć
i przez trzy kolejne zajęcia Tilda „spędzała im
sen z powiek”. Każda z Pań poznała kolejne
etapy jej wykonania od narysowania konturów
na tkaninie, wycięcia, zszycia ściegiem za igłą,
wypchania watą lub włókniną, połączenia
korpusu, nóg i rączek. Kolejnym etapem
było wykonanie ubrań i tu już każda z nas
ubierała ją w to co chciała. Były: suknie,
spodnie, tuniki oraz wiele innych, niesamowitych wariantów. Na ostatnich zajęciach
Panie dorabiały oczka, policzki i wykańczały
swoje arcydzieła. Każda Tilda jest dziełem
samym w sobie za co serdecznie dziękuję
Paniom.
Kolejne zajęcia odbędą się w dniu 10
marca a ich tematem będą „Jajka wielkanocne”. Zapraszamy w poniedziałek o godzinie
17:00, wstęp wolny.
Zdjęcia oraz informacje o zajęciach w
bibliotece Publicznej w Kórniku znajdziecie
Państwo na naszej stronie: wwwbiblioteka.
kornik.pl, zakładka „kalendarium wydarzeń”
oraz „galeria”.
KaK

KULTURA

KULTURA

NOWE NABYTKI IZBY PAMIATEK REGIONALNYCH W BNINIE

Kórniczanie kochają podróże…
… a już na pewno opowieści o dalekich krajach. Wskazują na to tłumy, które
przyszły do Biblioteki Miejskiej w Kórniku na spotkanie ze znaną podróżniczką,
autorką wielu programów telewizyjnych
i książek – Elżbietą Dzikowską. Mimo
ciasnoty miejsca wszyscy z zapartym
tchem słuchali m.in. o jej wyprawach na
południe Chin.
Elżbieta Dzikowska podróżuje po świecie
od lat kilkudziesięciu. Najwięcej i najczęściej z
mężem Tonym Halikiem (któż z nas nie oglądał
choć kilku z 300 odcinków bardzo popularnego
swojego czasu telewizyjnego cyklu „Pieprz i
wanilia”?), a po jego śmierci sama, nie tylko
po wszystkich chyba kontynentach, ale też po
Polsce, którą opisała w czterech tomach książki
„Groch i kapusta, czyli podróżuj po Polsce!”.
Pamiątki po Tonym Haliku, które oboje
przywozili z całego świata oglądać teraz można
w Muzeum Podróżników w Toruniu – to z tego
miasta pochodzi Halik. Do dziś Dzikowska
dostarcza do muzeum kolejne eksponaty – na
całym świecie zbiera najróżniejsze ciekawostki
– czapki, stroje a przede wszystkim biżuterię,
którą się pasjonuje. Już wkrótce wyjdzie jej
książka na ten temat pt. – „Biżuteria świata”.

„Stop Cukrzycy”

W tym miesiącu, stawiając na politykę
prozdrowotną, zaprosiłam w imieniu swoim
jak i „Seniorów na Czasie” panią Małgorzatę
Walkowiak. Mój gość podczas spotkania z
Seniorami, jako wykwalifikowany personel
medyczny /położna środowiskowa, rodzinna/,
w dniu 21 lutego 2014 r. omówił tematykę
związaną z cukrzycą: profilaktyka, najczęściej
popełniane błędy żywieniowe, pierwsze kroki
w przypadku zdiagnozowania choroby. Pani
Małgosia przekazała Swoim słuchaczom
jak bardzo ważna jest samodyscyplina /w
przypadku zachorowania/, ruch, uprawianie
sportu w miarę Naszych możliwości. Do
„Walentynki”, w której odbyło się spotkanie,
przybyło liczne grono osób zainteresowanych
wymienionym tematem: zarówno mężczyzn
jak i kobiet. Każdy z uczestników miał
możliwość osobistego wykonania badania
na poziom cukru we krwi oraz konsultację
medyczną.
Wioletta Kaczor
I czasopismo „Seniorzy na Czasie”
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Dzikowska opowiadała o swoim pierwszym
spotkaniu z Tony Halikiem, wyprawach m.in. do
Peru, gdzie jest najwyżej położona na świecie
linia kolejowej, a przede wszystkim o Chinach.
Bo Chiny są nie tylko najmodniejszym w tej
chwili kierunkiem podróży. Jest też inny powód
– pisarka jest magistrem sinologii – specjalistą
od języka i wszystkiego, co chińskie. Jeździ tam
od kilku lat po kilkudziesięcioletniej przerwie.
Właśnie o południowych Chinach zamieszkałych przez liczne mniejszości narodowe najdłużej i najbarwniej opowiadała zasłuchanym
kórniczanom, przy okazji prezentując imponującą kolekcję barwnych zdjęć z miejsc, w których
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była – a to kobiety w przepięknych strojach, a to
posąg Buddy, którego palec stopy jest znacznie
większy niż człowiek… Podróżniczka prócz
ogromnej wiedzy ma też niezwykłą umiejętność pasjonującego opowiadania o swoich
przeżyciach, miejscach, które odwiedziła,
ludziach, których spotkała i ich zwyczajach. Ma
też chyba łatwość zdobywania sobie zaufania
ludzi i to na całym świecie, którzy dzielą się z
nią swoimi historiami. Było to zresztą widać
także na spotkaniu w bibliotece, gdzie szybko
„chwyciła” kontakt także z najmłodszymi, kilkuletnimi słuchaczami.
Czegóż nie było w tych opowieściach –
dziewczyny, które latami wyszywają wzory, by
ich stroje były jak najpiękniejsze, zwyczaje narzeczeńskie różnych plemion – okazuje się, że
żonę można zdobyć śpiewająco, stare kobiety,
które trzęsą swoimi małymi społecznościami, bo
w ich narodach panuje matriarchat. Patrząc na
barwne zdjęcia uśmiechniętych ludzi, ubranych
w bogato wyszywane, efektowne stroje trudno

chwilami uwierzyć, że to Chiny, gdzie wszyscy
w latach komunizmu chodzili w jednakowych
szarych mundurkach.
Podróżniczka zwierzyła się też, że prócz
magisterium z sinologii ma jeszcze drugie – z
historii sztuki. W związku z tym wykształceniem
przed 50 laty była w Kórniku na zamku i pisała
o nim w swoich pracach studenckich. Kórnik
pojawia się też w jednym z tomów cyklu –
„Groch i kapusta”.
Jakie jest ulubione miejsce na świecie kobiety, której łatwiej jest chyba powiedzieć gdzie
NIE BYŁA? Zapytana o to bez wahania odpowiada – Bieszczady! I zaraz chwali się, że jest
honorowym obywatelstwem Ustrzyk Górnych.
Tam najchętniej jeździ i wypoczywa, bo tam ma
w jednym z hoteli bezterminowo własny pokój.
Po takiej dawce historii z całego świata pozostało tylko zaopatrzyć się w którąś z książek
Dzikowskiej, poprosić o autograf i porozmawiać
jeszcze chwilę.
Joanna Klein
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W sobotę 22 lutego 2014 roku w Restauracji „Szuwarek” w Koninku odbył się
balik karnawałowy dla dzieci pod hasłem
„Poznajmy się”. Dzięki inicjatywie i zaangażowaniu mieszkanek Szczytnik i Koninka
ponad 60 dzieci mogło spędzić kilka godzin
w towarzystwie swoich rówieśników z sąsiednich osiedli i wsi. Każde dziecko przed
imprezą otrzymało kotylion z imieniem, był
poczęstunek, a na koniec drobne słodkie
prezenty. Animatorki przez cały czas trwania
baliku wymyślały niezliczoną ilość zabaw i
konkursów, w których nasi mali milusińscy

