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BORÓWIEC

Sołtys Mirosław Pospieski informuje, 
że jest wykonywana wymiana dachu - 
układana dachówka na świetlicy wiejskiej. 
Przedtem zrobiono nowe opierzenie, zain-
stalowano rynny. Została też utwardzona 
smołą ulica Szkolna – pozostały jeszcze do 
poprawienia dziury. Leszek Krystek w czy-
nie społecznym pokruszył starą dachówkę 
ze świetlicy i ten surowiec w połączeniu 
z piaskiem wykorzystał do utwardzenia 
ulicy Letniej.

BŁAŻEJEWKO

Jeszcze w listopadzie ma być wykonany 

krótki odcinek chodnika. Sołtys Genowefa 
Piwońska mówi, że przyszłoroczne środki 
sołeckie zostaną przeznaczone na oświe-
tlenie wioski.

BŁAŻEJEWO

Sołtys Piotr Perdoch informuje, że na 
przyszły rok planowana jest wymiana pod-
łogi w świetlicy. Ponadto wskazuje na po-
trzebę wykonania oświetlenia w Błażejewie 
koło domów znajdujących się przy lesie.

KONARSKIE

W tym roku należałoby jeszcze oświetlić 
boczną drogę – zainstalować trzy lampy 
i wymienić jeden słup -wskazuje sołtys  

Józef Bartkowiak. Oświetlenie to jest tym 
bardziej potrzebne, iż z tamtej ulicy idą dzie-
ci do szkoły. W przyszłym roku planowane 
jest wykonanie oświetlenia osiedla Konar-
skie-Huby. Ma być zrobione odprowadzenie 
wód deszczowych przed budową chodnika. 
W planach jest także zainstalowanie ogrze-
wania gazowego w świetlicy. 

RADZEWO

Sołtys Julia Bartkowak informuje, że 
na przyszły rok jest zaplanowana budowa 
boiska sportowego koło strażnicy OSP. 
Jeden z rolników zadeklarował nawiezienie 
ziemi na ten cel. W 2006 roku zostaną pod-
łączone do wodociągu dwa gospodarstwa 
oddalone od pozostałych . Ponadto prze-
widziano budowę chodników i uzupełnienie 
oświetlenia.

Oprac. Robert Wrzesiński 

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ W OCHRONIE 
ŚRODOWISKA DLA KÓRNICKICH 

FIRM
07.11 br. w Teatrze Nowym w Poznaniu 

odbyły się finałyKonkursów“NajwyższaJakość”
i “Najwyższa Jakość w Ochronie Środowiska”. 
Oba Konkursy przeprowadzone zostały przez 
Wielkopolskie Stowarzyszenie Badań nad Jako-
ścią. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele 
władz samorządowych, począwszy od Wojewody, 
Marszałka, starostów powiatów na burmistrzach 
gmin, w których funkcjonują nagradzane firmy,
skończywszy. W tegorocznej edycji Konkursu 
„Najwyższa Jakość w Ochronie Środowiska” 
wzięło udział ok. 80 firm. Spośród nich Kapituła
Konkursowa wybrała 13, które w najwyższym 
stopniu spełniały wymogi stawiane firmom
w ramach Konkursu. Na podkreślenie zasługuje 
fakt, iż dwie spośród nich to firmy kórnickie:
Przetwórstwo Owoców i Warzyw Grześkowiak 
i Przedsiębiorstwo Rolno-Handlowo-Usługowe 
“Jagrol” Sp. z o.o. Na uroczystości gratulacje 
nagrodzonym, w imieniu samorządu kórnickiego, 
złożyli:   Burmistrz Jerzy Lechnerowski i Słwomir 
Hinc - kierownik Referatu Promocji Gminy i Pozy-
skiwania Funduszy Pozabudżetowych.

POLKOMTEL W KÓRNIKU

08.11.br. w Urzędzie Miejskim w Kórniku 
burmistrz Jerzy Lechnerowski spotkał się z Dy-
rektorem Technicznym Firmy Polkomtel S.A. 
Region Poznań p.Grzegorzem Fellmannem 

oraz Kierownikiem Zespołu Inwestycji Budow-
lanych p.Pawłem Pilujskim, w sprawie bazy 
telefonii komórkowej w Bninie. Przedstawiciele 
firmy zapewniali, że baza ta nie stanowi żad-
nego zagrożenia dla mieszkańców okolicznych 
bloków. Tego typu inwestycje realizowane są 
przez Polkomtel w całej Polsce jako inwestycje 
celu publicznego i wydanie decyzji o budowie 
bazy w Bninie nie stanowi według nich naru-
szenia prawa. Burmistrz wyszedł z propozycją 
zmiany lokalizacji bazy, deklarując wszelką 
pomoc organizacyjną. Uzgodniono, że 17.11 
br. dojdzie do trójstronnego spotkania: władz 
Gminy Kórnik, przedstawicieli firmy Polkomtel
oraz przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Swarzędzu z mieszkańcami bloków, na któ-
rym omówione będą istotne dla mieszkańców 
problemy. Dyrektor zapewnił, że do tego czasu 
nie będzie uruchomiona stacja.

„GOSPODARKA ODPADAMI”

09.11 br. w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Swarzędzu odbyło się kolejne spotkanie 
w sprawie omówienia zasad współpracy 
i spraw majątkowych przy powołaniu Związku 
Międzygminnego pod nazwą „Gospodarka 
Odpadami”. W spotkaniu uczestniczyli przed-
stawiciele gmin: Swarzędz, Kleszczewo, 
Kostrzyn oraz Kórnik.

Do podstawowych zadań Związku będzie 
należeć planowanie i wykonywanie zadań z za-
kresu gospodarki odpadami na terenie gmin 

– uczestników Związku, a w szczególności:
- opracowanie i realizacja kompleksowego 

wspólnego planu gospodarki odpadami,
- wybudowania Zakładu Zagospodarowania 

Odpadów Komunalnych przy składowisku 
odpadów w Rabowicach gm. Swarzędz,

- organizowanie selektywnej zbiórki, prowa-
dzenie segregacji oraz magazynowania 
odpadów,

- upowszechnianie idei prawidłowego gospo-
darowania odpadami wśród społeczności 
lokalnej,

- podejmowanie działań zmierzających do 
ograniczenia ilości odpadów,

- edukacja ekologiczna.
Gminę Kórnik reprezentowali: burmistrz Jerzy 
Lechnerowski, radca prawny – Przemysław 
Barczyński oraz kierownik Referatu Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa – Antoni Kalisz.

ODSŁONIĘCIE POMNIKA „OBROŃCOM 
OJCZYZNY”.

11.11 br. w Robakowie burmistrz Jerzy 
Lechnerowski dokonał odsłonięcia pomnika 
„Obrońcom Ojczyzny”.

WPISANI W HISTORIĘ.

11.11 br. w Zamku Kórnickim odbył się 
koncert finałowy V Powiatowego Konkursu
Recytatorskiego z okazji Świeta Niepodle-
głości Polski – „Wpisani w historię”. W kon-
cercie uczestniczyli m.in burmistrz Jerzy 
Lechnerowski, radny Wojciech Królikowski 
oraz radny Rady Powiatu – Marek Serwat-
kiewicz. red

PROSTO  Z  RATUSZA
Z URZĘDU

WIEŚCI SOŁECKIE

W imieniu burmistrza mamy przyjem-
ność ogłosić konkurs na projekt tablic wjaz-
dowych do gminy Kórnik. Projekt konkurso-
wy powinien również zawierać kosztorys, by 
można było ocenić czy dany projekt jest do 
przyjęcia z finansowego punktu widzenia.
Owe tablice wjazdowe chcielibyśmy umie-
ścić przy drogach, w miejscach, w których 
ludzie podróżujący samochodami, rowerami 
lub innymi środkami transportu wjeżdżają 
do naszej gminy. 

Tablica wjazdowa miałaby zatem witać 
podróżnych na naszym terenie, jak też infor-
mować o tym, gdzie dokładnie podróżujący 
się znaleźli oraz – zgodnie z przyjętą w całej 
Polsce formułą – informować również z jaki-
mi gminami współpracuje witająca gmina.

W związku z powyższymi założenia-
mi, elementem składowym wspomnia-
nych projektów powinny być trzy herby. 
Herb gminy Kórnik oraz współpracują-
cych z nami gmin partnerskich, czyli nie-

mieckiej gminy Königstein i holenderskiej 
gminy Wymbritseradiel. Wspomniane 
herby, w wersji cyfrowej, dostępne są 
w Urzędzie Miejskim w Kórniku w Re-
feracie Promocji Gminy (II piętro, pokój 
211).

