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KÖNIGSTEIN - KÓRNIK

PALĄCY PROBLEM

STACJA BAZOWA SKR-BNIN

Wysypisko bez planu

Emocje wokół budowy 50-cio metrowego
masztu 30-ci metrów od bloków

LASEM ALE ILE?

WYNIKI WYBORÓW

Stanowiska stron w dyskusji
nad przebiegiem linii wysokiego
napięcia

Pierwsza tura wyborów prezydenckich
w statystykach

MARKOWY SKLEP

„SECOND HAND”
ZACHODNIA ODZIEŻ Z DRUGIEJ RĘKI
TYSIĄCE SZTUK JESIENNO-ZIMOWYCH RZECZY!!

Biernatki, ul. Główna 5

Z URZĘDU

PROSTO Z RATUSZA
SPOTKANIE BURMISTRZA Z SOŁTYSAMI
7.10 br. w Ratuszu w Bninie odbyło
się spotkanie sołtysów gminy Kórnik
z burmistrzem Jerzym Lechnerowskim.
W spotkaniu uczestniczyli także: Katarzyna Szamałek – skarbnik gminy, Leszek
Książek – sekretarz gminy oraz Ryszard
Grześkowiak – pełnomocnik burmistrza ds.
informacji niejawnych. Głównym tematem
spotkania był budżet na rok 2006. Ponadto
dyskutowano o sprawach dotyczących
strefy ograniczonego użytkowania, komputeryzacji gminy oraz spraw obronnych.
Sołtysi dowiedzieli się m.in. o tym iż w 2006
roku wydatki z budżetu gminy na sołectwa
wyniosą 180 tys zł (dotychczas było to
160 tys zł).
ZEBRANIE W PRUSINOWIE
11.10 br. Jerzy Lechnerowski oraz
radny Tadeusz Kuźma wzięli udział w zebraniu wiejskim w Prusinowie. Tematami
zebrania były: budżet na rok 2006 oraz
sprawy bieżące. Mieszkańcy postulowali,
aby we wsi wybudować chodnik. Burmistrz
poinformował, że taką inwestycję zamieści
w projekcie budżetu gminy na rok 2006.
UROCZYSTOŚĆ W ŁOMNICY (GM.
ZBĄSZYŃ)
13.10 br. Jerzy Lechnerowski oraz
kórniccy radni - z przewodniczącym Maciejem Marciniakiem na czele – wzięli udział
w uroczystości nadania imienia Powstańców Wielkopolskich szkole podstawowej
w Łomnicy (gmina Zbąszyń). W czasie
Powstania Wielkopolskiego Kompania
Kórnicka brała udział w walkach z Niemcami o wyzwolenie ziemi zbąszyńskiej. Naj-

cięższe walki kórniccy powstańcy stoczyli
właśnie w Łomnicy. Uroczystość uświetniła
Orkiestra Harcerska z Kórnika. Obecni byli
również przedstawiciele stowarzyszenia
miłośników Kórnika Biała Dama.
SPOTKANIE W SPRAWIE STREFY
OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA
13.10 br. w Strażnicy OSP w Kórniku
odbyło się spotkanie burmistrza Jerzego
Lechnerowskiego z mieszkańcami gm.
Kórnik w sprawie obszaru ograniczonego
użytkowania w związku z lotniskiem wojskowym w Krzesinach. Mieszkańcy zostali
poinformowani o możliwościach uzyskania
odszkodowania w związku z utworzeniem
strefy. Na spotkaniu obecni byli także
pracownicy referatów: planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami
oraz radca prawny Urzędu Miejskiego
w Kórniku. Obszerne informacje na temat
strefy ukazały się w poprzednim numerze
„Kórniczanina”. Wszelkich informacji w tej
sprawie udziela Referat Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Kórniku.
KONTROWERSJE WOKÓŁ BUDOWY
BAZY TELEFONII KOMÓRKOWEJ
W BNINIE
13.10 br. mieszkańcy osiedla SKR
w Bninie spotkali się z Jerzym Lechnerowskim w sprawie budowy bazy telefonii ko-

oddziaływania promieniowania na ich zdrowie. Burmistrz poinformował zebranych,
że decyzja o wybudowaniu stacji została
wydana po uzyskaniu pozytywnej opinii
Wojewody Wielkopolskiego oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu. Zgodnie z tymi opiniami
lokalizacja wieży nie wpłynie negatywnie
na zdrowie mieszkańców osiedla SKR
w Bninie. Burmistrz zobowiązał się rozmawiać z inwestorem, tj. ﬁrmą POLKOMTEL
w sprawie zmiany lokalizacji inwestycji.
LINIA ENERGETYCZNA W KAMIONKACH – CIĄG DALSZY
14.10 br. w Urzędzie Miejskim w Kórniku burmistrz Jerzy Lechnerowski oraz
wiceburmistrz Hieronim Urbanek spotkali
się z przedstawicielami stowarzyszenia
„Lasem 1000”. Omawiano propozycję PSE
odnośnie zmiany przebiegu linii energetycznej przez Kamionki i Borówiec. Propozycja
ta nie zadowala ani stowarzyszenia ani
burmistrza – burmistrz spodziewał się,
że linia ta będzie oddalona o około 300
metrów więcej od osiedli mieszkaniowych
niż wynika to z propozycji PSE.
HUBERTUS W BORÓWCU
16.10.br. w Borówcu odbyła się uroczysta msza święta z okazji jubileuszu
70 - lecia Kórnickiego Koła Łowieckiego
„KOGUT”. Na mszy obecne były władze
gminy. Po mszy ułani ze Stowarzyszenia
Kawaleryjskiego 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich zaprezentowali zgromadzonym „pogoń za lisem”. red

Protestujący mieszkańcy Bnina

mórkowej w sąsiedztwie budynków mieszkalnych w Bninie. Obecni na spotkaniu byli
także bnińscy radni: Krystyna Janicka oraz
Grzegorz Marciniak. Spotkanie miało burzliwy przebieg – wszyscy mieszkańcy osiedla
są przeciwni lokalizacji bazy w sąsiedztwie
ich mieszkań, obawiając się szkodliwego

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
– ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU
PRZY CMENTARZACH.
KÓRNIK
W dniu 1 listopada zamknięty będzie
dla ruchu samochodowego odcinek ul. 20
Października pomiędzy skrzyżowaniem
z ul. Średzką a skrzyżowaniem z ul. ks.
Jabłońskiego. Od godziny 11:00 do odwołania nie będzie też można przejechać ul
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20 Października od ul. ks. Jabłońskiego do
ul. Wróblewskiego.
Ulice: ks. Jabłońskiego i Steckiego będą
jednokierunkowe, przejechać nimi można
będzie jedynie od Domu Paraﬁalnego pod
górę do strażnicy OSP, i dalej w kierunku
do ulic: Kantego i Czereśniowej. Na ulicach:
ks. Jabłońskiego i Steckiego będzie obustronny zakaz zatrzymywania.
Parkingi zaplanowano przy Domu Paraﬁalnym, w trójkącie pomiędzy ul. Młyńską
(stary odcinek) a cmentarzem oraz przy ul.
Steckiego od strony ul. Kantego. Planuje

Zwycięzca pogoni za lisem

Fot. www.naszborowiec.pl

Kórnicka orkiestra w Łomnicy

się również czasowe zezwolenie na parkowanie wzdłuż ul. Parkowej.
BNIN
Zamknięta będzie ulica Kościelna od
Rynku na całej długości. Parkować będzie
można na Rynku, ulicy Jeziornej oraz w innych dozwolonych miejscach.
Straż Miejska apeluje o zwracanie
uwagi na znaki drogowe i polecenia
powołanych służb. ŁG
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STRAŻACY W AKCJI

Do informacji opublikowanej w ostatnim
numerze „Kórniczanina” o akcji strażaków
w Mościenicy 23 września wkradły się błędy. Strażacy zabezpieczali wtedy miejsce
lądowania śmigłowca, który przyleciał do
mężczyzny na ulicę Jesionową 3 w Mościenicy. Zanim dotarła ekipa medyczna
ze śmigłowca strażacy udzielali pomocy
przedmedycznej poszkodowanemu. Był
nim ich kolega 52-letni strażak z OSP
– Bernard Niemier, który przebywał u swo-

jej siostry, zasłabł na podwórku, stracił
przytomność. Po wylądowaniu śmigłowca
reanimacje kontynuowała ekipa medyczna.
Niestety, Bernard Niemier zmarł. Strażakom było szczególnie przykro, że nie udało
się uratować ich kolegi, który przez szereg
lat należał do OSP.
5 października strażacy z OSP Kórnik
uczestniczyli w gaszeniu wysypiska śmieci
w Czmoniu, które zapaliło się na skutek
samozapłonu. W akcji brali udział w godzi-

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
W KÓRNIKU

ZAPROSZENIE
Zarząd Kórnickiego
Towarzystwa Pomocy
Społecznej zwołuje
NADZWYCZAJNE
WALNE ZEBRANIE
w dniu 15.11.2005 r.
o godz. 18.30 w salce
Ratusza w Bninie.
Przewidywany porządek
obrad, to m.in.
- podjecie uchwały w sprawie
zmiany Statutu Towarzystwa
- wolne głosy i wnioski.
Ze względu na wagę
sprawy prosimy
wszystkich członków
KTPS o przybycie.
Zapraszamy także osoby
zainteresowane naszą
działalnością, sympatyków,
sponsorów oraz wszystkich
którzy chcieliby zostać
członkami naszego
Towarzystwa.

nach 2.30 do 5.30. na miejscu pozostała
jednostka gaśnicza z OSP Czmoń. Od
godz. 12tej do 19tej w akcji ponownie brali
udział strażacy z OSP Kórnik. 9 września
na trasie Pierzchno – Kromolice usuwali
długą na 1,5 km plamę oleju rozlaną na
asfalcie. W tym samym dniu pojechali gasić
pożar ścierniska w miejscowości Trzebisławki (gm. Środa Wlkp.) 13 października
uczestniczyli w akcji zabezpieczenia miejsca lądowania śmigłowca do poszkodowanego w wypadku w Dziećmierowie w ﬁrmie
Tektury Faliste. RW

ZAPRASZA NA II DNI DYSLEKSJI
14 I 15 LISTOPADA 2005 (PONIEDZIAŁEK, WTOREK) W GODZ. 15.00-18.00

W TYCH DNIACH DYŻUROWAĆ BĘDĄ PRACOWNICY PORADNI
(PSYCHOLOG, PEDAGOG) ODPOWIADAJĄC NA PYTANIA Z ZAKRESU
DYSLEKSJI ROZWOJOWEJ, NP.:
•
•
•
•
•
•

JAKIE SĄ OBJAWY RYZYKA DYSLEKSJI (KL. ”O „)?
JAK ROZPOZNAĆ CZY DZIECKO MA DYSLEKSJĘ?
JAK POMÓC DZIECKU Z DYSLEKSJĄ?
JAK ĆWICZYĆ ORTOGRAFIĘ?
JAKIE PRAWA MA UCZEŃ Z DYSLEKSJĄ W SZKOLE?
JAKIE SĄ WARUNKI EGZAMINOWANIA UCZNIÓW
Z DYSLEKSJĄ?
ZAPRASZAMY
RODZICÓW, MŁODZIEŻ, NAUCZYCIELI (PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA MIEŚCI SIĘ W BUDYNKU
OŚRODKA ZDROWIA W KÓRNIKU, II PIĘTRO, TEL. 8-170-907)

Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci naszego byłego pracownika

śp. Piotra Olejniczaka
rodzinie zmarłego składają Zarząd, Rada Nadzorcza
oraz koleżanki i koledzy z firmy KPA “KOMBUS” Sp. z o.o.
Pamięć o nim pozostanie w nas na zawsze.
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PALĄCY PROBLEM - WYSYPISKO

Dwukrotnie już (6 i 13 października)
W przeciągu tygodnia od nasilenia się
zbierał się Zespół Reagowania Kryzysowe- pożarów było kilka mniejszych samozago w sprawie pożarów na wysypisku odpa- płonów. Na podstawie warunkowej zgody
dów w Czmoniu jakie nasiliły się w nocy z 4 dostarczono i zgromadzono na terenie wyna 5 października.
sypiska pewną ilość materiałów służących
Wypełnione odpadami hałdy emitują do zabezpieczania skarp. W głównej mierze
olbrzymie ilości gazów. Gaz gromadzi są to piaski poformerskie z Odlewni Żeliwa
się w sposób niekontrolowany.
Proces rozkładu i ciśnienie wewnątrz powodują wzrost temperatury i oczywisty skutek na
nieodgazowanym obiekcie tego
typu, czyli samozapłony.
Jak wynika z ustaleń Zespołu Reagowania inwestor nie
posiada tzw. Planu Ochrony
Przeciwpożarowej Składowiska
– czyli kluczowego dokumentu,
w którym zawarte być powinny
wskazówki jak zamierza się
przeciwdziałać samozapłonom
i reagować w przypadku ich
powstania. To niedopatrzenie Śmieci wyrzucone w lesie przy wysypisku
utrudnia opanowanie sytuacji.
Na spotkaniu 6 października przedstawiciel Satera obiecał, że w ciągu tygodnia
dostarczy do UM w Kórniku Plan Ochrony
Przeciwpożarowej. Do 18 października
dokument nie dotarł. Jak tłumaczył dyr.
Ziomko był przedłożony wraz z ekspertyzami do akceptacji w Komendzie Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

w Śremie oraz materiał wydobyty na terenie
działki wysypiska podczas przedłużania
zbiornika na tzw. płuczkę dolomitową.
Warunkowa zgoda vice burmistrza
w praktyce już wygasła. Z powodu braku
Planu Ochrony Przeciwpożarowej i zawartych w nim informacji o ilości i typie

