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STULATKA Z DĘBCA

21.10 br. mieszkanka Dębca Pani 
Marianna Kujawa obchodziła 100 lecie 
urodzin. Z tej okazji sekretarz gminy 
Leszek Książek, z-ca kierownika USC 
– Katarzyna Obiegałka i pracownica OPS 
w Kórniku Genowefa Mirochna odwiedzili 
jubilatkę wręczając jej bukiet róż. Sekretarz 
przekazał listy gratulacyjne: od burmistrza 
Jerzego Lechnerowskiego oraz Prezesa 
Rady Ministrów RP Marka Belki.

100 LECIE ZWIĄZKU NAUCZYCIEL-
STWA POLSKIEGO

22.10 br. w restauracji „Biała Dama” 
w Kórniku odbyła się uroczystość z okazji 
100 – lecia Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego, zorganizowana przez Koło ZNP 
w Kórniku. Gminę podczas uroczystości 
reprezentowali: burmistrz Jerzy Lechne-
rowski, Przewodniczący Rady Miejskiej 
Maciej Marciniak oraz kierownik referatu 

Oświaty, Kultury i Sportu UM w Kórniku 
Ewa Madalińska – Soczyńska. Burmistrz 
oraz goście w swoich wystąpieniach pod-
kreślali rolę ZNP w poszczególnych okre-
sach działalności, bowiem inna rolę spełniał 
związek podczas zaborów i wojen, a inną 
w okresach powojennych i obecnie. Mó-
wiono również o udziale ZNP w tworzeniu 
prawa oświatowego i Karty Nauczyciela.

LINIA ENERGETYCZNA W KAMION-
KACH – CIĄG DALSZY

25.10 br. w ratuszu w Bninie odbyło się 
spotkanie władz gminy i Stowarzyszenia 
„Lasem 1000”  z zarządem PSE w sprawie 
linii energetycznej. Nie doszło do porozu-
mienia w sprawie przebiegu trasy. Dyrektor 
ds. Inwestycji PSE Tadeusz Ruszczykow-
ski potwierdził, iż zaproponowany przez 
PSE nowy przebieg linii jest ostateczny, 
natomiast Stowarzyszenie „Lasem 1000” 
proponuje rozwiązanie korzystniejsze dla 
mieszkańców, tzn. znacznie dalsze od-

sunięcie linii od osiedli mieszkaniowych. 
Zdaniem PSE musiałoby to być ponownie 
uzgodnione z Lasami Państwowymi i z 
pewnością byłoby znacznie droższe od 
obecnego rozwiązania. Burmistrz w po-
rozumieniu ze Stowarzyszeniem będzie 
prowadził rozmowy na temat nowych 
uzgodnień z Lasami Państwowymi.

PRZETARGI

Rozstrzygnięto następujące przetargi:
• opracowanie dokumentacji projek-

towo-kosztorysowej skrzyżowania drogi 
gminnej /dz. nr ewid. 433/16/ z drogą 
powiatową nr 32548 w Kamionkach wraz 
z odwodnieniem – wygrała firma PUH
„TRANS-BAU-PROJEKT” Maciej Fajfer, 
Plac 20 Października 9, Mosina, wartość 
oferty brutto 14.518 zł, termin realizacji 
– 16.12.2005 r

• wymiana pokrycia dachowego i na-
prawa elewacji w budynku komunalnym 
przy ul. Średzkiej 8 w Kórniku – wygrała 
firma Zakład Ogólnobudowlany Stanisław
Szczęsny, ul. Szkolna 21, Robakowo za 
kwotę brutto 20.458 zł, z terminem realizacji 
15.11.2005 r. red

PROSTO  Z  RATUSZA
Z URZĘDU

CZMOŃ

Sołtys Jerzy Rozmiarek informuje, że 
od nowego roku, zgodnie z decyzją Rady 
Sołeckiej, z sołeckich funduszy będzie 
opłacany abonament za Internet. Sprzęt 
komputerowy zakupiony przez władze sa-
morządowe gminy, będzie znajdować się 
w strażnicy OSP. Na wiosnę planowane jest 
wykonanie placu zabaw.

CZMONIEC

W Czmońcu 1 października odbyło 
się zakończenie rajdu ornitologicznego 
zorganizowanego pod przewodnictwem 
Ornitologicznego Towarzystwa Ochrony 
Ptaków z Kórnika, kierowanego przez Mi-
chała Jankowskiego. Odbyło się ognisko, na 
akordeonie zagrał członek Rady Sołeckiej-  
Zbigniew Skotek. Była też przejażdżka kon-
na na koniach użyczonych przez Stanisława 
Jeziorskiego.

6 października Rogaliński Park Krajo-
brazowy na terenie Czmońca i Trzykolnych 
Młynów wizytowała Magdalena Kępińska 
z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
– Oddziału Parków Krajobrazowych. Usta-
lała lokalizację tablic informacyjnych, które 
będą stawiane pod koniec października.

8 października sołtys wsi Czmoniec 
– Zbigniew Tomaszewski uczestniczył wraz 

z leśnikami z Nadleśnictwa Babki w Ogól-
nopolskiej Pielgrzymce Leśników na Jasna 
Górę.

DACHOWA

Sołtys Józef Białkowski jest zadowolony, 
że w tym roku została ustawiona wiata na 
ulicy Okrężnej. Teraz potrzebne jest utwar-
dzenie ulicy Nowina, ale nie wiadomo, kiedy 
zostanie zrealizowana ta inwestycja.

ROBAKOWO-OSIEDLE

Na zebraniu, które odbyło się w piątek 
7 października w Robakowie-Osiedlu oma-
wiano najważniejsze zagadnienia wsi, m.in. 
kwestję uzyskania od wojska odszkodowań 
dla mieszkańców Strefy Ograniczonego 
Użytkowania. Sołtys Alina Staniecka-Wil-
czak mówi, że jeden z uczestników zebrania 
próbował je zbojkotować, by nie została 
poruszona ta ważna sprawa. Radni Janusz 
Wojtuś i Andrzej Surdyk są zwolennikami 
załatwiania odszkodowań za pośrednictwem 
prawników i rzeczoznawców. Natomiast 
sołtys Alina Staniecka-Wilczak stara się, by 
mieszkańcy mogli osiągnąć odszkodowania 
dzięki ugodzie zawartej z wojskiem bo wtedy 
nie będą musieli ponosić kosztów opłacenia 
prawników, rzeczoznawców. 

Na zebraniu pani sołtys przedstawiła 

sprawozdanie finansowe za cały rok. Usta-
lono, że w Robakowie-Osiedlu nie zostanie 
zainstalowany Internet, bo nie ma tam świe-
tlicy wiejskiej. Obecny na zebraniu komen-
dant Straży Miejskiej - Marek Kaczmarek 
poinformował mieszkańców, że nie wolno 
palić odpadów na posesjach. Poinformował 
także jak należy opiekować się psami.

SZCZYTNIKI

Sołtys Zbigniew Piasny jest zadowolony 
z tego, iż spółka gazownicza przystąpiła do 
układania sieci gazowej. Gazociąg ma być 
gotowy w czerwcu 2006 roku.

Cały czas problemem jest stan dróg 
gruntowych, które czekają na utwardzenie. 
Mieszkańcy obawiają się, że gdy na po-
bliskim lotnisku pojawią się w przyszłości 
samoloty F 16, do wsi będzie docierać wielki 
hałas, którego dotychczas nie było. Kolej-
ny problemem dotyczy wody. Większość 
mieszkańców Szczytnik ma zainstalowane 
liczniki, których jednak „Aquanet” nie spisał. 
Teraz należność za wodę jest pobierana 
ryczałtowo. Część mieszkańców skarży się, 
że w związku z tym systemem naliczania za 
dużo płaci za wodę.

Sołtys Zbigniew Piasny mówi, że są pla-
ny przeniesienia zajęć świetlicy terapeutycz-
nej działającej w remizie OSP do mniejszego 
pomieszczenia na górze budynku. Jednak 
najpierw pomieszczenie to należałoby wy-
remontować.

Oprac. Robert Wrzesiński 

WIEŚCI SOŁECKIE

Obchody Święta Niepodległości
Z okazji Święta Niepodległości Polski, w dniu 11 listopada 2005r.,o godz. 17,00 w Zamku Kórnickim, odbędzie się koncert poetycki:

„WPISANI  W  HISTORIĘ” przygotowany przez Komendę Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Kórniku.  
W tymże dniu  zostaną złożone kwiaty w miejscach pamięci narodowej związanych z tą rocznicą. Początek składania kwiatów  
nastąpi o godzinie 16,00 od tablicy pamiątkowej poświęconej ofiarom pierwszej wojny światowej, Powstania Wielkopolskiego

i wojny 1920r. z parafii kórnickiej, usytuowanej na fasadzie kościoła parafialnego pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Kórniku. 
Burmistrz  Jerzy Lechnerowski
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Dnia 26 października 2005 roku, jak zwykle 
w sali OSP w Kórniku odbyła się kolejna sesja 
Rady Miejskiej. Jednym z głównych tematów 
obrad było zajęcie stanowiska w sprawie 
złożenia kolejnego wniosku dotyczącego 
przywrócenia praw miejskich Bninowi. Radni 
zgodnie poparli złożenie ponownego wniosku, 
który w miarę możliwości uzupełniony mógłby 
być o dodatkowe elementy, jak zebrane pod-
pisy mieszkańców oraz poparty pozytywnym 
„lobbingiem” wśród decydentów. 

W dalszej części dokonano zmian w bu-
dżecie Gminy Kórnik. Jednym z powodów 
zmian była m.in. warta zauważenia ofiarność
mieszkańców Borówca, dokładniej posesji przy 
ul. Nad Potokiem, którzy dokonali darowizny 
w wysokości 15 tyś. zł z przeznaczeniem na 
budowę nawierzchni na tejże ulicy. 

W trakcie sesji omówiono i zaopiniowano 
„celowość realizacji zadań i efektywność 
projektowanych przedsięwzięć rekultywacyj-
nych, które mają być wykonane w 2006 roku”. 
Było to niezbędne ze względu na procedurę 
i możliwość przyznawania pozabudżetowych 
funduszy centralnych. 

Przyjęta zmiana do uchwały „w sprawie 
opłat targowych” uprawnia do pobierania 
tych opłat kolejną osobę w razie niemożności 
wykonywania obowiązków przez dotychczas 
uprawnionego.

Z porządku obrad usunięto temat zmiany 
nieruchomości pod parking i drogę w Kórniku. 
Sprawa omówiona zostanie na kolejnych spo-
tkaniach komisji.

Zgodnie z procedurą uchwalono zaliczenie 
niektórych dróg do kategorii dróg gminnych.

Uchwalono także jednogłośnie miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego 
w rejonie ul. Reja w Kórniku (rejon byłej 
zajezdni autobusowej Kombusu).

Przyjęto zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego na Osiedlu 
Kresowym w Kamionkach, usuwając m. in. 
nieprawdziwy zapis o przynależności obszaru 
osiedla do strefy ograniczonego użytkowania, 
który przez pomyłkę narzucony został przez 
Wojewódzki Sztab Wojskowy.

Dobitnie zabrzmiał głos protestu przeciw 
budowie stacji bazowej telefonii komórkowej 
w SKR w Bninie. Interpelację nieobecnego 
radnego Grzegorza Marciniaka przeczytała 
radna Krystyna Janicka dodając od siebie kilka, 
uwag wobec jednego z urzędników.

W dyskusji na ten temat burmistrz Jerzy 
Lechnerowski ujawnił, iż zgodnie z dokumen-
tami, jakie dotarły do UM w Kórniku ustalono, 
że Spółdzielnia Mieszkaniowa administrująca 
osiedlem przy ul. Śremskiej była powiadamiana 
o kolejnych etapach toczącej się procedury 
przyznawania pozwolenia na budowę. Jak pisa-
liśmy w poprzednim numerze Kórniczanina na 
jednym ze spotkań z mieszkańcami przedstawi-
ciele spółdzielni stwierdzili, że takich informacji 
nie otrzymywali. W sprawie budowy w SKR oraz 
przebudów w Kamionkach i na „strażnicy” OSP 
zabrali głos również radny Seweryn Waligóra 
oraz Andrzej Antkowiak – mieszkaniec jednego 
z bloków przy budowanym maszcie.

Burmistrz zadeklarował, że wobec prote-
stów i nieprzychylnych opinii o inwestycjach 
związanych z telefonią komórkową będzie 
odmawiał wydawania decyzji lokalizacyjnych 
tego typu urządzeń. Zrobi to mimo dopełnie-
nia przez inwestorów wszelkich formalności 
i dostarczenia opracowań mówiących o braku 
negatywnych skutków.

Radny Jacek Halama poruszył sprawę 
świateł przy szkołach na ul. Dworcowej. Wi-
ceburmistrz Hieronim Urbanek potwierdził, że 
problem ten był po raz kolejny omawiany na 
komisji bezpieczeństwa. Zadecydowano, że 
nawet w obliczu perspektywy przebudowy trasy 
„katowickiej”, która wyeliminuje dużą część 
ruchu na ul. Dworcowej należy po raz kolejny 
zwrócić się do instancji wojewódzkich (jest to 
droga wojewódzka) z wnioskiem o dodatkowe 
zabezpieczenia przejścia dla pieszych w tym 
o zainstalowanie świateł. W dalekosiężnych 
planach ma bowiem powstać w tym rejonie 
centrum sportowo rekreacyjne z parkingami 
i najprawdopodobniej ruch na Dworcowej nie 
osłabnie. Wiceburmistrz poinformował także, że 
prace przy obwodnicy miasta na trasie Poznań-
-Śrem ruszą najprawdopodobniej w grudniu, 
jeśli tylko nie będzie od-
wołań do rozstrzygnięć 
przetargowych. 

W temacie budo-
wy chodnika wzdłuż ul. 
Poznańskiej w Borówcu 
i Kamionkach Hieronim 
Urbanek zapewnił, że 
od 3 lat prowadzone 
są rozmowy i działania 
zmierzające do zała-
twienia sprawy. Mimo 

tych 3 lat starań urzędników z Kórnika Zarząd 
Dróg Powiatowych, który administruje tą dro-
gą potrafił jedynie skonstruować koncepcję
inwestycji.

Starania trwają nadal. 11 października 
po wizji lokalnej stwierdzono, iż najlepszym 
rozwiązaniem jest budowa chodnika po stronie 
prawej (gdy poruszamy się od strony Gądek), 
w dwóch odcinkach z granicą na skrzyżowaniu 
ulic Szkolna /Poznańska w Borówcu. Z powo-
du warunków konieczne będzie wybudowanie 
instalacji kanalizacyjnej deszczowej. Na dzień 
dzisiejszy niezbędne jest usuniecie zalegają-
cych na poboczu głazów i roślinności, co nieco 
ułatwi ruch pieszym. Za działania w tej i innych 
sprawach Wiceburmistrzowi podziękowała 
Sołtys Kamionek Małgorzata Walkowiak.

Radny Seweryn Waligóra przedstawił 
petycję podpisaną przez dyrekcję Przedszkola 
im. Misia Uszatka, komendanta OSP w Kór-
niku oraz ok. 300 sygnatariuszy, w którym 
wyrażono niezbędność budowy chodników 
i oświetlenia wzdłuż ul. 20 Października, ul. 
Ks. Jabłońskiego oraz ul. Steckiego.

Sołtys Alina Staniecka Wilczak opisała 
niewłaściwe postępowanie jednej z firm, która
równa drogi w Gminie Kórnik. Przedstawiciel 
wykonawcy zwrócił się do niej o potwierdzenie 
równania na ul. Leśnej, którego efektów nie 
było widać. Albo równanie nie zostało wy-
konane albo zostało wykonane zbyt dawno. 
Sołtys zaapelowała o drenaż nasypu przy ul. 
Leśnej oraz o poważne traktowanie problemów 
jej wsi przez jednego z urzędników Referatu 
Infrastruktury UM. Sołtys Mościenicy zaape-
lowała, by w planach zimowego utrzymania 
dróg zawrzeć potrzebę odśnieżania głównej 
drogi w jej wsi nie tylko na odcinku asfaltowym.
Na końcu sesji Sławomir Hinc odpowiedzialny 
w UM za pozyskiwanie funduszy pozabudże-
towych odpowiedział na pytania dotyczące 
obecnych i przyszłych starań o dofinansowanie
dla inwestycji w Gminie Kórnik. ŁG

XLVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU

PODZIĘKOWANIE
Księdzu Kanonikowi Jerzemu Kędzierskiemu  

oraz wszystkim uczestnikom ostatniego pożegnania  
naszej ukochanej Mamy, teściowej, babci i prababci

Ś†P. Heleny Gatnej
serdeczne podziękowanie składa  

Rodzina

                               

SESJA RADY MIEJSKIEJ
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PROFILAKTYKA ZDROWIA

W trosce o zdrowie mieszkańców, powiat 
poznański przyjął uchwałą Rady Powiatu 
„Program zdrowotny powiatu poznańskiego 
na lata 2005 – 2008”.

W ramach realizacji założeń tego przedsię-
wzięcia, przeznaczono niebagatelną kwotę 300 
tysięcy złotych na badania profilaktyczne.

W tym celu przeanalizowano dane staty-
styczne, które pokazały, że na terenie powiatu 
poznańskiego jedno z głównych zagrożeń 
stanowią choroby nowotworowe, a najwięcej 
zgonów z powodu tych właśnie chorób stwier-
dza się w przedziale wiekowym 50 – 59 lat. 

Dlatego to zdecydowano się przeprowadzić 
badania w zakresie profilaktyki zdrowotnej
chorób nowotworowych przewodu pokarmo-
wego i wątroby oraz chorób tarczycy u osób 
w przedziale wiekowym 50 – 59 lat. 

U każdego uczestnika programu zostanie 
nieodpłatnie wykonane badanie krwi i określo-
ne indywidualne ryzyko zagrożenia chorobą 
nowotworową oraz metody sprawowania 
ewentualnej dalszej opieki medycznej. 

Z kolei dane Instytutu Fizjologii i Patologii 
Słuchu wskazują na konieczność podejmowa-
nia działań w zakresie profilaktyki zaburzeń
słuchu, które dotykają prawie 18 % dzieci 
w wieku 6 - 17 lat.

W związku z tym powiat poznański zde-
cydował o przeprowadzeniu przesiewowych 
badań słuchu połączonych z badaniami laryn-
gologicznymi i audiologicznymi u wszystkich 
dzieci siedmioletnich w szkołach na terenie 
powiatu.

Badania wykonywane będą od paździer-
nika do grudnia 2005 r. przez fachową kadrę 
medyczną NZOZ Szpitala w Puszczykowie Sp. 
z o.o., który, zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami, wyłoniono na drodze konkursu ofert.

Szczegółowy plan badań dostępny jest na 
stronie internetowej: www.powiat.poznan.pl.

Maria Lipska
Dyrektor Gabinetu Starosty

SPOTKANIE WÓJTÓW I BURMI-
STRZÓW POWIATU POZNAŃSKIEGO

Przygotowaniem gmin do wprowadzenia 
procedur związanych z wydawaniem decyzji 
środowiskowych rozpoczęło się już kolejne 
w tym roku spotkanie wójtów i burmistrzów 
powiatu poznańskiego z Janem Grabkow-
skim, Starostą Poznańskim i Zarządem 
Powiatu Poznańskiego. Zmienione przepisy 
prawa o ochronie środowiska, które weszły 
w życie z dniem 27 lipca br., nakładają nowe 
obowiązki na wójtów i burmistrzów, a jed-
nocześnie znacznie upraszczają procedury 
wydawania zezwoleń na poszczególne in-
westycje. Sprowadzają się one głównie do 
wszczynania tylko jednego postępowania 
administracyjnego przy wydawaniu zezwoleń 
na budowę oraz dają możliwość bezpośred-
niej realizacji przyłączy u danego wykonawcy 
bez uprzedniej zgody Starosty.