RADZEWSKI
KARNAWAŁ
Karnawał to czas zabaw zarówno dla
dorosłych jak i młodzieży. Toteż w czwartek
20 lutego w Szkole Podstawowej im. Jana
Wojkiewicza w Radzewie odbyły się balik
i dyskoteka. Na obu imprezach za oprawę
muzyczną odpowiadał nasz wspaniały didżej – pan Jacek Grzybek, któremu bardzo
serdecznie dziękujemy! Na baliku bawili się
uczniowie klas 1-3. Dzieci przebrane były
m.in. za: wróżki, czarownice, żołnierzy, czy
księżniczki. Pojawił się nawet tygrys. Krótko mówiąc nasi młodsi koledzy i koleżanki
wykazali się ogromną pomysłowością. Tej
zalety nie brakowało również paniom wychowawczyniom, które pięknie przyozdobiły hol

zdobywali liczne nagrody. Wspólne tańce
sprawiły wiele radości nie tylko dzieciom,
ale i licznie przybyłym rodzicom. Frekwencja
przerosła wszelkie oczekiwania organizatorów, którzy w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom zmuszeni byli ograniczyć
ilość biletów wstępu. Celem, jaki przyświecał
organizatorom było nie tylko poznanie się,
ale również integracja i współpraca między
dziećmi z dwóch sąsiadujących ze sobą
miejscowości. Cel został osiągnięty, poznały
się wzajemnie mamy, babcie, nawet prababcie, a dzieci wspólnie bawiły się znakomicie.
Po tak udanej zabawie nie pozostaje nic
innego jak zaprosić wszystkich na kolejny
balik juz za rok.

Pragniemy serdecznie podziękować:
Sołtysowi Koninka Janowi Jankowiakowi
i jego żonie Janinie za udostępnienie sali i
pomoc w organizacji, Sołtysowi Szczytnik
Łukaszowi Kwasowi za pomoc w organizacji, Proboszczowi Jakubowi Lechniakowi
za wsparcie i użyczenie nagłośnienia, Animatorkom Basi i Natalii za zorganizowanie
licznych zabaw i konkursów, DJ Pawłowi za
oprawę muzyczną, Kasi Retinger za pomysł
na balik i zaangażowanie przy organizacji
oraz Sylwii i Dominice za pomoc i zaangażowanie w integrację lokalnej społeczności.

i zajęły się zorganizowaniem balu. Wszyscy
wspaniale się bawili, tańcząc i uczestnicząc
w różnych zabawach. Najpopularniejszą
okazała się gra w ,,Krzesła”. Najpierw rywalizowano o miano najlepszego w swojej
klasie, a później odbył się wielki finał, w którym zmierzyli się zwycięzcy starć w klasach.
Niestety wyników nie przytoczę, ponieważ
uczestnicy zabawy doświadczyli tak dużej
dawki emocji, że zapomnieli kto wygrał. Finalistom i zwycięzcy oczywiście gratulujemy! Nie
mniejszą popularnością cieszył się pociąg,
który uformowali niemal wszyscy uczestnicy
balu. W rytmie muzyki przemierzył on chyba
wszystkie szkolne zakamarki. Na dyskotekę
przybyli starsi uczniowie z klas 4-6, którzy
nie przebierali się, ale każdy miał przy sobie
coś karnawałowego. Zabawa była przednia.
Podobnie jak w przypadku młodszych dużą
furorę zrobiła zabawa z krzesłami w roli
głównej. Przyniosła ona wiele emocji. Po

eliminacjach klasowych wyłoniono finalistów.
Było ich trzech, tak samo jak na balu. Trzecie
miejsce zajęła mistrzyni klasy V – Sandra,
drugie bezkonkurencyjna w IV klasie Mirella,
a pierwsze najstarsza w tym gronie Monika.
Wszystkim finalistkom gratulujemy i mamy
nadzieję, że w przyszłym roku powtórzą swój
sukces!!! Myślę, że pomysł zorganizowania
dyskoteki nie doszedłby do skutku, gdyby nie
dwie panie nauczycielki, które poświęciły swój
czwartkowy wieczór po to, aby mogła odbyć
się ta wspaniała zabawa. Mam na myśli panią Elżbietę Gajewską i panią Mieczysławę
Grzybek, którym bardzo dziękujemy. Za
zorganizowanie dyskoteki odpowiedzialny
był samorząd uczniowski, który dziękuje
wszystkim za przybycie oraz dobrą zabawę i
zaprasza na następne dyskoteki!
Przewodnicząca
Samorządu Uczniowskiego
Monika Stempniak

Organizatorzy
Zdjęcia: www.naya.pl

Na balu „Klaudynki”

W niedzielę, 23 lutego - ponownie w
Domu Gościnnym „Hedan” w Trzebisławkach – został przeprowadzony Bal Przebierańców Kórnickiego Stowarzyszenia Pomocy z Niepełnosprawnością Intelektualną
i Ruchową „Klaudynka”. Uczestniczyło w
nim ok. 80 osób - podopiecznych, rodziców,
opiekunów, wolontariuszy.
Wszystkich zebranych witała prezes
„Klaudynki” - Anetta Szarzyńska - w tym
roku przebrana za Cygankę. Podziękowała
serdecznie za bezpłatną gościnę gospodarzom „Hedanu” państwu Wlazłym, którzy
nie mogli być obecni w tym dniu. Złożyła
także podziękowania za ciasto przeka-

zane przez piekarnię-cukiernię „Łobza” z
Zaniemyśla oraz cukiernię Kaczmarek z
ulicy Poznańskiej w Kórniku. Szczególnie
przedstawiła 10 wolontariuszy, którzy opiekowali się niepełnosprawnymi.
Jak co roku uczestnicy mieli różne
pomysłowe stroje: Biedronka, Indianin,
Kowboj, Pirat, Zorro, Pippi Langstrumpf,
Hinduska.
Muzykę do tańca zapewnił w tym roku,
tak jak w ubiegłym, didżej – Jacek Grzybek.
Uczestnicy balu wzięli udział w szeregu gier, zabaw i konkursów. Zwycięzcy
konkursów byli nagradzani upominkami.
Uczestnicy imprezy otrzymali od „Klaudyn-

ki” czekolady.
Oczywiście nie mogło zabraknąć konkursu na królową i króla balu. Królową
została Małgorzata Grzegorowska w stroju
Hinduski, natomiast królem wybrano Zorro,
czyli Piotra Banaszaka.
Królowa i król wspólnie zatańczyli.
Jarek pod koniec imprezy został poproszony o prezes Anettę Szarzyńską po raz
kolejny naśladowanie pianie koguta.
Bal zakończył się wspólnymi brawami
dla wszystkich osób biorących w nim udział.
Robert Wrzesiński
Fot. Robert Wrzesiński

W sobotę 8 marca w godz. 10:00 – 13:00,

Gimnazjum im. Powstańców Wielko-

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Rada Rodziców

zaprasza na

Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku
ul. Armii Krajowej 11,
zapraszają wszystkich rodziców i uczniów,
którym na sercu leży dobra, nowoczesna edukacja,

polskich w Robakowie
DRZWI OTWARTE
w środę 19 marca 2014 r.
od godziny 1730
Podczas spotkania przedstawimy
ofertę szkoły,

na spotkanie w ramach

oprowadzimy po salach lekcyjnych,

DRZWI OTWARTYCH.

Nauczyciele i uczniowie

W trakcie spotkania odbywać się będą:
• pokazy doświadczeń chemicznych z użyciem ciekłego azotu,
produkowana będzie m.in. pasta dla słonia, zielony ogień, sztuczna krew
(godz.10:00 – 11:00);
• warsztaty robotyki (godz.11:00 – 13:00);
• prezentacje działających w szkole kół zainteresowań
rozwijających uzdolnienia i talenty dzieci;
• zajęcia przyrodnicze, plastyczne, językowe, komputerowe (godz.11:00 – 13:00);
• spotkania z nauczycielami, którzy zaprezentują swój warsztat pracy,
pomoce dydaktyczne, programy nauczania, podręczniki,
multibooki, dziennik elektroniczny;
• występy teatralne, muzyczne i sportowe w wykonaniu uczniów.