Zapraszamy do udziału w nieodpłatnych
badaniach proﬁlaktycznych
Choroby nowotworowe są głównym problemem zdrowotnym nie tylko mieszkańców powiatu
poznańskiego. Są częstym powodem niezdolności do pracy, obniżenia jakości życia i przedwczesnej śmierci. Jednocześnie istnieją dowody, że wczesne rozpoznanie może skutecznie im
zapobiegać. W trosce o zdrowie mieszkańców powiat poznański rozpoczął realizację programu
proﬁlaktyki i wczesnego wykrywania chorób nowotworowych przewodu pokarmowego oraz chorób
tarczycy adresowanego do osób w wieku 50-59 lat (roczniki od 1946 do 1955). U każdej osoby
uczestniczącej w programie zostanie wykonane nieodpłatnie badanie krwi i określone indywidualne
ryzyko zagrożenia chorobami nowotworowymi. W oparciu o wyniki lekarz zakwaliﬁkuje Panią/
Pana do określonej grupy ryzyka wystąpienia choroby i określi sposób dalszej opieki medycznej.
Badania wykonywane będą przez fachową kadrę medyczną z Niepublicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie.
Dla mieszkańców gminy Kórnik badania będą przeprowadzone w następujących terminach:
- Kórnik - 24.11.2005r. w godz. od 16.30 do 19.00 w Szkole Podstawowej nr 1,
- Szczodrzykowo - 24.11.2005r. w godz. od 15.00 do 16.00 w Szkole Podstawowej
- Robakowo - 24.11.2005r. w godz. od 13.30 do 14.30 w Szkole Podstawowej,
- Radzewo - 28.11.2005r. w godz. od 12.30 do 13.30 w Szkole Podstawowej,
- Kórnik - 28.11.2005r. w godz. od 8.00 do 12.00 w Przychodni Lekarskiej.
Rejestrować się można telefonicznie od godz. 10 do 14.00 pod nr tel. 63-36-373 (od poniedziałku do piątku). Decyduje kolejność zgłoszeń w przypadku dużej liczby chętnych do badania.
Szanowna Pani! Szanowny Panie! Proszę pamiętać, że w przypadku chorób nowotworowych
ma Pani/Pan duży wpływ na swoje zdrowie a PROFILAKTYKA w tym zakresie jest bardzo skuteczna. Badania są w całości ﬁnansowane z budżetu powiatu poznańskiego.

materiałów potrzebnych do zabezpieczenia
nie wiadomo czy i kiedy zagrożenie będzie
zminimalizowane.
Rozpoczęły się działania w kierunku
odgazowania. Firma która ma wybudować
instalację dokonała odwiertu i pomiarów.
Zgodnie z informacją dyrektora składowiska budowa systemu odgazowującego na
4 kwaterze ma ruszyć pełną parą
w przeciągu tygodnia.
Na składowisku była inspekcja
Wojewódzkiej Straży Pożarnej,
która sprawdzała realizację zaleceń określonych po poprzedniej
kontroli.
Zgodnie z żądaniem Zespołu
Reagowania (ale dopiero po spotkaniu 13 października) na dojazdach
do składowiska pojawiły się informacje, że jest ono „nieczynne do odwołania”. Dotychczas zdarzało się, że
odprawieni przy bramie „z kwitkiem”
dostawcy śmieci pozbywali się ładunku w pobliskich lasach.
Jak poinformował nas dyr. D.
Ziomko – kończy się jego praca na składowisku. Pod koniec września przestała
obowiązywać jego trzymiesięczna umowa
o pracę na okres próbny, na własne życzenie
jej nie przedłużył a obecnie, by ukończyć
kilka zaczętych spraw, w tym Plan Ochrony Przeciwpożarowej pracuje na umowę
o dzieło. ŁG
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
15 października 2005roku w sprawie
zarządzenia Środków związanych
z zagrożeniem wystąpienia wysoce
zjadliwej grypy ptaków d. pomoru
drobiu
Nakazuję co następuje:

1.

Wprowadza się na obszarze
Gminy Kórnik zakaz targów,
handlu i innego przemieszczania żywych kur, kaczek, gęsi
indyków, przepiórek, strusi,
bażantów i kuropatw.
2.
Wprowadza się na obszarze
Gminy Kórnik zakaz utrzymywania ptaków wymienionych
wyżej na otwartej przestrzeni.

SERDECZNIE DZIĘKUJĘ PAŃSTWU ZA ODDANE NA MNIE GŁOSY
W WYBORACH DO SEJMU RP, ORAZ ZA POMOC W KAMPANII WYBORCZEJ.
OKAZANE ZAUFANIE POZWOLIŁO MI ZWYCIĘŻYĆ W WYBORACH W GMINIE
KÓRNIK. CENNE UWAGI I SPOSTRZEŻENIA WYBORCÓW WYKORZYSTAM
W DALSZEJ PRACY SPOŁECZNEJ DLA DOBRA NASZEJ GMINY.

Do przestrzegania wymienionego Zarządzenia Ministra Rolnictwa zobowiązuję
wszystkich właścicieli wymienionego
w pkt. 1 ptactwa.
Nakazuję wszystkim funkcjonariuszom
samorządu gminy: Sołtysom, Straży
Miejskiej, Strażakom SP, urzędnikom
gminy zajmującym się sprawami ochrony środowiska i rolnictwa egzekwowanie
wykonania Zarządzenia MR i RW

Marek Serwatkiewicz

Burmistrz Jerzy Lechnerowski

PODZIĘKOWANIE
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BAZA SKR

W poprzednim numerze Kórniczanina
informowaliśmy o zamieszaniu wokół budowy bazy telefonii komórkowej w Bninie
SKR. W przeciągu 2 tygodni doszło do kilku
spotkań mieszkańców i radnych z urzędnikami. Wystosowano pisma protestacyjne do
burmistrza, wojewody, zawiadomiono o rozpoczęciu budowy przed uprawomocnieniem
się wydanego przez starostę pozwolenia
Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, a do prokuratury być może traﬁ
zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa.
Na spotkaniach obecni byli przedstawiciele właściciela gruntu, na którym staje
maszt i baza – SKR Kórnik. Z ich wypowiedzi
wynika, że udostępniając teren kierowali się
wyłącznie interesem ekonomicznym spółki
którą, reprezentują.
Dużo kontrowersji wzbudza proces
wydawania pozwolenia na budowę. Jedną
z podstaw pozwolenia była „Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego”
jaką wydał Burmistrz Gminy Kórnik w styczniu br. Zdaniem bnińskich radnych: Krystyny
Janickiej i Grzegorza Marciniaka błędem
było zakwaliﬁkowanie tego przedsięwzięcia
jako inwestycji celu publicznego. Doszukali się oni wielu przypadków, w których
Naczelny Sad Administracyjny stwierdzał,
iż podobne budowy dla celów komercyjnej
telefonii powinny być rozpatrywane w innym
trybie i traﬁć pod planistyczne rozważania
Rady Miejskiej. Z drugiej strony Urząd
Miejski podpiera się autorytetem prawników
WOKISS, którzy potwierdzają prawidłowość
klasyﬁkacji bazy jako celu publicznego. Kto
ma rację? Przerabiając popularne powiedzenie o polskim charakterze można powiedzieć
„gdzie dwóch prawników tam 3 zdania”.
Inne etapy procedury przyznawania pozwolenia na budowę również wzbudzają emocje.

Jak wynika z „decyzji o ustaleniu lokalizacji...” poinformowani o niej zostali miedzy
innymi: inwestor i wnioskodawca, SKR,
Kórnickie Towarzystwo Ochrony Środowiska ale nie powiadomiono mieszkańców
okolicznych bloków lub ich spółdzielni
mieszkaniowej. Jak twierdzą urzędnicy,
mieszkańcy nie byli stroną, bo zgodnie
z dostarczoną dokumentacją niekorzystne
oddziaływanie elektromagnetyczne nie
ma wykraczać poza teren działki SKR.
Nawet jeśli wierzyć owej dokumentacji
– to przecież mieszkańcy bloków będą żyć
w sąsiedztwie 50 metrowego słupa, ich
nieruchomości stracą wartość i to właśnie
ich powinno się przekonać jeszcze przed
przystąpieniem do inwestycji, że będzie
bezpiecznie.

Na jednym ze spotkań z mieszkańcami obecni byli również przedstawiciele
Spółdzielni Mieszkaniowej ze Swarzędza.
Zaprzeczają oni jakoby byli poinformowani
o przystąpieniu do wydania pozwolenia i o
samym pozwoleniu. Z drugiej strony Starostwo Powiatowe w Poznaniu telefonicznie
poinformowało, że spółdzielnia była zgodnie z przepisami powiadamiana. Jaka jest
prawda? Są dwie możliwości: albo któraś
ze stron kłamie albo starostwo popełniło
błąd i zawiadomiło nie tę spółdzielnię co
trzeba.
Biurokratyczne procedury nie pozwoliły

dotychczas urzędnikom z UM w Korniku
dotrzeć do dokumentów potwierdzających
jak jest naprawdę.
Na końcu „wisienka na torcie” czyli
sposób przeprowadzenia budowy. Jak
twierdzą mieszkańcy prace rozpoczęto
dużo wcześniej niż uprawomocniło się
pozwolenie, bez spełnienia przepisów,
bez tablicy informacyjnej inwestycji. Mimo,
że zawiadomiono „Nadzór Budowlany”
dotychczas nie rozstrzygnęło się czy prace
zostaną wstrzymane.
To nie jedyna inwestycja tego typu
w okolicy. Kilkuletnia walkę z bazą telefonii
komórkowej toczą mieszkańcy Kamionek.
Niedawno przy okazji wypadku ( w wykopie
przysypało pracowników) dowiedzieli się,
że prace budowlane ruszyły. Do Urzędu
Miejskiego w Kórniku wpłynął wniosek
w sprawie rozbudowy istniejącej bazy
telefonii na remizie OSP przy ul. Steckiego. Z załączonej dokumentacji wynika,
że obszar podwyższonego działania pola
sięgać będzie nad teren placu zabaw przy
przedszkolu. Jeśli wierzyć tej dokumentacji
nie ma to jednak mieć wpływu na ludzi, gdyż
obszar ten ma mieścić się ponad 16 metrów
nad ziemią. Co ciekawe jednak inwestor nie
zadał sobie trudu i nie uwzględnił w dokumentacji istnienia przedszkola, które jest
już przecież w planach od lat.
Mieszkańcy bloków przy SKR, pominięci w czasie procedury przyznawania
pozwolenia na budowę domagają się swoich praw. Jak potoczą się losy inwestycji
pokaże czas. Będziemy o tym informować.
Jedno jest pewne – coś musi się zmienić
by podobne sytuacje nie miały więcej
miejsca.
Jednym z kroków w tym kierunku niech
będzie publikowanie również w naszym
dwutygodniku informacji o takich inwestycjach.
c.d. na stronie 9

W OBIEKTYWIE KÓRNICZANINA
W obiektywie Kórniczanina śledzimy kolejne dwie inwestycje. Przy ul. Armii Krajowej od
ul. Parkowej do zjazdu na Biernatki powstaje
nowy chodnik. Inwestycja również przewiduje
zainstalowanie kładki nad ciekiem wodnym tzw.
Dunajem. W ten sposób powstanie kontynuacja
również zrealizowanej w tym roku inwestycji
– budowy chodnika wzdłuż Parkowej.
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Przy ul. Jeziornej, za przedszkolem,
nieopodal jeziora budowany jest parking.
Być może w przyszłości zmotoryzowani turyści będą mogli parkować tu swoje pojazdy
w przed spacerem wzdłuż brzegu Jeziora
Kórnickiego. Na razie poprawi on sytuację
parkingową w Bninie.
ŁG
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REKLAMY

IDEAL

MIEJSCE NA TWOJĄ
REKLAMĘ

U NAS CZYSTO, SOLIDNIE I TANIO
PR
OKNA PCV
O
M
PARAPETY
O
C
DRZWI WEW. I ZEW.
JA
PANELE ŚCIENNE I PODŁOGOWE
ROLETY – WERTICALE-ŻALUZJE
MOSKITIERY
KÓRNIK
SZEROKA OFERTA
ul. Dworcowa 2
RATY LUKAS
ul. Poznańska 54

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
sintex@sintex.pl
www.sintex.pl
godz. otwarcia: 9.00–17.00
Adres domowy: Koninko, ul. Granatowa12
tel. (061) 898 05 72 (wieczorem)

tel. 8190-683 / 606-354-098

SERWIS BLACHARSKO-LAKIERNICZY
ANDRZEJ KACZMAREK

RORARO
WypoŻyczalnia samochodów

ZATRUDNI LAKIERNIKÓW SAMOCHODOWYCH
ZE STAŻEM I UCZNIÓW W ZAWODZIE BLACHARZ, LAKIERNIK

osobowych i dostawczych
tel.

660-762-870
602-620-236, 602-130-788

Kórnik
ul. Średzka 17

ZAPEWNIAMY WYSOKIE WYNAGRODZENIE
62-081 Przeźmierowo
ul. Łanowa 3

tel. (0-61) 8-142-903
0-500-096-801

NOWO OTWARTY SKLEP „MAT-BUD”
– blachę cynkowaną
– cement
– kleje
– folię

Roman Wdowczyk
poleca:

oraz inne materiały budowlane

– płyty gipsowe
– styropian
– farby
– papę

ZAPEWNIAMY TRANSPORT
Bnin, ul. Śremska 10A

ZAPRASZAMY

tel. 898 03 35

TAPICERSTWO

MEBLOWO-SAMOCHODOWE

Grzegorz Kowalski

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

INSTALATORSTWO
RAFAŁ NIEMIR

UBEZPIECZENIA

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

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

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

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
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UMOWA O PARTNERSTWIE