Wspomniane projekty konkursowe 
składać można do końca bieżącego roku. 
W wypadku jakichkolwiek pytań, w tym 
temacie, można kontaktować się tele-
fonicznie z Referatem Promocji Gminy, 
gdzie należy również składać gotowe 
projekty.  Sławomir Hinc

KONKURS NA TABLICE WJAZDOWE
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Niezwykle istotnym zagadnieniem 
w kontekście funkcjonowania Polski 
w realiach unijnych jest wykorzystywa-
nie przez nas środków finansowych, 
które nam przysługują. Jest to również 
istotnym zagadnieniem z punktu wi-
dzenia strategii rozwoju gminy Kórnik. 
Należałoby zatem odpowiedzieć sobie 
na dość istotne pytanie, co do tej pory 
poczyniliśmy w tym temacie?

Otóż uczyniliśmy już sporo, aczkol-
wiek jak zwykle pojawiły się obiektywne 
okoliczności, które stanęły na przeszko-
dzie w pozyskaniu przez naszą gminie 
unijnych środków. 

Zacznijmy jednak nasze sprawoz-
danie od początku, by bazując na 
chronologicznej ciągłości zobrazować 
przyczynowo-skutkowy ciąg pewnych 
wydarzeń.  Mianowic ie,  p ierwszym 
wnioskiem, który złożyliśmy w ramach 
Zintegrowanego Programu Operacyj-
nego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) 
był wniosek o refundację 80% kosztów 
poniesionych na wybudowanie w Kór-
niku przedszkola im. Misia Uszatka. 
Pomimo, iż wniosek spełniał wszelkie 
wymogi, wynikające z unijnych norm, 
środki nie zostały nam przyznane. Gro-
no ekspertów stwierdziło, że szeroko 
rozumiana edukacja stoi w Wielkopolsce 
na tak wysokim poziomie, iż przyznano 
na ten obszar najmniejsze środki finan-
sowe. Spowodowało to, że o niewielkie 
środki, przeznaczone na wspomnianą 
edukację, rywalizowało ze sobą wiele 
wielkopolskich gmin. Na dodatek, na 
skutek wysokiego dochodu gminy – kla-
syfikującego nas statystycznie na 18-tym 
miejscu w Polsce – stwierdzono, iż są 
gminy znacznie bardziej potrzebujące 
środków na edukację, aniżeli my. To, co 
zostało opisane powyżej, miało miejsce 
w roku 2004. 

Na początku bieżącego roku byliśmy 
przygotowani do złożenia w ramach 
ZPORR-u czterech wniosków. Trzy 
spośród nich lokowały się w najbardziej 
dofinansowywanych obszarach gospo-
darczych w naszym regionie. A miano-
wicie, były to: drogownictwo, wodociągi 
i kanalizacja. Kolejna tura w ramach 
ZPORR – zgodnie z obietnicami pły-

nącymi z Urzędu Marszałkowskiego 
– miała rozpocząć się w marcu bieżą-
cego roku. Niestety, jak dotychczas nie 
rozpoczęła się ona, co jest wynikiem 
opieszałości, która w zakresie dyspo-
nowania środkami unijnymi zagościła 
w Urzędzie Marszałkowskim w Pozna-
niu. Przesunięcie rozpoczęcia kolejnej 
tury naboru wniosków, z marca na 
nieznany dotąd termin, spowodowało, 
że trzy spośród czterech przygotowa-
nych przez nas wniosków w zasadzie 
się zdezaktualizowały. A ponieważ rok 
budżetowy dobiega końca nie mamy 
możliwości wyboru kolejnych inwestycji, 
które miałyby być rozpoczęte jeszcze 
w tym roku. 

Obecnie oczekujemy również na 
rozstrzygnięcie konkursu w funduszu 
Sektorowy Program Operacyjny (SPO), 
w ramach którego złożyliśmy wniosek 
dotyczący Centrum Sportowo-Rekre-
acyjnego w Kamionkach. Jest to profe-
sjonalnie opracowany projekt, który ze 
względu na niskie nakłady inwestycyjne 
mógł zostać złożony wyłącznie w SPO, 
a nie w ramach ZPORR-u. Sam projekt 
został oceniony bardzo pozytywnie, 
aczkolwiek w ramach SPO nie ma – jak 
to ma miejsce w przypadku ZPORR-u 
– grona ekspertów, które oceniałoby 
zarówno efekt społeczny inwestycji, 
jak i jego profesjonalizm. W tym przy-
padku czynnikiem decydującym będzie 
– z naszego punktu widzenia, niestety 
– dochód gminy. Stawia nas to w dość 
trudnej sytuacji, ale zobaczymy jak 
sprawy potoczą się dalej. Wspomina-
łem już o niezbyt dynamicznej pracy 
osób zajmujących się analizowaniem 
wniosków aplikacyjnych w Urzędzie 
Marszałkowskim. Na poparcie tej tezy 
można by dodać, iż oficjalnie ocena 
wniosków w ramach SPO – w tym ob-
szarze, w którym złożyliśmy wniosek 
dotyczący Kamionek – miała zakończyć 
się w sierpniu. Obecnie mamy już drugą 
połowę listopada, a prace nadal trwają 
i nie wiemy, kiedy się zakończą. 

W związku z wielomiesięcznymi po-
ślizgami w pracy niektórych urzędów po-
stanowiliśmy przygotować się z dużym 
wyprzedzeniem do rywalizacji o kolejne 

środki. Przygotowanie to miałoby rów-
nież obejmować opracowanie planów 
takiej inwestycji, której rozpoczęcie 
odsuwalibyśmy do momentu ogłoszenia 
naboru wniosków, gdyż wkalkulowaliśmy 
już w nasze działania różnorakie poślizgi 
czasowe. 

Obecnie rozpoczęliśmy przygoto-
wywanie wniosku, który zamierzamy 
złożyć na początku nowego okresu 
budżetowego w Unii Europejskiej, który 
rozpocznie się w roku 2007 i potrwa do 
roku 2013. Chcemy przygotować kom-
pleksowy plan i kosztorys dla Centrum 
Sportowo-Rekreacyjnego w Kórniku. 
Jest to inwestycja wieloletnia, która 
miałaby pociągnąć nakłady finansowe 
w wysokości powyżej 5 milionów €. In-
westycja ta miałby swym zakresem objąć 
wybudowanie hali sportowo-widowisko-
wej, basenu, kortów tenisowych, boisk 
do gier zespołowych, jak i stworzenie 
zewnętrznej infrastruktury tj. drogi, par-
kingi, szatnie itp. Inwestycja ta rokuje 
duże szanse efektywnego ubiegania się 
o dofinansowanie inwestycji w ramach 
funduszu ZPORR, a wynika to z dwóch 
powodów. Po pierwsze, cechuje ją nie-
bagatelny efekt społeczny, gdyż takie 
centrum sportowo-rekreacyjne służyłoby 
nie tylko mieszkańcom gminy Kórnik, ale 
również – co najmniej – mieszkańcom 
gmin ościennych. Po drugie, inwesty-
cja pociągająca koszty w wysokości 
powyżej 5 milionów € w dużym stopniu 
narusza budżet naszej gminy, która we-
dług opracowań czysto statystycznych 
plasuje się pośród gmin zamożnych. 
Co więcej, wniosek zostałby złożony na 
początku unijnego okresu budżetowego, 
a to gwarantuje duży zasób środków do 
podziału, który później będzie już tylko 
się uszczuplał.

Zakładamy, że opisany powyżej 
wniosek zostanie oceniony przez grono 
ekspertów w sposób obiektywny, wy-
łącznie na podstawie jego profesjonal-
nego przygotowania. W takim przypadku 
mamy poważne szanse na otrzymanie 
refundacji tejże inwestycji z funduszy 
unijnych w wysokości 80% kosztów 
kwalifikowanych. A licząc dość oględnie, 
daje nam to kwotę ok. 4 milionów €. 

Zatem życzmy sobie, aby nam się 
powiodło!  Sławomir Hinc

ŚRODKI UNIJNE DLA GMINY KÓRNIK
Z URZĘDU
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AKTUALNOŚCI

Na przełomie 1995 i 1996r. Gmina Kór-
nik otrzymała w wyniku podziału Poznań-
skich Zakładów Zbożowych nieodpłatnie 
magazyn zbożowy w Runowie. Wartość 
księgowa nieruchomości wynosiła wówczas 
ok. 250 tys. zł. Obiekt był w bardzo złym 
stanie technicznym. Zarząd Gminy posta-
nowił od razu wydzierżawić cały obiekt, 
aby dalej nie ulegał niszczeniu. Ogłoszono 
przetarg ofertowy na dzierżawę spichrza. 
Spośród 7 firm, które złożyły oferty, najko-
rzystniejszą złożyła firma Tomasz i Maciej 
Małeccy z Kórnika. Zarząd Gminy w dniu 
25 kwietnia 1996r. podpisał umowę dzier-
żawy z tą firmą, w której m.in. zapisano, iż 
remonty bieżące oraz remonty inwestycyjne 
będzie dokonywać dzierżawca. Dzierżaw-
cy będzie przysługiwać zwrot nakładów 
inwestycyjnych, w przypadku sprzedaży 
nieruchomości. W okresie trwania umowy, 
dzierżawcy dokonywali naprawy bieżące 
magazynu, a także, za zgodą Zarządu Gmi-
ny, remonty inwestycyjne, takie m.in. jak 
wymiana suszarni zboża, kapitalny remont 
dachu na magazynie zbożowym, naprawy 
silosów, wialni zbożowych, modernizacja 
wywrotnicy.