KULTURA

KULTURA

„POZNAJMY SIĘ”

bibliotece, świetlicy.
zaprezentują się
podczas zajęć i opowiedzą
o swoich osiągnięciach,
a Rada Rodziców zaprosi gości
do szkolnej kawiarenki
na kawę i pyszne domowe ciasto.
Zapraszamy
do odwiedzenia naszej strony
www.gimnazjumrobakowo.ehost.pl

Zapraszamy również mieszkańców Bnina, gminy
oraz naszych absolwentów do zwiedzania szkoły.
Czynna będzie kawiarenka z domowymi wypiekami, kawą, herbatą.
Szczególnie serdecznie zapraszamy rodziców uczniów przyszłych klas zerowych
i pierwszych wraz ze swoimi pociechami oraz rodziców
i uczniów pozostałych klas, a zwłaszcza nowo zamieszkałych.
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MISTRZOSTWA GMINY
W KOSZYKÓWCE
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH- 3/5.02.2014

Szok kulturowy
Czyli o tym, skąd pochodzi Skype,
jak nie urazić Kenijczyka i jak urządzić
dom, by poczuć się niczym w Hiszpanii.
Na początek zagadka – skąd pochodzi
Skype? Z USA? Wielkiej Brytanii? Czy może,
jak wiele innych rzeczy, z Chin? Otóż ta sprytna
aplikacja powstała w… Estonii. Kraj to niewielki,
ale prawie całkowicie „podłączony do Internetu”,
na dodatek w większości BEZPŁATNEGO!
Wiedzieliście o tym? My dowiedzieliśmy się
dopiero w drugim tygodniu ferii. W owym czasie
dwoje dzielnych nauczycieli języka angielskiego
z naszej szkoły powiodło nas w niezwykłą podróż po zakamarkach Europy i świata.
Podróż zaczęła się na dworcu kolejowym w
Poznaniu, skąd wyruszyliśmy – fizycznie – do
Długopola Zdroju. W małym uzdrowisku otoczonym górami odbywa się Euroweek – Szkoła
Liderów, specjalny obóz edukacyjny, organizowany przez Europejskie Forum Młodzieży.
Wysiedliśmy z pociągu i się zaczęło… Przez
kilka dni pędziliśmy dziko i wirtualnie przez
kraje znane i nieznane, zmienialiśmy strefy
czasowe jak rękawiczki, spędzaliśmy zimę w
upale, a lato w porze deszczowej. Wszystko za
sprawą wolontariuszy z różnych, czasem mocno egzotycznych stron świata. To oni, z pasją i
humorem, opowiadali nam o swoich rodzinnych
stronach, a obrazy malowane słowem wspierali
barwnymi prezentacjami. Zwiedziliśmy Turcję,
Hiszpanię, Łotwę, Estonię, Kenię, Wietnam, Kolumbię, Indonezję – aż w głowach wirowało nam
od natłoku barw, a w ustach niemal czuliśmy
smak orientalnego powietrza. Na obcej ziemi
czasami czuliśmy się swojsko – nie wszystko

Konkurs
matematyczny
Dnia 28 lutego 2014r. odbył się w naszej
szkole IV Gminny Konkurs Matematyczny.
Konkurs przygotowały nauczycielki matematyki - panie Małgorzata Achtabowska, Izabela
Buszkiewicz oraz Katarzyna Szczepaniak.
Wzięły w nim udział wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy Kórnik, zatem gościliśmy
uczniów i ich opiekunów z Bnina, Radzewa i
Szczodrzykowa. Każdą szkołę reprezentowało
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Sport Szkolny

W dniach 11-15 lutego 2014 grupa 24
uczniów klas piątych i szóstych Szkoły
Podstawowej nr 1 w Kórniku pod opieką
nauczycieli języka angielskiego p. Łukasza Remszla i p. Ewy Kalety brała udział
w obozie EuroWeek. Oto relacja z pobytu.

nas przecież różni. Czasami jednak „dopadał” nas szok kulturowy. Bo jak tu zrozumieć
Kenijczyków, którzy spotykając znajomego
przypadkowo na ulicy muszą koniecznie zamienić z nim kilka słów (co samo w sobie dziwne
nie jest), ale podczas całej rozmowy stale
ściskają sobie nawzajem na przemian dłonie
i przedramiona, a pominięcie tego istotnego
elementu komunikacji może skutkować utratą
znajomego, śmiertelną urazą i potępieniem?
Czasami z rozrzewnieniem kontemplowaliśmy
fragmenty prezentacji, zwłaszcza te, które
kusiły nas błękitem mórz, złotem plaż i zielenią
palm. Chłopcy w duchu rozważali zapisanie
się na kurs ratownika, dziewczyny dokonywały
sprawnej selekcji kostiumów kąpielowych dopasowanych do scenerii. I jeszcze te hiszpańskie
tarasy – białe ściany domów, niebieskie lub
zielone drzwi i okna, a wszystko zatopione w
powodzi kolorowych kwiatów. Niespotykana u
nas feeria barw…
W Długopolu nie tylko podróżowaliśmy tam
i siam. Wolontariusze przygotowali dla nas całą
gamę zabaw, grupowych zadań i warsztatów,
podczas których mogliśmy pogimnastykować
zarówno swoje umysły, jak i języki. Wszak używaliśmy tylko języka angielskiego! Pokonaliśmy
swoje blokady i odkryliśmy, że angielski „jest dla
ludzi”. Intensywny dzień kończyliśmy nauką

tańców narodowych (tylko jeden taki wieczór
– ale w pamięci i w zdewastowanych stopach
zostanie na długo) i dyskoteką. Okazało się, że
w naszej grupie roi się od królowych i mistrzów
parkietu, zręcznie żonglujących tanecznymi stylami Oficjalnie dzień kończyliśmy ciszą nocną
o godzinie 22 i wydawałoby się, że po dniu tak
szczelnie wypełnionym aktywnością wszelaką
sił wystarczy nam zaledwie na sprawną toaletę
i ostatnią już danego dnia wyprawę – do krainy
Morfeusza. O święta naiwności! Wy, którzy nas
znacie, wiecie przecież, że 22 to godzina, w
której uruchamiamy kolejne pokłady niespożytej
energii. W zaciszu własnych pokoi wymienialiśmy się więc wrażeniami z całego dnia. A że
wrażeń było co niemiara, nasze emocje sięgały
niekiedy słusznych decybeli. Wróble ćwierkają
nawet, że szczególnie aktywna grupa wyjątkowo podatnych na wrażenia i emocje dotrwała
nawet do czwartej rano. Ale… wróble to straszni
plotkarze i kto by im tam wierzył…
Więcej tajemnic Wam już nie zdradzimy.
Słowa nie oddadzą tego, co tak naprawdę
przeżyliśmy. Chcecie wiedzieć coś jeszcze –
przeżyjcie to sami. Kolejna wyprawa „w świat”
(do Długopola Zdroju) już za rok. Chętnych
zapraszamy.
EK.

po dwóch uczniów z klas czwartych i piątych
Pani dyrektor Ewa Szybiak- Lewandowska
powitała zebranych i dokonała oficjalnego
otwarcia konkursu. W pierwszej konkurencji
każda ze szkół prezentowała przygotowany
przez siebie plakat pt. „Matematyczna pomoc
dydaktyczna”. Następnie w parach uczniowie
układali matematyczne domino, a potem
krzyżówki oraz indywidualnie zadania tekstowe. Ostatnia konkurencja została nazwana
„Szczęśliwy traf”- uczniowie, przy użyciu tablicy
interaktywnej, losowali zadania i rozwiązywali je
w grupach. Po zakończeniu rywalizacji nastąpiła przerwa, w czasie której zmęczeni wysiłkiem

umysłowym uczestnicy konkursu mogli pokrzepić się drobnymi przekąskami, a komisja, w
skład której wchodziło po jednym nauczycielu z
każdej szkoły, podliczała punkty. Następnie pani
dyrektor Ewa Szybiak - Lewandowska ogłosiła
wyniki i wręczyła uczniom nagrody. Reprezentanci naszej szkoły (Wiktor Grocholewski,
Jakub Smolarkiewicz, Marcin Woziwodzki oraz
Dominik Filipiak) zajęli III miejsce. Najlepsi okazali się uczniowie ze szkoły w Bninie, II miejsce
zajęła szkoła ze Szczodrzykowa, a IV szkoła z
Radzewa. Wszystkim uczestnikom konkursu
oraz ich opiekunom serdecznie gratulujemy!