TPOMIĘDZY GMINĄ KÖNIGSTEIN IM TAUNUS I GMINĄ KÓRNIK
W dniu 6 października 2005 roku, w scenerii wnętrz Kórnickiego Zamku doszło do
podpisania umowy o partnerstwie pomiędzy
gminami Königstein im Taunus i Kórnik. O rodzącej się współpracy pisaliśmy na naszych
łamach już kilkakrotnie. Dziś o znaczeniu
współpracy z zagranicą rozmawiamy ze
Sławomirem Hincem Z UM w Kórniku, człowiekiem, który walnie przyczynił się do aktu
podpisania umowy.
Jak rodziła się współpraca Königstein
– Kórnik?
Rzecz została zainicjowana za sprawą
Elżbiety Sobótki – Konsul Generalnej RP
w Niemczech, która dowiedziawszy się
o tym, iż gmina Königstein chciałaby znaleźć
odpowiednią polską gminę rozpocząć z nią
współpracę, skontaktowała Niemców z władzami naszej gminy. Mottem przewodnim
wyboru partnerów były podobieństwa, które
pomiędzy nimi zaistniały, podobieństwa pod
względem terytorialnym, ludnościowym oraz
krajobrazowo-zabytkowym. Na bazie tych
podobieństw Konsul Sobótka podjęła decyzję,
by zaproponować właśnie nam współpracę

sukcesem w naszych obustronnych kontaktach był akt podpisania umowy o partnerstwie. Udało nam się doprowadzić do tego
uroczystego wydarzenia po zaledwie roku od
nawiązania pierwszych kontaktów, choć jak
wiadomo dotychczas Niemcy w swej skrupulatności przygotowywali takie umowy z innymi
gminami, leżącymi na terenie UE, przez
okres niemalże trzyletni. Byliśmy niezwykle
dokładni w omawianiu szczegółów umowy,
a jednocześnie błyskawicznie odpowiadaliśmy
na wszelkie wątpliwości, które w związku
z naszymi propozycjami rodziły się po stronie
niemieckiej. Nasze zaangażowanie zostało
docenione na tyle, że w okresie letnim br.
Rady Miejskie obu gmin jednogłośnie wyraziły
zgodę na podpisanie wspomnianej umowy.
Wartym podkreślenia dokonaniem jest również
wymiana kulturalna, która stała się już naszym
udziałem. W bieżącym roku kórnicki chór
Castellum Cantans koncertował w Königstein,
natomiast niemiecki zespół „Mandoliniści”
podczas majowego pobytu w naszej gminie
dwukrotnie zaszczycił Kórniczan swym występem. Obie grupy zebrały bardzo pochlebne

z gminą niemiecką, a burmistrz naszej gminy
propozycję tę przyjął z wielką otwartością
i zainteresowaniem.
Kim są ludzie stymulujący zawiązywanie się naszej współpracy?
W ślad za decyzją burmistrza o tym, iż jesteśmy gotowi podjąć ową współpracę poszło
scedowanie na mnie odpowiedzialności za jej
podtrzymanie i rozwój. Utrzymujemy cały czas
kontakt listowy i e-mailowy, jak i spotykamy
się, co pewien czas, na terytorium obu gmin
po to, by ustalać szczegóły naszej współpracy.
Z naszej strony za współpracę odpowiadam ja,
a wraz ze mną Referat Promocji Gminy i Pozyskiwania Funduszy Pozabudżetowych, którym
kieruję. Ze strony naszych niemieckich partnerów głównymi inspiratorami i kontynuatorami
współpracy są członkowie Stowarzyszenia
Königstein – Kórnik, którzy to właśnie swego
czasu zwrócili z prośbą do Elżbiety Sobótki,
o której miałem przyjemność już wspomnieć.
Co już udało się osiągnąć?
Myślę, iż największym dotychczasowym

opinie, a Niemcy podczas swej ostatniej wizyty
po raz kolejny wystosowali zaproszenie do
naszego chóru, by ten odwiedził ich gminę
i tam powtórnie wystąpił.
Jakie działania przewidziane są w najbliższym czasie?
Podczas ostatniej wizyty naszych niemieckich partnerów odbyło się spotkanie, na którym
próbowaliśmy omówić konkretne działania,
które spróbujemy podjąć w ciągu najbliższego
roku, by współpraca zacieśniała się coraz
bardziej i stawała się udziałem coraz liczniejszych grup mieszkańców. Do najistotniejszych
punktów, które udało nam się uszczegółowić,
należą potencjalne wymiany różnych grup
i instytucji społecznych. Otóż chcemy umożliwić wymianę przede wszystkim podobnym
grupom, które funkcjonują na terenie obu
gmin. A zatem, będą to uczniowie kórnickich
szkół, kluby sportowe, organizacje takie jak
np. OSP oraz ci wszyscy, którzy zgłoszą nam
gotowość czynnego udziału w tejże wymianie,
tzn. zarówno wyjazdu, jak i podejmowania nie-

Kórniczanin nr 20/2005

AKTUALNOŚCI
mieckich gości u siebie. Przy czym, natenczas
nie chcemy wymieniać pojedynczych osób,
a jesteśmy zainteresowani tym, by wymieniać
zorganizowane grupy. Po pierwsze dlatego,
że ułatwia to organizację, a po drugie, gdyż
w taki oto sposób chcemy tworzyć podwaliny
pod tworzenie się społeczeństwa obywatelskiego w naszej gminie, czyli takiego, które
samo się organizuje i potraﬁ, w realiach owych
grup, realizować wspólne cele. Oczekuję na
zgłaszanie gotowości Udizłau w rozwijaniu tej
współpracy ze strony różnych grup funkcjonujących na terenie gminy Kórnik, ale ja również
będę zgłaszał się do tych, którym takową
wymianę mogę już teraz zaproponować.
Nasze dwa narody dzieli historia, dzieli
charakter narodowy. Czy ma to wpływ na
współpracę?
Nasi niemieccy partnerzy są ludźmi bardzo odpowiedzialnymi, którzy konsekwentnie
trzymają się wcześniejszych ustaleń, co
jednocześnie mobilizuje nas do pełnego
zaangażowania w działania. Nie ukrywam,
że w wyniku tej wspólnej pracy i wzajemnego
zrozumienia obie strony darzą się prawdziwą
sympatią, będącą wynikiem pozytywnych
doświadczeń, które usuwają również pewne stereotypy zapisane w mentalności obu
narodów. Czujemy swoistą dumę, że udało
nam się w wyniku wzajemnej komunikacji
i poznawania swych zwyczajów przejść ponad
historycznymi podziałami, by wspólnie tworzyć
nową rzeczywistość w ramach jednoczącej się
Europy. Nasze obustronne zaangażowanie
zostało na tyle docenione, że w jego wyniku
zostaliśmy, wespół z naszymi niemieckimi
partnerami, zaproszeni do Berlina, by tam spotkać się z Ambasadorem RP w Niemczech, jak
też z niemieckimi politykami w Bundestagu, by
rozmawiać z nimi o perspektywie wspierania
takich inicjatyw jak nasza współpraca przez
władze centralne. Wierzymy, że tego typu
przedsięwzięcia mogą być znacznie bardziej
skuteczne w funkcji jednoczenia narodów,
aniżeli jakiekolwiek odgórne dekrety, które
nie zawsze przekładają się na realną rzeczywistość.
Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia w działaniach wspierających współpracę gmin i ich mieszkańców. Rozmawiał ŁG
dokończenie ze strony 6
Mamy nadzieję że zapoczątkowany
w poprzednim numerze cykl informacji
z Referatu Planowania Przestrzennego na
stałe zagości na naszych łamach.
Od tego roku zmieniły się nieco przepisy. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady
Ministrów z 9.111.2004 stacje bazowe
telefonii komórkowej uznane są za znacząco oddziaływujące na środowisko, przez
co niezbędne jest sporządzenie raportu
o tym oddziaływaniu oraz wydanie przez
burmistrza decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach. W tym trybie trwają
przygotowania do ewentualnego wydania
trzech decyzji w sprawie przebudowy stacji
bazowych na strażnicy OSP, na działce
499/4 w Kamionkach oraz 43/11 w Żernikach. Więcej informacji w Urzędzie Miejskim w Kórniku i na stronie internetowej
www.kornik.pl
Ł.G.
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CZYTELNICY PISZĄ

DYSKUSJA O PROMENADZIE C.D.
Prezentujemy kolejne głosy mieszkańców dotyczące budowy Promenady.
Przede wszystkim publikacji wymaga
list jaki traﬁł na ręce burmistrza wraz
z około tysiącem podpisów popierających inwestycję. Wyjaśnia on intencje
i argumenty ludzi aktywnie popierających budowę, z którymi już w poprzednim numerze dyskutować próbowali
sygnatariusze listu otwartego „Kto
z kim buduje promenadę?”. Zamieszczamy również dwie odpowiedzi na ów
list sprzed 2 tygodni – reakcję grupy
mieszkańców działających na rzecz
budowy promenady oraz wypowiedź
jednej z mieszkanek Bnina (kolejna
strona).
Pan Jerzy Lechnerowski
Burmistrz Gminy Kórnik
Stanowisko osób reprezentujących
mieszkańców Kórnika popierających
ideę budowy promenady.
Zasady korzystania z wód reguluje
ustawa z dnia 18 sierpnia 2001r.”Prawo
wodne”, która już w przepisach ogólnych,
określa, że gospodarowanie wodami
uwzględniać winno zasadę wspólnych
interesów i winna być realizowana przez
współpracę administracji publicznej, użytkowników wód i przedstawicieli lokalnych
społeczności, tak aby uzyskać maksymalne
korzyści społeczne poprzez zaspokojenie
potrzeb związanych z turystyką, sportem
oraz rekreacją.
Organami właściwymi w sprawie gospodarowania wodami są miedzy innymi organy jednostek samorządu terytorialnego.
Ustawa stanowi, że wody stanowiące
własność Skarbu Państwa są wodami
publicznymi i każdemu przysługuje prawo
swobodnego z nich korzystania i powinno
służyć za uspokojenia potrzeb osobistych
w zakresie wypoczynku, uprawiania sportów wodnych oraz na zasadach określonych w odrębnych przepisach a także
amatorskiemu połowowi ryb.
W przypadku Kórnika jest to uniemożliwione przez część mieszkańców, których
działki przylegają do gruntów stanowiących
własność Skarbu Państwa, przylegających
bezpośrednio do brzegów jeziora.
Twierdzenie przez nich, że budowa
promenady wpłynie niekorzystnie na środowisko naturalne i krajobraz kulturowy wokół
Jeziora Kórnickiego są nieprawdziwe.
Bowiem opracowanie ekoﬁzjograﬁczne
terenu projektowanej promenady temu
zaprzecza.
Badania te wskazują jedynie aby na
etapie planowania uwzględnić:
- pozostawienie naturalnej strefy buforowej wzdłuż brzegów jeziora, poprzez
zachowanie drzew, krzewów, trzcinowiska
- zachowanie w miarę możliwości istniejącej zieleni
- wprowadzenie zieleni osłaniającej
elementy istniejącego zainwestowania
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- ograniczenie w pasie promenady zabudowy do niezbędnych elementów związanych z funkcjonowaniem promenady
- stworzenie punktów widokowych na
jezioro w postaci pomostów oraz punktów
z widokiem na atrakcyjne obiekty kulturowe.
W zakresie ochrony środowiska wodnego opracowanie zaleca:
- połączenie wszystkich obiektów istniejących i planowanych do sieci kanalizacji
sanitarnej
- rozmieszczenie wzdłuż promenady
obiektów niezbędnych do utrzymania czystości.
Wobec tego, że zwarta zabudowa Kórnika tworzy barierę wzdłuż rynny jeziornej
zakłócającą swobodną wymianę powietrza między jeziorem a miastem należy
uwzględnić jak największą ilość otwartych
przestrzeni łączących miasto z jeziorem
a przede wszystkim uporządkować te
jeszcze istniejące.
Tak zrealizowana inwestycja nie będzie
miała wpływu na stan zanieczyszczenia
powietrza ani nie wpłynie negatywnie
na środowisko przyrodniczo-kulturowe,
a wręcz odwrotnie, wpłynie na poprawę
stanu istniejącego, a trwałe zmiany w krajobrazie spowodowane budową promenady,
będą mieć tylko i wyłącznie charakter pozytywny. Wpłynie on na uporządkowanie
brzegów Jeziora Kórnickiego od strony
niektórych zabudowań przyjeziornych,
bowiem wydeptana zieleń, różnego typu pomosty, nieestetyczna zabudowa niektórych
parkanów schodzących do linii brzegowej
to niewątpliwie elementy obniżające walory
krajobrazowe.
Jak z powyższego wynika to budowa
promenady będzie miała tylko i wyłącznie
pozytywny wpływ na środowisko przyrodniczo-kulturowe i stworzy warunki dobrego
wypoczynku nie tylko dla mieszkańców
Kórnika ale także dla przybywających tu
turystów a tym samym wpłynie na poprawę
wizerunku miasta.
Mając powyższe na uwadze nie pozostaje nam nic innego aby idąc za głosem
jednego z mieszkańców wypowiedzianym
w liście otwartym umieszczonym na łamach
Kórniczanina zaapelować, w imieniu rzeszy
mieszkańców Kórnika, do miejscowych
władz miasta aby w wyniku protestów
części mieszkańców przyjeziornych działek nie ograniczały przebiegu promenady. Zdecydowanie więcej mieszkańców
wypowiedziało się za tym aby budowa
promenady przebiegła zgodnie z opracowanym studium uwarunkowań i kierunków
zabudowy od ul. Woźniaka w Kórniku do ul.
Jeziornej w Bninie.
Zdecydowana ilość mieszkańców swe
poparcie budowy promenady na omówionym odcinku wyraziła składając swe podpisy na zebranych listach, które w załączeniu
przekazujemy.
Jednocześnie wnioskujemy do pana
Burmistrza aby wspólnie z projektantem
rozważyli możliwość przeprojektowania
przebiegu promenady tak aby przebiegała

ona tylko po gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa, a więc od brzegu
jeziora do granic nadjeziornych posesji, tak
aby nie naruszała niczyjej własności.
Takie rozwiązanie pozwoli na kontynuowanie prac nad budową promenady, o co
bardzo prosimy.
Z poważaniem
Przedstawiciele grupy mieszkańców działających na rzecz budowy promenady:
Leonard Ratajczak, Krystyna Janicka,
Daniel Błaszkowiak, Krzysztof Niemier,
Andrzej Antkowiak, Leszek Koprucki,
Wojciech Waszak
Zajęcie
Zaj
stanowiska w sprawie
artykułu
artyku pt. „Kto z kim buduje
promenadę?” zamieszczonego w 19
promenad
numerze Kórniczanina jako listu otwartego
do mieszkańców zainteresowanych tzw.
promenadą.
Prawdą jest, że w przeprowadzonej
przez pana Łukasza Grzegorowskiego
rozmowie z burmistrzem panem Jerzym
Lechnerowskim (zamieszczonej na łamach
Kórniczanina), stwierdził on, że w dyskusji
nad zagospodarowaniem brzegów Jeziora
Kórnickiego, poza ostrymi protestami niektórych właścicieli nadjeziornych posesji,
nie pojawiły się oﬁcjalne głosy za budową
promenady.
Tylko to stwierdzenie , a nie żadne
lobby architekta Stafana Wojciechowskiego wpłynęło na powstanie naszej grupy,
która w wyniku przeprowadzonych rozmów
z mieszkańcami zebrała blisko 1000 podpisów osób popierających idee budowy
promenady od ul. Woźniaka w Kórniku do
ul. Jeziornej w Bninie.
Proponujemy, aby promenada przebiegała od brzegu jeziora do granic nadjeziornych posesji, a więc tak aby jej przebieg nie
naruszał niczyjej własności.
Takie też stanowisko zostało przekazane panu Burmistrzowi w liście z dnia
29.09.2005r., odczytane również na sesji
Rady Miejskiej, wraz z listą 1000 podpisów
popierających budowę promenady.
Cieszy nas fakt, że dzięki obecnemu
samorządowi plany sprzed dziesiątków lat
nabierają realnych kształtów.
Promenada uatrakcyjni pod względem
turystycznym nasz Kórnik i przyczyni się do
jego dalszego rozwoju.
Propozycję spotkania przyjmujemy
z nadzieją na rozwiązanie kwestii budowy
promenady, oczekując, że Burmistrz uzna
za stosowne zorganizowanie spotkania
z przedstawicielami tych grup.
Z poważaniem
Przedstawiciele grupy mieszkańców działających na rzecz budowy promenady:
Leonard Ratajczak, Krystyna Janicka,
Daniel Błaszkowiak, Krzysztof Niemier,
Andrzej Antkowiak, Leszek Koprucki,
Wojciech Waszak
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CZYTELNICY PISZĄ