W 1998r. Firma TM Małeccy wystąpiła 
do Gminy z wnioskiem o zakup nierucho-
mości.

Samorząd uznał, że sprzedaż ma-
gazynu uzależni od aktualnej wyceny 
nieruchomości. Zarząd zlecił wycenę ma-
gazynu, którą w miesiącu kwietniu 1998r. 
biegli rzeczoznawcy oszacowali na 581 
tys.zł. Wycena nie uwzględniała wartości 
zamontowanej nowej suszarni zboża oraz 
naprawy głównej dachu z obróbkami bla-
charskimi na magazynie zbożowym.  Po tej 
wycenie Zarząd wystąpił do Rady o podję-
cie uchwały w sprawie sprzedaży mienia. 
Rada Gminy podjęła uchwałę w miesiącu 
czerwcu 1998r. Ogłoszono przetarg na 
sprzedaż nieruchomości, ustalając cenę 
wywoławczą na 804 tys. zł. Cena wywo-
ławcza spichrza została ustalona w ten 
sposób, że do wyceny biegłych dodane 
zostały nakłady nie uwzględnione przez 
nich (czyli wartość nowej suszarni i dachu), 

na podstawie przedstawionych przez p.p. 
Małeckich rachunków. Było to oczywiste, 
gdyż nieruchomość mógł kupić w przetargu 
ktoś inny. Inny nabywca musiałby kupić 
spichrz razem z wbudowaną suszarnią 
i wyremontowanym dachem.

Na przetarg, ogłoszony w prasie ogólno-
polskiej, zgłosiła się tylko jedna firma , była 
nią firma TM Małeccy i ona wygrała prze-
targ. P.p. Małeccy, przedstawili Zarządowi 
rachunki za remonty w wys. ponad 300 tys. 
zł. Zarząd Gminy uznał (zgodnie z umową 
dzierżawy) wartość nakładów moderniza-
cyjnych, poniesionych w okresie trwania 
umowy dzierżawy na sumę 252 tys.zł. Na 
sumę tę składały się wartość suszarni, 
dachu na magazynie zbożowym oraz inne 
nakłady dokonane przed kwietniem 1998r. 
Na wszystkie te remonty, dzierżawcy posia-
dali wcześniejsze zgody Zarządu.

W tym momencie Zarząd odjął od kwoty 
przetargu (804 tys. zł) kwotę nakładów (252 
tys. zł.); pozostała więc kwota 552 tys. zł, 
którą p.p. Małeccy powinni zapłacić Gminie. 
I taką kwotę zapłacili (!), wtedy w 1998r.!

Przeprowadzona kontrola przez UKS 
w firmie TM. Małeccy stwierdziła,  że 
wszystkie nakłady poniesione przez p.p. 
Małeckich były remontami bieżącymi (nie 
modernizacyjnymi) i nie mogły być odliczo-
ne, a zakupioną w leasingu suszarnię firma 
zwróciła leasingodawcy. W przewodzie 
sądowym zostało udowodnione ponad 
wszelką wątpliwość, że suszarnia od mo-
mentu zamontowania jej w 1996 r. zawsze 
tam była i znajduje się nadal.

Błędem ówczesnego Zarządu było to, 
że ustalając cenę wywoławczą, dodał do 
wyceny biegłych kwotę suszarni w leasingu, 
a potem tę samą kwotę odjął, ponieważ  
p.p. Małeccy nie mogli dwukrotnie płacić za 
to samo (bez względu na to jaką wartość 
dodano i potem odjęto). Niestety, dla Sądu 
nie było to takie oczywiste uznając, że 
Zarząd naraził wówczas Gminę na stratę 
21 tys. zł (natomiast nie na 252 tys. zł, 
jak brzmiał akt oskarżenia) i z tego tytułu 
zasądził wyroki skazujące.

Jerzy Lechnerowski 

Wyrok w sprawie przeciwko zarządowi 
gminy  w latach 1994-1998 budzi emocje, 
prowokuje do komentarzy, domysłów i pro-
rokowania co z tego wyniknie.  

W dzisiejszym numerze zamieszcza-
my (poniżej) tekst, w którym burmistrz 
Jerzy Lechnerowski opisuje kulisy sprze-
daży nieruchomości w Runowie, oraz 
publikujemy list otwarty (obok) jaki do 
redakcji Kórniczanina przesłali pozostali 
członkowie zarządu z tamtych lat.

Wiele napisano w różnych gazetach 
na temat tej sprawy, jednak niestety nie 
obyło się bez sugerowania treści, które 
jeśli nie były komicznymi pomyłkami stano-
wiły dowód na brak wiedzy, obiektywizmu 
lub celowe manipulowanie faktami przez 
autorów.

W szczególności chodzi tu o za-
warte w treści artykułu i pod zdjęciem 
burmistrzów zamieszczonych w jednej 
z poznańskich gazet sugestie jakoby 
wiceburmistrz Hieronim Urbanek miał się 
w tej sprawie odwoływać, czyli był w niej 
stroną albo oskarżonym. Każdy choć 
trochę interesujący się sprawami Gminy 
Kórnik wie, że Hieronim Urbanek choć 
już wtedy owocnie pracował w Kórniku, 
to w latach 1994-1998 nie był członkiem 
zarządu gminy i w opisywanym procesie 
nie był ani oskarżonym, ani świadkiem. 
Jakie były intencje autora?

Mamy nadzieje że podobne incydenty 
nie odbiorą nikomu ochoty do dalszej 
solidnej pracy na rzecz naszej społecz-
ności.  ŁG

JAK DOSZŁO DO SPRZEDAŻY 
MAGAZYNÓW ZBOŻOWYCH W RUNOWIE

DZIWNY PROCES
Dwa tygodnie temu zakończyła się 

w Sądzie Rejonowym w Śremie sprawa 
przeciwko Zarządowi Gminy w latach 1994-
-1998, któremu przewodniczył obecny bur-
mistrz Jerzy Lechnerowski. Przypomnijmy, 
że sprawa dotyczyła sprzedaży magazynów 
zbożowych w Runowie rodzinie Małeckich 
z Kórnika. W wyniku sprzedaży, byłemu 
Zarządowi zarzucono działanie na szkodę 
gminy w wyniku którego uszczuplono jej 
majątek  na kwotę  252 tys. zł. Nadmienić 
tu należy, że dzięki działaniom ówczesnego 
Zarządu, a przede wszystkim burmistrza 
Jerzego Lechnerowskiego magazyny otrzy-
maliśmy za darmo od PZZ w Poznaniu. 
Księgowa wartość otrzymanego majątku 
wynosiła ok. 250 tys. zł., a magazyny zbo-
żowe sprzedaliśmy za 552 tys. zł. Życzymy 
wszystkim zarządzającym takiej „szkodliwo-
ści” w działaniu. 

Dlaczego dopiero teraz o tym piszemy? 
Odpowiedź jest prosta. Byliśmy przekonani, 
że sprawa jest oczywista i powinna naszym 
zdaniem (i nie tylko naszym) zakończyć się 
w prokuraturze i nigdy nie trafić na salę 
sądową. Rzeczywistość okazała się inna. 
Wszyscy otrzymaliśmy wyroki skazujące, 
o których pisał w poprzednim numerze 
„Kórniczanin”. Pierwsze rozprawy sądowe 
budziły duże zainteresowanie. Gromadziły 
widzów na czele z Czesławem Matysia-
kiem - wspomaganym przez redaktorów 
niesprzyjających nam gazet - zdeklaro-
wanym wrogiem ówczesnego i obecnego 
burmistrza. 

Po pewnym czasie, w miarę kolejnych 
zeznań świadków i biegłych rzeczoznaw-
ców, na rozprawy nikt z „życzliwych” już nie 
jeździł. Jasne się stawało, że sprawa prze-
stawała być sensacyjną. Spodziewaliśmy 
się, że prokuratura wycofa oskarżenie. 

