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UWAGA SZCZURY!

PŁATNE PARKINGI?

SPORT

Deratyzacja w gminie Kórnik

Być może pojawią się parkomaty na rynku

Kolarze, tenis stołowy, szachy i siatkówka
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ENERGIa aTOmOWa

Burmistrz Jerzy Lechnerowski wziął 
udział w „Międzynarodowej Konferencji 
Energii Atomowej” w Poznaniu, organi-
zowanej przez Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego. W Polsce rozważa się 
budowę jednej lub dwóch elektrowni ato-
mowych. Jedna ma powstać w Żarnowcu 
(Pomorze), druga w Klempiczu lub w oko-
licach Konina. 

„Sytuacja energetyczna kraju wymaga 
od nas szukania nowych sposobów po-
zyskiwania energii. Wydarzenia ostatnich 
tygodni pokazały, jak ważne jest zapewnie-
nie bezpieczeństwa energetycznego kraju. 
W kwestii energetyki atomowej konieczna 
jest debata publiczna, która przybliży 
nam zarówno korzyści, jak i ewentualne 
zagrożenia płynące z budowy elektrowni 
jądrowych w naszym regionie”- powiedział 
podczas konferencji Marszałek Woje-
wództwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. 
Wiceminister Gospodarki Adam Szejnfeld 
mówił o znaczeniu inwestycji w strategii 
energetycznej Polski. Jego zdaniem - Są 
to inwestycje traktowane priorytetowo. Mają 
one dwa zasadnicze cele. Po pierwsze cel 
antykryzysowy, bowiem inwestycje tego 
typu pobudzają rozwój i tworzenie nowych 
miejsc pracy. Po drugie, sytuacja elektro-
energetyczna w kraju jest dziś bardzo trud-
na. Obserwujemy szybką dekapitalizację 
majątku, zarówno po stronie wytwórczości, 
jak i przesyłu energii. Instalacje przesyłowe, 
jak i same elektrownie są przestarzałe – 
powiedział wiceminister.  Obecny na konfe-
rencji Ambasador  Francji w Polsce Francis 
Barry Delongschamps zapowiedział pomoc 
swojego kraju w realizacji przedsięwzięć 
związanych z budową elektrowni atomowej, 
zwłaszcza jeśli chodzi o wymianę doświad-
czeń. Francja może się poszczycić  78% 
udziałem energii elektrycznej pochodzącej 
z elektrowni atomowych w całkowitym 
bilansie energetycznym kraju. Doświad-
czenia Finlandii w zakresie korzystania 
ze źródeł energii jądrowej przedstawił w 
swym referacie doc. Harri Tuomisto. Ener-
gia otrzymywana z elektrowni atomowych 
stanowi obecnie ponad 25% ogółu energii 
produkowanej w Finlandii.

W Konferencji udział wzięło także wielu 
naukowców, kilkunastu posłów, wójtowie i 
burmistrzowie gmin Województwa Wielko-
polskiego.

ROzmOWY z GDDKIa

Dnia 3 lutego w siedzibie Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział 
Poznań wiceburmistrz Kórnika spotkał się z 
dyrektorem Markiem Napierałą. Poruszono 
sprawę budowy ścieżki pieszej na odcinku 
ulicy Poznańskiej na wysokości zatoki 
autobusowej do węzła w Gądkach. Omó-
wiono także naprawę nawierzchni jezdni 
ulic: Akacjowej, Brzozowej i Kwiatowej w 
Gądkach. Dyskutowano także na temat 

poszerzenia ulicy Poznańskiej, budowy 
chodnika i oświetlenia w Skrzynkach oraz 
o budowie przejazdu pod trasą katowicką 
na wysokości ulicy Dworcowej w Dziećmie-
rowie i Kórniku.

ŚwiEtliCA w CZoŁowiE

Tego samego dnia burmistrz Jerzy 
Lechnerowski spotkał się z Radą Sołecką 
wsi Czołowo, by omówić sprawę budowy 
świetlicy wiejskiej w tej miejscowości. Osta-
tecznie zdecydowano, że świetlica będzie 
budowana w miejscu obecnego budynku 
komunalnego. Udział w spotkaniu wzięli 
również Radni: Julia Bartkowiak i Jerzy 
Rozmiarek

ROzmOWY z WOjSKIEm

Również 3 lutego burmistrz Jerzy 
Lechnerowski spotkał się z Dowódcą In-
frastruktury Wojskowej w Poznaniu- p.płk. 
Jackiem Adamkiem, w sprawie możliwości 
rozbudowy firmy „H & M”. Firma ma zamiar 
podwyższyć obecną halę w Gądkach i wy-
budować nową, od strony trasy katowickiej. 
Teren znajduje się w strefie oddziaływa-
nia lotniska w Krzesinach. Płk. Adamek 
stwierdził, że inwestor musi wystąpić do 
Dowódcy Wojsk Lotniczych w Warszawie 
w tej sprawie. Przedmiotem rozmów bur-
mistrza była również sprawa ustanowienia 
strefy ochronnej przy magazynie amunicji 
w Borówcu.

STOWaRzYSzENIE LIDER zIELONEj 
wiElkopolski mA strAtEgię

4 lutego w Solcu (gm.Krzykosy) odbyło 
się Walne Zebranie Stowarzyszenia „Lider”, 
na którym najważniejszym punktem było 
uchwalenie strategii Stowarzyszenia. Na 
zebraniu obecni byli m.in. członkowie lokal-
nych grup działania z gminy Kórnik. Walne 
Zebranie przyjęło rezygnację burmistrza 
Jerzego Lechnerowskiego  z członkostwa 
w zarządzie. Nowym członkiem zarządu zo-
stała Anna Biernacka- kierownik Wydziału 
Funduszy Pozabudżetowych w Urzędzie 
w Kórniku.

RaDa aGLOmERacjI

W Urzędzie Miejskim w Poznaniu 
Burmistrz Gminy Kórnik uczestniczył w po-
siedzeniu Rady Aglomeracji. Na spotkaniu 
Prezydent Poznania- Ryszard Grobelny 
przedstawił najważniejsze zamierzenia 
inwestycyjne w Poznaniu w latach 2009-
2012, czyli w okresie przygotowań miasta 
do organizacji mistrzostw Europy w piłce 
nożnej.

H&m ROzbUDOWUjE

W dniu 9 lutego wiceburmistrz spotkał 
się z dyrektorem  „Panattoni Poland” –S. 
Stachą. Przedmiotem spotkania były kwe-
stie związane z planami rozbudowy hali 

spedycyjnej wynajętej firmie „H & M”. Firma 
zamierza po rozbudowie zatrudnić dodat-
kowo około 1200 pracowników. Omówiono 
również sprawę budowy zatok na ulicy 
Magazynowej w Gądkach w okolicy firmy. 
Dyskutowano też na temat planu zagospo-
darowania przestrzennego dla terenu będą-
cego własnością firmy „Panattoni Poland” 
przy ulicy Zbożowej w Robakowie. 

strAż rybACkA w kórNiku?

Komendant Wojewódzkiej Straży Ry-
backiej Grzegorz Michałowicz odwiedził 
Urząd Miejski w Kórniku w dniu 10 lutego 
br. Podczas spotkania zasygnalizował 
burmistrzowi Jerzemu Lechnerowskiemu 
plan przeniesienia siedziby Straży na teren 
Gminy Kórnik. Obszar działalności jednostki 
stanowią tereny Poznania i powiatów: po-
znańskiego, średzkiego i śremskiego. 

KOmISja STOWaRzYSzENIa

W dniu 12 lutego odbyły się obrady 
Komisji Ochrony Środowiska i Obsza-
rów Wiejskich Stowarzyszenia Gmin i 
Powiatów Wielkopolski. Ustalono na nim 
program seminarium poświęconego zmia-
nom legislacyjnym w zakresie ochrony 
środowiska, które odbędzie się 25 marca 
w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim. 
Podsumowano także wyniki Konferencji 
Klimatycznej, która odbyła się w Poznaniu. 
Burmistrz Jerzy Lechnerowski zapropono-
wał, by kolejne spotkanie komisji odbyło się 
w Jarocinie gdzie zostanie zaprezentowany 
Plan Gospodarki Odpadami dla 17 gmin 
wchodzących w skład Porozumienia gmin-
nego (w tym dla Kórnika).

ZEbrANiE w DZiEćmiErowiE.

Również 12 lutego odbyło się zebranie 
wiejskie w Dziećmierowie. Sołtys Henryk 
Hypsior przedstawił sprawozdanie z działal-
ności Sołectwa w roku minionym i plany na 
rok bieżący. Goście: burmistrz Jerzy Lechne-
rowski, radny Powiatu Poznańskiego Marek 
Serwatkiewicz, radny Rady Miejskiej w 
Kórniku Roman Genstwa odpowiadali na py-
tania mieszkańców. Dyskutowano na temat 
niedostatecznego zdaniem mieszkańców 
równania dróg w okolicach Dziećmierowa, 
budowy chodnika wzdłuż ulicy Dworcowej, 
możliwości przejazdu pod trasą katowicką  
i zabezpieczenia zbiornika wodnego obok 
nowych mieszkań socjalnych i komunalnych. 
Mieszkańcy ul Katowickiej skarżyli się na 
niewłaściwe oznakowanie pozostającej we 
władaniu GDDKiA nowej drogi serwisowej 
i fakt, że nie została ona ani razu odśnie-
żona. Zaapelowali o budowę w tym rejonie 
oświetlenia, niezbędnego z powodu budowy 
ekranów wyciszających S-11.

 zEbRaNIE PzW

Burmistrz Jerzy Lechnerowski uczestni-
czył w sprawozdawczo-wyborczym zebra-
niu Kórnickiego Koła Polskiego Związku 
Wędkarskiego. Na kolejną kadencję 
prezesem koła (dokończenie na str. 4) 
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 PROSTO  Z  RATUSZA

• gotówka do 50 tyś. 
   bez poręczycieli
• wypłata „od ręki”
• super niskie oprocentowanie

kórNik ul. staszica 15
tel. 061 8 980 184

pn-pt 1000-1700

sob     900-1200

OFERTA PRACY
Stacja paliw

W związku z rozwojem firmy poszukujemy osób do pracy na 
stanowisku:

SPRzEDaWca
miejsce pracy: Kórnik (Bnin) - Stacja Paliw LOTOS
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku odpowiedzialna będzie za:

• obsługę klientów zgodnie ze standardami firmy
• budowanie długofalowych relacji z klientami
• utrzymanie porządku w sklepie

wymagania:
• mile widziane wykształcenie średnie
• dyspozycyjność - praca dwuzmianowa /24h
• bardzo dobre umiejętności interpersonalne
• wysoka kultura osobista
• aktualne badania do celów sanitarno - epidemiologicznych

Zatrudnionym osobom oferujemy:
• zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin
• ciekawą i atrakcyjną pracę w przyjaznej atmosferze
• atrakcyjne wynagrodzenie

Osoby spełniające powyższe wymagania prosimy o przesyłanie aplikacji  
(list motywacyjny i CV wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych)  
z dopiskiem spsprzedawca na adres:

mz TRaDE
stacja paliw lotos
ul. Śremska 22a
62-035 kórnik 
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DystrybuCJA i prZyJmowANiE ogŁosZEŃ: 
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 10.00-14.00, tel. 0 663 579 924 (siedziba redakcji).
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Bogdan Wesołek

(dokończenie ze str. 3) 
wybrano Mirosława Grewlinga. W spotka-
niu uczestniczyli również przedstawiciele 
Straży Miejskiej w Kórniku (komendant 
Marek Kaczmarek), Okręgowego Związku 
Wędkarskiego, Gospodarstwa Rybackiego 
z Miłosławia. Burmistrz przedstawił plany 
budowy pierwszego etapu promenady, oraz 
propozycję usytuowania w Kórniku siedziby 
Wojewódzkiej Straży Rybackiej. 

Więcej na temat zebrania PZW w na-
stępnym numerze Kórniczanina.

 PLaNY bUDOWY OczYSzczaLNI 
LOKaLNEj

Przedstawiciele spółki Wody Polskie 
po raz kolejny przedstawili plany doty-
czące budowy w Szczodrzykowie lokalnej 
oczyszczalni ścieków. Do końca kwietnia 
zobowiązali się przedstawić projekt infra-
struktury mającej obsługiwać wszystkie 
bloki, w nowej części Szczodrzykowa, 
przedszkole i szkołę.

Gmina rozważa użyczenie gruntu pod 
inwestycję, którą spółka będzie eksploato-

wać przez okres 10 lat, po czym przekaże 
ją kórnickiemu samorządowi.

Na spotkaniu oprócz burmistrza Jerzego 
Lechnerowskiego obecni byli: radny Roman 
Genstwa, kierownik Referatu Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa UM Kórnik Antoni 
Kalisz oraz Ireneusz Majchrzak- sołtys 
Szczodrzykowa. 

„klAuDyNkA” u sióstr

Burmistrz Jerzy Lechnerowski spotkał 
się 16 lutego z przedstawicielami Zgroma-
dzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego 
a Paulo, którego dom mieści się od lat w 
Kórniku. Ponieważ ze względu na brak 
środków w budżecie województwa nie 
udało się uruchomić Środowiskowego 
Domu Samopomocy w wolnych pomiesz-
czeniach domu Sióstr, ustalono, że kórnicki 
samorząd wynajmie lokal, wyremontuje go 
i udostępni Kórnickiemu Stowarzyszeniu 
Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością 
Intelektualną i Ruchową "Klaudynka".

Burmistrz zadeklarował także współ-
finansowanie remontu pozostającego w 

złym stanie dachu budynku. Koszt naprawy 
dachu zostanie rozliczony w czynszu. 

wiZytA mArsZAŁków

Na spotkanie dotyczące współpracy 
pomiędzy lokalnym samorządem a Urzę-
dem Marszałkowskim przybyli 18 lutego do 
Kórnika wicemarszałkowie Wojciech Jan-
kowiak i Arkadiusz Błochowiak. Burmistrz 
Jerzy Lechnerowski przedstawił koncepcję 
i plany budowy Centrum Rekreacji i Sportu 
w Kórniku. Samorząd zamierza starać się 
o środki z funduszy unijnych na realizację 
tego zadania. Jak poinformowano – wnioski 
na dofinansowania w tym zakresie będzie 
można składać dopiero w czwartym kwar-
tale 2009 roku. Zarząd Województwa pod-
czas weryfikacji ofert zamierza kłaść nacisk 
na budowę infrastruktury turystycznej, w 
tym związanej z turystyką wodną i innymi 
szlakami turystycznymi.

Rozmawiano także na temat pilnej 
potrzeby remontu wejścia do Zamku Kór-
nickiego.

Opr. ŁG i Iza Moskal  

14 LUTY                                                                             
W dniu tym odbyły się X Regionalne 

Zawody Radnych, Wójtów, Burmistrzów, 
Prezydentów i Starostów w Tenisie Sto-
łowym w Witkowie. Wzięli w nich udział: 
burmistrz Jerzy Lechnerowski, Leszek Ksią-
żek, sekretarz gminy i radni. W końcowej 
klasyfikacji, w kategorii gmin, nasza gmina 
zajęła II miejsce. 

Łącznie w imprezie udział wzięło 70 
samorządowców z 20 gmin z terenu 7 
powiatów Wielkopolski.

17 LUTY                                                    
Radni na posiedzeniu Komisji Rozwoju 

Gospodarczego dyskutowali nad potrzebą 
stworzenia zespołu ds. ładu przestrzenne-
go i prowadzenia polityki przestrzennej na 
terenie gminy Kórnik. Członkowie komisji 
postanowili jednak, że dyskusje na ten 
temat prowadzone będą w ramach posie-
dzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego, a 
nie dodatkowego zespołu. Jednocześnie 
postanowiono, że 10 marca zbierane będą 

uwagi dotyczące trybu i zasad kształtowa-
nia polityki przestrzennej w naszej gminie. 
Staną się one podstawa dyskusji nad tym 
ważnym problemem, które planuje się na 
kolejnych posiedzeniach komisji.

18 LUTY                           
Radni z Komisji Oświaty i Polityki Spo-

łecznej rozmawiali już po raz kolejny o pry-
watyzacji gminnych przedszkoli. Zapoznali 
się z opinią rad pedagogicznych przed-
szkoli, personelu obsługi i rad rodziców. Ze 
względu na sprzeciw nauczycieli i rodziców 
dzieci z Przedszkola w Bninie, prywatyzację 
placówek przedszkolnych w naszej gminie 
odsunięto w czasie. Członkowie tej komisji 
zajęli się także sprawą świetlicy wiejskiej w 
Konarskim i prośbą Harcerskiej Orkiestry 
Dętej o środki na działalność. 

W tym samym dniu odbyło się również 
posiedzenie Komisji Rolnictwa. Jej człon-
kowie rozmawiali na temat organizacji te-
gorocznych gminnych dożynek i zapoznali 
się z opracowaniem „Identyfikacja i ocena 

czynników sukcesu społeczno-gospodar-
czego obszarów wiejskich”. Opr. BM 

Z KALENDARZA PRZEWODNICZĄCEJ RADY MIEJSKIEJ

Na PODSTaWIE § 18 STaTUTU  
gmiNy kórNik

ZwoŁuJę
XXXVi sEsJę rADy miEJskiEJ  

w kórNiku,

która odbędzie się 25 lutego 2009r. o 
godz. 13.00 w Sali Domu Strażaka w Kórni-
ku, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum 
i przedstawienie porządku obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołów z  XXXII, XXXIII, 

XXXIV i XXXV Sesji Rady Miejskiej
4. Informacje Przewodniczącej Rady 

o działaniach podejmowanych w okresie 
międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie Burmistrza z działal-
ności międzysesyjnej. 

6. Sprawozdania Komisji Rady z prac 
w okresie międzysesyjnym oraz przyjęcie 
Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2009r.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał 
lub zajęcie stanowiska w następujących 
sprawach: 

a/ zmiany budżetu gminy Kórnik na 
2009r.,

b/ zmiany uchwały w sprawie opłaty 
targowej,

c/ przejęcia od Powiatu Poznańskiego 
niektórych zadań publicznego zarządzania  
drogami  powiatowymi,

d/ zmiany miejscowego planu  zago-
spodarowania przestrzennego terenów 
zabudowy mieszkaniowej w Kamionkach 
dla części działki o nr ewid.: 1070/21 i 
1070/158,

e/ zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w Kamionkach, 
gmina Kórnik dla części działki o nr ewid.: 
88/4( przed podziałem),

f/  przystąpienia do sporządzenia zmia-
ny uchwały nr LIX/622/2006 Rady Miejskiej 
w Kórniku z dnia 30.08.2006r. w sprawie  
zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego w Gądkach, gm. 
Kórnik.

g/ przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obrębu Kamionki, 
Borówiec, Skrzynki, gm. Kórnik w zakresie 
wyznaczenia trasy czterotorowej linii elek-
troenergetycznej NN 2x220 kV + 2x 400 kV 
ze strefą ograniczonego użytkowania.

h/ rozpatrzenia wezwania do usunięcia 
naruszenia prawa złożonego przez PSE - 
Operator S.A.,

i/ rozpatrzenia skargi na bezczyn-
ność Burmistrza Gminy Kórnik(skarga p. 
Z.Glanc),

j/ ze skargi p.L.Marciniaka,
k/ ze skargi p. A. Stróżyńskiej
l/ nadania nazwy ulicy w Kórniku-obręb 

Bnin.
  8. Interpelacje i zapytania radnych.
  9. Wolne głosy i wnioski. Informacje.     