Staroście Poznańskiemu problem dróg 
był zawsze bliski, dlatego też jednym z waż-
niejszych tematów poruszonych na spotkaniu, 
był plan robót drogowych na 2006 rok oraz 
związane z tym plany zabudowy mieszkanio-

wej i inwestycyjnej gmin. Mając na celu ciągłą 
poprawę stanu dróg w powiecie poznańskim, 
Zarząd zdecydował zwiększyć dwuipółkrotnie 
wielkość środków przeznaczonych na drogi 
- w 2006 roku wyniesie ona prawdopodobnie 
5 mln zł. Planowana jest dalsza przebudowa 
drogi powiatowej nr 32206 – z Biedruska do 
Bolechowa wraz z budową ronda w Bolecho-
wie, przebudowa drogi Swarzędz – Środa 
Wielkopolska, skrzyżowanie ulic Polnej i Ks. 
Malinowskiego w Komornikach oraz dokoń-
czenie budowy ronda w Lusowie. 

Podczas spotkania poruszono również 
kwestię coraz częstszej migracji mieszkań-
ców miasta Poznania na tereny należące do 
powiatu poznańskiego oraz związane z tym 
zwiększenie natężenia ruchu drogowego na 
drogach powiatowych. W zawiązku z tym, 
Zarząd Powiatu Poznańskiego wystąpił do 
wójtów i burmistrzów z prośbą o przekazanie 
planów zabudowy mieszkaniowej i inwesty-
cyjnej gmin. Działania podjęte wspólnie przez 
gminy i władze powiatu poznańskiego pomo-
gą szybko i skutecznie rozwiązać problemy 
komunikacyjne na niektórych odcinkach dróg 
naszego regionu, a jednocześnie pozwolą 
na jeszcze lepszą współpracę w zakresie 
planowania inwestycji drogowych w powiecie 
poznańskim.

Spotkanie odbyło się 5 października 
2005 roku w Starostwie Powiatowym w Po-
znaniu. 

Maciej Graczyk
Z-ca Dyrektora Gabinetu Starosty

I RAJD „PUSZCZA WPUSZCZA”

W sobotę, pierwszego października, 
odbył się I Rajd „Puszcza Wpuszcza” zor-
ganizowany przez Związek Międzygminny 
„Puszcza Zielonka”, przy współpracy kilku 
zaprzyjaźnionych instytucji: 

• Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Tury 
 styki i Zarządzania w Poznaniu,

• Akwenu z Czerwonaka, 
• Nadleśnictwa Łopuchówko, 
• Zespołu Paków Krajobrazowych   

 Województwa Wielkopolskiego, 
• PTTK oddział Nowe Miasto, 
• VI Liceum Ogólnokształcącego   

 im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
• Wielkopolskiej Izby Turystycznej.
 
Siedem tras pieszych i siedem rowero-

wych prowadziło do mety w sercu Puszczy, 
czyli do niezwykle urokliwego miejsca, 
jakim jest Zielonka. 

W piękny słoneczny poranek wyruszyli 
piechurzy i rowerzyści na rajdowe trasy 
pod kierunkiem przewodników, którzy po 
drodze przeprowadzili eliminacje konkur-
sowe, przygotowujące do finału na mecie
Rajdu.

Zanim jednak wyłoniono ostatecznych 
zwycięzców, wszystkich nakarmiono pysz-
ną grochówką z kuchni polowej. Można ją 
było zjeść siedząc wokół mile grzejącego 
ogniska.

Szczególnie dużo emocji dostarczyło 
wszystkim uczestnictwo w konkurencjach 
finałowych prowadzonych przez Jarka
Tylkowskiego z Traperskiej Osady koło Bo-
lechowa. Były wśród nich: cięcie drzewa, 
bieg z wiadrami pełnymi wody czy grupowy 

marsz na nartach. Ciekawą atrakcją był 
Turniej Samorządowców Gmin Związku 
Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, 
którego zwycięzcą została gmina Skoki. 
O jej sukcesie zadecydował niezwykle 
daleki rzut „zapałką”, czyli kłodą drewna. 
Wszystkie nagrody wręczał Przewodni-
czący Zarządu Związku Międzygminnego 
„Puszcza Zielonka” Tomasz Łęcki.

Około dwustu osób bawiło się na mecie 
rajdu do popołudnia. Pełni wrażeń i sił 
wrócili do domów z nadzieją, że za rok 
będzie znowu tak pięknie. Zresztą, po co 
czekać rok, Puszcza Zielonka zaprasza 
cały rok!

Andrzej Billert 
Związek Międzygminny Puszcza Zielonka

Arkadiusz Bednarek
UMiG Murowana Goślina

dokończenie na str. 6

KRÓTKO 
Z POWIATU

PUSZCZYKOWSKA AKADEMIA  
ZDROWIA

zaprasza
4 listopada 2005 roku 

na wykład  
dr Zdobysława Kilanowskiego

Profilaktyka przeciwgrypowa 
w kontekście zagrożenia ptasią 

grypą

oraz

9 grudnia 2005 roku
na wykład dr Z. Górnego

Aspekty prawne w relacjach 
pacjent - lekarz.

Bezpłatne spotkania odbędą się, 
o godzinie 14.00  

w sali wykładowej nr 76
Szpitala w Puszczykowie.

AKTUALNOŚCI
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ZAPAMIĘTAJ TEN NUMER

997, 998, 999, któż nie zna tych 
numerów? Do tej pory kiedy przyda-
rzył się nam na przykład wypadek 
drogowy i potrzebowaliśmy pomocy 
policji, pogotowia czy straży pożarnej, 
wybieraliśmy jeden z nich. Od niedaw-
na w Polsce działa jeden numer 112, 
który zastąpił poprzednie. Niestety, nie 
wszędzie funkcjonuje on prawidłowo. 
W Poznaniu wybierając 112 z telefonów 
stacjonarnych dodzwonimy się do stra-
ży pożarnej, z telefonów komórkowych 
- na policję.  

Już niedługo sytuacja ta ulegnie 
poprawie. Powiat poznański i miasto 
Poznań obsługiwać będzie wspólne, 
nowe Centrum Powiadamiania Ra-
tunkowego, mieszczące się na ulicy 
Rycerskiej w Poznaniu. Dyżurujący tam 
pracownik przyjmie nasze zgłoszenie 
i wyśle na miejsce potrzebne służby. Na 
doposażenie centrum wyraziła zgodę 
Rada Powiatu Poznańskiego. Zgodnie 
z uchwałą, z dnia 27 września 2005 
roku, powiat poznański dofinansuje tę 
wspólną inwestycję kwotą stu tysięcy 
złotych. Za te pieniądze zakupiony zo-
stanie specjalistyczny sprzęt potrzebny 
do sprawnej pracy dyspozytorów.

Tomasz Morawski
Gabinet Starosty

ZAPRASZAMY

W dniach 16 - 19 listopada, zachę-
camy do przybycia na targi POLEKO. 

W ramach salonu INWESTCITY można 
będzie zapoznać się z propozycjami 
powiatu poznańskiego z zakresu inwe-
stycji. Stoisko powiatu poznańskiego 
zlokalizowane zostanie w pawilonie 4, 
stoisko 26.

Starosta Poznański
organizator festynu z okazji 30-lecia 

Szpitala w Puszczykowie 

składa serdeczne podziękowania firmom:

„Pięć+” Ośrodek Rehabilitacyjno-Specjalistyczny
Wielkopolska Spółka Gazownicza Sp. z o.o.

UTECH Sp. z o.o.
IMPEL S.A.

ENEA  Grupa Energetyczna
„Drux” Hurtownia Budowlana

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Mosinie
SKOK Wielkopolska

POL – CAR
Kompania Piwowarska

EKO - RONDO
ABIS

SZAŁ Puszczykowo
MARCINIAK firma z Kórnika

Poczta Polska
ANMAX Reklama Wizualna

Cukiernia Kostusiak Puszczykowo
Piekarnia Szymańscy z Mosiny

Piekarnia Błaszkowiak z Puszczykowa
Pomoc finansowa i materialna w/w firm przyczyniła się  

do uświetnienia jubileuszu.

Bardzo dziękuję.

patronat medialny nad imprezą

TVP 3 Poznań    Głos Wielkopolski    Radio Merkury

ZAPADŁ WYROK
W Sądzie Rejonowym w Śremie zakończył 

się trwający 5 lat proces przeciwko zarządowi 
gminy w latach 1994-1998 oskarżonemu o na-
rażenie gminy na szkodę ponad 250.000zł, 
podczas sprzedaży nieruchomości w Runowie, 
zabudowanej magazynem zbożowym. Zarzuco-
no również burmistrzowi J. Lechnerowskiemu, 
wiceburmistrzowi P. Plewce i pp. Małeckim 
poświadczenie nieprawdy przy sporządzaniu 
aktu notarialnego.

Sąd uniewinnił Jerzego Lechnerowskiego 
i Piotra Plewkę oraz pp. Małeckich od zarzu-
tu „wyłudzenie poświadczenia nieprawdy” 
podczas spisywania aktu notarialnego, uznał 
natomiast winę burmistrza i członków zarządu, 
że narazili gminę na stratę 21 tyś. zł. (a nie jak 
w akcie oskarżenia, kwoty ponad 250tyś zł. ) 
Przypomnijmy, że kwota 21tyś. zł. została w ca-
łości zapłacona przez pp.Małeckich rok temu, 

po sprawie cywilnej, jaka toczyła się równolegle 
w Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Na dzień 
dzisiejszy zatem gmina nie ma żadnej szkody. 

Sąd uznał, że na posiedzeniu Zarządu, 
w dniu 25 sierpnia 1998r., Zarząd nieprawidło-
wo zaliczył niektóre nakłady bieżące firmy TM
Małeccy jako nakłady inwestycyjne i zasądził 
na rzecz pozwanych kary od 6 do 8 miesięcy 
pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 
lata, na taki sam okres zakaz pełnienia funkcji 
publicznych oraz kary pieniężne od 500 do 
3.200zł. 

W uzasadnieniu swej decyzji Sąd podał, że 
błędem było to, że Zarząd nie zlecił weryfikacji
rachunków przedstawionych przez pp.Małec-
kich biegłemu rzeczoznawcy, przez co źle ocenił 
nakłady inwestycyjne i remontowe.

Burmistrz Jerzy Lechnerowski i członkowie 
zarządu odmówili komentarza na ten temat, jed-
nak nie zgadzają się z takim rozstrzygnięciem 
Sądu i zapowiedzieli wniesienie odwołania od 
wyroku. ŁG

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.
Zapraszamy także osoby 

zainteresowane naszą działalnością, 
sympatyków, sponsorów oraz 

wszystkich którzy chcieliby zostać 
członkami naszego Towarzystwa.

AKTUALNOŚCI
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Kórnik 
ul. Średzka 17

RORARO
WypoŻyczalnia samochodów

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

KÓRNIK
ul. Dworcowa 2

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

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

U NAS CZYSTO, SOLIDNIE I TANIO

PROMOCJA

ZAPEWNIAMY TRANSPORT

Z A P R A S Z A M Y

NOWO OTWARTY SKLEP „MAT-BUD”
Roman Wdowczyk

– blachę cynkowaną
– cement
– kleje
– folię

oraz inne materiały budowlane

poleca: – płyty gipsowe 
– styropian
– farby
– papę

Bnin, ul. Śremska 10A tel. 898 03 35

PRZEMYSŁOWE I DOMOWE  
MASZYNY DO SZYCIA 

urządzenia prasowalnicze i krojcze
sprzedaż maszyn nowych i używanych

serwis, naprawa, sprzedaż części
raty – leasing

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

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

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

tel. (061) 898 05 72 (wieczorem)

MIEJSCE NA TWOJĄ
REKLAMĘ

Grzegorz Kowalski
62-035 Kórnik-Bnin, Rynek 3

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

tel. kom. 0605781862

TAPICERSTWO
MEBLOWO-SAMOCHODOWE

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

ANDRZEJ KACZMAREK

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

ZAPEWNIAMY WYSOKIE WYNAGRODZENIE

62-081 Przeźmierowo
ul. Łanowa 3

SERWIS BLACHARSKO-LAKIERNICZY

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

Zadzwoń i porównaj nasze stawki, taryfy 
OC i AC 

Dojazd do klienta bezpłatny!

 

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

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

INSTALATORSTWO
RAFAŁ NIEMIR

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

montaż i naprawa wszelkich urządzeń sanitarnych

Rafał Niemir
Mościenica
Osiedle Pod Dębem 7

REKLAMY
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Komisje
Razem

1 2 3 4 5 6 7 8

Liczba uprawnionych do głosowania 1688 1942 1593 1327 616 1559 1793 2251 12769

Liczba wyborców, którym wydano karty 
do głosowania 1026 1287 952 618 300 735 816 1309 7043

razem: 662 655 641 709 316 824 977 942 5726

procentowo: 61% 66% 60% 47% 49% 47% 46% 58% 55%

Wybory Prezydenta RP II tura

Lp. Nazwisko
Komisje

Razem1 2 3 4 5 6 7 8
5 Kaczyński Lech Aleksander 454 467 435 354 196 399 362 395 3062
11 Tusk Donald Franciszek 548 801 506 256 99 333 449 904 3896

1002 1268 941 610 295 732 811 1299 6958
6958

Ustalenie frekwencji na wyborach w dniu 23 października2005r. 

55%

Wykres frekwencji w Gminie Kórnik

wydane karty do głosowania

54%

Wykres wyborów prezydenckich II tury

Tusk Donald Franciszek
Kaczyński Lech Aleksander

46%

Prezentujemy wyniki drugiej tury wybo-
rów 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

WYNIKI DRUGIEJ TURY WYBORÓW PREZYDENCKICH

W dniach od 19 do 20 października na 
zaproszenie niemieckiego Stowarzyszenia 
-Kórnik przebywała w Berlinie delegacja 
kórnickiego samorządu w składzie: burmistrz 
Jerzy Lechnerowski, wiceburmistrz Hieronim 
Urbanek, przewodniczący RM Maciej Marci-
niak, dwaj wiceprzewodniczący RM Roman 
Gęstwa i Wojciech Królikowski oraz Sławomir 
Hinc kierownik Referatu Promocji Gminy i Po-
zyskiwania Funduszy Pozabudżetowych. 

W programie wyjazdu znalazły się trzy 
główne punkty: wizyta w ambasadzie Hesji 
przy Budesracie, spotkanie z przedstawicie-
lami parlamentu w Bundestagu oraz wizyta 
w ambasadzie Polski w Berlinie.

Kőnigstein położony jest w Hesji, która 
jako jeden z landów związkowych repre-
zentowana jest przez swoich przedstawicieli 

w stolicy.  Budesrat jest odpowiednikiem 
naszej izby senackiej a reprezentowane 
w nim landy mają możliwość wpływania na 
politykę centralną.

Jednym z głównych inicjatorów wizyty był 
poseł Rődiger reprezentujący Hesję w Bun-
destagu. Gospodarze spotkań podkreślili 
wagę kontaktów jakie rodzą się pomiędzy na-
szymi gminami zauważając, że właśnie tego 
typu inicjatywy przydają sensu i konkretnego 
wymiaru międzypaństwowym umowom.

W ambasadzie RP w Berlinie przyjął gości 
ambasador Andrzej Byrt. On również wyraził 
zadowolenie z powstających możliwości pozna-
nia się między naszymi społecznościami, które 
mają nareszcie szansę by spróbować zatrzeć 
w pamięci wzajemne uprzedzenia wynikające 
z historii i koszmaru II wojny światowej. ŁG

SAMORZĄDOWCY W BERLINIE

Na podstawie informacji uzyskanych 
w Komisariacie Policji w Kórniku przedstawia-
my niektóre z przestępstw, jakie zgłoszono lub 
ujawniono na terenie Gminy Kórnik w przecią-
gu dwóch ostatnich tygodni października.

18 października – kradzież z włamaniem do 
siedziby OSP w Szczytnikach. Skradziono kosę 
spalinową wartości ok. 1500 zł.

19 października – usiłowanie kradzieży samo-
chodu Opel w Błażejewie

21 października – w Dziećmierowie skradzio-
na została koparko-ładowarka wartości ok. 300tyś. 
zł. Tego samego dnia w Kamionkach dokonano 
kradzieży ciągnika Ursus C-355 (rocznik 1972) 
oraz usiłowano dokonać kradzieży w sklepie mo-

nopolowym na ul. Staszica w Kórniku 
(przypuszczalni sprawcy zatrzymani 24 paździer-
nika – patrz niżej)

22 października około godziny 3:20, w Bni-
nie, w czasie trwania dyskoteki w salce przy ul. 
Śremskiej policjanci KP w Kórniku skontrolowali 
samochód i jego pasażerów ujawniając: kilka-
naście woreczków z marichuaną, 20 tabletek 
extasy, kilka woreczków z kokainą. Zatrzymano 3 
pasażerów (mieszkańca Poznania, mieszkańca 
Śremu i mieszkańca Wągrowca) i przekazano 
prokuraturze. W dalszym postępowaniu zasto-
sowano tylko dozór policyjny.

24 października z terenu jednej z budów 
w Szczytnikach skradzione zostały elektronarzę-
dzia. Tego samego dnia przy pl. Niepodległości 

w Kórniku skradziono samochód Volkswagen 
Passat. Pojazd odnalazł tego samego dnia jego 
właściciel. Również 24 października policjanci 
z KP w Kórniku odnieśli znaczący sukces zatrzy-
mując dwóch podejrzanych o wiele włamań na 
terenie całej gminy. Mężczyźni w wieku 18 i 19 
lat, na stale zameldowani w Połczynie Zdroju 
zostali po długich działaniach operacyjnych ujęci 
i przyznali się do kilkunastu włamań. Jak wynika 
z ustaleń od dłuższego czasu zamieszkiwali 
w Kamionkach zatrudniając się „na czarno” przy 
pracach budowlanych. Po przekazaniu ich in-
stytucjom sądowniczym znów skończyło się na 
dozorze policyjnym.

25 października doszło do kradzieży z włama-
niem do budynku gospodarczego w Szczytnikach. 
Zginęła betoniarka, pilarka i inne przedmioty 
wartości ok. 1100 zł

Opr. ŁG

KRONIKA KRYMINALNA

AKTUALNOŚCI
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Jak już informowaliśmy Rada Ministrów 
nie przychyliła się do wniosku o przywróce-
nie praw miejskich Bninowi, który w imieniu 
inicjatywnej grupy mieszkańców złożył 
kórnicki samorząd. 

Informacja o odrzuceniu wniosku, która 
dotarła do Kórnika była bardzo lakoniczna 
i nie ujawniała powodów dla których tak się 
stało. Przewodniczący Rady Miejskiej Ma-
ciej Marciniak starał się dowiedzieć co skło-
niło władze centralne do takiej decyzji.

W odpowiedzi na prośbę o udostęp-
nienie informacji z posiedzenia, na którym 
omawiano sprawę Bnina do Biura Rady 
Miejskiej dotarł dziwny list, w którym pra-
cownik Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
tłumaczy, że z jednej strony można udo-
stępnić te informacje co wynika z ustawy 
o dostępie do informacji publicznych ale 
z drugiej strony nie można, gdyż uzgod-
nienia dokonywane na posiedzeniach Rady 
Ministrów są tajne. Dołączony zaś do listu 
wyciąg z protokoły (tajny czy nie tajny?) jest 
strasznie ogólnikowy i nie pada w nim ani 

razu nazwa Bnin czy Kórnik.
 Dopiero pismo podsekretarza stanu 

w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji Jerzego Mazurka wyjaśnia nieco 
sytuację. Wymienia się w nim argumenty, 
które miały zadecydować o negatywnym 
załatwieniu wniosku. Zacytujmy je:

• sytuacja wynikająca z przeprowadze-
nia tej zmiany byłaby precedensem, gdyż 
nie ma takiego przypadku w Polsce, aby 
na terenie jednej gminy znajdowały się 
dwa miasta (historycznie tworzeniu miast 
towarzyszyło ustanowienie samorządu 
miejskiego z odrębnymi władzami – w oma-
wianym przypadku powstałaby sytuacja 
funkcjonowania dwóch miast posiadających 
wspólne władze),

• Bnin po dokonaniu wnioskowanych 
zmian, jako jednostka pomocnicza gmi-
ny Kórnik, w stosunkach zewnętrznych 
reprezentowana byłby i tak przez władze 
Kórnika,

• Proces urbanizacji miast, który jest 
zjawiskiem wieloaspektowym polegający 

m. in. na poszerzaniu granic miast poprzez 
wchłanianie przez jednostek mniejszych 
(przylegających do granic miast wsi, mia-
steczek), potwierdza brak racjonalnych 
przesłanek do dzielenia miasta na mniejsze 
organizmy miejskie, z tego też względu 
w omawianym przypadku wydaje się celo-
wym utrzymanie dotychczasowego układu 
miasta Kórnik.