KTO I DLA KOGO CHCE BUDOWAĆ PROMENADĘ?
Zwracam się do kilkudziesięciu
właścicieli posesji nad Jeziorem
Kórnickim, którzy są autorami wypowiedzi
„Kto z kim buduje promenadę?”
Nie jestem rodowitą Kórniczanką, ale
nad Jeziorem Kórnickim mieszkam pół
wieku. Podpisałam akceptację budowy promenady wzdłuż jeziora i moim marzeniem
byłoby, żebym doczekała miejsca spacerowego wokół całego jeziora. Zwierzyniec
–Błonie. Ustosunkuję się do wypunktowanych wypowiedzi autorów w/w tekstu:
1) Tysiąc obywateli Kórnika, a szczególnie Bnina składało swoje podpisy w szkole,
przedszkolu, sklepach i innych publicznych
miejscach. Nie chodzi nam o to kto będzie
projektował, ale kto z realizacji projektu
będzie korzystał. (...) Z realizacji dobrego
projektu płynęłaby korzyść ekologiczna
i ekonomiczna. Mamy atrakcje zdrowotne

i przyrodnicze, które mogłyby zatrzymać
u nas turystów na dłużej. Wielu znalazłoby pracę obsługując gości. Marchewkę
i pietruszkę warto zamienić na ścieżkę
rowerową, przystań kajakową, rejs wokół
jeziora...
2) Jeśli jest prawo, to wszyscy muszą je
przestrzegać. Chcemy korzystać z różnych
urządzeń tylko niech słupy energetyczne
stoją w miejscu X, szalet publiczny przy
posesji sąsiada itd. Prawo obowiązuje
wszystkich (...).
3) Komu władze miasta chcą zlecić projekt zagospodarowania jeziora to ich sprawa. Dla nas jest ważne także, żeby przy tej
inwestycji znaleźli pracę ludzie z naszego
miasta, często bezrobotni choć wykształceni. Drodzy Państwo! Brakuje wam lojalności
i lokalnego patriotyzmu. Kontrolujcie tę
inwestycję, ale nie przeszkadzajcie w jej

realizacji. Nie bądźcie egoistami.
4) Nie rozumiem na czym polega demagogia tego przedsięwzięcia.
5) Członkowie Komitetu nie są anonimowi. Wystarczy zainteresować się
szczerze środowiskiem by dowiedzieć
się kim są.
Jeszcze jedna osobista reﬂeksja: my
starsi ludzie jeździmy rowerami z Bnina do
Kórnika. Trudno jest dojechać bezpiecznie
– jezdnia jest zajęta przez samochody jeżdżące z nadmierną szybkością, w każdej
chwili grozi wypadkiem – ale kogo to obchodzi? Matki z niemowlętami w wózkach
nie mają miejsca na spacer, gdyż pozostają im tylko chodniki przy zatłoczonych
jezdniach (...).
Szanowni Państwo – za budową promenady przemawiają względy ekologiczne, ekonomiczne i humanitarno-społeczne.
GN (nazwisko i adres znany redakcji)
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Do jakiego rozwiązania konﬂiktu,
dotyczącego projektu Promenady,
skłania się Pan Burmistrz ? Czy będzie to
próba zorganizowania referendum, przez
co mogą być złamane prawa mniejszości, która nie chce mieć Malty w swoich
ogródkach, czy też będzie Pan Burmistrz
mediatorem i doprowadzi do stworzenia
alternatywnego (bardziej ekologicznego)
projektu, który zadowoli obie strony, czy
też proces inwestycyjny powinien się wg
Pana zakończyć na razie na Promenadzie
w części Zamek - Bnin ? (Krzysztof)

lub wytyczenie i utwardzenie nowej drogi
przez krótszy odcinek pola. Proszę o odpowiedź, co z tą inwestycją?

Popieram wszystkie działania prowadzące
do kompromisu. Powinno dojść do spotkania
przedstawicieli obu grup, które powinny starać się porozumieć i wypracować wspólne
stanowisko. Dotychczas do Urzędu wpłynęło
wiele cennych uwag; są one szczegółowo
analizowane. Myślę, że dobrym rozwiązaniem byłoby przeprowadzenie referendum
w tej sprawie. Należałoby jednak starannie
przygotować pytanie referendalne. Na ogólne pytanie typu „Jesteś za promenadą, czy
przeciw niej?” większość odpowiedziałaby
pewnie „jestem za”. Uważam jednak że referendum powinno również dać nam odpowiedź
o stosunku mieszkańców do ewentualnego
zakresu inwestycji. Decyzja w sprawie referendum zależy jednak od Rady Miejskiej,
a nie od burmistrza.
Burmistrz Jerzy Lechnerowski

Moje pytanie dotyczy skrzyżowania
ulicy Katowickiej z Dworcową.
Chciałbym się dowiedzieć jakie plany mają
nasze władze wobec tej niesławnej krzyżówki. Kiedy nastąpi jej przebudowa i na
czym będzie polegała oraz co powstrzymuje władze miasta od jakiejkolwiek reakcji w tym momencie (choćby postawienie
sygnalizacji świetlnej).
(Elvis)

Pytanie do Pani Sołtys. Dotyczy:
utwardzenie drogi - dojazd do ulic:
Szybowników, Modelarzy.
Z obawą mieszkańcy w.w. ulic myślą
o zimie - droga do tych ulic biegnie przez
pola, które po niewielkim deszczu zamieniają się w błotną maź a po dłuższych
opadach stają się nieprzejezdne. Jesienią
i wiosną oraz podczas odwilży sytuacja
jest tragiczna! Samochody grzęzną
w błocie.
Pani Sołtys mówiła, że jest szansa na
utwardzenie tego odcinka przed zimą,
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W bieżącym roku utwardzono ulice na
Os. Wodnik -tj. ul. Modelarzy i Szybowników, niestety zabrakło pieniędzy na ul.
Spacerową [dojazdową],którą Rada Sołecka
ujęła w planach do utwardzenia na rok 2006.
Więcej informacji na ten temat w Referacie
Infrastruktury u pani E. Krakowskiej.
Z poważaniem M. Walkowiak

C
Czytałem kiedyś w gazecie
Poznańskiej, że “Katowicka” ma
przejść gruntowną przebudowę łącznie ze
skrzyżowaniami nie tylko w Kórniku. Pamietam że plany były konkretne i poważne
i jeśli się nie mylę ﬁnansowane ze środków Uni Europejskiej. Ciekawe dlaczego
jeszcze nic się nie dzieje? Myślę że pytanie
to kierowane powinno być do Burmistrza
Kórnika ponieważ plany przebudowy leżą
w Urzędzie Miasta
(Stulp)
W odpowiedzi na liczne zapytania mieszkańców Kórnika w sprawie przebudowy drogi
krajowej nr S-11 (tzw. „Katowicka” przyp.
ŁG) uprzejmie informuje, że przedmiotowa
inwestycja, w skład której wchodzi koncepcja
przebudowy drogi, załatwianie spraw formalno-prawnych (w tym wykup gruntów), wykonanie projektu budowlano-wykonawczego
i wykonawstwo inwestycji, jest realizowane
przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych
i Autostrad w Poznaniu. Wykonanie przedmiotowej inwestycji przez GDDKiA przyczyni

się do poprawy bezpieczeństwa, likwidacji
kolizyjnych skrzyżowań drogi krajowej S-11
z drogami gminnymi i szczególnie niebezpiecznego skrzyżowania jakim jest droga
wojewódzka nr 434 (ul Dworcowa) w Korniku. Z informacji uzyskanych od inwestora tj.
GDDKiA w Poznaniu wynika, iż inwestycja
planowana jest na lata 2005-2007.
Burmistrz Jerzy Lechnerowski
Kolejne pytania i odpowiedzi za tydzień

MAMY MISTRZA

W dniach od 6 do 9 października okręg
katowicki był organizatorem :Spiningowych
Mistrzostw Polski”. Okręg poznański reprezentowali m. in. dwaj zawodnicy Klubu Wędkarstwa Sportowego Kotwica Kórnik: Roman
Mytko oraz Piotr Jankowiak – spiningowy
mistrz okręgu poznańskiego za rok 2005.
Trzydniowe zawody były rozgrywane na
zalewach Pyżycko-Siwerskim, Dziećkowickim z łodzi, oraz Goczałkowickim z brzegu.
Ryby brały nam z różnym szczęściem. Po
przeliczeniu wyników przez komisję sędziowska w ekipie poznańskiej zapanowała wielka
radość gdyż Piotr Jankowiak z Klubu Spiningowego Kotwica Kórnik został Wicemistrzem
Polski. Sukces tym bardziej cieszy, ze jest to
pierwszy medal indywidualny zdobyty przez
zawodnika reprezentującego okręg poznański. Roman Mytko
Dekoracja mistrzów

11

AKTUALNOŚCI

LASEM ALE ILE?
Walka mieszkańców Kamionek i Borówca z projektowaną linią wysokiego napięcia
2 x 400 kV + 2 x 220 kV trwa.
Dzięki negocjacjom z inwestorem - PSE,
jakie wraz z mieszkańcami prowadziły
władze samorządowe jest szansa na wyznaczanie alternatywnej trasy. Podstawą do
zmiany jest uchwała Rady Gminy Kórnik z 27
lipca 2005r. o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeśli w terminie uda się ustalić
przebieg, który zaakceptowałyby wszystkie
strony konﬂiktu jest szansa na to, że linia
ominie Kamionki przechodząc w głębi lasu.
1

Jeśli kompromisu nie będzie lub formalności
się przedłużą PSE grozi przeprowadzeniem
inwestycji po trasie starej linii.
Na dzień dzisiejszy PSE przedstawiło
nową propozycję obejścia. Jak czytamy
w oświadczeniu inwestora: „PSE SA złożyły
wniosek, zawierający alternatywny przebieg
linii na terenie gminy Kórnik, uwzględniający,
w drodze kompromisu, postulaty zgłaszane
przez władze lokalne, chociaż , zgodnie
z prawem, nie był do tego zobowiązany.
Zaproponowany, alternatywny wariant
przebiega w większości przez las. Taka
lokalizacja stanowi jednak, niestety, bezpośrednią ingerencję w okoliczny krajobraz
i środowisko przyrodnicze. W zapropono-

wanym wariancie zadbano o najmniejszy
z możliwych uszczerbek okolicznej przyrody. Konieczna będzie wycinka jedynie
niewielkiej liczby drzew w lesie sosnowym
i mieszanym, nienaruszone zostaną obszary, na których rosną dęby. Poziom hałasu, wyznaczany na obszarze zabudowy
mieszkaniowej jest znacznie mniejszy niż
wartości dopuszczalne określone w przepisach. W szczególności, przy przyjętych odległościach, natężenie pola elektrycznego
i magnetycznego jest wielokrotnie mniejsze
niż wartości dopuszczalne, sprecyzowane
w przepisach, co całkowicie wyklucza szkodliwy wpływ pola elektromagnetycznego na
mieszkańców.”

2
2

1

LEGENDA
1 Przebieg starej
2 Propozycja PSE

1

2

linii

1
3

2

Propozycja

3 Lasem - 1000

Obok publikujemy uwagi do propozycji PSE jakie formułuje w imieniu wielu
mieszkańców Stowarzyszenie Lasem
1000. Również Burmistrz Jerzy Lechnerowski ze zdziwieniem przyjął nowe
propozycje inwestora.
opr. ŁG
Stowarzyszenie Linia „Lasem:1000’’
Kamionki, 13 październik 2005
Szanowni Państwo!
Jak się dowiadujemy PSE roz
poczęła kampanię informacyjną na temat swojej propozycji
obejścia. Poniżej przedstawiamy nasze
uwagi do wniosku PSE, Więcej informacji
o przebiegu i formach protestu znajdziecie
Państwo na stronie www.kamionki.snap.pl
Przedstawiona przez PSE propozycja
obejścia osiedli zaskoczyła
mieszkańców i spowodowała wzrost
zaniepokojenia co do szczerości intencji
PSE.
Załączona do wniosku PSE do uchwały Rady Gminy Kórnik nr XLIII/477/2005
mapkaodbiega w znacznym stopniu od
ustaleń jakie podjęte zostały na spotkaniu
PSE, Gmina,
Stowarzyszenie LASEM 1000 pod koniec sierpnia 2005.
Pragniemy podkreślić, że Uchwała
Gminy uwzględnia postulaty zdecydowanej
większości społeczeństwa wsi Kamionki
i Borowiec.
Wydaje nam się dziwny sposób w jaki
PSE zinterpretowała cel podjęcia Uchwały
przez Gminę. Wytyczony w uchwale obszar
miał zagwarantować takie wytyczenie trasy,
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3

aby oddalić zagrożenie od osiedli mieszkaniowych i zażegnać konﬂikty.
Pomimo wielomiesięcznych naszych
starań i próśb o udział społeczeństwa
w opracowaniu trasy PSE znowu zignorowało lokalną społeczność i przedstawiło
wniosek bez żadnych wcześniejszych
konsultacji. Chyba, że należy to traktować
jako podstawę do dalszych konsultacji przy
opracowaniu alternatywnej bezkonﬂiktowej
trasy.
Co najmniej dziwna wydaje się przedstawiona w uzasadnieniu do wniosku troska
PSE o środowisko leśne. Dla nas głównym
podmiotem środowiska jest człowiek. Dlatego niezrozumiała jest szczególna troska
PSE o nasze środowisko tylko w kontekście
wycięcia kilku drzew. W naszej propozycji
również pragniemy w jak najmniejszym
stopniu ingerować w środowisko leśne
i proponujemy obejście lasem za dąbrowami po istniejących duktach lub w ich pobliżu
celem minimalizacji niezbędnych wycinek.
Oddalenie linii od osiedli zminimalizuje wszystkie zagrożenia. Proszę spytać
mieszkańców Wirów jaka jest rzeczywista
strefa akustycznego oddziaływania linii, i jaka jest reakcja PSE na uwagi mieszkańców.
Kupowaliśmy działki z dala od miasta, przy
lesie aby mieć ciszę, a nie hałas „w normie”.
Hałas to to co słyszymy, ale oddziaływanie
pola elektromagnetycznego jest nie do
wykrycia bez specjalistycznego sprzętu.
Nie chcemy być królikami doświadczalnymi
i przekonać się za kilka lub kilkanaście lat,
że wzrośnie w naszej okolicy zachorowalność na choroby nowotworowe i stwierdzić,
że mieliśmy rację.