        
10. Zakończenie sesji.                                                               
             

 Przewodnicząca Rady Miejskiej
     

  Irena Kaczmarek

o g Ł o s Z E N i E

W związku z protestem wniesio-
nym przez jedną z firm startujących 
w przetargu na remont Ratusza w 
Bninie termin przeniesienia Biura 
Rady Miejskiej w Kórniku z siedzibą 
w Ratuszu w Bninie do siedziby Kór-
nickiego Ośrodka Kultury uległ prze-
sunięciu. Biuro Rady Miejskiej będzie 
nieczynne w dniach od 27 lutego do 3 
marca br. Od 4 marca br. Biuro Rady 
Miejskiej będzie miało swoją tymcza-
sową siedzibę w Kórnickim Ośrodku 
Kultury na ulicy Prowent 6 (wejście 
od ulicy Zamkowej). Za zmianę – 
serdecznie przepraszamy. 

Leszek Książek  
– sekretarz Gminy Kórnik

XXXV  
SESJA RM

W dniu 11 lutego 2009r. o godz. 13.00 
w Sali Domu Strażaka w Kórniku, 

odbyła się XXXV Sesja Rady Miejskiej 
w Kórnikuz następującym porządkiem 
obrad:

Podjęto uchwały w następujących 
sprawach:

-w sprawie określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli szkół niewymienionych w art. 
42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, oraz 
pedagogów, psychologów i logopedów, 

- w sprawie ustalenia szczegółowych 
zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla 
nauczycieli, którym powierzono stanowisko 
kierownicze w szkołach oraz zasad zwalnia-
nia od obowiązku realizacji tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych,
- w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

zasad wynajmowania lokali wchodzących w 
skład mieszkaniowego  zasobu gminy,

- w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu zabudowy  mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, położonego w Radzewie, gm. 
Kórnik,

- w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego  terenu zabudowy 
mieszkaniowej z funkcją rekreacyjną, poło-
żonego w Błażejewku, gm. Kórnik.

- w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w Dziećmierowie – dz. nr 
ewid.: 297/2 i 298, gm. Kórnik,

- w sprawie rozpatrzenia wezwania do 
usunięcia naruszenia prawa złożonego 
przez Panią Musielak. Opr. ŁG

W poprzednim artykule (Kórniczanin 
nr 2/2009) przedstawiliśmy Państwu dwa 
pierwsze Programy Celu 2 Poprawa wa-
runków życia mieszkańców: 

1. Oświata, kultura, sport (2.1.)
2. Zdrowie, pomoc społeczna i bezpie-

czeństwo (2.2.)
Trzeci z Programów pn.: Wysoka jakość 

usług administracji samorzadowej (2.3.) 
przybliżymy Państwu poniżej.

Oczekiwania realizacji inwestycji zarów-
no z zakresu infrastruktury technicznej jak i 
społecznej, zapewnienie dostępności usług 
publicznych, bezpieczeństwa i przeciwdzia-
łania negatywnym zjawiskom społecznym 
kierowane są obecnie w coraz mniejszym 
stopniu do władz państwowych, a w coraz 
większym do władz samorządowych, które 
są postrzegane jako faktyczny reprezentant 
interesów społeczności lokalnej. Miesz-
kańcy zdają sobie sprawę z usługowej roli 
samorządu, co powinno przejawiać się w 
efektywnym zarządzaniu powierzonym mu 
wspólnym mieniem oraz sprawnej obsłu-
dze w urzędach. Ponieważ społeczność 
lokalna oczekuje poszerzenia zakresu i 
poprawy poziomu świadczenia usług do 
Strategii Rozwoju naszej gminy wpisano 
Program dotyczący wysokiej jakości usług 
administracji samorzadowej. Na Program 
ten składają się trzy Projekty:

1. Projekt 2.3.1. Usprawninie pracy 
Urzędu Miejskiego

2. Projekt 2.3.2. System pozyskiwa-
nia środków zewnętrznych

3. Projekt 2.3.3. Studium zago-
spodarowania przestrzennego i plany 
miejscowe

Celem pierwszego Projektu (2.3.1.) jest 
efektywne funkcjonowanie Urzędu Miej-
skiego oraz sprawna obsługa wszystkich 
interesantów. W jego ramach, jako osobne 
zadanie, wyodrębniono m.in. usprawnienie 
systemu obiegu dokumentów i załatwiania 
spraw w Urzędzie. Osiągnięciu tego celu 
sprzyja wprowadzony ponad dwa lata temu 

system elektronicznego obiegu dokumen-
tów, który pozwala na pełną kontrolę pism 
przychodzących i spraw z nimi związanych 
oraz wdrażany obecnie system zarządzania 
jakością ISO.

Na szybkość i jakość obsługi interesan-
tów w Urzędzie wpłynie też zapewne szero-
kie zastosowanie Internetu w administracji. 
Rozwój elektronicznej obsługi interesantów 
dla wielu osób fizycznych i przedsiębiorców 
będzie bardzo przydatny – zlikwiduje m.in. 
takie bariery jak sztywne godziny pracy 
Urzędu wymuszające konieczność zwalnia-
nia się w pracy. Dzięki zastosowaniu Inter-
netu do e-urzędu będzie można dostać się 
przez 24 godziny na dobę, nie ruszając się 
z domu i nie tracąc cennego czasu. Prze-
łomowe dla wprowadzania usług świadczo-
nych droga elektroniczną było wdrożenie 
technologii podpisu elektronicznego. Na 
mocy znowelizowanej Ustawy od połowy 
2008 roku istnieje możliwość dokonywania 
rozliczeń oraz przekazywania dokumentów 
przez Internet przy wykorzystaniu certyfiko-
wanego podpisu elektronicznego.

Kolejnym przedsięwzięciem planowa-
nym do wdrożenia w ramach tego Projektu 
było stworzenie dla Gminy Kórnik Wielolet-
niego Planu Finansowego i Inwestycyjnego. 
Plan taki pozwala na dokonanie wyboru 
priorytetowych zadań inwestycyjnych 
zgodnych ze strategicznymi celami rozwoju 
Gminy oraz oczekiwaniami lokalnej spo-
łeczności i znalezienie punktu równowagi 
pomiędzy potrzebami rozwojowymi a finan-
sami Gminy. Plan taki na lata 2008-2017 zo-
stał przygotowany w maju 2008 roku przez 
specjalistów z Wielkopolskiego Ośrodka 
Kształcenia i Studiów Samorządowych i 
przedstawiony na posiedzeniach Komisji 

Rozwoju Gospodarczego oraz Budżetu 
i Finansów.

Celem realizacji drugiego Projektu 
(2.3.2.) jest aktywne działanie Urzędu 
Miejskiego przy ubieganiu się o środki 
finansowe z funduszy pomocowych Unii Eu-
ropejskiej i programów krajowych, zarówno 
na działania (dokończenie na str. 6) 

StRAtEgIE C.D.
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burmistrz gminy kórnik podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg 
ofertowy na dzierżawę działek będących  własnością gminy kórnik, położonych 
w miejscowości:

Kórnik

■ działka nr 958/8 zapisana w księdze wieczystej KW 23 112 
■ część działki nr 995/2 zapisana w księdze wieczystej KW 29 147 
o łącznej powierzchni 3612,66 m2.

Nieruchomości przeznaczone na cele usług turystycznych 
zagospodarowane jako parking.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego -  20 000,00 zł brutto rocznie

■ W/w nieruchomości nie są obciążone.
 
■ Czas trwania dzierżawy ustalony zostanie w umowie dzierżawy na okres trzech lat, 
umowa zostanie podpisana i będzie obowiązywać od dnia 1 kwietnia 2009 r.

■ Formularz ofertowy można odebrać do dnia 20 marca 2009 r. w Urzędzie Miejskim w 
Kórniku – Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. 203 w godz. 900 do 1400,

■ Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Kórniku w terminie do dnia 24 marca 
2009 r. do godziny 1000 z dopiskiem na zabezpieczonej kopercie: „OFERTA NA  
DZIERŻAWĘ  PARKINGU, NIE OTWIERAĆ PRZED GODZ. 1015 24.03.2009”,

■ Oferent składa oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu i nie wnosi 
zastrzeżeń,

■ Oferty nie spełniające w/w wymogów lub złożone poza obowiązującym trybem bądź 
po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane,

■ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 marca 2009 r. o godz. 1015 w Urzędzie Miejskim 
w Kórniku,

■ Informację dotyczące przedmiotu i warunków dzierżawy (projekt umowy dzierżawy) 
można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kórniku – Wydział Gospodarki Nieruchomo-
ściami, Pl. Niepodległości 1, pok. 203, tel. (061) 8-170-411,

■ Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 20 lutego 2009 r. do dnia 23 
marca 2009 r.

(dokończenie ze str. 5)   
inwestycyjne (projekty „twarde”), jak i dzia-
łania „miękkie”. W ramach realizacji tego 
celu w 2008 roku złożono 13 wniosków o 
dofinansowanie gminnych projektów. Wnio-
ski te zostały złożone w ramach programów 
krajowych, wojewódzkich, powiatowych 
i unijnych. Łącznie pozyskano ponad 3 
mln zł. Część wniosków nadal czeka na 
rozpatrzenie.

Problematyka studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy oraz planów miejscowych jest 
tematem trzeciego Projektu (2.3.3.)

Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego jest 
instrumentem zarządzania rozwojem 
przestrzennym gminy dla zapewnienia 
optymalnych warunków życia mieszkań-
ców, w myśl zasad zrównoważonego 
rozwoju oraz kształtowania ładu prze-
strzennego, i wysokiej jakości funkcjo-
nalno-estetycznej. Tak rozumiana ranga 
studium skłania więc do precyzyjnego 
określenia roli, jaką powinno spełniać 
nie tylko jako ustawowo wymagany doku-
ment, ale użyteczne narzędzie w procesie 
zarządzania. Studium zawiera ustalenia, 
które muszą być uwzględnione przy 
sporządzaniu miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego. Z mocy 
ustawy studium nie jest przepisem gmin-
nym i nie stanowi podstawy do wydawania 
decyzji administracyjnych. Jednakże z 
uwagi na fakt, iż Studium uchwala Rada, 
uzyskuje ono rangę tzw. „aktu kierownic-
twa wewnętrznego” obligując Gminę do 
realizowania określonej w studium polityki 
przestrzennej. W tym rozumieniu zawarte 
w nim ustalenia są na tyle precyzyjne, aby 
mogły stanowić merytoryczną podstawę 
podejmowanych przez władze decyzji w 
sprawie realizacji inwestycji publicznych, 
takich jak infrastruktura techniczna, 
komunikacyjna i społeczno-usługowa, a 
także spójnego z polityką przestrzenną 
Gminy określania zasad kształtowania 
warunków zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu. Studium musi zawierać także 
odpowiedni dla swoich rozstrzygnięć 
materiał o charakterze informacyjnym. 
Proces przygotowania aktualizacji Stu-
dium jest okazją do zinwentaryzowania, 
zidentyfikowania i analizy posiadanych i 
dostępnych materiałów. W ramy tego Pro-
jektu wpisano dwa zadania o charakterze 
ciągłym: Opracowanie zaktualizowanego 
dokumentu „Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowanie przestrzenne-
go Miasta i Gminy Kórnik” i Opracowanie 
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego.

Na zakończenie omawiania tego 
Programu należy zauważyć, iż wszystkie 
składające się na niego Projekty mają 
charakter ciągły. Są to Projekty zmierza-
jące do doskonalenia i rozowju pewnych 
procesów, których ocena dokonywana 
będzie w systemie rocznym. 

Anna Biernacka

INFORmUjEmY
że Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu, na 

podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia wykona 
bezpłatnie w dniu 14.03.2009r. dla mieszkanek Gminy Kórnik 100 badań 
mammograficznych piersi w mammobusie: 

W badaniach mogą uczestniczyć kobiety z rocznika 

oD 1959r. Do 1938r. 
które w ciągu ostatnich dwóch lat nie korzystały z profilaktycznej mam-

mografii opłaconej przez NFZ Mammobus stanie na placu OSP- strażnicy 
w Kórniku ul. 20 października 93.

Badania rozpoczną się o godzinie 9.00 w ciągu godziny wykonanych 
zostanie około 10-12 mammografii 

U kobiet miesiączkujących mammografię wykonuje się w pierwszych  
10-dniach cyklu miesiączkowego, licząc od pierwszego dnia miesiączki. 

Podstawą wykonania badania jest dowód osobisty oraz ważny dokument 
ubezpieczenia !! 

Zapisy na badania przyjmuje Beata Dobrzyńska -Referat Oświaty  
i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Kórniku 061 8 170 411 

Wyniki badań zostaną przesłane na adres domowy.

Akty wandalizmu, chuligańskie 
wybryki podczas nocnych kursów, za-
śmiecanie przystanków i gapowicze – to 
problemy, z którymi walczy od pewnego 
czasu miejski przewoźnik, czyli spółka 
kombus. 

O kolejnym akcie wandalizmu zwią-
zanym z demolowaniem przystanków 
autobusowych poinformowała nas spółka 
KOMBUS. Tym razem w walentynkową 
noc zniszczono wiatę przystankową w 
Robakowie.

Jak dowiedzieliśmy się, praktycznie 
co miesiąc notuje się podobny wybryk, 
a przewoźnik zmuszony jest do napraw 
lub wymiany wiat. Przeciętny koszt nowej 
wiaty to kwota od 2500 do 4000 zł netto, 
natomiast koszt jej naprawy (szyby, blacha, 
siedziska) to kwota około 2000 zł netto. 
KOMBUS sam opłaca te działania więc 
strata kilkudziesięciu tysięcy rocznie ma 
wpływ na finanse spółki.  

Przez bezmyślność grupki wandali nie 
tylko marnowane są pieniądze, a zwykli, 
niewinni pasażerowie marzną na przystan-
kach bez szyb lub nie mają, gdzie usiąść, 
ale również wystawia się niezasłużoną oce-
nę naszej gminie. Przystanki z powyrywa-
nymi krzesełkami i powybijanymi szybami 
obniżają estetykę otoczenia.

Dodatkowym problemem jest ciągłe 
zanieczyszczanie wiat śmieciami, jak się 
okazuje nie tylko pozostawianymi przez 
pasażerów. Z niektórych przystanków 
sprząta się stare meble i inne odpady w 
workach. Tylko na utrzymanie w czystości 
60 użytkowanych obecnie wiat wydaje się 
około 60-70 tys. zł rocznie. 

Jak informują przedstawiciele kórnickie-
go przewoźnika wzrasta ilość chuligańskich 
wybryków podczas nocnych kursów z 
Poznania. Zdarza się, że pasażerowie bę-
dący w stanie wskazującym nie chcą płacić 
za bilety i awanturują się. Ostatnio nawet 
doszło do bójki w autobusie, a kierowca ze 
względów bezpieczeństwa musiał wyprosić 
pasażerów na najbliższym przystanku. Jeśli 
tego typu incydenty będą się powtarzać 
władze spółki rozważają likwidacje nocne-
go kursu. Miejmy nadzieje, że do tego nie 
dojdzie, gdyż korzystają z niego również 
porządni pasażerowie. 

KOMBUS zastosował także działania 

mające na celu zmniejszenie ilości gapo-
wiczów. Od niedawna do pojazdu można 
wchodzić tylko przednimi drzwiami – przy 
kierowcy. Niestety nawet uczciwi, kupujący 
bilety miesięczne pasażerowie muszą stać 
w kolejce w przednich drzwiach. - Zmiana 
przepisów nie jest wymierzona przeciwko 
uczciwym pasażerom -tłumaczy Beata 
Urbaniak, prezes spółki. - Chodzi nam o 
wyeliminowanie tych, za których uczciwi po-
noszą dodatkowe opłaty. Zbyt niskie wpływy 

ze sprzedaży biletów mogą skutkować pod-
niesieniem ich ceny, a tego chcemy uniknąć 
– dodaje Urbaniak. - Budżet dla KOMBUSu 
jest zatwierdzony na określonym poziomie i 
spółka rozlicza się z Gminą pomniejszając 
koszty o wpływy uzyskane ze sprzedaży 
biletów. Jeżeli będą one niskie spowodują 
wzrost dopłaty, a na to Gmina nie wyrazi 
zgody. Poza tym inni przewoźnicy np. PKS, 
też wpuszczają pasażerów tylko przednimi 
drzwiami właśnie po to, aby wyegzekwować 
należną opłatę za przejazd – wyjaśnia pani 
prezes. ŁG

KOMBUS WALCZY Z tRUDNOśCIAMI

CZYtELNICY PISZĄ
 Oto dziura w chodniku ul. Średzkiej
 w Kórniku. Tego fragmentu 
chodnika, mimo założeń, nie wyremon-
towano, ponieważ wybudowano chodnik 
prowadzący do stacji benzynowej, która 
nie istnieje. Bardzo dobrze, że "już" od 
pół roku przy ul. Średzkiej palą się lam-
py, bo jak powiedział jeden z  radnych: 
"przynajmniej dziurę widać".

mieszkanka Kórnika
(nazwisko do wiadomości Redakcji)
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wyDZiAŁ komuNikACJi  
I TRaNSPORTU STaROSTWa  

POWIaTOWEGO W POzNaNIU ma 
Nową filię  w swArZęDZu

Powiat poznański jest jednym 
z nielicznych powiatów, w których 
funkcjonują filie Wydziału Komuni-
kacji i Transportu. W naszym po-
wiecie są one w: Kostrzynie Wlkp., 
Mosinie, Murowanej Goślinie, 
Pobiedziskach, Stęszewie oraz 
ostatnio otwarta w Swarzędzu.

Nowa filia działa od 5 lutego 
2009 roku. Dzień wcześniej odby-
ło się uroczyste otwarcie, w któ-
rym uczestniczyli, między innymi: 
Bożena Szydłowska, Posłanka 
na Sejm RP; Jan Grabkowski, 
Starosta Poznański; Anna To-
micka, Burmistrz Miasta i Gminy 
Swarzędz; Andrzej Bogdanowicz, Dyrektor 
Departamentu Transportu Drogowego w 
Ministerstwie Infrastruktury; Radni Powiatu 
Poznańskiego; Radni Rady Miejskiej Swa-

rzędza; Małgorzata Kaniewska, Dyrektor 
Wydziału Komunikacji; Krzysztof Żarnotal, 
Prezes Zarządu PWPW oraz  ks. Janusz 
Molewski i lokalni biznesmeni.