W hali „Oaza” odbyły się mistrzostwa gminy
Kórnik w koszykówce szkół podstawowych
dziewcząt i chłopców (24/27.02.20-14).
Celem było wyłonienie najlepszej szkoły
do reprezentowania naszego środowiska w
zawodach powiatowych. Grano systemem
„każdy z każdym” w 6- minutowych tercjach.
DZIEWCZĘTA
1. SP 1 KÓRNIK – 36:6 z Szczodrzykowem,
32:6 z Radzewem, 41:6 z Bninem
2. SP 2 Kórnik-Bnin – 18:12 z Szczodrzykowem, 14:12 z Radzewem
3. SP Radzewo- 16:10 z Szczodrzykowem
4. SP Szczodrzykowo
Kórnicki zespół grał w składzie: Katarzyna
Kędziora – 26 pkt. i Julia Łopińska- 36 pkt.
– zwyciężczynie „króla strzelców”, Magda
Drzewiecka -12 p, Martyna Siódmiak- 10 p,
Klaudia Kowalska-8 p. Jagoda Tomczak-6 p,
Natalia Kaczmarska-4 p oraz Kinga Kaczmarek
i Agnieszka Kozieł po 2 pkt.
Z innych szkół najwięcej punktów zdobyły:
SP Bnin-Weronika Sikorska- 16 p, Weronika
Andrzejewska- 10 p, Julia Żuralew- 8 p, SP
RadzewoLidia Wiśniewska -16 p. Weronika Matuszewska- 8 p , SP Szczodrzykowo - Martyna
Szeląg- 7 p i Dominika Sosnowska – 6 p. .
CHŁOPCY
1. SP 1 KÓRNIK – 16:10 z Szczodrzykowem,
30:4 z Radzewem, 20:6 z Bninem

2. SP Szczodrzykowo – 16:8 z Radzewem i
15:7 z Bninem
3. SP 2 Kórnik-Bnin – 9:5 z Radzewem
4. SP Radzewo
Mistrzowie gminy grali w składzie: Bartosz
Zgarda- 26 pkt. –król strzelców, Roman Kapusta- 21 , Jerzy Kaczmarek- 5 , Szymon Zimniak5 , Krzysztof Mrugas , Hubert Kuberacki po 4
pkt., Filip Młynarczyk i Tymoteusz Gabski po
2 pkt. oraz Łukasz Nowak i Wiktor Giczela.
Ze Szczodrzykowa najwięcej punktów
uzyskali: Adam Baran-7, Krzysztof Kowalski -6,
z Bnina - Mateusz Machunik i Mateusz Walkowiak po 6 , Jan Grzembowski -5, z Radzewa
– Norbert Tyrański -10 i Tomasz Siejak - 7.
MISTRZOSTWA POWIATU POZNAŃSKIEGO W AEROBIKU GRUPOWYM
Mosina 28.02.2014
W mistrzostwach z naszej gminy startowały
reprezentacje szkół : SP Szczodrzykowo, Gim-

nazjum Robakowo i ZS Kórnik. W tej niełatwej
do przygotowania imprezie obowiązkowo musi
startować 7-10 osób, czas wykonania 2,50-3,20
min., układ w kombinacjach góra , dół , w rytm
muzyki wykonane ćwiczenia na wszystkie partie
mięśniowe, element akrobatyczny itd. ,wykonywane równo przez cały zespół według własnej
choreografii i dobranej muzyki. O końcowym
sukcesie ma duże znaczenie także strój i
wrażenie artystyczne. Wśród kilkunastu szkół
startujących w każdej kategorii nasze szkoły
wypadły dobrze i wszystkie zakwalifikowały się
na zawody rejonowe.
Zespół Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie zajął czwarte miejsce, Gimnazjum
w Robakowie piąte a dziewczęta z Zespołu
Szkół w Kórniku otrzymały brązowe medale
za trzecie miejsce.
ARA

Katarzyna Szczepaniak
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Dr. Mizera i Wojtek Bystrzycki

KOLARZE LIMARO ZBADANI WYDOLNOŚCIOWO W OAZIE
KCSiR było miejscem badań wydolnościowych młodych kolarzy UKS Jedynka
Limaro Kórnik. Zawodnicy sekcji kolarskiej,
dzięki sponsorom indywidualnym, oraz
Ośrodkowi Szkolenia Sportowego w Kaliszu
niebawem wyjeżdżają na dwutygodniowe
zgrupowanie szkoleniowe do hiszpańskiego
Lloret De Mar. tradycyjnie przed taką wyprawą, gdzie młodych kolarzy czeka ciężka
praca, przeprowadzono badania wydolnościowe wszystkich zawodników. Jedenastu
najmłodszym zawodnikom z listy zrobiono
badania w Kórnickiej OAZIE, natomiast
zawodniczkom kadry narodowej w Łódzkim
instytucie bikelab. Do Kórnika na badania
wydolnościowe przyjechał znany fizjolog,
wybitny specjalista medycyny sportowej dr.
Krzysztof Mizera, właściciel Centrum Badań
Wydolnościowych OLIMPIAKOS z Częstochowy. Dla wszystkich badanych w Kórniku,
była to nowość i ogromne przeżycie, gdyż
nigdy dotąd nie mieli okazji do profesjonalnych testów własnego organizmu. Spore
wrażenie na doktorze zrobiła również nasza

danej w Kórniku grupy zasługują: Wojciech
Bystrzycki, Jan Łamaszewski, Sebastian
Szymaniak, Mikołaj Ratajczak, Dawid
Ostrowicki i Natalia Szymczak.
KATARZYNA PAWŁOWSKA WICEMISTRZYNIĄ ŚWIATA

młodzież, zarówno budową, składem masy
ciała, jak i wydonością organizmu. Sporo
pochwał zebrał również trener Taciak za
całą testowaną grupę. Zawodnicy mieli
badane min pobór tlenu, wentylację płuc,
stężenie kwasu mlekowego, regenerację
po wysiłku, oraz możliwości obciążeniowe.
Wyznaczono wszystkim, również zakresy
treningowe. Na szczególną uwagę z ba-
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Po raz trzeci z rzędu wychowanka i
niedawna zawodniczka kórnickiego Limaro
Kasia Pawłowska potwierdziła swą wielką
wartość dla Polskiego sportu, zdobywając w kolumbijskim Calii srebrny medal
w wyścigu scretch, w którym w ostatnich
dwóch latach zdobywała tytuł Mistrzyni
Świata. Obecnie do pełni szczęścia zabrakło kilku metrów. Tytuł wicemistrzowski
jest oczywiście największym osiągnięciem
polskiego kolarstwa na w/w mistrzostwach.
Pawłowska startowała jeszcze w wyścigu
drużynowym na dochodzenie, w którym
wraz z koleżankami zajęła czwarte miejsce, oraz w omnium olimpijskim (wielobój)
gdzie po dwóch dniach rywalizacji zajęła
ostatecznie szóste miejsce. Teraz Kasię
czeka ciężki sezon szosowy, od początku
którego reprezentuje trzecią w rankingu
światowym, holenderską grupę zawodowa
Boels Dolmans.
Paweł Marciniak

