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e-KÓRNIK
Zadaj pytanie urzędnikowi!



MARKOWY SKLEP
„SECOND HAND”

ZACHODNIA ODZIEŻ Z DRUGIEJ RĘKI

Biernatki, ul. Główna 5

OBNIŻKA 50%
TYSIĄCE SZTUK JESIENNO-ZIMOWYCH RZECZY!!
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PRZETARGI 
Rozstrzygnięte zostały następujące 

przetargi:
- na wykonanie instalacji centralnego 

ogrzewania w budynku OSP w Kórniku -  
"FIRMA BORKOWSKI" ze Swarzędza za 
kwotę brutto 36.488,75 zł, termin realiza-
cji - 30 września 2005 roku

- na wykonanie napowietrznej linii 
oświetleniowej przy ul. Głównej w Borów-
cu -  Zakład Elektroinstalacyjny Piotr 
Grzegorski z Pyzdr, za kwotę brutto 
33.880,28 złotych, termin realizacji - 30 
października 2005 roku

- na wykonanie remontu istniejącej na-
wierzchni drogi - ulicy Szkolnej w Borów-
cu na długości 0,775 km, wygrała firma
STRADA ze Środy Wlkp za kwotę brutto 
82.900,85 zł, termin realizacji – 16 paź-
dziernika 2005 roku

- na wykonanie remontu dachu w bu-
dynku świetlicy w Borówcu – wygrała fir-
ma Zakład Ogólnobudowlany, Stanisław 
Szczęsny z Robakowa, za kwotę brutto 
62.573,30 zł, termin realizacji – 30 listo-
pada 2005 roku

PROMENADA W KÓRNIKU
23.09 br. w Ratuszu w Bninie odbyło się 

spotkanie mieszkańców Kórnika i Bnina 
z burmistrzem Jerzym Lechnerowskim na 
temat promenady. Mieszkańcy poinfor-
mowali burmistrza, że zebrali około 1000 
podpisów pod petycją, by promenada 
przebiegała wzdłuż jeziora od Bnina do 
OSiR-u. Burmistrz oświadczył, że powia-
domi Radę Miejską o inicjatywie tej grupy 

mieszkańców. Ponieważ temat ten budzi 
wiele kontrowersji wśród mieszkańców 
gminy, to być może zostanie przeprowa-
dzone referendum w tej sprawie. Decyzja 
dotycząca ewentualnego referendum za-
leżeć będzie jednak od Rady Miejskiej.

AQUANET 
30.09 br. Jerzy Lechnerowski i Hiero-

nim Urbanek spotkali się w Poznaniu 
z wiceprezesem Aquanetu Włodzimie-
rzem Dudlikiem. Rozmowy dotyczyły bu-
dowy kanalizacji w gminie Kórnik. Do-
tychczas uzgodniono realizacje kanalizacji 
przy ul. Poznańskiej i ul. Szkolnej w Bo-
rówcu. Gmina natomiast jest zaintereso-
wana realizacją kolektora głównego do 
Kamionek, który zbierałby ścieki ze 
wszystkich osiedli Borówca i Kamionek. 
Już w chwili obecnej można by podłączyć 
do kolektora kilkaset posesji.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – 
PEDAGOGICZNA W KÓRNIKU

04.10 br. Jerzy Lechnerowski spotkał 
się z p. Elzbieta Konieczną – dyrektorem 
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 
w Mosinie, której podlega filia Poradni
w Kórniku. Omawiano propozycję prze-
niesienia Poradni do jednej ze szkół kór-
nickich lub do ratusza w Bninie.

NAGRODY „WIELKOPOLSKA 
JAKOŚĆ”.

05.10 br. w zamku kórnickim odbyła się 
uroczystość wręczania nagród Wielkopol-

ska Jakość. Spośród wyróżnionych zna-
lazła się  jedna firma z Gminy Kórnik - Za-
kład Instalacji sanit.,co i gaz  SMOLGAZ 
Grażyna Smolibowska z Kórnika. Bur-
mistrz Jerzy Lechnerowski w imieniu 
władz samorządowych Kórnika, wręczył 
właścicielce firmy list gratulacyjny.

UMOWA O WSPÓŁPRACY KÓRNIKA 
I KOENIGSTEIN.

06.10 br. w zamku w Kórniku została 
podpisana umowa o współpracy między 
Gminą Kórnik i Gminą Koenigstein w Re-
publice Federalnej Niemiec. Podpisanie 
tej umowy jest konsekwencją podjętej 28 
września 2005 roku przez Radę Miejską 
w Kórniku uchwały w sprawie nawiązania 
współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą 
Kórnik, a Gminą Koenigstein w Republice 
Federalnej Niemiec. Pierwsze kontakty 
pomiędzy Gminą Kórnik a Gminą Koenig-
stein nawiązane zostały we wrześniu 
2004 r., podczas wizyty delegacji tego 
miasta w Kórniku. Współpraca będzie 
obejmować: współorganizowanie i współ-
uczestniczenie w działaniach o charakte-
rze społecznym, edukacyjnym, sporto-
wym i gospodarczym, wspieranie spotkań 
dzieci i młodzieży,   wymianę doświad-
czeń w rozwiązywaniu problemów miesz-
kańców obu lokalnych wspólnot (w szcze-
gólności dotyczących funkcjonowania 
w ramach Unii Europejskiej), oraz   wza-
jemne promowanie Gminy Kórnik w Re-
publice Federalnej Niemiec i Gminy Ko-
enigstein w Polsce. Więcej informacji na 
ten temat – w następnym numerze Kórni-
czanina.

red

PROSTO  Z  RATUSZA

Z dniem 30 września zakończył pracę na stanowisku Redaktora Naczelnego Kórniczanina  
pan Paweł Henski. Serdecznie dziękuję za półtora roku pracy,  

podczas której do czytelników trafiło 36 numerów naszej lokalnej gazety.  
Do podziękowań dołączam życzenia sukcesów w nowej pracy i powodzenia w życiu osobistym.

 

Z URZĘDU

Burmistrz Jerzy Lechnerowski

Łomnica to miejsce szczególnej pamięci 
o żołnierzach Kompanii Kórnickiej. 

W tym właśnie miejscu kórniccy bohate-
rowie z czasów Powstania Wielkopolskie-
go walczyli z zaborcą o wolną Polskę. 
Przypomnijmy, że na budynku szkoły 
gdzie wtedy stacjonowali i walczyli, odsło-
nięto w 2004 roku tablicę upamiętniającą 
ich wysiłek i ofiarę.

13 października b.r. Szkoła Podstawo-
wa w Łomnicy przyjmie imię Powstańców 
Wielkopolskich. Z tej okazji zorganizowa-
ny będzie wyjazd autokarem na tę uroczy-
stość. 

Osoby pragnące wziąć udział w uroczy-
stościach proszone są o kontakt z Anną 
Liebert z UM w Kórniku do 11 październi-
ka pod telefonem 8170 411 wewnętrzny 
681.  red

ŁOMNICA
NADANIE IMIENIA SZKOLE

Mieszkańcy Gminy  
Kórnik. 

13 października  
o godzinie 18:00

w Strażnicy OSP Kórnik
odbędzie się  

zorganizowane przez  
UM w Kórniku

spotkanie informacyjne 
dotyczące 

Strefy Ograniczonego 
Użytkowania

Lotniska Krzesiny
(patrz strona 12)

UWAGA!
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GĄDKI
Sołtys Lucjan Sklepik informuje, że zo-

stał zrobiony projekt na oświetlenie ulicy 
Dworcowej. Jednak brakuje środków na 
wykonanie samego oświetlenia. Zostanie 
również zrealizowany projekt chodnika na 
ulicy Akacjowej. Krawężniki już są a za 
resztę pieniędzy sołeckich będzie zaku-
piona część kostki na ten chodnik. Z so-
łeckich funduszy Gądki wpłaciły 600 zł na 
budowę Pomnika poświęconego Obroń-
com Ojczyzny, który powstanie na cmen-
tarzu w Robakowie. Takich samych wpłat 
dokonały: Dachowa, Robakowo-Osiedle, 
Robakowo-Wieś.

DĘBIEC
Sołtys Ryszard Bartkowiak mówi, iż zo-

staną przeprowadzone rozmowy z miesz-
kańcami wsi na temat komputeryzacji. 
Sołectwo przygotuje też plan zadań finan-

sowych w przyszłym roku ze środków so-
łeckich, które mają być w podobnej wyso-
kości jak w tym roku.

ROBAKOWO-WIEŚ
Mieszkańcy planują we własnym za-

kresie wyrównać drogi zniszczone po 
deszczach – na odcinku ulicy Wiejskiej, 
Szkolnej do Poznańskiej. Z funduszy so-
łeckich została zakupiona tablica z nazwą 
ulicy Żernickiej. Sołtys Stefan Sosnowski 
informuje, że fundusz sołecki na przyszły 
rok wyniesie ponad 4200 zł. Rada Sołecka 
przygotuje plan podziału tych środków na 
poszczególne zadania. Sołtys podkreśla, 
że najpilniejszą potrzebą we wsi jest wy-
konanie oświetlenia, które należy wykonać 
systematycznie, etapami. Za część sołec-
kich funduszy można by oświetlić odcinek 
ulicy Wiejskiej. Ponadto należałoby oświe-
tlić przynajmniej: ulicę Żernicką, odcinek 

Szkolnej, skrzyżowanie ulic Szerokiej 
z Poznańską oraz Szkolnej z Poznań-
ską.(na tym skrzyżowaniu po raz trzeci 
złodzieje próbowali ukraść lustro) Potrzeb-
ne jest także oświetlenie koło bloku przy 
Spółdzielni na ulicy Poznańskiej. 

SKRZYNKI
Do 13 października Skrzynki muszą zło-

żyć plan podziału środków sołeckich na 
przyszły rok, które wynoszą 4600 zł. Soł-
tys Tadeusz Frąckowiak wspólnie z Radą 
Sołecką analizuje, na co te pieniądze będą 
przeznaczone.

ŻERNIKI
Sołtys Kazimierz Bogusławski stwier-

dza, iż młodzież oczkuje na zakończenie 
dalszego remontu świetlicy. Trzeba jesz-
cze podłączyć prąd, otynkować ściany, 
wykonać ocieplenie, obniżony sufit, za-
montować lampy.

Oprac. Robert Wrzesiński

WIEŚCI SOŁECKIE

Fot. Łukasz Grzegorowski

66 rocznica stracenia  
Obywateli Kórnika i okolic

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 20 
października br. o godz. 11,00, w rocznicę 
rozstrzelania mieszkańców ziemi kórnic-
kiej, zostaną złożone kwiaty przed tablica 

upamiętniającą to wydarzenie (ratusz).
Zapraszam do wzięcia udziału w tej  

patriotycznej uroczystości.

Burmistrz
Jerzy Lechnerowski

Znów będzie można skorzystać z tele-
fonu przy ratuszu. Ogólnodostępny aparat 
telefoniczny został zdemontowany podczas 
remontu. W dobie telefonów komórkowych 
zapomniano o ponownym zainstalowaniu 
coraz mniej popularnego narzędzia komu-
nikacji. Nie każdy ma jednak „komórkę”, 
a poza godzinami urzędowania poczty nie 
ma w okolicy miejsca gdzie można by sko-
rzystać z telefonu, choćby w razie nagłego 
wypadku. Co widać na zdjęciu powstał już 
postument – miejmy nadzieje że już niedłu-
go pojawi się i aparat.  ŁG Fo
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POWRÓT TELEFONU

Panu Romanowi Balcerzakowi
wyrazy współczucia z powodu śmierci 

ojca
składają Zarząd, Rada Nadzorcza 

oraz współpracownicy z firmy KPA “KOMBUS” Sp. z o.o.  
w Czołowie 
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Prezentujemy przygotowane przez Re-
ferat Planowania Przestrzennego Urzę-
du Miejskiego w Kórniku informacje do-
tyczące obecnych działań i zamierzeń 
planistycznych. Zapraszamy do lektury 
i mamy nadzieję że rubryka ta na stałe 
zagości na naszych łamach.  ŁG

W dalszym ciągu można składać wnioski 
o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu 
nieruchomości w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego w związku 
z rozporządzeniem Wojewody Wielkopol-
skiego w sprawie obszaru ograniczonego 
użytkowania związanego z lotniskiem Po-
znań-Krzesiny w Poznaniu.  

Na sesji rady miejskiej w dniu 
28.09.2005r. uchwalono:

• miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego w Runowie, gm. Kórnik – rejon 
linii kolejowej i drogi wojewódzkiej nr 434 
- teren aktywizacji gospodarczej i zabudowy 
wielorodzinnej, 

• miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego obejmujący działkę nr  ewid. 85/1 
w miejscowości Robakowo – teren aktywiza-
cji gospodarczej, 

• miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego terenów położonych między ulica-
mi Reja, Stodolną, Dworcową, Poprzeczną 
i Poznańską w Kórniku – tereny zabudowy 
mieszkaniowej i tereny usług.

Przystąpiono do:
• sporządzenia zmiany studium uwarun-

kowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Kórnik terenów w rejonie 
obwodnicy m. Kórnika – obręb Skrzynki, 
Konarskie i Czołowo - utworzenie nowych 
terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie 
projektowanej obwodnicy,  

• sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 

w Szczytnikach - zmiana przeznaczenia te-
renu działek nr ewid. 294/1, 294/2 i 295 prze-
znaczonych pod jednorodzinne budownictwo 
mieszkaniowe na teren budownictwa miesz-
kaniowego z dopuszczeniem funkcji usług 
osiedlowych, 

• zmiany studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Kórnik w miejscowości Dachowa 
- utworzenie nowych terenów aktywizacji go-
spodarczej.

Trwa wyłożenie projektów:
• zmiany studium uwarunkowań i kierun-

ków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Kórnik w miejscowości Mościenica,  
(7 września do 7 października 2005 r.)

• zmiany studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Kórnik w miejscowości Radzewo (7 
września do 7 października 2005 r.)

• zmiany studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Kórnik – miejscowości Borówiec,  
Kamionki, Koninko, Szczytniki, ( od 28 
września do 28 października 2005 r.)

Rozpoczęto procedurę planistyczną 
w sprawie:

• sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
w Skrzynkach. Przedmiotem zmiany planu 
jest zmiana przeznaczenia działek nr 159/6 
i 160/5 z terenów usług sportu i turystyki na 
tereny usług sportu, turystyki i zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej – rezydencjo-
nalnej z zielenią izolacyjną. 

• sporządzenia zmiany miejscowego  
planu zagospodarowania przestrzennego 
w Kamionkach „Os. Północne” – dz. nr ewid. 
44/67 i 45/5, 44/74, 44/75, 44/76, 44/77, 
44/78, 44/79, 44/82, 44/83, 44/84, 44/85, 
44/86, 44/90. Przedmiotem zmiany planu jest 

zmiana przeznaczenia ww. działek z terenów 
usługowych na tereny mieszkalno – usługo-
we i rekreacyjne. 

• sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego  
w Skrzynkach. Przedmiotem zmiany planu 
jest zmiana przeznaczenia terenu działki nr 
ewid. 62/15, przeznaczonego pod działal-
ność gospodarczą w zakresie przemysłowo 
– składowym na teren obiektów produkcyj-
nych, składów i magazynów oraz teren za-
budowy usługowej. 

• sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla obrębu 
Kamionki, Borówiec, Skrzynki, w zakresie 
wyznaczenia trasy czterotorowej linii elek-
troenergetycznej WN 2x220 kV + 2x 400 
kV ze strefą ograniczonego użytkowania. 
Przedmiotem planu jest wyznaczenia nowej 
trasy czterotorowej linii elektroenergetycznej 
WN 2x220 kV + 2x 400 kV ze strefą ograni-
czonego użytkowania.

• sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w Roba-
kowie. Przedmiotem zmiany planu jest zmia-
na przeznaczenia terenu działek nr ewid. 166, 
167/1 i 167/2, z terenów aktywizacji gospo-
darczej rozumianej jako tereny działalności 
wyłącznie produkcyjnej na tereny obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów oraz 
tereny zabudowy usługowej. 

• sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego obszaru za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 
usług sportu i rekreacji na dz. nr ewid. 243/3, 
243/2 i 243/1, obręb Bnin. Przedmiotem pla-
nu jest przeznaczenie w.w. działek na teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
z usługami sportu i rekreacji. 

Wszelkich informacji na temat pro-
jektów zmiany studium oraz projektów  
miejscowych planów udzielają pracowni-
cy Referatu Planowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Kórniku ( pok. 210. II 

5 września kórniccy strażacy gasili pożar 
samochodu na ulicy Średzkiej w Kórniku. 

12 września na  autostradzie w kierunku 
Kleszczewa wywróciła się cysterna z granu-
latem plastiku. Strażacy zabezpieczyli miej-
sce zdarzenia i usuwali jego skutki. W tym 
samym dniu usunęli plamę oleju na szosie na 
ul. Armii Krajowej w Bninie. Również tamtego 
dnia usunęli gałęzie z drzewa na trasie Kórnik 
– Mosina. 

14 września gasili pożar domu na osiedlu 
Wzgórze Owocowe w Dziećmierowie. Ogień 

zaprószyli spawacze. Następnego dnia stra-
żacy zabezpieczali miejsce wypadku – na  
 

ulicy Dworcowej w Kórniku została potrącona 
dziewczyna na przejściu dla pieszych. 

Do tragicznego wypadku doszło 17 wrze-
śnia na trasie Bnin - Czmoń. Pod naczepę 
cofającego się „tira” wjechał samochód. 
Podróżujący nim dwaj mężczyźni jadący do 
pracy do „Centry” ponieśli śmierć. Strażacy 
zabezpieczali miejsce lądowania śmigłowca, 
który przyleciał do kobiety na ulicę Jaśmi-
nową 3 w Mościenicy. Strażacy udzielali ko-
biecie pomocy przedmedycznej, ale niestety 
chora zmarła. 

24 września w Pierzchnie na stacji PKP 
ugaszono lipę, która w środku była spróch-
niała i ktoś ją podpalił.  RW

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

STRAŻACY 
W AKCJI

Strażacy zabezpieczyli lądowisko.

Fot. Robert Wrzesiński
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AKTUALNOŚCI

28 września odbyła się kolejna sesja 
Rady Miejskiej w Kórniku. Podczas 
obrad uchwalono między innymi:

- Uchwała Nr XLV/482/2005 w spra-
wie : przystąpienia do Związku Miast 
Polskich. 