W swarzędzkiej filii Wydziału Komu-
nikacji i Transportu realizowany jest cały 
proces rejestracji pojazdów (od otrzymania 
pozwolenia czasowego do odbioru dowodu 
rejestracyjnego pojazdu, wyrejestrowanie 
pojazdów, odbiór dowodów rejestracyj-

nych dla pojazdów rejestrowanych w tej 
filii); można tam też dokonać zgłoszeń 
sprzedaży i wszelkich zmian dotyczących 
pojazdów; uzyskać wtórniki dowodów re-

jestracyjnych, nalepki kontrolne na szybę 
i tablice rejestracyjne. 

Budynek przy ul. Poznańskiej 25, w któ-
rym mieści się filia, został wyremontowany 
i wyposażony w meble przez Gminę Swa-
rzędz. Filia posiada najnowocześniejsze 
systemy zabezpieczeń procesów przetwa-
rzania danych osobowych. Uruchomionych 
zostało tam 6 stanowisk do obsługi klientów, 
w tym jedno stanowisko przeznaczone do 

obsługi podmiotów korporacyjnych 
– rejestrujących wiele pojazdów 
w ciągu miesiąca. Rocznie będzie 
rejestrowanych w tej fili ok. 10.000 
pojazdów należących do mieszkań-
ców całego terenu powiatu poznań-
skiego. Stanowi to ok. ⅓ rejestracji 
pojazdów w powiecie poznańskim, 
dlatego Wydział Komunikacji i Trans-
portu Starostwa Powiatowego w 
Poznaniu, przy ul. Jackowskiego 18,  
od 2 lutego br. pracuje w systemie 
jednozmianowym (w poniedziałki 
9.00–16.30, od wtorku do piątku 
8.00–15.00) i tylko tutaj można od-
bierać zatrzymane przez Policję do-

wody rejestracyjne, tutaj bowiem znajduje 
się Ewidencja Akt Pojazdów i Kierowców.   
                      Elwira Białek  
         Gabinet Starosty

WIELKOPOLSKa OLImPIaDa  
WIEDzY KONSUmENcKIEj  
– koNkurs powiAtowy 

W Starostwie Powiatowym, przy ul. 
Jackowskiego 18, 6 lutego 2009 r. odbył 

się Powiatowy Konkursu V Wielkopol-
skiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej 
pod patronatem Jana Grabkowskiego, 
Starosty Poznańskiego. W Olimpia-
dzie uczestniczyli uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych powiatu. Do 
tegorocznej edycji zgłosiło się 14 
uczniów. Najlepszymi okazali się: 
Kinga Szaj (I miejsce), Magdalena 
Sikorska (II miejsce) oraz Michał 
Żygadło (III miejsce). Panie są 
uczennicami Zespołu Szkół Nr 1 
im. Powstańców Wielkopolskich w 
Swarzędzu, a pan reprezentował Ze-
spół Szkół im. Jadwigi i Władysława 
Zamoyskich w Rokietnicy. 

Olimpiada ma celu przedstawie-
nie młodzieży bardzo praktycznej 

wiedzy z zakresu prawa. Każdy z nas 
wielokrotnie stanie przed zagadnieniem 
konsumenckim. Zakres wiedzy z Olimpiady 
obejmuje typową problematykę z tej dzie-
dziny. Wiadomości, jakie prawa przysługują 
w ramach niezgodności towaru z umową, 

do kogo składać reklamację, co zrobić, gdy 
impreza turystyczna nie doszła do skutku z 
winy biura, będą niejednokrotnie młodzieży 

potrzebne. Ponadto uczestnicy Olimpiady 
zdobyli wiedzę, do jakich instytucji można 
zwrócić się w przypadku sporu z przed-
siębiorcą, gdy ten nie respektuje praw 
konsumenta. 

Władze naszego powiatu kładą wielki 

nacisk na edukację młodzieży, a Olimpia-
da jest jednym z przejawów wykonywania 
przez powiat zadań zarówno z zakresu 

ochrony konsumentów jak i  zakre-
su edukacji. Cieszy fakt, że młodzi 
ludzie interesują się nie tylko wiedzą 
podręcznikową, ale także pragną 
swoje wiadomości poszerzać, co 
kosztowało ich z pewnością dużo 
czasu i wysiłku. Laureaci etapu 
powiatowego Olimpiady będą mogli 
sprawdzić swą wiedzę na etapie 
wojewódzkim 16 marca 2009 r. Na 
etapie wojewódzkim spotkają się 
uczniowie ze wszystkich powiatów, 
które biorą udział w Olimpiadzie. 
Marek Radwański Powiatowy 
Rzecznik Konsumentów 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 30 ust. 1 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. 0 samorządzie gminnym (tekst jednolity 
-Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pom. zm.) w związku z 
Rozdz. VIII § 22 Uchwały Rady Miejskiej nr LVII593/2006 z 
dnia 31.05.2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Kómik, Burmistrz Gminy Kómik 
zobowiązuje do: 

§1
Przeprowadzenia w dniach 20.02.2009 r. do 31.03.2009 

r. obowiązkowej deratyzacji na terenie gminy Kómik, polega-
jącej na wyłożeniu preparatów do zwalczania gryzoni (szczu-
rów) w miejscach ich występowania i gromadzenia się. 

§2
1. W związku z treścią §1 zobowiązuje  się właścicieli 

nieruchomości na terenie gminy Kómik do: 
dokonania w budynkach i pomieszczeniach naprawy 

wszystkich urządzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi 
dostępu np. otwory w drzwiach, podłogach; 

usunięcia z terenu i pomieszczeń wszelkich odpadów 
żywnościowych, mogących stanowić pożywienie dla zwal-
czanych gryzoni; 

wyłożenia preparatów do zwalczania gryzoni (szczurów) 
nie później niż 20.02.2009r. i stałego jego uzupełniania do 
dnia 31.03.2009r. w szczególności w narożnikach pomiesz-
czeń i wzdłuż ścian oraz na ścieżkach przemieszczania się 
gryzoni i miejscach ich żerowania oraz umieszczenia napi-
sów ostrzegawczych o treści: "UWAGA! Wyłożono trutkę o 
nazwie .... przeciw gryzoniom! Niebezpieczeństwo zatrucia 
ludzi i zwierząt!" 

2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek umożliwić 
właściwym służbom przeprowadzenie kontroli dotyczącej 
potwierdzenia faktu przeprowadzenia deratyzacji poprzez 
okazanie rachunków zakupu preparatów do zwalczania gry-
zoni, bądź umowy z firmą specjalistyczną świadczącą usługi 
w zakresie deratyzacji; 

sposobu przeprowadzenia i skuteczności działań w za-
kresie deratyzacji; 

3. Po upływie terminu określonego w § 1 wyłożone pre-
paraty do zwalczania gryzoni (szczurów) i ich pozostałości 
powinny zostać usunięte. 

§3
Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem podpisania i 

podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na 
stronie intenetowego Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego. 

§4
Informuję, że na podstawie art. 117 Kodeksu wykroczeń 

-"Kto mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w 
obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków 
lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez 
właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu 
sanitarnego i zwalczania chorób zakażnych, podlega karze 
grzywny albo nagany" 

 
burmistrz gminy kórnik

Jerzy lechnerowski

UWAgA 
SZCZURY!

Dla wielu z nas szczur kojarzy się z 
zapomnianymi problemami z zamierzchłej 
przeszłości, zabawnym zwie-
rzątkiem z kreskówki lub horo-
skopem chińskim. Naprawdę 
jednak te szalenie inteligentne 
gryzonie od wieków towarzyszą 
i towarzyszyć będą ludzkiej cy-
wilizacji, żywiąc się tym co wy-
rzucamy lub marnujemy i dosto-
sowując się do coraz to nowych 
warunków życia. Największe i 
najlepiej rozwinięte metropolie 
świata, w tym Londyn, Nowy 
Jork czy Moskwa borykają się 
z problemem gryzoni, których 
populacja przekracza czasem 
populację żyjących w danym 
mieście ludzi. 

W ostatnim czasie kilku-
krotnie informowano o poja-
wieniu się szczurów w centrum 
Kórnika. Pracownicy Referatu Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa przeprowadzili kilka 

wizji lokalnych w tej sprawie. O problemie 
najdobitniej świadczy dostarczony Urzędowi 
Miejskiemu film, nagrany przez mieszkańca, 
który udowodnił problem. Widzimy na nim 
jedno z podwórek w pobliżu centrum miasta. 
Właściciel posesji prowadzi hodowle zwie-
rząt. Na filmie widzimy, jak do świeżo wyłożo-
nego psom pokarmu, po odejściu człowieka 

co kilka, kilkanaście  sekund podbiega kilka 
szczurów pożywiając się do woli. 

W związku z problemem zarządza się 
deratyzację (odszczurzanie). W tym celu na-
leży w miejscach potencjalnego występowa-
nia gryzoni wyłożyć preparat do zwalczania 
gryzoni czyli trutkę. 

Bardzo istotne jest by dokonano tego 
na każdej posesji. Gryzonie szybko zauwa-

żają problem i przenoszą się z 
miejsc objętych deratyzacją na 
sąsiednie obszary. Skuteczna 
może być tylko akcja przepro-
wadzona kompleksowo. 

Szczur najchętniej zamiesz-
kuje systemy kanalizacyjne, 
piwnice, wysypiska śmieci, 
magazyny i składy. Chętnie 
przebywa w okolicy wody, 
dobrze pływa. Jest praktycznie 
wszystkożerny, łatwo dostoso-
wuje się do nowych warunków, 
aktywny całą dobę, lecz ze 
względu na bezpieczeństwo i 
doskonałe zmysły najbardziej 
upodobał sobie żerowanie w 
nocy. Potrafi też w ciągu doby 
przebyć do kilkunastu kilome-

trów w poszukiwaniu pożywienia.
ŁG

ObWIESzczENIE

w sprAwiE prZEprowADZENiA obowiąZkowEJ DErAtyZACJi  
Na TERENIE

gmiNy kórNik
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PRzEDSzKOLE NR 2 
„CZtEry pory roku” 

w kórNiku

ogłasza zapisy do przedszkola na rok szkolny 2009/10. 
Zgłoszenia na nowy rok szkolny będą przyjmowane  

w dniach od 2 do 31 marca.

Do oddziału integracyjnego przyjmowane są również dzieci  
niepełnosprawne, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
  

Zapraszamy rodziców i wszystkich chętnych przyszłych przedszkolaków 
(którzy nie uczęszczają jeszcze do przedszkola) na

DRzWI OTWaRTE
w dniu 7 marca (sobota) o godz. 10.00

W programie:
• Spotkanie informacyjne dla rodziców

• Zapoznanie z personelem i budynkiem przedszkola
• Zajęcia dla dzieci

• Kawiarenka ze słodyczami
Prosimy zabrać ze sobą obuwie domowe.

Kartę zgłoszenia dziecka można pobrać ze strony internetowej  
www.przedszkole.mawe.pl 

DZIURY  
NA MOStOWEJ
Zmienne warunki atmosferyczne, opady, 

topniejące śniegi pogarszają stan naszych 
dróg. Wielu mieszkańców w całej gminie 
sygnalizuje problemy z dziurami, błotem, 
kałużami na wielu trasach. 

Prezentujemy zdjęcie ilustrujące fa-
talny stan ulicy Mostowej w Kamionkach. 
Głębokie dziury zalane brudną mazią 
odstraszają kierowców, dla których jest to 
często najkrótsze połączenie z „trasą kato-
wicką”. Przez kiepski stan tej arterii wielu 
wybiera dłuższą drogę przez Borówiec- po 
także zaniedbanej, ale utwardzonej drodze 
wzdłuż ul. Poznańskiej i Głównej. Obie 
drogi zresztą są drogami powiatowymi i to 
Powiat Poznański odpowiada za ich stan. 
Gmina Kórnik niemałym kosztem wykonała 
utwardzenie będącej przedłużeniem Mosto-
wej ulicy Jeziornej w Szczytnikach. W tym 
roku planuje się utwardzenie destruktem 
asfaltowym także Mostowej. W budżecie 
zabezpieczono środki. Problemem jest 
jednak przeprowadzenie drogi przez 
rzeczkę Głuszynkę. Obecnie trwa analiza 
dokumentacji dotyczącej istniejącego wia-
duktu. Okaże się niebawem, czy i jakim 
nakładem środków finansowych uda się nim 
przeprowadzić drogę dla pojazdów. Od tego 
będzie zależało, kiedy ta ważna dla układu 
komunikacyjnego tej części gminy arteria 
stanie się przejezdna. ŁG

Najprawdopodobniej od czerwca, 
każdy kto zaparkuje swój pojazd na 
placu Niepodległości w kórniku będzie 
musiał liczyć się z poniesie-
niem opłaty. od tego mie-
siąca zacznie obowiązywać 
strefa płatnego parkowania w 
centrum naszego miasta. 

O tym, że znalezienie wol-
nego miejsca na rynku w Kór-
niku, niekiedy graniczy z cudem 
nie trzeba chyba nikogo prze-
konywać. Najgorzej sytuacja 
wygląda w godzinach przedpo-
łudniowych w dni powszednie, 
ale i w soboty. Większość z nas 
robi wtedy zakupy, załatwia 
swoje sprawy w bankach, na 
poczcie czy w urzędzie. Natę-
żenie ruchu samochodowego 
jest tak duże, że około 150 miejsc parkin-
gowych na kórnickim rynku po prostu nie 
wystarcza. Okazuje się także, że na Placu 
Niepodległości pozostawiają 
swoje pojazdy mieszkańcy oko-
licznych miejscowości, którzy 
w Kórniku przesiadają się do 
komunikacji miejskiej. To po-
woduje, że nierzadko na wiele 
godzin zablokowane są miejsca 
parkingowe w samym centrum 
miasta a parkingi buforowe za 
Domem Parafialnym i cmenta-
rzem świecą pustkami. 

Nad tym, co zrobić, aby 
zmienić sytuację z parkowa-
niem na rynku w Kórniku za-
stanawiali się na początku 
lutego członkowie Komisji Bez-
pieczeństwa działającej przy 
burmistrzu. Doszli do wniosku, 
że jedynym rozwiązaniem jest wprowadze-
nie strefy płatnego parkowania na Placu 
Niepodległości. Dlaczego? Członkowie 
Komisji twierdzą, że nie chodzi o to, żeby 
gmina zarobiła na kierowcach, ale o to, by 

ich zdyscyplinować, aby nie pozostawili 
swoich samochodów zbyt długo na rynku i 
nie blokowali miejsc innym. 

Jak już informowaliśmy, strefa najpraw-
dopodobniej zaczęłaby obowiązywać od 
czerwca tego roku. Najprawdopodobniej, bo 

niewykluczone, że może się to przeciągnąć 
o kilka tygodni ze względów organizacyj-
nych. Na rynku wówczas pojawią się tzw. 
parkomaty, gdzie zakupimy czasowy bilet 
parkingowy. 

Strefa obejmować będzie obszar 
Placu Niepodległości od zatoczki przy 
liceum, dalej przez parking na wprost 
restauracji „Biała Dama”, wzdłuż plant, 
przy ratuszu (z wyłączeniem bruku, 
gdzie parkują pracownicy urzędu), aż 
po parkingi tuż za ratuszem. Wzdłuż 
plant kierowcy będą mogli parkować 

samochody prostopadle do 
drogi (do tej pory równolegle), 
co zwiększy o kilka liczbę 
miejsc parkingowych. Nowe 
miejsca postojowe powstaną 
także prawdopodobnie po 
stronie jednokierunkowej Pl. 
Niepodległości. 

Strefa obowiązywać będzie 
w dni robocze w godz. 9.00 do 
18.00 oraz w soboty w godz. 
9.00 do 13.00. W niedziele i 
święta parkowanie ma być bez-
płatne. Dokładny cennik opłat 
nie jest jeszcze znany. Wiado-
mo jedynie, że najniższe opłaty 
wahać się będą w granicach 
50 groszy a 1 złoty. Będzie też 
możliwość wykupienia abona-

mentów np. na okres miesiąca. 

Czy rozwiązanie zaproponowane przez 
Komisję Bezpieczeństwa wej-
dzie w życie? Burmistrz Jerzy 
Lechnerowski przyznał, że 
początkowo sceptycznie patrzył 
na ten pomysł. 

- Obawiałem się zwłaszcza 
wysokich opłat za parkowanie, 
takich jak np. w Poznaniu, bo 
najbardziej „uderzyłoby to 
w kieszenie” mieszkańców 
miasta i okolicznych miejsco-
wości - stwierdził burmistrz. 
- Kiedy jednak okazało się, że 
opłaty te nie będą wysokie, 
przekonałem się do rozwiąza-
nia zaproponowanego przez 
Komisję Bezpieczeństwa – 
dodaje. 

O sprawie będziemy jeszcze informo-
wać na łamach naszego dwutygodnika. 

Barbara Morasz

BęDZIEMY PłACIć  
ZA PARKOWANIE NA RYNKU 

Zarząd powiatu poznańskiego roz-
strzygnął konkurs ofert na wsparcie 
realizacji zadań powiatu poznańskiego 
w 2009 roku w zakresie kultury i sztuki, 
kultury fizycznej i turystyki.

Kilka organizacji i stowarzyszeń z terenu 
naszej gminy otrzymało dofinansowania. 

Wśród nich jest Uczniowski Klub Spor-
towy „Jedynka – Kórnik”, któremu powiat 
przyznał w sumie 10 000 zł na 9 różnych 
zadań m.in. na organizację V Ligi Tenisa 
Stołowego, Strzeleckiej i Rzutu Lotką 
Powiatu Poznańskiego, XII Ogólnopolski 

wyścig uliczny o Puchar Burmistrza Kórnika 
czy na festyny rowerowe dla dzieci w wieku 
2 do 12 lat. 

Dotację  w wysokości 2 000 zł otrzymało 
Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Tutti San-
ti” przy parafii p.w. „Wszystkich Świętych” 
w Kórniku na realizację Przeglądu Chórów 
Dziecięcych i Młodzieżowych „Matce Bożej 
w hołdzie” Kórnik 2009. 

Powiat wsparł też inicjatywę wydawniczą 
Fundacji „Zakłady Kórnickie”. Organizacja ta 
otrzymała 5 000 zł na wydawnictwo niskona-
kładowe zatytułowane „Generałowa Jadwiga 

Zamoyska (1831-1923). Życie i Dzieło” 
autorstwa Katarzyny Czachowskiej. 

Na realizację zadań z dziedziny kultury i 
sztuki wpłynęły 123 wnioski, z czego powiat 
dofinansował 47 zadań a z dziedziny kultury 
fizycznej wpłynęło 98 ofert, wybrano 46. 
Natomiast z dziedziny turystyki wpłynęły 
43 wnioski, a powiat wsparł 19.

Łącznie powiat poznański na zadania z 
kultury i sztuki wydał 286 200 zł, kultury fi-
zycznej 269 000 zł a z turystyki 72 500 zł. 