Wniosek władz Kórnika, mimo formal-
nej poprawności nie został uwzględniony, 
gdyż mógł być precedensem. Jak wynika 
z wielu interpretacji prawnych zagadnie-
nia, wszystko zależy w tym przypadku od 
przychylności, woli ministrów (szczególnie 
Ministerstwa Infrastruktury) do uczynienia 
takiego precedensu, gdyż uregulowania 
prawne nie stoją na przeszkodzie wskrze-
szeniu Bnina ze wspólnym władzami  
i w jednej gminie  z Kórnikiem. 

Jak wynika z wyrażonej przez naszych 
radnych na ostatniej sesji woli, złożony zo-
stanie ponowny wniosek. Planuje się także 
akcję promowania pomysłu wśród decyden-
tów. Po spełnieniu formalności dowiemy się 
czy nowa Rada Ministrów zdecyduje się 
przywrócić prawa miejskie Bninowi. ŁG

ABY BNIN BYŁ BNINEM...

WODOCIĄG 
UKOŃCZONY

Ukończono prace związane z wodocią-
gowaniem wsi Radzewo. Dnia 28 paździer-
nika dokonano uroczystego poświęcenia 
i otwarcia wodociągu. 

Inwestycje podzielono na 2 etapy. 
W pierwszym połączono odcinkiem o długo-
ści 2700 metrów Czmoń z Radzewem, a w 
drugim powstała instalacja o długości 4900 
metrów w samej wsi.

Koszt przedsięwzięcia przekroczył 
550tyś zł (I etap wykonany przez firmę
Smalgaz szacuje się na 146 865,20, II etap 
wykonany przez Elpro-Eko na 416 946,15 
złotych). Powstało 85 nowych przyłączy, 
przełączono 22 przyłącza w Czmoniu oraz 3 
odcinki sieci w tej wsi. W Czmoni, na miejscu 
niszczejących starych hydrantów powstało 8 
nowych a w Radzewie 20 nowych.  

Woda w radzewskiej sieci popłynie po-

przez Kaleje z ujęcia w Dąbrowie. 
Warto zaznaczyć, że Radzewo przy-

łączone zostało do sieci wodociągowej 
Śremu. Współpraca z tamtejszym samo-
rządem i Przedsiębiorstwem Wodociągów 
i Kanalizacji wynikła z potrzeby chwili. 
W momencie gdy firma Sater przestała
dostarczać wodę do Czmonia udało się tą 
wieś podłączyć awaryjnie do śremskiej sieci. 
Obecnie współpraca rozwija się i planowane 
są kolejne inwestycje. Odcinek, który już 
powstał ma być przedłużony i łukiem, przez 
Trzykolne Młyny i Czmoniec dochodzić znów 
do śremskiej sieci. 

Wodociąg poświecił proboszcz parafii
bnińskiej ks. kan. Bolesław Dolata. Obec-
ni byli m.in. prezes PWiK Śrem Andrzej 
Szczepaniak, przedstawiciele wykonawców, 
władze samorządowe gminy: burmistrz, wi-
ceburmistrz i radni, radny powiatu i dyrektor 
radzewskiej Szkoły Marek Serwatkiewicz, 
sołtysi wsi sąsiednich oraz urzędnicy 
odpowiedzialni za budowę. Nie zabrakło 
prezesa WKiUK Kórnik, spółki która będzie 

zajmować się obsługą i konserwacja sieci. 
Gospodarzem wydarzenia była oczywiście 
Julia Bartkowiak, która jak podkreślano 
wielce przyczynila się do sfinalizowania
inwestycji.   

Oprócz wspomnianych już Trzykolnych 
Młynów i Czmońca do zwodociągowania 
z pośród wsi naszej gminy pozostało już 
tylko Czołowo. Inwestycja też już trwa, na 
razie na etapie projektów i uzgodnień. ŁG

Wszystkich mieszkańców 
Gminy Kórnik

zapraszamy dnia  
11 XI 2005

na ceremonię odsłonięcia 

POMNIKA  
OBROŃCÓW 
 OJCZYZNY

wybudowanego na 
cmentarzu w Robakowie.
Uroczystość rozpocznie 

się mszą św. robakowskim 
kościele

o godzinie 11:30

Komitet Organizacyjny

AKTUALNOŚCI
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 Ładna wrześniowa pogoda,  
 temperatura ponad 20 stopni, 
najlepsza pora na wycieczkę rowerową. 
Wybieramy się więc do Kórnika samo-
chodem z rowerami w bagażniku. Pięknie, 
najpierw Zamek, Arboretum, dom Wisławy 
Szymborskiej, przystań i na rower na trasę 
do Zaniemyśla. Opuszczamy Kórnik, dalej 
bniński rynek, ratusz z siedzibą Rady 
Gminy i dalej Dom Dziecka w Bninie. I tu 
pryska cała nasza zaplanowana przy-
jemność. Za Domem Dziecka są działki 
rekreacyjne nad jeziorem. Miedzy działka-
mi i szlakiem rowerowym jest lasek, który 
zamiast poszycia roślinnego ma poszycie 
ze śmieci i trawy (śmieci w workach, tj. 
śmieci grupowe i bez worków tj. solo: 
butelki, folie, puszki, kartony, opakowania 
po różnorakich produktach itp.).

1. Sklep pawilon w Błażejewie (za-
chciało nam się piwa), dojazd podobny jak 
wyżej, otoczenie od razu odrzuca. Wokół 
sklepu pełno śmieci i ławeczka dla piwo-

szy gdzie w cieniu i w otoczeniu śmieci 
można spokojnie wypić piwo. Na dodatek 
w pobliżu sklepu usytuowano pojemnik na 
sortowane odpady (plastik, szkło, papier), 
o których chyba zapomniano, bo kipią. 
Dalsza trasa do Zaniemyśla podobna 
– śmieci grupowe lub solo (również stary 
tapczan).

Zamiast przyjemnego spędzenia czasu 
rozczarowanie i kilka pytań do władz gminy 
i jej mieszkańców:

1. Czy naprawdę nic z tym nie można 
zrobić?

2. Kto sobie pozwala na takie postępo-
wanie (zaśmiecanie)?

3. Czy klienci sklepu we wsi Błażejewo 
nie widzą bałaganu wokół tego sklepu, 
a o ile widza to dlaczego to im nie prze-
szkadza?

4. Czy Gmina Kórnik jest tak biedna, że 
nie może sobie pozwolić na uprzątnięcie 
szlaku, poboczy dróg (stary tapczan przy 
tej drodze widziałem 4 lata temu)?

I kilka odpowiedzi:
1. Stan ten nie ulegnie zmianie o ile 

gmina nie wyegzekwuje umowy o wywóz 
śmieci z każdej posesji (szczególnie 
z domków rekreacyjnych, bo w tych dom-
kach produkuje się większość śmieci, 
które walają się po rowach)

2. Egzekucja tych umów, również 
o wywóz nieczystości płynnych powinna 
być bezwzględna.

3. Na koniec wskazanym było by, aby 
urzędnikom gminnym, radnym, sołtysom 
itp. kupić okulary, żeby mogli zauważać 
i odpowiednio reagować na taką promo-
cję Gminy czy wsi.

4. Ostateczność to likwidacja szlaku, 
bo tu zamiast odpoczynku - rozdraż-
nienie.

Czy tak powinna wyglądać promo-
cja Gminy?

Imię i nazwisko autora znane redakcji

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

 Dlaczego przy przejściach dla 
 dzieci przy wszystkich szkołach 
brak nowocześniejszych form ostrze-
gania czy sposobów spowalniania ru-
chu drogowego? Nie chodzi o światła 
na wszystkich przejściach, ale znaki 
ostrzegawcze na jezdni, nałożenie pa-
sów ze strukturą powodującą wibracje 
samochodu (tzw. „tarka”), ew. światła 
pulsujące, oraz znaki ograniczające 
prędkość np. nawet do 20 km/godz. 

 Dlaczego przy przejściu dla  
 pieszych przy liceum zezwala 
się na zasłanianie widoczności przez 
parkujące tam na jezdni samochody ? 
Absolutny brak reakcji ze strony policji 
lub straży miejskiej. A (...) Dzisiaj – nie-
dziela godz. 17.30 stały tam aż 3 samo-
chody, pierwszy oddalony od pasów 
ok. 1,5 m !!! W dodatku znak inf. przed 
przejściem słabo widoczny, zasłaniają 
go mocno gałęzie i liście! 

 Pytanie reasumujące powyższe  
 – Czy wobec wzrastającego za-
grożenia nie należałoby powołać gmin-
nego zespołu d/s przeglądu warunków 
bezpieczeństwa na naszych drogach 
i ulicach (powinni w nim być przed-
stawiciele Burmistrza, Urzędu Miasta 
i Radnych, Policji, Straży Miejskiej, 
Szkół, Kombusu i innych struktur we-
dług potrzeb, a ponadto dziennikarzy 
prasy lokalnej)? Rośnie natężenie ruchu, 
a miasta nasze trwają w swej starej, 
niemal historycznej formie, zupełnie nie 
dopasowując się do nowych realiów, 
niedostatecznie chroniąc swoich miesz-
kańców. Jedne światła w Bninie i jedne 
w Kórniku nie uratują sytuacji.

(autor: Bnin-Kornik)
   
 W odpowiedzi na postawione 

pytanie trudno jest odnieść się do po-
stawionej w nim tezy o wzrastającym 
zagrożeniu mieszkańców Kórnika i Bni-

na oraz potrzeby powołania gminnego 
zespołu ds. przeglądu warunków bez-
pieczeństwa na drogach i ulicach.

Burmistrz Gminy zarządzeniem nr 
1 z dnia 12.02.2004 roku powołał jako 
organ doradczy Komisję ds. Bezpie-
czeństwa Ruchu Drogowego. (w jej 
skład wchodzą m.in. wiceburmistrz, 
komendant Straży Miejskiej, komen-
dant Policji, komendant OSP przyp. 
red). Do zadań komisji należy między 
innymi opiniowanie jak i wnioskowanie 
w sprawach z zakresu bezpieczeństwa 
nie tylko ruchu drogowego ale szeroko 
pojętego bezpieczeństwa mieszkań-
ców. Skład komisji jest wystarczająco 
reprezentatywny, aby komisja mogła 
wykonywać zadania do jakich została 
powołana zarządzeniem Burmistrza 
Gminy. Nie oznacza to, że w przypadku 
stwierdzenia przez Burmistrza Gminy, 
że powierzone komisji zadania są wy-
konywane w sposób niedostateczny, 
nie zostanie podjęta decyzja o zmianie 
składu komisji lub ewentualnym uzupeł-
nieniu o kolejnych przedstawicieli w tym 
dziennikarzy prasy lokalnej jak sugeruje 
czytelnik.

W uzupełnieniu podaję, że Komisja 
ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
przy Burmistrzu Gminy Kórnik odbywa 
cykliczne miesięczne spotkania w każdy 
pierwszy wtorek kolejnego miesiąca. 
Z efektami prac komisji można zapo-
znać się referacie Eksploatacji Infra-
struktury Technicznej Urzędu Miejskiego 
w Kórniku, w którym to znajdują się 
wszystkie protokoły z kolejnych spotkań 
KB od momentu jej powołania.

W tym miejscu pragnę poinformo-
wać, że wszelkie działania podejmowa-
ne w ostatnim okresie skierowane są na 
ochronę bezpieczeństwa mieszkańców 
zarówno w mieście jak i jego obrębie 
a także na terenie gminy. Tu należałoby 
wymienić niektóre z podjętych działań 
jakie przeprowadzono m.in.:

- wymiana starego oznakowania na 
nowe oraz jego bieżące uzupełnianie;

- wprowadzenie nowych elementów 
ostrzegania lub zabezpieczenia zarów-
no ruchu pieszego jak i drogowego;

- działania zmierzające do prze-
prowadzania modernizacji drogi S-11, 
której realizacja w zdecydowany sposób 
wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na 
całym odcinku gminy Kórnik, a w szcze-
gólności na jej skrzyżowaniu z ulicą 
Dworcową w Kórniku i Dziećmierowie;

-  zmniejszenie natężenia ruchu 
w mieście mające na celu wybudowanie 
obwodnicy (zgodnie z informacją Wiel-
kopolskiego Zarządu Dróg Wojewódz-
kich w Poznaniu rozpoczęcie budowy 
nastąpi jeszcze w tym roku).

Bardzo ważnym elementem popra-
wy bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i pieszego jest wybudowana w okresie 
od sierpnia 2004 roku do maja 2005 
roku sygnalizacja świetlna wzbudza-
na na przejściu dla pieszych na ulicy 
Śremskiej w Kórniku-Bninie oraz Placu 
Niepodległości w Kórniku. Zarówno przy 
Szkole Podstawowej nr 1 w Kórniku jak 
i Gimnazjum w Robakowie wprowadzo-
no w ubiegłym roku nowoczesne formy 
ostrzegania kierowców w postaci pasów 
wibracyjnych, poziomego i pionowego 
oznakowania przejść dla pieszych.

Jednocześnie pragnę podkreślić, że 
tut. Urząd występował w sprawie popra-
wy bezpieczeństwa ruchu drogowego na 
ulicy Dworcowej - droga wojewódzka nr 
434 relacji Kostrzyn-Rawicz do Wielko-
polskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Poznaniu, przy którym działa Komisja 
ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 
Uznano po przeprowadzonej wizji lokalnej 
poprawność oznakowania poziomego 
i pionowego na przejściu dla pieszych, a wy-
konanie dodatkowych tzw. „linii poziomych 
wibracyjnych” przed przejściem dla pieszych 
za niezasadne.      

Burmistrz Jerzy Lechnerowski

W KONTAKCIE Z CZYTELNIKAMI
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Jedna z najstarszych organizacji w Pol-
sce, Związek Nauczycielstwa Polskiego, 
szczycący się bogatymi tradycjami, patrio-
tyczną działalnością swych członków, obcho-
dził jubileusz 100- lecia. Z tej okazji  w dniu 22 
października 2005 roku, w restauracji ,,Biała     
Dama’’, Zarząd Oddziału ZNP w Kórniku 
zorganizował uroczystość.

Przybyli na nią licznie członkowie, zapro-
szeni goście  m.in.  przedstawiciele Zarządu  
Okręgu Wielkopolskiego ZNP - Joanna Wą-
sala – prezes i Włodzimierz Minikowski – wi-
ceprezes, Jarosław Lange – przewodniczący 
Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidar-
ność” Pracowników Oświaty i Wychowania 
Region Wielkopolska oraz władze samorzą-
dowe Kórnika . Organizatorem uroczystości 
był Zarząd Oddziału, którego prezesem jest 
Teresa Rogozia-Olejnik. Spotkanie prowadzili 
Teresa Przymusińska i Michał Bartel. Minutą 
ciszy uczczono pamięć zmarłych  działaczy 
i  członków.

Rys historyczny ZNP przedstawili: prezes 
Joanna Wąsala , dr Antoni Wójcicki i Krystyna 
Kowalczyk. Związek Nauczycielstwa Polskie-
go powstał w dniu 1 października 1905 roku 
na zjeździe w Pilaszkowie pod Łowiczem. 
Tam przybyło około stu nauczycieli i działaczy 
oświatowych z całego zaboru rosyjskiego i w 
potajemnych naradach ustalili, że polskość 
nie zaginie, będą o nią  walczyć . Pierwszym 
prezesem został Stanisław Nowak. Kolejno 
po nim następowali: Jan Kolanko,  Zygmunt 
Nowicki, Czesław Wycech, Kazimierz Maj, 
Wojciech Pokora, Eustachy Karaczko, Stani-
sław Mach, Teofil Wojeński, Józef  Kwiatek,
Marian Walczak, Bolesław Grześ, Eugeniusz 
Czerkies, Kazimierz  Piłat, Jan  Zaciura  i Sła-
womir Broniarz .

Zaczęły też powstawać coraz to nowe 
ogniska ZNP, które podejmowały walkę 
o realizację hasła odbywania nauki w języku 
polskim. Pierwsze ognisko w byłym powiecie 
śremskim, powstało w Śremie w listopadzie 
1920 roku, następne w 1925 roku w Dolsku 
i Książu.1 grudnia 1931roku zostaje zawią-
zane ognisko w Bninie i liczy 7członków, 
a na jego czele stanął Jan Szwed. W 1933 
roku powstaje ognisko w Mosinie liczące 15 
członków.     

Z działalnością związkową związane 
było tajne  nauczanie prowadzone przez 
nauczycieli w okresie okupacji hitlerowskiej. 
W Śremie takim nauczaniem objęto 52 dzieci 
i prowadziło je 4 nauczycieli, jednak w wy-
niku aresztowań w 1941 roku akcja została 
przerwana. Z kolei w Dolsku  tajne nauczanie 
prowadził m.in. ksiądz  Witold Olszewski.

W Kórniku natomiast zajęciami konspi-
racyjnymi objęto 60 uczniów. Prowadzili je 
m.in. Zofia Szaroleta, Zofia Robińska, Zofia
Stypczyńska, Kazimierz Zastawny, Karol 
Nowicki . 

Po 1945 roku na terenie powiatu śrem-
skiego działa 11 ognisk ZNP . Po likwidacji 
powiatów w 1975 roku zarządy ognisk w Kór-
niku, Dolsku, Książu i Manieczkach stały się 
zarządami oddziałów w poszczególnych gmi-
nach. Funkcje prezesów  Zarządu Oddziału w  

Kórniku pełnili : Jacek Nowicki (1970-1974), 
Jadwiga Chułek (1974- 1982- dwie kadencje), 
Leokadia Libner (1982-1990- dwie kadencje), 
Teresa Rogozia-Olejnik (1990-1994), Halina 
Błaszczak (1994-2002 - dwie kadencje) 
i obecnie Teresa Rogozia-Olejnik .  

Przy oddziale ZNP w Kórniku działa 
sekcja emerytów z przewodniczącą Janiną 
Bałęczną, a wcześniej  Łucją Hypką . Funkcję  
skarbnika pełni Stanisława Ratajczak . Do  
oddziału ZNP w Kórniku należy154 nauczy-
cieli, pracowników administracji i emerytów. 
Związek włączył się czynnie w proces dosko-
nalenia zawodowego nauczycieli organizując 
szereg szkoleń , które prowadzili prezes Za-
rządu Okręgu Wielkopolskiego ZNP Joanna 
Wąsala i wiceprezes Włodzimierz Minikowski. 
ZNP zapewnia swoim członkom porady, 
pomoc i ochronę prawną.

O bogatej tradycji Związku i o jego 
wspaniałej działalności na przestrzeni tych 
100 lat mówił historyk dr Antoni Wójcicki. 
Wspomnienia rozpoczął od zjazdu w Pi-
laszkowie, gdzie padły dwa naczelne  hasla 
do realizacji: nauka w języku polskim i nie-
podległość. Do osiągnięć Związku zaliczył 
troskę o zdrowie ludzi, a takim widocznym 

tego dowodem była budowa, ze składek 
związkowych najwspanialszego  w Europie 
Środkowej   sanatorium, na wzór szwajcar-
ski. Otwarcie  tej placówki w Zakopanem 
odbyło się 3 listopada 1925roku, na którym 
delegatką  była matka dr A.Wójcickiego, 
Władysława. Natomiast Jego ojciec Paweł, 
długie lata zaangażowany był w zbieranie 
funduszy na dalszy rozwój sanatorium. 
Inną działalnością związkową było zało-
żenie spółdzielni wydawniczej i wydanie 
456 tytułów, budowa Domu Związkowego 
w Warszawie, organizowanie kursów na-
uczycielskich. Powstało wówczas 17 WKN 
–ów. Poważnym osiągnięciem  był IV Zjazd, 
który odbył się tuż przed wojną, w maju 1936 
roku. Później było tajne nauczanie, walka 
o język polski. Niestety, ci ludzie po wojnie 
nie zostali docenieni, rekompensuje im to 
dopiero rok 1956, ale wielu z nich już tego 
nie doczekało . 