2

Głębokie wejście w las pozwoli na
ukrycie linii i da szansę na wykorzystanie
chociażby pasa lasu jako terenu rekreacji.
Kolejna sprawa bardzo ważna zarówno
dla PSE jak i dla nas to koszty. Wytyczona
przez PSE trasa wcale nie jest krótsza od
naszej koncepcji a ma więcej załamań,
co wymaga stosowania większych i droższych słupów. Dla skarbu państwa ważne
też będą pieniądze konieczne do wypłaty
odszkodowań za utratę wartości naszych
nieruchomości w przypadku bliskiego
sąsiedztwa linii, a PSE powinno ująć w rachunku ewentualną wypłatę odszkodowań
za utratę zdrowia mieszkańców, a także
konieczność montażu dodatkowych urządzeń wyciszających lub ograniczających
oddziaływanie linii na otoczenie. Nie można
również wykluczyć konieczności wyłączenia
sieci i jej rozebrania w przypadku gdyby nie
spełniała norm.
Nasze propozycje są dobrze znane PSE
z licznych spotkań i konsultacji.
Nasza propozycja nie różni się bardzo od PSE, a jej realizacja umożliwi
bezkonﬂiktową kontynuację budowy linii.
Uchroni również atrakcyjność inwestycyjną
i krajobrazową tych terenów, przynajmniej
tam gdzie uda się schować linię głęboko
w lesie.
Jeszcze raz podkreślamy, że rozumiemy konieczność budowy takich obiektów
w rozwijających się społeczeństwach, ale
nie rozumiemy dlaczego ma to się odbywać
kosztem ludzi i ich zdrowia.
Stowarzyszenie Linia „LASEM 1000”
Kamionki, ul. Szaﬁrowa103, 62-023 Gądki
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KULTURA

NA CHWAŁĘ MUZYKI!

W słoneczne, jesienne popołudnie, przy
dźwiękach fortepianu i skrzypiec, kilkudziesięciu młodych melomanów przyjętych zostało
w poczet członków Pro Sinfoniki.
Szkolna sala nr 13 w Kórnickim Liceum
po raz kolejny zamieniła się w salę koncertową w piątek, 7. października 2005 roku. Już
przed godziną 16. sala pękała w szwach,
wypełniona licealistami, rozemocjonowanymi
nadchodzącą ceremonią pasowania na „prosinfonikowca”. Uroczystość zaszczycili swoją
obecnością m.in. burmistrz Kórnika, Jerzy
Lechnerowski oraz członkowie Rady Rodziców LO w Kórniku. Nie zabrakło też artystów
– uroczystość uświetnili recitalem pianista,
prof. Michał Żmijewski, skrzypek, Tadeusz
Żmijewski (jego syn) oraz młoda, kórnicka
pianistka, Kamila Kołodziejczak.
Zebranych powitali prezesi Kórnickiego
klubu Pro Sinfoniki, zaś część artystyczną
konferansjerką opatrzył sekretarz biura Pro
Sinfoniki, Antoni Hoffmann. Ten ostatni
przekazał gorące pozdrowienia młodym melomanom od nieobecnego Prezesa Prezesów
- Alojzego Andrzeja Łuczaka.
W pierwszej części spotkania usłyszeliśmy
duet: pianino i skrzypce (p. Michał i Tadeusz
Żmijewscy), a w jego wykonaniu „Legendę”
g-moll, op. 17, Henryka Wieniawskiego,
„Dudziarza” tegoż, „Medytacje” z opery
„Thais” Jules’a Masseneta, a także Vivaldiego
– I część „Czterech Pór Roku” – „Wiosnę” oraz

„Kujawiaka”. Swój recital artyści zakończyli
reﬂeksją na temat budowy skrzypiec, która to
reﬂeksja stała się ciekawym mini - wykładem,
obecnego pośród zaproszonych gości, prof.
Władysława Chałupki, dotyczącym anatomii

Uroczysty moment mianowania
Fot. Joanna Olejnik

tego pięknego instrumentu.
Po części artystycznej nadszedł moment,
na który wszyscy czekali– przyrzeczenie
kandydatów na członków Pro Sinfoniki. Lice-

HUBERTUS W BORÓWCU

Dni w październiku są już krótkie, a wieW homilii ksiądz koncelebrant przypoczory chłodne. Tego roku pogoda była dla mniał postać św. Huberta i św. Franciszka
nas jednak szczególnie łaskawa. Dużo z Asyżu. Mówił o wspaniałej katedrze
słońca, a wszędzie żółte, złote i brązowe zbudowanej przez naturę, gdzie niebo jest
liście. Jesień – czas uspokojenia po upalnym sklepieniem, a drzewa kolumnami. Mówił
lecie, jesień - czas przygotowania do mroź- o potrzebie docenienia doskonałego dzieła
nej zimy, jesień – czas zbierania owoców Bożego, o konieczności pracy, która daje
i robienia zapraw. Zawsze najbardziej
lubiłem jesień, szczególnie tę polską
– złotą.
Teraz, kiedy mieszkam w Borówcu
jeszcze bardziej doświadczam niepowtarzalnego klimatu tej pory roku.
Tak wszechobecną bliskość natury,
las rosnący nieomal w salonie, lisy
i sarny w zasięgu wzroku trudno to
wszystko przecenić. Dlatego właśnie
u nas, w Borówcu obchody św. Huberta
patrona myśliwych mają szczególną
oprawę.
W tę niedzielę liturgia mszy świętej
nazywanej hubertowską zawierała Myśliwi oﬁarują upolowane trofea
akcenty myśliwskie. Odbyła się w plenerze z uczestnictwem koni, zaprzęgów nam prawo do uczestniczenia w spożywaniu
i myśliwskich sygnalistów. Przedstawiciele darów naszej ziemi.
lokalnych kół łowieckich „KOGUT” i „SLONKA” złożyli na ołtarzu dary lasu, leśne owoce
Po mszy świętej też nie zabrakło huberi upolowaną zwierzynę.
towskich atrakcji.
Koło Łowieckie „KOGUT” było szczeStowarzyszenie im. 7 Pułku Strzelców
gólnie uroczyście reprezentowane ponie- Konnych Wielkopolskich i tym razem nie
waż obchodzi tego roku 70-tą rocznicę zawiodło. Jako niestrudzeni miłośnicy konnej
swojego powstania. Gościliśmy również przygody, którzy zawsze uświetniają nasze
przedstawicieli gminy z Panami burmistrzem uroczystości tym razem zaprezentowali
Jerzym Lechnerowskim i v-ce burmistrzem myśliwską gonitwę za lisem, nieodłączny
Hieronimem Urbankiem na czele.
element hubertowskiego obyczaju.
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aliści obiecywali godnie kontynuować dzieło
klubu, wcielać w życie jego wartości, m.in.
uczestnicząc w zajęciach i koncertach Pro
Sinfoniki, ale przede wszystkim pamiętać, że
muzyka tworzy zupełnie inny świat – „łagodny, wypełniony słońcem.” Po przyrzeczeniu
kandydaci na członków Pro Sinfoniki zostali
mianowani przez opiekunkę klubu, Teresę
Rogozię - Olejnik.
- Mianuję Cię członkiem Pro Sinfoniki
– działaj na chwałę muzyki! – te słowo wypowiadała wzruszona opiekunka kórnickiej
Pro Sinfoniki, symbolicznie pasując każdego
nowego członka klubu...a jakże by inaczej
– smyczkiem!
Ceremonii pasowania towarzyszyła
nastrojowa muzyka Chopina w wykonaniu
Kamili Kołodziejczak, utalentowanej, młodej
kórniczanki.
W myśl świeżo złożonego przyrzeczenia:
„Muzyka to jest nasz festyn!” święto kórnickiego klubu Pro Sinfoniki zakończyła wyborna
biesiada.
Klub Pro Sinfonika w Kórniku otoczony
jest od lat opieką i wsparciem życzliwych
mu osób.
Również przy organizacji tego święta
kórnicką Pro Sinfonikę otrzymała pomoc, za
którą dziękuje m.in.: Małgorzacie Dudziak,
Wiesławie Powąsce, Halinie Jagiełko, Maciejowi i Tomaszowi Małeckim, Marcinowi
Grześkowiakowi, Stanisławowi Gorzałczanemu, Andrzejowi Hajdrychowi oraz
Dariuszowi Grzegorczykowi. K.N.
Gonitwa to zawody, w których do jednego z jeźdźców szczególnie doświadczonego
w sztuce jeździeckiej przyczepia się lisią
kitę. Wygrywa ten z uczestników, któremu
uda się zerwać w pełnym galopie z ramienia
lisa rudy ogon.
Gonitwa zaprezentowana po mszy była
oczywiście ze względu na stosunkowo
niewielki obszar rozgrywki mocno reżyserowana.
Podczas biegu sygnaliści myśliwscy
zagrali komunikaty sygnałowe – nieodłączny element każdego prawdziwego
polowania, usłyszeliśmy między innymi
sygnał do posiłku i sygnał zakończenia
polowania.
Ponieważ chłód jesiennego popołudnia był już zdecydowanie odczuwalny,
zagrany sygnał do posiłku uradował
wszystkich obecnych. Rozpoczął się
tym razem bieg do... bigosu i grochówki. Chętnych było tak wielu, że bigosu
zabrakło mimo podejmowanych przez
kuchnię polową prób jego racjonowania.
Na naszych oczach tworzy się borówiecka historia i tradycja. Uroczystości takie jak
dzisiejsza mają coraz większą liczbę uczestników. Dzięki nim coraz więcej dobrego mówi
się i pisze o Borówcu i ludziach tu żyjących.
Organizatorzy dziękują wszystkim gościom
i mieszkańcom za uczestnictwo w spotkaniu
liturgicznym i wspólnej zabawie w duchu
myśliwskiego obyczaju. Darz Bór !!!
Rafał Likowski
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GMINNA SPÓŁDZIELNIA
„SAMOPOMOC CHŁOPSKA”
KÓRNIK

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!
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

Gościniec „Marzymięta”
serdeczna atmosfera i profesjonalna obsługa

Zapewniamy:

* oryginalną dekorację weselną * pokój dla młodej pary gratis
* lokal klimatyzowany

Oferujemy:

* 9 pokoi po atrakcyjnej cenie * atrakcyjną okolicę wokół
gościńca * przejażdżki bryczką * imprezy w plenerze
* wyborną, staropolską kuchnię.

Idealne miejsce na Wasze wesele!
Zapraszamy do sali tanecznej – nowego obiektu
w naszym gościńcu.
Organizujemy uroczystości okolicznościowe
do 170 osób i wesela do 130 osób.
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Czmoniec 59, tel. (061) 8171252
(10 km od Kórnika, w kierunku na Śrem)
www.marzymieta.noclegiw.pl
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* 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
atrakcyjne ceny
POMOC DROGOWA 24H
KOMPLEKSOWA NAPRAWA POWYPADKOWA
szybka i miła obsługa
Biernatki, ul. Główna 15
tel. 0603052679, 8171656

MIEJSCE NA TWOJĄ
REKLAMĘ!

KREDYTY

CENTRUM KREDYTÓW
także dla rolników, emerytów, rencistów

SAMOCHODOWE bez wkładu własnego
także na auta używane nawet powyżej 10 lat
Poznań ul. Kościelna 16

Gmina Kórnik DOJAZD DO KLIENTA
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●

SAMOCHODOWE:

bez zaświadczeń ● sprowadzane z zagranicy
● na umowę kupna-sprzedaży
●

GOTÓWKOWE:

oprocentowanie 0%

KONSOLIDACYJNE:
●

ŚRODA WIELKOPOLSKA
„OŚRODEK KULTURY”

oddłużanie firm

HIPOTECZNE

tel. (61) 285-67-67
kom. 0606-103-637
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MIEJSCE NA TWOJĄ
REKLAMĘ!

PRACOWNIA KRAWIECKA

A&A

Poleca swoje wyroby:
* GARNITURY DAMSKIE
* KOSTIUMY
* SZYCIE MIAROWE DO ROZMIARU 52
-spodnie, spódnice, bluzki
* SZYCIE ODZIEŻY CZARNEJ
SZYCIE RÓWNIEŻ Z TKANIN POWIERZONYCH
Godz. otwarcia: od pon. do pt. 8.00-16.00, soboty 10.00-14.00

CENY KONKURENCYJNE!
SZYBKO - TANIO - FACHOWO
Zapraszamy!
tel. 817-10-17
Szczytniki
kom. 0606-461-245
ul. Jeziorna 9

Autoryzowany Dealer:
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PREZENTACJA PRAC UCZESTNIKÓW
III OGÓLNOPOLSKIEGO PLENERU MALARSKIEGO
W dniu 13 października 2005 roku
w Galerii Zamkowej , kórnickiego zamku
została otwarta wystawa prac uczestników
III Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego ,
który odbył się w drugiej połowie maja br.
w Klęce w gminie Nowe Miasto . Prowadzącą plener była po raz trzeci Eugenia
Lewandowska nauczycielka plastyki w SP
w Klęce . Dwa poprzednie były plenerami
wojewódzkimi , w tym roku uczestniczyło
16 młodych artystów z całej Polski . Ci młodzi ludzie tworzyli z wielką żywiołowością
pokazując piękno doliny nadwarciańskiej

powiatu średzkiego . Plener był okazją
do poznania się , nawiązania przyjaźni ,
wymiany doświadczeń , co zaowocowało
pięknymi pracami .
Organizatorami wystawy jest Starostwo
Powiatowe w Środzie Wlkp.i Szkoła Podstawowa w Klęce . Wystawę będzie można
oglądać do grudnia br. roku .
Dyrektor szkoły Róża Jambor na
wernisażu podziękowała Pani Eugenii za
wspaniałą pracę z młodzieżą i osiągnięcia
w promowaniu piękna Ziemi Średzkiej ,
a uczestnikom za udział i niespotykaną

pasję i zaangażowanie.
Starosta średzki wyraził wdzięczność
gospodarzowi Zamku za udostępnienie
pomieszczeń i opowiedział o dalszych
planach dotyczących przyszłorocznego
pleneru , który ma stać się plenerem mię-

Fotograﬁe Halina Danieluk

dzynarodowym . Plany dotyczą włączenia
do tych artystycznych spotkań przyjaciół
z Niemiec i Czech , bowiem już w tym
roku został nawiązany kontakt z liceum
w Saksonii , którego młodzież wyraziła chęć
współpracy w tym zakresie .
Halina Danieluk

Dyrekcja Biblioteki Kórnickiej
PAN zaprasza na wystawy :

Szanowni Państwo!

Wystawa prac dzieci –
uczestników III Ogólnopolskiego
Pleneru Malarskiego

Uprzejmie informujemy, że
z dniem 17 października 2005
r. godziny otwarcia Muzeum
w Zamku Kórnickim zostają
skrócone do godz. 15.30.

zorganizowanego przez Starostwo
Powiatowe w Środzie Wlkp. i Szkołę
Podstawową w Klęce. Wystawa
prezentowana będzie od 13 października
2005 r. w Galerii Zamkowej w Kórniku
(przyziemia Zamku).