„(...)§ 1. Miasto Kórnik przystępuje 
do Związku Miast Polskich z siedzibą 
w Poznaniu, działającego na podstawie 
statutu, stanowiącego załącznik do 
niniejszej uchwały, zarejestrowanego 
w Krajowym Rejestrze Sądowym pod 
numerem 0000069153.

§ 2. Miasto Kórnik będzie reprezento-
wał w Związku Miast Polskich Burmistrz 
Gminy   Kórnik.” 

- Uchwała Nr XLV/483/2005 w spra-
wie:  zaopiniowania planu aglomeracji 
Kórnik

„(...)§ 1. 1.Rada Miejska pozytywnie 
opiniuje plan aglomeracji Kórnik o równo-
ważnej liczbie 21300 mieszkańców.

 2. Aglomeracja Kórnik obejmuje tereny 
gminy miejsko - wiejskiej Kórnik objęte 
systemem kanalizacji zbiorczej zakoń-
czonej oczyszczalnią ścieków zlokalizo-
waną w miejscowości Borówiec.     

 3. Obszar aglomeracji na terenie gminy 
Kórnik swym zasięgiem obejmuje miasto 
Kórnik oraz następujące miejscowości: 
Biernatki, Błażejewo, Błażejewko, Boró-
wiec, Czołowo Leśniczówka, Dziećmie-
rowo, Kamionki, Koninko, Mościenica, 
Prusinowo, Skrzynki, Szczytniki.(...)”

-Uchwała Nr XLV/484/2005 : w spra-
wie: zmiany nazwy ulicy w Borówcu.

„(...)§ 1. Zmienia się nazwę ulicy 
PSZENICZNEJ w Borówcu na nazwę 
ulicy: LEŚNA POLANA – mająca swój 
początek od ulicy Karmelowej i biegnąca 
do ulicy Spółdzielczej, której podsta-
wę stanowi droga oznaczona działką 
350/249 (...)”.

Uchwała Nr XLV/491/2005 w sprawie 
nawiązania współpracy partnerskiej 
pomiędzy Gminą Kórnik, a Gminą 
Königstein im Taunus w Republice 
Federalnej Niemiec.

„(...)§ 1. Postanawia się nawiązać 
współpracę partnerską pomiędzy Gminą 
Kórnik, a Gminą Königstein  w Republice 
Federalnej Niemiec w zakresie:

1)   współorganizowania i współuczest-
niczenia w działaniach o charakterze 
społecznym, edukacyjnym, sportowym 
i gospodarczym,

2)   wspierania spotkań dzieci i mło-
dzieży,

3)   wymiany doświadczeń w rozwią-
zywaniu problemów mieszkańców obu 
lokalnych wspólnot, w szczególności 
dotyczących funkcjonowania w ramach 
Unii Europejskiej,

4)   wzajemnego promowania Gminy 
Kórnik w Republice Federalnej Niemiec 
i Gminy Königstein w Polsce.

§ 2. W celu realizacji postanowienia, 
o którym mowa w § 1, upoważnia się Bur-
mistrza Gminy Kórnik  do zawarcia umowy 
o współpracy partnerskiej pomiędzy Gmi-
ną Kórnik, a Gminą Königstein.(...)”

Pośród uchwał znalazły się również te 
dotyczące planowania przestrzennego 
gminy o których piszemy powyżej.   

opr. ŁG

SESJA RADY  
MIEJSKIEJ

Nareszcie ruszyły prace przy instalacji 
„Ekomontwy”. Ta specjalna aparatura, która 
już niedługo zostanie zainstalowana w pół-
nocnej części Jeziora Kórnickiego ma za 
zadanie metodą koagulacji i napowietrzenia 
oczyszczać wodę. Na Błoniach powstał 
już specjalny kontener – pomieszczenie 
z częścią instalacji. Reszta ma być gotowa 
w późniejszym terminie, tak by z ustąpie-
niem lodów rozpocząć pracę. Jeśli „Eko-
montwa” zda egzamin będzie szansa by 
na Błoniach już w przyszłym roku powstało 
kąpielisko z prawdziwego zdarzenia. Jak 
się dowiedzieliśmy już gotowe są projekty 
i uzgodnienia dotyczące pomostów i infra-
struktury takiego obiektu. ŁG

SZANSA NA 
CZYSTE JEZIORO
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Kórnik 
ul. Średzka 17

RORARO
WypoŻyczalnia samochodów

 osobowych i dostawczych
tel. 
660-762-870
602-620-236, 602-130-788 

KÓRNIK
ul. Dworcowa 2

ul. Poznańska 54
tel. 8190-683 / 606-354-098

IDEAL
OKNA PCV
PARAPETY
DRZWI WEW. I ZEW.
PANELE ŚCIENNE I PODŁOGOWE
ROLETY – WERTICALE-ŻALUZJE
MOSKITIERY
SZEROKA OFERTA
RATY LUKAS

U NAS CZYSTO, SOLIDNIE I TANIO

PROMOCJA

NOWO OTWARTY SKLEP „MAT-BUD”
Roman Wdowczyk

– blachę cynkowaną
– cement
– kleje
– folię

ZAPEWNIAMY TRANSPORT

Z A P R A S Z A M Y

oraz inne materiały budowlane

poleca: – płyty gipsowe 
– styropian
– farby
– papę

Bnin, ul. Œremska 10A tel. 898 03 35

PRZEMYSŁOWE I DOMOWE  
MASZYNY DO SZYCIA 

urządzenia prasowalnicze i krojcze
sprzedaż maszyn nowych i używanych

serwis, naprawa, sprzedaż części
raty – leasing

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

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

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

tel. (061) 898 05 72 (wieczorem)

ZDUNA ZATRUDNIĘ
tel. 0607 580 720

Grzegorz Kowalski
62-035 Kórnik-Bnin, Rynek 3

tel. dom. (061) 2857953,  
lub (061) 8170356,

tel. kom. 0605781862

TAPICERSTWO
MEBLOWO-SAMOCHODOWE

REKLAMY
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UBEZPIECZENIA
Komunikacyjne OC, AC
Majątkowe mieszkań i domów
Rolnicze - do 20% taniej OC
Życiowe
Inne

Zadzwoń i porównaj nasze stawki, taryfy 
OC i AC 

Dojazd do klienta bezpłatny!

 

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

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

INSTALATORSTWO
RAFAŁ NIEMIR

wykonuje:
instalacje wod. – kan. – c.o – gaz

montaż i naprawa wszelkich urządzeń sanitarnych

Rafał Niemir
Mościenica
Osiedle Pod Dębem 7

REKLAMY



9Kórniczanin nr 19/2005

Internet to niemal nieograniczone źródło 
najróżniejszych informacji. W światowej 
sieci można także znaleźć wiadomości 
o Kórniku i okolicach. Wpisując w dowol-
ną wyszukiwarkę internetową nazwę na-
szego miasta najczęściej natrafiamy na
adres oficjalnego portalu www.kornik.pl

Znaleźć tu można informacje o aktual-
nych wydarzeniach, poznać strukturę 
Urzędu Miejskiego i władz samorządo-

wych, ogłoszenia o przetargach a także 
informator unijny dla rolników oraz inter-
netowe Biuro Obsługi Mieszkańca. 

Jakiś czas temu w oficjalnym portalu
Kórnika istniało forum dyskusyjne. Anoni-
mowi najczęściej użytkownicy mogli w tym 
miejscu dyskutować na dowolne tematy, 
komentować wydarzenia, formułować opi-
nie. Mimo wielu ciekawych głosów, z po-
wodu trudności z kulturą wypowiedzi nie-
których (pojawiły się przekleństwa, 
oszczerstwa a także wyszło na jaw, że 
ktoś zaangażował się w dyskusję podając 

cudze personalia) forum zawieszono.
Tę lukę próbuje zapełnić „KÓRNIK -  

Forum dyskusyjne”, nie związany z Urzę-
dem Miejskim portal pod adresem  
www.kornik.net.

Wypowiedzieć się tu może każdy choć 
administrator strzeże przestrzegania libe-
ralnych reguł i dobrych obyczajów. 

Pośród dyskutowanych tematów pojawił 
się również temat Kórniczanin. W związku 
z tym redakcja naszego pisma zapropo-
nowała akcję zadawania na łamach tego 
forum internetowego pytań do samorzą-
dowcow i urzędników miejskich. Mamy już 
oficjalną zgodę administratorów i czeka-
my na zaangażowanie korzystających 
z internetu mieszkańców.

Prosimy o zadawanie konkretnych py-
tań z uściśleniem do kogo jest ono skiero-
wane. Kórniczanin zada je adresatom 
i opublikuje ewentualne odpowiedzi na 
swoich łamach oraz w internecie. Jest  
już niespodziewany odzew na akcję. 
W portalu internetowym Kamionek  
(www.kamionki.snap.pl) podchwycono 
pomysł i już spływają do nas pierwsze py-
tania . 

W Kamionkach tamtejsza strona inter-
netowa ma wielu czytelników. Jest źró-
dłem ciekawych i ważnych informacji z ży-
cia tej rozrastającej się wsi. W sąsiednim 

Borówcu też istnieje internetowa wizytów-
ka mieszkańców. Pod adresem  
www.naszborowiec.pl  znaleźć można 
np. informacje o zawiązaniu stowarzysze-
nia Przyjazny Borowiec a ostatnio pojawił 
się chat.

Swoje witryny ma kórnickie liceum, 
Kombus (www.kombus.com.pl), wiele 
innych firm, osób i lokalnych organi- 
zacji. Ciekawostką jest np. strona  
www.naszejezioro.webpark.pl, która 
powstała w związku z protestami miesz-

kańców posesji nadjeziornych przeciw 
promenadzie. Mimo, że przedstawia się 
tu wiele rzeczy bardzo subiektywnie, zna-
leźć też można wiele ciekawych informacji 
o historii Kórnika, jak choćby zapiski z kro-
nik Długosza. 

Zapraszamy do buszowania w sieci, 
oraz przede wszystkim do zadawania py-
tań urzędnikom i samorządowcom na fo-
rum www.kornik.net lub inną drogą - kto 
nie ma dostępu do sieci może zadawać je 
listownie, telefonicznie lub osobiście 
w siedzibie redakcji.  ŁG  

E-KÓRNIK

Masz pytanie do urzędnika lub samo-
rządowca? Prześlij je nam przez internet, 
pocztą, lub dostarcz w inny sposób a my 
je zadamy adresatowi! Dziś pierwsze py-
tania i pierwsze odpowiedzi. 

Pytanie 1. 
Czy zapadła już decyzja o dofinanso-

waniu projektu budowy Centrum Spor-
towo - Rekreacyjnego (Skatepark ) w Ka-
mionkach ? Jeśli tak to czy jest 
pozytywna i kiedy powstaną pierwsze 
obiekty ?  Krzysztof Kukliński 

Odpowiedź: W połowie września br. 
otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego 
informację

z prośbą o uzupełnienie dokumentacji za-
łączonej do omawianego wniosku aplikacyj-
nego. Na wspomniane uzupełnienie mieli-
śmy 2 tygodnie i poczyniliśmy je 
w regulaminowym terminie. Obecnie wnio-
ski są weryfikowane po raz wtóry, i dopiero
po tej drugiej selekcji zostaną podjęte decy-
zje w sprawie ewentualnej refundacji niektó-
rych inwestycji opisanych we wnioskach.

W związku z przedłużającą się procedurą 
rozpatrywania wniosków, ewentualny ter-
min rozpoczęcia inwestycji w Kamionkach 
został przeniesiony na kwiecień 2006 roku. 

W momencie otrzymania ostatecznej de-
cyzji w sprawie naszego wniosku niezwłocz-
nie poinformujemy o niej bezpośrednio za-
interesowanych mieszkańców Kamionek. 

Sławomir Hinc - kierownik Referatu Pro-
mocji Gminy i Pozyskiwania Funduszy Po-
zabudżetowych w UM w Kórniku

Pytanie 2.
Na kiedy zaplanowana jest budowa 

bezpiecznego pobocza/chodnika przy 
ul. Poznańskiej w Kamionkach i Borów-
cu. Temat był juz poruszany wielokrotnie 
przez Panią Sołtys Kamionek? Czy jest 
przewidziana w planach związanych 
z wykorzystaniem funduszy europej-
skich - SAPARD w tym lub przyszłym 
roku ?

Odpowiedź: W odpowiedzi na zapytanie 
w sprawie bezpiecznego pobocza- chodni-
ka przy ul. Poznańskiej w Kamionkach i Bo-
rówcu oraz środków przewidzianych na ten 
cel, informuję, że obecnie trwa przygotowa-
nie do projektu kanalizacji sanitarnej w Bo-
rówcu I (obręb ul. Szkolnej i Kempingowej) 
i Borówcu II (obręb Poznańskiej), a w na-
stępnej kolejności będzie projektowany  od-
cinek wzdłuż ul. Głównej do Kamionek. 

Do czasu wykonania kanalizacji sanitar-
nej droga nie będzie modernizowana.

Natomiast jeżeli chodzi o źródła finanso-
wania budowy drogi wyjaśniamy, że przed-
miotowa droga jest w administracji Zarządu 
Dróg powiatowych w Koziegłowach i to ta 
instytucja będzie szukała źródeł finansowa-
nia.  Burmistrz Jerzy Lechnerowski

Pytanie3.
Kiedy uda sie rozwiązać problem kana-

lizacji “Realmax” na os. Kresowym 
w Kamionkach ?

Odpowiedź: Urząd Miejski w Kórniku in-
formuje, że zlecono opracowanie dokumen-
tacji mającej określić stan techniczny sieci 
kanalizacyjnej i zbiornika bezodpływowego 
na osiedlu Kresowym w Kamionakch. Po 
otrzymaniu ww. dokumentacji Urząd Miejski 
w Kórniku zleci wycenę wartości sieci wo-
dociągowej i kanalizacyjnej, będącej wła-
snością Spółki Realmax.

Zarówno dokumentacja mówiąca o stanie 
technicznym sieci jak i wycena wartości są 
niezbędne w celu podjęcia rokowań z firmą
Realmax w kwestii odpłatnego przejęcia in-
frastruktury wodono - kanalizacyjnej przez 
tut. Urząd. 

W przypadku pozytywnego zakończenia 
rozmów z firmą Raelmax, Burmistrz Gminy
wystąpi do Rady Miejskiej w Kórniku z pro-
pozycją uchwały dotyczącej dokonania 
przejęcia sieci.

Przyjęcie uchwały przez Radę Miejską 
będzie zakończeniem całego procesu opi-
sanego powyżej.

W przypadku przejęcia sieci wodociągo-
wej i kanalizacyjnej na terenie osiedla Kre-
sowego przez Gminę Kórnik, eksploatacją 
będzie zajmowała się Spółka Wodociągi 
Kórnickie i Usługi Komunalne „WODKOM”  

Burmistrz Jerzy Lechnerowski

PYTANIE • ODPOWIEDŹ • PYTANIE • ODPOWIEDŹ • PYTANIE • ODPOWIEDŹ • PYTANIE • ODPOWIEDŹ • PYTANIE • ODPOWIEDŹ • PYTANIE • ODPOWIEDŹ • PYTANIE • ODPOWIEDŹ 

W KONTAKCIE Z CZYTELNIKAMI

Pytania dzięki portalowi 
internetowemu

www.kamionki.snap.pl
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L.p.
Komisje

Razem1 2 3 4 5 6 7 8

1
Liczba wyborców  

uprawnionych do głosowania 1700 1922 1595 1330 614 1563 1772 2230 12726

2
Liczba wyborców, którym 

wydano karty do głosowania 827 1015 711 453 261 568 606 1003 5444

razem: 873 907 884 877 353 995 1166 1227 7282

procentowo: 49% 53% 45% 34% 43% 36% 34% 45% 43%

Prezentujemy wyniki wyborów do Sejmu 
i Senatu RP w naszej gminie.

Głosowanie odbywało się w 8 obwodach:
1. Kórnik (siedziba LO)
2. Kórnik (siedziba SP nr1)
3. Bnin część miejska (siedziba SPnr2)
4. Południowe wsie gminy (siedziba   

SPnr2)
5. Rydzewo
6. Szczodrzykowo
7. Robakowo
8. Borówiec

WYNIKI WYBORÓW PARLAMENTARNYCH

Lp. Nazwisko
Komisje

Razem1 2 3 4 5 6 7 8

1 Alexandrowicz Przemysław 215 336 227 107 64 143 156 264 1512
2 Andrzejewski Bolesław 68 60 75 99 78 81 75 74 610

3 Małecki Zbigniew 11 19 21 16 7 25 7 10 116

4 Musiałek Mieczysław 121 108 117 90 44 108 77 77 742

5 Nowakowski Andrzej 59 120 75 36 25 73 67 94 549

6 Przybył Anna 49 83 47 34 14 50 192 47 516

7 Reichelt Władysław 46 82 47 18 12 18 25 87 335

8 Sadowski Tomasz 62 85 51 29 7 37 38 134 443

9 Smorawiński Jerzy 78 135 105 66 53 77 68 190 772

10 Witkowski Waldemar 73 142 91 59 44 86 71 92 658

11 Ziółkowski Marek 232 373 213 91 27 117 130 460 1643

Oto jak głosowali mioeszkańcy Gminy Kórnik w wyborach do Senatu:

Jak podaje OKW w Poznaniu w okrę-
gu 39 najwięcej głosów dostała  Platfor-
ma Obywatelska, która zdobyła 5 man-
datów, o jeden mniej PiS natomiast  
jeden mandat przypadł SLD.   

PO uzyskała poparcie 37,97% wybor-
ców, PiS - 25.55%, SLD - 10,48%, Sa-
moobrona RP - 5,71%, SdPl - 5,41%, 
LPR - 5,40%. 

Progu wyborczego w tym okręgu nie 
przekroczyły: Partia Demokratyczna - 
demokraci.pl - 3,73% i PSL - 2,05%. 