Kotwica Kórnik na półmetku
przygotowań do sezonu

Przygotowania do rundy wiosennej piłkarze „Kotwicy” rozpoczęli w połowie stycznia.
Zajęcia odbywają się w Centrum „OAZA”
oraz na obiektach OSiR Kórnik. Treningi w
„OAZIE” to siłownia, spinning oraz zajęcia na
hali, zajęcia te mają na celu przede wszystkim
poprawienie siły i wytrzymałości. Natomiast zajęcia na boisku to głównie taktyka i organizacja
gry. Aby uniknąć monotonności treningowej,
każdy mikrocykl tygodniowy kończy się meczem kontrolnym. Rozegranych zostanie 10
meczy kontrolnych w okresie 31.01 – 22.03
.
W dotychczasowych meczach
„Kotwica” uzyskała następujące wyniki:
- Kotwica – Wisła-Mróz Borek Wlkp. – 2:1
(bramki: Ł.Kubiak, M.Nowak)
- K.S. Gniezno – Kotwica – 1:2 (bramki:
R.Siejek – 2)
- Piast Kobylnica – Kotwica – 1:2 (bramki:
D.Chandze, zawodnik testowany)
- Pogoń Lwówek – Kotwica – 0:3 (bramki:
M.Pytlak, R.Siejek, M.Skrzypczak)
- Kotwica – Wełna Skoki – 1:0 (bramka:
Ł.Kubiak)
Kadra zespołu to aktualnie grupa 25 zawodników. Po rundzie jesiennej w drużynie
nastąpiły zmiany kadrowe, zespół opuścili:
T.Klak, G.Sołtysiak (prawdopodobnie Stella
Luboń), M.Wesołowski (TPS Winogrady),
P.Pietrzak (Polonia Środa Wlkp.), P.Czubak
(Pogoń Lwówek). Do zespołu natomiast dołączyli: Jakub Frankowski (powrót z K.S. FOGO
Luboń), M.Pytlak (K.S. FOGO Luboń), Tomasz
Haze (Suchary Suchy Las). Trwają jeszcze
rozmowy z trzema zawodnikami i z uwagi na
trwające negocjacje nie możemy podać ich
nazwisk. Należy również wspomnieć iż do
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kadry pierwszego zespołu są również włączeni
wybijający się zawodnicy drużyny juniorów:
D.Wąsowicz, P.Kuberacki, D.Marciniak, M.Płóciennik. Trener pierwszej drużyny T.Dłużyk
podkreśla iż coraz chętniej będzie korzystał
w różnego rodzaju meczach sparingowych z
młodych wychowanków naszego klubu, zaznacza też iż oprócz tej grupy widzi kolejnych
młodych zawodników którzy z pewnością będą
pukać do pierwszego zespołu. Optymizmem
napawa fakt że zespół po dużej roszadzie
kadrowej w okresie letnim skonsolidował
się i mieszanka młodości z rutyną zaczął
funkcjonować prawidłowo co z pewnością
będzie miało swoje odzwierciedlenie w rundzie
wiosennej. Cały ten okres przygotowania do
sezonu nie byłby możliwy bez zaangażowania
OSiR Kórnik, za co chcemy wyrazić wielkie
ukłony i podziękowania dla kierownika Pana
Jana Wujkiewicza oraz całego personelu OSiR
w Kórniku, gdzie nasze drużyny prowadzą
swoje zajęcia treningowe. Dzięki wielkiemu
zaangażowaniu w profesjonalnemu przygotowaniu obiektów sportowych, zwłaszcza
boisk możemy trenować i rozgrywać mecze
w bardzo dobrych warunkach.
Pierwszy mecz ligowy „Kotwica” rozegra
29 marca o godz.16.00 na stadionie OSiR w
Kórniku ul. Leśna ze Stellą Luboń (jesienią 4:3
dla Stelli) na który gorąco zapraszamy.
AG
Kotwica Kórnik po I rundzie
Miejsce w tabeli:4,
mecze: 13, punkty:28,
z:9, r:1, p:3,
stosunek bramek: 39:12.

Zarząd KSS Kotwica Kórnik
informuje,
że w dniu 20.03.2014r.
w Sali Konferencyjnej „Oaza”
odbędzie się Zebranie Sprawozdawcze
Członków
Stowarzyszenia KSS Kotwica.
I terminn godz. 18.00.
W razie nie stwierdzenia quorum
–II termin 18.15
Porządek
Zebrania Sprawozdawczego
Członków KSS Kotwica Kórnik
1. Otwarcie –wybór przewodniczącego i
sekretarza Zebrania Sprawozdawczego
Członków KSS”Kotwica Kórnik”.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu
z działalności upływającej kadencji.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
7. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu..
8. Przyjęcie Uchwał.
9. Głosowanie wniosków Uchwał.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zakończenie zebrania.
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Uprawnienie do korzystania z ulg (podstawa prawna)

1.
1
2

ULGA 100% (PRZEJAZD BEZPŁATNY) - BILET JEDNORAZOWY
Poseł i senator (art. 43 ust. 1)1.
Dzieci w wieku do 4 lat pod warunkiem niekorzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia (art. 2 ust. 2)2.
Funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej szlaków komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym przed przestępczością, której
zwalczanie należy do właściwości Straży Granicznej (art. 2 pkt.2a)2.
Inwalida wojenny, wojskowy bez względu na miejsce zamieszkania (art. 16 ust. 1 i art. 41)4.
Przewodnik towarzyszący inwalidzie wojennemu, wojskowemu zaliczonemu do I grupy inwalidzkiej (art. 16 ust. 2 i art.
41)4.
Cywilna niewidoma ofiara działań wojennych bez względu na miejsce zamieszkania (art. 10 ust. 1)6.
Przewodnik towarzyszący cywilnej niewidomej ofierze działań wojennych bez względu na miejsce zamieszkania (art. 10
ust. 3 pkt 1)6.
Osoby niepełnosprawne (załącznik nr 2 § 1 ust 1 Uchwały RMK)3 posiadające jeden z wymienionych dokumentów:
1) orzeczenie lub legitymację stwierdzające:
a) niezdolność do samodzielnej egzystencji,
b) znaczny stopień niepełnosprawności,
c) I grupę inwalidztwa;
2) orzeczenie o niepełnosprawności albo ważną legitymację osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia wydane
przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;
3) legitymację wydaną przez szkoły i placówki specjalne.
Opiekun (osoba, która ukończyła 13 rok życia lub pies przewodnik) osób wymienionych w ust. 8 powyżej, podczas
podróży z tymi osobami (załącznik nr 2 § 1 ust. 2 Uchwały RMK)3.
Osoby pobierające rentę socjalną (załącznik nr 2 § 1 ust. 3 Uchwały RMK)3.
Osoby pobierające zasiłek stały lub świadczenie pielęgnacyjne (załącznik nr 2 § 1 ust. 4 Uchwały RMK)3.
Pracownicy Kórnickiego Przedsiębiorstwa Autobusowego „KOMBUS” Spółka z o. o. oraz członkowie ich rodzin
(załącznik nr 2 § 1 ust. 5 Uchwały RMK)3 .
Osoby, które ukończyły 70 rok życia (załącznik nr 2 § 1 ust. 7 Uchwały RMK)3.
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. (załącznik nr 2 § 1 ust. 7 Uchwały RMK)3.
Zamieszkali na terenie miasta i Gminy Kórnik posiadacze Odznaki Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia
(załącznik nr 2 § 1 ust. 8 Uchwały RMK)3.
Wolontariusze kwestujący w dniu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (załącznik nr 2 § 1 ust. 9 Uchwały RMK)3.
Osoby posiadające tytuł: Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Kórnik oraz Zasłużony dla Miasta i Gminy Kórnik
(załącznik nr 2 § 1 ust. 10 Uchwały RMK)3.
ULGA 95% - BILET JEDNORAZOWY
Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji
(art. 2 ust.3)2.
Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży inwalidzie wojennemu, wojskowemu zaliczonemu do I grupy
inwalidów (art. 16 ust. 5)4.
Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży kombatantowi lub osobie represjonowanej będącemu inwalidą
wojennym (wojskowym) zaliczonemu do I grupy inwalidów (art. 12 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1)5.
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ULGA 93% - BILET JEDNORAZOWY LUB MIESIĘCZNY IMIENNY