Prezes Zarządu Okręgu Wielkopol-
skiego ZNP Joanna Wąsala przemawiając  
powiedziała, że jesteśmy dumni z dorobku 
związkowego i z tego, że przetrwał tyle lat. 

Życzyła wszystkim, by Związek był  organi-
zacją  pomocną i dalej wspierał  nauczycieli  
w  ich  działaniach. Życzenia i kwiaty przeka-
zał burmistrz Jerzy Lechnerowski wyrażając 
uznanie dla działalności Związku. Jarosław 
Lange jako były nauczyciel gminy Kórnik 
powiedział, iż z wielką przyjemnością przyjął 
zaproszenie na  uroczystość tym bardziej, 
że współpraca obu związków układa się 
dobrze. Przekazał  życzenia, wyrazy uznania 
i sympatii.

Przy takiej uroczystości nie zabrakło od-
znaczeń i medali przyznanych zasłużonym 
związkowcom. Najwyższe odznaczenie 
przyznawane przez ZNP – Złotą Odznakę  
otrzymała Halina Błaszczak . Odznakę za 
50-letnią przynależność do ZNP otrzymali: 
Janina Chmiel, Teresa Gumienna, Łucja 
Hypka, Bronisława Jóźwiak, Maria Król, 
Danuta Libner, Danuta Libner, Leokadia 
Libner, Teresa Mikołajczak,  Gizela Musielak, 
Józef Musielak, Janina Niemier, Stanisława 
Ratajczak, Tadeusz Rauk, Irena Sawicka, 
Maria Siekierska, Maria Wiśniowska, Zo-
fia Wojciechowska i Kazimierz Zimniak.
Dyplomy Honorowe wręczono: Jadwidze 
Chułek, Halinie Kozak, Leokadii Libner, 
Stanisławie Ratajczak. Medale 100 - lecia 
ZNP za aktywną i bezinteresowną pracę na 
rzecz oddziału i dyplomy Prezesa otrzymali: 
Janina Bałęczna, Halina Błaszczak,  Michał 
Bartel, Katarzyna Bortlisz Jadwiga Chułek, 
Danuta Chmielewska, Irena Fogel, Łucja 
Hypka, Urszula Hoffmann, Danuta Jan-
kowiak, Magdalena Jankowiak, Krystyna 
Jarecka, Iwona Justkowiak, Halina Kalisz, 
Krystyna Kowalczyk, Halina Kozak, Maria 
Król, Leokadia Libner, Zenobia Łopata,  
Janina Niemier, Jerzy Noskowiak, Wanda 
Pawlak, Małgorzata Pawlaczyk, Maria 
Pawłowicz, Teresa Przymusińska, Renata 
Rakoniewska, Stanisława Ratajczak, Anna 
Rauk, Jan Robiński, Teresa Rogozia - Olej-
nik, Irena Sawicka, Danuta Sobkowiak, Zofia
Talarczyk  Maria Weychan- Nowak, Bożena 
Woźniak.  Dyplomy otrzymali też : Joanna 
Wąsala, Kalina Grzelak, Włodzimierz  Mini-
kowski, Anna Niedbała, Beata Wereniewicz 
i Danuta Jaskuła, jako podziękowanie za 
współpracę. Były podziękowania i kwiaty 
dla odznaczonych i dla organizatorów za 
przygotowanie tak wspaniałego i wzrusza-
jącego  jubileuszu.

Uroczystość uświetnił występ chóru 
nauczycielskiego pod dyrekcją Ryszarda 
Łuczaka oraz solisty z Teatru Wielkiego 
i małego skrzypka Rafała Rynkowskiego, 
wnuczka  dyrygenta chóru. Nauczycielski 
Chór im. Ignacego Paderewskiego działa już 
20 lat i znany jest nie tylko w Polsce . Reper-
tuar jakim uświetnił jubileusz, patriotyczne 
pieśni naszych wspaniałych  kompozytorów 
i wielkich Polaków: Paderewskiego, Nowo-
wiejskiego, Moniuszki, o ziemi ojców, o kraju 
ojczystym i pięknej naszej Polsce całej, do 
łez wzruszyły starsze i młodsze pokolenie 
słuchaczy. Po występach była kolacja, 
wspólne śpiewanie i wieczorek taneczny .

Halina Danieluk

100-LECIE ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
JUBILEUSZOWE OBCHODY W KÓRNIKU 

Fot. Daniel Jankowski

HISTORIA OŚWIATY

RAFAŁ RYNKOWSKI I CHÓR NAUCZYCIELSKI
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W piątek 21 października z punktu 
startowego znajdującego się w holu ratusza 
w Kórniku wyruszyli na szlak uczestnicy 
VII Rajdu Gimnazjów Powiatu Poznań-
skiego.  Na Prowencie odbył się konkurs 
sprawnościowy, w którym I miejsce zajęła 
grupa z Gimnazjum w Kórniku (opiekunka 
Lidia Laszewicz), II – kl. II a z Gimnazjum 
Robakowo, III – kl. III b.

Uczestnicy przejechali autobusami 
do Kamionek, gdzie w świetlicy odbył się 
konkurs piosenki turystycznej przeprowa-
dzony przez sołtys Małgorzatę Walkowiak 
i Romanę Lange. I miejsce uzyskała gru-
pa z Gimnazjum Mosina pod kierunkiem 
K. Burkieciak, II – Gimnazjum Kórnik, III 
– Gimnazjum Robakowo – kl. III c.

Młodzi ludzie dotarli do Rogalina, gdzie 
m. in. zwiedzili Mauzoleum 
Raczyńskich.

Meta dzięki uprzejmości 
pani dyrektor Emilii Stanny 
znajdowała się w Gimnazjum 
w Rogalinie. Odbył się tam 
konkurs wiedzy o Rogalińskim 
Parku Krajobrazowym. Na 
I miejscu uplasowała się grupa 
z Gimnazjum Kórnik pod kie-
runkiem Krystyny Kowalczyk, 
II była grupa z SP z Kórnika, 
III - grupa z Gimnazjum w Kór-
niku. Młodzi ludzie obejrzeli 
także film o Rogalinie. Został
też zorganizowany konkurs 
wiedzy o Gminie Kórnik i Po-
wiecie Poznańskim, w którym 
zwyciężyła kl. I a Grzegorza 
Kowalczyka z Gimnazjum w Robakowie, 
II – kl. III a z robakowskiego Gimnazjum , 
III- grupa z Gimnazjum w Kórniku. W kla-
syfikacji generalnej wygrała kl. I a z Gim-
nazjum w Robakowie (opiekun Grzegorz 
Kowalczyk), II - grupa z Gimnazjum Kórnik 
Krystyny Kowalczyk, III –kl. III c Gimnazjum 
z Robakowa pod kierunkiem Marcina Sta-
nikowskiego.

Zwycięzcy konkursów otrzymali nagro-
dy, które wręczyli: Janusz Łakomiec — Dy-
rektor Zespołu Parków Krajobrazowych 
Województwa Wielkopolskiego za konkurs 
wiedzy o Rogalińskim Parku Krajobrazo-
wym, przewodniczący Komisji Ochrony 

Środowiska  RM – Janusz Wojtuś za 
sprawnościowy, sekretarz gminy – Leszek 
Książek za konkurs wiedzy o Gminie Kórnik 
i Powiecie Poznańskim, sołtys Czmońca – 
Zbigniew Tomaszewski za konkurs piosenki 
turystycznej. Reprezentujący Starostwo Po-
wiatowe przewodniczący Komisji Oświaty 
i Wychowania Rady Powiatu Poznańskiego 
– Marek Serwatkiewicz uhonorował najlep-
szych w klasyfikacji generalnej.

W pierwszym dniu rajdu uczestniczyło: 
9 grup z Gimnazjum Robakowo, 5 z Gim-
nazjum Kórnik, 3 – z Gimnazjum Mosina, 
1 grupa z SP Kórnik. 

Uczestnicy „dwudniowi” pojechali na 
nocleg do Gimnazjum w Robakowie. 
W godzinach wieczornych odbyła się 
dyskoteka.

W sobotę 22 października uczestnicy 
przejechali autokarami z Robakowa do 
Trzykolnych Młynów. Następnie przeszli 
malowniczą doliną Warty do Czmońca, 
gdzie w świetlicy odbyły się turnieje indy-
widualne: strzelecki, rzutu lotką w kategorii 
– dziewcząt i chłopców oraz opiekunów. 
Rozgrywki te przeprowadzili członkowie 
Szkolnego Koła LOK w SP w Radzewie: 
Marek Serwatkiewicz, Krystyna Kiełpińska 
oraz Lech Stencel. Następnie młodzi ludzie 
udali się na teren koło boiska w Czmońcu. 
Wśród nich oprócz uczestników trasy rajdu 
z poprzedniego dnia byli także członkowie 
Kółka Turystycznego Szkoły Podstawowej 

w Szczodrzykowie filii w Robakowie oraz
uczestnicy zajęć świetlic socjoterapeutycz-
nych w Borówcu i Kórniku. 

Na boisku odbyła się biesiada przy ogni-
sku. Młodzi ludzie skorzystali z przejażdżki 
bryczką zorganizowanej przez Stanisława 
Jeziorskiego. W uroczystym zakończeniu 
wzięli udział: sekretarz gminy – Leszek 
Książek, kierownik Referatu Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa UM - Antoni Ka-
lisz, leśniczy z Czmonia – Marek Dera, 
przedstawicielka Zespołu Parków Krajo-
brazowych Województwa Wielkopolskiego 
– Magdalena Kępińska, kierownik OPS 
– Bożena Kiełtyka, Marek Serwatkiewicz 
i oczywiście dyrektor Gimnazjum w Raba-
kowie – Jerzy Laszewicz, który jest pomy-
słodawcą oraz organizatorem wszystkich 
rajdów. Duży udział w przeprowadzeniu 
i organizacji tegorocznego VII Rajdu miały: 
Aneta Starosta i Olga Gogolewska-Soroko. 
Był też obecny sołtys Czmońca – Zbigniew 

Tomaszewski, który przygotował 
program II dnia Rajdu, udostępnił 
świetlicę, a pomagali mu w tym: 
członek Rady Sołeckiej – Zbi-
gniew Skopek, Artur Rozmiarek, 
Angelika Michalak. 

Zwycięzcom turnieju rzutu 
lotka i strzeleckiego wręczono 
nagrody. 

W VII Rajdzie Gimnazjów Po-
wiatu Poznańskiego wzięło udział 
303 uczniów oraz 15 opiekunów. 

Patronat nad imprezą sprawo-
wali: Jan Grabkowski - Starosta 
Poznański, Andrzej Tomczak 
- dyrektor Wydziału Oświaty 
Urzędu Miasta Poznania, Jerzy 
Lechnerowski - burmistrz Gminy 
Komik, Janusz Łakomiec - dyrek-
tor Zespołu Parków Krajobrazo-

wych Województwa Wielkopolskiego
Apolinary Koszlajda - Wielkopolski 

Kurator Oświaty.
Celami Rajdu były: integracja młodzieży 

gimnazjów powiatu poznańskiego i miasta 
Poznania, poznawanie historii i walorów 
turystyczno-przyrodniczych Rogalina, 
edukacja ekologiczna i regionalna w ra-
mach ścieżek przedmiotowych, rozwijanie 
zamiłowania do turystyki i krajoznawstwa, 
zachęcenie młodzieży do aktywnego wypo-
czynku na świeżym powietrzu, promowanie 
Gminy Kórnik i Powiatu Poznańskiego.

Robert Wrzesiński

NA TRASIE  

VII RAJDU GIMNAZJÓW POWIATU POZNAŃSKIEGO

Wreszcie nadszedł tak długo oczekiwa-
ny dzień. Dzień, w którym maluchy i śred-
niaki stały się „prawdziwymi przedszko-
lakami”, a najstarsi zostali „prawdziwymi 
starszakami”.

22 października 2005r. w Przedszkolu 
w Szczodrzykowie odbyła się uroczystość 
„Pasowania na Przedszkolaka”.

Impreza o charakterze rodzinnym stała 
się tradycją naszego przedszkola. Jest 
to czas, kiedy najmłodsze przedszkolaki 
przebyły już trudny okres adaptacji do no-
wych warunków. Jesteśmy przekonani, że 
dzieci mają już poczucie bezpieczeństwa, 

a rodzice pewność, że nasze przedszkole 
jest tym miejscem, gdzie bez obaw mogą 

pozostawić dziecko i realizować się w życiu 
zawodowym.

Uroczystość ta była pierwszym tak 
ważnym debiutem dzieci z najmłodszej 
grupy. „Pasowanie na Przedszkolaka” ma 
symbolizować przyjęcie malucha do spo-
łeczności przedszkolnej. Dzieci od wielu 
dni przygotowywały się do tego wydarzenia. 
Pilnie uczyły się wierszyków, piosenek 
i zabaw. Pasowania, olbrzymią kredką do-
konała Pani Dyrektor. Każdy przedszkolak 
otrzymał pamiątkowy dyplom oraz kolorowy 
rożek obfitości. Były łezki i całuski oraz
pamiątkowe zdjęcia.

Małgorzata Pawlaczyk
Nauczycielka grupy maluchów

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA 

OŚWIATA
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Emilka Mika ze Skrzynek cierpliwie 
znosi swoje choroby - Trzeba iść z uśmie-
chem przez życie, bo łatwiej się idzie... 
– często powtarza.

Urodziła się w 1986 roku z przepukliną 
oponowo-rdzeniową. Po trzecim miesiącu 
życia przeszła operację, po której nastąpił 
zanik nerwów i teraz może poruszać się 
tylko na wózku inwalidzkim. Urodziła się 
także z wodogłowiem, ale na szczęście 
wstawiona w głowie zastawka pomogła 
ograniczyć chorobę. Od urodzenia cierpi też 
na silne nadciśnienie tętnicze, w związku 
z którym szybko słabnie, nie może sama 
oddalać się, przebywać na słońcu. Dodat-
kowo cierpi na chorobę pęcherza i nerek 
– co najmniej pięć razy w ciągu dnia musi 
być cewnikowana, przynajmniej co 1,5 roku 
udaje się do szpitala. Pojawiają się też 
dalsze problemy powstające w trakcie le-
czenia w tym branie ogromnej liczby leków. 
Emilka stwierdza, iż ma dużo schorzeń jak 
na jedną osobę... choć mama Alina Mika 
podkreśla, że córka mimo wszystko jest 
zawsze uśmiechnięta.

Życie zmusiło panią Alinę do rezygnacji 
z pracy zawodowej, cały czas opiekuje się 
córką. Nauczyła się przeprowadzać cewni-
kowanie. Pomaga jej także mama – Geno-
wefa. Emilka nie mogła normalnie uczęsz-
czać do szkoły, zatem miała indywidualne 
nauczanie, które prowadziły nauczycielki 
z kórnickiej podstawówki. ylko na różne 
uroczystości szkolne, zwłaszcza związane 
ze Świętami Bożego Narodzenia, była za-
wożona do szkoły. Dziwczynka wspomina 
jak z jedną z nauczycielek – Alicja Serwat-
kiewicz pojechała do dworku w Koszutach. 
Religii uczyła ją s. Janina z Kórnika, która 
także przygotowała Emilkę do I Komunii 
św.  Potem s. Janina przygotowywała 
dziewczynkę do bierzmowania. Także 
Gimnazjum w Kórniku Emilka ukończyła 
dzięki indywidualnemu nauczaniu. Jedną 
z jej nauczycielek była wtedy Małgorzata 
Sobkowiak. Na świadectwach Emilka miała 
co roku czerwony pasek. Będąc w ostatniej 
klasie gimnazjum zajęła I miejsce w konkur-
sie na album o Papieżu zrobiony z okazji 
Dnia Papieskiego. Pani Alina z wielką 
wdzięcznością wspomina wszystkich na-

uczycieli, którzy prowadzili zajęcia z córką. 
Emilka spotkała się ze zrozumieniem ze 
strony pedagogów. Niestety, po ukończeniu 
gimnazjum w 2002 roku nie mogła konty-
nuować nauki w żadnej szkole. Zmuszona 
jest pozostawać w domu. Na szczęście 
dla niej działa Kórnickie Stowarzyszenie 
Pomocy Osobom  z Niepełnosprawnością 
Intelektualną i Ruchową „Klaudynka”, do 
którego należy od początku jego istnienia 
i co sobotę bierze udział w zajęciach. 

- Bardzo fajne, wspaniałe zajęcia. Robi-
my korale, chodzimy na salę gimnastyczną. 

Ostatnio graliśmy w siatkówkę. – opowiada 
Emilka. Jest bardzo zadowolona z opieki, 
którą sprawują nad nią wolontariuszki Joan-
na Kominek i Agnieszka Chmielewska. 

- Wolontariuszki są super – stwierdza 
z zachwytem Emilka. 

Bardzo lubi uczestniczyć w imprezach 
organizowanych przez „Klaudynkę” – m.in. 
była w Czmońcu. Chętnie wzięła udział 
w IV Powiatowych Igrzyskach „Sprawnych 
Inaczej” zorganizowanych w lipcu przez 
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjal-
nej Troski im. Leszka Grajka ze Swarzędza 
i zajęła I miejsce w przeprowadzonych 

wtedy przez Swarzędzkie Bractwo Kurkowe 
zawodach strzeleckich! Mile wspomina tak-
że półkolonie zorganizowane latem przez 
„Klaudynkę”.

Emilka chętnie pojechała do Swarzędza 
na I Diecezjalny Przegląd Piosenki Religij-
nej Osób Niepełnosprawnych „Anielskie 
Śpiewogranie 2005”, gdzie wystąpiła 
wspólnie z wolontariuszkami Agnieszka 
Chmielewską i Joanną Kominek, 

Emilka bardzo lubi wykonywać prace 
plastyczne Kiedy w 2004 roku leżała 
w szpitalu na ul. Krysiewicza w Poznaniu, 
wspólnie z koleżanką leżącą obok na łóżku 
wykonała z papieru aniołka, który został 
wysłany do Papieża Jana Pawła II i za który 
przyszło podziękowanie. W tym roku wzięła 
udział razem a Asią Kominek w konkursie 
plastycznym „Gorące lato” zorganizowanym 
przez kórnicką Bibliotekę Miejską. Za swoją 
pracę wykonaną z muszelek, plasteliny, 
płatków róż itd. zostały nagrodzone. 

Jej hobby to oglądanie seriali telewizyj-
nych i zbieranie wycinków z gazet o tych 
serialach i sporadycznie gra na organkach. 
Zbiera także różne rodzinne zdjęcia. Gro-
madzi też płyty, kasety, gazety. Skompleto-
wała wydawaną w odcinkach „Encyklopedię 
zwierząt od a do z”, z której korzysta rów-
nież jej rodzeństwo. 12-letni brat Mateusz 
chodzi do 6 klasy podstawówki, a 15-letnia 
siostra Iza do trzeciej klasy gimnazjum. 
W miarę możliwości opiekują się Emilką. 
Rodzinę utrzymuje ojciec – Zenon Mika. 
Pani Alina nie ukrywa, że nie na wszystko 
starcza pieniędzy. Emilka ma rentę socjalną 
w wysokości 420 zł, pani Alina otrzymuje 
zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 140 zł.. 
Opiekując się córką nie może podjąć pracy, 
a na 3-4 godziny nikt jej nie zatrudni.

Emilka swoje zainteresowania rozwija 
siedząc przy biurku. Pokój nazywa swoim 
„małym królestwem”, swoim światem”. 
Pani Alina cieszy się, iż Skrzynki są blisko 
Kórnika, do którego można dojeżdżać 
z Emilką. 

Gdyby Emilka mogła kształcić się, 
chętnie zajęłaby się plastyką. Ma nadzieję, 
iż w przyszłości w „Klaudynce” pojawią się 
komputery. Brakuje jej w Kórniku warsztatu 
terapii zajęciowej, do którego mogłaby 
uczęszczać codziennie.

Robert Wrzesiński 

W „KRÓLESTWIE” EMILKI

Fot. Robert Wrzesiński

29 października w Remizie 
Strażackiej w Kamionkach swoje 
prace  zaprezentowała Tina Wie-
czorek. Kilka słów wstępu wpro-
wadziło gości wystawy w świat 
pani Tiny – osoby nietuzinkowej, 
która walcząc z kalectwem fizycz-
nym – pozostałością po wypadku 
– poświęciła swój wolny czas 
sztuce. Jest ona doskonałym 
przykładem na trafność wła-
snych słów, iż „Bóg daje często 
coś w dwójnasób osobom, które 
czegoś bezpowrotnie zostały 
pozbawione”.