Mandaty poselskie z listy PO zdobyli:  
- poseł Waldy Dzikowski (54 959 głosów) 
- poseł Michał Stuligrosz (12 659), - syn 
słynnego podróżnika Arkady Fiedler 

(9920), - ekonomistka Maria Pasło- 
Wiśniewska (7062), - radny Rady Miasta 
Poznania Dariusz Lipiński (4482) 

PiS z okręgu 39 reprezentować będą: 
- radny Rady Miasta Poznania Jacek 

Tomczak (17 991) - radny Rady Miasta 
Poznania Filip Libicki (17 503) - obecna 
posłanka Małgorzata Stryjska (12 791) - 
radny rady Miasta Poznani Tomasz Gór-
ski (8 664) .

Ostatni mandat z okręgu poznańskie-
go przypadł liderce listy SLD Krystynie 
Łybackiej, która zdobyła 18 637 głosów. 

Uprawnionych do głosowania było 665 
155 osób. 

Wydano kart do głosowania 314155. 
Z urn wyjęto kart ważnych 313431. Gło-
sów nieważnych 8231. Głosów ważnych 
305200 .

Frekwencja wyborcza w okręgu nr 39 
wyniosła 47,23%.

Frekfencja podczas wyborów w dniu 25 sierpnia 2005r.

AKTUALNOŚCI

43%

Wykres frekwencji w Gminie Kórnik

wydane karty do głosowania

Rozkład preferencji 
w wyborach do Sejmu
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Opinia publiczna okolic osiedla przy ul 
Śremskiej w Bninie wstrząsnęła informa-
cja o budowie na terenach należących do 
SKRów prawie 50 metrowego masztu 
i stacji bazowej telefonii komórkowej. Jak 
mówią mieszkańcy najbliższych bloków, 
niedawno wycięto tam topole, później wy-
konano wykopy i przystąpiono do budo-
wy, ukrywając rzeczywisty cel inwestycji. 
Pracujący przy budowie robotnicy mieli 
ponoć informować, że będzie to szambo. 
Gdy wydało się jednak, że chodzi o maszt 
i przekaźnik mieszkańcy zaczęli działać. 
Brak informacji o inwestycji ze strony in-
westora, dzierżawcy, spółdzielni miesz-
kaniowej lub urzędów wzmógł przypusz-
czenia, że działanie przekaźnika może 
być szkodliwe dla otoczenia, w tym dla 
mieszkających tam ludzi. Powiadomiono 
prasę, na miejsce dotarła telewizja, wsz-
częto alarm. Obok prezentujemy treść li-
stu mieszkańców do Burmistrza. Efektem 

zaproponowanego w nim spotkania jakie 
miało miejsce 4 października b.r. było 
ustalenie kilku ważnych faktów. 
Po pierwsze prace budowlane rozpo-
częły się nielegalnie bo jeszcze przed 
uprawomocnieniem się pozwolenia na 
budowę – o czym Urząd Miejski po spo-
tkaniu powiadomił Nadzór Budowlany. Po 
drugie spółdzielnia mieszkaniowa zarzą-
dzająca osiedlem bloków przy Śremskiej 
została poinformowana o inwestycji ale 
nie przekazała tych informacji mieszkań-
com. Problemy z zasięgiem telefonii ko-
mórkowej nie są powodem by bez wiedzy 
mieszkańców stawiać im w najbliższym 
sąsiedztwie wielki maszt. Nie można też 
dziwić się mieszkańcom, którzy obawiają 
się niebezpiecznych oddziaływań apa-
ratury przekaźnikowej. O losach sprawy 
bedziemy informować na łamach następ-
neych numerów Kórniczanina.

ŁG  

MASZT CZY SZAMBO?
TAJEMNICZA BUDOWA NA TERENIE SKR-ów

My niżej podpisani mieszkańcy Kórnika, 
domów położonych przy  ul. Średzkiej 
i Krauthofera, wyrażamy swoje zbulwer-
sowanie faktem, iż zatwierdzenie reali-
zowanej obecnie inwestycji budowy stacji 
bazowej telefonii komórkowej odbyło się 
bez naszej wiedzy. Zgodnie z obowiązu-
jącym prawem (Ustawa Prawo Ochrony 
Środowiska oraz Rozp. RM z dnia 9 listo-
pada 2004), jest to inwestycja mogąca 
znacząco oddziaływać na środowisko 
i w związku z tym podlega ona stosow-
nej procedurze lokalizacyjnej, której 
nieodzownymi elementami sa: ocena 
(raport) oddziaływania na środowisko na 
każdym z etapów procedury lokalizacyj-
nej oraz konsultacje społeczne umożli-
wiające wybór najwłaściwszej lokalizacji 
stacji spośród wariantów proponowanych 
przez inwestora.
Niestety, o realizowanej inwestycji miesz-
kańcy dowiedzieli się w momencie rozpo-
czecia prac przez inwestora – wkroczenia 
ze sprzetem na plac budowy. Informacji 
na ten temat nie umieszczono w Biulety-
nie Informacji Publicznej i do dzisiejszego 
dnia brak tam jakiejkolwiek wzmianki na 
ten temat. A zatem – nie poinformowano 
nas wczesniej o planowanej inwestcycji, 
nie przedstawiono nam ewentualnych 
wariantów przedsiewzięcia, a w końcu 
– nie przedstawiono nam wyników po-
stępowania w sprawie oceny oddziały-
wania na środowisko, w którym powinno 
przeanalizować się m. in. bezpośredni 
i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia 
na środowisko oraz zdrowie i warunki ży-
cia ludzi a także dobra materialne. Jako 
mieszkańcy mamy więc pełne prawo 
czuć się nie tylko pominięci w procedurze 
lokalizacyjnej, niedoinformowani ale i za-
grożeni o własne bezpieczeństwo.
Dlatego prosimy o pilne spotkanie w tej 
sprawie. Domagamy się od Pana Burmi-
strza jako organu który pozytywnie i bez 
naszej wiedzy zaopiniował wniosek doty-
czący planowanej inwestycji oraz wydał 
stosowna decyzję o uwarunkowaniach 
środowiskowych, przedstawienia nam na 
spotkaniu sporządzonej oceny oddzia-
ływania na środowisko budowanej stacji 
bazowej telefonii komórkowej, przedsta-
wionych przez inwestora warunków inwe-
stycji oraz uzasadnienia wyboru tej a nie 
innej lokalizacji.
Oczekujemy natychmiastowych wyja-
śnień, ponieważ jako mieszkańcy Gminy 
Kórnik chcemy czuć się współgospoda-
rzami na jej terenie, chcemy być brani 
pod uwagę przez władze gminy nie tylko 
w czasie zbliżających się wyborów samo-
rządowych, ale przede wszystkim wtedy, 
kiedy dzieje się coś co nas bezpośrednio 
dotyczy. A poruszona sprawa trwającej 
właśnie za naszymi oknami budowy do-
tyczy nas pod wieloma różnymi względa-
mi – pogorszenia warunków środowiska, 
w jakich będziemy zyli, naszego zdrowia, 
zagospodarowania przestrzennego na-
szej okolicy jak również spadku wartości 
rynkowej naszych mieszkań. 
(Podpisy do wiadomości redakcji)

Budowę rozpoczęto przed uprawomocnieniem się pozwolenia.

Zdesperowani mieszkańcy zaprosili ekipę telewizji.

 

L.p.
Komisje

Razem1 2 3 4 5 6 7 8

1
Liczba wyborców  

uprawnionych do głosowania 1700 1922 1595 1330 614 1563 1772 2230 12726

2
Liczba wyborców, którym 

wydano karty do głosowania 827 1015 711 453 261 568 606 1003 5444

razem: 873 907 884 877 353 995 1166 1227 7282

procentowo: 49% 53% 45% 34% 43% 36% 34% 45% 43%

Prezentujemy wyniki wyborów do Sejmu 
i Senatu RP w naszej gminie.

Głosowanie odbywało się w 8 obwodach:
1. Kórnik (siedziba LO)
2. Kórnik (siedziba SP nr1)
3. Bnin część miejska (siedziba SPnr2)
4. Południowe wsie gminy (siedziba   

SPnr2)
5. Rydzewo
6. Szczodrzykowo
7. Robakowo
8. Borówiec

WYNIKI WYBORÓW PARLAMENTARNYCH

Lp. Nazwisko
Komisje

Razem1 2 3 4 5 6 7 8

1 Alexandrowicz Przemysław 215 336 227 107 64 143 156 264 1512
2 Andrzejewski Bolesław 68 60 75 99 78 81 75 74 610

3 Małecki Zbigniew 11 19 21 16 7 25 7 10 116

4 Musiałek Mieczysław 121 108 117 90 44 108 77 77 742

5 Nowakowski Andrzej 59 120 75 36 25 73 67 94 549

6 Przybył Anna 49 83 47 34 14 50 192 47 516

7 Reichelt Władysław 46 82 47 18 12 18 25 87 335

8 Sadowski Tomasz 62 85 51 29 7 37 38 134 443

9 Smorawiński Jerzy 78 135 105 66 53 77 68 190 772

10 Witkowski Waldemar 73 142 91 59 44 86 71 92 658

11 Ziółkowski Marek 232 373 213 91 27 117 130 460 1643

Oto jak głosowali mioeszkańcy Gminy Kórnik w wyborach do Senatu:

Jak podaje OKW w Poznaniu w okrę-
gu 39 najwięcej głosów dostała  Platfor-
ma Obywatelska, która zdobyła 5 man-
datów, o jeden mniej PiS natomiast  
jeden mandat przypadł SLD.   

PO uzyskała poparcie 37,97% wybor-
ców, PiS - 25.55%, SLD - 10,48%, Sa-
moobrona RP - 5,71%, SdPl - 5,41%, 
LPR - 5,40%. 

Progu wyborczego w tym okręgu nie 
przekroczyły: Partia Demokratyczna - 
demokraci.pl - 3,73% i PSL - 2,05%. 

Mandaty poselskie z listy PO zdobyli:  
- poseł Waldy Dzikowski (54 959 głosów) 
- poseł Michał Stuligrosz (12 659), - syn 
słynnego podróżnika Arkady Fiedler 

(9920), - ekonomistka Maria Pasło- 
Wiśniewska (7062), - radny Rady Miasta 
Poznania Dariusz Lipiński (4482) 

PiS z okręgu 39 reprezentować będą: 
- radny Rady Miasta Poznania Jacek 

Tomczak (17 991) - radny Rady Miasta 
Poznania Filip Libicki (17 503) - obecna 
posłanka Małgorzata Stryjska (12 791) - 
radny rady Miasta Poznani Tomasz Gór-
ski (8 664) .

Ostatni mandat z okręgu poznańskie-
go przypadł liderce listy SLD Krystynie 
Łybackiej, która zdobyła 18 637 głosów. 

Uprawnionych do głosowania było 665 
155 osób. 

Wydano kart do głosowania 314155. 
Z urn wyjęto kart ważnych 313431. Gło-
sów nieważnych 8231. Głosów ważnych 
305200 .

Frekwencja wyborcza w okręgu nr 39 
wyniosła 47,23%.

Frekfencja podczas wyborów w dniu 25 sierpnia 2005r.

WYDARZENIA I KONTROWERSJE
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Ostatni dzwonek dla odszkodowań!

Już tylko do końca roku można składać 
wnioski o odszkodowania związane z usta-
nowieniem przez Wojewodę Wielkopol-
skiego Strefy Ograniczonego Użytkowania 
związanego z bazą lotniczą Krzesiny, którą 
ustanowiono niespełna dwa lata temu ( roz-
porządzeniem Wojewody Wielkopolskiego 
nr 82/03 z dnia 17.12.2003). 

Przypomnijmy, że strefę podzielone 
na pod-strefy (od A do E), w zależności 
od uciążliwości przewidywanego hałasu 
samolotów, jakie mają operować z lotniska 
w Krzewinach. W obszarze obejmowanym 
przez Strefę znajdują się częściowo lub 
w całości miedzy innymi: Kórnik, Bnin, 
Koninko, Gądki, Robakowo, Szczo-
drzykowo, Dachowa, Dziećmierowo, 
Pierzchno, Kromolice, Runowo. Do-

kładne informacje czy i w jakiej strefie
znajduje się nieruchomość można uzyskać 
w Urzędzie Miejskim w Kórniku.

Podczas niecałych dwóch lat, jakie 
minęły od wprowadzenia Strefy, chodziły 
pogłoski o jej zmianie. Spowodowane mia-
ło to być faktem, że badania, na podstawie, 
których ustanowiono obszar ograniczeń, 
przeprowadzane były dla samolotów 
po-radzieckich, starego typu.. Badania 
uciążliwości lotów maszyn F-16 miały być 
podstawa do zmniejszenia zasięgu Strefy. 
Były już nawet przygotowane plany, z któ-
rych wynikało, że w Gminie Kórnik nie bę-
dzie prawie ograniczeń. Jednak do zmian 
w Strefie dotychczas nie doszło.

W obecnym porządku prawnym wła-
ściciel nieruchomości znajdującej się 
w jakiejkolwiek z pod-stref może ubiegać 
się o odszkodowanie w zakresie:

- odzyskania kwoty, o jaką zmalała war-
tość nieruchomości z powodu ustanowie-
nia Strefy i związanych z nią ograniczeń.

- przystosowania istniejących budynków, 

czyli najczęściej wyciszenia, by hałas sa-
molotów nie był tak uciążliwy.

- jest również możliwość wnioskowania 
o wykup przez wojsko nie zabudowanej 
działki.

Wnioski należy kierować do Wojskowe-
go Zarządu Infrastruktury w Poznaniu 
mieszczącego się na ul. Kościuszki 
92/98 (kod pocztowy 60-967 Poznań). 

Do wniosku załączone powinny być co 
najmniej dwa dokumenty:

-zaświadczenie o położeniu nierucho-
mości w Strefie (można je uzyskać w Urzę-
dzie Miejskim w Kórniku) 

-oraz akt własności nieruchomości. 
We wniosku należy również oszacować 

wartość nieruchomości z zabudowaniami. 
Jak podaje sołtys Alina Staniecka-Wilczak, 
która osobiście kontaktowała się z przed-
stawicielem WZI w Poznaniu jest szansa 

na uzyskanie odszkodowania o wysokości 
do 20 % wartości ziemi i zabudowań. Oczy-
wiście ważne jest by wycena była rzetelna, 
gdyż wojsko może starać się zweryfikować
tę wartość przysyłając biegłego. 

Jeśli kwota odszkodowania, jakie za-
proponujemy zostanie uznana przez WZI 
za właściwą, po wypłaceniu należnej nam 
sumy można zakończyć sprawę ugodą.

Co jednak, gdy wojsko nie zgodzi się 
na nasze warunki, bądź nie odpowie na 
wniosek w ogóle? W przypadku takiego 
czarnego scenariusza możemy oddać 
sprawę do sądu. Wiąże się to z pewnymi 
kosztami, które jednak w zależności od 
werdyktu mogą być w części lub całkowicie 
nam zwrócone. Do sadu należy tez dostar-
czyć odpowiednie dokumenty.

Sąd będzie wymagał wpłaty 8% wartości 
żądanego odszkodowania, jeszcze przed 
rozpoczęciem procesu. Możemy też (ale 
nie musimy!) zdecydować się na obsługę 
adwokacką, by fachowiec reprezentował 

nas przed sądem. Wycenę nieruchomości 
możemy (ale nie musimy!) zlecić biegłe-
mu, który zrobi to fachowo i w przypadku 
odpowiedniej umowy będzie również 
świadczył przed sądem. Zarówno prawnika 
jak i biegłego trzeba będzie opłacić. Wyna-
grodzenie adwokata zależy od wysokości 
żądanego odszkodowania, a ekspertyza 
biegłego kosztować może ok. 1200 zł plus 
VAT. Jeśli zdecydujemy się na adwokata 
i biegłego czasami warto zatrudnić ich 
razem z grupa innych mieszkańców swojej 
okolicy by było taniej. 

Od fachowości wyceny zależy to, czy 
ostatecznie poniesiemy koszty procesu 
w tym ewentualnej obsługi adwokackiej 
i ekspertyz. Jeśli sad uzna, że należy nam 
się cała suma, o jaką wnosimy – wszystkie 
koszty procesowe spadną na stronę woj-
skową. Jeśli wygramy 80% sumy ponosimy 
20% kosztów a wojsko resztę itd.

Ważne jest by wniosek o odszkodowanie 
dotarł do WZI do końca tego roku. Niektó-
rzy prawnicy twierdza nawet, że lepiej jest 
to zrobić szybciej by ewentualnie do końca 
grudnia zdążyć oddać sprawę do sądu.

Ze względu na porę i niezbędny czas 
na zebranie materiałów, każdy, kto chce 
zdążyć powinien już załatwiać formalności 
i gromadzić dokumenty. 

W ostatnim czasie odbyło się kilka spo-
tkań w tej sprawie zorganizowanych przez 
radnych, sołtysów lub burmistrza Jerzego 
Lechnerowskiego. Na jedno z nich, do 
Szkoły Podstawowej w Szczodrzyko-
wie zaproszono prawnika i biegłego by 
z praktycznego punktu widzenia omówili 
procedurę starania się o odszkodowanie. 
Swoją wiedzą zarówno w Szczodrzykowie, 
Robakowie gdzie jest sołtysem, jak i in-
nych miejscach dzieliła się Alina Stanecka 
Wilczak. 

Będą organizowane kolejne spotkania 
informacyjne, w tym 13 października o go-
dzinie 18:00 w Strażnicy OSP Kórnik. 

 ŁG

Spotkanie zorganizowane przez Burmistrza w SP w Szczodrzykowie
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Przy okazji dyskusji o planach budowy 
Promenady Kórnika przewijało się pyta-
nie – jakie jest poparcie społeczne dla 
tej sprawy? W spotkaniach brali udział 
w zdecydowanej większości przeciwnicy 

części inwestycji i ci również formułowali 
oficjalne pisma z krytyką planów. 

Pod wpływem informacji o ewentu-
alnym odstąpieniu od części budowy 
uaktywniła się grupa mieszkańców, która 
postawiła sobie za cel udokumentowanie 
poparcia dla Promenady i pomoc w prze-
konaniu władz do przeprowadzenia całości 
inwestycji.

Grupa inicjatywna zebrała w gminie 
około 1000 podpisów popierających idee 

budowy ciągu pieszego wzdłuż wybrzeża 
na całej długości od ul. Woźniaka do ul. 
Jeziornej w Bninie. Dnia 23 września 
b.r. odbyło się spotkanie z burmistrzem 
Jerzym Lechnerowskim podczas, którego 

zwolennicy projektu przedsta-
wili swoje argumenty.