BM

POWIAt ROZDAJE DOtACJE 

burmistrZ gmiNy kórNik
INFORmUjE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miej-

skim w Kórniku od dnia 6 luty 2009 r. 

do 27 lutego 2009 r. wywieszony został 

niżej wymieniony wykaz dotyczący 

sprzedaży w trybie bezprzetargowym:

- 1 działki o nr 246/18  położonej  

w Kórniku. 

Bliższe informacje można zasięgnąć 

w Wydziale Gospodarki Nieruchomo-

ściami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1  

w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170411 

wew. 674.
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Borówiec, ul. Poznańska 83, biuro: Poznań, ul. Głuszyna 229/11 
Tel./fax (61) 87 88 513, 605 403 123

Przemysłowe i domowe  
maszyny do szy cia 

urządzenia prasowalnicze i krojcze
sprzedaż maszyn nowych i uży wa nych

serwis, naprawa, sprzedaż części
raty – leasing

60-123 Poznań, ul. Albańska 10
tel./fax (061) 865 11 27, (061) 661 57 36

kom. 0602 806 693
www.sintex.pl      sintex@sintex.pl 

godz. otwarcia: 9.00–17.00
Adres domowy: Koninko, ul. Granatowa12

tel. (061) 898 05 72 (wieczorem)

Komunikacyjne pojazdów  
OC, AC
Majątkowe
Rolnicze - do 20% taniej OC
Życiowe
Emerytalne
Grupowe
Indywidualne
Biznesowe
Dla małych i dużych 
przedsiębiorstw
Rolnicze - ubezp. upraw z 
dopłatą z Budżetu Państwa

UBEZPIECZENIA

Zadzwoń i porównaj nasze stawki, taryfy OC i AC 
Dojazd do klienta bezpłatny!

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

CIESIELSTWO
Pokrycia dachowe
montaż płyt G-K

tel. 669 846 043
tel. 604 953 852

Zakładanie płytek, 

malowanie, montaż płyt 

kartonowo-gipsowych, 

gipsowanie, inne prace 

wykończeniowe wnętrz

0601 405 059

prywatny gabinet psychiatryczny
Lekarz specjalista psychiatra Katarzyna Zięba-Mazurek

leczenie depresji, nerwic, lęków, psychoz
Doświadczenie w pracy na stanowisku  

konsultanta w londynie
przyjmuję również pacjentów anglojęzycznych

Centrum Ellmed, Pl. Niepodległości 43, Kórnik, rejestracja tel. 061 817 01 75, 
Przyjęcia: 1-wszy i 3-ci poniedziałek miesiąca od 16.00

www.lekarz-psychiatra.com.pl

Kórnickie Przedsiębiorstwo Rolno – Handlowe i Usługowe 
„JAGROL” Sp. z o.o.

Pierzchno 14, 62-035 Kórnik, zatrudni:

traktorzystów i mechaników maszyn i urządzeń rolniczych
Mile widziane uprawnienia do obsługi wózków widłowych.

oraz 
pracownika umysłowego znającego zagadnienia rolniczych  

programów komputerowych i posiadającego prawo jazdy kat. B
Warunki pracy i płacy do omówienia na miejscu. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:

Tel. (061) 8170 011
Kom. 606 241 031  lub 660 772 187

restauracja Casablanca  
czynna codziennie od 11.00 do 22.00

w piątki i soboty do 23.00

tel. 61 8 170 595
kom. 693 131 070

www.restauracja-casablanca.pl

PIzza
KEbab

ObIaDY DOmOWE  
z DOWOzEm

tel.
061 819 80 13

oddam w najem  
lokal 60 m2  

w borówcu na sklep, 
gabinet, biuro, salon 

fryzjerski, inne

Dziesięć lat temu napisałam do „Kór-
niczanina” z okazji 80-lecia Powstania 
Wielkopolskiego artykuł zatytułowany ,,Nikt 
im iść nie kazał, poszli, bo tak chcieli”. Dziś 
pragnę przypomnieć i znów przekazać to, 
co zapamiętałam z domu rodzinnego, gdzie 
często mówiło się o Powstaniu Wielko-
polskim. Czasem na Święta Gwiazdkowe 
przyjeżdżali do naszego domu stryjowie i 
razem z ojcem dużo wspominali, dyskutowali 
o wydarzeniach historycznych, politycznych, 
dotyczących Powstania. 

Z rodzinnego domu ojca - z rodziny 
Pohlów w Kórniku wyszło do powstania 
pięciu synów i o nich to pragnę pokrótce 
napisać. Chcę, chociaż, w części oddać 
hołd za przykład, który nieraz w moim życiu 
był mi drogowskazem w małych czy dużych 
sprawach, ale jakże pomocnym.

Najstarszy z braci - Józef - mieszkał i 
pracował pewien czas w Berlinie. W skutek 
choroby nie został zakwalifikowany do woj-
ska niemieckiego, więc na wieść o tym, że w 
Kórniku trwają  przygotowania do powstania 
przyjechał natychmiast do rodziców. Od razu 
brał czynny udział w pełnieniu obowiązków w 
Radzie Żołnierskiej i Ludowej. Jego później-
sze losy były smutne. Druga wojna zastała 
go w Warszawie, gdzie był aresztowany i 
więziony przez gestapo przy ul. Szucha. Tam 
w wyniku pobicia zmarł. Jego żona z córką 
zginęły od bomb, dwóch synów zabranych 
„w łapance" ulicznej dostało się do obozu 
koncentracyjnego w Majdanku, gdzie jeden 
z nich zginął. Drugi wrócił do domu i ciężko 
ranny w Powstaniu Warszawskim, otoczony 
opieką kolegów,

powstańców, dostał się do obozu i stam-
tąd w 1945 roku przyjechał do Kórnika.

Drugiego brata ojca - Stanisława - 
wcielono do wojska niemieckiego i walczył 
podczas I wojny światowej za sprawy znie-
nawidzonych Niemiec. Pomimo faktu, że 
był Polakiem, otrzymał stopień podoficera, 
a jego umiejętności wojskowe przydały się 
w Powstaniu Wielkopolskim. Pisując listy 
do domu przekazywał ciekawe wiadomości 
o przebiegu walk na frontach wojny. Po 4 
latach walk został ciężko ranny. Miał liczne 
odłamki w piersiach, nogach, utracił 4 palce 
u lewej ręki. To kalectwo powodowało roz-
pacz, bo nie mógł kontynuować ulubionej 
gry na skrzypcach. Przebywał w szpitalu 
w Szczecinie i Poznaniu. Po powrocie do 
Kórnika współorganizował „Tajny Komitet 
Obywatelski", z którego wyłonił się Oddział 
Żołniersko-Wartowniczy i Rada Robotnicza i 
Żołnierska. Wiemy, że organizacje te przygo-
towywały ludzi do walki w Poznaniu. Powstał 
wspaniały oddział Wojska Polskiego, który 
brał udział w wyzwoleniu Poznania. Później, 
w Noc Sylwestrową, część Kompanii Kór-
nickiej uczestniczyła w zdobywaniu koszar 
niemieckich w Śremie i następnie wyruszyła 
pod Zbąszyń do wsi Łomnica. Tam też po-
jechał brat ojca

Stanisław, gdzie w bitwie został ciężko 
ranny i w drodze do szpitala zmarł. W bitwie 
pod Zbąszyniem poległo wtedy więcej ludzi 
z Kórnika, Bnina i okolicznych wiosek (21. 01 

.1919). Potem odbyły się uroczyste zbiorowe 
pogrzeby w Kórniku i Bninie z udziałem Woj-
ska Polskiego, licznych delegacji z Poznania, 
Śremu i tłumów ludzi. Wszyscy przynosili 
bardzo dużo świeżych kwiatów, pomimo 
zimy. Kwiaty te kładli na trumny w kościele i 
również potem na grobach.

Następny brat ojca to Adam. Jako młody 
chłopiec wstąpił do Towarzystwa Gimna-
stycznego „Sokół”, które pod pretekstem 
usportowienia młodzieży, przygotowywało 
Polaków do wyzwolenia kraju spod zaborów. 
Z chwilą rozpoczęcia I wojny światowej Niem-
cy zabierali z tego Towarzystwa młodzież do 
oddziałów roboczych i zatrudniali do różnych 
prac m.in. przy regulacji Warty. Potem wcielali 
do swojego wojska. Brat Adam walczył w 
Alzacji i Lotaryngii. Z końcem wojny wrócił 
do domu i zaraz wstąpił do Kompanii Kór-
nickiej. Brał udział w wyzwalaniu Śremu, a 
później pojechał na front wschodni. Druga 
wojna światowa zastała go w Sierakowie, 
skąd na skutek szykan Niemców musiał 
uciekać z rodziną. Pojechał do wsi Draw-
sko i tam wraz z Pawłem Gapskim założył 
grupę konspiracyjną „Władysław Sikorski”, 
o której to działalności dokładniej pisze Ze-
non Szymankiewicz w broszurze „Sylwan” 
z 1981 roku. Po wyzwoleniu był więziony 
przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego 
za udział w AK. Podejrzewano go bowiem 
o szpiegostwo na rzecz zachodu przeciwko 
Polsce Ludowej. Zarzuty te były bezpodstaw-
ne, a pobyt za kratami spowodował ciężką 
chorobę wrzodową, na skutek której zmarł w 
wielkich cierpieniach.

Ojciec mój Jan, podczas I wojny świato-
wej został zabrany do wojska niemieckiego 
i po krótkim pobycie w koszarach w Hano-
werze odbył służbę polową na froncie we 
Francji i Belgii. Po powrocie do Kórnika (1918 
rok) wstąpił do Kompanii Kórnickiej pod do-
wództwem kpt. Stanisława Celichowskiego 
i brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. Z 
opowiadań ojca pamiętam też to, że gdy 
nadszedł umówiony znak o rozpoczęciu 
powstania, nadany telefonicznie z Poznania 
przez Sylwestra Gawrycha – jednego z do-
wódców (była godzina 15 lub 16) - odebrał 
ją mój dziadek, Edward Pohl – ojciec pięciu 
powstańców o których piszę. Natychmiast 
przekazał ją dalej. Potem 4 wartowników 
wyszło na plac koło ratusza i z broni strzelali 
„na alarm”, a harcerze wtórowali na bęben-
kach. Na sygnał ten wielu ludzi i wszyscy 
powstańcy przybiegli na zbiórkę i uformowa-
no Kompanię. Po krótkim uporządkowaniu 
szyków powsiadano na wozy i wyruszono 
do Poznania. Tam przy kościele św. Rocha, 
oficer Marian Brochwicz-Trawiński, będący 
jednym z dowódców czekał z rozkazami dla 
Kompanii, którą podzielono na grupy bojowe. 
Ojciec był w grupie wzmacniającej ochronę 
Ignacego Paderewskiego i angielskiej misji 
wojskowej. Inne grupy wspomagały miejsco-
wych powstańców i oddziały przy zajmowa-
niu Starego Miasta, zdobywaniu urzędów 
pocztowych, arsenału, koszar wojskowych. 
Na dworcu kolejowym zabezpieczali miasto 
przed odsieczą z zewnątrz. Warto tu wspo-

mnieć o bohaterskim czynie ówczesnego 
sierżanta sztabowego Antoniego Serwatkie-
wicza, który z grupą ludzi wszedł w pertrakta-
cje z oficerami niemieckimi i zdobył znaczną 
ilość sprzętu wojskowego (amunicję, ciężkie 
karabiny maszynowe i całą kasę batalionu). 
Grupa rozbroiła około 800 niemieckich żoł-
nierzy, a liczyła tylko 50 powstańców.

Najmłodszy z braci ojca – Marian, był 
harcerzem drużyny im. Księcia Józefa Ponia-
towskiego w Kórniku. Został wytypowany do 
Kompanii Kórnickiej w charakterze łącznika. 
Jako goniec, rowerzysta wykonywał obo-
wiązki z wielkim zaangażowaniem. Harcerze 
wówczas wypełniali zadania gońców, war-
towników, pilnowali obiektów kórnickich.

Ojciec z bratem Stanisławem bardzo 
przeżyli uroczyste pożegnanie Kompanii 
Kórnickiej przez Ignacego Paderewskiego i 
pułkownika Wade. Pożegnanie to odbyło się 
w Białej Sali hotelu Bazar w Poznaniu. Ignacy 
Paderewski wypowiedział wtedy bardzo ser-
deczne słowa, a brzmiały one mniej więcej 
tak: „Jestem bardzo szczęśliwy, że chociaż 
macie pruskie mundury, to spod nich biją Wa-
sze polskie serca. Dalsze dla Was zadania, 
to wyzwalanie całej naszej Ojczyzny – Polski 
i Wy ją wyzwolicie dla nas wszystkich i dla 
następnych pokoleń...”. Mówił jeszcze długo 
i pięknie, a słowa te powtarzano w drodze 
powrotnej i w domach. Żegnał ich też komen-
dant miasta Jan Maciaszek,  który przyznał 
Kompanii część zdobytej broni. Odtąd stali 
się najlepiej uzbrojoną Kompanią w Wiel-
kopolsce. Gdy wracali wozami z Poznania, 
to ludzie z Kórnika wybiegli im na przeciw 
i entuzjastycznie witali swoich bohaterów. 
Niektórzy wykrzykiwali hasła, domy były 
przybrane flagami, ogólnie panowała wielka 
radość. 1 stycznia 1919 roku odbyła się na 
Rynku w Kórniku wielka uroczystość – akt 
przejścia Republiki Kórnickiej w skład tworzą-
cego się państwa – Rzeczpospolitej Polskiej.  
Po przemówieniach, przy dźwiękach hymnu 
narodowego, granego przez miejscową 
orkiestrę, po 120 latach niewoli, na maszt 
ratusza wciągnięta została biało-czerwona 
flaga. Zaszczyt jej wciągnięcia przypadł mo-
jemu ojcu – ochotnikowi Kompanii. Później 
ojciec został przeniesiony do Dowództwa 
II Dywizji w Jarocinie, gdzie pracował 3 
miesiące, a dalsze 2 lata w Poznaniu przy 
Dowództwie Głównym jako kierownik centrali 
telefonicznej.

Warto dodać, że spontaniczny i żywioło-
wy zryw powstańców, chociaż słabo uzbro-
jonych, pomógł w ciągu kilku dni opanować 
najważniejsze punkty oporu Niemców. 
Wkrótce walki rozprzestrzeniły się na teren 
całej Wielkopolski i czyn ten nie poszedł na 
marne. 

Można by dużo mówić na temat Powsta-
nia Wielkopolskiego patrząc na dokumenty, 
fotosy, obrazy, odznaczenia, które spoczywa-
ją w muzeach, izbach pamięci oraz prywat-
nych domach. Czekają one na opracowania 
i studiowanie przez historyków i miłośników 
przeszłości.

Podziwiamy, chylimy czoła i dziękujemy 
za wszystkie ofiary złożone w celu wywal-
czenia i oddania nam naszej umiłowanej 
Ojczyzny. Teresa Pohl-Radowicz

ZE WSPOMNIEŃ OJCA

Oferty kredytów hipotecznych 24 banków. 
Bezpłatny wybór najkorzystniejszej oferty  

i pomoc w wypełnieniu formalności. 

Agnieszka Cukrowska - doradca finansowy 

tel.  604 525 680, 697 892 707

Miejsce
na Twoją 
reklamę
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zaGRajmY W TIKO

uwAgi: Główne cechy tej gry to proste zasady i krótki czas trwania 
partii. Mimo to wymaga ona i uczy spostrzegawczości, umiejętności 
kombinowania, planowania i elastyczności w dążeniu do celu. Grę 
opracował w 1955 roku amerykański znawca gier John Scarne. 
Tiko jest znane i uprawiane na kontynentach obu Ameryk.

grACZE: 2 osoby.

rEkwiZyty: Szachownica 5 x 5 pól oraz po 4 pionki dla każdego 
z graczy (dla odróżnienia: 4 jasne i 4 ciemne). Szachownicę można 
zastąpić kratkownicą (wyrysowaną choćby na kawałku papieru), 
gdyż podział pól na jasne i ciemne nie ma tu znaczenia.

zaSaDY: Rozpoczynającego ustalamy przez losowanie. Gracze 
wykonują ruchy na zmianę. W pierwszej fazie, stawiają oni na 
przemian po jednym swoim pionie na planszę. Piony można sta-
wiać na dowolnie wybranym polu. Na jednym polu planszy może 
stać tylko jeden pion.

W drugiej fazie (po umieszczeniu wszystkich pionów na planszy), 
gracze wykonują kolejne ruchy poprzez przesunięcie swojego dowol-
nie wybranego piona o jedno pole poziomo lub pionowo w dowolną 
stronę. Nie wolno przesuwać pionków na ukos. Piony nie zbijają się, 
ani nie przeskakują przez siebie. Z ruchu nie można zrezygnować.

Celem gry jest utworzenie z własnych 4 pionów zwycięskiego 
układu. Istnieją dwa rodzaje wygrywających pozycji: linie i kwa-
draty. Linia to ustawienie kolejno sąsiadujących ze sobą swoich 
4 pionów na jednej prostej: poziomej, pionowej, a także ukośnej 
(mimo zakazu ruchów na ukos). Linia musi być ciągła, co znaczy, 
że pomiędzy leżącymi na niej pionkami nie może znajdować się 
żadne wolne pole, ani pion przeciwnika. Prawidłowe linie ilustrują 
diagramy 1 i 2, natomiast diagram 3 przedstawia linię wadliwą.

Diagram 1                 Diagram 2                    Diagram 3

Kwadraty są trzech rodzajów: 
A. skupione – 4 piony zajmują pozycje na 4 leżących bezpo-

średnio przy sobie polach, tworzących w dowolnym miejscu planszy 
mały kwadrat o wymiarach 2 x 2 (patrz diagram 4)

B. rozległe – 4 piony są ustawione w narożnikach dowolnego 
kwadratu o bokach równoległych do brzegów planszy. Kwadraty te 
mogą mieć wymiary 3 x 3, 4 x 4, a nawet 5 x 5 (patrz diagram 5) 

C. specjalny – jedyny wygrywający kwadrat o bokach ukośnych 
mogą utworzyć pionki ustawione na środkowych polach wszystkich 
4 linii brzegowych (patrz diagram 6). 

Diagram 4                 Diagram 5                    Diagram 6

Wszystkie inne kwadraty, których boki nie są równoległe z 
brzegami planszy nie tworzą układów wygrywających. Dwa z nich 
ilustrują diagramy 7 i 8.

            Diagram 7                 Diagram 8

prZykŁADy: Oznaczmy rzędy i kolumny literami i cyframi, tak 
jak czynią to szachiści (diagram 9). 

                                                               Diagram 9

Grają Andrzej i Bożena. Rozpoczyna Andrzej (piony jaśniejsze) 
kładąc swojego pionka na polu d4. Bożena odpowiada ruchem na 
d2. Andrzej gra c3 i teraz Bożena musi uważać. Gdyby zagrała np. 
c2, to po zagraniu Andrzeja na b2 przegrałaby partię już w następ-
nym ruchu. Przed utworzeniem linii a1-b2-c3-d4 lub b2-c3-d4-e5 
nie ma ratunku, bo tych dwóch gróźb naraz odeprzeć się nie da. 
Sytuację tą przedstawia diagram 10.