Działania prokuratury od początku do 
końca pięcioletniego procesu były zdu-
miewające. Pomijamy tu upokarzające 
pobieranie odcisków palców, serii zdjęć 
itp. Od początku procesu prokurator nie 
zadał ani jednego pytania biegłym czy 
świadkom (za wyjątkiem ostatniej rozprawy, 
na której ponownie przesłuchiwano Panią 
notariusz). Wystąpił zaś o bardzo wysokie 
kary dla oskarżonych , jakby nie brał udziału 
w rozprawach i nie słyszał o czym się mówi, 
podtrzymując do końca procesu zarzuty 
o narażeniu gminy na stratę w wys. 252 tys. 
zł.  Sądzimy, że wniosek o ukaranie miał 
przygotowany od kilku lat, a odbywające 
się rozprawy nie miały dla niego żadnego 
znaczenia. Na ostatniej rozprawie prokura-
tor „poprosił” o przerwę, ponieważ musiał 
zatelefonować do swoich zwierzchników 
i zapytać, czy ma zakończyć sprawę!? 

Po blisko pięcioletnim procesie, śrem-
ski sąd uznał, że Małeccy zapłacili gminie 
o 21 tys. zł mniej, niż warte były nierucho-
mości w Runowie sprzedane im przez 
gminę. Zamiast 552 tys zł. winni zapłacić 
573 tys. zł.        (c.d. na następnej stronie)

List otwarty
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AKTUALNOŚCI
(dokończenie z poprzedniej strony)

Przyczyną tej różnicy, była błędna 
kwalifikacja niektórych wydatków ponie-
sionych przez kupujących. Zamiast zali-
czenia ich do nakładów inwestycyjnych, 
tak jak my to uczyniliśmy, zaliczone zosta-
ły przez sąd do wydatków bieżących i nie 
mogły być odliczone od ceny zakupu.

My nadal uważamy, że wyliczenia 
i sprzedaż Małeckim w/w majątku była 
dobrym interesem dla gminy, dlatego 
oczywistym jest, że od wyroku śremskiego 
sądu odwołamy się.

Nadmieniamy też, że sporna kwota 
21 tys. złotych zapłacona została gminie 
przez firmę Małeckich w ubiegłym roku. 
A więc, o jakiej stracie tu mówimy?

W całej tej przykrej dla nas sprawie 
nie sposób nie odnieść się do dwóch 
kwestii. Roli poprzedniego Zarządu pod 
przewodnictwem burmistrza Zbigniewa 
Kalisza i niektórych gazet.

Obserwując zachowanie eks-bur-
mistrza Kalisza po sromotnej porażce 
w wyborach w 2002 roku i rozgłaszaniu 
przez niego „pewnych” i „wiarygodnych” 
informacji o rychłym skazaniu Jerzego 
Lechnerowskiego, potwierdzać możemy 
tezę, że zarzuty prokuratorskie napisane 
kilka lat temu, żądana i podtrzymywana 

przez lata kara były Zbigniewowi Kali-
szowi znane i kolportowane wśród miesz-
kańców, na co zresztą mamy dowody.  Z. 
Kalisz przypominał już o tym, drukując 
swoją ulotkę wyborczą z prezentacją jed-
nego z kandydatów z opaską na oczach 
(powszechnie odbieraną jako postać 
Jerzego Lechnerowskiego).  Dlatego, 
mamy prawo traktować tę sprawę jako 
„polityczną”. Do dzisiaj zresztą Z. Kalisz 
widzi  Komisarza zamiast burmistrza  
w naszej gminie, co dał wyraz na łamach 
Gazety Poznańskiej. 

Zabieramy głos również w obronie 
burmistrza Jerzego Lechnerowskiego, 
człowieka uczciwego, nieodmawiającego 
nikomu pomocy, który zamiast się bronić, 
milczy, przyjmując wszelkie oskarżenia, 
pomówienia, ludzi nieprzychylnych mu, 
zmierzających do pozbawienia go stano-
wiska. Grupie tej wiernie sekundują nie-
które gazety, które już samymi tytułami: 
„Dwa lata dla burmistrza”, „Skazany ucie-
ka” itp. podgrzewają atmosferę po to – jak 
twierdzi red. Sztyler z „Tygodnia Ziemi 
Śremskiej”- „żeby gazeta była poczytna, 
tytuł musi przyciągać”. A o krzywdzeniu 
człowieka, o naruszaniu dóbr osobistych 
zapomina się?

Czy burmistrz skieruje do sądu 
sprawę o naruszenie dóbr osobistych? 
Niewykluczone, ale na razie stwierdził, 
że ma już dość spraw sądowych, szka-
lujących gazet nie czyta, a póki co, 
będzie normalnie pracować. 

 „Kórniczanin” nie jest i nie powi-
nien być gazetą polityczną. Powinien 
informować jednak Czytelników o bie-
żących sprawach, szczególnie tych, 
dotyczących działania władzy. Dla-
tego pozwoliliśmy sobie zabrać głos 
w tej bulwersującej nasze środowisko 
sprawie, która dla nas - jak było już 
powiedziane - od początku była „poli-
tyczną” i jest sprawą przykrą dla nas, 
a szczególnie dla burmistrza Jerzego 
Lechnerowskiego. 

My, niżej podpisani, nie zgadzamy 
się z wyrokiem Sądu I instancji i wnie-
siemy odwołanie. Jesteśmy przekonani, 
że burmistrz uczyni podobnie.

Hoffmann Artur
Marciniak Grzegorz

Mieloch Marian
Obiegałka Adam

Stanisławski Bogdan

W dniach 17-18 września 2005 r. Liceum 
Ogólnokształcące w Kórniku świętowało nie-
codzienną uroczystość. W 60 rocznicę swego 
powstania otrzymało imię Generałowej Jadwigi 
Zamoyskiej oraz piękny sztandar ufundowany 
przez Samorząd Kórnicki. 

Obchodom jubileuszowym towarzyszył 
Zjazd Absolwentów szkoły. W organizację oraz 
uświetnienie uroczystości włączyło się wielkie 
grono ludzi i instytucji, bez których zaangażowa-
nia i poświęcenia to olbrzymie przedsięwzięcie 
nie miałoby szans powodzenia. 

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób,  
choćby tylko przez życzliwą obecność, współ-
tworzyli atmosferę tych niezapomnianych dni 
– przedstawicielom firm i zakładów, dyrekto-
rom szkół gminnych i powiatowych, pocztom 
sztandarowym, służbom miejskim - serdecznie 
dziękujemy.

Szczególnie ciepłe słowa kierujemy do tych, 
którzy kosztem własnego czasu podjęli trud 
organizowania obchodów i zjazdu (uczniowie, 
nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, 
absolwenci), do tych którzy udzielili finansowego
wsparcia oraz do tych, którzy patronowali ob-
chodom. Na wdzięczność zasługują wszyscy 
ofiarodawcy, bez względu na wielkość i wartość
świadczonej usługi. Szczególnie serdecznie 
dziękujemy organowi prowadzącemu liceum 
- Powiatowi Poznańskiemu, który był głównym 
SPONSOREM naszej uroczystości.

W imieniu społeczności liceum Dyrektor 
Liceum Halina Kalisz

Pomogli nam:
Kazimierz Bałęczny – Dyrektor Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Poznaniu
Janusz Bałęczny – wykonanie modernizacji boiska 

szkolnego

Fundatorzy sztandaru - Samorząd Kórnicki – Bur-
mistrz Jerzy Lechnerowski oraz Przewodniczący 

Rady Miejskiej Maciej Marciniak
Radni: Krystyna Janicka, Tadeusz Kuźma, Sewe-

ryn Waligóra
Fundacja „Zakłady Kórnickie”- Prezes Zarządu 

Kazimierz Grzesiak oraz 
v-ce prezes Zbigniew Kalisz

Bank Spółdzielczy w Kórniku – Prezes Katarzyna 
Zimniak

„Surówki” – Grześkowiak – Marcin Grześkowiak
Marianna Taczkowska - Tames P.P.H.U

Ks. Proboszcz Jerzy Kędzierski
Prof. dr hab. Stanisław Sierpowski – Dyrektor 

Biblioteki Kórnickiej
Pracownicy Biblioteki Kórnickiej – pomoc w or-

ganizacji wystawy, sesji historycznej, utrzymanie 
porządku w trakcie obchodów 

Leszek Grześkowiak – pomoc w przygotowaniu 
uroczystości na Podzamczu

Jacek Kozłowski i Orkiestra harcerska im. Księcia 
Jozefa Poniatowskiego 

TFP – Producent Tektury Falistej i Opakowań oraz 
Jędrzej Leciej

Major Ryszard Grześkowiak
Instytut Dendrologii PAN

Zakład Doświadczalny PAN oraz p. Roman 
Szymaszek

Sołectwa: Borówiec, Czmoniec, Dziećmierowo
Stanisław Jeziorski z Czmońca

Grupa Żywiec S.A.
Wytwórnia Czekolady „Terravita”

Apteka „Zamkowa” – Barbara Miara
„Progress” P.H.U. ZPCHR
Servis Security Sp. z o.o.