Zdaniem zebranych w sal-
ce rady Miejskiej, Promenada 
Kórnika jest wielką szansą dla 
miasta i okolic. Dziś Kórnik 
kojarzy się z zamkiem i par-
kiem, które to z oczywistych 
względów przyciągają turystów, 
ale poza tym Kórnik nie ma 
„argumentów” by zatrzymać 
gości na dłużej niż jeden dzień. 
Oczyszczenie jeziora i powsta-
nie odpowiedniej infrastruktury 
ma uczynić z naszego miasta 

ciekawe miejsce do spędzania wolnego 
czasu i doprowadzić do rozkwitu sektor 
turystyczny. 

Wyrażono opinie, że zgodnie z obec-
nym porządkiem własnościowym nie ma 
potrzeby pozyskiwania gruntów prywat-
nych na cel Promenady. Jasno i wyraźnie 
podkreślono, że nie należy naruszać wła-
sności prywatnej, gdyż istniejący wzdłuż 
brzegu pas ziemi komunalnej wystarczy na 
stworzenie i wykonanie dobrego projektu. 

Tezy własnościowe poparto prezentacją 
mapy z zaznaczonymi granicami dzia-
łek. Kto chciał mógł również zapoznać 
się z opracowaniem ekofizjograficznym
„Jezioro Kórnickie”, w którym Maria i An-
drzej Dobroniowie na zlecenie Urzędu 
Miasta dokonali analizy stanu środowiska 
w obszarze ewentualnej Promenady oraz 
oceny korzyści i zagrożeń związanych z jej 
powstaniem. Przedyskutowano również 
zarzuty jakie w dyskusji o inwestycji wysto-
sowali do Urzędu Miejskiego przeciwnicy 
planu. Zebrane w akcji podpisy trafiły już
do rąk burmistrza. O tym co dalej z pla-
nami inwestycji – będziemy informować 
w kolejnych numerach Kórniczanina.  ŁG

Prezentujemy zdjęcie jednego ze 
starych projektów promanady. Pochodzi 
on z lat 60 ubiegłego wieku. Jest wielce 
rozbudowany w stosunku do obecnie pro-
ponowanych koncepcji. Gdyby wtedy był 
realizowany wymagałby wielkich obszarów 
i uszczuplenia własności prywatnej nad 
jeziorem. Jak się dowiedzieliśmy pierwszy 
projekt promenady powstał być może już 
w latach 30 ubiegłego wieku. Jego auto-
rem był Kazimierz Pasikowski – projektant 
herbu miasta Kórnika. W latach powojen-
nych projektów było kilka, w tym autorstwa 
Rufina Twardowskiego.  ŁG

1000 PODPISÓW „ZA” CZYLI POWRÓT PROMENADY

 Oto fragmenty Ustawy z dnia 18 07 2001 
o Prawie Wodnym, na które powoływali 
się zwolennicy promenady podczas 
spotkania:

* Gospodarowanie wodami uwzględ-
nia zasadę wspólnych interesów i jest 
realizowane przez współpracę admini-
stracji publicznej, użytkowników wód 
i przedstawicieli lokalnych społeczności, 
tak aby uzyskać maksymalne korzyści 
społeczne.

* Zarządzanie zasobami wodnymi służy 
zaspokajaniu potrzeb ludności, gospodar-
ki, ochronie wód i środowiska związanego 
z tymi zasobami, w szczególności w za-

kresie: (...) zaspokojenia potrzeb związa-
nych z turystyką, sportem oraz rekreacją. 

* Każdemu przysługuje prawo do po-
wszechnego korzystania ze śródlądowych 
powierzchniowych wód publicznych
Powszechne korzystanie z wód służy 
do zaspokajania potrzeb osobistych, 
gospodarstwa domowego lub rolnego, 
(...), a także do wypoczynku, uprawia-
nia turystyki, sportów wodnych oraz, 
na zasadach określonych w przepisach 
odrębnych, amatorskiego połowu ryb. 

* Zabrania się grodzenia nierucho-
mości przyległych do powierzchnio-
wych wód publicznych w odległości 

mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, 
a także zakazywania lub uniemożliwia-
nia przechodzenia przez ten obszar. 

* Właściciel nieruchomości przyległej 
do powierzchniowych wód publicznych 
jest obowiązany umożliwić dostęp do 
wody na potrzeby wykonywania robót 
związanych z utrzymywaniem wód(...). 

* Właściciel nieruchomości przyległej do 
wód objętych powszechnym korzystaniem 
jest obowiązany zapewnić dostęp do wody 
w sposób umożliwiający to korzystanie; 
części nieruchomości umożliwiające do-
stęp do wody wyznacza wójt, burmistrz lub 
prezydent miasta w drodze decyzji.
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List otwarty do mieszkańców Kórnika 
zainteresowanych tzw. „promenadą”

W związku z propagandową burzą, jaka 
rozpętała się ostatnio wokół projektu tzw. 
„promenady Miasta Kórnik”, wyjaśniamy:

1. W Kórniku zbierano podpisy poparcia 
dla „promenady wiodącej brzegiem Jeziora 
Kórnickiego od ul. Woźniaka (od Gazowni) 
do ul. Jeziornej w Bninie”. Jest to hasło 
demagogiczne, nie precyzuje bowiem, ja-
kiemu projektowi udziela się poparcia. Po-
dejrzewamy, że chodzi tu o nieekologiczny 
projekt Stefana Wojciechowskiego, który 
zamierza zrobić z brzegu Jeziora Kórnic-
kiego wielkomiejską „Maltę”. W odpowiedzi 
proponujemy dyskusję nad alternatywnym 
projektem ekologicznym.

2. Wyjaśniamy, że spór o promenadę nie 
dotyczy swobodnego przejścia brzegiem 
jeziora, lecz próby ubezwłasnowolnienia 
właścicieli nadbrzeżnych działek poprzez 
zmianę planu zagospodarowania prze-

strzennego i przekwalifikowanie całości 
ich ogrodów (a nie tylko terenów przy 
samym brzegu). Wizja promenady za-
kłada poprowadzenie drogi przez tereny 
uznawane przez Urząd Miasta za naszą 
własność, lub przez tereny o własności 
spornej i nie jest możliwa do realizacji bez 
wywłaszczenia bądź wykupienia części 
ziem nadbrzeżnych. Powoływanie się 
na Prawo Wodne nie jest tu na miejscu, 
ponieważ jego przepisy nie dają podstaw 
do planowania inwestycji państwowych na 
terenie prywatnym.
 
3. Budzi nasz niepokój, że jedna osoba 
– architekt inż. Stefan Wojciechowski 
– zarazem tworzy na zamówienie Urzędu 
projekt studium planu zagospodarowa-
nia przestrzennego i wizję promenady, 
a potem montuje lobby, które dąży do 
realizacji jego pomysłów. Jednocześnie 
jest przewodniczącym zespołu architek-
toniczno-urbanistycznego przy Urzędzie 
Miejskim w Kórniku i, jak podejrzewamy, 
liczy na zlecenie projektu technicznego 

oraz na dalsze zamówienia od przyszłych 
inwestorów terenu, na którym powstanie 
„promenada”. Dziwi nas, że Urząd Miasta 
zachowuje się jak dobroczyńca p. Stefana 
Wojciechowskiego.

4. Mamy nadzieję, że Rada Miasta i bur-
mistrz nie będą próbowali krzywdzić części 
obywateli pod wpływem demagogicznych 
haseł.

5. Członków Komitetu, który zbierał pod-
pisy w imię poparcia budowy promenady, 
prosimy o ujawnienie się, a ich przedstawi-
cieli zapraszamy do wspólnego spotkania 
i wyjaśnienia wątpliwości.

Z poważaniem

Roman Kominek, Jacek Kowalski, Marian 
Pieczyński, Adam Podolak, Olgierd 
Śliwiński, Jan Zwierzyński (tu następują 
kolejne podpisy w liczbie 45 – lista znana 
redakcji)
– Właściciele posesji objętych projekto-
waną zmianą planu 

KTO Z KIM BUDUJE PROMENADĘ?

Nieszpory prawo-
sławne w Kórniku
We wtorek 20 września w kościele pod 

wezwaniem Wszystkich Świętych  w Kór-
niku miało miejsce niecodzienne wydarze-
nie. Przy udziale licznej rzeszy kórnickich 
parafian i gości odprawiono celebrowane
przez o. Pawła Minajewa, proboszcza 
prawosławnej kontrkatedry poznańskiej 
nieszpory prawosławne.

Podczas nabożeństwa śpiewały chóry 
Kotrkatedry Poznańskiej pod dyrekcją 
Miłosza Firleja, oraz kórnicki Castellum 
Cantans pod dyrekcją Marka Gandeckie-
go. Wydarzenie związane było z konfe-
rencją naukową z cyklu „Dzieje i kultura 
zakonów na wschodnicj terenach dawnej 
Rzeczpospolitej” jaka odbywała się w tych 
dniach w Bibliotece Kórnickiej i Pałacu 
Działyńskich.

Piękna muzyka zdobiąca modlitwy stwo-
rzyła specyficzny nastrój. Mimo, ze używa-
no w większości języka starosłowiańskiego 
wiele treści można było zrozumieć i włą-
czyć się w kontemplację. ŁG

Castellum Cantans 
w Lądku Zdroju.

Kórnicki chór pod dyrekcją Marka Gan-
deckiego znów wyruszył w trasę. Tym ra-
zem na zaproszenie Ewy Zadory pojechał 
do Kotliny Kłodzkiej by 1 i 2 października 
w Lądku Zdroju dać 3 koncerty i uczestni-
czyć w oprawie mszy świętej. 

Mimo, że chórowi doskwierały kłopoty 
kadrowe udało się zainteresować muzyką 
chóralną sporą grupę mieszkańców i ku-
racjuszy z Lądka. Pierwszego dnia zespól 
dał koncert muzyki świeckiej w Kinoteatrze, 
w części uzdrowiskowej. Kolejnego dnia 
po mszy św. w Kościele Narodzenia NMP 
koncertu muzyki sakralnej, czasami z łzami 
wzruszenia w oczach wysłuchała liczna 
rzesza słuchaczy. Na koniec Zamkowi 
Śpiewacy zaprezentowali się w malutkim 

kościółku w części uzdrowiskowej. 
W koncertach chórowi Castellum Can-

tans towarzyszył akompaniament Macieja 
Nowaka.

Występy spodobały się – więc Kórnicznie 
dostali kolejne zaproszenie do Lądka, być 
może z repertuarem kolendowym.

Wszyscy uczestnicy wyjazdu dziękują 
organizatorce i sponsorowi naszego po-
bytu Ewie Zadorze. 

ŁG
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REKLAMY

GMINNA SPÓŁDZIELNIA  
„SAMOPOMOC CHŁOPSKA”  

KÓRNIK
Oferujemy szeroką gamę materiałów budowlanych  

w ramach współpracy  
z Polskimi Składami Budowlanymi.

Oferujemy szeroką gamę materiałów budowlanych  
w ramach współpracy  

z Polskimi Składami Budowlanymi.
Wyroby hutnicze w kooperacji z firmą Condor Polska.
Przykładowe ceny naszych towarów:

· cement górażdże 32,5 R - 336 zł/tona;
· wapno - 384 zł/tona;
· płyta budowlana OSB gr. 18 - 24,90 zł/m2;
· wewnętrzna farba akrylowa biała - od 2,15 zł/litr;
· pustak szklany - 5,69 zł/sztuka;
· wanna Opac 140x70 akrylowa - 319 zł/sztuka;
· umywalka Idol 50x41 - 69 zł/sztuka;
· kompakt Idol - 299 zł/sztuka.

podane ceny są cenami brutto

Szeroki asortyment łączników ciesielskich!

Wyroby hutnicze w kooperacji z firmą Condor Polska.

Przykładowe ceny naszych towarów:

· cement górażdże 32,5 R - 336 zł/tona;
· wapno - 384 zł/tona;
· płyta budowlana OSB gr. 18 - 24,90 zł/m2;
· wewnętrzna farba akrylowa biała - od 2,15 zł/litr;
· pustak szklany - 5,69 zł/sztuka;
· wanna Opac 140x70 akrylowa - 319 zł/sztuka;
· umywalka Idol 50x41 - 69 zł/sztuka;
· kompakt Idol - 299 zł/sztuka.

podane ceny są cenami brutto

Szeroki asortyment łączników ciesielskich!

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Kórnik
ul. Średzka 17, 62-035 Kórnik

tel. 061 / 817 02 99
fax 061 / 817 04 51

pon. – pt. 7.00-15.00, sobota 8.00-14.00

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Kórnik
ul. Średzka 17, 62-035 Kórnik

tel. 061 / 817 02 99
fax 061 / 817 04 51

pon. – pt. 7.00-15.00, sobota 8.00-14.00

MOTEL „PODRÓŻNIK”

Koszuty k/ Środy Wlkp.
Tel. 285-41-36
Kom. 602-519-810

www.motel-podroznik.com.pl

Nowy kompleks bankietowy  
do 300 osób.
Organizujemy:

- wesela – dla gości weselnych  
pokoje hotelowe z 50% rabatem 
(apartament dla Młodej Pary  
gratis)

- inne imprezy rodzinne
- bankiety, konferencje
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CIEKAWI LUDZIE

Prezentujemy dziś owoce pasji pana 
Wojciecha Waszaka. Ten znany wielu 
„Kórniczak” od kilku lat tworzy modele za-
bytków w skali 1:50. Jego dzieła prezento-
wane są w przyziemiach kórnickiego zam-
ku i nie tylko. Co ciekawe, często nie są to 
odwzorowania obecnego stanu budowli 
a rekonstrukcje z zachowaniem pierwot-
nych szczegółów. 

Jak przyznaje autor najcenniejsze w je-
go dorobku są modele zamku i kórnickie-
go kościoła, gdyż ze względu na ilość de-

tali kosztowały go najwięcej pracy. Pan 
Wojciech zrekonstruował już chyba 
wszystkie kórnickie zabytki. Niedokończo-
na jest jedynie makieta otaczająca zamek, 
choć na istniejącym już modelu podzam-
cza odnaleźć można m. in. rozebrany 
w latach 40 ubiegłego wieku budynek 
oranżerii, oraz nigdy nie wybudowaną 
choć będącą kiedyś w planach bramę 

wjazdową od strony miasta. Całość oparta 
jest na wyglądzie zamku i podzamcza 
z czasów Tytusa Działyńskiego. Na wysta-
wie w przyziemiach stoją obok siebie nie-
istniejący już kościół w Bninie i tamtejszy 
dawny zbór protestancki – obecny kościół 
katolicki. Jest synagoga, która istniała do 
czasów ostatniej wojny, a po której pozo-
stało tylko Ucho Igielne za Bankiem Spół-
dzielczym. Są oficyny, kamieniczki, budyn-
ki, wiatrak Urbanowicza, gazownia, 
ratusz… Niektóre zrekonstruowane ze 

zdjęć, inne ze starych planów, jeszcze 
inne ze współczesnych pomiarów. Dużą 
pomoc w gromadzeniu dokumentacji 
udziela Biblioteka Kórnicka, Maciej Potoc-
ki i inni.

Ostatnio Wojciech Waszak rozpoczął 
serię „Kościoły Drewniane Wielkopolski”. 
Praca nad jednym modelem zajmuje przy-
najmniej miesiąc. Jak żartuje autor wybie-

rze on sobie tylko niektóre kościoły – nie 
zrekonstruuje wszystkich, gdyż to zajęło 
by mu około 20 lat. Jego prace prezento-
wane są też m. in. w muzeum regionalnym 
w Strzałkowie. Ma też kilka innych cieka-
wych propozycji jak choćby dla szlaku tu-
rystycznego w Puszczy Zielonce. Postara-
my się prezentować na łamach 
Kórniczanina kolejne dokonania Wojcie-
cha Waszaka.  ŁG

Zabytki w miniaturze.
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Gościniec Piaski (ul. Średzka)

Ratusz w/g oryginalnych planów
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WYDARZENIA / REKLAMY

POMOC DROGOWA 24H
KOMPLEKSOWA NAPRAWA POWYPADKOWA

Biernatki, ul. Główna 15
tel. 0603052679, 8171656

szybka i miła obsługa

atrakcyjne ceny

* komputerowe wyważanie kół
* naprawa opon i dętek
* sezonowe, bezpłatne  

przechowywanie 
opon

* sprzedaż felg stalowych  
i aluminiowych

* sprzedaż opon nowych  
i używanych

* regeneracja, renowacja, naprawa, 
prostowanie, polerowanie felg

Wymagania:
• wykształcenie wyższe
• doświadczenie na podobnym 
stanowisku

• komunikatywność i zdolności 
negocjacyjne

• prawo jazdy kat. B

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

ELEKTROMECHANIK

Wymagania:
• wykształcenie średnie techn.
• doświadczenie
• uprawnienia do obsługi wózków 
widłowych (dodatkowy atut)

Ofery zawierające CV, list motywa-
cyjny ze zdjęciem, nr ref. oraz zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych 
prosimy przesyłać na adres:

Wandalex S.A., ul. Katowicka 30, 
62-035 Dziećmierowo,
lub e mail: poznan@wandalex.pl
www.wandalex.pl
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SPOTKANIE PO 
LATACH

31. dywizjon rakietowy Obrony Po-
wietrznej powstał  i zadomowił się w rejo-
nie Kórnika w grudniu 1963r. Jego pierw-
sza obsada bojowa składała się głównie 
z oficerów, którzy już dziś są w większości
w stanie spoczynku. 

10 września 2005r. na zaproszenie mjr 
Ryszarda Grześkowiaka wyznaczyli sobie 
spotkanie w Błażejewku. Przybyli starzy 
„Druhowie” z małżonkami ,którzy służyli 
w dywizjonie w okresie od 1963 do ok. 
1980r. , przybył również dziś dowodzący 
dywizjonem ppłk.Zbigniew Tracz z mał-
żonką oraz oficerowie sztabu dywizjonu.

Okazją by się spotkać były również dwa 
ważne fakty:  pierwszy do ustanowienie

przez Ministra Obrony Narodowej  decy-
zją  nr 280 z dnia 24 sierpnia 2005r 

Święta 31 dywizjonu rakietowego OP 

w dniu 11 września oraz  decyzją nr 289/
MON z dnia  31    sierpnia 2005r. ustano-
wienie odznaki pamiątkowej dywizjonu.