 
                                                             Diagram 10

Na szczęście Bożena nie popełniła tego grubego błędu i to ona 
zagrała b2. Andrzej atakuje dalej i kładąc swego piona na c4 grozi 
utworzeniem małego kwadratu c3-c4-d4-d3. Odpowiedź Bożeny 
znów jest wymuszona – d3. Ostatniego swego piona Andrzej stawia 
na c2, a Bożena na c5 (znów obrona przed utworzeniem w drugiej 
fazie gry linii c2-c3-c4-c5). Sytuację po ustawieniu na planszy 
wszystkich pionków widzimy na diagramie 11.

   Diagram 11

W drugiej fazie gry gracze na zmianę przesuwają swoje pionki. 
Oto dalsza część partii.

Andrzej: c4 – b4              Bożena: b2 – b3
 c2 – b2 d2 – c2
 b4 – a4  b3 – a3
 b2 – b3  c2 – c1
 c3 – c4  d3 – e3 (patrz diagram 12)

                           Diagram 12

Jak widzimy, tą krótką partię wygrała jednak Bożena tworząc 
kwadrat c1-a3-c5-e3. Andrzej po serii łatwych do sparowania 
ataków nie znalazł właściwego planu dalszej gry i nie przewidział 
zamysłu partnerki, choć do sukcesu zabrakło mu tylko jednego 
ruchu.

wAriANty: Tiko jest niewątpliwie spokrewnione z takimi grami 
jak kółko i krzyżyk, czy też młynek, jednak pokrewieństwo to jest tak 
dalekie, że na pewno nie możemy traktować tej gry jako kolejnego 
wariantu swych powszechnie znanych poprzedników.

Zapraszamy do KOKu na partyjkę tiko. Gramy w każdy wtorek 
od godz. 18.00 do 20.00.

Zygmunt Szram

KLUB MIłOśNIKÓW gIER LOgICZNYCH
Pomysł rzucił Paweł zwany Krzychem. 

Pierwsza  myśl była taka ,żeby spotkać się 
całą naszą klasą. Tylko która była  „ nasza” ? 
Byliśmy tak często dzieleni na ciągle inne  ze-
społy, że dzisiaj trudno już ustalić kto z kim i do 
której klasy chodził. Stanęło, więc, na tym ,że 
spotkamy się całym rocznikiem i zaproszeni 
zostaną wszyscy , którzy w latach 1971 – 1979 
chodzili z nami do szkoły. Pomysłodawca 
spotkania szczegóły obgadał przy kawie  z 
Klaudyną, ale całą robotę organizacyjną wy-
konał sam. Ustalił adresy i telefony około 90 
osób i do wszystkich wystosował zaproszenia. 
Ustalił też datę i miejsce  : 30 stycznia w barze 
„Nad Dunajem”. Pierwsi zgłosili się koledzy z 
Trzebisławek. Niemalże natychmiast dzwonili , 
żeby potwierdzić swoją obecność i dotrzymali 
słowa : stawili się w komplecie. Nie odezwały 
się „Borówiec” i „Kamionki”, ale też nikt z nich 
nie przyjechał. Nie było też Romka, Emilki, bra-
ci  Marka i Leszka, Ani, Andrzeja ,Krysi i wielu 
innych . Zabrakło  tych , którzy  odeszli  na 
Wieczne Spotkanie : Darka, Małgosi i Tomka. 
Przyszła za to jedna trzecia zaproszonych.

Spotkanie rozpoczęła Dorota. Mówiła o 
tym, że w czerwcu tego roku minie 30 rocznica 
ukończenia przez nas Szkoły Podstawowej w 
Kórniku. Że byliśmy wyjątkowym rocznikiem, 
bo wyjątkowo często dzielonym i łączonym w 
nowe klasy, co było skutkiem reformy szkolnej 
i tworzenia zbiorczych szkół gminnych. Mówiła 
też, że przez 30 lat wiele się zapomina, ale ,że 
pamięta się te dobre rzeczy i dobrych nauczy-
cieli. Tych , którzy solidnie nas uczyli ale też 
okazywali nam  ,dzieciom, serce, zrozumienie 
i szacunek. Spośród naszych licznych wycho-
wawców zaprosiliśmy tych ulubionych. Naszą 
Panią z  I „A” , która była najlepszą Panią  na 
świecie ,za  co ją uwielbialiśmy i uwielbiamy 
nadal, Pana Wychowawcę  IV „D”  , który nosił 
ładne koszule z różyczką i koił nasze smutki 
po kolejnym  klasowym przetasowaniu (a koił 
śpiewająco ,dosłownie i w przenośni ), Panią 
Wychowawczynię „kórnicko’-borówieckiej”  
klasy „A” , której lekcje języka polskiego 
pamiętamy do dzisiaj. Na koniec swojego 
wystąpienia, życząc miłego wieczoru ,Dorota  
zapraszała do wspominania i opowiadania o 
tym,co u nas nowego , bo przecież wiele się  
wydarzyło  przez te 30 lat. 

No i zaczęło się. Wioletta wyjęła z torby 

nasze  szkolne zdjęcia. Z Renatą  wspo-
minałyśmy te koleżanki, które nie dotarły . 
Dorota druga z Marysią rozmawiały o swoich 
dzieciach i wnukach Marysi . Z Leszkiem 
przypomnieliśmy sobie  wspólne imprezy.  
Zbyszek kokietował, że żyje skromniutko, ale 
za to całkiem  nieskromnie chwalił się swo-
imi córkami. Rysiu mówił o wypadku. Teraz 
rehabilituje kolano, ma czwórkę udanych 
dzieciaków. Jarek ma piątkę i jednoosobowy 
zakład budowlany. Kryzysu na razie się nie boi 
, bo zlecenia ma już na cały rok. Pani Wycho-
wawczyni klasy „A”, tej kórnicko-borówieckiej, 
opowiadała, jak żyje na emeryturze. Jej recep-
ta na dobre samopoczucie to wychodzenie do 
ludzi, kontakt z młodymi i niezamykanie się 
we własnym świecie. Z Włodkiem ustaliliśmy, 
że życie nie jest takie łatwe , no i to, że blisko 
30 lat temu przetańczyliśmy razem jedną ze 
szkolnych zabaw. Grzesiu mówił ,ze robi to, 
co lubi i że trzeba cieszyć się życiem. I że 
niezmiennie uwielbia Beatę Kozidrak. Dorota 
opowiadała o 7  tłustych latach w Warszawie 
i 3 chudych, kiedy po powrocie do Kórnika nie 
mogła znaleźć pracy. Od roku znów pracuje 
i uważa, że najgorsze ma za sobą. Trzecia 
Dorota też przyszła ,chociaż była na szpitalnej 
przepustce. Jest po zawale i przed poważną 
operacją, ale jak zawsze nie traciła ducha i z 
dumą opowiadała o dziewięciomiesięcznym 
wnuku.. Paweł mieszka z mamą i pracuje 
w miejscowych „kartonach”. Przyznał, że w 
szkole  jego wzorem była Dorota a idolem 
Pan Wychowawca IV D. Jacek opowiadał o 
pielgrzymkach i namawiał nas na kolejne reko-
lekcje w drodze . Grzegorz wspominał o swojej  
pracy, dzięki której dobrze mu się wiedzie i 
o tym ,że niefortunnie umówił się nazajutrz 
z klientem  ,ale spotkanie biznesowe może 
jeszcze odwołać. Hanka,  która skończyła 
chemię na politechnice a dziś pracuje na uni-
werku, jak zwykle tryskała energią i humorem. 
Przemek przyznał, że żyje powolutku. Drugi 
Przemek, zwany Grzesiem, jest kierowcą 
i dzielnym ojcem dwójki dorosłych prawie 
dzieci. Beata -  rozgadana jak zawsze, chociaż 
nie musiała wiele mówić ,bo męża Maćka i 
ich wspólny lokal widać było gołym okiem. 
Pan Wychowawca IV „D” wspominał swoje 
początki w naszej szkole i to ,że byliśmy jego 
pierwszym wychowawstwem. A Nasza Pani z 

I „A”  rozpoznała nas wszystkich i z łatwością 
wyławiała swoich uczniów z całego rocznika. 
Z nieskrywaną ciekawością wypytywała nas 
o szkolne miłości. Ale , albo ich nie było, albo 
nie mieliśmy śmiałości o nich mówić , bo 
tylko jeden z kolegów przyznał ,ze była taka 
dziewczyna ,ale wyszła ,niestety, za innego.  
Klaudyna z dumą mówiła o swoim prawie 
dziewięcioletnim synu , który gra w drużynie 
kórnickich trampkarzy. Robert wpadł tylko na 
chwilę : był już spóźniony na Doroczny Bal 
Sportowców, w tym roku organizowany w po-
znańskiej Andersii. Jego syn sportowe sukcesy 
w międzynarodowym kolarstwie odnosi już od 
kilku dobrych lat. Waldek przyznał ,że ożenił 
się dosyć późno .Bogdan mieszka w Poznaniu 
i wspominając dorosłego syna , cieszył się 
,że teraz ma go już  kto odebrać z imprezy. 
Wiesiu prowadzi rodzinne gospodarstwo,  a  
Paweł zwany Krzychem, który ma złote ręce 
i umie wszystko zrobić, nie krył zadowolenia  
,że jego pomysł na spotkanie chwycił. Wojtek 
był elegancki ,pod krawatem, i elegancko 
prosił koleżanki do tańca. Bo kiedy się już 
tak nagadaliśmy , to ruszyliśmy na parkiet. 
Chłopcy mieli trochę mniej szczęścia , bo byli 
w liczebnej przewadze, ale żaden ściany nie 
podpierał,  tańczyli  wszyscy .I to jak ! Królowali 
Włodek, najlepszy tancerz klasowy, i Staszek, 
a Wiesiu , Waldek, Paweł i cała reszta dotrzy-
mywała im kroku. Ostro rywalizowali o Naszą 
Panią z I A i co chwilę porywali ją do tańca. Do 
wspólnego węża  dał się także porwać Pan 
Wychowawca  IV D , który podobno tańczyć 
nie lubi. Na parkiecie nie oszczędzała się też 
czwarta Dorota, która na spotkanie dotarła 
najpóźniej ze wszystkich . 

Przy dźwiękach dawnych przebojów 
ABBY, Smokie, Krawczyka , disco polo i rock 
end roll’a bawiliśmy się do wczesnych godzin 
porannych. 

Są już plany kolejnych spotkań : najpierw  
u Wiesia na truskawkach, potem u Grzesia 
na grillu, a za rok może znowu u Beaty „Nad 
Dunajem” , by jeszcze raz powspominać i 
pobawić się z naszą klasą. 

Tym , którzy nie byli, możemy tylko powie-
dzieć : żałujcie ! Było bosko !

    
Przewodnicząca  klasy    IV „D”

PS. Tekst nie jest autoryzowany, jeśli więc 
coś pomyliłam albo zdradziłam czyjąś tajem-
nicę, to przepraszam.  d.p.

NASZA KLASA – NASZ  ROCZNIK

ogŁosZENiE

Na podstawie art.18 pkt 5 ustawy 
z dnia 7 września o systemie oświaty 
( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z 
późn, zm.) rodzice dziecka którzy do 
tej pory nie złożyli oświadczenia zobo-
wiązani są do powiadamiania organów 
gminy o formie spełniania obowiązku 
szkolnego lub obowiązku nauki przez 
młodzież w wieku 16-18 lat i zmianach 
w tym zakresie.

W związku z powyższym obowiąz-
kiem, Burmistrz Gminy Kórnik infor-
muje o konieczności przekazania do 

dnia 31 marca 2009 r. oświadczenia 
potwierdzające uczęszczanie syna/
córki do szkoły ponadgimnazjalnej, w 
której, spełnia on/ona obowiązek nauki. 
Druk oświadczenia należy pobrać i po 
wypełnieniu złożyć w Biurze Obsługi 
Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Kór-
niku, Pl. Niepodległości 1 (pok.9)

W przypadku zmiany- w trakcie roku 
szkolnego lub w kolejnych latach nauki 
do ukończenia 18 roku życia- miejsca 
realizacji obowiązku nauki o tym fakcie 
należy również – zgodnie z ustawowym 
zapisem- poinformować Burmistrza 
Gminy Kórnik.

Brak odpowiedzi będzie skutkował 
postępowaniem zgodnym z art. 20 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o sys-
temie oświaty(j.t. Dz. U z 2006 r. Nr 97, 
poz.674 z późn. zm.), tj. „ Niespełnienie 
obowiązku szkolnego lub obowiązku 
nauki podlega egzekucji w trybie usta-
wy o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji”

Dodatkowych wyjaśnień związa-
nych ze spełnieniem obowiązku nauki 
udziela Wydział Oświaty i Polityki Spo-
łecznej Urzędu Miejskiego w Kórniku,  
tel. 0618170-411
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KSIĄŻEK 
Pozycje książkowe dostępne są  

w Bibliotece Publicznej w Kórniku. 

DLA DOROSŁYCH 

mURaT KURNaz  
„guANtANAmo.  

pięć lAt Z moJEgo żyCiA” 

Czy w walce z terroryzmem powinno 
się stosować tak zwane środki specjalne? 
Na czym one polegają? Jaką terroryści 
powinni ponieść karę? Czy jest różnica 
między walką z terroryzmem a walką 
z terrorystami? Skąd pewność, że ktoś 
jest terrorystą? Dziewiętnastoletni Murat 
Kurnaz, Niemiec tureckiego pochodze-
nia, długo nie interesował się islamem. 
Pracował jako ochroniarz i uczył się 
budować statki. Kiedyś poczuł, że chce 
poznać wiarę przodków, pojechał więc 
do Pakistanu, by studiować Koran. Gdy 
wracał do kraju, został aresztowany przez 
Pakistańczyków i sprzedany za 3000 
dolarów Amerykanom. Co przemawiało 
przeciw niemu? Wyznanie? Atletyczna 
budowa? Buty do trekkingu, uznane za 
wojskowe? Kurnaza przewieziono do wię-
zienia w Guantanamo, w którym spędził 
pięć lat. Tysiąc osiemset dni wypełnionych 
upokorzeniami – takimi jak kpiny z Koranu 
i próby uwiedzenia przez strażniczki – oraz 
torturami, z których najmniej wymyślne 
było bicie i wieszanie za ręce. Murat 
Kurnaz powtarza w wywiadach, że jego 
relacja nie ma charakteru ideologicznego, 
nie zwraca się przeciw narodom, religiom 
czy jakimkolwiek systemom wartości. Jest 
opowieścią o losach człowieka skrzyw-
dzonego w imię wyższych celów. Nie 
daje żadnych odpowiedzi, ale pozwala 
postawić wiele ważnych pytań. Kurnaz jest 
pierwszą osobą, która wyszła z tamtego 
więzienia, a jego książka to jedyna dostęp-
na relacja o tym, co naprawdę dzieje się 
w Guantanamo. MG

DLa DzIEcI 

mAŁgorZAtA musiErowiCZ 
„sprężyNA” 

Śmieszna, miła, wzruszająca. Ko-
lejna powieść Małgorzaty Musierowicz 
odpowiada na pytanie: kto był sprężyną 
ważnych wydarzeń w rodzinie Borejków? 
Książka ta opisuje dalsze losy ulubionych 
bohaterów, jest kolejną porcją humoru i 
optymizmu.

Łusia Pałys w roli sprężyny wszyst-
kich nieoczekiwanych zdarzeń. Czy zwią-
zek Tygrysa i Wolfiego przetrwa? Jaką 
rolę odegra Mozart, a jaką róża „Nuits 
de Young”? Tego dowiecie się z kolejnej 
powieści Małgorzaty Musierowicz. 

KK

W Liceum Ogólnokształcącym im. Ge-
nerałowej Jadwigi Zamoyskiej w Kórniku   11 
stycznia odbyły się szkolne pokazy tanecz-
no – gimnastycz-
ne oraz wokalne, 
w których wzięli 
udział uczniowie 
naszej szkoły. Nad 
całością prac zwią-
zanych z przygo-
towaniem imprezy 
czuwała pani Iwo-
na Rauk – opie-
kunka Szkolnego 
Klubu Sportowego 
„Orzeł” i nauczy-
cielka wychowania 
fizycznego. Natomiast konferansjerem 
była  Agnieszka Chmielewska – uczennica 
liceum. 

Na samym po-
czątku gorącymi 
brawami powitano 
panią wicedyrektor 
– Ewę Zwierzyń-
ską oraz wszyst-
kich nauczycieli i 
zgromadzonych 
gości. 

Pokazy roz -
p o c z ę ł a  A n i a 
Hankowska, któ-
ra przygotowała 
układ ćwiczeń na 
drążku według własnego pomysłu. Zaraz po 
jej pokazie obejrzeliśmy krótki film przedsta-
wiający występ dziewcząt z zespołu tańca 
nowoczesnego i 
aerobiku „Kórni-
czanki”. Następnie 
wystąpiły Ewa Sta-
chowiak, Angelika 
Michalak i Marta 
Steinitz w tańcu 
nowoczesnym. 

W karnawało-
wym nastroju wy-
słuchaliśmy pio-
senki „Niech żyje 
bal” w wykonaniu 
Patrycji Siódmiak. 
Justyna Adamska oraz Olga Ochocka 
zaprezentowały się w „płynącym tańcu” 
jazzowym.  Potem przenieśliśmy się na wy-

stawę do sklepu z zabawkami, gdzie dwie 
porcelanowe laleczki marzyły o tym, by stać 
się ludźmi. Tę krótką historię przedstawiły 

Angelika Michalak i 
Patrycja Siódmiak. 
Kolejnym uczest-
nikiem imprezy 
była Małgorzata 
Pomin, która za-
śpiewała piosenkę 
„ Tam gdzie nie ma 
już dróg” – Ewy 
Farnej. Małgosia 
zaśpiewała raz 
jeszcze z Domini-
kiem Budnym oraz 
Wiktorem Schu-

macherem piosenkę „Ona jest ze snu” Iry. 
Ten zespół został szczególnie przywitany 
gromkimi brawami. Po kilku minutach 

ponownie usłysze-
liśmy tę grupę w 
utworze „Wehikuł 
czasu” Dżemu, a 
widownia chętnie 
dołączyła do śpie-
wu. Ten występ  
kończył środowe 
pokazy.

Na zakończe-
nie pani  Iwona 
Rauk podzięko-
wała wszystkim 
uczestnikom za 

wspaniałe występy oraz przybyłym gościom. 
Wręczyła drobne upominki ufundowane 
przez Radę Rodziców i Starostwo Powia-

tu Poznańskiego. 
Pani wicedyrektor 
Ewa Zwierzyń -
ska podziękowała 
również uczniom  
za to, że pokaza-
li zgromadzonej 
w idowni  swo je 
zainteresowania i 
talenty. Mamy na-
dzieję,  że odważni 
uczestnicy zachę-
cą innych uczniów 
do rozwijania swo-

ich ukrytych pasji. 
Agnieszka Chmielewska – 
uczennica LO w Kórniku.