1
4.
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Niewidomy uznany jako niezdolny do samodzielnej egzystencji (art. 4 ust. 1a)2.
ULGA 78% - BILET JEDNORAZOWY
Dzieci w wieku do lat 4 (art. 2 ust. 4)2.
Funkcjonariusze Straży Granicznej umundurowani w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną
granicy państwowej, a także w czasie konwojowania osób zatrzymanych, służby patrolowej oraz wykonywania czynności
związanych z kontrolą ruchu granicznego (art. 2 ust. 4)2.
Funkcjonariusze celni w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli określonej w rozdziale 3 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz.1323), (art. 2 ust. 4)2.
Umundurowani funkcjonariusze Policji w czasie konwojowania osób zatrzymanych lub chronionego mienia, przewożenia poczty
specjalnej, służby patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowania przy czynnościach organów egzekucyjnych (art. 2 ust. 4)2.
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Inwalidzi wojenni, wojskowi zaliczani do I grupy inwalidów (art. 16 ust. 4 i art. 41)4.
Kombatanci lub osoby represjonowane, będące inwalidami wojennymi lub wojskowymi, zaliczani do I grupy inwalidów
oraz członkowie rodzin pozostałych po kombatantach oraz członkom rodzin represjonowanym pobierających w chwili śmierci
rentę z tytułu inwalidztwa (art. 12 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2)5.
ULGA 78% - BILET JEDNORAZOWY LUB MIESIĘCZNY IMIENNY
Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne - uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca
zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowowychowawczej, 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 (art. 2 ust. 5 pkt 1)2.
ULGA 51% - BILET IMIENNY MIESIĘCZNY
Studenci do ukończenia 26 roku życia oraz osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia przysługuje to prawo do 31
października roku, w którym ukończyły te studia (art. 5 ust. 1a)2.
Doktoranci do ukończenia 35 roku życia (art.5 ust. 1b)2.
ULGA 50% - BILET JEDNORAZOWY
Emeryci i renciści oraz osoby pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne (załącznik nr 2 § 2 ust. 1 Uchwały RMK)3.

2

Studenci i uczniowie zagranicznych szkół wyższych i średnich do ukończenia 26 roku życia (załącznik nr 2 § 2 ust. 2 Uchwały RMK)3.

3

Osoby niewidome lub ociemniałe (załącznik nr 2 § 2 ust. 3 Uchwały RMK)3.
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 (załącznik nr 2 § 2 ust. 4 Uchwały RMK)3.
Przewóz bagażu lub zwierząt domowych (załącznik nr 2 § 2 ust. 5 Uchwały RMK)3. Opłaty za przewóz bagażu i zwierząt dotyczą
również podróżnych uprawnionych do przejazdów ulgowych i bezpłatnych.
Studenci oraz osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia, ulga przysługuje do dnia 31 października roku, w którym
ukończyły te studia (art. 188 ust. 1)8.
Kombatanci i inne uprawnione osoby posiadające decyzje, o których mowa w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o
kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (art. 20 ust. 1)5.
Weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach
poza granicami państwa (art. 30 ust. 1)7.
Słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych (art. 77 ust. 4)9.
Słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych (art. 9f)9.
ULGA 50% - BILET MIESIĘCZNY
Emeryci i renciści oraz osoby pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne (załącznik nr 2 § 3 ust. 3 Uchwały RMK)3.
Studenci oraz osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia, ulga przysługuje do dnia 31 października roku, w którym
ukończyły te studia (art. 188 ust. 1)8.
Słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych (art. 9f)9.
Słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych (art. 77 ust. 4)9.
Kombatanci i inne uprawnione osoby posiadające decyzje, o których mowa w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o
kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (art. 20 ust. 1)5.
Weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach
poza granicami państwa (art. 30 ust. 1)7.
ULGA 49% - BILET JEDNORAZOWY
Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, za wyjątkiem osób niewidomych uznanych za niezdolne do samodzielnej egzystencji (art. 4 ust. 1)2.
ULGA 49% - BILET IMIENNY MIESIĘCZNY
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 (art. 5 ust. 1)2.
ULGA 37% - BILET JEDNORAZOWY LUB MIESIĘCZNY IMIENNY
Osoby niewidome, jeżeli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji (art. 4 ust. 3)2.
ULGA 37% - BILET JEDNORAZOWY
Inwalidzi wojenni, wojskowi (art. 16 ust. 3 i art. 41)4.
Kombatanci lub osoby represjonowane, będące inwalidami wojennymi lub wojskowymi, zaliczani do I grupy inwalidów
oraz członkowie rodzin pozostałych po kombatantach oraz członkom rodzin represjonowanym pobierających w chwili śmierci
rentę z tytułu inwalidztwa (art. 12 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2)5.
Dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego (art. 4
ust. 5)2.
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Żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych wykonujący czynności urzędowe
patrolowania i inne czynności służbowe w środkach transportu zbiorowego (art. 2 ust. 4)2.
Żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową, z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej oraz osoby spełniające
obowiązek tej służby w formach równorzędnych (art. 2 ust. 6)2.
Cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji ( art.2 ust. 7)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 wyższej, placówki opiekuńczowychowawczej, 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 psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny i z powrotem (art. 2 ust. 5 pkt 2)2.
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INFORMACJE

INFORMACJE

WYKAZ ULG W ŚRODKACH PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO AUTOBUSOWEGO
W KOMUNIKACJI ZWYKŁEJ ORAZ W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ ZWYKŁEJ W KÓRNIKU.

Weteran poszkodowany pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w
działaniach poza granicami państwa (art.7 ust.2 pkt.3)2, (art. 30 ust. 1 pkt 2)7.
ULGA 33% - BILET IMIENNY MIESIĘCZNY
Nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych oraz nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych - publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (art. 5 ust. 2 pkt 1)2.
Nauczyciele akademiccy (art. 5 ust. 2 pkt 1)2.

Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 7, poz. 29, ze zm.);
Ustawa z dnia z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j.D z. U.z 2012 r.
Poz.1138, ze zm.);

1
2

(Cd na str. 20)

7 marca 2014 r.
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLII /452/ 2013 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU Z DNIA 20 GRUDNIA 2013 R.
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
b/ bilety miesięczne
do 5 km
do 10 km
do 20 km
do 30 km
do 40 km

Normalne 100%
1,70 zł
2,80 zł
4,80 zł
6,30 zł
7,30 zł

Ulgowe 50%
0,90 zł
1,40 zł
2,40 zł
3,20 zł
3,70 zł

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

Normalne
44,00
84,00
150,00
190,00
240,00

100%
zł
zł
zł
zł
zł

Ulgowe 50%
22,00 zł
42,00 zł
75,00 zł
95,00 zł
120,00 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,
2/ małe zwierzęta trzymane na kolanach lub na rękach, 3/ 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.