Właśnie ta piękna odznaka rozkazem 
dowódcy dywizjonu przyznana została

uczestnikom spotkania jako wyraz 
uznania dla ich trudu wojskowego w cza-
sie 

pierwszych lat działalności dywizjonu. 
Odznaka przyznawana będzie żołnie-
rzomsłużby czynnej i rezerwy . Będzie 
wręczana corocznie w dniu Święta 31 
dywizjonu 11 września.

Na koleżeńskie spotkanie oficerów
w Błażejewku ,  zaproszony został przez 
dowódcę ppłk. Zb. Tracza i mjr R. Grześ-
kowiaka  Pan Jerzy Lechnerowski z mał-
żonką , Burmistrz Gminy Kórnik.

Spotkanie w opinii uczestników było 
udane a uczestnicy  wyznaczyli sobie 
następne spotkanie w Błażejewku w dniu 
przyszłorocznego Święta dywizjonu.

Pragnę również poinformować czytelni-
ków, że decyzją MON do nazwy:

31.dywizjon rakietowy OP dodana zo-
stała nazwa wyróżnajaca – kórnicki tak, że 
nazywał się będzie 31. kórnicki dywizjon 
rakietowy Obrony Powietrznej

Ryszard Grześkowiak
                         major w st. spoczynku

Ppłk. Zbigniew Tracz wręcza odznakę pierwsze-
mu bojowemu dowódcy płk. Jerzemu Holikowi
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REKLAMY

PRACOWNIA KRAWIECKA 

A&A

Szczytniki
ul. Jeziorna 9

* CENY PRODUCENTA
* SZYCIE MIAROWE DO ROZMIARU 52
* GARNITURY DAMSKIE
* KOSTIUMY DAMSKIE
 - spodnie
 - spódnicetel. 817-10-17

kom. 0606-635-739

SAMOCHODOWE:
· bez zaświadczeń

· sprowadzane z zagranicy
· na umowę kupna-sprzedaży

tel. (61) 285-67-67
kom. 0606-103-637

ŚRODA WIELKOPOLSKA
„OŚRODEK KULTURY”

KREDYTY

GOTÓWKOWE:
· oprocentowanie 0%

HIPOTECZNE

KONSOLIDACYJNE:
· oddłużanie firm

REKLAMA W „KÓRNICZANINIE”  
– TO SIE OP£ACA!

Autoryzowany Dealer:

MIEJSCE NA TWOJĄ 
REKLAMĘ!
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WYDARZENIA

W poprzednim numerze pisaliśmy o wy-
padku jaki miał miejsce 15 września na 
przejściu dla pieszych na ul. Dworcowej, 
przy Szkole. Ze względu na dobra osobiste 
i prywatność poszkodowanej nie podawa-
liśmy szczegółów zdarzenia. Na prośbę 
ojca Margarety, Tadeusza Szymanowicza 
wracamy do sprawy – ku przestrodze…

Jak relacjonuje Tadeusz Szymano-
wicz wypadek miał miejsce około 20stej. 
W tym czasie w Gimnazjum były jeszcze 
zajęcia, choć Margareta skończyła już 
tego dnia lekcje. Dziewczynka szła do 
sklepu. Idąc ulica Działyńskich w kierunku 
Staszica przed wejściem na przejście dla 
pieszych na ul Dworcowej upewniła się 
czy nic nie jedzie. Z lewej, od strony ryn-
ku zobaczyła samochód osobowy, który 
wydawał się być bardzo daleko i jechał 
drogą na której obowiązuje ograniczenie 
prędkości do 40km/h. Niestety jak się 

okazało jechał bardzo szybko. Od strony 
Dziećmierowa podjeżdżał autobus, który 
przykuł uwagę dziewczynki, zdarza się, 
bowiem, że kierowca tylko zwalnia a jeśli 
nie ma pasażerów jedzie dalej. Tym razem 
stanął więc dziewczynka wkroczyła na 
pasy. W tym momencie wspomniany już 
pojazd osobowy uderzył w Margaretę. 
Jak twierdzi jej ojciec droga hamowania 
wynosiła kilkanaście metrów. Trudno 
opisać co się potem stało, faktem jest 
jednak, że bezbronna dziewczynka spadła 
na maskę samochodu, wybijając szybę. 
Szczególnych obrażeń i złamań doznała 
lewa strona ciała, która teraz jest w gipsie. 
Z głowy dziewczynki usunięto kawałki 
szkła z szyby auta. Miała wstrząs mózgu. 
Skalę uderzenia obrazuje fakt znalezienia 
buta poszkodowanej w rynnie jednego 
z pobliskich domów. 

Ojciec dotarł na miejsce miedzy innymi 
dzięki szybkiej informacji Piotra Bieli. 
W tym czasie pierwszej pomocy udzielał 
już mieszkający nieopodal pan Grząśle-
wicz. Pierwsi z pośród służb ratunkowych 
na miejsce wypadku dotarli strażacy z kór-
nickiej OSP, za co nalezą jej się wyrazy 
wdzięczności. Pan Tadeusz nie może 

zrozumieć dlaczego pierwsi policjanci (był 
to oddział prewencji) pojawili się dopiero 
po 25 minutach i dopiero po naleganiu 
obserwujących zdarzenie ludzi sprawdzili 
poziom alkoholu we krwi kierującego 
pojazdem (wynik nie wykazał obecności 
alkoholu). Jak informuje ojciec poszkodo-
wanej bez zarzutu sprawili się natomiast 
funkcjonariusze z Ruchu Drogowego, choć 
zdołali przybyć dopiero około 22giej. Ka-
retka pogotowia dotarła na miejsce po po-
nad godzinie od zdarzenia. Na szczęście 
symptomy nie wskazywały na uszkodzenie 
rdzenia kręgowego. Pacjentkę przewiezio-
no do szpitala na Krysiewicza. 

Postępowanie w tej sprawie trwa. Ro-
dzina Margarety stara się zapewnić jej 
jak najlepsze warunki, choć już wiadomo, 
że rehabilitacja będzie długa. Sprawą od-
szkodowania i pomocą w formalnościach 
zajmuje się specjalna firma. Ojciec ma
żal, ze sprawca próbował się kontaktować 
w szpitalu z córką. Uważa tez, że winą 
kórnickich urzędników jest to, iż nie dość 
wytrwale dążyli do dodatkowego zabez-
pieczenia przejścia. „Nie spocznę dopóki 
nie powstaną tu światła” deklaruje Tadeusz 
Szymanowicz. ŁG  

JESZCZE RAZ  
O WYPADKU PRZY 

SZKOLE.

ZNÓW POŻAR!
W nocy z 4 na 5 października znów 

wybuchł pożar na składowisku odpadów 
w Czmoniu. Po raz kolejny strażacy z OSP 
musieli zabezpieczać teren i gasić w trud-
nych warunkach terenowych. Do godzin 
popołudniowych nie udało się całkowicie 
opanować zagrożenia o czym świadczy 
smuga dymu, którą widać na zdjęciu. 
Najprawdopodobniej znów doszło do sa-
mozapłonu wydobywającego się z kwater 
w olbrzymiej ilości biogazu. O ustaleniach 
i rozwoju sytuacji poinformujemy w kolej-
nym numerze Kórniczanina.  ŁG

W OBIEKTYWIE KÓRNICZANINA

1.09.2005

21.09.2005 04.10.2005

Budowa sali gimnastycznej i segmentu lekcyj-
nego w SP w Szczodrzykowie
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50% zniżki *
na wizytę lekarską

w każdy wtorek od 15.00 
KOMPUTEROWE 

BADANIE WZROKU
Lek. med. Maria Walkowiak
tel. 287-02-50

* gdy kupisz u nas okulary

poniedziałek - piątek: 10.00 - 18.00
Kórnik, ul. Poznańska 22

REALIZUJEMY WSZYSTKIE RECEPTY

TIPSY TANIO!
METODA ŻELOWA ORAZ FIBER GLASS 

Z DOJAZDEM DO KLIENTKI
Tel. 502-255-565

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

ul. Wschodnia 5 (przy szkole ekonomicznej)
przyjęcia: wtorek od 16.00, czwartek od 19.00

tel. 28 39 702 lub 0608087955

WYKONUJĄ BADANIA USG:
* JAMY BRZUSZNEJ
* TARCZYCY
* JĄDER
* PIERSI
* CIĄŻY

* wyniki badania pacjent otrzymuje bezpośrednio po nim;
* badania wykonuje specjalista radiolog – Krzysztof Gaweł;
* gabinety posiadają certyfikat sekcji usg polskiego towarzystwa 

radiologicznego

PRYWATNE GABINETY DIAGNOSTYKI 
USG  W ŚREMIE 

NZOZ „BEDENT” STOMATOLOGIA
ZAPRASZA UBEZPIECZONYCH 

USŁUGI W RAMACH KONTRAKTU  
Z NFZ

Rejestracja: tel. 8190-425
Budynek Ośrodka Zdrowia I piętro - pokój 205

C Z A S  P R O M O C J I  O G R A N I C Z O N Y

B E Z P Ł A T N E *
BADANIE WZROKU

*promocja dla osób, które zamówią okulary

GABINET PRYWATNY          
każdy czwartek

wcześniejsza rejestracja

KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU
nowoczesnym urządzeniem japońskim

OKULARY NA KAŻDĄ KIESZEŃ
OKULARY NA KASĘ CHORYCH

REALIZUJEMY WSZYSTKIE RECEPTY
OPTYK 

WEJŚCIE DO „POLO MARKET”

PL. NIEPODLEGŁOŚCI 25, KÓRNIK
Tel. 0502 773 552

Samochód do ślubu (i inne okoliczności) 
– atrakcyjna czarna limuzyna, 

Mercedes klasy C 
tel. 609848181 lub 6516219

REKLAMY
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We wrześniu 1939 roku starszy strzelec 
Stanisław Garczyk, odbywający służbę 
wojskową w 58 Pułku Piechoty Wielko-
polskiej w Poznaniu na ulicy Bukowskiej 
miał wrócić do cywila. Niestety, nie dane 
mu było zdjąć munduru gdyż – jak wszy-
scy dokładnie wiemy - wybuchła wojna. 
Przedtem pracował w majątku ziemskim 
w Spławiu, gdzie urodził się 8 października 
1915 roku. Do wojska został wcielony 5 
maja 1938 roku. Najpierw był w 9 kompa-
nii. Kiedy stary rocznik poszedł do cywila, 
Stanisława przydzielono do plutonu prze-
ciwpancernego. Był celowniczym działka 
wz. 36 (Bofors), kal. 37 mm. Wspomina, że 
w tamtych czasach brał udział w manew-
rach organizowanych w okolicach Nowego 
Tomyśla, Kościana. 

W ostania niedzielę sierpnia pan Sta-
nisław wraz z batalionem strzelców nr 6 
wyjechał z Poznania. Żołnierze załadowali 
się na pociąg i pojechali w kierunku na 
Wrześnię, potem pieszo dotarli do Miło-
sławia. W piątek 1 września w Miłosławiu 
załadowali się na pociąg z powrotem 
na Wrześnię i Gniezno. Pospieszyli pod 
Szubin. 

- Dostaliśmy pierwszy chrzest, zosta-
liśmy ostrzelani. Od Szubina szliśmy 
w kierunku Nakła – tam okopaliśmy się. 
Za dwa dni z powrotem wycofaliśmy się 
na Szubin, który był zbombardowani.  Stale 
cofaliśmy się – wspomina pan Stanisław. 
Zapamiętał jak samoloty latały dosłownie 
na głowami żołnierzy. Cofającemu się 
polskiemu wojsku dawali się we znaki 
dywersanci niemieccy ostrzeliwujący je we 
wsiach. Wchodzące od Prus Wschodnich 
i Śląska wojska niemieckie oskrzydlały 

wojska polskie. Niemcy odcięli Polaków od 
Nakła i Szubina. Pan Stanisław znajdował 
się w szeregach idących na Warszawę. Po 
drodze spotykał rozbite wojsko. Znalazł się 
koło Łęczycy, potem przeszedł Bzurę i zna-
lazł się w Puszczy Kampinoskiej. Przez 
cały szlak bojowy nie miał okazji obsłużyć 
działka, bo nie zetknął się z niemieckimi 
czołgami. 19 września dostał się do niewoli 
niemieckiej. Najpierw ze swoimi kolegami 
– towarzyszami niedoli znalazł się w miej-
scowości Szymanów pod Warszawą. Nie 
przebywał tam długo nazbyt, gdyż został 
przewieziony do Rawy Mazowieckiej pod 
Warszawą. Po krótkim czasie znalazł się 
w Częstochowie. Stamtąd jeńcy polscy 
udali się na pociągi towarowe i zostali wy-
wiezieni do Rzeszy. Pan Stanisław został 
umieszczony w Stalagu 6 a w miejscowo-
ści Hemör .

- Otrzymałem niewolniczy numer 4890. 
Przebywałem w niemieckich koszarach 
z tydzień. Potem Niemcy wywieźli mnie 
na roboty do Westfalii do powiatu (kreis) 
Warburg. Pracowałem u gospodarza 
o nazwisku Otto Prewer w miejscowości 
Mudenhagen –mówi pan Stanisław.

Do kraju powrócił w 1946 roku. Dokład-
nie 25 listopada wypłynął z Lubeki koło 
Hamburga do Polski. Wrócił do Spławia. 
13 czerwca ożenił się z Gertrudą z domu 
Gruszka i zamieszkał w Gądkach, gdzie 
mieszka ze swoja żoną do dziś.

19 września 2001 roku został awan-
sowany do stopnia podporucznika. 10 
kwietnia 2003 roku Zarząd Okręgowy 
Związku Kombatantów Rzeczypospolitej 
Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych 
przyznał mu dyplom uznania za aktywną 

i wieloletnią działalność społeczną. Z oka-
zji 65 rocznicy wybuchu II wojny światowej 
Zarząd Główny ZKRPiBWP przyznał panu 
Stanisławowi dyplom uznania za obronę 
ojczyzny. W 2003 roku otrzymał on w Wiel-
kopolskim Urzędzie Wojewódzkim patent 
nr 40201 zaświadczający o zaszczytnym 
tytule Weteran Walk o Wolność i Niepod-
ległość Ojczyzny podpisany przez prezesa 
Rady Ministrów i kierownika Urzędu do 
Spraw Kombatantów i Osób Represjono-
wanych.

Robert Wrzesiński

Wojenne losy Stanisława Garczyka

Zachowaj  
Trzeźwy Umysł
Kampania pod patronatem Ministra 

Edukacji Narodowej i Sportu.

 Pod koniec marca 2005 roku ruszyła 
kolejna edycja kampanii ,,Zachowaj 
Trzeźwy Umysł”, pod patronatem Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu. Decyzję 
w sprawie uczestnictwa lokalnego sa-
morządu w kampanii podejmowały do 
końca lutego br. osoby w gminie do tego 
upoważnione i mające pieczę nad cało-
ścią przedsięwzięcia. W naszej gminie tą 
osobą była Bożena Kiełtyka - kierownik 
Ośrodka Pomocy Społecznej- pełnomoc-
nik burmistrza ds. realizacji zadań ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdzia-
łaniu alkoholizmowi.

        W kampanię zaangażowali się 
uczniowie szkół podstawowych i gimna-
zjów. W ramach tegorocznej kampanii 
odbyły się cztery konkursy indywidualne 
na tematy: ,,Co robisz, gdy wygrasz ?”, 
,,Mierz wysoko”, ,,Jak wypocząć z trzeź-
wym umysłem?, ,,Napisz list do Dudka”.

Wśród laureatów z całego kraju zna-
leźli się przedstawiciele naszej gminy . 
Michał Rozmiarek uczeń trzeciej klasy  
SP nr 2 z Bnina, który otrzymał puzle 
i Zuzanna Pawlaczyk również z ,, dwójki” 
z czwartej klasy nagrodzona kalendarzem 
. Koordynatorem kampanii w tej szkole 
była Romana Chytrowska – pedagog 
szkolny. W  gimnazjum  nr 1 w Kórniku 
koordynatorkami kampanii były Mag-
dalena Latosińska – pedagog szkolny 
i Beata Olejniczak – Silny –psycholog .  
Uczennica Greta Eltmann z gimnazjum  
napisała list do Jerzego Dudka, od którego 
otrzymała odpowiedz .  W sympatycznym 
liście , z sierpniową datą z Liverpoolu , są 
podziękowania i wiele cennych rad . Czy-
tamy m.in. -,, Na boisku jest jak w życiu: 
trzeba pokonać strach przed rywalem, 
umieć się zmobilizować ,  wytrwać do 
końca i wierzyć w powodzenie.”(.....) Dbaj 
o siebie i swoich bliskich , okazuj przyjaźń, 
uprawiaj sport , bo on uczy dyscypliny , na-
gradzaj siebie za osiągnięte cele , planuj 
czas.......”,,... przekaż tych kilka słów ode 
mnie wszystkim przyjaciołom”. Sławny 
piłkarz nadmienił , że otrzymał wiele listów 
z całej  Polski, które sprawiły mu ogromną  
radość i satysfakcję . 

W pierwszych dniach października 
br. rozpocznie się akcja informacyjna 
o kolejnej edycji kampanii ,, Zachowaj 
Trzeźwy Umysł”. Być może znajdą się 
znów chętni , którzy wezmą  w niej udział 
. Zachęcamy, bo kampania uczy życia bez 
alkoholu , pozytywnego myślenia o sobie , 
zdrowej i rozsądnej rywalizacji, szacunku 
dla innych.                                  