„NIE WSZYSTEK JEDNAK
CZŁOWIEK ZARAZEM
UMIERA…
…czyli: Jak zachować przy sobie
cząstkę bliskich zmarłych”
Kult pamiątek żałobnych w XIX
i XX w.
Wystawa prezentowana będzie od 14
października 2005 r. w Sali Czarnej
Zamku Kórnickiego

„500-lecie twórczości Stanisława
Samostrzelnika”
Wystawa prezentowana będzie od 15
października 2005 r. w sieni Pałacu
Działyńskich
(Stary Rynek 78/79, Poznań).
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Czas otwarcia Muzeum od 17
października do połowy grudnia:
wt.- pt. w godz. 9.00-15.30
sob. - niedz. 10.00-15.30
w poniedziałki nieczynne
Ceny biletów:
5 zł bilet ulgowy,
9 zł bilet normalny,
20 zł bilet rodzinny
(2 dzieci + 2 osoby dorosłe);
wynajęcie przewodnika – 30,50zł;
przewodnik w j. niemieckim lub
angielskim – 50 zł.
Dyrektor Biblioteki Kórnickiej PAN
Prof. dr hab.
Stanisław Sierpowski

OGÓLNOPOLSKI
KONKURS POETYCKI
im. ŁUCJI DANIELEWSKIEJ
„SŁOWO JAK CHLEB”
Prosimy o nadsyłanie trzech wierszy
– o łącznej objętości nie przekraczającej
trzech stron maszynopisu – w trzech jednobrzmiących egzemplarzach opatrzonych
godłem ( w oddzielnej, zaklejonej i opatrzonej tym samym godłem kopercie dane
osobowe autora) do 30 listopada 2005r.
na adres:
Fundacja Literacka w Poznaniu
Os. Zwycięstwa 21/64, 61-649 Poznań
Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste
wręczenie nagród nastąpi w dniu 13 grudnia
2005 roku ( dzień imienin Łucji) w NASZYM
KLUBIE w Poznaniu, ul. Woźna 10.
Laureaci zosyaną zawiadomieni imiennie. Zaproszeni na ﬁnał przyjeżdżają na
własny koszt. Jury rozdzieli nagrody regulaminowe oraz rzeczowe ufundowane
przez sponsorów. Przyjęte teksty zostaną
opublikowane w dwujęzycznym, specjalnie
z tej okazji wydanym tomiku
Organizatorzy:
Fundacja Literacka w Poznaniu
Nasz Klub – Centrum Artystyczne Iskra
Sekcja Historii farmacji Oddziału Poznańskiego PTFarm
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50

%

zniżki *

na wizytę lekarską
* gdy kupisz u nas okulary

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

w każdy wtorek od 15.00
KOMPUTEROWE
BADANIE WZROKU

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

NZOZ „BEDENT” STOMATOLOGIA
ZAPRASZA UBEZPIECZONYCH

USŁUGI W RAMACH KONTRAKTU
Z NFZ
Rejestracja: tel. 8190-425
Budynek Ośrodka Zdrowia I piętro - pokój 205

TIPSY TANIO!

METODA ŻELOWA ORAZ FIBER GLASS
Z DOJAZDEM DO KLIENTKI
Tel. 502-255-565

U S G W ŚREMIE

PRYWATNE GABINETY DIAGNOSTYKI

CZAS PROMOCJI OGRA NI CZO NY

BEZPŁATNE*
BADANIE WZROKU

*promocja dla osób, które zamówią okulary

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

GABINET PRYWATNY
każdy czwartek
wcześniejsza rejestracja

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

KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU

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
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Samochód do ślubu (i inne okoliczności)
– atrakcyjna czarna limuzyna,
Mercedes klasy C
tel. 609848181 lub 6516219

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

Kórniczanin nr 20/2005

OŚWIATA

WYWIAD Z NOWĄ PANIĄ DYREKTOR SP2
Nowy rok szkolny przyniósł Szkole
Podstawowej im. Teoﬁli z Działyńskich
Szołdrskiej – Potulickiej nr 2 w Kórniku
wiele zmian. Jedną z najważniejszych
z nich jest nowa pani dyrektor, p.Zoﬁa
Talarczyk, która zechciała podzielić się
z „Kórniczaninem” swoimi reﬂeksjami na
temat szkoły.
„Kórniczanin”: Nowa pani dyrektor
– „nowa, ale nie nowa”. Jak to było?
Zoﬁa Talarczyk: To prawda, od 1991 roku
pełniłam już w szkole nr 2 w Kórniku funkcję
vice dyrektora. Od 1. września tego roku
pracuję na stanowisku dyrektora szkoły.
Na jakiej zasadzie została Pani wybrana dyrektorem szkoły?
Został rozpisany konkurs, opracowałam
koncepcję kierowania szkołą, zgłosiłam się
i moja kandydatura została zaakceptowana.
Wróćmy jednak do początków Pani
kariery. Czy zawsze wiedziała Pani, co
chce Pani robić?
Być może to sprawa genów... z opowiadań wiem, że już mój prapradziadek
był nauczycielem, wybudował on szkołę
w Konarskim. Budynek szkoły stoi tam po
dziś dzień. Potem w każdym pokoleniu była
przynajmniej jedna osoba w rodzinie pracująca jako nauczyciel. Kiedy studiowałam matematykę na poznańskim UAMie wiedziałam,
że chcę być nauczycielką. Zaczęłam pracę
zaraz po studiach, w 1981r, ale kształciłam się
równolegle dalej kończąc trzy studia podyplomowe: technologię kształcenia, informatykę
dla nauczycieli oraz zarządzanie oświatą
i dydaktykę przedsiębiorczości.
A gdzie znajdowała się Pani pierwsza
placówka?
...właśnie w Bninie. I tu już zostałam.
Czyli prawdziwy „nauczyciel z powołania”?
Pewnie tak... Dla mnie najważniejsza jest
lekcja, nauczanie, uczniowie.

O to pewnie trudno, gdy pełni się funkcje dyrektora?
Niestety, bycie dyrektorem to codzienna
biurokratyczna praca. Staram się jednak, i jak
dotąd mi się to udaje, by czas przeznaczony
na lekcje nie był niczym zakłócany. Ludzie
dzwoniący do Dyrektora dowiadują się kiedy
kończę lekcje, kiedy mam przerwę i wtedy
mogą się ze mną skontaktować. Nigdy
kosztem lekcji.

A jak wygląda kontakt z nauczycielami? Czy przyzwyczaili się już do zmian
w szkole?
Zawsze mieliśmy doskonały kontakt.
Od lat w pokoju nauczycielskim tradycyjnie
rozpoczynamy każdy dzień pracy wspólną
kawą. Jest to jedyny czas, kiedy każdy może
omówić ze mną bieżące sprawy.
A potem jest Pani niedostępna?
Wręcz przeciwnie. Od nowego roku szkol-

V WYSTAWA ZWIERZĄT

7 października, z okazji Tygodnia Opieki
nad Zwierzętami, odbyła się kolejna Wystawa Zwierząt Hodowlanych, których opiekunami są uczniowie Szkoły Podstawowej nr
2 w Kórniku.
Wystawa połączona była ze spotkaniem
uczniów z lekarzem weterynarii –
p. Maciejem Grząślewiczem oraz konkursem na najsympatyczniejszego
czworonożnego przyjaciela w każdej
grupie wystawianych zwierząt.
W wystawie uczestniczyło 43
młodych hodowców ze swoimi
pupilami, wśród których znalazły
się: króliki, koszatniczki, szynszyle, żółwie wodne, chomiki, świnki
morskie, szczury, papugi, rybki oraz
egzotyczne owady.
Honorowy gość i juror wystawy pan
Maciej Grząślewicz rozmawiał z hodowcami zarówno na temat właściwej
opieki, obserwacji i odżywiania zwierząt, ale i odpowiedzialności za zdrowie
i życie małych podopiecznych.
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Następnie pan doktor fachowym okiem
obejrzał zwierzęta - ich klatki i pokarm,
zaś opiekunom udzielał cennych rad.
Finałem tej części imprezy było wybranie
najsympatyczniejszych zwierzaków z danej kategorii.
Zwierzęta, jak przystało na wystawę,
otrzymały medale oraz nagrody w postaci

nego wprowadziłam system tzw. „skrzynek
komunikacyjnych”. Każdy nauczyciel, w tym
także ja, posiada swoją skrzynkę, w których
zostawiamy sobie wzajemnie wiadomości.
Pomysł świetnie się sprawdza i znacząco
uskutecznił komunikację nauczyciel – dyrektor.
Jakie jeszcze zmiany wprowadziła Pani
lub zamierza wprowadzić w najbliższym
czasie?
Od nowego roku wprowadzona została
w naszej szkole nauka informatyki w klasach
2,3 i 4. Powstało też „Koło scenograﬁczne”
w klasach 4-6, którego celem jest przygotowanie oprawy plastycznej imprez szkolnych.
Dzięki projektowi o dotacje z funduszy Unii
Europejskiej do końca roku zostanie uruchomiona w naszej szkole nowoczesna pracownia komputerowa i biblioteka multimedialna.
Fundusze mają być przeznaczone na sprzęt.
Natomiast przeszkolenie kadry nauczycielskiej oraz przygotowanie pomieszczeń
ﬁnansowane jest ze środków szkoły. Szkoła
prowadzi całoroczne Schronisko Młodzieżowe, z którego dochody przeznaczone są na
bieżące potrzeby szkoły.
Sprawa najbardziej nagląca to remont
dachu nad szatniami sali gimnastycznej.
Musi on zostać przeprowadzony jeszcze
przed zimą.
A z planów wybiegających nieco
dalej?
Planuję rozpocząć budowę dobudówki,
do której z gmachu szkoły przeniesione
zostałyby pomieszczenia administracyjne.
Jest to projekt mający na względzie głównie
bezpieczeństwo dzieci. Dzięki dobudówce
osoby kierujące się do sekretariatu, czy do
gabinetu dyrektora nie musiałyby przechodzić
przez szkołę. Kolejny projekt to stworzenie
nowoczesnej pracowni językowej w naszej
szkole.
Mam nadzieję, że wszystkie Pani projekty zostaną szczęśliwie doprowadzone
do końca. Powodzenia!
Rozmawiała: K. Nowak
karmy, a hodowcy odebrali z rąk p. M.
Grząślewicza dyplomy uznania.
Dodatkową atrakcją wystawy było spotkanie uczniów klas IV, V i VI z miłośnikiem
oraz hodowcą zwierząt egzotycznych
panem Jackiem Pałasiewiczem.
W ramach prezentacji uczniowie mogli
nie tylko dowiedzieć się wielu ciekawostek
o życiu i zwyczajach takich zwierząt jak:
straszyki, modliszki, karaczany, patyczaki, ptaszniki czy węże, ale mogli je
oglądać z bliska, a nawet dotykać.
To spotkanie dostarczyło im niezapomnianych wrażeń.
Wystawę zwiedzili wszyscy
uczniowie, nauczyciele oraz spore
grono rodziców, z wizytą przyszły
też przesympatyczne bnińskie
przedszkolaki.
Tą drogą serdecznie dziękujemy Panu Burmistrzowi i Komisji
Ochrony Środowiska za wsparcie
ﬁnansowe naszej wystawy.
Organizator
Agnieszka Półchłopek

19

REKLAMY
CZYSZCZENIE DYWANÓW I WYKŁADZIN ORAZ
TAPICERKI MEBLOWEJ I SAMOCHODOWEJ

tel. 505-993-046

www.karcher.republika.pl

KREDYTY GOTÓWKOWE, SAMOCHODOWE,
HIPOTECZNE DLA OSÓB FIZYCZNYCH I FIRM
pomoc zadłużonym
tel. 504149972

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

DROBNE NAPRAWY, KOMPLEKSOWE REMONTY
Piotr Szymkowiak
tel. 8190-490, kom. 502-754-017
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
Wymagania:
• wykształcenie wyższe
• doświadczenie na podobnym
stanowisku
• komunikatywność i zdolności
negocjacyjne
• prawo jazdy kat. B
ELEKTROMECHANIK
Wymagania:
• wykształcenie średnie techn.
• doświadczenie
• uprawnienia do obsługi wózków
widłowych (dodatkowy atut)
Ofery zawierające CV, list motywacyjny 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

MIEJSCE
NA TWOJĄ
REKLAMĘ
TIPSY!!!

metodą żelową oraz ﬁberglass
manicure oraz ozdoba paznokci
również z dojazdem
do klienta

PROMOCYJNE CENY!
tel. 0 694 165 335
lub 8190-286

NAPRAWA SPRZĘTU AGD
WSZYSTKICH FIRM
PRALKI * LODÓWKI
ZMYWARKI PRZEPŁYWOWE
OGRZEWACZE WODY * LADY CHŁODNICZE
WITRYNY

SZYBKO * TANIO * FACHOWO

KOPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
M. PRZYBYŁ
PRZEWÓZ TRUMIEN I ZWŁOK GRATIS!
trumny, krzyże, tabliczki, obudowy grobów

CENY KONKURENCYJNE

tel. dom. (061) 893 94 99, tel. kom. 0507 160 878
USŁUGOWO-HANDLOWY ZAKŁAD POGRZEBOWY

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

tel. 819-01-46

MONIKA ORLEWICZ

* trumny
* przewóz zwłok, auto-karawan na terenie całego kraju
* obsługa na cmentarzu
* krzyże, tabliczki
* „klepsydry”
* renowacja pomników lastrykowych
ul. 20 Października 93
62-035 KÓRNIK

20

MIEJSCE NA TWOJĄ
REKLAMĘ

tel. (24h) 0609848998
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AKTUALNOŚCI

WYNIKI PIERWSZEJ TURY WYBORÓW PREZYDENCKICH
Wybory Prezydenta RP - PIERWSZA TURAV

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nazwisko
Bochniarz Henryka Teodora
Borowski Marek Stefan
Bubel Leszek Henryk
Ilasz Liwiusz Marian
Kaczyński Lech Aleksander
Kalinowski Jarosław
Korwin - Mikke Janusz Ryszard
Lepper Andrzej Zbigniew
Pyszko Jan
Słomka Adam Andrzej
Tusk Donald Franciszek
Tymiński Stanisław

79 głosów nieważnych

1

2

3

17
90
0
2
313
8
21
72
1
0
434
1
959

13
159
0
1
329
11
22
70
0
0
623
2
1230

20
74
2
2
290
12
8
73
0
2
448
1
932

Komisje
4
5
8
31
1
1
162
31
8
149
0
1
212
3
607

3
21
0
0
77
36
6
86
0
0
55
0
284

Razem

6

7

8

13
73
1
1
208
12
16
135
2
1
268
2
732

15
70
1
0
210
15
9
136
0
0
358
0
814

21
106
0
1
253
8
22
80
2
0
723
1
1217

110
624
5
8
1842
133
112
801
5
4
3121
10
6775

6775

Procentowe wyniki wyborów

Prezentujemy wyniki pierwszej tury wyborów Prezydenta 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. Radzewo
6. Szczodrzykowo
7. Robakowo
8. Borówiec
Wykres frekwencji w Gminie Kórnik
Tabela frekwencji w Gminie Kórnik