POKAZY tALENtÓW tANECZNYCH, 
gIMNAStYCZNYCH I WOKALNYCH  

W LO W KÓRNIKUbycie rodzicem wydaje się z jednej 
strony proste i nieskomplikowane, ale 
z drugiej strony rodzi wiele problemów 
i wątpliwości, wobec których rodzice 
czują się bezsilni i osamotnieni w ich 
rozwiązywaniu. bywa, że niepokojące 
zachowania dzieci są skutkiem określo-
nego postępowania wychowawczego i 
cech rodzica.  Zmiana zachowań doro-
słych często wystarczy, by rozwiązać 
istniejące trudności.

"Jeżeli chcemy coś zmienić w naszym 
dziecku, należy się temu dobrze przyjrzeć i 
zastanowić czy to nie coś, co warto zmienić 
w nas samych" - Carl Jung

Szkoła? I to dla rodziców?
 
"Szkoła dla Rodziców" uczy rodziców 

, jak mówić, żeby dzieci ich słuchały i jak 
słuchać, żeby te obdarzyły ich zaufaniem 
i zwracały się ze swoimi problemami. Jej 
motto brzmi: Wychowywać to kochać i 
wymagać.

" Szkoła dla Rodziców" skierowana jest 
do rodziców, którym zależy na budowaniu 
prawidłowych relacji z dziećmi. Uczy przede 
wszystkim spojrzenia na siebie, stymuluje 
do refleksji nad własną postawą wycho-
wawczą, uczy nowych umiejętności komu-
nikowania się z dziećmi. Rodzice dowiadują 
się, jak rozmawiać z dziećmi i dlaczego jest 
to tak trudne. "Szkoła dla Rodziców" przewi-
duje 10 spotkań w małych 8-12 osobowych 
grupach. Każde spotkanie, to realizacja 
konkretnego tematu. Poprzez udział w 
zajęciach można rozwijać umiejętności 
rodzicielskie w takich obszarach, jak: świat 
uczuć dziecka i dorosłego, stawianie granic, 
radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych, 
rozwijanie samodzielności i zachęcanie do 
współpracy, pomocna pochwała i zachęta. 
Zajęcia  zakładają ,że rodzice są aktywnymi 
uczestnikami, mają możliwość udziału w 
praktycznych ćwiczeniach, wymiany do-
świadczeń między sobą.

Rodzicu, Twoja pociecha nie słucha cię, 
kiedy do niej mówisz? Ostatni dowiadujesz 

się o jej problemach? Pomoże Ci udział w 
warsztatach „Szkoła dla Rodziców".

Miejsce prowadzenia zajęć: Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna w Kórni-
ku, ul.Poznańska 34 (budynek Ośrodka  
Zdrowia)

Rozpoczęcie zajęć: termin rozpoczęcia 
zajęć marzec/kwiecień 2009r., po utworze-
niu się grupy, planowany dzień odbywania 
się zajęć -poniedziałki w godzinach popołu-
dniowych(istnieje możliwość negocjowania 
terminu, w zależności od potrzeb grupy)

Zajęcia są nieodpłatne.

Zainteresowanych proszę o kontakt 
telefoniczny: (061)8170907 lub osobisty w 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w 
poniedziałki od 14.30 do 17.00 i czwartki 
8.00 do 12.00.

 
Ewa Głąbała - pedagog , realizator 
programu „Szkoła dla Rodziców"

KIEDY NIE MOŻESZ DOgADAć SIę Z WłASNYM DZIECKIEM 
SZKOłA DLA RODZICÓW

Na terenie Międzynarodowych Targów 
Poznańskich w dniach 13 – 15 marca 2009 
r. odbędą się Targi Edukacyjne. Swoją bo-
gatą ofertę edukacyjną zamierza przedsta-
wić również Powiat Poznański. W szkołach 
prowadzonych przez Powiat Poznański 
uczy się ponad 4 tysiące uczniów. 

Dodatkowo od lipca br. w ramach 
budowanych przez Powiat Poznański 
boisk sportowych z funduszy norweskich, 
realizowane będą dostępne dla uczniów 
wszystkich typów szkół zajęcia sportowe z 
różnych dyscyplin.  

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą 
proponowaną przez szkoły (w Starostwie 
Powiatowym od początku marca będzie 
można zapoznać się z propozycjami tych 
szkół

liceum ogólnokształcące w kórniku
ul. poznańska 2, 62-035 kórnik
http://liceum.kornik.w.interia.pl

Uczniów oraz ich rodziców szczególnie 
zachęcamy do zapoznania się z ofertą 
proponowaną przez Liceum Ogólnokształ-
cące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej                      
w Kórniku oraz inne szkoły prowadzone 
przez powiat poznański.

Liceum Ogólnokształcące im. Generało-
wej Jadwigi Zamoyskiej w Kórniku to 

szkoła z ponad 60-letnią tradycją. Jej 
mury opuściło wielu znanych przedstawicie-
li świata nauki, kultury i polityki. LO w Kórni-
ku proponuje naukę w klasie: językowej z j. 
angielskim, ekonomicznej,  humanistycznej 
i ekologicznej. 

Szkoła prowadzi kluby i koła zaintereso-
wań, takie jak: Grupa inicjatyw literackich i 
teatralnych LiTeRa, Klub Europejski,  Klub 
Prosinfonika im. M. Karłowicza, Klub spor-
towy „Orzeł”, Klub miłośników matematyki, 
Koło miłośników przyrody, Koło młodych 
chemików, Zespół tańca nowoczesnego 
,,Kórniczanki”, Klub miłośników Kórnika. 

Organizowane są także spotkania z 
przedstawicielami Biblioteki Kórnickiej, 
Instytutu Historii UAM, Instytutu Dendro-
logii PAN, a uczniowie przygotowują sesje 
naukowe popularyzujące historię. Liceum 
Ogólnokształcące w Kórniku ma również 
na swoim koncie znaczące osiągnięcia w 
wielu dyscyplinach sportowych. Liceum 
współpracuje ze szkołą w Niemczech (Tau-
nusgymnasium) w Koenigstein. 

Drzwi otwarte: 21 marca 2009 r. oraz 18 
kwietnia 2009 r. w godz. 10.00 – 12.00.

PP

tARgI EDUKACYJNE POZNAŃ 2009
EDUKACJA - BADANIA - INNOWACJE

Ceny biletów:
- 7 zł bilet ulgowy
- 12 zł bilet normalny
- 28 zł bilet rodzinny (dwie osoby dorosłe + dwoje dzieci)
- wynajęcie przewodnika w j. polskim – 35 zł
- wynajęcie przewodnika w j. niemieckim lub angielskim – 60 zł 

Prosimy uprzejmie o poinformowanie o powyższym  
Państwa odbiorców

Z poważaniem
Dyrektor Biblioteki Kórnickiej PAN

prof. dr hab. Tomasz Jasiński

DRODzY RODzIcE!
Przypominamy, że przez cały miesiąc marzec trwa nabór                        

 do Przedszkola nr 1 w Kórniku, jednocześnie informujemy,                 
że dnia 28.03.2009r. (sobota) w godz. 9.00 – 11.00 przed-
szkole organizuje dzień otwartych drzwi (prosimy w tym 

dniu zabrać ze sobą obuwie na zmianę).

sZANowNi pAŃstwo

Serdecznie zapraszamy  
do Muzeum w Zamku Kórnickim.

godziny otwarcia muzeum:

wtorek – niedziela – od 10.00 do 16.00 
(kasa czynna do 15.30),

w poniedziałki Muzeum nieczynne.
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transport GratIs
na terenie Kórnika
z a p r a s z a m y

SKlEp „Mat-Bud”
Roman Wdowczyk– cement

– kleje
– folię
– art. instalacyjne
 Wod-Kan i C.o.
– art. elektryczne

oraz inne materiały budowlane

poleca:
– płyty gipsowe 
– styropian
– farby
– papę
– narzędzia metalowe,
 ogrodnicze i inne
– szczotki, miotły itd. 

Bnin, ul. Śremska 10A tel. (61) 898 03 35

TYNKI
MASZYNOWE
Tel.
603 613 479tel. (61) 8171 127

a
KOPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE

M. PRZYBYŁ

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

tel. (61) 819-01-46

CENY KONKURENCYJNE

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

OGRÓD– KOMPLEKS

POŁOŻYMY – BRUK, GRANIT
ZAŁOŻYMY TRAWNIK

ZAOPIEKUJEMY SIĘ OGRODEM
WYKONAMY OGRODZENIA   
- TAKŻE KOJCE DLA PSÓW

0601 405 059

TOFIK

Nie dostosował prędkości 
9 lutego w Prusinowie, kierowca mercedesa 
nie dostosował prędkości do warunków pa-
nujących na drodze i zderzył się audi. 

błędny manewr 
9 lutego w Skrzynkach, na krajowej „jedena-
stce”, kierujący samochodem ciężarowym 
w wyniku nieprawidłowej zmiany pasa 
ruchu zderzył się z fordem. 

uszkodził koło
9 lutego w Skrzynkach, kierowca hondy 
wjechał w dziurę na drodze i uszkodził w 
ten sposób koło.  

odnaleźli skradzione auta 
11 lutego w Żernikach, funkcjonariusze 
Komisariatu Policji w Kórniku odnaleźli dwa 
skradzione samochody marki volkswagen.  

Nietrzeźwi zatrzymani 
13 lutego w Żernikach, kórniccy policjanci 

zatrzymali mężczyznę, który kierował 
samochodem fiat będąc w stanie nietrzeź-
wości. Badanie krwi wykazało ponad 1‰ 
alkoholu.  Dzień później, 14 lutego w Kór-
niku, funkcjonariusze zatrzymali kolejnego 
kierowcę fiata, który miał 0,94‰ alkoholu 
w wydychanym powietrzu. 

kradzieże i włamania 
• 3 lutego w Kórniku włamano się do sa-
mochodu volkswagen i skradziono z niego 
radioodtwarzacz o wartości 300 zł, 

• 4 lutego skradziono lampy ostrzegawcze 
stanowiące oznakowanie remontowanego 
odcinka drogi nr 11 o wartości 66 600 zł, 

• 6 lutego zgłoszono włamanie do samocho-
du honda na terenie Kórnika i kradzieży z 
niego wyposażenia (radioodtwarzacz, koło 
zapasowe) o wartości 5000 zł, 

• 7 lutego doszło do kradzieży na terenie Kórni-
ka telefonu z torebki damskiej o wartości 1000 
zł, w tym samym włamano się do samochodu w 
garażu na terenie Kórnika i skradziono z niego 
elektronarzędzia o wartości 710 zł.  

Opr. BM

Z NotAtNikA sŁużbowEgo strAży miEJskiEJ

KRONIKA 
KRYMINALNA

ukarani za nieprawidłowe parkowanie 
Od 3 do 15 lutego strażnicy ukarali 21 
kierowców za parkowanie pojazdów w 
miejscach zabronionych w Kórniku m.in. 
na przejściu dla pieszych czy przy linii 
podwójnej ciągłej. 

mandat za zaśmiecanie miejsca pu-
blicznego 

3 lutego w Kórniku, patrol SM ukarał man-
datem mieszkańca za wyrzucanie śmieci w 
miejscu publicznym. 

błędny manewr 
4 lutego w Kórniku, strażnicy nałożyli man-
dat na kierowcę pojazdu, który wykonał 
manewr wyprzedzania na drodze z linią 
podwójną ciągłą. 

interwencja nad jeziorem 
5 lutego patrol SM interweniował nad Jezio-
rem Kórnickim, gdzie znaleziono martwego 
mieszkańca Kórnika. Mężczyzna, podczas 
łowienia ryb najprawdopodobniej przeszedł 
zawał.  Na miejsce wezwano policję, która 

wyjaśniała sprawę. 
ukarany za spalanie śmieci w ognisku
6 lutego w Trzykolnych Młynach, straż-
nicy ukarali mandatem mieszkańca wsi 
za spalanie odpadów niedozwolonych w 
ognisku. 

bezpański pies 
10 lutego w Biernatkach, patrol SM pochwy-
cił bezpańskiego psa. 

Dostała mandat za wchodzenie na 
jezdnię

12 lutego w okolicach Kórnika, strażnicy 
ukarali mandatem kobietę, która wchodziła 
a niekiedy nawet wbiegała na jezdnię, stwa-
rzając w ten sposób zagrożenie dla innych 
uczestników ruchu. 

interwencja na kórnickim osiedlu 
12 lutego, patrol SM interweniował na ul. 
Staszica w Kórniku w związku z parkowa-
niem pojazdami obcych osób na terenie 
prywatnym. Sprawę wyjaśniono na miej-
scu. Opr. BM

INSTALATORSTWO
Piotr Grzempa

WYKONUJE:
Instalacje wod – kan – c.o. – gaz

montaż i naprawa wszelkich urządzeń sanitarnych
Piotr Grzempa
Ul. Pocztowa 5
Kórnik

tel. (061) 8171-956
kom. 517-767-870

NABÓR NA StANOWISKO 
StRAŻNIKA MIEJSKIEgO

Burmistrz Gminy Kórnik na podsta-
wie art.3a ust.2 Ustawy z dnia 22 marca 
1990r., o pracownikach samorządo-
wych ( Dz. U. nr 142 poz. 1593 ze zm.) 
oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. 
o strażach gminnych/ miejskich/ (Dz. U. 
123 poz.779 ze zm. ), ogłasza nabór na 
2 stanowiska strażnika miejskiego.

wymagania stawiane kandydatowi 
na strażnika:

1. posiada obywatelstwo polskie;
2. korzysta w pełni z praw publicznych;
3. wykształcenie co najmniej średnie;
4. wiek 21-30lat;
5. cieszy się nienaganną opinią;
6. jest sprawny pod względem fizycznym 

i psychicznym;
7. posiada aktualne badania lekarskie i 

psychologiczne;
8. nie był karany sądownie;
9. ma uregulowany stosunek do służby 

wojskowej ( najchętniej po odbyciu 
służby wojskowej);

10. posiada prawo jazdy min. kat. „B”;
11. znajomość języka obcego (min. 

stopień podstawowy)

wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV) z przebiegiem nauki i 

pracy zawodowej;
2. list motywacyjny;
3. kserokopia dokumentu potwierdzają-

ca wykształcenie;
4. wypełniony kwestionariusz (druk 

można pobrać w siedzibie Straży 
Miejskiej);

5. zaświadczenie przeprowadzonych 
badań lekarskich i psychicznych;

6. referencje uzyskane od poprzedniego 
i obecnego pracodawcy;

7. potwierdzenie o niekaralności;
8. klauzula o treści : „ wyrażam zgodę 

na przetwarzanie moich danych oso-
bowych zawartych w zgłoszeniu dla 
potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą 
o ochronie danych osobowych ( Dz. 
U. z dnia 29 sierpnia 1997r. nr 133 
poz. 883 ze zm.).

Zgłoszenia wraz z dokumentami 
składać można w jednostce Straży Miej-
skiej w Kórniku ul. Poznańska 83

do dnia 31 marca 2009r.
strAżACy w AkCJi

kórniccy strażacy odnotowali kolejne 
trzy akcje:

• 2 lutego gasili pożar domu w Gądkach, 
• 10 lutego zabezpieczali miejsce wypadku 

w Gądkach, 
• 15 lutego zabezpieczali miejsce wypadku 

w Skrzynkach.
 

Opr. Robert Wrzesiński

 oddam w najem lokal  
w Szczodrzykowie ok. 40 m2 na 
gabinet, biuro, salon kosmetyczny 
(istnieje już zakład fryzjerski) lub 
inną działalność

tel. 501 150 612
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na wizytę lekarską

w każdy wtorek od 15.00 
KOmPUTEROWE 

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

* gdy kupisz u nas okulary

poniedziałek - pią tek: 10.00 - 18.00
kór nik, ul. po znań ska 22

RE aLI zU jE mY WSzYST KIE RE cEP TY

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

piątki 17:00-18:00

codziennie od godz. 8:00 - indywidualne terminy wizyt

KÓRNIK, pl. Niepodległości 43 
(ELLMED)

Centrum stomatologii  
i specjalistyki ogólnomedycznej

Kórnik, Plac Niepodległości 43

CZyNNE:

ELLmEDELLmED

STOmaTOLOGIa
rentgen stomatologiczny

oraz
rejestracja lekarzy ogólnych

(neurolog, lekarz rodzinny, 
chirurg, medycyna pracy,  

dermatolog w soboty)

pn. - pt. 800-2000, sob. 800-1400

tel. CENTRALA: 061 817-01-75

ZAPRASZAMY
SKUP

- złomu i metali kolorowych
- akumulatorów

- makulatury i butelek
znajdującego się przy ul. Mlyńskiej

na terenie firmy T.M. Małeccy.

oferujemy konkurencyjne ceny.
płatne gotówką

Zapewniamy odbiór złomu od klienta własnym transportem.

tEl: 601 489 257, 693 562 991

biuro usŁug  
PROjEKTOWYcH

mgr inż. krzysztof Jachna
rzeczoznawca budowlany

tel. 602 220 560
oferuje:

- wykonanie projektów wszystkich 
obiektów,

- wydawanie opinii rzeczoznawcy 
budowlanego,

- wykonywanie inwentaryzacji,
- udzielanie porad w zakresie prawa 
budowlanego.
Polecam konsultacje  
przedprojektowe

Zapraszam

 
produkcja-montaż
TEL:

605 260 690
PRUSINOWO 24, TRASA KÓRNIK ZANIEMYŚL

OKNA•ROLETY•BRAMY

061 8171 310

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
- blacharsko - dekarskie

- podbitki
- boazeria - płyta nidagips itp.

TEL: 516 049 006

Grzegorz Kowalski
62-035 Kórnik-Bnin, Rynek 3

tel. dom. (061) 8170356,  
tel. kom. 0605781862

TapiceRsTwo
MeBlowo-saMochodowe

ZESPÓŁ MUZYCZNY 1- lub 2-OSOBOWY  
RÓWNIEŻ Z WOKALISTKĄ

Zamówienia na karnawał
Tel. 601 242 112

tel. (61) 8190-490, kom. 502-754-017

usŁugi iNstAlACyJNE  
woD-kAN, C.o., gAZ

DROBNE NAPRAWY, KOMPLEKSOWE REMONTY

piotr szymkowiak

NAPRAWA  
PRALEK I LODÓWEK

tel. 601 84 39 88

Wielu z nas nie pamięta podstawowych 
przepisów ruchu drogowego. Niewiedza nie 
zwalnia jednak z ponoszenia odpowiedzialno-
ści za zachowania na drodze. W rubryce tej 
będziemy prezentować przepisy z kodeksu 
drogowego. W tym numerze przybliżamy 
te dotyczące ruchu pojazdów w kolumnie, 
rowerzystów, motorowerzystów i pojazdów 
zaprzęgowych. 

oddział 10
Ruch pojazdów w kolumnie

Art. 32.
1. Liczba pojazdów jadących w zorganizo-

wanej kolumnie nie może przekraczać:
a] samochodów osobowych, motorowe-

rów lub motocykli - 10; 
b] rowerów jednośladowych - 15; 
c] pozostałych pojazdów - 5.
2. Odległość między jadącymi kolum-

nami nie może być mniejsza niż 500 m dla 
kolumn pojazdów samochodowych oraz  
200 m dla kolumn pozostałych pojazdów.