Halina Danieluk  

Bożena Kiełtyka wręcza nagrodę Michałowi 
Rozmiarkowi

CIEKAWI LUDZIE
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CZYSZCZENIE DYWANÓW I WYKŁADZIN ORAZ 
TAPICERKI MEBLOWEJ I SAMOCHODOWEJ

tel. 505-993-046www.karcher.republika.pl

tel. 8190-490, kom. 502-754-017

USŁUGI INSTALACYJNE  
WOD-KAN, C.O., GAZ

DROBNE NAPRAWY, KOMPLEKSOWE REMONTY
Piotr Szymkowiak

KREDYTY GOTÓWKOWE, SAMOCHODOWE, 
HIPOTECZNE DLA OSÓB FIZYCZNYCH I FIRM

pomoc zadłużonym

tel. 504149972

      USŁUGOWO-HANDLOWY ZAKŁAD POGRZEBOWY
MONIKA ORLEWICZ

tel. (24h) 0609848998
ul. 20 Października 93
62-035 KÓRNIK

NAPRAWA SPRZĘTU AGD 
WSZYSTKICH FIRM
PRALKI * LODÓWKI 

ZMYWARKI PRZEPŁYWOWE 
OGRZEWACZE WODY * LADY CHŁODNICZE 

WITRYNY
SZYBKO * TANIO * FACHOWO

tel. dom. (061) 893 94 99, tel. kom. 0507 160 878

KOPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
M. PRZYBYŁ

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

tel. 819-01-46

CENY KONKURENCYJNE

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

Firma Gros Kapitał Sp. z o. o.
poszukuje pracownika na stanowisko

PRZEDSTAWICIEL FINANSOWY

Wymagania:
- komunikatywność,
- zaangażowanie,
- wiek 28-55 lat,

- motywacja do pracy,
- wysoka kultura osobista,
- własny samochód,
- mile widziani studenci zaoczni

kontakt: tel. 2821105 lub 509400930

* trumny
* przewóz zwłok, auto-karawan na terenie całego kraju
* obsługa na cmentarzu
* krzyże, tabliczki
* „klepsydry”
* renowacja pomników lastrykowych

TIPSY!!!
metodą żelową oraz fiberglass

manicure oraz ozdoba paznokci
również z dojazdem do klienta

PROMOCYJNE CENY!

tel. 0 694 165 335 lub 8190-286

REKLAMY
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Od wiosny br. świetlica socjoterapeu-
tyczna w Kamionkach prowadzona przez 
Romanę Lange ma własną, długo ocze-
kiwaną siedzibę w rozbudowanej części 
miejscowego Domu Strażaka. Zatem 
teraz już zajęcia nie muszą się odbywać 
w dużej sali tak jak to było do tej pory. 
Są one prowadzone od poniedziałku do 
piątku w godz. 12.30-17.30, a uczęszcza 
na nie ok. 20 dzieci. Jednym z 7 nowych 
osób chodzących na zajęcia jest Kacper 
Juraszyk z klasy 4 b ze Szkoły Podstawo-
wej w Szczodrzykowie. Kacper regularnie 
uczęszcza na świetlicowe zajęcie. Odrabia 
na nich lekcje, lubi korzystać z komputera. 
Natomiast Bartek Muckus bierze udział 
w zajęciach już od kilku lat i chętnie ob-
sługuje komputer. 

Młodzi ludzie nie tylko odrabiają lekcje, 
bawią się w pomieszczeniu, ale także 
mają do dyspozycji ogrodzony teren koło 
świetlicy.

Znajdujący się od niedawna w świetlicy 
komputer został zakupiony dzięki wsparciu 
sponsora. Sołtys Małgorzata Walkowiak 
podkreśla, że nie wszystkie dzieci mają 
sprzęt komputerowy w domu, stąd jest on 
bardzo przydatny w świetlicy. Także dzięki 
sponsorowi od 30 września rozpoczęły się 
dodatkowe zajęcia z języka angielskiego 
oraz plastyczne. Romanie Lang i sołtys 
Małgorzacie Walkowiak zależy, by jak 

najszybciej w tym roku została przekazana 
do użytku kolejna sala – rekreacyjno-
-sportowa. Ma z niej korzystać młodzież 
z Kamionek - szczególnie w dni wolne od 

nauki, soboty, niedziele.
Jeszcze w tym roku koło świetlicy  ma 

powstać ogród jordanowski – plac zabaw. 

Robert Wrzesiński

ŚWIETLICA W KAMIONKACH CORAZ 
NOWOCZEŚNIEJSZA.

SUKCESY  
i problemy Szczdrzykowa

Szczodrzykowo jest typowo popegeerow-
ską wsią, w której nie ma rolników indywidu-
alnych. Sołtys Roman Jóźwiak podkreśla, 
że we wsi nie ma wielkiego bezrobocia, bo 
mieszkańcy znaleźli sobie pracę w Poznaniu 
i Kórniku. Dużą grupę stanowią za to popege-
erowscy emeryci i renciści. Specyfiką wsi jest
to, że w nieformalny sposób dzieli się na stare 
Szczodrzykowo – wieś oraz Szczodrzykowo 
osiedle. Osiedle tworzą domy budowane 
w latach 60-ych przy ulicy Dworcowej oraz 
bloki powstałe po 1980 roku. 

Sołtys cieszy się, że akurat w tej wsi jest 
szkoła. Będąc w Szczodrzykowie spotkaliśmy 
akurat jej uczniów, którzy brali udział w akacji 
„Sprzątania świata”. Właśnie rozpoczęła 
się budowa sali gimnastycznej i segmentu 
lekcyjnego i być może klasy 1-3 zostaną już 
w3 przyszłym roku przeniesione tu z Roba-
kowa. Roman Jóźwiak wskazuje, iż cały czas 
nierozwiązanym problemem zostaje kwestia 
przynależności boiska. Nie wiadomo czyje 
ono jest szkoły, czy sołectwa. Podkreśla, że 
gdyby uregulowano tę sprawę, wtedy bez 
problemów można by inwestować sołeckie 
pieniądze w rozbudowę boiska, z którego 
przecież i tak mogłaby korzystać szkoła. Na 
razie wykonano boisko do koszykówki oraz 
drugie do siatkówki plażowej. Wydzielone 
jest także miejsce na organizowanie ognisk. 
Marzeniem sołtysa i mieszkańców jest, by 
na boisku powstał kompleks rekreacyjno-
-wypoczynkowy. Byłby tam kort, który zimą 
zamieniano by na lodowisko. Jednak realiza-
cja tych planów zależy od pieniędzy.

Kolejny problem dotyczy świetlicy. Od 
września do czerwca w jej budynku działała 
świetlica socjoterapeutyczna – na zajęcia 
uczęszczało 23 dzieci ze starej części wsi, bo 
te z osiedla nie chodziły tam. Gdyby świetlica 
była na osiedlu, to z kolei młodzi ludzie ze wsi 
nie uczęszczaliby do niej... 

Prowadząca ją pani znalazła sobie inne 
zatrudnienie i na razie świetlica stoi pusta. 
Bożena Kiełtyka obiecała , że może do 
końca września znajdzie się osoba mająca 
odpowiednie uprawnienia pedagogiczne 
i od października świetlica będzie ponownie 
funkcjonować - a jest potrzebna. Na razie od-
bywają się w niej różne uroczystości rodzinne 
itd. Świetlica posiada zaplecze kuchenne, 
w którym dzieci robiły posiłki. W małym po-
mieszczeniu po zabezpieczeniu będzie moż-
na zainstalować komputer. Potrzebne są też 
pieniądze na wymianę dachu, na razie brak 
na to środków. Budynek należałoby też opło-
tować, uporządkować miejsce koło niego. 
W związku z tym, że każda wieś ma posiadać 
w przyszłości połączenie z internetem sołtys 
zastanawia się, czy znajdą się pieniądze na 
jego finansowanie, bo w dotychczasowych
funduszach sołeckich nie widzi pieniędzy na 
utrzymanie internetu.

Roman Jóźwiak jest sołtysem drugą 
kadencję, na kolejną nie zamierza już kan-
dydować, bo uważa, że nie pozwala mu na 
to zdrowie. Chce, by jego pracę kontynuowali 
młodsi a najlepiej też lepsi. Za jego kadencji 

w ostatnich latach została 
oświetlona ulica Dworco-
wa. Oświetlenie otrzymała 
też stara część - tzw. wieś. 
W przyszłości wzdłuż bloków 
na ulicy Ogrodowej ma być 
utwardzona nawierzchnia. 
Są inne problemy dnia co-
dziennego. Część miesz-
kańców Szczodrzykowa 
skarży się na nocne hałasy 

dochodzące z niektórych 
zakładów.

W czerwcu był zorgani-
zowany festyn dla dzieci, 
planowane jest przeprowa-
dzenie Gwiazdki.

Sołtys jest niezadowolony 
z tego, że nie wszystkie 
sprawy dotyczące Szczo-
drzykowa są konsultowane 
z Radą Sołecką, sołtysem, 

mieszkańcami. Na przykład 
na ulicy Ogrodowej zrobiono 
przejście dla pieszych, które 
nikomu nie służy. Roman 
Jóźwiak podkreśla, że są 
tu ludzie, którzy starają się 
pomagać, ale niestety nie 
brakuje takich przeszka-
dzających – jego zdaniem 
„chorych na władzę”...

Robert Wrzesiński

GMINA
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Jak zwykle wielką radością udają się do 
Kamionek „Bure Misie” ze Wspólnoty Bu-
rego Misia po opieką „Burych Niedźwiedzi”. 
Tym razem w sobotę 1 października przy-

była tu II grupa z Poznania, której liderem 
jest Justyna Walkowiak – córka sołtys Mał-
gorzaty Walkowiak. W sumie przyjechał ok. 
40 „Burych Misiów”, „Burych Niedźwiedzi” 
oraz rodziców, by wziąć udział w powitaniu 
jesieni. Najpierw oczywiście było serdecz-
ne powitanie. Goście otrzymali słodki 
poczęstunek w Domu Strażaka, potem tań-
czyli przy muzyce. Następnie wzięli udział 
w przejażdżce byczkami udostępnionymi 
przez pana Janusza Dudka. W tym cza-
sie pozostali śpiewali różne pieśni. „Bure 
Misie” ze swoimi opiekunami poszły też na 
spacer do lasu. Po obiedzie przygotowa-
nym przez Radę Sołecką wszyscy wzięli 
udział w „kole fortuny” a zdawane w nim 
pytania dotyczyły wspomnień z pobytu na 
letnim obozie. Wszyscy otrzymali upominki 

– porcelanowe kaczki darowane przez fir-
mę „Pierot”. Dostali także zegarki budziki 
przekazane przez innego sponsora dzięki 
staraniom Rady Sołeckiej. Uczestnicy im-

prezy, którym sprzyjała słoneczna, ciepła 
pogoda, przeszli na boisko, gdzie wzięli 
udział w zabawach – slalomie z piłką, sko-
kach w workach. Z te konkurencje otrzy-
mali chipsy przekazane Radzie Sołeckiej 
przez sponsora. Potem było przeciąganie 
liny. Nie zabrakło ogniska, przy którym były 
pieczone kiełbaski i wspólne śpiewanie. Na 
koniec wszyscy zebrani zrobili tradycyjny 
harcerski krąg.

Jednym z „Burych Niedźwiedzi” jest 
Marysia, która do Kamionek przyjechała po 
raz pierwszy. Rozpoczęła teraz studia na 
polonistyce na UAM. Do Wspólnoty Burego 
Misia wstąpiła za namową kuzynki. Na sta-
łe opiekuje się Gosią i Magdą. Podkreśla, 
że przebywanie na spotkaniach Wspólnoty 
stanowi odskocznię od codzienności. 

W Wspólnocie nie ma bowiem „wyścigu 
szczurów”, wszyscy są mili.

- To jest Wspólnota, w której każdy może 
znaleźć coś dla siebie. Panuje tu radość. 
Jest to wspaniałe miejsce, w którym nie ma 
gorszych i lepszych, wszyscy są przyjaciół-
mi, rozumieją się bez słów . Wszyscy się 
tylko uśmiechamy. – opowiada Marysia. 

Łukasz – student II roku pedagogiki 
specjalnej na UAM mówi, iż do Wspólnoty 
należy od października ubiegłego roku. 
Uczestniczy w jej spotkaniach nie dlatego, 
że akurat studiuje taki kierunek, ale robi 
to z przyjemnością. Zwierza się, iż opieka 
nad niepełnosprawnymi przynosi mu wiele 
radości. 

Ania po raz pierwszy dotarła do Kamio-
nek - jest podopieczną Stowarzyszenia 
Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. 
Leszka Grajka w Swarzędzu. Uczęszcza 
do kl. 3 g Gimnazjum nr 3 w Swarzędzu 
im. Polskich Noblistów. Powiedziała, iż 
w Kamionkach jest super! Akurat było to jej 
pierwsze spotkanie we Wspólnocie Burego 
Misia. Podobnie jak ona do Wspólnoty do-
piero wstąpili i po raz pierwszy przyjechali 
do Kamionek bracia Piotr i Paweł Kmieciak 
– także należący do SPDST im. Leszka 
Grajka, uczęszczający do kl. I d w Gimna-
zjum nr 2 w Swarzędzu. Im także podobało 
się w Kamionkach. 

Tradycyjnie już pobyt Wspólnoty Burego 
Misia w Kamionkach odbył się dzięki pomo-
cy ze strony sołtys Małgorzaty Walkowiak, 

Rady Sołeckiej, OSP i mieszkańców wsi. 
MPK z Poznania nieodpłatnie zapewniło 
dojazd i powrót. 

Robert Wrzesiński

BURE MISIE WITAŁY JESIEŃ
CIEKAWI LUDZIE
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Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom z Niepełnosprawnością Inte-
lektualną i Ruchową „Klaudynka” wzięło 
udział w zorganizowanym w sobotę 24 
września przez swarzędzkie Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej 
Troski im. Leszka Grajka I Diecezjalnym 

Przeglądzie Piosenki Religijnej Osób 
Niepełnosprawnych „Anielskie Śpiewo-
granie 2005”. Odbył się on w kościele 
pod wezwaniem Matki Bożej Miłosier-
dzia w Swarzędzu.

Na wstępie Urszula Jankowiak – so-
listka opery zaśpiewała pieśń „Ave Ma-
ria” Schuberta. Wszystkich zebranych 
powitał  – ksiądz kanonik - proboszcz 
Henryk Ogrodnik, otwarcie przeglądu 
dokonał ksiądz prałat Szymon Daszkie-
wicz, który przekazał pozdrowienia od 
ks. abp Stanisława Gądeckikego- ksiądz 
Szymon Daszkiewicz dyrektor Chóru 
Katedralnego. Przewodnicząca Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej 
Troski im. Leszka Grajka – Barbara 
Kucharska przedstawiła gości, zespoły 
oraz wolontariuszy. 

Delegacja WTZ wniosła  sadzonkę 
dębu, który zaplanowano posadzić ku 
czci wielkiego Papieża Jana Pawła II.

Znana i popularna piosenkarka Halina 
Benedyk zaśpiewała „Barkę” – 

potem zaprezentowali się niepełno-
sprawni wykonawcy i ich opiekunowie, 
a ich występy oceniało jury w składzie: 
ksiądz prałat Szymon Daszkiewicz, 
Halina Benedyk, burmistrz Swarzędza 
– Anna Tomicka, solistka opery Urszula 
Jankowiak.

Najpierw wystąpili gospodarze czyli 
Warsztat Terapii Zajęciowej Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej 
Troski im. Leszka Grajka.

Kórnickie Stowarzyszenie Pomo-
cy Osobom  z Niepełnosprawnością 
Intelektualną i Ruchową „Klaudynka” 
reprezentowały trzy osoby: poruszająca 
się na wózku inwalidzkim Emilka Mika 
oraz wolontariuszki Joanna Kominek 
i Agnieszka Chmielewska. Najpierw 
zaprezentowały piosenkę zespołową 
„Dobra Matko”. Utwór „Ty Panie” zaśpie-
wała solo - Emilka Mika. Wykonawczynie 

z „Klaudynki” zostały nagrodzone grom-
kimi brawami.

Wystąpi l i  także: Stowarzyszenie 
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
„Sokoły” z Poznania z ul. Promienistej, 
Piotr Kmieciak, Krzysztof Jawoszek, 
Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych 
i Słabowidzących „Przystań” z Poznania 
ul. Ognik, Piotr Cwojda, Stowarzyszenie 
Osób z Epilepsją, Niepełnosprawnych 
i ich Przyjaciół „Koniczynka” z Poznania 
ul. Swoboda, Centrum Pomocy z Pobie-
dzisk, Julka Kamińska, Stowarzyszenie 
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
„Promyk” z Komornik, Zespół Szkół 
nr 105 z Poznania – „Zespół na 105”, 
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym - Koło 
w Lwówku Wlkp., Sandra Paetz, Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej 
Troski im. Leszka Grajka - młodsze 
dzieci pod kierunkiem Jurka Kota

Ks. Szymon Daszkiewicz poinfor-
mował, ze zdaniem jury wszyscy wy-
konawcy zajęli pierwsze miejsce! Ich 
przedstawicielom wręczono dyplomy 
i statuetki

Barbara Kucharska podziękowała za 
pomoc w zorganizowaniu i przebiegu  

przeglądu. 
Pod kierunkiem Haliny Benedyk za-

śpiewano pieśń „Abba Ojcze” Wszyscy 
trzymali się za ręce, w kościele zapa-
nowała wspaniała, wzniosła atmosfera, 
która przecież i tak była doskonała 
podczas całego konkursu.

Zebrani po wyjściu z kościoła wy-
puścili baloniki, które leciały do nieba 
– do Jana Pawła II. Na koniec wszyscy 
utworzyli krąg i zaśpiewano piosenkę 
„Jaka siła”.

Robert Wrzesiński

„KLAUDYNKA”  
NA „ANIELSKIM ŚPIEWOGRANIU 2005”

CIEKAWI LUDZIE
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ZARZĄD POWIATU ŚREDZKIEGO
ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczo-

ny na sprzedaż nieruchomości, 
położonej w Kijewie gmina Środa Wlkp.

zapisanej w księdze wieczystej KW 32243

Nieruchomość zabudowana oznaczona  
w ewidencji gruntów jako działka nr 155/16,  
o powierzchni 0,7711 ha, ark. mapy 1.

W skład nieruchomości wchodzą:
- budynek mieszkalny (dwór), parterowy z pod-
daszem, o powierzchni użytkowej (parter i pod-
dasze) 310,5 m2, częściowo podpiwniczony,
- budynek gospodarczy o powierzchni użytko-
wej 93,8 m2,
- park. 

Teren jest ogrodzony, częściowo utwar-
dzony. Zgodnie z opinią Wielkopolskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jest 
to zespół dworsko-parkowy, w skład którego 
wchodzą dwór murowany (rok budowy ok. 
1880) oraz park krajobrazowy z końca XIX w., 
ujęty w ewidencji zabytków. Ochronie konserwa-
torskiej podlega układ przestrzenny założenia 
parkowego oraz budynek dworu. Park należy 
zachować w jego historycznych granicach i nie 
dokonywać żadnych dodatkowych wydzieleń 
czy wygrodzeń. Wszelkie prace remontowo-
-budowlane przy budynku dworu, ewentualnie 
nowe lokalizacje, nasadzenia oraz wycinki na 
terenie parku należy konsultować ze służbami 
konserwatorskimi. 