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 zwykłej 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
wszystkich 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, odpis
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
zwykłej w Kórniku.
7. Bilet miesięczny ulgowy ma prawo
zakupu każdy pasażer uprawniony do ulgi
korzystający z usług przewoźnika komunikacji
miejskiej zwykłej w Kórniku.
BILETY OKRESOWE
§ 8.1. Bilety okresowe, rodzinne, weekendowe i grupowe wprowadzane są przez
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 1 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. 19)

Uchwała Nr XLII/452/2013 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 20.12.2013 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego i wysokości opłat dodatkowych oraz określenia przepisów porządkowych w komunikacji miejskiej zwykłej, ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za
przejazdy środkami komunikacji miejskiej zwykłej w Kórniku (niektóre z przyznanych w uchwale ulg są korzystniejsze niż ulgi ustawowe);
4
Ustawa z dnia z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz.648, ze zm.);
5
Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t. j. Dz. U. z
2012 r. Poz. 400, ze zm.);
6
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U.
2006 r. Nr 249, poz.1824, ze zm.);
7
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. 2011 r. Nr 205, poz. 1203);
8
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz.572, ze zm.);
9
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.).
3

ROZDZIAŁ 4. POZOSTAŁE PRZEPISY
PORZĄDKOWE
§ 11. Skargi i wnioski dotyczące realizacji rozkładu jazdy, pracy kierowców
oraz kontroli biletowej można składać w
siedzibie przewoźnika.

Mandat za brak biletu
Mandat opłacony na miejscu

100,00 zł

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

120,00 zł
150,00 zł

Po upływie 14 dni

naliczane są ustawowe odsetki od kwoty 150,00 zł

Mandat za brak dokumentu uprawniającego do ulgi
Mandat opłacony na miejscu
Mandat opłacony w ciągu 7 dni

60,00 zł
90,00 zł

Mandat opłacony w ciągu 14 dni

120,00 zł

Po upływie 14 dni
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

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR XLII / 452 / 2013 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU Z DNIA 20 GRUDNIA 2013 R.
PRZEPISY PORZĄDKOWE W KOMUNIKACJI
znaczone dla inwalidy lub osoby z dzieckiem
4. Pasażer ma obowiązek wsiadania
ROZDZIAŁ 1. PRZEPISY OGÓLNE
na ręku, obowiązany jest do zwolnienia tego do autobusu tylko i wyłącznie przednimi
§ 1. Do przestrzegania przepisów porząd- miejsca w razie zgłoszenia chęci zajęcia drzwiami.
5. Każdy pasażer zobowiązany jest do pokowych w komunikacji miejskiej zwykłej w go przez osobę dla której to miejsce jest
Kórniku zobowiązani są pasażerowie (po- przeznaczone.
siadania biletu uprawniającego do przejazdu.
dróżni), obsługa pojazdów, personel nadzoru
§ 4. 1. Pasażerowi nie wolno zabranego
§ 5. W pojeździe zabrania się:
1. palenia tytoniu,
ruchu i kontrolerzy dokumentów przewozu ze sobą bagażu ręcznego, przedmiotów oraz
zwierząt umieszczać na miejscach przezna2. otwierania drzwi podczas jazdy,
osób i bagażu.
3. zanieczyszczania i zaśmiecania pojazdu,
§ 2. 1. Wsiadanie do pojazdów i wysia- czonych do siedzenia.
danie z nich dozwolone jest wyłącznie na
2. Przewożony bagaż nie może zagrażać
4. niszczenia jego urządzeń i wyposażenia,
wyznaczonych przystankach.
bezpieczeństwu i porządkowi w pojeździe,
5. zakłócania spokoju w pojeździe,
6. przewożenia bagażu w sposób utrudnia2. Pasażerowie zamierzający wysiąść na przeszkadzać współpasażerom oraz narażać
przystanku obowiązani są uprzedzić o tym ich na niewygody.
jący podróż innym pasażerom,
3. Pasażer zobowiązany jest do sprawo- 7. spożywania posiłków i napojów w tym
prowadzącego pojazd za pomocą przycisku
sygnalizacyjnego.
wania nadzoru nad przewożonym bagażem szczególnie alkoholowych,
§ 3. Pasażer, który zajmuje miejsce prze- i zwierzętami.
8. rozmowy z kierowcą podczas jazdy.
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Straż pożarna 998
Policja 997
Pogotowie gazowe 992
Gminne Centrum Reagowania
tel. 61 817 00 74
tel. alarmowy: 602 620 736
e-mail: oc@kornik.pl

Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. 61 8 413 030 (700-1500)
całodobowo 505 908 051
61 8620111 anonimowa, całodobowa informa
cja dotycząca kradzieży samochodów
618478997 automat zgłoszeniowy Wydziału
ds. narkotyków KW Policji w Poznaniu

Straż Miejska, ul. Poznańska 83
tel./fax. 61 817 01 26, tel. kom. 604 607 104

Ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. 61 817 01 15,
tel. kom. 602 740 481

Urząd Miejski w Kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
tel. 61 817 04 11, 61 8170182,

uprzejmie informujemy,
że muzeum w Zamku Kórnickim
od 1 marca otwarte jest:

Posterunek SM w Kamionkach
tel. 503-067-690
Rada Miejska w Kórniku
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik
tel./fax 61 8170277, e-mail:radamiejska@kornik.pl