Wystawa nosiła tytuł „Od Kolchidy 
do Kamionek”. Tytuł to aluzja do drogi 

życiowej autorki, która z powodu losów 
wojennych swych rodziców urodziła się 
w Gruzji a obecnie mieszka i tworzy  

w Kamionkach. Motywy gruzińskie widać 
także w niektórych pracach Tiny Wieczo-

rek. Jej grafiki czasami pałają eg-
zotycznym krajobrazem i zawierają 
często motyw róży, kwiatu szczegól-
nie cenionego w Gruzji. W pracach 
artystki przewija się również motyw 
okna, być może symbol ram, które 
fizycznie ograniczają autorkę ale
jej wyobraźnia sięga dalej i widzi 
więcej.

Podczas wieczoru można było 
nabyć książkę autorstwa pani Tiny. 
Na zakończenie uczty duchowej 
Sonaty Barokowe zagrały panie 
Danuta Maria Kruszewska i jej 
córka Natalia.

Kolejne spotkanie ze sztuką w Kamion-
kach już 12-go listopada br. ŁG  

WYSTAWA W KAMIONKACH

OSOBOWOŚCI
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Jak każdego roku, w rocznicę rozstrzelania 
przez hitlerowców grupy mieszkańców Kórnika 
i okolic, uczczono pamięć pomordowanych 
w miejscu egzekucji składając wiązanki kwiatów 
pod tablicą pamiątkową na kórnickim ratuszu. De-
legacje i poczet sztandarowy kombatantów w rytm 

harcerskich werbli przemaszerowali na cmentarz 
by złożyć kwiaty na mogile rozstrzelanych. 

Jak co roku przypominamy imiona i nazwiska 
ofiar zbrodni z 20 październik 1939 roku. Zginęli
wtedy: 

Franciszek Dłubała z Daszewic 
Alfons Ellmann z Gądek 
Kazimierz Finke z Kórnika 

Jan Gmytrasiewicz z Prowentu 
Ksawery Lehmann z Kórnika 
Jan Lempke z Kórnika 
Franciszek Narożny z Kórnika 
Andrzej Nędza z Borówca 
Jan Niemczal z Daszewic

Wojciech Niemier z Bnina 
Ignacy Nowak z Borówca 
Antoni Pacyński z Prowentu 
Seweryn Rozmiarek z Czołowa 
Józef Stern z Kórnika 
Teofil Wolniewicz z Kórnika

W tym roku nasuwają się dwa spostrzeżenia 
wiążące się z rocznicą 20 październik. 

Odbywająca się w tym dniu na zaproszenie 
stowarzyszenia Kőnigstein-Kórnik wizyta kórnickich 
samorządowców w Berlinie jest dowodem na to, 
że stosunki Polsko-Niemieckie są dziś diametralnie 
inne. Rodząca się z inicjatywy naszych zachodnich 
sąsiadów współpraca potwierdza, że Niemiec 
i Polak potrafią, mimo utrwalonych przez tragiczną
historię stereotypów, porozumiewać się i tworzyć 
trwale, cenne więzi. Próba wzajemnego poznania 
i zrozumienia różnic i podobieństw może dać nam 

nadzieję, że nigdy więcej pod 
sztandarami pustych idei i w 
imię totalitarnej nienawiści nie 
zginą niewinni ludzie. 

Drugie spostrzeżenie to 
fakt niewielkiego zaintereso-
wania rocznicą rozstrzelania 
wśród kórnickiego społeczeń-
stwa. Z roku na rok coraz 
mniej jest w tym dniu złożo-
nych wiązanek, coraz mniej 
zniczy. Pod ratusz przychodzi 
kilka tych samych osób, kilku 
przechodniów zatrzymuje 
się z ciekawości lub przypo-
mniawszy sobie o powadze 

wspomnień. Nawet delegacji z roku na rok mniej. 
Zapominamy, przestaje nas to obchodzić... Pamię-
tajmy o naszej historii, wyciągajmy z niej wnioski, 
bo naród bez historii przestaje istnieć.

Zbliża się 11 listopada – Święto Niepodle-
głości. Apelujemy do wszystkich mieszkańców 
Gminy Kórnik o udekorowanie flagami naro-
dowymi domów i mieszkań. Uczcijmy godnie 
spuściznę z której wyrośliśmy i która decyduje 
o naszej polskiej świadomości. ŁG

ROCZNICA ROZSTRZELANIA

Andrzejki w Nestorze 90 zł/os. 
tel: 061 8 190 800   www.nestor-motel.pl

ul. Poznańska 34, 62-035 Kórnik
Motel, Restauracja

”  
Nestor”

HISTORIA
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GMINNA SPÓŁDZIELNIA  
„SAMOPOMOC CHŁOPSKA”  

KÓRNIK
Oferujemy szeroką gamę materiałów budowlanych  

w ramach współpracy  
z Polskimi Składami Budowlanymi.

Oferujemy szeroką gamę materiałów budowlanych  
w ramach współpracy  

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

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

podane ceny są cenami brutto

Szeroki asortyment łączników ciesielskich!

Wyroby hutnicze w kooperacji z firmą Condor Polska.

Przykładowe ceny naszych towarów:

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

podane ceny są cenami brutto

Szeroki asortyment łączników ciesielskich!

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

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

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

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

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

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

MOTEL „PODRÓŻNIK”

Koszuty k/ Środy Wlkp.
Tel. 285-41-36
Kom. 602-519-810
www.motel-podroznik.com.pl

Organizujemy także różne uroczystości
rodzinne i okolicznościowe 

BAL SYLWESTROWY
Ceny przystępne

niespodzianki i inne
atrakcje

WspaniałaorkiestraWspaniałaorkiestra

REKLAMY



17Kórniczanin nr 21/2005

POMOC DROGOWA 24H
KOMPLEKSOWA NAPRAWA POWYPADKOWA

Biernatki, ul. Główna 15
tel. 0603052679, 8171656

szybka i miła obsługa

atrakcyjne ceny

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

przechowywanie 
opon

* sprzedaż felg stalowych  
i aluminiowych

* sprzedaż opon nowych  
i używanych

* regeneracja, renowacja, naprawa, 
prostowanie, polerowanie felg

MIEJSCE NA TWOJĄ 
REKLAMĘ!

Biała DamaBiała Dama

RESTAURACJARESTAURACJA
ORGANIZACJA
uroczystości weselnych, 

bankietów, komunii, 
jubileuszy - do 150 

osób

NIEPOWTARZALNY WYSTRÓJ WNĘTRZ
* obsługa kelnerska 

w białych rękawiczkach
* ogródek dla gości
* pokój z łazienką gratis
 (dla Pary Młodej)
* szał sezonu:
 wejście Pary Młodej
 przy płonacej fontannie

* możliwość powitania 
gości weselnych w Zamku 
Kórnickim

 (kareta, powóz)
* liczne atrakcje i upominki
* lokal klimatyzowany,
 parking zamknięty

ZABAWA ANDRZEJKOWA Z ATRAKCJAMI

 BAL SYLWESTROWY 
Restauracja Biała Dama

62-035 Kórnik, Plac Niepodległości 20
tel. (061) 817 02 16, www.bialadama.pl

CENTRUM KREDYTÓW
GOTÓWKOWE bez BIK, bez poręczycieli 
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

tel: 897 14 07 lub 609 083 099

MIEJSCE NA TWOJĄ 
REKLAMĘ!

REKLAMY
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Autoryzowany Dealer:

MIEJSCE NA TWOJĄ 
REKLAMĘ!

PRACOWNIA KRAWIECKA 
A&A

Szczytniki
ul. Jeziorna 9

tel. 817-10-17
kom. 0606-461-245

* GARNITURY DAMSKIE
* KOSTIUMY
* SZYCIE MIAROWE DO ROZMIARU 52
  -spodnie, spódnice, bluzki
* SZYCIE ODZIEŻY CZARNEJ
 SZYCIE RÓWNIEŻ Z TKANIN POWIERZONYCH

CENY KONKURENCYJNE!
SZYBKO - TANIO - FACHOWO

Zapraszamy!

Godz. otwarcia: od pon. do pt. 8.00-16.00, soboty 10.00-14.00

Poleca swoje wyroby:

REKLAMY
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KULTURA

Już  po raz piąty w całej Polsce, także 
więc w naszym środowisku obchodziliśmy 
Dzień Papieski. To doroczne Święto zostało 
ustanowione przez Konferencję Episkopatu 
Polski w 2001 roku. Jest organizowane 
przez specjalnie do tego celu po-
wołaną Fundację „Dzieło Nowego 
Tysiąclecia”. Corocznie, podczas 
wyjątkowej niedzieli – poprze-
dzającej dzień 16 października 
– rocznicę powołania Jana Pawła 
II na Stolicę Apostolską w ca-
łej Polsce jest przeprowadzana 
zbiórka pieniężna, z której dochód 
jest przeznaczany na stypendia 
wyrównujące szanse edukacyjne 
młodzieży z małych miast i wsi. 
Takie było życzenie Papieża Po-
laka, by rocznicę Jego Pontyfikatu
uświetnić dobrym, szlachetnym 
czynem. 

Mieszkańcy naszej gminy za-
wsze bardzo aktywnie włączali 
się w obchody Dnia Papieskiego. 
W ciągu pięciu lat, podczas ulicz-
nych zbiórek przeprowadzanych w imieniu 
Fundacji przez kórnickich harcerzy, zebra-
liśmy  7.154 zł 31 gr, w tym roku najwięcej: 
1.892 zł 66 gr, z czego 70 zł 67 gr pochodziło 

od uczniów Szkoły Podstawowej w Radze-
wie.

 Tego dnia, oprócz kwesty orga-
nizowane są liczne wydarzenia kulturalne, 
koncerty, spotkania modlitewne, czuwania. 

W kórnickim kościele parafianie spotykają
się wieczorem, by wspólnie uczestniczyć 
w Święcie Dnia Papieskiego. 

V Dzień Papieski był szczególny, ponie-

waż po raz pierwszy był poświęcony pamięci 
Jana Pawła II. Wierni, z towarzyszeniem 
młodzieżowego zespołu muzycznego, 
uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim, od-
mówili różaniec w intencji Ojca Świętego 
i Jego rychłej beatyfikacji. W godzinę śmierci
Papieża Polaka zamilkli, by oddać hołd Jemu 

i Jego dziełom...
Dzień Papieski obchodzą do-

rośli i dzieci, wszyscy przez swo-
je zachowanie chcą upamiętnić 
niezwykłe życie Karola Wojtyły. 
Wychowankowie szkół naszej 
gminy wraz z opiekunami, kateche-
tami przygotowali liczne wystawy 
fotografii Jana Pawła II, występy
artystyczne, w których poprzez 
wiersze, pieśni i piosenki oraz 
modlitwę dziękowali Mu za serce, 
które oddał wszystkim. 

Jan Paweł II powiedział: „Żaden 
kraj na świecie (...) nie może myśleć 
o swojej przyszłości inaczej, jak tylko 
poprzez wizję tych nowych pokoleń, 
które przejmą od swoich rodziców 
wielorakie dziedzictwo wartości, 
zadań i dążeń, zarówno własnego 

narodu, jak też całej rodziny ludzkiej”. Dlatego 
powstała Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąc-
lecia”, dlatego co roku obchodzimy Dzień 
Papieski. Helena Tomaszewska

V DZIEŃ PAPIESKI

W OBIEKTYWIE KÓRNICZANINA
Dziś w obiektywie Kórniczanina prezen-

tujemy dwa zdjęcia związane z renowacją 
dwóch symboli religijnych. Na pierwszym 
widzimy instalację odrestaurowanego obra-

zu św. Anny w odnowionym ołtarzu kórnickiej 
kolegiaty. Drugie zdjęcie obrazuje demontaż 
krzyża z budynku Liceum Ogólnokształcące-
go. Budynek szkoły średniej przechodzi wła-

śnie remont elewacji i jest ocieplany. Krzyż 
– na stałe wrosły w krajobraz kórnickiego 
rynku- po odpowiednich zabiegach konser-
wujących wróci na soje miejsce.    ŁG

PIENIĄDZE NA SZCZYTNY CEL Fot. Helena Tomaszewszka
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Pani Marianna Kujawa, mieszkanka 
Dębca 21 października obchodziła 100tne 
urodziny. By uczcić tak piękny jubileusz  do 
Dębca przybyli, oprócz rodziny i znajomych 
również: delegacja UM w Kórniku z se-
kretarzem Leszkiem Książkiem na czele, 
przedstawiciele KRUSu, OPSu oraz oczy-
wiście sołtys Dębca Ryszard Bartkowiak. 
Odczytano list który do jubilatki skierował 
Marek Belka – Prezes Rady Ministrów.

Pani Marianna miała siedmioro rodzeń-
stwa. W Dębcu mieszka od ślubu w 1927 
roku. Rodzina rozrastała się przez lata. 
Marianna Kujawa powiła czworo dzieci, ma 
ośmioro wnuków i dwanaścioro prawnuków. 
Podczas uroczystości jubileuszu prym wiódł 
jej syn, ksiądz Zdzisław Kujawa, który go-
ściom opowiedział o życiu matki, jej losach 
w czasie wojny a szczególnie o głębokiej 

wierze jaką do dziś dnia zachowuje i jaką 
przekazała potomkom. 

Następnego dnia odbyła się uroczysta 
msza święta.

My również dołączamy się do życzeń 
dla Marianny Kujawy. Niech nam żyje 
w zdrowiu jeszcze długie lata.

ŁG

100 LAT!

Nadzwyczajny
140-ty Czwartek Literacki

w Zamku Kórnickim

Mickiewicz daleki i bliski.
Spotkania Wielkopolskie

10 listopada, godz. 1700, Zamek w Kórniku

XLVI spotkanie z cyklu

Akademia Pieśni 
Polskiej

Koncert 
Pieśni 

Mickiewiczowskiej
10 listopada, godz. 1700, 

Zamek w Kórniku

JUBILATKA Z RODZINĄ 
I PIERWSZYMI GOŚĆMI

AKTUALNOŚCI
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Święto Komisji Edukacji Narodowej, 
popularnie zwane Dniem Nauczyciela, jak 
co roku było uroczyście obchodzone we 
wszystkich szkołach naszej gminy. Zasłuże-
ni nauczyciele i pracownicy szkół otrzymali 
w tym dniu nagrody burmistrza lub dyrekto-
ra szkoły. Jak Dzień Nauczyciela przebiegał 
w placówkach oświatowych na terenie 
gminy Kórnik oraz kto oprócz dyrektorów 
został nagrodzony w tym szczególnym dniu 
przeczytają Państwo poniżej.

PRZEDSZKOLE NR 1  
IM. MISIA USZATKA W KÓRNIKU

Nagrody otrzymali: nauczyciele: Iwo-
na Cyra, Agnieszka Askutja, pracownicy 
oświaty: Alicja Kosmaczewska, Maria 
Wardek.

Święto Komisji Edukacji Narodowej 
poprzedzone było uroczystą Rada Peda-
gogiczną, podczas której nauczyciele otrzy-
mali zaproszenie od Burmistrza na obiad do 
Białej Damy.  Dzień Nauczyciela spędzono 
na spotkaniu integracyjnym na kórnickich 
błoniach w restauracji „Tawerna”.

PRZEDSZKOLE W BNINIE

Nagrody otrzymali: nauczyciele: Mariola 
Laś, Katarzyna Borklisz, Barbara Nowak, 
Dorota Leciej, pracownicy oświaty: Sylwia 
Jakubowska, Regina Gąsiorek, Danuta Ja-
skuła, Renata Matuszewska, Janina Borek. 
Dzień nauczyciela uczczono w bnińskim 
przedszkolu uroczystym spotkaniem na-
uczycieli z emerytowanymi nauczycielami 
przedszkola.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

Nagrody otrzymali: Irena Kaczmarek, 
Izabela Biernacka, Jolanta Ratajczak, 
Agnieszka Półchłopek, Małgorzata Iszku-
ło, Ewelina Cholewa, Urszula Hoffmann, 
Mirosława Niemier, Danuta Chmielewska, 
Irena Żyto.

PRZEDSZKOLE W SZCZODRZYKOWIE

Nagrody otrzymali: nauczyciele: Mag-
dalena Jankowiak, Renata Rakoniewska, 
Małgorzata Pawlaczyk, pracownicy oświaty: 
Izabella Kociałkowska, Zofia Grzywacz,
Józef Haigendarth.

Swoje święto nauczyciele przedszkola 
w Szczodrzykowie uczcili wspólnym spo-
tkaniem w restauracji „Nestor”.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA 
WÓJKIEWICZA W RADZEWIE

Nagrody otrzymali: nczyciele: Iwona 
Krzyżaniak, Krystyna Kiełpińska, Krystyna 
Jarecka,, Lidia Laszewicz, Henryk Stencel, 
pracownicy oświaty: Agnieszka Perdoch, 
Zofia Ratajczak, Jolanta Walczak.

Z okazji Święta Komisji Edukacji Naro-
dowej w szkole w Radzewie zorganizowano 
uroczystą akademię, a także dwie wystawy 
- pierwsza z nich pt.: „Szkoła na wesoło” 

prezentowała pracowników szkoły podczas 
swoich zajęć, zaś druga poświęcona była 
jubileuszowi 60-lecia Liceum Ogólnokształ-
cącego w Kórniku.

Tradycyjnie odbył się świąteczny poczę-
stunek, na który zaproszeni byli emeryto-
wani pracownicy szkoły. 

SZKOŁA PODSTAWOWA  
W SZCZODRZYKOWIE

Nagrody otrzymali: nauczyciele: Małgo-
rzata Siekierska, Ewa Bałasz, Aleksandra 
Chałupka, Agnieszka Fejfer – Trzaska, 
Agnieszka Goślińska – Steinitz, Barbara 
Jańczyk, Lidia Jarmuszkiewicz, Iwona Ka-
lisz, Renata Kozłowska, Beata Pawłowska, 
Michał Pawłowski, Piotr Małgorzata, Małgo-
rzata Pyła, Urszula Smoczyńska, Robert 
Steinitz, Magdalena Szeląg, Andrzej Szy-
mankiewicz, Dariusz Śmigielski, Małgorzata 
Wawrzyniak, Alina Wesołek, Ewa Ziętek, 
pracownicy oświaty: Bogumiła Domagała, 
Małgorzata Kozłowska, Barbara Bałaj, 
Krystyna Kościelniak, Andrzej Łyszczarz, 
Krystyna Molska, Ryszard Piechowiak, 
Anna Smoczyńska, Teresa  Szczepaniak, 
Iwona Taciak,

W Szkole Podstawowej w Szczodrzy-
kowie uczniowie z Kółka Teatralnego pod 
kierunkiem  p. Klemens przygotowali 
przedstawienie ukazujące kadrę nauczy-
cielską przed laty, kiedy to sami byli jeszcze 
uczniami. Nauczyciele – uczniowie mają 
więc swoje cechy charakterystyczne, dzięki 
którym łatwo możemy domyślić się o kogo 
chodzi.

Dzień nauczyciela został tez uczczony 
spotkaniem przy kawie z Radą Rodziców, 
zaś 14.10 br. tradycyjnie odbyło się spotka-
nie w Białej Damie.

GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA  
ZAMOYSKIEGO W KÓRNIKU

Nagrody otrzymali: nauczyciele: Ka-
tarzyna Abramczyk – Świerczyńska, Ewa 
Berny, Beata Olejniczak – Kowalczyk, 
Anna Paprocka, Irena Zając, Krzysztof 
Gottschlick, Justyna Wagner, Anetta Sza-
rzyńska, Hubert Nowicki, Lidia Laszewicz, 
Katarzyna Fludra, Adam Lewandowski, 
Małgorzata Sobkowiak – Niemier, Dorota 
Frąckowiak, Szymon Ślęzak, pracownicy 
oświaty:  Małgorzata Chmielewska, Ewa 
Gabryelewicz, Teresa Zimna, Kazimierz 
Król. Młodzież z kórnickiego gimnazjum 
z okazji Dnia Nauczyciela przedstawiła 
13.10 br. fragmenty m.in. „Pana Tadeusza”. 
Życzeniom i kwiatom dla pedagogów nie 
było końca. Następnego dnia nagrodzeni 
nauczyciele i pracownicy spotkali się z Wła-
dzami Miasta w restauracji „Biała Dama”.