“Kombus” – Prezes Piotr Plewka
Szkoła Podstawowa w Radzewie

Firma „Kaśka” - Justyna Nowaczyk  

oraz pracownica Małgorzata Adamek
Leszek Orlewicz i Ochotnicza Straż Pożarna 

w Kórniku
Straż Miejska, Policja kórnicka

Bogdan Grabowski
Anna i Iwona Rauk – organizacja imprez  

sportowych dla absolwentów i ich rodziców 
w czerwcu 2005 r. 

Nauczyciele, młodzież, pracownicy LO w Kórniku 
– przygotowanie wystaw, obsługa zjazdu, dyżury 

na wystawach i podczas sesji
Maria Kuczyńska-Nowak i ks. Mirosław Skórnicki 

–przygotowanie programu artystycznego na 
Podzamczu

Ks. Mirosław Skórnicki – przygotowanie projektu 
folderu szkoły i plakatu 

Katarzyna Czachowska – przybliżenie postaci 
Generałowej Jadwigi Zamoyskiej, organizacja wy-
stawy oraz sesji historycznej w Zamku Kórnickim

Księża absolwenci i katecheci – celebrowanie 
mszy św.

Marek Gandecki – dyrygent chóru Castellum  
Cantans oraz Franciszek Nowak – prezes, wyko-

nanie uroczystego Koncertu Jubileuszowego       
w Zamku Kórnickim

Prof. Władysław Chałupka oraz absolwent Łukasz 
Błaszyk – prowadzenie  koncertu

Konferansjerzy - absolwenci  – Beata Szukalska 
i Hubert Marciniak

Absolwenci - udział w programie – Marcin Ćwikła, 
Michał Dębski i Daniel Piecuch oraz Marek  
Wierzbicki (absolwent VI LO w Poznaniu)

Organizatorzy biesiady na Błoniach – Absolwenci 
LO w Kórniku

Zofia i Wojciech Zimniakowie, Barbara Miara,  
Ewa Zwierzyńska, Maria Torczyńska, Mariola Laś, 
Danuta Szary, Seweryn Waligóra, Jan Wójkiewicz,

Anna Błaszkowiak, Jolanta Stępniak
Agata Majewska - Król 

„Gazeta Średzka”

 Patronat medialny:
Radio „Merkury” i Kórniczanin

PODZIĘKOWANIA ZA POMOC
W ZORGANIZOWANIU 60-CIO LECIA LICEUM
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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

REKLAMY

BRYKIET DRZEWNY
DO KOMINKÓW I PIECÓW

Mieczewo, ul. Szeroka 1
tel. 8138-068, kom. 606 792 482

- WYDAJNY ENERGETYCZNIE
- WYGODNY W UŻYCIU
- ZAPEWNIA CZYSTE  

SPALANIE

Firma Baccara  
zatrudni szwaczki. 

Zgłoszenia osobiste lub 
telefoniczne,  

Mosina ul. Kolejowa 33,  

tel: 8132-664;  
8136-113 
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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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KRONIKA KRYMINALNA

AKTUALNOŚCI

Październik:
●  27 zgłoszono uszkodzenie pojazdu kopar-

ko-ładowarki
●  28 zatrzymano osoby poszukiwane przez 

KMP Szczecin
●  28 odnotowano kradzież elementów sys-

temu alarmowego w Borówcu
●  28 zgłoszono włamanie i kradzież w Bo-

rówcu. Zginął komputer
●  29 zgłoszono włamanie do barakowozu 

w Kamionkach. Skradziono elektronarzę-
dzia

●  31 w Koninku odnaleziono zwłoki kobiety 
poszukiwanej przez KPP Środa Wlkp.

●  31 w Błażejewie zatrzymano osoby poszu-
kiwane przez KPP Będzin

Listopad:
● 1 odnotowano włamanie i kradzież mienia 

w Prusinowie
● 1 w okolicach Radzewa zatrzymano kierują-

cego samochodem Fiat 126p po spożyciu 
alkoholu 

●  3 zgłoszono usiłowanie kradzieży samo-
chodu VW Passat w Borówcu

●  3 zgłoszono kradzież paliwa z baków 
samochodów ciężarowych w Gądkach

●  4 w Kamionkach zatrzymano nietrzeźwego 
rowerzystę

●  5 w Koninku odnotowano kradzież Fiata 
126p

●  7 odnotowano kradzież przewodu teleko-
munikacyjnego w Trzykolnych Młynach

●  8 w Skrzynkach doszło do kradzieży sa-
mochodu marki Opel

●  9 w Robakowie skradziono dwa samocho-
dy, jeden marki Honda, drugi marki Ford

●  9 w Jaryszkach doszło do kradzieży paliwa 
ze stacji paliw

●  13 w Borówcu skradziono krzewy ozdob-
ne

●  13 głoszono kradzież tablic rejestracyjnych 
od samochodu Deawoo Matiz

●  13 w Kamionkach zatrzymano nietrzeźwe-
go rowerzystę  opr ŁG

Na podstawie informacji uzyskanych 
w Komisariacie Policji w Kórniku przed-
stawiamy niektóre przestępstwa, jakie 

zgłoszono lub ujawniono na 
terenie Gminy Kórnik od 26 października 
do 13 listopada bieżącego roku.

Komisariat Policji w Kórniku informuje, 
że w związku z licznymi przypadkami 
związanymi z pogryzieniami przez psy na 
terenie kraju, wspólnie ze Strażą Miejską 
rozpoczynają się działania, które będą miały 
na celu sprawdzenie między innymi:

- czy pies został zarejestrowany w Urzę-
dzie Miejskim w Kórniku

- czy odbył w terminie szczepienia
- czy psy trzymane są zgodnie z obowią-

zującymi przepisami

W przypadku stwierdzenia nieprawidło-
wości wobec właścicieli psów będą wycią-
gane surowe konsekwencje przewidziane 
w przepisach prawa. 

W dniu 10 listopada 2005 roku na 
drodze nr 434 w Bninie, około godziny 
18:25 kierujący samochodem dostawczym 
marki Seat Inca koloru zielonego, zjechał 
na pobocze i uderzył w drzewo ponosząc 
śmierć na miejscu zdarzenia. Świadkowie 
tego typu wypadku proszeni są o zgłoszenie 
się do Sekcji Ruchu Drogowego Komendy 
Miejskiej Policji w Poznaniu przy ul. Petera 
Mansfelda 8, p. nr 7 lub telefonicznie tel. 
8414429 i czynny całą dobę tel. 8414411

Komenda Miejska Policji w Poznaniu

STRAŻACY 
W AKCJI

Kórniccy strażacy uczestniczyli w ko-
lejnych akcjach

● 22 października gasili pożar trawy 
w Bninie na ulicy Armii Krajowej. 

30 października na ulicy Krasickiego 
w Kórniku wybuchł pożar śmietnika. W tym 
samym dniu zabezpieczali miejsce wy-
padku na skrzyżowaniu Trasy Katowickiej 
z drogą do Dziećmierowa. 

● 4 listopada z dachu na szkole 
w Szczodrzykowie usunęli martwe gołębie, 
które na polecenie weterynarza zostały 
zakopane. 

● 6 listopada zabezpieczali miejsce ko-
lejnego wypadku na Trasie Katowickiej. 

● 7 listopada odwiedzili Szkołę Pod-
stawową w Szczodrzykowie, w której 
uczniowie klas pierwszych oraz przedsta-
wiciele pozostałych podstawówek w gminie 
odebrali światełka odblaskowe. 

● 8 listopada strażacy pojechali zabez-
pieczyć miejsce wypadku oraz lądowanie 
śmigłowca. Tym razem w Runowie samo-
chód wjechał na słup energetyczny. 

● 9 listopada zapalił się samochód w Bo-
rówcu na ul. Zapomnianej. W tym samym 
dniu w Kórniku na placu Niepodległości 
doszło do zwarcia w instalacji elektrycznej, 
ale na szczęście pożaru nie było. 