Komisje

54%

wydane karty do głosowania

„ZJAWY, STRACHY I UPIORY
POWAŻNIE I Z PRZYMRUŻENIEM
OKA”

Tegoroczny Konkurs Recytatorski jest już
czternastym organizowanym przez Bibliotekę
Publiczną i Urząd Miejski w Kórniku.
Nie jest przypadkiem, że organizując konkurs
w miesiącu pogańskich dziadów, chrześcijańskich Zaduszek, proponujemy Państwu temat duchów, zjaw i upiorów. A że nie znają one żadnych
barier, żyją w bezczasie i my nie ograniczamy
zakresu tematu epokami, z których należałoby
wybrać wiersze czy nazwiskami poetów.
Człowiek od zawsze lubił się bać i sam
straszyć innych. Wymyślone przez niego zastępy strzyg, wodników, południc, wilkołaków,
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1

2

3

4

5

6

7

8

Razem

Liczba uprawnionych do
1698 1937 1598 1340
głosowania

611

1561 1780 2241 12766

Liczba wydanych kart

986

1237

944

616

288

737

819

1227

6854

razem: 712

700

654

724

323

824

961

1014

5912

procentowo: 58% 64% 59%

46%

47%

47%

46%

55%

54%

wampirów czy po prostu duchów, zaludniły nie
tylko ludowe opowieści, ale z czasem znalazły
również miejsce w poezji.
W polskiej literaturze były okresy, kiedy
chętniej i częściej wywoływano na kartach ksiąg
duchy, kiedy zaświaty, wewnętrzne krajobrazy
brały przewagę nad otaczającą rzeczywistością. Wtedy powstawały utwory przepełnione
hybrydycznymi stworzeniami czy zjawami,
które stawały się symbolicznym wyrazem lęków
człowieka.
Raz traktowane ze śmiertelną powagą, na
którą zasługują postacie będące wytworem wiary
i kultury, innym razem wyśmiewane, parodiowane, zawsze jednak świadczyły o niezwykłej
wyobraźni autora.
Do konkursu zapraszamy nie tylko wielbicieli

romantycznych świtezianek, Leśmianowskich
dusiołków, gotyckich wampirów, ale również
pogromców duchów mniej znanych, zjaw rzadziej
pojawiających się w poetyckim świecie.
Przecież najbardziej boimy się tego, czego
nie znamy... Może więc warto oswoić innych
z „naszymi” upiorami.
W czasie trwania XIV Konkursu Recytatorskiego przeprowadzany będzie ranking wśród
publiczności na najbardziej przemawiającą
interpretację utworu.
Szczegóły dotyczące Konkursu podane są
w dostępnym w Bibliotece regulaminie.
W imieniu organizatorów Danuta Nestorowicz Dyrektor Biblioteki Publicznej
w Kórniku
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INFORMACJE

SPROSTOWANIE

W numerze 18 Kórniczanina z września br. do
listy dzieci urodzonych w lipcu br. wkradł się
drobny błąd. Chochlik zamienił literę B na S i
zamiast powitać Kacpra Banasiaka na liście
umieściliśmy Kacpra Sanasiaka. Za błąd
przepraszamy Kacperka i jego rodziców a przy
okazji serdecznie ich pozdrawiamy. red
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W naszym gronie powitaliśmy „milusińskich” urodzonych w miesiącu sierpniu
2005r.
1. Wasiak Izabela urodzona w Poznaniu
zamieszkała w Borówcu
2. Szulc Mikołaj urodzony w Środzie Wlkp.
zamieszkały w Kórniku
3. Huszcza Amelia urodzona w Poznaniu
zamieszkała w Kórniku
4. Wilczyński Kacper urodzony w Śremie
zamieszkały w Dziećmierowie
5. Smoliński Franciszek urodzony w Poznaniu
zamieszkały w Borówcu
6. Beszterda Mateusz urodzony w Poznaniu
zamieszkały w Kamionkach
7. Jasiński Hubert urodzony w Poznaniu
zamieszkały w Kórniku
8. Andrzejewski Marcin urodzony w Śremie
zamieszkały w Szczodrzykowie
9. Michurski Piotr urodzony w Śremie
zamieszkały w Trzykolnych Młynach
10.Florysiak Wiktoria urodzona w Poznaniu
zamieszkała w Kamionkach
11.Woźniak Franciszek urodzony w Poznaniu
zamieszkały w Radzewie
12.Bartkowiak Pola urodzona w Poznaniu
zamieszkała w Kamionkach
13.Stępa Filip urodzony w Śremie
zamieszkały w radzewie
14.Jaskuła Karolina urodzona w Poznaniu
zamieszkała w Kórniku
15.Wachowiak Weronika urodzona w Śremie
zamieszkała w Borówcu
Opr. Janina Nowicka

Najbliżsi pożegnali zmarłych w miesiącu
sierpniu 2005 r.
1. Kaczmarek Józef lat 85 z Kórnika
2. Kuberacki Marek lat 37 z Kórnika
3. Kolasa-Krawiec Danuta lat 56 ze
Szczodrzykowa
4. Bakowska Irena lat 80 z Kamionek
5. Depta Józef lat 83 z Biernatek
6. Bankiewicz Maria lat 74 z Kórnika
7. Jarowska Maria lat 74 z Kórnika
8. Tymkowiak Maria lat56 z Robakowa
9. Wójkiewicz Czesław lat 61 z Radzewa
10.Szulc Gracjan lat 77 z Kórnika
11. Denizot Zenobia lat 86 z Kórnika
12. Organiściak Joanna lat 79 z Błażejewa
13. Michałowski Ryszard lat 69 z Czmońca

Z głębokim żalem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci
byłej pracownicy naszej szkoły

Marii Bartkowiak
zmarłej 18 października 2005r.
Rodzinie Zmarłej wyrazy szczerego
współczucia składają:
Dyrektor, Nauczyciele, Pracownicy,
Rodzice i Uczniowie
Szkoły Podstawowej
im. Jana Wójkiewicza w Radzewie
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SPORT
JESIEŃ AMATORÓW PIŁKI NOŻNEJ

BĘDĄ BIEGAĆ W FINALE
3 październik 2005 był szczęśliwy
dla gimnazjalistów i licealistów biegających w Powiatowych Sztafetowych
Biegach Przełajowych, które odbyły
się w Luboniu.
Drugie miejsca i srebrne medale
wywalczyli chłopcy z Gimnazjum
w Kórniku oraz dziewczęta i chłopcy
z Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku. Brązowe medale za trzecie
miejsce otrzymały także dziewczęta
z Gimnazjum w Kórniku.
Wyżej wymienione zespoły awansowały do Finałów Wojewódzkich
Wielkopolski, które odbędą się w Racocie k/Leszna(18.10.2005 )
Sztafeta Szkoły Podstawowej
w Bninie zajęła w swej kategorii dziesiąte miejsce.
PÓŁFINAŁY MISTRZOSTW
POWIATU
Na Błoniach w Kórniku odbyły
się Półfinały Mistrzostw Powiatu
Poznańskiego w piłce nożnej szkół
ponadgimnazjalnych i gimnazjów.
W turniejach startowały po cztery
zespoły, które rozgrywały mecze
systemem „każdy z każdym”.
Piłkarze Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku zostali pokonani
przez licealistów z Puszczykowa
(1m.) i Tarnowa Podgórnego (2m.).
Wygrali tylko z ZS z Mosiny i zajęli
w turnieju miejsce trzecie odpadają
z dalszych rozgrywek.
Bramki dla Kórnika strzelili: Artur
Kędziora -2 i Robert Rochowiak -1.
Również gimnazjaliści z Kórnika
nie awansowali do finału powiatowego
w piłce nożnej. Po przegranych meczach z Mosiną (1m.) i Kostrzynem
(2m.) oraz remisie z Puszczykowem
zajęli w turnieju czwarte miejsce.
W sumie cztery bramki we wszystkich
meczach strzelili: Piotr Kurminowski,
Jakub Szarzyński, Tomasz Dryjer
i Krzysztof Wachowiak.
DZIEWCZĘTA Z KÓRNIKA
I CHŁOPCY Z ROBAKOWA
będą reprezentować naszą gminę
w marcu 2006 roku w Mistrzostwach
Powiatu Poznańskiego w piłce ręcznej
(dawniej szczypiorniak). Gimnazjalistki z Kórnika pokonały koleżanki
z Robakowa 16 : 6 a chłopcy z Robakowa kolegów z Kórnika 14 : 11.
Zawody odbywały się na otwartym
boisku w Robakowie. Obecnie mecze
piłki ręcznej odbywają się w halach
sportowych ale niestety Kórnik jeszcze nie posiada przepisowej sali
gimnastycznej.
Taką halę posiada m.in. Mosina,
Kleszczewo i tam odbędą się mecze
powiatowe. ARA
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Po trzech meczach rozegranych w rundzie jesiennej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej
GRUPA I

Nazwa drużyny
Piechrzno
Jagrol Szczodrzykowo
Bnin I
Niesłabin
Warta Radzewo
Czmoniec
Surówki-Grześkowiak
Kamionki

Ilość
meczy

kolejność zespołów przedstawiają poniższe tabele rozgrywek:

PKT

3
3
3
3
3
3
3
3

7
7
7
4
3
3
1
1

Bramki
zdobyte

Bramki
stracone

Różnica
bramek

Bramki
zdobyte

Bramki
stracone

Różnica
bramek

10
8
5
8
3
8
6
3

3
4
2
9
9
8
8
8

7
4
3
-1
-6
0
-2
-5

GRUPA II

Nazwa drużyny
Kaleje
Kombus
Bnin II
Runowo
Błażejewo
Prusinowo

Ilość
meczy

PKT

3
3
3
3
3
3

9
7
4
3
1
1

FINISZ LIGI PIŁKI NOŻNEJ

11
13
5
5
3
1

3
2
4
10
8
11

8
11
1
-5
-5
-10

Bartosz Chmielewski, Wojciech Idziak, Jakub Pijacki, Marcin Lidziejewski, Arkadiusz
Paszkiewicz, Tomasz Szyszka, Piotr Snusz,
Jan Grzybowski, Paweł Kurek, Damian
Ratajczak, Emil Klauze, Michał Wolarski
i Dominik Wolarski.
Drugie miejsce wywalczyła drużyna FC
Czapajew, trzecie młodzi piłkarze z zespołu
Bnin a czwarte MAR-Piek Kórnik. Najlepsze
zespoły zostały uhonorowane przez organizatora -Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kórniku pamiątkowymi pucharami. ARA

8 października 2005 zakończone zostały rozgrywki Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej
do lat 18.
W rundzie wiosennej wystartowało 6
drużyn: Spartakus, KA-De Kamionki, FC Czapajew, Mapei Bnin, Mar-Piek Kórnik i Bnin.
W rundzie jesiennej startowały 4 drużyny.
Zwycięzcą ALPN-18 został zespół
KA-DE Kamionki w składzie: Piotr Pilarski, Paweł Szyszka, Jakub Alankiewicz,

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA GMINY KÓRNIK SZACHY/WARCABY 2005
Lp
1
2
3
4
5
6

Rodzaj szkoły
Podstawowe
Gimnazja
Szkoły średnie
Podstawowe
Gimnazja
Szkoły średnie

Zawody
Gminne
02.11.2005
03.11.2005*
03.11.2005*
14.11.2005
15.11.2005*
15.11.2005*

Powiatowe
07.11.2005
08.11.2005
09.11.2005
16.11.2005
17.11.2005
nie dotyczy

Dyscyplina

Miejsce

szachy
szachy
szachy
warcaby
warcaby
warcaby

OSiR/T
OSiR/T
OSiR/T
OSiR/T
OSiR/T
OSiR/T

* Liceum Ogólnokształcące razem z Gimnazjami.
ZAWODY GMINNE

ZAWODY POWIATOWE

Organizatorzy: O S i R w Kórniku i sekcja szach. „Wieża Kórnicka” MUKS. Miejsce
gry: świetlica OS i R w Kórniku ul. Leśna 6
/Błonie/. Początek zawodów 9:00. Szkoły
zgłaszają chętnych (liczba dowolna) na
tydzień przed zawodami /w dniu zawodów
weryﬁkacja zgłoszeń/. Czas gry w szachy
dla zawodnika: 20/15’ na partię. System
szwajcarski na dystansie 7/9 rund. Czas gry
w warcaby dla zawodnika: 10’ na partię. System szwajcarski na dystansie 7/9 rund.
Zawody są rozgrywane w turniejach
indywidualnych a klasyﬁkacja drużynowa
to suma pkt zdobytych trzech najlepszych
chłopców i punkty zdobyte przez dziewczynę
jednej szkoły. Zgłoszenia proszę kierować
na adres: Ryszard Bartkowiak tel/faks 061-8170183. OSiR Kórnik ul. Leśna 6, 62-035
Kórnik. Awans do mistrz. powiatu uzyskuje
pierwsza czwórka chłopców i dziewcząt.

Organizatorzy: Szkolny Związek Sportowy, O S i R w Kórniku, Tawerna i sekcja
szach. „Wieża Kórnicka” MUKS. Miejsce
gry: Restauracja Tawerna na terenie OS i R
w Kórniku ul. Leśna 6.
Początek zawodów 9:00 Gminy zgłaszają czterech chłopców i cztery dziewczynki
przed zawodami- w dniu zawodów weryﬁkacja zgłoszeń. Kolejność szkół zostanie
ustalona na podstawie sumy pkt zdobytych
przez trzech najlepszych zawodników+punkty zdobyte przez najlepszą zawodniczkę
z danej szkoły. Szkoła, która wygrała
zawody gminne drużynowo ma prawo
do zgłoszenia pełnej drużyny. Awans do
mistrz. wojewódzkich uzyskuje pierwsza
czwórka chłopców i dziewcząt.
Prezes MUKS “Wieża Kórnicka”
Ryszard Bartkowiak
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3 MECZE KOTWICY

W ciągu tygodnia nasza drużyna rozegrała trzy mecze, w tym dwa ligowe i mecz
o Puchar Polski na szczeblu okręgu

LIPNO STĘSZEW – KOTWICA
1 – 1 [0-1]
W kolejnym meczu ligowym nasza ekipa
gościła w Stęszewie i po raz kolejny nie potraﬁła utrzymać wywalczonego prowadzenia
do końca spotkania.
Kotwica w 15 minucie uzyskała prowadzenie po ładnym strzale Jarka Laska a póź-

niej posiadała optyczną przewagę. Kolejno
Krzysztof Łęcki oraz Bartek Majchrzak mieli
w pierwszej części okazje do podwyższenia
rezultatu, jednak byli nieskuteczni.
W drugiej połowie gospodarze ruszyli do
zdecydowanych ataków i co rusz pod bram-

ką Macieja Bzdęgi dochodziło do groźnych
spięć. Stęszewianie dopięli swego w 82 minucie, kolejny ich atak nieprawidłowo w polu
karnym powstrzymał nasz bramkarz i Lipno
z rzutu karnego wyrównało na 1-1.