3. (uchylony).
4. Jazda w kolumnie nie zwalnia kierują-

cego pojazdem od przestrzegania obowiązu-
jących przepisów ruchu drogowego.

5. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się 
do pojazdów uprzywilejowanych oraz do 
pojazdów jednostek podporządkowanych 
Ministrowi Obrony Narodowej.

6. Zabrania się wjeżdżania między jadące 

w kolumnie rowery jednośladowe oraz pojaz-
dy, o których mowa w ust. 5.

7. Minister właściwy do spraw wewnętrz-
nych oraz Minister Obrony Narodowej, w 
porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw transportu, kierując się koniecznością 
zapewnienia porządku oraz zasadą bez-
pieczeństwa ruchu drogowego, określą, w 
drodze rozporządzenia, sposób organizacji 
i oznakowania kolumn pojazdów jednostek 
podporządkowanych Ministrowi Obrony 
Narodowej.

oddział 11
Przepisy dodatkowe o ruchu rowerów, mo-
torowerów oraz pojazdów zaprzęgowych

Art. 33.
1. Kierujący rowerem jednośladowym jest 

obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub 
z drogi dla rowerów i pieszych. Kierujący ro-
werem, korzystając z drogi dla rowerów i pie-
szych, jest obowiązany zachować szczególną 
ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

1a. W razie braku drogi dla rowerów lub 
drogi dla rowerów i pieszych kierujący rowe-
rem jednośladowym jest obowiązany korzy-
stać z pobocza, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 
5, a jeżeli nie jest to możliwe - z jezdni.

2. Dziecko w wieku do 7 lat może być prze-
wożone na rowerze, pod warunkiem, że jest 
ono umieszczone na dodatkowym siodełku 
zapewniającym bezpieczną jazdę.

3. Kierującemu rowerem lub motorowe-
rem zabrania się:

a] jazdy po jezdni obok innego uczestnika 
ruchu; 

b] jazdy bez trzymania co najmniej jednej 
ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub 
podnóżkach; 

c] czepiania się pojazdów.
4. Na przejeździe dla rowerzystów, kieru-

jącemu rowerem zabrania się:
a] wjeżdżania bezpośrednio przed jadący 

pojazd; 
b] zwalniania lub zatrzymywania się bez 

uzasadnionej przyczyny.
5. Korzystanie z chodnika lub drogi dla 

pieszych przez kierującego rowerem jednośla-
dowym jest dozwolone wyjątkowo, gdy:

a] opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 
kierującą rowerem lub 

b] szerokość chodnika wzdłuż drogi, po 
której ruch pojazdów jest dozwolony z prędko-
ścią większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 
m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów.

6. Kierujący rowerem, korzystając z chod-
nika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany 
jechać powoli, zachować szczególną ostroż-
ność i ustępować miejsca pieszym.

7. Kierujący rowerem może jechać lewą 
stroną jezdni na zasadach określonych dla 
ruchu pieszych w przepisach art. 11 ust. 1-3, 
jeżeli opiekuje się on osobą kierującą rowerem 
w wieku do lat 10.

Opracowała Barbara Morasz

WYRWANE Z KODEKSU DROgOWEgO

wielu z nas posiada czworonożnych 
pupili, ale wielu także zapomina lub też nie 
jest świadoma, jakie obowiązki ma właści-
ciel psa. postanowiliśmy przypomnieć o 
najważniejszych z nich. 

Od ubiegłego roku, zamiast podatku od po-
siadania psów uiszczamy opłatę od posiadania 
psów. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 
12 listopada 2008 roku opłata ta wynosi 20 zło-
tych od każdego czworonoga i powinna zostać 
uiszczona do 15 marca danego roku podatkowe-
go, czyli obecnie do 15 marca 2009 roku. 

Z opłaty tej zwolnione są:  
• osoby zaliczone do znacznego stopnia 

niepełnosprawności w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu 
posiadania jednego psa,

• osoby w wieku powyżej 65 lat, prowadzą-
ce samodzielnie gospodarstwo domowe - z 
tytułu posiadania jednego psa,

• podatnicy podatku rolnego od gospo-
darstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej 
niż dwóch psów. 

Inne obowiązki właścicieli psów określa 
„Regulamin utrzymania czystości i porząd-
ku na terenie gminy Kórnik” przyjęty przez 
kórnicką Radę Miejską 31 maja 2006 roku. 
Szósty rozdział tego regulaminu szczegółowo 
opisuje poszczególne obowiązki posiadacza 
czworonoga. 

właściciel psa jest zobowiązany: 
• zgłosić psa powyżej trzeciego miesiąca 

życia do rejestracji w Referacie Ochrony Śro-
dowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w 
Kórniku, pokój 201, 

• uzyskać zezwolenie burmistrza na utrzy-
manie psa rasy uznawanej za agresywną 
(Rozp. MSWiA Dz.U. nr 77/2003 poz. 687), 

• zaopatrzyć psa w obrożę oraz znaczek 
rejestracyjny umożliwiający ustalenie nazwi-
ska właściciela i jego miejsce zamieszkania, 
znaczki rejestracyjne wydaje Referat Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, 

• poddać psa w wieku ponad trzech mie-
sięcy obowiązkowemu szczepieniu przeciwko 
wściekliźnie, 

• zawiadomić lekarza weterynarii o po-
jawieniu się u psa objawów wzbudzających 
podejrzenie o zachorowaniu na choroby 
zakaźne, 

• odosobnić psa podejrzanego o zachoro-
wanie na chorobę zakaźną od innych zwierząt i 
uniemożliwić dostęp do niego innym osobom, 

• zapewnić psu właściwe warunki bytowa-
nia (buda, miska z wodą itp.), 

• powiadomić Referat Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa o śmierci psa w celu usunięcia 
jego zwłok, 

• usuwać nieczystości pozostawione przez 
psa na klatkach schodowych lub w innych po-
mieszczeniach budynku służącego do wspól-
nego użytku, w miejscach ogólnie dostępnych, 
a zwłaszcza na ulicach, chodnikach, placach 
zabaw, zieleńcach, trawnikach, 

• nie dopuszczać do zakłócania spokoju i 
ciszy przez czworonogi,

• na terenie miasta i gminy Kórnik należy 
prowadzić psa na smyczy, zwolnienie ze 
smyczy, ale z nałożonym kagańcem do-
zwolone jest wyłącznie w miejscach rzadko 
uczęszczanych przez ludzi i tylko w przypadku, 

gdy osoba, która opiekuje się zwierzęciem 
ma możliwość sprawowania bezpośredniej 
kontroli nad jego zachowaniem, 

• psy niebezpieczne i agresywne należy 
prowadzić w miejscach ogólnie dostępnych 
dla ludzi w kagańcu i na smyczy, 

• zwolnienie przez właściciela nieruchomo-
ści psów ze smyczy i bez kagańca na terenie 
nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, 
gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób 
uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa 
i wykluczający dostęp osób trzecich, odpo-
wiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym 
ostrzeżeniem. 

Zabrania się:
• puszczania psa luzem w lesie, 
• dopuszczania do niszczenia roślinności, 

trawników przez psa, 
• przewożenia psa bez kagańca środkami 

komunikacji miejskiej, 
• pozostawiania psa rasy uznawanej za 

agresywną lub w inny sposób zagrażającego 
otoczeniu w miejscu publicznym bez dozoru 
osoby dorosłej, 

• wprowadzania psów do sklepów, lokali 
gastronomicznych, obiektów użyteczności 
publicznej, z wyłączeniem obiektów prze-
znaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, 
wystawy itp., postanowienie to nie dotyczy 
osób niewidomych, korzystających z pomocy 
psów - przewodników,

• wprowadzania psów na tereny placów 
gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, plaż, 
kąpielisk. 

Właściciele psów, którzy nie będą prze-
strzegać tych zasad powinni liczyć się z pocią-
gnięciem do odpowiedzialności karno-admini-
stracyjnej zgodnie z Kodeksem Wykroczeń.  
            Zebrała: Barbara Morasz 

MASZ PSA, MASZ OBOWIĄZKI
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ŻALUZJE - ROLETY - VERTICALE
OKNA - MOSKITIERY - BRAMY GARAŻOWE

ul. Szeroka 4
Bnin k/ Kórnika

tel. (061) 817-18-39, 283-41-87
tel. (061) 819-03-02, tel. kom. 667 399-009

PRODUKCJA I MONTAŻ ŻALUZJI  
WSZYSTKICH TYPÓW 

AUTO - CZĘŚCI - HURT - DETAL
CZęŚCi motoryZACyJNE Do wsZystkiCH mArEk

SzEROKa OFERTa, NISKIE cENY,
UDzIELamY RabaTU, FacHOWE DORaDzTWO

zAprAsZAmy oD poNiEDZiAŁku Do piątku w goDZ. 800-1800, SObOTa 800-1400

kórNik, ul. woJskA polskiEgo 18
tEl. 061 8171 725, 0694 340 529

P.H.U. MOTOOIL

ROBOTY ZIEMNE
Marian Marcinkowski

• WYKOPY • NIWELACJA TERENU  
• MELIORACJA • ROZŁADUNEK  

• ZAŁADUNEK

Bnin, ul. Topolowa 6
tel. 607 706 477

POMPY CIEPŁA
sprzedaż - montaż

- kominki z płaszczem
wodnym

- kolektory słoneczne

tel. 601 421 692
Mieczewo

tel. (61) 8170 750
kom. 0601 586 966

IN STA LA TOR STWO GAZOWE
wykonuje

• instalacje - przeglądy, usuwanie wykrytych nieszczelności
• montaż i naprawa urządzeń gazowych: kotły, kuchenki,

junkersy, nagrzewnice
Rafał Niemir
Mościenica
Osiedle Pod Dębem 7

INSTALACJE

WOD
KAN
CO

GAZ
TEL:

508 529 430
061 898 05 34

TEL:
508 529 430

061 898 05 34

ZEGARY
Profesjonalna

naprawa
i renowacja

Możliwy dojazd do klienta

Tel. 602 65 16 35
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Ilość edycji ogłoszenia

* Wynajmę mieszkanie w Kórniku. Tel. 061 8 190-648 
* Pomieszczenie z zapleczem socjalnym o łącznej powierzchni 27m² oddam wynajem na biuro lub inną działalność. Tel. 505-540-345
* Zaopiekuję się dzieckiem u siebie w domu. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi. Tel. 502-498-191
* Układanie płytek, paneli i parkietów, wszelkie remonty wykończeniowe. Tel. 501-789-947
* Darmo oddam monitor komputerowy Samsung SyncMaster 755DFX, 17 cali, D-Sub. Stan bardzo dobry. Tel.691-734-768
* Za monetę „4 KÓRNIKI” dam 4,44 PLN. Tel. 061 8 980-989
* Sprzedam gazowy przepływowy ogrzewacz wody W11- 2E Junkers, stan bardzo dobry, cena 500 zł. Tel. 061 8 171-280 
* Restauracja „Casablanca” zatrudni kucharza. Tel. 602-444-661 
* Sprzedam Daewoo Lanos, garażowany, pierwszy właściciel, stan idealny, rocznik 1999, gaz, cena do negocjacji. Tel. 0 601-308-* 880 
* Lokal do wynajęcia w Kórniku o powierzchni 25m². Tel. 600-275-200
* Usługi stolarskie – szafy wnękowe, meble na wymiar, wycena i doradztwo gratis. Tel. 664-800-211
* Kolekcjoner kupi meble, obrazy, lampy, zegary, skrzypce, gramofony, radia, starocie, militaria, pocztówki, rozmaitości – przyjadę. Tel. 601-308-880
* Sprzedam pizzernię. Tel. 607-865-181
* Lokal 35m² w Kórniku do wynajęcia na działalność gospodarczą od kwietnia. Tel. 692-695-002
* Usługi tokarskie, frezarskie, ślusarskie, spawalnicze. Tel. 694 717 705
* Ogrodzenia, bramy, balustrady zewnętrzne i wewnętrzne, kute elementy wystroju wnętrz, ogrodów. Indywidualne projekty. Tel. 694 717 705
* Wynajmę mieszkanie osobom samotnym lub małżeństwu bezdzietnemu. Tel. 061 817 16 52
* Sprzedam działki budowlane. Tel. 061 817 16 52
* Oddam w wynajem pokoje z dostępem do kuchni i łazienki. Tel. 061 817 14 23, 604 126 690
* Elektryk – naprawy, modernizacje, montaż instalacji elektrycznych. Tel. 604 927 979
* Sprzedam kloce orzecha włoskiego. Tel. 605 935 751
* Przyjmę do dokładnego sprzątania + prasowanie. Tel. 605 624 272 po 18-tej
* Zatrudnię samotna kobietę do całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną. Pensja + ZUS + mieszkanie. Tel. 503 074 934
* Agencja ochrony poszukuje pracowników ochrony z licencja do pracy w Borówcu. Tel. 061 847 71 96, 061 843 490 71, 698 823 043
* Wynajmę mieszkanie w Kórniku. Tel. 819 06 48
* Sprzedam drewno opałowe lisciaste i iglaste. Tel. 604 696 326

Gminna Spółdzielnia „S.Ch” 

w Kórniku  

zatrudni na umowę o pracę 

sprzedawców  
do sklepu  

w Radzewie lub wynajmie 

powyższą placówkę.

Informacja pod numerem 
tel. 061 8170 299

firma zatrudni pracownika magazynowego
Preferowani kandydaci: 

- staż magazynowy, w tym na wózku widłowym 
min. 1 rok – wysokie składowanie, 

- obsługa komputera 

Praca w Kórniku. 

kontakt: 607-786-551 

zaPISY DzIEcI DO PRzEDSzKOLa  
W SzczODRzYKOWIE 

NA rok  sZkolNy 2009/2010

DZIECI PRZYJMOWANE BĘDĄ W DNIACH  1-31 

MARCA 2009 r. ZAPRASZAMY DO PRZEDSZKO-

LA W CELU POBRANIA KARTY ZGŁOSZENIA. 

WYPEŁNIONĄ KARTĘ MOŻNA SKŁADAĆ DO 31 

MARCA 2009r. 

DNIA 14 MARCA (SOBOTA) OD GODZINY 10.00-

12.00 W PRZEDSZKOLU JEST ORGANIZOWANY,, 

DZIEŃ OTWARTY” DLA DZIECI I RODZICÓW. BĘ-

DZIE MOŻNA ZWIEDZIĆ PRZEDSZKOLE, POBAWIĆ 

SIĘ,  ZJEŚĆ COŚ SŁODKIEGO. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

DYREKTOR PRzEDSzKOLa
maGDaLENa jaNKOWIaK
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Kacper Rajkowski

KOLARSKIE MARZENIA 
MAtEUSZA

W  poprzednim numerze „ Kórniczanina” 
pominęłam niektóre informacje dotyczące 
naszego kolarza Mateusza. Taciaka. Każdy 
zawodnik przed nowym sezonem stawia sobie 
cele, które chce wywalczyć. Marzeniem nasze-
go kolarza jest jak najlepiej wypaść na Mistrzo-
stwach  Polski . Byłby także szczęśliwy gdyby 
mógł wystartować w TOUR de POLOGNE, ale 
to zależy od władz kolarskich. Wszystko może 
się spełnić ale jest to uzależnione jak wypadnie 
na wyścigach w bezpośredniej walce z za-
wodnikami grup zawodowych w Polsce. Chcę 
również poinformować zainteresowanych, 
że Mateusz  po ukończeniu szkół kórnickich 
uzyskał wykształcenie średnie i zdał maturę 
w poznańskim liceum. Ponadto posiada tytuł 
instruktora kolarskiego oraz licencję trenera II 
klasy . Na razie nie myśli o zakończeniu ka-
riery zawodniczej ale w przyszłości być może 
poświeci się pracy trenerskiej.  

CZWARtE MIEJSCE  
KOSZYKAREK W REJONIE

Koszykarki z Gimnazjum w Kórniku za-
jęły drugie miejsce w Półfinałach Mistrzostw 
Rejonu Poznań Wschód i zakwalifikowały 
się do finału.. W Jarocinie  przegrały mecz z 
miejscowym gimnazjum 7: 25 ale wygrały z 
Gimnazjum Pyzdry  28:6. W meczu Jarocin 
-   Pyzdry był wynik 57:13.Z naszych zawod-
niczek punkty w turnieju zdobyły: Karolina 
Świątek – 9 pkt., Sandra Szczepaniak -8 pkt., 
Katarzyna Serafiniak – 6 pkt., Anna Zwie-
rzyńska – 5 pkt., Agnieszka Kędziora – 3 pkt.,  
Beata Jakubowska i Natalia Łąkowska  po 2 
pkt. W kolejnych  zawodach, które odbyły  się w 
Kłecku kórnickie gimnazjalistki zajęły czwarte 
miejsce. Grano systemem pucharowym. W 
pierwszym meczu G. Kórnik uległo szkole z 
Kłecka 10:35 a w walce o trzecie miejsce kór-
nickie gimnazjalistki przegrały mecz z G. Śrem 
20:22. W turnieju punkty zdobywały: Marianna 
Frąckowiak - 8, Katarzyna Serafiniak-8, Anna 
Zwierzyńska- 6, Karolina Światek - 4 , Agniesz-
ka Kędziora i Beata Jakubowska po 2 pkt.

CHłOPCY Z SZCZODRZYKOWA 
W FINALE SIAtKÓWKI
W Półfinałach Mistrzostw Powiatu Po-

znańskiego szkół podstawowych w siatkówce 
naszą gminę wśród dziewcząt reprezentowa-
ła Szkoła Podstawowa  z Bnina a w kategorii 
chłopców Szkoła Podstawowa w Szczodrzy-
kowie. W sali w Bninie oprócz gospodarzy 
walczyły najlepsze szkoły z Puszczykowa i 
Swarzędza. Wyniki meczy: SP Bnin- SP 2 
Puszczykowo 2:1, SP Puszczykowo – SP 1 
Swarzędz – 1:2 i SP Bnin – SP 1 Swarzędz 
1:2. Przy remisie dużych punktów o kolejności  
miejsc decydują  punkty zdobyte w setach. 
Ostatecznie zwycięzcą turnieju została SP nr 
1 Swarzędz i awansowała do finału rozgry-
wek, drugie miejsce przypadło siatkarkom z 
Puszczykowa a trzecie dziewczętom z Bnina. 
W tym samym dniu odbywały się w powiecie 

cztery półfinały, stąd szkoła z Bnina będzie 
punktowana na miejscu od 9-12. Natomiast 
chłopcy ze Szkoły Podstawowej w Szczo-
drzykowie - wychowankowie p. Dariusza 
Śmigielskiego wygrali zawody półfinałowe 
i awansowali do zawodów finałowych. W 
turnieju , który się odbył w Szczodrzykowie 
pokonali SP nr 2 w Puszczykowie 2:1 (2 m) i 
SP nr 5 Swarzędz 2:0 (3 m).