*Przyjmę ucznia w zawodzie blacharz samochodowy. Tel. 606 447 303
*Sprzedam kompaktową wideokamerę VHS marki JVC oraz rower górski. Tel.602605035.
*Sprzedam części do Fiata Ducato 2006-2013, różne. Ceny do negocjacji. Tel: 506 490 723
*Sprzedam dom 180m² cena 359900zł. Tel.505-72-00-27
*Sprzedam działki w gminie Kórnik cena od 39900zł. Tel 505-72-00-27
*Dom nad jeziorem 180m²/560m² rok 2006 cena 309tys do zamieszkania od zaraz. Tel.505-72-00-27
*„Korepetycje za matematyki w zakresie szkoły podstawowej. Dojazd do klienta, cena 25 zł/godzinę. Tel. 502 507 469.”
*Firma z Kórnika zatrudni pracownika z doświadczeniem w branży nieruchomości Tel. 602283154 i 603928217
*Kupię grunty rolne. Tel. 602283154
*Sprzedam od dilera Renault Maxity z 2008 r. silnik 150 kM w zabudowie plandeka z wywrotem. Tel. 607553220.
*Skupuję książki, płacę do 1zł za 1kg, dojeżdżamy na miejsce. Tel. 503 622 212
*Zajęcia popołudniowe dla dzieci od 3 lat plastyczne muzyczne angielski taneczne teatralne ogólnorozwojowe. Tel. 603-507-114
*Wertykulacja, koszenie trawników oraz inne prace ogrodowe. Tel. 604379025
*Wynajmę wyremontowane mieszkanie 2-pokojowe (52m²;) Kórnik - Rynek (przy przystanku); czynsz 1200 + media, ogrzewanie gazowe. Tel. 888799709
*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
*Naprawa AGD: pralki, lodówki, zmywarki - Kórnik i okolice. Tel. 731100754
*Peugot Boxet 1,9 D rok prod.98. Przebieg:195 tys. Cena: 7500. Do negocjacji. Tel. 605261408
*Rzeczoznawca Samochodowy, wyceny pojazdów, opinie techniczne. Tel. 609152586 Kórnik ul. Błażejewska 9, marcin.jarzyna@wp.pl
*Haki holownicze do samochodów, części do przyczep samochodowych. Tel. 609 152 586 Kórnik ul. Błażejewska 9
*Sprzedam dom w Czmońcu stan surowy otwarty 120m² na działce 1600m² 220000zł. Tel. 691810340
*Sprzedam 4,2 h ziemi dobre położenie blisko starorzecze. Tel. 691810340
*Sprzedam działkę 3400m² warunki zabudowy 25zł m². Tel. 691810340
*Sprzedam części do Fiata Ducato 2006-2013, różne. Ceny do negocjacji. Tel. 506 490 723
*Sprzedam, fotelik dla dziecka na rower, matę edukacyjną, nowe ciuszki, kurtki, buty itp. dla dziewczynki od 0-5 lat. Tanio!!! Tel: 506 490 723
*Sprzedam , aparaty telefoniczne stacjonarne Panasonic, aparat fotograficzny Zenit ET, taśmy do magnetofonu szpulowego. Tel. 506 490 723
*Sprzedam nową 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 Subwoofer + 4 głośniki firmy Thomson, 2 głośniki+subwoofer Logitech do komputera oraz ubiór do jazdy konnej rozm M/S. Tel. 506 490 723
*Sprzedam okno firmy Rehau używane wym. ramy szer.145 x wys.141, skrzydła szer.90 x wys.135 i szer.46 x wys.135. Tel. 506 490 723
*Korepetycje angielski. Tel. 724009743
*Protezy zębowe . Usługi w Kórniku, ul. Stodolna 88. Tel.: 607 11 86 86.
*Sprzedam tanio markowe ubranka używane dla dzieci w różnych rozmiarach www.pelnachata.net.pl
*Sprzedam pawilon z płyty obornickiej o wymiarach 6x250x260 nadający się na biuro Tel. 691810340
*Sprzedam drut zbrojeniowy 4t Q12 dł. 10mb, 1t Q 28 12mb cena 1,7 za kg. Tel. 691810340
*Sprzedam cegłę U220 szczelinówka 3 tys. sztuk. Tel. 691810340
*Przyjmę dziecięcy wózek do lalek. Za darmo lub za drobną opłatą. Tel. 347 037
*Usługi blacharsko-dekarskie. Przyjmę drobne zlecenia. Tel. 604855151
*Sprzedam dużą, ocieploną budę dla psa. Tel. 607 248 306
*J. niemiecki, j. angielski - korepetycje, przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych i maturalnych. Tel. 601 494 378
*Sprzedam tanio fotelik samochodowy od 5 do 13 kg. Tel. 601 494 378
*Sprzedam okazyjnie suknie ślubną, ecru, satyna, kamienie Swarovskiego, rozm. 36, wzrost 168-174. Tel. 601 494 378
*Wiosenne porządki w ogrodzie. Czyszczenie, malowanie płotów. Tel. 602 74 56 31
*Kto wymaluje elewację budynku jednorodzinnego w Robakowie?. Tel. 698 505 464
*Sprzedam drzwi białe z szybą -70 i 80. Cena 40 zł. Tel. 500 166 008

Robert Wrzesiński, Iza Jokiel

SKŁAD I ŁAMANIE: Łukasz Grzegorowski
WYDAWCA: Gmina Kórnik
DRUK: PMF Edward Stachowiak,
ul. Przemysłowa 4, 62-100 Wągrowiec, tel. (67) 262 35 59
NAKŁAD: 3000 egz.
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od wtorku do niedzieli:
10.00-16.00
(ostatnie wejście 15.30)
w poniedziałki muzeum - nieczynne
ceny biletów:
normalny 14 zł
ulgowy 7 zł
rodzinny 30 zł

(rodzice + dwoje dzieci do 18 roku życia)

Wozownia
NIECZYNNA

UWAGA
ROLNICY

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.

REDAKTOR NACZELNY: Łukasz Grzegorowski,
tel. 61 8170411 wew. 693, aders e-mail: korniczanin@kornik.pl
WSPÓŁPRACA: Anna Rauk, Kazimierz Krawiarz,

Szanowni Państwo,

OGŁOSZENIA

Pogotowie ratunkowe 999, 8660066

Dnia 14 marca 2014 roku w Sali Zakładu Doświadczalnego P.A.N w Kórniku ul..
Średzka 20 od godziny 10.00, odbędzie
się szkolenie rolników nt:

Ogłoszenia
DROBNE

OGŁOSZENIA

Bardzo WAŻNE Telefony

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.

1. Wymogi dla gospodarstw rolnych
położonych na
Obszarach Szczególnie Narażonych.
2. Program rolnośrodowiskowy
szansą dla środowiska i rolnika.

Dyrektor Zespołu Szkół w Kórniku
w dniu 22 marca 2014 r. o godzinie 9.30
zaprasza gimnazjalistów wraz z rodzicami
na „drzwi otwarte.”

Gospodarka, Turystyka, Sport, Kultura – kierunki rozwoju Gminy Kórnik.
Forum PopieramKórnik.pl zaprasza! Porozmawiajmy o naszej gminie.
Najbliższe spotkanie zaplanowane jest na 20 marca, godz. 19:00 – Restauracja
Casablanca na rynku w Bninie.
Porozmawiajmy w miłej atmosferze, przy herbacie i kawie, o możliwych perspektywach rozwoju. Podobnie jak w poprzednich przypadkach i tym razem temat został
nadesłany przez mieszkańca na adres forum@popieramkornik.pl. Czekamy na kolejne.
Przewidywany czas debaty, to 1,5 godziny. Jej efektem powinny być konkretne pomysły, które wdrażać będą mogli przedstawiciele samorządu i organizacji pozarządowych.
Porozmawiajmy o przyszłości! Zapraszamy

Następny numer Kórniczanina ukaże się 21 marca 2014 r.

- inicjatorzy spotkania Forum PopieramKórnik.pl:
Katarzyna Kaczmarek, Grzegorz Firlej, Mateusz Rozynek.

Materiały do następnego numeru prosimy dostarczać
do 14 marca 2014 r.

nr 5/2014

7 marca 2014 r.

3. Finansowanie inwestycji
w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich w celu poprawy
konkurencyjności
i zwiększenia rentowności
gospodarstw rolnych.
Zapraszam – Jan Nowak
Doradca rolników Gm.Kórnik
bliższe informacje
– tel: 600 533 814 lub 797 501 719

Zebranie wiejskie
sołectwa Dziećmierowo
odbędzie się
25 marca (wtorek) br.
o godzinie 18:00
w Klubie Rolnika
W Dziećmierowie
23

Medale od Prezydenta RP

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznawane przez Prezydenta RP
tym małżonką, którzy pozostają w związku
małżeńskim przez minimum 50 lat, wręczono 27 lutego parom złotych jubilatów z
Gminy Kórnik.
Odznaczenia wręczył burmistrz Jerzy
Lechnerowski w asyście kierującej Urzędem Stanu Cywilnego w Kórniku Katarzyny
Obiegałki. Uroczystość odbyła się w Zamku
Kórnickim.
Wyróżnienia przyznano: Zofii i Stanisławowi Białkowskim, Jadwidze i
Zdzisławowi Budaszom, Stanisławie i
Kazimierzowi Koniecznym, Stanisławie
i Bogdanowi Mrugasom, Janinie i Stanisławowi Niemierom, Janinie i Henrykowi Olszakom, Marii i Aleksandrowi
Przybylskim, Stefanii i Benedyktowi
Staśkiewiczom, Janinie i Eugeniuszowi
Stroiwąsom, Wandzie i Zdzisławowi
Zborowskim, Bożenie i Włodzimierzowi
Zimnym, Lucynie i Edwardowi Grząślewiczom, Teresie i Henrykowi Krajewskim, Bożenie i Stefanii Ochowiakom,
Janinie i Janowi Pawlakom, Teresie i
Bronisławowi Jaskułom.
Opr. ŁG

Fotografie z uroczystości wręczenia medali zamówić można w zakładzie
FOTO RMC na Placu Niepodległości w Kórniku.