GIMNAZJUM W ROBAKOWIE

Nagrody otrzymali: nauczyciele: Hanna 
Złota – Maćkowiak, Aleksandra Michlik 
– Ptak, Katarzyna Nowacka, Elżbieta Ger-
lińska, Paweł Pawlaczyk, Marcin Stanikow-
ski, Wiesława Wacław, pracownicy oświaty: 

Krystyna Sobecka, Marianna Frączek, Irena 
Ignaszak, Jerzy Holc, Zofia Wesołowska.

Z okazji Dnia Nauczyciela uczniowie 
Gimnazjum w Robakowie zorganizowali 
„Wybory Złotego Robaka” w wielu kate-
goriach. Na podstawie głosów uczniów, 
spośród nauczycieli wybrano Miss i Mistera 
szkoły. (o szczegółach obchodów i wyni-
kach wyborów uczniowie obiecali napisać 
w następnym numerze!)

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. 
JADWIGI ZAMOYSKIEJ W KÓRNIKU

Nagrody otrzymali: nauczyciele: Ewa 
Zwierzyńska, Danuta Ratajczak

W Dzień Nauczyciela można było 
zobaczyć po raz kolejny (po wrześniowej 
premierze z okazji Jubileuszu 60-lecia 
szkoły) przepiękny żywy obraz, insceniza-
cję poświęconą patronce LO w Kórniku, Ja-
dwidze Zamoyskiej. Spektakl był pomysłem 
i wyreżyserowany został przez polonistkę 
kórnickiego liceum, p. Marię Kuczyńską-
-Nowak. KN

ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ

Jacek Kowalski  
i Klub Świętego Ludwika
oraz Centrum Kultury 

Zamek w Poznaniu 
zapraszają 

w dniu 11 listopada 
o godz. 18.30

do sali Kameralnej  
CK Zamek w Poznaniu
na koncert – poznańską 

premierę programu
złączoną z promocją  

nowej płyty:
 

OTRUTA 
MARKIZA

czyli
stare ballady francuskie po polsku
w przekładach Jacka Kowalskiego

w opracowaniu muzycznym  
Tomasza Dobrzańskiego

szczegóły  
http://www.jacek.kowalski.sarmatia.art.pl

EDUKACJA
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50% zniżki *
na wizytę lekarską

w każdy wtorek od 15.00 
KOMPUTEROWE 

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

* gdy kupisz u nas okulary

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

REALIZUJEMY WSZYSTKIE RECEPTY

TIPSY TANIO!
METODA ŻELOWA ORAZ FIBER GLASS 

Z DOJAZDEM DO KLIENTKI
Tel. 502-255-565

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

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

tel. 28 39 702 lub 0608087955

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

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

radiologicznego

PRYWATNE GABINETY DIAGNOSTYKI 
USG  W ŚREMIE 

NZOZ „BEDENT” STOMATOLOGIA
ZAPRASZA UBEZPIECZONYCH 

USŁUGI W RAMACH KONTRAKTU  
Z NFZ

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

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

B E Z P Ł A T N E *
BADANIE WZROKU

*promocja dla osób, które zamówią okulary

GABINET PRYWATNY          
każdy czwartek

wcześniejsza rejestracja

KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU
nowoczesnym urządzeniem japońskim

OKULARY NA KAŻDĄ KIESZEŃ
OKULARY NA KASĘ CHORYCH

REALIZUJEMY WSZYSTKIE RECEPTY
OPTYK 

WEJŚCIE DO „POLO MARKET”

PL. NIEPODLEGŁOŚCI 25, KÓRNIK
Tel. 0502 773 552

Zakład produkcyjny w Kórniku
poszukuje osób do działu  

produkcji
Wymagane wykształcenie co najmniej zawodowe.

Praca 3 zmianowa.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres redakcji „Kórniczanina”.

Redakcja nie udziela żadnych informacji.

REKLAMY
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ZŁOTE MASKI 
DLA GIMNAZJUM 

W KÓRNIKU
Dnia 11 października 2005 r. w Te-

atrze Animacji w Poznaniu odbyły się 
XXIV Wojewódzkie Konfrontacje Sceny 
Szkolnej. Grupa teatralna z Gimnazjum 
w Kórniku, przygotowana przez Annę 
Paprocką wystawiła na deskach Teatru 
Animacji adaptację sztuki W. Szekspira 
-„Makbet”. 

W konkursie uczestniczyło 10 grup 
teatralnych z różnych stron województwa 
wielkopolskiego. Po sześciu godzinach 
scenicznych zmagań jury w składzie: 
Krzysztof Dutkiewicz – przewodniczący, 
aktor Teatru Animacji, Elwira Dąbkiewicz- 
Wolan – dyrektor MOK nr. 2 w Poznaniu, 
Andrzej Szczytko – aktor ogłosiło werdykt. 
Złotymi Maskami nagrodzono trzy zespo-
ły, w tym nasza grupa teatralna! Dwie 
pozostałe nagodzone grupy przyjechały 
z Kalisza i Ostrowa Wlkp. Należy dodać, 
że zespól teatralny z Kórnika nim doszedł 
do zmagań wojewódzkich, to w czerwcu 
b.r. w eliminacjach rejonowych pokonał 
wszystkie grupy teatralne z Poznania. 
Była to młodzież z poznańskich liceów 
i domów kultury. Aktorzy z Gimnazjum 
w Kórniku zdobyli wtedy I miejsce, a do-
datkowo 3 punkty do świadectwa na 
koniec gimnazjum. Dodatkową nagrodą 
w eliminacjach wojewódzkich, oprócz 
tytułu „Złote Maski” był odtwarzacz DVD 
dla kółka teatralnego, oraz 6 punktów do 
świadectwa. Radości nie było końca!

Grupę teatralna z Gimnazjum z Kór-
nika reprezentowali:

Agnieszka Gacek, Zosia Fludra, 
Agata Kiełpińska, Agnieszka Żółtowska, 
Mateusz Deierling, Kasia Nowaczyk, 
Karolina Sarmow, Olga Paprocka, Róża 
Paluszkiewicz, Martyna Zawitaj oraz ope-
ratorzy dźwięku: Olek Rudawski i Wiktor 
Schumacher. Pola

Na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska 
RM w Kórniku omawiano propozycję utworzenia 
na terenie naszej gminy Obszaru Chronionego 
Krajobrazu. Takie obszary na naszym terenie to 
nie nowość. Dotychczas jednak podobne akcje 
były mało efektywne, a strefy chronione nie 
różniły się od innych niczym poza nazwą.

Obecny zasięg obszaru zaproponowało 
Towarzystwo Ochrony Przyrody “Salamandra”. 
Obejmować ma on dużą część północno 
zachodniej części gminy oraz w całości samo 
miasto z rynną jezior. 

Powodami uzasadniającymi propozycje 
są cenne ekosystemy które należy chronić, 
zabezpieczanie zaplecza turystycznego oraz 
zapewnianie korytarzy ekologicznych dla 
zwierząt. Za ustanowieniem obszaru ma pójść 
usankcjonowanie szczególnych zakazów jakie 
mają w nim obowiązywać. Chodzi tu szczególnie 
o zakaz budowy obiektów wielkiego przemysłu, 
szczególne przestrzeganie przepisów ochrony 
środowiska oraz ochrona przed nadmiernym 
zabudowywaniem cennych ekologicznie te-
renów.

Owe zakazy będą dostosowywane do 
istniejących uwarunkowań planowania prze-
strzennego. 

Granice obszaru zaproponowane przez 
Salamandrę nie są ostateczne, podobnie jak 
przepisy które mają wyróżniać ów obszar. 
W kolejnych numerach Kórniczanina będziemy 
poruszać tę sprawę. Zapraszamy również 
mieszkańców gminy do dyskusji i propozycji 
w tej sprawie. ŁG

W KÓRNIKU
INFORMACJE ZE STRONY  

WWW.SALAMANDRA.ORG.PL 

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody 
“Salamandra” jest pozarządową organizacją 
pożytku publicznego, powstałą w roku 1993. 
Celem działania Towarzystwa jest ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego Polski - fauny, 
flory, ekosystemów i krajobrazów, a także
szeroko pojęta edukacja ekologiczna społe-
czeństwa. Jest to organizacja profesjonalna, 
ponieważ wszystkie przedsięwzięcia kierowa-
ne są przez specjalistów z danych dziedzin. 
Towarzystwo dąży ponadto do włączania 
w swoje działania jak największej liczby 
wolontariuszy. W chwili obecnej do “Sala-
mandry” należy ponad 2000 osób, z czego 
ok. 600 aktywnie uczestniczy w działaniach 
stowarzyszenia. Ponadto z organizacją 
stale współpracuje kilkadziesiąt osób, nie 
będących jej członkami, a także wiele insty-
tucji i organizacji zajmujących się ochroną 
przyrody. 

Główne przedsięwzięcia zrealizowane do 
tej pory przez Polskie Towarzystwo Ochrony 
Przyrody “Salamandra” (większość z nich jest 
kontynuowana):

“Rezerwat Meteoryt Morasko”
“Ochrona nietoperzy na terenie Polski 

zachodniej i północnej”
Program “Suseł”

“Ochrona Rezerwatu Buczyna  
Szprotawska”

“Reintrodukcja popielicy w Polsce  
północno-zachodniej”

“Ochrona gniewosza plamistego w Polsce 
Środkowej”

“Ograniczenie śmiertelności ptaków na 
liniach energetycznych”

“Ochrona pustułki w Polsce”
“Przyrodnicza działalność interwencyjna”

“Vulpes” - program zintegrowanego  
reagowania na zagrożenia dla przyrody

koło Kiszkowa”
“Ochrona przyrody w krajobrazie rolniczym 

okolic Objezierza”
“Ochrona dzierzb”.

“Ochrona sowy płomykówki  
(Tyto alba) w Wielkopolsce”.

Przy współudziale Straży Miejskiej 
zorganizowano szkolenie uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku 
w zakresie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. Komendant SM wyjaśniał 
dzieciom znaczenie znaków, opowiadał 
o najniebezpieczniejszych dla pieszych 
sytuacjach na drodze i o tym jak zacho-
wywać się by ich uniknąć. 

Dzieci  chętnie odpowiadały na 
pytania prelegenta i okazało się że 
mają dużą wiedzę teoretyczną. Kolejną 
częścią zajęć było praktyczne wyko-
rzystywanie wiedzy. Razem z Nauczy-
cielami i strażnikami dzieci przeszły 
na przejście dla pieszych przy szkole 
i pokazywały jak wzorowo poruszać się 
na pasach.

Koordynatorem akcji z ramienia 
szkoły była Danuta Szary. ŁG

SZKOLENIE

AKTUALNOŚCI
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CZYSZCZENIE DYWANÓW I WYKŁADZIN ORAZ 
TAPICERKI MEBLOWEJ I SAMOCHODOWEJ

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

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

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

DROBNE NAPRAWY, KOMPLEKSOWE REMONTY
Piotr Szymkowiak

KREDYTY GOTÓWKOWE, SAMOCHODOWE, 
HIPOTECZNE DLA OSÓB FIZYCZNYCH I FIRM

pomoc zadłużonym

tel. 504149972

NAPRAWA SPRZĘTU AGD 
WSZYSTKICH FIRM
PRALKI * LODÓWKI 

ZMYWARKI PRZEPŁYWOWE 
OGRZEWACZE WODY * LADY CHŁODNICZE 

WITRYNY
SZYBKO * TANIO * FACHOWO

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

KOPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
M. PRZYBYŁ

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

tel. 819-01-46

CENY KONKURENCYJNE

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

      USŁUGOWO-HANDLOWY ZAKŁAD POGRZEBOWY
MONIKA ORLEWICZ

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

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

TIPSY!!!
metodą żelową oraz fiberglass 

manicure oraz ozdoba paznokci 

PROMOCYJNE CENY!

tel. 0 694 165 335 
lub 8190-286

również z dojazdem 
do klienta

MIEJSCE  
NA TWOJĄ  
REKLAMĘ

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

OŚRODEK KULTURY
ŚRODA WIELKOPOLSKA
 Czynne Pn-Pt  1130-1600

KREDYTY
■ SAMOCHODOWE

■ GOTÓWKOWE
■ KONSOLIDACYJNE

■ HIPOTECZNE

PROMOCJA
WSZYSTKIE KREDYTY

DO KOŃCA ROKU

BEZ ZAŚWIADCZEŃ

Duża firma produkcyjna działająca  
w branży opakowaniowej  

zatrudni pracowników na stanowisko mistrza  
zmianowego w dziale produkcji.

Wymagania:

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres redakcji „Kórniczanina”.
Redakcja nie udziela żadnych informacji.

- wykształcenie wyższe techniczne lub średnie 
techniczne i co najmniej trzy lata praktyki na 
podobnym stanowisku

- umiejętność kierowania zespołem i podejmowania 
samodzielnych decyzji

- dyspozycyjność
- biegła znajomość obsługi komputera
- znajomość języka angielskiego lub niemieckiego 
w stopniu komunikatywnym będzie dodatkowym 
atutem

REKLAMY
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Beata Urbaniak prowadząca świetlicę 
terapeutyczną w Szczytnikach była mile 
zaskoczona, wzruszona, kiedy przed Dniem 
Edukacji Narodowej od swoich podopiecz-
nych otrzymała laurki. Robili je w tajemnicy, 
tak by o tym nie wiedziała... Jest zadowolo-
na z tego, że lokalne środowisko akceptuje 
świetlicę, której działalność spotyka się 
z życzliwością ze strony kierownik Ośrodka 
Pomocy Społecznej – Bożeny Kiełtyki, stra-
żaków z OSP, sołtysa Zbigniewa Piasnego 
i rodziców. Beta Urbaniak podkreśla, że 
o tym że działa świetlica decydują same 
dzieci, których nie można przecież zmusić 
do przychodzenia na zajęcia. Do dziennika 
jest wpisane ponad 40 uczniów. istnieje 
przy tym rotacja - przeciętnie co dzień 
przychodzi 15-20 osób. Do świetlicy zaglą-
dają także uczniowie, którzy już skończyli 
gimnazjum, korzystają ze znajdujących się 
tu książek. Opiekunka mówi, iż przychodzą, 
by podzielić się swoimi problemami i nawią-
zać nierozerwalne więzi. W świetlicy można 
też spotkać już sześciolatków z klasy „0”. 
Dzieci te w towarzystwie mam przychodzą 
tutaj, bo jest tu ich rodzeństwo. Beata 
Urbaniak jest zadowolona z tego, że nawią-
zała dobry kontakt z mamami, które służą 
pomocą. Kiedy jest potrzebne wsparcie, 
wykonanie jakiś prac, można także liczyć 
na dwóch ojców. Mamy przekazują do świe-
tlicy np. herbatę i owoce. To właśnie mamy 
pomagały pilnować dzieci, gdy raz odbyło 
się wyjście w teren i młodzi ludzie malowali 

na asfalcie na ulicy Mostowej zgodnie z ha-
słem „Świat w kolorach tęczy”. W imprezie 
tej brały także udział 6-letnie dzieci oraz 
gimnazjaliści. Również rodzice pomagali 
w skompletowaniu zbioru książek przeka-
zanych na potrzeby świetlicy. Pomagają 
jej także strażacy z OSP, którzy przekazali 

artykuły papiernicze, środki czystości. Be-
ata Urbaniak jest zadowolona, że dzieciom 
chce się tu przychodzić i brać udział w róż-
nych formach zabawy. Potrzebują takiego 
azylu, miejsca, do którego z przyjemnością 
przychodzi się.  W świetlicy są przygoto-
wywane krótkie przedstawienia bajkowe 
dla przedszkolaków z okolicy. 20 maja 
została przedstawiona bajka „O smoku 
wawelskim” . Podopieczni chętnie biorą 

udział w turniejach piłki nożnej i tenisa 
stołowego organizowanych przez świetlicę 
socjoterapeutyczną w Kamionkach. Młodzi 
ludzie wykonują tu szereg prac plastycz-
nych. Podczas lata, od 11 do 15 lipca, 20 
osób ze świetlicy w Szczytnikach udało się 
na kolonie do Błażejewka zorganizowane 
przez OPS. Wprawdzie latem świetlica była 
nieczynna, jednak jej podopieczni spotykali 
się nieformalnie na os. Słonecznym, gdzie 
grali w piłkę. 

Beata Urbniak stwierdza, że jak jest po-
trzeba pomoc, to dzieci przychodzą do niej 
nawet do domu. Wprawdzie świetlica jest 
czynna od poniedziałku do piątku w godzi-
nach 13.30-17.30, ale młodzi ludzie w so-
boty udają się na wycieczki – np. na grzyby 
lub na śliwki. Beata Urbaniak stwierdza, że 
zdarza się, że pod koniec roku szkolnego 
pojawia się dziecko z problemami w nauce 
i dzięki zajęciom w świetlicy udaje się mu 
pomóc, co sprawia niesamowitą satys-
fakcję. Pani Beata czuje się potrzebna, 
przychodzą do niej także młodzi ludzie 
z różnymi problemami. Współpracuje z na-
uczycielami i pedagogami szkolnymi, którzy 
doradzają, jakie dzieci powinny korzystać 
ze wsparcia w świetlicy. W odrabianiu lekcji 
pomagają sobie nawzajem także młodzi 
ludzie.  Sołtys Zbigniew Piasny mówi, 
że są plany przeniesienia zajęć świetlicy 
terapeutycznej działającej w remizie OSP 
do mniejszego pomieszczenia na górze 
budynku. Jednak najpierw pomieszczenie 
to należałoby wyremontować.

Robert Wrzesiński

MAJĄ SWÓJ „AZYL”

Beata Urbaniak ze swoimi podopiecznymi

Kamionki gwałtownie rozbudowują się. Duża 
i ciągle rosnąca liczba ludności napływowej, 
przede wszystkim z Poznania, powoduje zmianę 
charakteru i struktury sołectwa. Wieś przyjmuje 
cechy osady podmiejskiej. Zmniejsza się ilość 
gospodarstw rolnych, przybywa domów jedno-
rodzinnych. W tym roku są w niej zameldowane 
802 osoby, znajdują się tu 222 gospodarstwa do-
mowe. W ubiegłym roku liczba działek wynosiła 
1997. Zatem za kilka lat liczba mieszkańców wsi 
zwiększyć się może do pond 6 tysięcy. Sołtys Ka-
mionek – Małgorzata Walkowiak zwraca uwagę, 
że ten rozwój przynosi ze sobą liczne problemy. 
Przede wszystkim w tej miejscowości w porów-
naniu z rozwojem ludnościowym jest za wolne 
tempo zagospodarowania w infrastrukturę. 

Na wielu nowo powstałych osiedlach brakuje 
oświetlenia – dotyczy to ul. Lotniczej, os. Wodnik, 
dolnej części os. Długiego, ul. Zacisze, Nad 
Koplą, Spacerowej. Nadal tragiczny jest stan na-
wierzchni dróg osiedlowych, gminnych.. Niestety, 
nawet te utwardzone kiepskiej jakości gruzem, 
po 2-3 miesiącach eksploatacji wymagają 
remontu. Nadal za mało jest kursów autobusu 
linii 107 obsługiwanej przez MPK z Poznania. 
Życie mieszkańców Kamionek komplikują też 
małe sprawy, Ok. 500 zł potrzeba na ustawienie 
znaków ograniczających prędkość na osiedlach, 
jednak gmina tłumaczy, że ciągle brakuje na to 
funduszy. Małgorzata Walkowiak zwraca uwagę 
na to, że brak odpowiedniego oznakowania 
wywołuje pomiędzy mieszkańcami konflikty
i niesnaski. W czynie społecznym rozbudo-
wano remizę OSP. Ochotnicza Straż Pożarna 

Kamionki liczy teraz na dofinansowanie zakupu
strażackiego wozu bojowego. Na razie strażacy 
mają do dyspozycji jedynie „Żuka” z 1961 roku, 
który nie jest gwarantem bezpieczeństwa dla 
mieszkańców rozrastających się Kamionek.  
W związku ze wszystkimi potrzebami Rada So-
łecka Kamionek przygotowała „Plan inwestycji 
i zadań” proponowanych do realizacji w ramach 
budżetu gminy Kórnik w roku 2006. Wymieniono 
w nim następujące inwestycje: 

1.Oświetlenie ulic – przede wszystkim 
osiedli: Wodnik i Długiego (dolna część), ulic: 
Zacisze, Dolnej, Nad Koplą, Lotniczej, Nowej, 
Wierzbowej oraz boiska sportowego.  