KOTWICA – LIPNO STĘSZEW
5 - 3 [0-1]
Już w środę doszło do kolejnego spotkania pomiędzy Kotwicą a Lipnem. Tym
razem okazją było spotkanie w Pucharze
Polski. Tym razem Kórniczanie wzięli rewanż

za spotkanie ligowe i po dość emocjonującym
spotkaniu pokonało drużynę ze Stęszewa
w stosunku 5-3.
Wydawać by się mogło, że mecz był
spacerkiem dla naszej ekipy, jednak tak
nie było.

Tym razem to Lipno uzyskało dość szybko prowadzenie 1-0 i to gospodarze musieli
odrabiać straty. Nie udało się do przerwy,
ale po zmianie stron ujrzeliśmy Kotwicę jaką
byśmy chcieli widzieć w meczach ligowych.
Najpierw Bartek Majchrzak wyrównał stan
meczu na 1-1, a później Robert Borkowski 2
X oraz Piotr Skrzypek doprowadzili do wyniku
4-1 dla Kotwicy. W naszym zespole wdało się
rozluźnienie i goście zdobyli kolejne 2 bramki
i wynik brzmiał już, tylko 4-3 dla Kotwicy.
W ostatniej minucie meczu na indywidualna
akcję zdecydował się Marcin Niemier i ustalił
wynik spotkania na 5-3 dla gospodarzy.

KOTWICA – LECHITA KŁECKO
0 – 2 [0-0]
W tej rundzie jesiennej do Kórnika zawitała drużyna vice-lidera rozgrywek Lechita
Kłecko i była to do tej pory najlepsza ekipa
z jaką udało się spotkać Kotwicy w tej edycji
rozgrywek.
Drużyna z Kłecka od początku narzuciła
swój styl gry i dominowała na boisku pod,
każdym względem. Nasza drużyna przeszkadzała tylko w grze i było to skuteczne
do przerwy.
Po zmianie stron w zamieszaniu pod naszą bramką goście zdobyli prowadzenie 1-0.
Obraz gry się nie zmienił , Kotwica sporadycznie atakowała jednak nie stwarzała sytuacji
bramkowych. Jedyna akcja, która mogła się
zakończyć golem miała miejsce w 75 minucie i była dziełem Łukasza Słabolepszego,
jednak ten przestrzelił z 7 metrów.
Lekkie odkrycie się Kotwicy, która dążyła
do wyrównania wykorzystała Lechita i w 85
minucie ustalił wynik spotkania na 2-0. P.P.
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PAŹDZIERNIK

2
* Sprzedam tanio działkę budowlaną 2000 m w Konarskim (Bnin, Kórnik). Tel. 663 713 271, 691 764 324
2
Sprzedam
działkę
budowlaną
879
m
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
* Zatrudnię opiekunkę do starszej osoby w godz. 8.00-15.00. Tel. 8170 382 lub tel. kom 602 37 26 37
* 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

OGŁOSZENIA
DROBNE

Tabela rozgrywek o mistrzostwo: Kl.A Juniorów Młodszych B1-B2 gr.I
Lokata
Nazwa zespołu
Mecze Pkt. Bramki
Pkt. Bramki
Z. R. P. Pkt. Bramki Z. R. P.
---------------------------------------------------------------------------------------------------1. Pogoń Książ Wlkp.
6
16
23-4
9
14-2
3
0
0
7
9-2
2
1
0
2. Kłos Zaniemyśl
7
16
16-9
9
9-8
3
0
1
7
7-1
2
1
0
3. Polonia Środa Wlkp.
6
13
15-3
3
7-1
1
0
1
10
8-2
3
1
0
4. LNB Mieszko Gniezno
6
12
17-11
6
9-2
2
0
1
6
8-9
2
0
1
5. 1922 Lechia Kostrzyn
7
10
16-13
6
10-5
2
0
1
4
6-8
1
1
2
6. Kotwica Kórnik
6
9
21-15
9
18-5
3
0
0
0
3-10
0
0
3
7. Czarni Czerniejewo
7
8
9-11
4
5-7
1
1
2
4
4-4
1
1
1
8. GKS Gułtowy
6
5
10-20
2
3-5
0
2
1
3
7-15
1
0
2
9. Fara-Pelikan Żydowo
7
5
11-22
4
8-10
1
1
2
1
3-12
0
1
2
10. Zawisza Dolsk
6
3
4-10
2
2-5
0
2
1
1
2-5
0
1
2
11. Zjednoczeni Trzemeszno
6
1
7-31
1
2-12
0
1
2
0
5-19
0
0
3
---------------------------------------------------------------------------------------------------14.10.2005 Przy tej samej liczbie punktów o kolejnoci decydują wyniki meczy bezporednio rozegranych
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REKLAMY

Rynek materiałów wykończeniowych
od dłuższego już czasu obserwuje powrót do naturalnego drewna. Drewniana
podłoga zazwyczaj stanowiła wyzwanie
dla fachowców – odpowiednie ułożenie
parkietu trzeba było zlecić ﬁrmie wykonawczej. Jednak producenci podłóg
drewnianych pomyśleli także o wygodzie użytkowników, dzięki czemu pojawiły się na rynku drewniane podłogi
warstwowe.
Podłogi warstwowe są łatwe w utrzymaniu, łatwe w montażu i nadają wnętrzu
elegancki wygląd. Zbudowane są najczęściej z trzech warstw drewna sklejonych
ze sobą. Nawierzchnię stanowi cienka (2-4
mm) warstwa wysokogatunkowego drewna. Warstwę środkową stanowią listewki
o grubości około 8 mm ułożone prostopadle
do przebiegu słojów w drewnie warstwy
wierzchniej. Warstwa spodnia, grubości
1,5-3,5 mm, zrobiona jest z drewna gorszej
jakości (najczęściej z forniru świerkowego).
Rozmiary bywają różne. Ich długość może
wynosić od 40 do 250 cm, a szerokość od
13 do 21 cm. Grubość zależy od liczby
i rodzaju poszczególnych warstw.
Drewniane podłogi warstwowe nie wymagają cyklinowania i lakierowania. Większość z nich jest fabrycznie wykończona
i pokryta kilkoma warstwami lakieru. Montaż podłogi jest wyjątkowo łatwy. Należy
połączyć ze sobą krawędzie, używając do
tego odpowiedniego kleju. Bardzo często
producenci oferują podłogi, które mocuje
się bezklejowo - na zatrzask. Obie metody
są dobre oraz dają trwałe i szczelne połączenie. Łatwiejsza i szybsza jest jednak
metoda bezklejowa. Dodatkowo atutem
takiego montażu jest fakt, że uszkodzony
panel z zatrzaskiem można w stosunkowo
prosty sposób wymienić na nowy. Podłoga
montowana systemem bezklejowym można też zdemontować i przenieść w inne
miejsce, na przykład podczas przeprowadzki. Podłoga montowana systemem
bezklejowym układana jest jako podłoga
pływająca.
Podłogi trójwarstwowe Tarkett z kolekcji Rumba i Salsa oprócz tradycyjnego
lakieru mogą być także pokryte lakierem
PROTECO NATURA, który daje wrażenie
deski olejowanej. Podłoga pokryta olejem
to najnowszy trend na rynku podłóg drewnianych – radzą specjaliści ze Składów
budowlanych VOX - Elegancki i nowatorski
efekt drewna olejowanego nadaje wnętrzu
szykowności a wykończenie lakierem PROTECO NATURA eliminuje wszystkie niedogodności związane z użytkowaniem podłogi
olejowanej. Ponadto podłogi trójwarstwowe
Tarkett wyposażone są w system Ultraloc,
pozwalający na bezklejowy montaż podłogi.
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Na podłogi z ogrzewaniem podłogowym
należy wybierać takie gatunki drewna, które
w małym stopniu zmieniają swoje wymiary
pod wpływem zmiany temperatury i wilgotności. Najlepsze w tym przypadku są gatunki drewna egzotycznego – merbau lub teak.
Doskonale jednak nadają się do tego podłogi
warstwowe. Jeśli decydujemy się na ich
użycie, wtedy gatunek wierzchniej warstwy
drewna nie ma wielkiego znaczenia.
Pomoc w doborze odpowiedniego
materiału na podłogę można uzyskać
w Składzie budowlanym VOX w Poznaniu przy ulicy Głogowskiej 216. Raw
LISTWY PRZYPODŁOGOWE
Praca przy wykańczaniu podłogi
kojarzy się zwykle ze żmudnym wysiłkiem. Detale wykończeniowe wymagają
szczególnej staranności przy doborze
materiałów i montażu. Doskonałym
rozwiązaniem na wykończenie ładnie
ułożonej podłogi są estetyczne i trwałe
listwy przypodłogowe PVC.
Wygląd listew doskonale imituje strukturę drewna z tą różnicą, że materiał PVC
z którego są one wykonane jest trwalszy odporny na uderzenia, ścieranie czy wilgoć.
Gładka powierzchnia bez problemu podaje
się wygodnemu zmywaniu za pomocą domowych środków czyszczących. Tworzywo
PVC jest elastyczne, można je w sposób
dowolny kształtować tak by idealne dopasować do wszelkich krzywizn ściany.
Montaż listew wymaga jedynie wywiercenia kilku otworów, w których umieszcza
się wkręty przytrzymujące zapinki lub klipsy.
Potem wystarczy tylko nałożyć na nie przyciętą na potrzebną długość listwę. Niektóre
typy listew przypodłogowych montuje się
bezpośrednio do ściany. Listwy przypodłogowe PVC ﬁrmy VOX Industrie dostępne
są w trzech wzorach: classic, click i smart,
w ponad 20 kolorach każdy. Oczywiście,
w tej samej palecie barw uzyskać można
wszelkie niezbędne elementy wykończeniowe: narożniki wewnętrzne i zewnętrzne,
zaślepki oraz łączniki. Ich zastosowanie
dodatkowy komfort związany z uniknięciem
docinania kątowego i dopasowywania końcówek listew narożnikowych.
Modele click i smart wyróżnia ponadto
konstrukcja, umożliwiająca ukrycie w nich
wijących się coraz liczniej pod ścianami
mieszkań kabli. Wystarczy tylko zdjąć listwę
i ponownie założyć, unikając pracochłonnego odrywania i ponownego stałego mocowania, które konieczne jest przy listwach
drewnianych i drewnopochodnych.
Listwy przypodłogowe classic, click
i smart wraz z wszystkimi materiałami
wykończeniowymi, dostępne są w Skła-

dach budowlanych VOX w Poznaniu
przy ulicy Głogowskiej 216. Dar
NOWOŚĆ
MAHONIOWY PARAPET
Dużą popularnością cieszą się nieustannie parapety produkowane z tworzywa
PCV. Znanym na rynku producentem takich
parapetów jest ﬁrma Plastivan – mająca
siedzibę w Biskupicach Wielkopolskich
odnoga belgijskiego koncernu Plastivan NV.
Kilka miesięcy temu Plastivan wprowadził
do sprzedaży na terenie całej Polski parapety z drewnopodobną okleiną w kolorach
złotego dębu i mahoniu, dzięki czemu doskonale pasują do wnętrza wykończonego
w rustykalnym stylu. Dostępne są również
wersje dopasowane do bardziej współczesnych wnętrz – tradycyjny biały i parapet
z okleiną o barwie i strukturze marmuru
oraz parapety z okleiną bukową.
Parapety produkowane przez ﬁrmę
Plastivan są odporne na promieniowanie

Fot. PLASTIVAN

PRAKTYCZNA PODŁOGA

Wystarczy kilkoma uderzeniami w klocek
do dobijania zbić deski razem. Taki system
montażu gwarantuje podłogę bez szpar
i odstępów. Montaż podłogi odbywa się
dzięki temu znacznie szybciej.

UV, dzięki czemu nie odkształcają się pod
wpływem promieni słonecznych i nie blakną. Posiadają one atest Instytutu Techniki
Budowlanej, który klasyﬁkuje parapety pvc
jako produkt trudno zapalny. Dla klienta
oznacza to, że parapet można stosować
we wnętrzach bez obawy o własne bezpieczeństwo. Producent udziela pięcioletniej
gwarancji na parapety kolorowe, gwarantując użytkownikowi odporność na warunki
atmosferyczne. Dziesięcioletnią gwarancją

Fot. Składy budowlane VOX

PORADNIK
BUDOWLANY

Plastivan obejmuje parapety w białym
kolorze. Producent zapewnia, że parapet
PCV z okleiną nie zmienia swojej struktury
i formy oraz nie pęka. dar
Więcej informacji: www.plastivan.pl
Parapety ﬁrmy Plastivan można kupić
w punkcie handlowym Sęk przy ulicy
Wilczak 16 w Poznaniu. Dar
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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
e-mail: radamiejska@kornik.pl
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
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Poziomo: 1) szkoła w Kórniku, która w tym
roku obchodzi sześćdziesięciolecie powstania, 6) często przed matem, 7) ręczne
narzędzie ogrodnicze, służące między
innymi do uprzątania liści, 8) stolica Peru,
9) mieszkanka miasta, w którym rokrocznie
odbywa się krajowy festiwal piosenki, 12)
Andrzej, radny Rady Miejskiej w Kórniku,
14) osad kryształków lodowych powstały
z zamarzniętej mgły, 15) miasto nadbrzeżne, 17) sądowo-lekarskie oględziny w celu
ustalenia przyczyn i rozmiarów doznanych
uszkodzeń ciała, 20) groźny car, 21) kondygnacja, 22) tłok, duże nagromadzenie
ludzi, 23) najczęściej występujący instrument
muzyczny w kościele.

Pionowo: 1) oddział wojska Jana Henryka Dąbrowskiego, 2) cierp…, kiedy ci
się chciało, 3) droga w mieście, 4) wykwaliﬁkowany rzemieślnik pracujący pod
kierunkiem majstra, 5) Tomasz, kolarz
UKS „Jedynka-Limaro” Kórnik, 10) roznosi listy, 11) narodowość, nacja, 13) klub
sportowy w Kórniku, 16) turniej sportowy,
18) ubranie, strój, 19) barwna plamka na
jednolitym tle.
Litery w polach z dodatkową numeracją
(w prawej dolnej części), uszeregowane
w kolejności, utworzą ostateczne rozwiązanie (przysłowie).

Rozwiązanie krzyżówki z „Kórniczanina” Nr 18/2005: „PZRYKŁAD LEPSZY NIŻ NAUKA”. Nagrodę książkową otrzyma p. Monika Lewandowska z Mościenicy.
GRATULUJEMY! Nagrodę prześlemy pocztą.

Następny numer Kórniczanina ukaże się
4-go listopada.
Materiały prosimy dostarczać
do 28-go października.
Kórniczanin nr 20/2005