● 10 listopada strażacy zabezpieczali 
miejsce wypadku na Trasie Katowickiej 
w kierunku do Poznania. Tego samego 
dnia doszło do innego wypadku- kierowca 
jadący od strony Śremu – za Bninem zje-
chał na pobocze jezdni, uderzył w drzewo, 
ponosząc śmierć na miejscu. Strażacy 
zabezpieczali miejsce tego śmiertelnego 
wypadku. RW

REFERAT PLANOWANIA 
PRZESTRZENNEGO  

URZĘDU MIEJSKIEGO  
INFORMUJE

W związku z trwającą procedurą opra-
cowywania zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Kórnik dla części miasta 
Kórnika, dotyczącego obszaru wzdłuż linii 
brzegowej Jeziora Kórnickiego od ulicy 
Woźniaka do ulicy Jeziornej (promenada) 
i złożonymi przez mieszkańców w powyż-
szej sprawie uwagami, Burmistrz Gminy 
Kórnik postanowił przekazać złożone 

uwagi autorowi opracowania z dyspozycją 
przygotowania alternatywnego projektu. 

Przygotowany w konsultacji z zainte-
resowanymi stronami projekt zostanie po-
nownie wyłożony do publicznego wglądu, 
o terminie którego mieszkańcy zostaną 
powiadomieni.   

Program sesji Rady Miejskiej, która 
odbędzie się dnia 30.11.2005r w sali 
Strażnicy OSP w Kórniku, obejmuje m.in. 
projekt uchwały zatwierdzającej zmianę 
studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego dla miej-
scowości Borówiec, Kamionki, Szczytniki, 
Koninko oraz dla miejscowości Czmoniec 
i Radzewo. ■

BAZA W BUDOWIE
Budowa stacji bazowej telefonii ko-

mórkowej w Bninie SKR trwa. Niedawno 
mieszkańcy zaalarmowali władze około 
godziny 22:00, że coś dziwnego dzieje 
się na wybudowanym już maszcie. Przy-
puszczano, że może być to samobójca... 
Okazało się, że właśnie pod osłoną nocy 
zaczęto instalować elementy techniczne 
na maszcie. Czy jest to kolejny zabieg by 
ukryć działania przed okoliczną społecz-
nością? Do UM w Kórniku dotarły doku-
menty potwierdzające, że Spółdzielnia 
Mieszkaniowa w Swarzędzu otrzymała 
9 sierpnia zawiadomienie o wszczęciu 
procedury przyznawania pozwolenia na 
budowę i o możliwości zapoznania się 
z dokumentacją sprawy a 15 września 
samą decyzję o pozwoleniu na budowę. 
Nieprawdą okazało się więc twierdzenie 
przedstawicieli Spółdzielni, że nie była 
ona powiadamiana. Już po zamknięciu 
tego numeru Kórniczanina, w czwartek 
17 listopada miało dojść do spotkania 

z inwestorem. O jego wynikach poinfor-
mujemy w następnym numerze. ŁG
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11 listopada to bardzo ważny dzień w histo-
rii Polski. Rocznica odzyskania niepodległości, 
wydarzenie, o którym wszyscy powinniśmy 
pamiętać. By uczcić święto wywieszamy flagi 
narodowe i… Właśnie. Co jeszcze robimy? 
Jest wiele sposobów na spędzenie tego wy-
jątkowego dnia. Warto poświęcić kilka wolnych 
chwil nie tylko na relaks i odpoczynek, ale i na 
spotkanie z historią.

Taką możliwość już od pięciu lat mają ci, 
którzy w wieczór 11 listopada odwiedzają mury 
zamku kórnickiego. Odbywa się tam Finałowy 

Koncert Laureatów Powiatowego Konkursu 
Recytatorskiego „Wpisani w Historię”. Koncert 
jest podsumowaniem konkursowych zmagań 
młodych recytatorów, a oprócz tego doskonałą 
lekcją historii, gdyż zawsze prezentacjom 
towarzyszy krótki spektakl patriotyczny przygo-
towany przez uczniów szkół naszej gminy lub 
wychowanków drużyn harcerskich kórnickiego 
hufca ZHP.

Tegoroczni laureaci pierwszych trzech 
miejsc konkursu recytatorskiego zaprezen-
towali przed zgromadzoną w zamku publicz-
nością przygotowane wiersze i fragmenty 
prozy z twórczości Jana Pawła II. Zwycięzcy 
i wyróżnieni otrzymali dyplomy i nagrody książ-
kowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe 
w Poznaniu. Niepodległościowy spektakl 
tym razem został poświęcony marszałkowi 
Józefowi Piłsudskiemu – przywódcy młodej, 
niepodległej Polski. Goście mogli wysłuchać 
oryginalnego pierwszego radiowego nagrania 
przemówienia Marszałka, a następnie pieśni 
patriotycznych, w tym „Roty Piłsudczyków” 
wykonanych przez Artystyczną Drużynę 
Harcerską „Hajduczki” z Robakowa. Na 
zakończenie Koncertu głos zabrali goście 
niepodległościowego wieczoru - ksiądz kape-
lan Chorągwi Wlkp. ZHP Paweł Kujawa, który 
zawsze odwiedza nasze miasto i uczestniczy 
w patriotycznym spektaklu  w dniu Święta 
Niepodległości, burmistrz Kórnika pan Jerzy 
Lechnerowski oraz wieloletni przyjaciel kórnic-
kich harcerzy pan Ryszard Pomin. Wszyscy 
życzyli uczestnikom Koncertu Finałowego, 

gościom i organizatorowi – Komendzie Hufca 
Związku Harcerstwa Polskiego im. Tytusa hr. 
Działyńskiego w Kórniku wielu następnych 
edycji Konkursu Recytatorskiego i patriotycz-
nych spotkań z okazji Święta Niepodległości.

W tym roku odbyła się już piąta edycja kon-
kursu, który na trwałe wpisał się w kalendarz 
imprez kulturalnych Kórnika. Jest bardzo po-
pularny wśród uczniów i wychowawców wielu 
placówek oświatowych naszego powiatu, 
o czym również  świadczą liczne tegoroczne 

zgłoszenia z osiemnastu szkół podstawowych 
i gimnazjów z Kórnika, Koziegłów, Robakowa, 
Szczodrzykowa, Czapur, Bnina, Paczkowa, 
Lubonia, Daszewic, Radzewa, Rogalinka, 
Czerlejna, Siekierek, Mosiny, Czrewonaka. 
Patronat nad tym patriotycznym wydarzeniem 
objęło Starostwo Powiatu Poznańskiego, 
Urząd Miejski w Kórniku oraz Komenda Hufca 
Związku Harcerstwa Polskiego im. Tytusa hr. 
Działyńskiego w Kórniku.

Organizatorzy konkursu wybierając temat 
tegorocznych recytacji połączyli historię ze 
współczesnością, pamięć z dumą i hołdem... 

Młodzi wykonawcy zmagali się z poezją i prozą 
Karola Wojtyły. Zaprezentowane utwory były 
niezwykle różnorodne, tak jak różnorodna jest 
twórczość Jana Pawła II. Poprzedzone szkol-
nymi eliminacjami, w których wzięło udział 320 
uczniów, przesłuchania konkursowe odbyły 
się 9 listopada br. i zostały przeprowadzone 
w trzech kategoriach wiekowych: wychowan-
ków klas 1 – 3 szkoły podstawowej: 18 repre-
zentantów, starszych klas SP: 17 uczniów oraz 
19 przedstawicieli gimnazjów. Oceny młodych 
recytatorów  dokonało jury w składzie: Jadwiga 
Chułek, Halina Danieluk, Teresa Lubińska 
dla klas 1 –3 SP, Zofia Wojciechowska, Anna 
Paprocka, ks. Grzegorz Gałkowski, dla klas 4 
– 6 SP, Danuta Nestorowicz, Iwona Krzyża-
niak, ks. Mirosław Skórnicki dla najstarszych 
wykonawców.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy. 

Oto nazwiska laureatów trzech pierwszych 
miejsc oraz wyróżnionych: w kategorii klas 
1 – 3 szkół podstawowych I miejsce zajęła 
Zuzanna Jankowska z Daszewic; dwa II miej-
sca jury przyznało Albertowi Tyborowskiemu 
z Koziegłów i Marcinowi Borysiewiczowi 
z Bnina oraz dwa III miejsca Dorocie Chmie-
lewskiej ze szkoły w Szczodrzykowie – filia 
Robakowo i Marii Urbańskiej ze szkoły nr 1 
w Luboniu. Wyróżnienie za wykonanie prozy 
otrzymała Zuzanna Frąckowiak ze szkoły nr 1 
w Kórniku. W kategorii klas 4 - 6 szkół podsta-
wowych I miejsce zdobyła Kornelia Juchacz 
z Czerlejna i Klaudia Laś z Bnina, II miejsce 
Malwina Sarzyńska z Daszewic i III miejsce 
Teresa Kowalska z Kórnika, a wyróżnienia 
wywalczyły Karina Materna z Czapur i Anna 
Jarmuszkiewicz z Kórnika.