2. Ułożenie chodnika wzdłuż ulicy Po-
znańskiej. Rada Sołecka zaznaczyła przy 
tym, że zdaje sobie sprawę, że realizacja tego 
zadania leży w gestii Powiatu. Liczy jednak, że 
gmina Kórnik przyczyni się do przyspieszenia 
wykonania tego zadania poprzez jego współ-
finansowanie.  

3. Budowa szkoły podstawowej  - zabez-
pieczenie środków w budżecie, które pozwolą  
na rozpoczęcie tego zdania w wymiarze for-
malno-prawnym - przygotowanie niezbędnej 
dokumentacji.  

4. Dofinansowanie zakupu strażackiego sa-
mochodu bojowego na potrzeby OSP Kamionki.  
Wymieniono także zadania:  

1. Wyrównanie i utwardzenie ulic gminnych: 
Murarskiej, Szafirowej, Nowej, Nad Koplą, Pla-
tanowej i Kamiennej.  

2. Ustawienie wiat przystankowych przy ul. 
Poznańskiej.  

3. Ustawienie znaków ograniczających 
prędkość na ulicy Lotniczej oraz na wszystkich 
osiedlach, także znaku zakazu wyprzedzania 
przy wjazdach na osiedla (szczególnie Poznań-
ska – Kamienna, Poznańska – Graniczna).  

4.Wykonanie zatoczki dla autobusu z moż-
liwością dokonania manewru nawrotu przy 
wjeździe na osiedle Północne. 

5. Zwiększenie częstotliwości kursów linii 
107 zgodnie z wcześniejszymi sugestiami. Soł-
tys Małgorzata Walkowiak mówi, że w związku 
z rozbudową wsi pojawiają się pewne lęki 
i obawy, że zabraknie miejsca na place zabaw 
dla dzieci, parkingi, zielone place. Dlatego ist-
nieje potrzeba, by przy dokonywaniu podziałów 
działek zabezpieczyć miejsce na te cele. Małgo-
rzata Walkowiak nie kryje, że w Kamionkach jest 
bardzo trudne środowisko – nowi mieszkańcy 
nie rozumieją zasad działania Rady Sołeckiej. 
Dostrzega przy tym potrzebę większej pomocy 
ze strony radnych , władz gminy w realizacji 
zamierzeń. Natomiast cieszy się z tego, że 
wśród nowych mieszkańców są także osoby, 
które próbują się zintegrować z miejscowym 
społeczeństwem, służą pomocą, radą. Rada 
Sołecka oczekuje, iż mieszkańcy będą z nią 
rozmawiać, dochodzić do kompromisu, wspie-
rać jej działania. Radzie Sołeckiej zależy, aby 
Kamionki nadal kultywowały i wzbogacały przez 
działalność edukacyjną, kulturalną i społeczną, 
wartość tradycji, korzeni ludowości i polskości. 
Ważną jest dla jej członków integracja miesz-
kańców – poczucie, że wszyscy razem tworzą 
klimat i charakter swojej miejscowości. Stanowią 
wspólnotę, którą jednoczą wspólne, łączące ich 
cele. Robert Wrzesiński  

GWAŁTOWNA ROZBUDOWA KAMIONEK

Z ŻYCIA GMINY

Fot. Robert Wrzesiński
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Maszt przy budowanej stacji bazowej 
telefonii komórkowej w Bninie już stoi. 

Trwają działania mieszkańców i sa-
morządu by nie dopuścić do dokończenia 
inwestycji w tym miejscu.

Burmistrz Jerzy Lechnerowski poin-
formował nas o wystąpieniu do Starostwa 
z wnioskiem o wstrzymanie prac. Obec-
nie trwają próby kontaktu i ewentualnej 
mediacji z inwestorem. Jak na razie 
przedstawiciele Polkomtelu unikają roz-
mów. Burmistrz skierował do nich kolejne 
oficjalne pismo.

W związku z wnioskiem mieszkań-
ców w sprawie wstrzymania prac jest 
już iskierka nadziei. Starostwo informuje 
w piśmie wywieszonym na tablicach 
ogłoszeniowych osiedla przy SKR o prze-
kazaniu Wojewodzie wniosku mieszkań-
ców reprezentowanych przez Agnieszkę 
Byczyńską. Nie oznacza to jeszcze uchy-
lenia pozwolenia na budowę lecz może 
być etapem działań które być może do 
tego doprowadzą.

Jak dowiedzieliśmy się w UM w Kórni-
ku – pisma kierowane  do inwestora pisma 
zawierają konkretne propozycje przenie-
sienia inwestycji w inne miejsce.

Co dalej z budową i innymi tego typu 
inwestycjami na terenie gminy? Będziemy 
śledzić te sprawy. ŁG

MASZT STOI PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDA-
GOGICZNA INFORMUJE

ABC – WIEDZY   
O DYSLEKSJI
Wielu  rodziców zastanawia się – dla-

czego ich dzieci brzydko piszą, popełniają 
błędy, mylą litery, nie lubią czytać?

Jedną z przyczyn może być dysleksja 
rozwojowa.

Dysleksja rozwojowa to specyficzne
trudności w czytaniu i pisaniu. Spowodo-
wane są zaburzeniami niektórych funkcji 
poznawczych, motorycznych i ich inte-
gracji, uwarunkowanych nieprawidłowym 
funkcjonowaniem centralnego układu 
nerwowego.

Dysleksję rozwojową rozpoznaje się 
u dzieci tylko w przypadku stwierdzenia 
prawidłowego rozwoju umysłowego (co 
najmniej przeciętna inteligencja), przy 
sprawnych narządach ruchu oraz zmy-
słach wzroku i słuchu, właściwej opiece 
dydaktycznej i wychowawczej.

Dla precyzyjniejszego określenia 
trudności, z jakimi dziecko się spotyka 
podczas nauki szkolnej, stosuje się trzy 
terminy:

• dysleksja – na określenie kłopotów 
w czytaniu

• dysgrafia - na określenie trudności
w opanowaniu poziomu graficznego
pisma

• dysortografia – na określenie trud-
ności w opanowaniu poprawnej pisowni 
(w tym popełnianie błędów ortograficz-
nych)

Pewne sygnały przyszłych szkolnych 
kłopotów dziecka mają szansę dostrzec 
rodzice, obserwując rozwój ruchowy i roz-
wój mowy swojego dziecka. W rozwoju ru-
chowym uwagę rodziców powinien zwrócić 
fakt, że dziecko później zaczyna chodzić, 
biegać, jest mało zręczne manualnie, 
nieporadne w samoobsłudze, czynno-
ściach manipulacyjnych, niechętnie rysuje. 
W rozwoju językowym warto zwrócić uwa-
gę kiedy dziecko zaczęło mówić – jeżeli 
dużo później niż inne dzieci, to również jest 
to sygnał do bacznej obserwacji.

Inne symptomy zapowiadające spe-
cyficzne trudności w czytaniu i pisaniu
można obserwować w przedszkolu i szko-
le. Nauczyciel przedszkola, a później 
nauczyciel nauczania zintegrowanego są 
osobami, które mogą  jako pierwsze sy-
gnalizować rodzicom zwiastuny przyszłych 
kłopotów. Rodzice mogą wtedy zwrócić się 
do poradni psychologiczno-pedagogicznej 
o diagnozę i pomoc dla swego dziecka. 
Nie jest wymagane skierowanie z placówki 
oświatowej. Terminy konsultacji z psycho-
logiem lub pedagogiem ustalać można 
osobiście lub telefonicznie.

Wydanie opinii ze stwierdzeniem dys-
leksji rozwojowej przez poradnię psycholo-
giczno-pedagogiczną nie stanowi rozwią-
zania problemu. Ważne jest aby dziecko 
objęte zostało specjalistycznymi zajęciami. 

Najczęściej zaleca się udział w zajęciach 
w zespole korekcyjno-kompensacyjnym  
w szkole. Dzieciom o stosunkowo nie-
wielkich trudnościach w nauce wystarcza 
pomoc rodziców i współpracującego z nim 
nauczyciela lub pedagoga.

Uczeń z dysleksją powinien wtedy wy-
konywać dodatkowe ćwiczenia, wybrane 
specjalnie dla niego po to, aby pomóc mu 
w przezwyciężeniu trudności. Natomiast 
nauczyciel jest wtedy zobowiązany do 
dostosowania wymagań edukacyjnych do 
indywidualnych potrzeb ucznia..

Uczniowie ze specyficznymi trudno-
ściami w uczeniu się mogą skorzystać ze 
specjalnych warunków zdawania egzami-
nów  zewnętrznych. 

Prawo  przystąpienia do sprawdzianu 
lub egzaminu w warunkach dostosowa-
nych do indywidualnych potrzeb mają tylko 
ci uczniowie, których rodzice:

1) dostarczą dyrektorowi szkoły opinię 
z poradni psychologiczno-pedagogicznej 
wydaną nie później, niż do końca września 
roku szkolnego, w którym uczeń przystę-
puje do sprawdzianu lub egzaminu

2) wystąpią pisemnie do dyrektora 
szkoły o odpowiednie dostosowanie wa-
runków sprawdzianu/egzaminu.

Więcej informacji można uzyskać 
w Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej w Kórniku, ul. Poznań-
ska 34 (budynek Ośrodka Zdrowia),  
tel. 8-170-907.

Ewa Głąbała – pedagog
PPP Kórnik

PORADNIA 
PSYCHOLOGICZNO-

PEDAGOGICZNA
W  KÓRNIKU

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 

z dysleksją

Z A P R A S Z A M Y

RODZICÓW,  MŁODZIEŻ, NAUCZYCIELI 
(PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-

PEDAGOGICZNA MIEŚCI SIĘ 
W BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA 

W KÓRNIKU, II PIĘTRO, TEL. 8-170-907)

AKTUALNOŚCI
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PIERWSZE SUKCESY KÓRNICKICH 
WIOŚLARZY

1 października 2005 roku na 
Torze Regatowym „Malta” w Pozna-
niu odbyły się Międzywojewódzkie 
Mistrzostwa Młodzików, w których 
uczestniczyli zawodnicy UKS „Dwójka 
Kórnik”. Dla części z nich był to drugi 
występ na tego typu imprezie i jak się 
okazało bardzo udany. Zaskoczeniem 
dla wszystkich okazał się zwycięski 
start czwórki podwójnej ze sterni-
kiem w składzie: Marta Maciejewska, 
Marta Steinitz, Magda Kalisz, Kasia 
Koralewska, ster Małgorzata Iszkuło. 
W konkurencji czwórki podwójnej bez 
sternika wyżej wymieniona osada 
zajęła IV miejsce. Z mniejszym suk-
cesem jednak równie ciekawy był 
występ osad startujących pierwszy 
raz na torze regatowym. W konkuren-
cji czwórki podwójnej ze sternikiem 
i czwórki podwójnej bez sternika 
chłopców w barwach naszego Klubu 
startowali Paweł Ruta, Aleks Maty-
siak, Kamil Pawlak, Kacper Słoma 
i sternik Mikołaj Pawlak zajmując V i 
VII miejsce. Na dwójce podwójnej 
przypłynęły na VII pozycji Asia Żyto 
i Patrycja Janasik. 

Cieszy fakt, że mogliśmy zasko-
czyć pozostałe kluby swoim dość licz-
nym jak na nasze warunki udziałem 
oraz dobrą formą złotych medalistek 
czwórki podwójnej ze sternikiem. 

Równie miłym akcentem było 
podsumowanie Rankingu Młodzików 
i Dzieci Wielkopolski, w którym cały 
sezon braliśmy udział. W kategorii 
chłopców urodzonych w 1993 roku 
zwyciężył Mikołaj Pawlak, a w tej sa-
mej grupie wiekowej Patrycja Janasik 
została sklasyfikowana na III miejscu.
Wyróżnieni uczestnicy Rankingu 
otrzymali upominki. 

Warto również zaznaczyć udział 
w Mistrzostwach pozostałych miesz-
kańców naszej gminy a zawodników 
Klubu „Posnania”. Marta Tronowska  
zdobyła srebrny medal w najtrudniej-
szej konkurencji wioślarskiej, jaką jest 
jedynka – skiff a Filip Kaźmierczak, 
niedawny zawodnik UKS – u, złoty 
medal na czwórce podwójnej ze ster-
nikiem chłopców.

Trener Małgorzata Iszkuło 

BIEGI PRZEŁAJOWE W RACOCIE

W  Finałach Mistrzostw Wielkopolski 
w Sztafetowych Biegach Przełajowych , 
które odbyły się w Racocie k/Kościana 
startowały cztery reprezentacje ze szkół 
naszej gminy.

Bardzo dobrze wypadli gimnazjaliści 
z Kórnika, którzy zajęli 9 miejsce, najlep-
sze z dotychczasowych występów szkół 
podstawowych i gimnazjów w historii tej 
imprezy. Dziewczęta z Gimnazjum w Kór-
niku zajęły miejsce 22 .Startowali także 
kórniccy  licealiści i sztafeta chłopców była 
29 a  dziewcząt 32. W każdej kategorii 
szkół startowało ponad 40 sztafet z całej 
Wielkopolski.

ODWAŻNI  MARATOŃCZYCY

Kolejny raz w Poznańskim  Maratonie 
startowali biegacze z naszej gminy. 

W 6. Poznań Maraton wystartowało 
około 2500 zawodników a ukończyło bieg 
na dystansie 42,195 km  2059 maratończy-
ków. Wśród nich byli  mieszkańcy miasta 
i gminy Kórnik. Bardzo dobrze wypadł 
mieszkaniec Kórnika Andrzej Lewandowski 
( rocz.1959), który ukończył bieg na 258 
miejscu z czasem  3 godz.12 min. 57 sek.

W czasie 3 godz.51 min.  44 sek. prze-
biegł trasę Maratonu  Andrzej Kandulski 
z Borówca (rocz.1953) i uplasował się na 
miejscu 983. Roman Mikołajczak z Gądek 
(rocz.1982) był 1084- czas 3 godz. 56 min. 
04 sek. Kórniczanin Mirosław Wziątek 
(rocz.1957) zajął miejsce 1108  uzyskując 
czas 3 godz.57 min. 14 sek. Kórnicki jubiler 
Krzysztof Buszkiewicz (rocz.1969) z cza-
sem 4 godz. 3 min. 6 sek. ukończył bieg 
na 1238 miejscu.

Jedyna odważna kobieta reprezentująca 
nasze środowisko to Joanna Bestrzyńska 
z Gądek (rocz.1971) , która zajęła 1274 
miejsce- czas 4 godz.5 min. 21 sek.  Jeden 
z najmłodszych uczestników maratonu po-
znańskiego Artur Kędziora z Kórnika ( rocz. 
1987), startujący po raz pierwszy na takim 
dystansie był 1585 . W ten sposób na stałe 
wpisuje się do historii  rekordów w Liceum 
Ogólnokształcącego w Kórniku a jego czas 
to  4 godz.25 min.52 sek.

Kolejny debiutant w  tej imprezie Adam 
Nowicki z Bnina (rocz.1979), absolwent 
LO Kórnik uzyskał czas 4 godz.44 min.36 
sek. przybiegając na metę biegu na 1796 
miejscu.

W MARATONIE,  którego meta co 
roku znajduje się na Malcie w Poznaniu, 
z powodu kontuzji nie wystartował nasz 
ubiegłoroczny najlepszy maratończyk Ro-
man Jasiński.

POWIATOWE BIEGANIE SZKOLNE 

Ponad 600 uczniów szkół podstawo-
wych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjal-
nych  stanęło na starcie Indywidualnych 
Mistrzostw Powiatu Poznańskiego w bie-
gach przełajowych w Luboniu. Młodzi bie-
gacze walczyli o prawo udziału w Finałach 
Mistrzostw Wielkopolski, które odbędą się 
wiosną 2006 roku w Żerkowie k/Jarocina.  

Tym razem udało się zakwalifikować do
finału dwom licealistom z Kórnika Paulinie
Sobczak  i Błażejowi Wójkiewiczowi, którzy 
zajęli kolejno miejsce piąte i szóste 

Blisko awansu byli : Aleksander Maty-
siak z SP Bnin, Paulina Szulda z Gimna-
zjum w Kórniku i Justyna Wujek z liceum 
zajmujac 7 miejsca. Na wyróżnienie za-
sługują także biegacze , którzy w licznie 
obsadzonych biegach ( ponad 60 osób) 
zajęli  miejsca:

9 m. Piotr Ratajczak –G..Robakowo, 
10 m. Magdalena Wójkiewicz –G. Kórnik, 
11m.Tomasz Pluta –G.Robakowo , 11m. 
Tomasz Labijak i 18 m. Kinga Sójka –oby-
dwoje z SP Bnin.

Ponadto licealiści Roman Lesiński był 8 
i Szymon Stablewski 9.

ZŁOTO DLA TENISISTÓW Z LICEUM

Przez dwa dni (24-25.11.2005) w Ra-
dzewie o medale Mistrzostw Powiatu 
Poznańskiego w tenisie stołowym walczyli 
dziewczęta i chłopcy szkół ponadgimna-
zjalnych.

Dziewczęta Liceum Ogólnokształcace-
go w Kórniku pod kierunkiem Iwony Rauk 
w składzie: Kinga Piotrowska, Barbara 
Jeziorska, Ewa Profaska, Natalia Dzilińska 
drużynowo wywalczyły trzecie miejsce 
i otrzymały brązowe medale . W Indywidu-
alnych Mistrzostwach Powiatu Poznańskie-
go Kinga Piotrowska była trzecia –medal 
brązowy a Barbara Jeziorska czwarta. 
Duży  sukces odnieśli chłopcy p.Bartosza 
Kowalczyka zdobywając mistrzostwo po-
wiatu. Chłopcy p.Bartosza Kowalczyka : 
Maciej Walczak, Marcin Mulkowski, Dawid 
Mieloch, Tomasz Mieloch wygrywając za-
wody zapewnili sobie udział w półfinałach
mistrzostw Wielkopolki.. W zawodach 
indywidualnych Maciej Walczak zdobył 
drugi złoty medal zajmując pierwsze miej-
sce a Marcin Mulkowski za drugie miejsce 
otrzymał medal srebrny.

FINISZ PIŁKI NOZNEJ DO LAT 15

Zakończona została kolejna liga piłki 
nożnej organizowana przez Ośrodek Sportu 
i Rekreacji oraz Urząd Miejski w Kórniku. 
W rundzie wiosennej Amatorskiej Ligi Piłki 
Nożnej do lat 15

uczestniczyło 8 zespołów a w rundzie 
jesiennej grało 5 drużyn.

Zwycięzcą ALPN została drużyna 
SZCZODRZYKOWO w składzie: Bartosz 
Simon, Dominik Simon, Tomasz Janecki, 
Mateusz Borowczyk, Jakub Borowczyk, 
Błażej Juszczak, Patryk Witkowski, Bar-
tłomiej Witkowski, Damian Żak, Sylwester 
Serba, Michał Urbaniak i 

Tomasz Pluta. Zdobyli 28 punktów 
i strzelili 52 bramki.

Drugie miejsce wywalczyli chłopcy 
z YAMAKASI: Bartosz Górny, Mateusz We-
sołek, Mateusz Wiciak, Mikołaj Hołubowski, 
Tomasz Górny, Jacek Danyluk, Jarosław 
Lejman, Mikołaj Stelmach, Patryk Hołu-
bowski, Łukasz Pawlak, Paweł Spychalski 
i Jakub Olejnik. Uzyskali 22 punkty i strzelili 
37 bramek.             dokończenie na str. 24

SPORT
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Trzeci zespół to KANA BIS KÓRNIK w skła-
dzie: Marian Lechnerowski, Mikołaj Karaś, 
Przemysław Wolaszczyk, Michał Jędrzejczak, 
Łukasz Gabryelewicz, Jacek Śmigaj, Dawid 
Płachta, Michał Chojna, Adrian Szablewski, 
Adrian Stajkowski, Tomasz Sowiński, Mateusz 
Powąska, Paweł Olejniczak i Bartosz Karaś. 
Zebrali 16 punktów i uzyskali 31 bramek.