KRÓLOWAłA gIMNAStYKA 
W RYtM MUZYKI

Tradycja rozgrywania mistrzostw gminy 
w aerobiku  istnieje już w naszym środowi-
sku od kilkunastu lat. Co roku zespoły co 
najmniej 8- osobowe ze wszystkich szkół na-
szej gminy rywalizują o awans do zawodów 
powiatowych. W tym roku zabrakło uczennic 
ze Szkoły Podstawowej w Bninie a szkoda, 
bo jest to dla dziewcząt atrakcyjna forma 
ruchu. Po wieloletniej organizacji imprezy 
przez Szkołę Podstawową w Kórniku, tym 
razem rolę organizatora przejęła szkoła z 
Szczodrzykowa a to ze względu na większą 
powierzchnię sali i zbliżoną możliwość roz-
stawienia zespołu na większej przestrzeni. 
Zazwyczaj takie imprezy odbywają się w 
dużych halach sportowych a finały woje-
wódzkie w poznańskiej Arenie. W pokazach 
aerobiku wystąpiły także „Kórniczanki” z 
Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku. Był 
to dla nich pierwszy szlif przed zawodami 
powiatowymi. Wyniki rywalizacji gminnej:

SZKOŁY PODSTAWOWE
1.SP Szczodrzykowo: Olga Sznura, 

Weronika Tomczak, Sandra Templewqicz, 
Wiktoria Kanciak, Karolina Ochowiak, Paulina 
Ochowiak, Katarzyna Jachnik.

2. SP Radzewo : Kinga Frąckowiak, Aneta 
Antoniewicz, Agata Niemier, Ewelina Radzie-
jewska, Milena Niemier, Klaudia Frąckowiak, 
Roksana Rumińska, Dominika Molińska, 
Patrycja Nowak.

GIMNAZJA
1. Gimnazjum w Robakowie: Sandra 

Starzak, Paulina Starzak, Paulina Kelma, Ola 
Przybylska, Justyna Sznura, Kinga Lesińska, 
Maria Kujawa, Ola Zawal i Justyna Kalisz.

2. I  Zespół Gimnazjum w Kórniku: Kata-
rzyna Konarkowska, Joanna Rakoniewska, 
Beata Klinowska, Patrycja Jarnut, Sandra 
Majecka, Magda Laskowska, Monika Labijak, 
Joanna Zyto.

Wymienione zespoły zakwalifikowały się 
do mistrzostw powiatu, które odbędą się na 
początku marca 2009 dla gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych w Murowanej Goślinie 
a dla szkół podstawowych w Mosinie.

Ponadto  na trzecim miejscu uplasowały 
grupy taneczne z  SP 1 Kórnik i II zespół z 
Gimnazjum w Kórniku.

Imprezę swoją obecnością zaszczycili: dr 
Stefan Jachnik-wieloletni wykładowca AWF 
Poznań, przewodniczący Rady Rodziców z 
Szczodrzykowa Paweł Kuźma , działacze 
Powiatowego i Gminnego Szkolnego Związku 
Sportowego oraz p. Wiesława Powąska z hur-
towni kosmetyków z Kórnika sponsor medali 
oraz upominków dla szkół podstawowych i 

gimnazjów. Medale i puchar dla gimnazjalistek 
ufundowała firma Wodociągi p. Włodzimierza 
Matuszaka z Kórnika. W Komisji sędziowskiej 
zasiadały pp. Iwona Rauk i Dorota Frąckowiak 
specjalistki z dziedziny form tanecznych, fit-
ness i aerobiku oraz prezes SZS PP Tadeusz 
Rauk. Gościnni gospodarze: dyrektorki pp. 
Barbara Pietrala i Małgorzata Siekierska oraz 
główna organizatorka imprezy nauczycielka 
wf  p. Barbara Jańczyk po wysiłku tanecznym 
ugościły wszystkich uczestników słodkim  
pieczywem i napojami.

WYNIKI UCZNIÓW  
SZCZODRZYKOWA  

W POWIECIE  I REJONIE

W Objezierzu startowali tenisiści stołowi 
Filip  Kujawa i Jakub Szymankiewicz. Wy-
chowankowie p. Dariusza Śmigielskiego 
po zdobyciu mistrzostwa powiatu startując 
wśród 12 startujących szkół w Rejonie 
Poznań- Zachód zajęli piąte miejsce. Z 
kolei siatkarze z tej szkoły po wygraniu 
Półfinałów Mistrzostw Powiatu w siatkówce 
walczyli w Mosinie i  w finałach tych rozgry-
wek  zajęli czwarte miejsce. ARA

IX tURNIEJ WYZWOLENIA 
KÓRNIKA

Cztery najlepsze drużyny z rozgrywek 
Kórnickiej Ligi Siatkówki Amatorów sezonu 
2008 spotkały się w sali gimnastycznej 
Szkoły Podstawowej w Radzewie, by ry-
walizować o Puchar Burmistrza Kórnika. 
Organizatorem i sędzią głównym zawodów 
był Adam Nowicki reprezentujący Komendę 
Hufca ZHP w Kórniku. Współorganizatorzy 
to : Szkoła Podstawowa im. Jana Wójkie-
wicza w Radzewie i UKS „Jedynka Kórnik” 
Sekcja Tenisa Stołowego SKS „Sokół” w 
Radzewie.

Kórniccy siatkarze po kilkutygodnio-
wej przerwie z animuszem przystąpili do 
turnieju, który przeprowadzono systemem 
„każdy z każdym”. Rozegrano dwanaście 
spotkań. 

Pierwsze miejsce zdobyła drużyna 
KTOŚ Kórnik zwyciężając we wszystkich 
spotkaniach. Zespół wystąpił w składzie: 
Jarosław Swoboda, Marcin Ruszkowski, 
Jacek Piazdecki, Daniel Mucha, Michał 
Włodarczyk, Maciej Piazdecki.

Drugie miejsce wywalczyła drużyna 

Keleris Poznań w składzie: Piotr Domagała, 
Szymon Kapela, Dariusz Pelaczyk, Łukasz 
Szydłowski, Paweł Zygan, Krzysztof Klisz-
czak. Na trzecim miejscu uplasowała się 
druzyna Jagrolu Pierzchno reprezentowana 
przez Bogusława Busse, Łukasza Żebrow-
skiego, Michała Jakubowskiego, Marcina 
Stefańskiego, Michała Radziejewskiego, 
Sebastiana Gruchociaka, Mieczysława 
Radziejewskiego, Mariusza Magdziarza, 
Romana Genstwa.

Czwarte miejsce zajęła drużyna Dyna-
mixu Robakowo – Grzegorz Zandek, Marcin 
Nowak, Marcin Skowron, Tomasz Rogow-
ski, Kamil Gąsiorowski, Daniel Kuźniak, 
Paweł Przybylski, Krzysztof Januszkiewicz, 
Janusz Wojtuś.

Towarzyszącymi imprezami były otwarte 
turnieje strzelecki i rzutu lotką. Najcelniej-
sze strzały oddała Barbara Radziejewska 
z Kórnika wyprzedzając Halinę Hajdrych 
ze Śremu i Jarosława Swobodę z Kórnika. 

Podium rzutu lotką zdominowali mieszkań-
cy Gądek. Zwyciężył Daniel Kuźniak wy-
przedzając Mariusza Magdziarza i Kamila 
Gąsiorowskiego. Zawody przeprowadzili 
Barbara i Eugeniusz Rybakowie, Barbara 
Radziejewska, Milena Kusik i Marek Ser-
watkiewicz.

Startujących zawodników odwiedził Bur-
mistrz Kórnika Jerzy Lechnerowski, który 
nagrodził startujące drużyny pucharem, 
pamiątkowymi statuetkami, medalami i 
pamiątkowymi znaczkami turniejowymi.

Składając gratulacje podkreślił wzrost 
poziomu kórnickiej siatkówki i złożył ży-
czenia kolejnych sukcesów w nowej edycji 
Kórnickiej Ligi Siatkówki Amatorów 2009.

Zawody zakończyły się wspólnym 
posiłkiem. 

Na tradycyjną grochówkę w imieniu 
Firmy Jagrol Pierzchno zaprosił Roman 
Genstwa.

Marek Serwatkiewicz

PECH  
SZYMONA ROZMIARKA

 W Kazimierzu Biskupim Odbyły się 
Mistrzostwa Wielkopolski w kolarstwie 
przełajowym, na które trener Taciak zabrał 
bardzo odmłodzony skład. Do Kazimierza po 
za dziewczynami pojechali zawodnicy, którzy 
w przełajach jeszcze nie startowali. Pomimo 
małego doświadczenia ekipa z Kórnika po-
kazała się z jak najlepszej strony, zajmując 
trzy miejsca medalowe i dwa miejsca tuż 
za podium. O dużym pechu może mówić 
startujący w najmocniej obsadzonej kategorii 
młodzik (13-14 lat) Szymon Rozmiarek, który 
praktycznie miał wygrany wyścig, lecz na 
ostatnim okrążeniu pękł mu zacisk przed-
niego koła na około 700m przed metą. Na 
szczęście nic poważnego mu się nie stało. 
Ponieważ zdarzenia miało miejsce już poza 
boksem z zapasowym sprzętem, więc nasz 
zawodnik przytomnie włożył koło i spokoj-
nie dojechał do mety na nie przykręconym 
kole, zajmując ostatecznie czwarte miejsce. 
Postawa Rozmiarka w tych zawodach budzi 
jednak bardzo duże nadzieje w nadchodzą-
cym sezonie szosowym. Pozostali zawodni-
cy Limaro zajmowali również czołowe lokaty. 
Wśród Juniorek młodszych na najwyższym 
stopniu podium stanęła Paula Dutkiewicz, 
wśród młodziczek drugie miejsce zajęła 
Alicja Ratajczak ulegając tylko Mistrzyni 
Polski Łucji Pietrzak z Koźminka. Czwarta w 
tym wyścigu była Inna zawodniczka Limaro 
Wiktoria Zegleń. Bardzo dobrze wypadł w 
wyścigu juniorów Hubert Lewandowicz zaj-
mując drugie miejsce, tuż za mistrzem Polski 
na torze Rafałem Klepackim z KLTC Konin. 
W wyścigu juniorów młodszych prym wiedli 
zawodnicy KTK Kalisz a jedyny zawodnik 
Limaro w tej kategorii wiekowej Andrzej 
Grześ zajął jedenaste miejsce.  HS    

DRUŻYNOWE  
MIStRZOStWA gMINY 
KÓRNIK W SZACHACH 

13.02.2009

Im I drużyna SP 1 w Kórniku w składzie:
I szachownica Maciej Brylewski     2pkt
II szachownica Artur Stelmach         2pkt
III szachownica Stanisław Kowalski  3pkt
IV szachownica Małgorzata Niemier 3pkt
IIm SP Szczodrzykowo w składzie:
I szachownica Jan Cieluba              3pkt
II szachownica Bartosz Kaczmarek 3pkt
III szachownica Damian Jankowiak 1pkt
IV szachownica Monika Kęsy        0,5pkt
IIIm II drużyna SP 1 w Kórniku w składzie:
I szachownica Mateusz Nowak 1pkt
II  szachownica Adam Walerczyk 0pkt
III  szachownica Jarek Wachowiak  2pkt
IVszachownica Danuta Sibilska     1,5pkt
IVm III drużyna SP 1 w Kórniku w składzie:
I   szachownica Mateusz Żyto  0pkt
II  szachownica Mikołaj Przepióra 1pkt
III  szachownica Radek Stelmach 0pkt
IV  szachownica Bogumiła Sibilska 1pkt
Zawody odbyły się w SP 1 w Kórniku, 
zawodnicy trzech najlepszych drużyn otrzy-
mali medale ufundowane przez MUKS Wie-

ża Kórnicka ze środków Gminy Kórnik. 
Wyniki na szachownicach:
I szachownica
1m Jan Cieluba SP Szczodrzykowo 3 pkt
2m Maciej Brylewski SP 1 Kórnik 2 pkt
3m Mateusz Nowak   SP 1 Kórnik 1 pkt
4m Mateusz Żyto SP 1 Kórnik  0 pkt
II szachownica
1m Bartosz Kaczmarek SP Szczodrzykowo  
 3 pkt
2m Artur Stelmach SP 1 Kórnik   2 pkt
3m Mikołaj Przepióra SP 1 Kórnik   1 pkt

4m Adam Walerczyk SP 1 Kórnik   0 pkt
III szachownica
1m Stanisław Kowalski SP 1 Kórnik 3 pkt
2m Jarek Wachowiak SP 1 Kórnik   2 pkt
3m Damian Jankowiak SP Szczodrzykowo   
 1 pkt
4m Radek Stelmach SP 1 Kórnik   0 pkt
IV szachownica
1m Małgorzata Niemier SP 1 Kórnik 3 pkt
2m Danuta Sibilska SP 1 Kórnik    1,5 pkt
3m Bogumiła Sibilska  SP 1 Kórnik  1 pkt
4m Monika Kęsy SP Szczodrzykowo    0,5 pkt
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   TElEfONY AlArMOWE:
999, 8660066, 8661235 Pogotowie ra tun ko we
998 Straż pożarna
997 Policja 
992 Pogotowie gazowe
991 Pogotowie energetyczne
(061) 8620111 anonimowa, całodobowa in for ma
cja dotycząca kra dzie ży sa mo cho dów
(061) 8478997 automat zgłoszeniowy Wydziału 
ds. nar ko ty ków KW Policji w Poznaniu
rada Miejska w Kórniku
ul. Rynek 1, 62035 Kórnik
tel./fax (061) 817 02 77
email: radamiejska@kornik.pl
Urząd Miejski w Kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62035 Kórnik 
tel. (061) 817 04 11, (061) 8170182, fax. (061) 817 04 75
Gminne Centrum reagowania
tel. (061) 817 00 74
tel. alarmowy: 0602 620 736
email: oc@kornik.pl
Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62035 Kórnik
tel. (061) 817 02 04 (700-1500) w godz. wieczornych 997 
Ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. (061) 817 01 15, tel. kom. 602 740 481
Straż Miejska, ul. Poznańska 83 (Gazownia)
w godz. od 7.00 do 22.00
tel./fax. (061) 817 01 26, tel. kom. 604 607 104
Przychodnia lekarzy rodzinnych „Zdro wie”
ul. Poznańska 34a, tel. (061) 817 00 43, (061) 817 00 59
„falck” 
Poznań, ul. Strzelecka 49
tel. 96-75
Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
ul. Poznańska 71c
tel. (061) 817 02 72, fax. (061) 817 00 41
Pogotowie wodociągowe
tel. 0602319756
Pogotowie kanalizacyjne
tel. 0602319775
AQUANET
Tel. alarmowy: 994
Biuro Obsługi Klienta: (061) 8359032, (061) 8359036/37 
Pogotowie Energetyczne w Kór ni ku
ul. Młyńska 36
tel. (061) 817 04 23
Gminna Komisja Rozwiązywania Pro ble mów 
Al ko ho lo wych
ul. Poznańska 34a
tel. (061) 817 00 54
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a
tel./fax. (061) 817 00 54
Nadleśnictwo Babki
tel. (061) 878 80 43, fax. (061) 878 81 07
Urzędy Pocztowe: 
Kórnik, ul. Wojska Polskiego 9, tel. (061) 817 01 20/30
Gądki, tel. (061) 817 11 62, (061) 817 11 68
Apteki:
Kórnik, ul. Średzka 1, tel. (061) 817 01 28
Kórnik, ul. Poznańska 14, tel. (061) 817 08 34
Kórnik, pl. Niepodległości 40, tel. (061) 817 02 39
Lecznice dla zwierząt / gabinety we te ry na ryj ne
Kórnik, ul. Młyńska 44, tel. (061) 817 01 67
Kórnik, ul. Stodolna 88, tel. (061) 817 03 44 
tel. kom. 660723400
Kórnik, ul. Dworcowa 18, 
tel. (061) 817 02 22; tel. kom. 601 956 700
Przedsiębiorstwo Autobusowe KOM BUS
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. (061) 898 06 66, (061) 817 02 76 
Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, tel. (061) 817 00 21
Zamek Muzeum i Biblioteka Kórnicka
ul. Zamkowa 10, tel. (061) 817 00 81
tel./fax. (061) 817 19 30
Zakład Doświadczalny PAN
tel. (061) 817 01 55
Instytut Dendrologii PAN i Arboretum
ul. Parkowa 5, tel. (061) 817 00 33

Następny numer kórniczanina ukaże się
6-go marca 2009r.

materiały prosimy dostarczać do 27-go lutego 2009r.

KOLARZE  LIMARO  
DRUŻYNOWYM MIStRZEM 

POLSKI LZS
Tydzień po przełajowych mistrzostwach 

Polski rozegrano w Słubicach Mistrzostwa 
kraju zrzeszenia LZS, 
które już tradycyj-
nie są rewanżem za 
Mistrzostwa Polski. 
Mistrzostwa LZS ni-
gdy nie odbiegają 
poziomem, od krajo-
wego championatu 
ponieważ wszystkie 
klubu startujące w 
kolarskich przełajach 
są zrzeszone w LZS. 
Jeśli chodzi o kla-
syfikację drużyno-
wą, dają przewagę 
klubom zajmującym 
się tylko szkoleniem 
młodzieży, ponieważ 
rozgrywane są tylko 
w kategoriach mło-
dzieżowych do lat 
22. Zawodnicy Limaro po raz trzeci z rzędu 
zostali drużynowym Mistrzem Polski LZS 

zdobywając (40 pkt), wyprzedzając LUKS 
Sławno (36 pkt), oraz Prim Ełk (28 pkt). 
Dzięki bardzo dobrej postawie zawod-
ników Limaro, po raz pierwszy w historii 
Wielkopolska zwyciężyła w klasyfikacji wo-
jewództw (48 pkt), pokonując dominujące 
dotychczas województwo Lubuskie (47pkt). 

W klasyfikacjach in-
dywidualnych młodzi 
Kórniczanie zdobyli 
trzy medale, Katarzy-
na Pawłowska złoty 
wśród kobiet, Alicja 
Ratajczak srebrny 
wśród młodziczek, 
natomiast Krzysztof 
Maciejewski srebrny 
wśród młodzieżow-
ców. Bardzo bliscy 
zdobycia medalu byli 
juniorzy, ale po bardzo 
emocjonującym wy-
ścigu Adam Piasecki 
i Daniel Horyza zajęli 
ostatecznie czwarte i 
piąte miejsce. Wśród 
juniorek młodszych 
Paula Dutkiewicz mi-

nęła linię mety na piątej pozycji.
HS   

Daniel Horyza

Paula Dutkiewicz