W kategorii szkół gimnazjalnych I miej-
sce zdobyła Agnieszka Gacek z Kórnika, 
II miejsce Katarzyna Spychała z Czerwonaka 
i aż trzy III miejsca jury przyznało: Joannie 
Przybyle z Lubonia, Elizie Gruszce z Czerlej-
na i Agnieszce Tomczak z Mosiny, a wyróż-
nienie Michałowi Sielickiemu z Rogalina. 

Helena Tomaszewska 
Organizator  Powiatowego Konkursu Recy-

tatorskiego „Wpisani w Historię” oraz Koncertu 
Finałowego z okazji Święta Niepodległości 
Polski serdecznie dziękuje Urzędowi Miej-
skiemu w Kórniku i Starostwu Powiatowemu 
w Poznaniu za pomoc w realizacji zadań.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI
W ZAMKU KÓRNICKIM

WYSTĘPUJĄ „HAJDUCZKI” Z ROBAKOWA

AGNIESZKA GACEK 
- 1 MIEJSCE WŚRÓD GIMNAZJALISTÓW
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Dzień 11 listopada jest dniem szcze-
gólnym dla nas Polaków. Świętujemy 
wtedy odzyskanie niepodległości, która 
dla naszych przodków, tych uciśnionych 
pod zaborami czy w czasie okupacji, była 
wartością, o której śnili, za którą wal-
czyli i oddawali życie. Data 11 listopada 
wiążąca się z końcem I wojny światowej 
i wskrzeszeniem Polski była w okresie 
międzywojennym najważniejszym świę-
tem państwowym i okazją do radosnego 
manifestowania polskości dla odrodzonego 
narodu. Święto to w szczególny sposób 
nie pasowało reżimowi komunistycznemu 
w planach wprowadzania „nowego ładu” po 
II wojnie światowej i na dziesiątki lat znik-
nęło z oficjalnego kalendarza państwowego 
zastąpione świętem 22 lipca. Od kilkunastu 
lat znów możemy świętować dzień odzy-
skania niepodległości. 

W tym roku głównym akcentem obcho-
dów 11 listopada w naszej gminie, a jak 
twierdzą niektórzy w całej Wielkopolsce 
było odsłonięcie na robakowskim cmenta-
rzu pomnika ku czci „Obrońców Ojczyzny”. 
Piękny monument przedstawiający anioła 
wolności wypuszczającego do lotu orła sta-
nął w zadziwiającym tempie. Jak podkreślili 
autorzy projektu i współwykonawcy Marcin 
Radziejewski i Igor Mikoda związani z po-
znańską ASP jest to jeśli nie największy to 
jeden z największych pomników tego typu 
w Wielkopolsce . Wydawało się, że budo-
wa potrwać musi przynajmniej pół roku. 
Dzięki wysiłkowi wielu ludzi udało się to w 4 
miesiące. Inicjatorem przedsięwzięcia był 
ks. proboszcz Eugeniusz Leosz . Jego po-
mysł podchwycili inni i tak powstał komitet 
budowy, w którego skład weszli radni RM 
w Kórniku z parafii Robakowo Andrzej Sur-
dyk i Janusz Wojtuś, Sołtysi wszystkich wsi 
tej parafii: Józef Białkowski, Lucjan Sklepik, 
Stefan Sosnowski, Alicja Staniecka-Wil-
czak oraz Franciszek Rozmiarek i Teodor 
Kijak.   Jak powiedział podczas ceremonii 
odsłonięcia właśnie kombatant Teodor Kijak 
upamiętniono pomnikiem wszystkich tych, 
którzy w dziejowych próbach jakimi podda-
no Polaków mężnie poświęcali swe życie 
dla kraju i choć marzyli o wolnej Polsce 
nigdy nie myśleli nawet o tym, że przyszłe 
pokolenia będą stawiać im pomniki.

Sama uroczystość odsłonięcia miała 
podniosłą oprawę. Rozpoczęto oczywiście 
od mszy św. w miejscowym kościele para-
fialnym odprawionej przez ks. prałata prof. 
Bogdana Częsza. Wysłuchaliśmy także 
przepięknego, patriotycznego słowa boże-

go. Liturgię uświetniła orkiestra Odlewni Że-
liwa ze Śremu, która towarzyszyła również 
dalszej ceremonii jaka odbyła się juz przy 
pomniku. Licznie zgromadzeni mieszkańcy 
w tym również wszyscy kombatanci z okolic 
oraz delegacje m. in. samorządowców, 
związków kombatanckich, Izby Rzemieśl-
niczej, Bractwa Kurkowego, szkół i inne  
wysłuchali okolicznościowych przemówień, 
oraz byli świadkami poświęcenia, którego 
dokonał ks. prałat. Symbolicznego aktu 
odsłonięcia i przecięcia wstęgi opasującą 
postać anioła dokonał burmistrz Jerzy Lech-
nerowski, który przyjął honorowy patronat 
nad budową. Później złożono pod pomni-
kiem wiązanki kwiatów. Dzięki członkom 
Caritasu i pracownikom robakowskiego 
Gimnazjum zorganizowano poczęstunek 
dla gości.

Monument jest okazały i piękny. Zrobio-
ny ze specjalnego betonu w najbliższym 
czasie będzie jeszcze bielał, aż jego barwa 
zleje się z kolorem wykonanego z żywicy 
orła. Do przyszłego roku cokół pomnika ma 
być  obłożony marmurem i ma pojawić się 
tablica z napisem.  

Proboszcz Eugeniusz Leosz dziękuje 
wszystkim za dobrą współpracę i życzli-
wość. 

Komitet Budowy Pomnika „Obrońcom 
Ojczyzny” dziękuje wszystkim sponsorom, 
którzy przyczynili się do tego wielkiego 
dzieła. Byli to miedzy innymi:

Urząd Miasta i Gminy Kórnik oraz Rada 
Miejska w Kórniku, Rady Sołeckie wsi Ro-
bakowo-Osiedle, Robakowo-Wieś, Dacho-
wa, Gądki, Rolnicza Spółdzielnia Produk-
cyjna Robakowo, Luk-Pol, Kompleksowe 
Biuro Usług Geodezyjno-Projektowych, 
Kombus Kórnik, Jagrol Kórnik, Firma Han-
dlowa „Kram” Borówiec, Firma Odlewnicza 
„Muntil” Runowo, Firma Handlowa T.M. 
Małeccy, „Consiglo International” sp. z o.
o., Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Babki, 
Zarząd Spółki TFP sp. z  o.o., Fundacja Za-
kłady Kórnickie, Firma państwa Szczęsnych 
z Robakowa, Janina i Czesław Majchrzako-
wie, Truck Euro Service Wielkopolska ZBO, 
Anna i Kazimierz Ruszczyńscy, Andrzej 
Mieloch, Krystyna i Antoni Odzimek, Dorota 
i Piotr Wujkowie, Koło Kombatantów Kórnik 
oraz sponsorzy indywidualni. 

Z okazji niepodległościowego święta 
zorganizowano szereg innych uroczysto-
ści i wydarzeń. Obok opisywanego w tym 
numerze Kórniczanina finału konkursu 
„Wpisani w Historię” w szkołach odbyły się 
okolicznościowe akademie. 

Również w „starej szkole” w Borówcu 
zorganizowano obchody święta podczas, 
których kształtująca się wspólnota parafial-
na śpiewała pieśni patriotyczne. Nie obyło 
się bez tradycyjnych, pysznych rogali.

Choć nie na każdym domu pojawiła 
się biało-czerwona flaga, to trzeba 
przyznać, że wielu pamiętało o tym 
drobnym ale jakże wymownym ge-
ście. 

Również władze samorządowe 
uczciły bohaterów zmagań o wolność 
i niepodległość Polski składając wią-
zanki kwiatów w miejscach pamięci 
narodowej.

Oprócz kombatantów, burmistrza, 
radnych i delegacji szkół kwiaty pod 
tablicą na kościele i na grobach na 
cmentarzu w Kórniku złożył również 
wicewojewoda Waldemar Witkowski. 
Wartę pełni l i  tradycyjnie żołnierze 
i harcerze. Niestety mimo zapowiedzi 
w naszej gazecie i internecie tylko 
kilku mieszkańców współuczestniczyło 
w składaniu hołdu bohaterom. Nie było 
też „morza” zniczy na ich grobach.