Czwarte miejsce przypadło FC KICINY - 15 
punktów i 29 bramek.

Piąte miejsce zajęło PIERZCHNO - 13 
punktów i 23 bramki.

Kolejne miejsca zajęły zespoły grajace 
w rundzie wiosennej: FC BEZELE, ATLETICO 
KÓRNIK, FC BORÓWIEC.

Wszystkie zespoły zostały nagrodzone dyplo-
mami i piłkami a trzy pierwsze drużyny otrzymały 
puchary. Inicjatywa OSiR-u zagospodarowania 
czasu wolnego dla młodzieży jest godna pochwa-
ły. Integruje młodzież, wyzwala inicjatywę a nie 
wymaga dużych nakładów finansowych.

KÓRNICKA LIGA SIATKÓWKI-AMATORÓW 
W 2005.

Trwają rewanżowe zmagania siatkarzy 
–amatorów w rundzie jesiennej. Po rundach 
rozegranych w dniach 2,16 października 2005  
prowadzi  ZHP KÓRNIK, który to zespół wy-
grał  mecze z : Amatorami Borówiec, z Vincent 
, z Atopik i LKS Czmoniec  3:0. 

Na drugim miejscu w lidze znajdują się 
KÓRNICZANIE wygrywając  mecze z: KS 
Ktoś, Sezamki Kórnik, Dynamix Robakowo 
wygrali 3:2 oraz z drużyną Vincent 3:1.

,Zespół KS Ktoś w tabeli rozgrywek jest 
na miejscu trzecim, pokonujac Dynamix 
Robakowo 3:2, który jest czwarty. Jednak te 
dwa zespoły rozegrały dotychczas  o dwa spo-
tkania mniej niż te wyższe. Kolejne miejsca 
w Lidze zajmują: Sezamki Kórnik (5), NPS 
Casablanka (6), Jagrol Kórnik (7), Amatorzy 
Borówiec (8).

Miejsca od 9-13  przypadają zespołom: 
LKS Czmoniec, KG Agrikol, TM Małeccy- 
Bnin, Atopik i Vincent.

Dalsze rozgrywki odbędą się w dniach:  
6-13-20-27 listopada 2005 oraz 4 grudnia 
2005. Siatkarze walczą w salach w Radzewie 
i  w Bninie.  ara

KALENDARZ  IMPREZ  ZMG SZS

Z dniem 21 października 2005 zakoń-
czyły się  imprezy  Szkolnego Związku 

Sportowego w Kórniku, które odbywały się 
na otwartym terenie a rozpoczynają się 
rozgrywki w salach gimnastycznych. W li-
stopadzie i w grudniu 2005 odbędą się:

Ponadto licealiści wyjadą do Tarnowa 
Podgórnego na Mistrzostwa Powiatu Poznań-
skiego w koszykówce chłopców-25.11.2005, 
w siatkówce chłopców-29.11.2005 i w siat-

kówce dziewcząt-30.11.2005.
Imprezy gminne rozpoczynają się 

o godz.9,00 a powiatowe o godz. 9,30.
ara

02.11.2005    Gminne Indywidualne oraz Drużynowe Mistrzostwa SP w Szachach – Kórnik
03.11.2005    Gminne Indywidualne oraz Drużynowe Mistrzostwa Gim. w Szachach – Kórnik
07.11.2005    Powiatowe Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa SP w Szachach - Kórnik 
08.11.2005    Powiatowe Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Gim. w Szachach - Kórnik 
09.11.2005    Powiatowe Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa  LO w Szachach - Kórnik 
10.11 2005    Gminne Mistrzostwa SP w Unihokeju- sala w Bninie.
14.11.2005    Gminne Mistrzostwa SP w Warcabach – Kórnik- Błonie.
15.11.2005    Gminne Mistrzostwa Gimnazjów w Warcabach – Kórnik- Błonie.
16.11.2005    Powiatowe Mistrzostwa SP w Warcabach- Kórnik Błonie.
16.11.2005    Gminne Mistrzostwa w Unihokeju Gimnazjów- Kórnik
17.11.2005    Powiatowe Mistrzostwa Gimnazjów w Warcabach- Kórnik Błonie.
17.11.2005    Gminne Mistrzostwa SP i Gimnazjów w Tenisie Stołowym - Radzewo.
23.11.2005    Powiatowe i Rejonowe Sztafety Pływackie SP i Gimnazjów- Śrem.
24.11.2005    Pow. Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych w koszykówce dz.-sala Bnin
24.11.2005    Gminne i Pow. Mistrzostwa Gim. w Tenisie Stołowym dziewcząt- Radzewo.
25.11.2005    Gminne i Pow. Mistrzostwa Gim. w Tenisie Stołowym chłopców- Radzewo.
01.12.2005    Powiatowe Mistrzostwa w Tenisie Stołowym SP dziewcząt- Radzewo.
02.12.2005    Powiatowe Mistrzostwa w Tenisie Stołowym SP chłopców- Radzewo
09.12.2005   „Bawmy się razem” zabawy dla klas I-III SP- Bnin
13.12.2005    Gminne Mistrzostwa SP w badmintonie- Bnin
20.12.2005    Mistrzostwa Gminy w Aerobiku dla SP i Gimnazjów- Kórnik

* Potrzebny nauczyciel fizyki - korepetycje. Tel. 0605 034 234
* Sprzedam Fiat Palio 1,4; 1998 r. 73000 km, cena 10500 zł. Tel. 506 15 89 69
* Wynajmę na potrzeby biurowe lokal o pow. około 10-12m w Kórniku. Tel. 661425966
* Szukasz dodatkowej pracy - dzwoń. Tel. 601 38 96 83
* Sprzedam tanio działkę budowlaną 2000 m2 w Konarskim (Bnin, Kórnik). Tel. 663 713 271, 691 764 324
* Sprzedam działkę budowlaną 879 m2 w okolicy Robakowa. Tel. 502 754 206
* Szukam do wynajęcia pomieszczenia pod działalność gospodarczą (sklep) w Kórniku. Tel. 661 808 523
* Sprzedam sofę, kanapę rozciąganą „Kubuś” i dwa fotele. Tel. 8190-713
* Język angielski (absolwentka UAM) - tłumaczenia. Tel. 502 33 54 80, e-mail: simon1979@wp.pl
* Sprzedam Forda Escorta kombi 1.8 gaz, 1993 r., hak, lub zamienię na dostawczy – skrzyniowy. Biernatki Tel. 600 187 567, 602 152 790
* Kupię dom w Kórniku-Bninie bez pośredników. Tel. 28 39481, kom. 602 444 759
* Sprzedam skrzynkę na prąd budowlany – 100 zł. Tel. 898 06 42
* Pomogę w nauce języka angielskiego (szkoła podstawowa i gimnazjum). Tel. 8171-960 (po godz. 17.00)
* Kolekcjoner kupi antyki: meble, obrazy, lampy, zegary, medale, gramofony, skrzypce, oraz inne starocie, przyjadę. Tel. 0601 308 880
* Fizyka, matematyka, chemia, biologia - przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego. Solidnie i tanio. Tel. 696 039 552 
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Tabela rozgrywek o mistrzostwo: Klasa Okręgowa wsch.
                                                       ------- Dom -----------  --------  Wyjazd ------

  Lokata   Nazwa zespołu          Mecze  Pkt.  Bramki  Pkt. Bramki  Z.  R.  P.  Pkt. Bramki  Z.  R.  P.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1.  Unia Swarzędz                  10   25   28-8     15   16-5    5   0   1   10   12-3    3   1   0
  2.  Lechita Kłecko                 10   24   30-10     9   14-4    3   0   1   15   16-6    5   0   1
  3.  Piast Kobylnica                10   19   20-13    13   13-7    4   1   1    6    7-6    2   0   2
  4.  Kłos Zaniemyśl                 10   19   17-15    13    9-4    4   1   0    6    8-11   2   0   3
  5.  Grom-Ciepłownik Plewiska       10   18   23-7     16   21-3    5   1   1    2    2-4    0   2   1
  6.  Lipno Stęszew                  10   17   18-14    14   13-8    4   2   0    3    5-6    1   0   3
  7.  1922 Lechia Kostrzyn           10   16   21-13    16   17-5    5   1   0    0    4-8    0   0   4
  8.  Kotwica Kórnik                 10   15   12-10     7    6-4    2   1   1    8    6-6    2   2   2
  9.  Stella Luboń                   10   11   10-29     6    4-9    2   0   1    5    6-20   1   2   4
 10.  GKS Gułtowy                    10    9   12-21     8    9-6    2   2   1    1    3-15   0   1   4
 11.  KS Łopuchowo                   10    8   13-25     7    5-4    2   1   2    1    8-21   0   1   4
 12.  Vitcovia Witkowo               10    7   14-24     3    6-10   1   0   3    4    8-14   1   1   4
 13.  TPS Winogrady Poznań           10    6   13-22     6    9-11   2   0   3    0    4-11   0   0   5
 14.  Zjednoczeni Trzemeszno         10    6    7-27     6    5-11   2   0   2    0    2-16   0   0   6
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

 26.10.2005  Przy tej samej liczbie punktów o kolejności decydują wyniki meczy bezpośrednio rozegranych

SPORT
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PORADNIK
BUDOWLANY

CIEKAWE LISTWY

Nowe domy czy mieszkania, jeśli 
oczywiście projektanci i wykonawcy mieli 
wyobraźnię, mają już umiejętnie ukryte 
wszelkie okablowania. Gorzej jest w sta-
rych, używanych, w których mamy do 
czynienia z rozwiązaniami często zupełnie 
nam nieprzydatnymi. Wówczas kable trzeba 
schować. W takim wypadku przydatne oka-
zują się specjalne listwy przypodłogowe.

Trzy bardzo interesujące rodzaje takich 

listew oferuje w Polsce sieć Składów budow-
lanych VOX. Są to listwy o nazwach: classic, 
click oraz smart. Listwy oferowane są w 20 
kolorach. Oczywiście oprócz praktycznych 
i łatwych w czyszczeniu (wykonane są z od-
pornego na wilgoć i zadrapania PCV) listew 
producent oferuje także cały bogaty zestaw 
elementów wykończeniowych, takich jak 
narożniki wewnętrzne i zewnętrzne, zaślep-
ki a także łączniki. Szczegóły na stronie  
www.vox.pl oraz w Składach budowlanych 
w Poznaniu przy ulicy Św. Michała 100 oraz 
Głogowskiej 216. Kaw

PANEL DOBRY NA WSZYSTKO

Panele laminowane są ładne, łatwe 
w pielęgnacji i montażu. Można wybrać 
między montowanymi na klej i bezkle-
jowymi.

Laminowane panele podłogowe można 
montować jedynie wewnątrz budynków, a i 
to z wyłączeniem pomieszczeń narażonych 
szczególnie na działanie wilgoci takich 
jak kuchnia czy łazienka. W pozostałych 
pomieszczeniach panele sprawdzą się 
świetnie, pod warunkiem jednak, że zosta-
ną prawidłowo zamontowane. 

Panele mogą być montowane jedynie 
na suche podłoże. – Minimalny czas, jaki 
musi upłynąć od wylania posadzki do 
montażu podłogi to 4 tygodnie – mówią 
specjaliści ze   Składów Budowlanych VOX. 
_ A i to pod warunkiem, że pomieszczenie 
jest ogrzewane i wietrzone. Zignorowanie 
tego zalecenia może sprawić, że pod wpły-
wem wilgoci z posadzki panele będą się 
wybrzuszały. Przed montowaniem paneli 
trzeba zadbać o wyrównanie podłoża. Mak-
symalna, dopuszczalna różnica poziomów 
na długości 2 m to +/- 3 mm. 

Przystępując do montażu trzeba pa-
miętać, żeby układanie rozpocząć od 
najbardziej oddalonego od drzwi narożnika 
i posuwać się w ich kierunku. Dłuższy bok 
paneli musi być układany zgodnie z kierun-
kiem padania naturalnego światła tak, aby 
zlikwidować punkty jego załamania. 

Z KLEJEM LUB BEZ 

Gdy montuje się panele na klej, trzeba 
pamiętać, że smaruje się nim całą długość 
wpustu. Po dociśnięciu paneli nadmiar 
kleju wypłynie na całej długości desek. Aby 

nie zostały brzydkie plamy, trzeba od razu 
usunąć go najpierw wilgotną, później suchą 
szmatką. – Nałożenie odpowiedniej ilości 
kleju sprawia, że montaż paneli przebiega 
lekko – twierdzą doradcy  ze Składów Bu-
dowlanych VOX w Poznaniu – Nie trzeba 
ich wtedy dobijać do siebie, co zawsze 
niszczy brzegi paneli i w konsekwencji 
może doprowadzić do ich rozwarstwiania. 
Klej łączący panele dodatkowo pełni funkcję 
uszczelniającą, zapobiegając przenikaniu 
wody pod podłogę. 

Montaż paneli bezklejowych jest znacz-
nie łatwiejszy. Ich konstrukcja sprawia, że 
jeden panel wchodzi w drugi i po lekkim 
przechyleniu zatrzaskuje się. Nie trzeba, 
jak w przypadku paneli montowanych na 
klej używać siły, aby docisnąć deski, nie 
są potrzebne też pasy ściągające. Do-
datkową zaletą paneli bezklejowych jest 
możliwość demontażu i ułożenia w innym 
pomieszczeniu. 

CIEPŁO OD SPODU

Panele laminowane można układać 
także tam, gdzie zamontowano wodne 
ogrzewanie podłogowe. Jednak ich mon-
taż należy przeprowadzać przy wyłączo-
nym ogrzewaniu. – Temperatura podłoża 
w czasie montażu nie powinna być wyższa 
niż 18 st. C – radzą doradcy ze Składów 
Budowlanych VOX. – Po 24 godzinach 
od ukończenia układania podłogi można 
ogrzewanie stopniowo włączać, podnosząc 
temperaturę nie więcej niż o 5 st. dziennie.  
Docelowo temperatura powierzchni podłogi, 
na której ułożone są panele nie może być 
wyższa niż 26 st. C. 

Panelową podłogę można ułożyć 
w pomieszczeniu dowolnej wielkości. Nie-
kiedy trzeba jednak przewidzieć dodatkowe 
szczeliny dylatacyjne. Są one konieczne, 
jeśli długość pomieszczenia przekracza 
10 m lub szerokość 8 m (oczywiście także 
wtedy, gdy każdy z wymiarów jest większy 

od podanych wielkości). Szczeliny takie 
przykrywa się ozdobną listwą. 

PIELĘGNACJA BEZ KŁOPOTÓW

Panele laminowane są niezwykle łatwe 
do utrzymania w czystości. Na ogół wystar-
czy je po prostu zamieść lub przetrzeć wil-
gotną szmatką. Przy większych zabrudze-
niach można użyć delikatnych detergentów, 
pod warunkiem, że nie będą to proszki czy 
mleczka zawierające substancje ścierające 
oraz środki zawierające pasty lub woski. 

Panele i artykuły do ich montażu, jak też szereg 
innych rodzajów podłóg  można kupić w Poznaniu 
w sieci Składów Budowlanych VOX przy ul. Św. 
Michała 100 oraz Głogowskiej 216.

Gdy dojdzie do niewielkiego uszkodze-
nia paneli – np. zarysowania do naprawy 
wystarczy specjalna pasta koloryzująca 
(o barwie odpowiadającej ułożonym pane-
lom). W przypadku większych uszkodzeń 
można wymienić pojedynczą deskę. Bez-
pieczniej jednak to ostatnie zadanie zlecić 
fachowcom. dar

WYBIERZ DREWNIANE

Okna drewniane najczęściej pro-
dukowane są z drewna sosnowego. 
Najpopularniejsze są  jednoramowe 
z drewna klejonego warstwowo. Tech-
nika ta pozwala na wyeliminowanie 
naturalnych wad drewna, takich jak sęki 
czy skręt włókien.    Drewno klejone wy-
kazuje także dużo większą odporność 
na paczenie się. 

Drewno okienne pokrywa się wodood-
porną farbą akrylową bądź lakierem, co 
pozwala nawet na całkowitą zmianę barwy 
drewna. Okna wyposażone są w okucia 
obwiedniowe oraz zestaw szyb zespolonych, 
wewnątrz wypełnionych argonem. W zesta-
wie producenci oferują także aluminiowy 
okapnik rynnowy oraz uszczelkę przylgową. 
Okapnik rynnowy zabezpiecza przed dzia-
łaniem wilgoci, uszczelka natomiast chroni 
przed wnikaniem zimnego powietrza oraz 
ogranicza hałas i wnikanie pyłów z zewnątrz. 
Tak przygotowany zestaw do kompletne-
go montażu okien pozwala na znaczne 
oszczędności ciepła w mieszkaniu. Okna 
drewniane nie wykazują również zmian wy-
miarów pod wpływem temperatury. 

W celu poprawienia trwałości okien 
drewnianych producenci wykonują również 
okna w systemie drewniano-aluminiowym. 
Takie okna proponuje firma Sokółka Okna
i Drzwi. Na zewnętrznej stronie okien mon-
tuje się nakładki z profili aluminiowych. Takie
rozwiązanie podnosi znacznie wytrzymałość 
okien. Więcej informacji www.vox.pl lub 
w sieci Składów Budowlanych VOX. darFo

t. 
S

kł
ad

y 
bu

do
w

la
ne

 V
O

X

Fo
t. 

S
kł

ad
y 

bu
do

w
la

ne
 V

O
X

REKLAMY



Kórniczanin nr 21/200530

TYTUŁ

Poziomo: 1) nauczycielka wychowania fi-
zycznego, która jest autorką książki „Historia 
Sportu w Kórnickim Liceum”, 6) klub spor-
towy w Kórniku, 7) imię aktora Niemczyka, 
8) krwawa zemsta na Sycylii, 10) wcielenie 
Ewy Kasprzyk w serialu „Złotopolscy”, 13) 
Koło Łowieckie w Kórniku, 14) rozległa, 
porośnięta wysoką trawą równina stepowa, 
głównie w Argentynie i Urugwaju, 17) znak 
graficzny w formie krótkiej, poziomej kreski,
łączący lub dzielący wyrazy, 18) rozwozi 
węgiel do domów, 20) leży na półce skle-
powej, 23) moralność, 24) Genowefa, sołtys 
Mościenicy, 26) prawy dopływ Wisły, płynie 
przez Oświęcim i Żywiec, 27) poeta, autor 
„Maratonu”, 28) siedzi cicho pod miotłą.

Pionowo: 1) pracuje w polu, hoduje bydło 
i trzodę chlewną, 2) leczy choroby narzą-
dów moczowych, 3) miejsce do szukania 
wiatru, 4) szkoła w Kórniku, która w tym 
roku obchodzi sześćdziesięciolecie po-
wstania, 5) Jacek, radny Rady Miejskiej 
w Kórniku, 8) państwo kościelne, 9) napój, 
11) odmiana jabłek, 12) wynik bezczynno-
ści, 15) składnik powietrza, 16) np. wróbel, 
18) przewodniczący Komisji Ochrony 
Środowiska w Radzie Miejskiej w Kórniku, 
19) u nas na suficie, gdy u sąsiada na wyż-
szym piętrze przeleje się woda w wannie, 
21) przeprowadzane są co kilka lat, np. na 
prezydenta lub do sejmu, 22) łowca bez-
pańskich psów, 25) kawa rozpuszczalna. 

 Litery w polach z dodatkową numeracją (w prawej dolnej części), uszeregowane w kolej-
ności, utworzą ostateczne rozwiązanie (przysłowie).

   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

Rozwiązanie krzyżówki z „Kórniczanina” Nr 19/2005: „PRZYPADKI CHODZĄ PO 
LUDZIACH”. Nagrodę książkową otrzyma p. Mirosława Mroczek ze Swarzędza.  
GRATULUJEMY! Nagrodę prześlemy pocztą.

Następny numer Kórniczanina ukaże się
18-go listopada.  

Materiały prosimy dostarczać  
do 11-go listopada.