Część budynku, dobudowana do dworu 
w 1943 roku (parterowa, kryta papą) nie jest 
zabytkowa. Konserwator Zabytków nie wnosi 
zastrzeżeń do zamiaru jej rozbiórki. Zespół 
dworsko-parkowy nie jest wpisany do rejestru 
zabytków. Wjazd na teren nieruchomości istnie-
je bezpośrednio od utwardzonej drogi powiato-
wej. W sąsiedztwie działki znajduje się sieć wo-
dociągowa, energetyczna i telekomunikacyjna.  
Z przebiegiem sieci uzbrojenia można zapo-
znać się w Zespole Uzgadniania Dokumentacji 
Projektowej w Starostwie Powiatowym w Śro-
dzie Wlkp. ul. Daszyńskiego 5 (pokój nr 203, 
tel. 2858022).

Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego gminy Środa Wlkp. nie obowiązuje. 
Określenie sposobu zagospodarowania i wa-
runków zabudowy terenu następuje w drodze 
decyzji o warunkach zabudowy. W studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Środa Wlkp. jest to teren 
zieleni publicznej oraz teren z wiodącą funkcją 
przemysłowo-gospodarczą. 

W skład nieruchomości wchodzą użytki 
gruntowe o symbolu B - tereny mieszkaniowe, 
Bz - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe oraz N - 
nieużytki.  Przekazanie - przejęcie nieruchomości 
nastąpi w dniu sporządzenia umowy notarialnej 
przenoszącej własność.

Cena wywoławcza: 150 000 zł (zwolnienie 
z podatku VAT), wadium: 15 000 zł

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbę-
dzie się w dniu 21 października 2005 r. o godzi-
nie 9.00 w sali nr 107 (parter) Starostwa Powiato-
wego w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 
5. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik 
zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem 
przetargu.

W przetargu mogą brać udział osoby, które 
wniosą wadium w pieniądzu, w wyżej określonej 
wysokości, nie później niż dnia 14 października 
2005 r. na konto Starostwa Powiatowego w Śro-
dzie Wlkp. PKO BP S.A. O/Śrem Nr 37 1020 
4160 0000 2402 0007 2215. Za termin wniesienia 
wadium uważa się dzień wpływu wadium na 
wskazane wyżej konto. 

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika 
przetargu podlega przedłożeniu komisji przetar-
gowej przed otwarciem przetargu. Wadium zwra-
ca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu 
przetargu, jednak nie później niż przed upływem 
3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważ-
nienia lub zakończenia przetargu wynikiem 
negatywnym, przelewem na konto wskazane 
przez uczestnika przetargu. Wadium wniesione 
przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczo-
ne zostanie na poczet ceny nabycia własności 
nieruchomości. 

Wysokość postąpienia ustalą uczestnicy 
przetargu, z tym, że postąpienie nie może wy-
nosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrą-
gleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczest-
ników, jeśli przynajmniej jeden uczestnik zaofero-
wał co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny 
wywoławczej. Protokół z przeprowadzonego 
przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy 
notarialnej.

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nie-
ruchomości z nabywcą będącym cudzoziemcem 
w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców jest uzyskanie zezwolenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji, na zasadach i w sytuacjach określonych  
w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U.  
z 1996 r. nr 54, poz. 245 ze zmianami).

Cudzoziemiec przystępując do przetargu 
musi przedłożyć promesę - przyrzeczenie wy-
dania ww. zezwolenia. Nabywca zobowiązany 
jest zapłacić cenę sprzedawanej nieruchomo-
ści (umniejszoną o wcześniej wpłacone wa-
dium), nie później niż do dnia zawarcia umowy 
przenoszącej własność. 

Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień 
wpływu należności na wskazane konto. Oso-
ba ustalona jako nabywca zostanie zawiado-
miona o miejscu i terminie zawarcia umowy 
sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 
21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.  Na-
bywca nieruchomości ponosi koszty notarialne 
i sądowe, które określi notariusz w umowie 
notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieru-
chomości nie stawi się bez usprawiedliwienia 
w miejscu i terminie podanym w zawiadomie-
niu, organizator przetargu możne odstąpić 
od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie 
podlega zwrotowi. Zarząd Powiatu Średzkiego 
może odwołać przetarg jedynie z ważnych po-
wodów, niezwłocznie podając informację o od-
wołaniu przetargu do publicznej wiadomości, 
poprzez wywieszenie w siedzibie Starostwa 
oraz ogłoszenie w prasie, podając przyczynę 
odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje o nieruchomości 
można uzyskać w pokoju nr 125 (parter) Sta-
rostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. lub te-
lefonicznie pod nr 061-285-80-51 wew. 141. 

Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest 
na stronie internetowej www.srodawlkp-powiat.
pl/bip.php, oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Środzie Wlkp. (parter).

Komisja przetargowa przeprowadzi prze-
targ zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity 
tekst Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zmia-
nami), oraz z rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu  
i trybu przeprowadzania przetargów oraz roko-
wań na zbycie nieruchomości (Dz.U. nr 207, 
poz. 2108).

Starosta Średzki
mgr inż. Paweł Łukaszewski

Chór Castellum Cantans  
zaprasza wszystkich miłośników muzyki!

Ktokolwiek chce i czuje się na siłach by przeżyć wielką przygodę z muzyką 
chóralną może dołączyć do nas i spróbować swych sił.

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 0601 179 596 
lub zapraszamy na próbę, która najczęściej odbywa się we wtorki od godziny 

19:00 w Domu Parafialnym na ul.Wojska Polskiego w Kórniku.

Zarząd

REKLAMY
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GMINNE SZTAFETOWE BIEGI PRZE-
ŁAJOWE

Mistrzostwo  Gminy w Sztafetowych 
Biegach Przełajowych wywalczyła 
reprezentacja Szkoły Podstawowej 
w Bninie. Na terenie OSiR w  sztafetach 
10x 800m biegało naprzemian 5 dziewcząt 
i 5 chłopców z 4 szkół naszej gminy. Ze-
spół z Bnina, pod kierunkiem nauczycielki  
Małgorzaty Iszkułło  w składzie: Justyna 
Piasecka, Paweł Ruta, Klaudia Gramsz 
Tomasz Labijak, ,  Karina Wiatr,  Przemy-
sław Zakrzewicz, Kinga Sójka, Krzysztof 
Banaszak, Sandra Szczepaniak, Aleksan-
der Matysiak będzie reprezentował nasze 
środowisko w zawodach powiatowych 
(3.10.2005). Drugie miejsce zajęła szkoła 
z Szczodrzykowa, trzecie podstawówka 
z Kórnika a czwarte SP Radzewo. 

Plakietki, medale i pamiątkowe znaczki 
sponsorował sklep „Russel”z ul. Staszica.
Gminne Sztafetowe Biegi Przełajowe 
Gimnazjów wygrała szkoła z Kórnika.

Dziewczęta pod kierunkiem  p. Doroty 
Frąckowiak biegały w składzie: Magdalena 
Wójkiewicz, Justyna Kmieciak, Weronika 
Szmańda, Katarzyna Przekota, Beata 
Zwierzyńska, Ewa Jankowska, Magdale-
na Franczak, Karolina Walkowiak,Natalia 
Wujek,Paulina Szulda.

W drużynie p. Huberta Nowickiego 

biegalichłopcy: Łukasz Labijak, Bartosz 
Rajkowski, Jakub Kalisz, Mateusz Urbań-
czyk, Tomasz Zwierzyński, Adrian Dryer, 
Wojciech Hryciuk, Dawid Michalak, Piotr 
Kurminowski, Dawid Płachta. Zwycięskie 
zespoły będą reprezentowały naszą gminę 
w Luboniu.

ARA

 NA PRZEŁAJ PO  MEDALE

W Robakowie odbyły się Indywidual-
ne Biegi Przełajowe dla gimnazjalistów. 
Młodzi biegacze walczyli o prawo udziału 
w Mistrzostwach Powiatu. W Luboniu 
21.10.2005 wystartują:

Biorąc pod uwagę 5 najlepszych z każ-
dej szkoły  we wszystkich  kategoriach 
wiekowych, współzawodnictwo drużynowe 
wygrały dziewczęta i chłopcy z Gimnazjum 
w Kórniku . ARA

SPORT

Dziewczęta kl.I-II                                Chłopcy kl.I-II
1. Przekota Katarzyna-  G.Kórnik 1. Ratajczak Piotr-G.Robakowo
2. Kruk Paulina –           G.Robakowo 2. Chojna Michał-   G.Robakowo
3. Szmańda Weronika-  G.Kórnik 3. Dryjer Adrian –   G.Kórnik
4. Kwiatosz Anna-          G.Robakowo 4. Płachta Dawid -  G.Kórnik
Dziewczęta kl.III                                           Chłopcy kl.III
1. Wójkiewicz Magdalena- G.Kórnik              1. Labijak Łukasz-  G.Kórnik
2. Szulda Paulina-              G.Kórnik              2. Michalak Dawid- G. Kórnik
3. Obiegałka Agnieszka-    G.Robakowo  3. Simon Dominik-  G.Robakowo
4. Kmieciak Justyna -         G.Kórnik              4. Graf Jacek Robakowo
                                                                           i Pluta Tomasz z Robakowa

SZKOLNA PIŁKA NOŻNA

Na boisku w Ośrodku i Rekreacji w Kór-
niku odbył się mecz piłki nożnej pomiędzy 
gimnazjalistami z Robakowa i Kórnika. 
Rywalizację wygrało Gimnazjum z  Kór-
nika, które pokonało Robakowo 6 : 1. 
Bramki zdobyli: Piotr Kurminowski- 2, 
Tomasz Dryjer- 2, Jakub Szarzyński – 1, 
Maciej Kędziora- 1. Jedyną bramkę dla 
Robakowa strzelił Jakub Bortlisz.

Półfinał Mistrzostw Powiatu Poznań-
skiego odbędzie się 12 października 
2005 na Błoniach w Kórniku o godz.9,30. 
Oprócz gospodarzy o awans do finału 
walczyć będą reprezentacje z Mosiny, 
Puszczykowa i Kostrzyna .  ARA

SIATKÓWKA PLAŻOWA

Po raz pierwszy w gminie odbyły się mi-
strzostwa gimnazjów w piłce plażowej.

Na boisku szkolnym  w Kórniku wal-
czyły po dwa zespoły z Kórnika i Ro-
bakowa. 

Wśród dziewcząt zwyciężyła para 
Adela Michałowska- Sylwia Klaczyńska  
przed Magdaleną Kapustą - Pauliną Dotą  
z Robakowa a miejsce trzecie zajęły kór-
niczanki Natalia Wujek-Dagmara Górska.                                                                                             
Pierwsze i drugie miejsce w kategorii 
chłopców wywalczyli także gimnazjalisci 
z Robakowa: Błażej Andrzejewski - Jan 
Dobrzyński  i  Jacek Graf z Dominikiem 
Simon. Trzecie miejsce zajęła para z Kór-
nika: Przemysław Walaszczyk i Mikołaj 
Karaś. Zwycięskie pary wystartują w za-
wodach powiatowych. W punktacji ze-
społowej zwyciężyło  Robakowo.  ARA

LEKKOATLECI  LICEUM W FINALE

Na stadionie Olimpii  w Poznaniu startowa-
li lekkoatleci rejonu Poznań o wejście do fina-
łów indywidualnych zawodów lekkoatletycz-
nych Wielkopolski. Z Liceum Ogólnokształ-
cącego w Kórniku awans wywalczyli: Marta 
Pucek w rzucie oszczepem-29,00- drugie 
miejsce w rejonie oraz Błażej Wójkiewicz na 
800m-2:11,50, Tomasz Jakubowski w skoku 
w dal-5,82, Robert Bartczak na 100m 12,30, 
którzy zajęli miejsca czwarte. ARA

HISTORIA SPORTU SZKOLNEGO 
w Liceum. 

Z okazji  60-lecia Liceum Ogólnokształ-
cącego w Kórniku wydana została książka 
„Historia Sportu  w Kórnickim Liceum ” au-
torstwa nauczycielki wf Iwony Rauk. 

Zawiera ona wiadomości dotyczące 
działalności Szkolnego Klubu Sportowe-
go „Orzeł” oraz sukcesy absolwentów  

w szkole i poza nią.
Można zapoznać się z wspomnieniami 

dotyczącymi sportu dawniej a dzisiaj, udziału 
SKS-u w Ogólnopolskich Zlotach Przodu-
jących SKS, działalności Młodzieżowych 
Organizatorów Sportu, nazwiska osób , 
które na sportowo wyróżnili się w konkursach 
plastycznych i literackich. Opisane są także 
sukcesy absolwentów w takich imprezach 
jak „Sprawni jak żołnierze”, w Wielobojach 
Sprawnościowych, w konkursach  tanecz-
nych i aerobiku, w gimnastyce, koszykówce, 
siatkówce, piłce ręcznej, piłce nożnej a także 
w kręglach, tenisie ziemnym i w pływaniu. 
Wiele miejsca poświęcono lekkoatletom, 
którzy odnosili sukcesy nie tylko w szkole , 
powiecie , w województwie ale  reprezentu-
jąc Polskę  startowali  w kraju i za granicą. 
Na końcu opracowania są tabele rekordów 
szkoły i najlepszych wyników w poszczegól-
nych konkurencjach lekkoatletycznych, które 
uprawiane są do dzisiaj. 

Absolwenci, którzy brali udział w okolicz-
nościowych imprezach sportowych,  które 
odbyły się  w czerwcu b.r. zostali także wpisa-
ni do sportowej historii szkoły. Opracowanie 
ukazało się dzięki  życzliwości  absolwentom 
- sponsorom. 

Autorka i współtwórcy powstania opra-
cowania serdecznie dziękują absolwentom 
szkoły za okazane serce i pomoc finanso-
wą. 

Pomoc okazali: Maciej Olejnik, Marcin 
Grześkowiak- Firma „Surówki-Grześkowiak, 
Katarzyna Zimniak - Bank Spółdzielczy, 
Maciej Małecki, Rafał Olejnik oraz Marek 
Serwatkiewicz. Egzemplarze „Kroniki Sportu 
Szkolnego” w 60-leciu liceum są jeszcze  do 
nabycia u autorów opracowania. red
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* Sprzedam tanio działkę budowlaną 2000 m2 w Konarskim (Bnin, Kórnik). Tel. 663 713 271, 691 764 324
* Sprzedam działkę budowlaną 879 m2 w okolicy Robakowa. Tel. 502 754 206
* Szukam do wynajęcia pomieszczenia pod działalność gospodarczą (sklep) w Kórniku. Tel. 661 808 523
* Sprzedam sofę, kanapę rozciąganą „Kubuś” i dwa fotele. Tel. 8190-713
* Język angielski (absolwentka UAM), korepetycje (doświadczenie w nauczaniu dzieci), tłumaczenia. Tel. 502 335 480, 8170-103
* Sprzedam Forda Escorta kombi 1.8 gaz, 1993 r., hak, lub zamienię na dostawczy – skrzyniowy. Tel. 600 187 567, 602 152 790
* Kupię dom w Kórniku-Bninie bez pośredników. Tel. 28 39481, kom. 602 444 759
* Sprzedam skrzynkę na prąd budowlany – 100 zł. Tel. 898 06 42
* Pomogę w nauce języka angielskiego (szkoła podstawowa i gimnazjum). Tel. 8171-960 (po godz. 17.00)
* Kolekcjoner kupi antyki: meble, obrazy, lampy, zegary, medale, gramofony, skrzypce, oraz inne starocie, przyjadę. Tel. 0601 308 880
* Fizyka, matematyka, chemia, biologia - przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego. Solidnie i tanio. Tel. 696 039 552 
* Kupię żółwia lądowego. Tel. 691 077 580 

SPORT

KŁOS ZANIEMYŚL-KOTWICA  
3-2 [2-2]

W środę 28 września Kotwica odrobiła 
zaległości ligowe w Zaniemyślu. Nie była 
to udana eskapada. W deszczowej aurze 
Kotwica ruszyła do zdecydowanych ataków 
i bardzo szybko bo już w 4 minucie po 
składnej akcji całego zespołu Jarek Lasek 
uzyskał dla nas prowadzenie. Uśpiło to 
czujność naszej obrony i kolejno w 10 i 15 
minucie po kiksach defensorów to Kłos 
wyszedł na prowadzenie 2-1. 
Dalsza część I połowy prowadzona była 
pod dyktando Kotwicy i tylko należało 

czekać, kiedy padnie wyrównująca bramka. 
Nastąpiło to dopiero w 44 minucie, kiedy to 
po składnej kontrze Maciej Matuszewski 
doprowadził do remisu.
W drugiej części to jakby inna Kotwica 
wybiegła na murawę boiska. Zostaliśmy 
zepchnięci do głębokiej defensywy i raz 
po raz sunęły ataki gospodarzy na naszą 
bramkę. Gdy wydawało się, że spotka-
nie zakończy się remisem w 88 minucie 
zawodnik  Kłosa zdobył zwycięskiego 
gola dla gospodarzy i mecz zakończył się 
wynikiem 3-2.

KOTWICA-ZJEDNOCZENI TRZEMESZNO 
3-0 [1-0]

W sobotę Kórniczanie podejmowali ostat-
nią drużynę w tabeli klasy okręgowej i w 
pełni zrehabilitowali się za środową poraż-
kę z Kłosem Zaniemyśl.
Od początku spotkania Kotwica uzyskała 
optyczną przewagę a do pełni szczęścia 
brakowało tylko goli. Przysłowie mówi do 
trzech razy sztuka i sprawdziło się to po-
wiedzenie u Łukasza Słabolepszego, który 
to po wykonaniu trzeciego rzutu wolnego 
z okolic pola karnego gości uzyskał zasłu-
żone prowadzenie dla gospodarzy.
W II połowie nieco śmielej zaatakowali 
goście i stworzyli sobie kilka okazji bram-

kowych, jednak na posterunku był Maciej 
Bzdęga. Kotwica zaczęła grać z kontry 
i to przyniosło efekt bramkowy. W 63 min. 
Na 2-0 podwyższył w zamieszaniu w polu 
karnym Jarosław Joppek, a zwycięstwo 
Kotwicy przypieczętował po pięknej kontrze 
Łukasz Szymczak.

SKŁAD KOTWICY:   
BZDĘGA-NIEMIER M.(STACHOWIA-
K),SZYMCZAK, LANDSKOWSKI, KONO-
WAŁ (MAJCHRZAK), SŁABOLEPSZY, 
BORKOWSKI (PATOKA), LASEK, MA-
TUSZEWSKI (SMOCZYŃSKI), ŁĘCKI, 
JOPPEK .

MIŁE ZŁEGO POCZĄTKIEM

PEŁNA REHABILITACJA

Z kroniki towarzyskiej !!!!
24 września w związek małżeński wstąpił nasz wielokrotny kapitan zespołu Marcin 

Niemier. Jego wybranką została Małgorzata Sobkowiak z Kórnika.  
Na nowej drodze życia Zarząd Klubu oraz piłkarze, życzą wszelkiej pomyślności 

i sukcesów nie tylko sportowych.

Międzyszkolny Uczniowski Klub 
Sportowy "Wieża Kórnicka" 

organizuje:

- naukę gry w szachy od podstaw  
dla dzieci

- doskonalenie gry dla dzieci  
i młodzieży.

Zajęcia będą się odbywały w Gim-
nazjumw Kórniku w czwartki według 

planu:
 17:30-18:15 - nauka od podstaw,
 18:15-19:00 - gra szkoleniowa.

 Szkolenie jest bezpłatne.  
Droga do zdobywania kategorii sza-

chowych wiedzie
przez udział w turniejach klasyfikacyj-
nych po wstąpieniu do MUKS "Wieża

Kórnicka". 

Zapraszam do udziału-
Ryszard Bartkowiak.

DWA MEDALE 
SZACHISTÓW „WIEŻY KÓRNICKIEJ” 
W MISTRZOSTWACH MIĘDZYWOJE-
WÓDZKICH JUNIORÓW W DŹWIRZYNIE.

  W MMJ-Dźwirzyno 2005, które odbyły się 
dniach 11-18 września szachiści z Kórnika 
uzyskali następujące lokaty:

grupa C-17
Mateusz Płończak zdobył III miejsce 
i awans do finałów MPJ 2006

grupa D-17 
Magdalena Lewandowska - III miejsce 
i awans do finałów MPJ 2006

grupa D-15 
Natalia Szymańska uzyskała 14 miejsce,

grupa D-13 
Jolanta Andrecka uzyskała 13 miejsce.
W finale MPJ 2006 zagra również Domi-
nik Płończak, który awans do MPJ 2006 
uzyskał za II miejsce w MPJ w szachach 
szybkich.
  
Grupą opiekował się Ryszard Bartkowiak-
-prezes MUKS "Wieża Kórnicka".

                                                        
  Lokata   Nazwa zespołu                           Mecze  Pkt.    Bramki  
  1.  Unia Swarzędz                                        6      16        14-4      
  2.  Lechita Kłecko                                         6      12        13-6      
  3.  Grom-Ciepłownik Plewiska                      6      11        14-6     
  4.  Lipno Stęszew                                         5      10        11-9     
  5.  Piast Kobylnica                                        6      10        11-11     
  6.  Kotwica Kórnik                                      6        8          7-7      
  7.  Stella Luboń                                            6        8         8-15     
  8.  1922 Lechia Kostrzyn                              6        7        11-10     
  9.  KS Łopuchowo                                        6        7        11-10     
 10.  Kłos Zaniemyśl                                       6       7        11-14     
 11.  TPS Winogrady Poznań                          5        6          9-9       
 12.  Vitcovia Witkowo                                     6        6        10-14     
 13.  GKS Gułtowy                                           6       5          6-9      
 14.  Zjednoczeni Trzemeszno                        6        3         5-17     
 15.  NKS Niepruszewo                                   0        0          0-0      
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REKLAMY

PANELE LAMINOWANE

Sprzedawca w hurtowni polecał mi pane-
le laminowane na podłogi. Co to za materiał 
i czy faktycznie jest godny uwagi?

Adam C. Kórnik

Panele laminowane można kupić w dwóch 
zasadniczych odmianach – montowane na 
klej i bezklejowe. Jednak w obu przypadkach, 
chcąc cieszyć się długo ładną podłogą warto 
przestrzegać paru zasad.  Istotna sprawa przy 

montażu paneli to wyrównanie podłoża.  Do-
puszczalne różnice poziomów to +/- 3 mm na 
długości 2 m. Większe różnice trzeba zniwelo-
wać.

Trzeba też pamiętać, że posadzka pod pane-
lami powinna być sucha. Od wylania posadzki 
betonowej do układania paneli muszą minąć 
przynajmniej 4 tygodnie. Jeśli pomieszczenie 
nie było ogrzewane i wietrzone trzeba odcze-
kać dłużej. 

Panele montuje się zawsze rozpoczynając 
od najbardziej oddalonego od drzwi narożni-
ka, w ich kierunku. Dłuższy bok powinien być 
układany zgodnie z kierunkiem padania światła 
dziennego, aby zniwelować możliwość powsta-
wania punktów załamywania się światła. 

Gdy montuje się panele w pomieszczeniach 
o dużych powierzchniach (długości przekracza-
jącej 10 m lub/i szerokości ponad 8 m) trzeba 
zadbać o pozostawienie dodatkowych szczelin 
dylatacyjnych. Przeszkodą w ułożeniu paneli 
laminowanych nie jest także wodne ogrzewanie 
podłogowe. Tyle, że same prace trzeba prze-
prowadzać, gdy jest wyłączone. Temperatura 
podłoża w czasie montażu nie może być wyż-
sza niż 18 st C.  Ogrzewanie można stopniowo 
włączać dobę po zamontowaniu paneli. Maksy-
malna temperatura podłoża nie może przekra-
czać 26 st. C.

W przypadku montażu paneli na klej trzeba 
pamiętać o smarowaniu nim całej powierzchni 
pióra. Po dociśnięciu desek do siebie nadmiar 
kleju należy natychmiast usunąć najpierw wil-
gotną, później suchą szmatką. 

Gdy mamy do czynienia z panelami bezklejo-
wymi wystarczy je dopasować i lekko przechy-
lić, a deski same się zakleszczą. Dodatkową 
zaletą tego rozwiązania jest możliwość rozmon-
towania podłogi i ułożenia jej w innym pomiesz-
czeniu. Przed decyzją o kupnie i montażu po-
lecamy Panu wizytę w Składzie budowlanym 

VOX w Poznaniu przy ulicy Głogowskiej 216 
oraz przy ulicy Św. Michała 100 lub kontakt 
z naszymi specjalistami  poprzez stronę 
www.vox.pl.  raw

CO SŁYCHAĆ ZA OKNEM ?

Wybierając okna  warto zwracać uwa-
gę nie tylko na współczynnik przenikania 
ciepła (co robi większość kupujących), ale 
i sprawdzić w jakim stopniu zamknięte okna 
ochronią przed hałasem.

To, żeby okna skutecznie izolowały także od 
dźwięków jest szczególnie ważne dla miesz-
kańców budynków położonych w pobliżu ruchli-
wych ulic, lotnisk czy torów kolejowych. Mimo 
to wiele osób nie zwraca szczególnej uwagi na 
ten parametr, zakładając, że okno szczelne bę-
dzie skutecznie izolowało także od hałasu. To 
prawda tylko częściowo. O tym jaka część ha-
łasu „zatrzyma się na ulicy”, jaka wniknie przez 
zamknięte okno do mieszkania decyduje liczba 
szyb, odległość między nimi oraz rodzaj gazu 
znajdujący się w  przestrzeniach pomiędzy szy-
bami. Z dostępnych na rynku okien te najlepiej 
tłumiące dźwięki mają współczynnik izolacyjno-
ści akustycznej wahający się od 30 do 40 dB. 
Oznacza to, że całkowicie izolują od dźwięków 
o takim bądź niższym natężeniu. W przypadku 
większego hałasu - do pomieszczenia dociera 
go mniej o podaną wartość

Dźwięki o większym natężeniu słychać odpo-
wiednio słabiej. I tak jeśli okno ma izolacyjność 
akustyczną na poziomie 40 dB dźwięk młota 
pneumatycznego pracującego na ulicy będzie 
słychać z taką siłą, z jaką jest słyszalna nor-
malna rozmowa odbywająca się w tym samym 
pomieszczeniu. Ponieważ dla ludzkiego ucha 
dźwięk o natężeniu mniejszym o 10 dB to o po-
łowę mniejszy hałas już różnica 2-3 dB w jego 
natężeniu jest wyraźnie słyszalna. 

Równie ważny jak sam wybór okna jest jego 
montaż i regulacja. Wolne przestrzenie pomię-
dzy ościeżnicą, a otworem w murze, w którym 
jest zamontowane okno, a także zła regulacja 
skrzydła sprawia, że do pomieszczenia dociera 
znacznie więcej hałasu niż wynikałoby z para-
metrów technicznych samego okna. Pomoc 
przy wyborze odpowiedniego okna oraz facho-
we doradztwo w kwestii montażu można uzy-
skać w Składach budowlanych VOX w Po-
znaniu przy ulicy Głogowskiej 216 oraz przy 
ulicy Św. Michała 100  Seg

Parapet na finał
Jesień, koniec obowiązywania ulgi re-

montowej, to czas ostatnich prac remonto-
wych. Wiele osób, które w okresie wakacji 
nie zdążyło ich zrobić, właśnie wrzesień 
i październik wykorzystuje na domowe po-
prawki. Jedną z najczęściej wykonywanych 
prac remontowych jest wymiana okien. Bez-
względnie dla estetyki pomieszczeń powin-
na ona wiązać się również z wymianą para-
petów wewnętrznych.

Najprostszym i najtańszym rozwiązaniem 
są parapety z PCV. To od lat najpopularniejszy 
materiał używany do ich produkcji. 

- Na początku lat 90 pojawiło się w Polsce 
wiele ofert handlowych parapetów z PCV. 
Dominował wówczas biały kolor i nie zawsze 
dobra jakość materiału – mówi Błażej Korze-

niewski z firmy Plastivan Polska, jednego
z największych producentów asortymentu 
z PCV, w tym również parapetów. – Od wielu 
już lat inwestorzy prywatni nie muszą się oba-
wiać ani o jakość, ani też o wybór wzorów i ko-
lorystyki. Oferta jest tak bogata, że pozostaje 
właściwie skupić się wyłącznie na poprawnym 
montażu parapetu.

- Parapety z PCV produkowane i sprzeda-
wane w Polsce są obecnie odporne na pro-
mieniowanie UV, dzięki czemu nie odkształcają 
się pod wpływem promieni słonecznych i nie 
blakną – mówi B. Korzeniewski z Plastivanu. 
- Posiadają atesty, na przykład atest Instytutu 
Techniki Budowlanej, który klasyfikuje parapety
PCV jako produkt trudno zapalny. Dla klienta 
oznacza to, że parapet można stosować we 
wnętrzach bez obawy o własne bezpieczeń-
stwo. 

Producenci udzielają  na ogół wieloletnich  
gwarancji na parapety kolorowe, gwarantując 
użytkownikowi odporność na warunki atmos-
feryczne. Dziesięcioletnią gwarancją obejmuje 
się często parapety w białym kolorze. Produ-
cenci zapewniają, że parapet PCV z okleiną nie 
zmienia swojej struktury i formy oraz nie pęka. 

Zdaniem Błażeja Korzeniewskiego z Pla-
stivanu parapet z PCV można zamontować 
wyłącznie po okresie około 4-5 godzin prze-
chowywania go w temperaturze ok.20 stopni 
C. Materiał nie odkształci się wówczas już po 
montażu. Istotne jest jednak, aby pamiętać, 
że parapet z PCV powinien mieć możliwość 
termicznych przemieszczeń, dlatego przy koń-
cach parapetu trzeba zostawić po około 5 mi-
limetrów luzu. 

Parapet wewnętrzny powinien być montowa-
ny na murze pod ościeżnicą okna. Powierzchnia 

muru musi być sucha, równa i gładka. Trzeba 
pamiętać, że najczęściej na parapecie stawia-
my dość ciężkie doniczki z kwiatami, wazony 
itp. Dlatego płaszczyzna parapetu powinna być 
wsunięta pod ościeżnicę na niemniej niż 20 mm 
i ściśle do niego przylegać. Styk parapetu i okna 
należy uszczelnić masą uszczelniającą. Istotne 
jest też to, aby parapet nie wystawał poza mur 
na więcej niż 100 mm. W innym wypadku ko-
nieczne byłoby montowanie wsporników pod 
parapetem, co już znacznie obniży estetykę 
wnętrza.

Montaż parapetu też nie przysparza proble-
mów. Są trzy możliwości: na silikon, na klej, 
piankę montażową i na wspornik. Wszystko 
zależy od późniejszego sposobu użytkowania 
parapetu. raw

Parapety firmy Plastivan można kupić
w Firmie Handlowej Sęk przy ulicy Wilczak 
16 Szczegóły oferty www.plastivan.pl.

PORADNIK
BUDOWLANY
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ROZRYWKA

TELEFONY ALARMOWE:
999, 8660066, 8661235 Pogotowie ratunkowe
998 Straż pożarna
997 Policja 
992 Pogotowie gazowe
991 Pogotowie energetyczne
8620111 anonimowa, całodobowa informacja 
dotycząca kradzieży samochodów
8478997 automat zgłoszeniowy Wydziału ds. 
narkotyków KW Policji w Poznaniu
Rada Miejska w Kórniku
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik
tel./fax 817 02 77
Urząd Miejski w Kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik 
tel. 817 04 11, 8170182, fax. 817 04 75
Gminne Centrum Reagowania
tel. 817 00 74
tel. alarmowy: 0602 620 736
e-mail: oc@kornik.pl
Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. 817 02 04
Ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. 817 01 15, tel. kom. 602 740 481
Straż Miejska
ul. Poznańska 34a
tel./fax. 817 01 26, tel. kom. 604 607 104
Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „Zdrowie”
ul. Poznańska 34a, tel. 817 00 43, 817 00 59
„Falck” 
Poznań, ul. Strzelecka 49
tel. 96-75
Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
ul. Poznańska 71c
tel. 817 02 72, fax. 817 00 41
Pogotowie wodociągowe
tel. 0602319756
Pogotowie kanalizacyjne
tel. 0602319775
AQUANET
Tel. alarmowy: 994
Biuro Obsługi Klienta: 8359032, 8359036/37 
Pogotowie Energetyczne w Kórniku
ul. Młyńska 36
tel. 817 04 23
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych
ul. Poznańska 34a
tel. 817 00 54
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a
tel./fax. 817 00 54
Nadleśnictwo Babki
tel. 878 80 43, fax. 878 81 07
Urzędy Pocztowe: 
Kórnik, ul. Wojska Polskiego 9, tel. 817 01 20/30
Kórnik, Rynek 1, tel. 817 04 87
Gądki, tel. 817 11 62, 817 11 68
Apteki:
Kórnik, ul. Średzka 1, tel. 817 01 28
Kórnik, ul. Poznańska 14, tel. 817 08 34
Kórnik, ul. Jeziorna 21, tel. 819 00 34
Lecznice dla zwierząt / gabinety weterynaryjne
Kórnik, ul. Młyńska 44, tel. 817 01 67
Kórnik, ul. Stodolna 88, tel. 817 03 44 
tel. kom. 660723400
Kórnik, ul. Dworcowa 18, 
tel. 817 02 22; tel. kom. 601 956 700
Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUS
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. 898 06 66, 817 02 76 
Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, tel. 817 00 21
Zamek Muzeum i Biblioteka Kórnicka
ul. Zamkowa 10, tel. 817 00 81
tel./fax. 817 19 30
Arboretum Kórnickie
tel. 817 01 55
Instytut Dendrologii PAN
ul. Parkowa 5, tel. 817 00 33

  Poziomo: 1) zespół wokalny ze Szko-
ły Podstawowej nr 1 w Kórniku, 7) sekre-
tarz Zarządu Koła Kórnik Związku Komba-
tantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych 
Więźniów Politycznych, 8) urojenie, złuda, 
9) część sztuki teatralnej, 11) tłuszcz z ryb 
i ssaków morskich, 14) bezwonny i bez-
barwny gaz palny, 16) napis nad sklepem 
z okularami, 17) racjonalne utrzymywanie 
zwierząt, 18) prowadzi zespół tańca no-
woczesnego „Kórniczanki”, 19) siostra 
Balladyny, 20) … Spółdzielczy mieści się 
w Kórniku przy placu Niepodległości 31, 
22) powieść Emila Zoli, 25) siała baba, 27) 
miejscowość w naszej gminie, sołtysem 
jest tam Lucjan Sklepik, 28) państwo z Wil-
nem, 29) północna część Europy, między 
innymi z Norwegią i Szwecją.

 
  Pionowo: 1) gra mieszana w tenisie, 

2) las syberyjski, 3) krupczatka, 4) dyskiem 
albo oszczepem, 5) zniżka ceny kupna; 
rabat, bonifikata, 6) imię Delona, aktora
francuskiego, 10) klub sportowy w Kórni-
ku, 12) marka zegarków produkowanych 
w b. NRD, 13) sołtys Czołowa, 14) biały 
w kinie, 15) uczeń katolickiego seminarium 
duchownego, kleryk, 20) potrawa z kapusty 
i mięsa, 21) bieda, 23) najbardziej zaanga-
żowani członkowie jakiejś organizacji, 24) 
imię Młynarskiej, prezenterki telewizyjnej, 
25) słodki z ula, 26) tylko klinem.

  
Litery w polach z dodatkową nume-

racją (w prawej dolnej części), uszerego-
wane w kolejności, utworzą ostateczne 
rozwiązanie (przysłowie).

Rozwiązanie krzyżówki z „Kórniczanina” Nr 17/2005: „TEN PRZYJACIEL CO PRAWDĘ 
MÓWI”. Nagrodę książkową otrzyma p. Renata Basalak z Kórnika. GRATULUJEMY! 
Nagrodę prześlemy pocztą.

Następny numer Kórniczanina ukaże się
21-go października. Materiały prosimy dostar-

czać do 14-go października.