12 listopada w Koszutach, zgodnie 
z tradycją do wspólnego śpiewania za-
prosił Jacek Kowalski wraz z zespołem 
Monogramista JK. Dzięki gościnności 
Muzeum Ziemi Średzkiej stary dworek 
szlachecki znów został ożywiony patrio-
tycznymi nutami, dla których osnową 
były ciekawe komentarze Kowalskiego 
a nawet poezja recytowana przez jego 
córkę. Starsi uczestnicy spotkania 
przypomniel i  sobie czasy gdy za-
miast przesiadywać przed telewizorem 
wspólnie śpiewało się i rozmawiało na 
ważne tematy „ku pokrzepieniu serc”, 
dla młodszych była to doskonała okazja 
by poznać różnorodność polskiej kul-
tury i historię swojego narodu. Oprócz 
strawy dla ducha było oczywiście coś 
dla ciała – pyszne domowe ciasto i kie-
liszek wina dla każdego. ŁG

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

PRZEMAWIA T. KIJAK

PYSZNE ROGALE W BORÓWCU

DELEGACJE NA CMENTARZU

J. KOWALSKI W KOSZUTACH
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W dniu 11 listopada 1915 roku waty-
kański dziennik „L’Osservatore Romano” 
publikował wzruszający list Henryka 
Sienkiewicza do kardynała Pietro Gaspari 
– sekretarza stanu za pontyfikatu Bene-
dykta XV, dziękujący za „{...}gorliwą dzia-
łalność{...} na rzecz nieszczęśliwych ofiar 
w Polsce”. Zapewniał, że „{...} niezależnie 
od tego, jaki będzie rezultat kolekty /zbiórki/ 
przeznaczonej przez Ojca Świętego na 
rzecz Polski, wiecznie trwać będzie nasza 
wdzięczność i wzrastać przekonanie, że 
w godzinie klęski i bólu zwracać się trzeba 
przede wszystkim i tylko do Stolicy Świętej. 
Naród Polski był zawsze głęboko katolicki, jego 
wiara wyszła zwycięsko z najcięższych prób, 
ale dobroć ojcowska Ojca Świętego i miłość, 
którą okazał On naszej drogiej Ojczyźnie, 
sprawiają, że Jego osoba jest nam szczegól-
nie droga i szczególnie u nas czczona. Imię 
Benedykta XV wspominane jest z czułością 
synowską w każdym zakątku naszego rozle-
głego kraju, teraz przesiąkniętego krwią i łzami. 
Wszystkie oczy wznoszą się ku Niemu, pełne 
nadziei i mocnej wiary, że gdyby nawet cały 
świat opuścił Polskę w jej bólu, wówczas jesz-
cze znalazłby obrońcę w osobie najlepszego 
i najszlachetniejszego z ojców. Oby Opatrz-
ność Boska sprawiła, aby nadszedł dzień obie-
cany dla narodu polskiego, by naród ten mógł 
dowieść swej pobożności i swej wdzięczności 
faktem, a nie tylko słowami”.

Było za co dziękować. Dwa tygodnie póź-
niej, wychodzące w Stanach Zjednoczonych 
„Wiadomości Kuriera Polskiego” doniosły: 
„{...} w dniu 21 XI br., w myśl zarządzenia 
Ojca Świętego, odbyły się na całym świecie 
katolickim nabożeństwa błagalne na intencję 
wyniszczonej straszną wojną ziemi polskiej, 
podczas których wygłoszone zostały przez 
przedstawicieli episkopatu katolickiego oko-
licznościowe kazania. Ofiary, jakie zebrano 
w tym dniu w kościołach całego świata – roz-
porządzeniem Ojca Świętego – przeznaczone 
zostały na rzecz ludności polskiej, dotkniętej 
operacjami wojennymi w Polsce. W dniu 21 
XI śwat katolicki złożył w świątyniach Pańskich 
hołd męczennicy – Polsce i w myśl miłosierdzia 
chrześcijańskiego złożył daninę na otarcie łez 
bezdomnym nędzarzom  polskim, pozbawio-

nym chleba , dachu nad głową na własnej, 
krwią serdeczną zroszonej ziemi polskiej{...}”.

Powyższe dwa cytaty wprowadzają nas 
w istotę problemu. Przedmiotowa akcja pomo-
cowa dla Polski była efektem usilnych starań 
wielu instytucji i wybitnych ludzi. Widzimy 
wśród nich, na przykład, noblistę Henryka 
Sienkiewicza – honorowego prezesa Komitetu 
Veveyskiego w Szwajcarii, czy księcia biskupa 
Adama Stefana Sapiehę – stojącego na czele 
odpowiedniego komitetu krakowskiego. 

Wielkie znaczenie miała odezwa polskiego 
episkopatu do arcybiskupów i biskupów całego 
świata katolickiego. 

Kolekta „papieska” przyniosła dochód 
w wysokości 387 249,66 franków szwajcarskich. 
Donatorami były diecezje, parafie i klasztory 
wszystkich bez mała krajów europejskich, re-
prezentowane były obie Ameryki, Azja, Australia, 
a nawet tak egzotyczne kraje, jak Filipiny, Mar-
tynika, Nowa Gwinea, Tahiti, Trynidad, Wyspy 
Reunion. Zdecydowanie największej pomocy 
udzieliły 24 diecezje niemieckie.

Kolekta, której patronował Benedykt XV 
miała niewątpliwie również wydźwięk poza-

materialny. Informowała i uwrażliwiała narody 
świata na tzw. sprawę polską, aktualną tra-
giczną sytuację polityczną naszego kraju oraz 
meandry jego historycznych losów. 

O wszystkim tym dowiadujemy się szcze-
gółowo z wydanej ostatnio książki dr Danuty 
Płygawko, zawierającej wyniki prowadzonych 
przez Nią od wielu lat kwerend w archiwach 
Polski, Stanów Zjednoczonych, Francji i Włoch. 
Bezpośrednim bodźcem do napisania tej książki 
było dokonane przez Autorkę w styczniu 2005 
roku, w bibliotece PAN w Rzymie, odkrycie waż-
nego zespołu odnośnych do tematu archiwaliów, 
dotąd niewykorzystanych naukowo. 

Nie bez znaczenia dla podjęcia trudu pisar-
skiego był fakt, że w dniu 21 listopada bieżące-
go roku minie 90 rocznica omawianej kolekty 
„papieskiej”, a także to, iż na Stolicy Piotrowej 
zasiadł niedawno Benedykt XVI – następczy 
imiennik patrona owej kolekty. 

Lektura książki dr Danuty Płygawko pre-
zentuje Jej znakomity warsztat, jak również do-
skonałą znajomość epoki, pozwalającą osadzić 
przedmiotową problematykę w szerokim kon-
tekście polskim i zagranicznym. Bardzo cenne 
są aneksy wypełnione spuścizną epistologra-
ficzną „bohaterów” omawianej akcji pomocowej. 
Ciekawa konstrukcja książki, a nadto właściwa 
Autorce swada pisarska czynią z pracy lekturę 
pasjonującą, łatwą w odbiorze.

Polecam ja nie tylko czytelnikom zaintereso-
wanym nowożytną historią Polski, stosunkami 
polsko-watykańskimi, czy dziejami Kościoła.

I jeszcze kilka słów o Autorce: rodowita 
Wielkopolanka, od kilku lat zamieszkała w Kór-
niku, historyk, adiunkt w Instytucie Historii Uni-
wersytetu im. Adama Mckiewicza w Poznaniu, 
specjalistka z zakresu XIX i XX wieku w tym 
działalności Polonii  francuskiej i amerykań-
skiej, uznany „sienkiewiczolog” stypendystka 
ważnych polonijnych towarzystw i fundacji 
naukowych (Paryż, Nowy Jork, Szwajcaria).

Książka – rekomendowany nabytek dla 
każdej biblioteki, Autorka – wartościowy naby-
tek dla Kórnika, z którego wiedzy skorzystamy 
w przygotowywanej monografii naszego Dwu-
miasta. Jerzy Fogel 

Okładka książki

Z powodów technicznych z opóź-
nieniem otrzymaliśmy listę nauczycieli 
i pracowników Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Tytusa Działyńskiego nagrodzonych 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Oto 
oni: Achtabowska Małgorzata, Buszkie-
wicz Izabela, Cepka Jerzy, Godlewska 
Beata, Górna Beata, Jakubowska Lidia, 
Lubińska Teresa, Majewska–Król Agata, 
Przybylska Dorota, Przymusińska Tere-
sa, Pucek Katarzyna, Ratajczak Elżbieta, 
Serwatkiewicz Alicja, Sobańska Janina, 
Szary Danuta, Szybiak Ewa, Wasylkow-
ska-Ziółkowska Eliza, Zakrzewska Maria, 
Dukarska Joanna, Grześkowiak Andrzej, 
Gabryelewicz Elżbieta, Janecka Teresa, 
Krajewska Magdalena, Król Urszula, 
Stachowiak Stanisław, Witczak Barbara, 
Ciastowska Zofia.

W szkole odbyło się przedstawienie 
połączone z życzeniami dla nauczycieli 
i pracowników. Odbyło się też wspólne 
spotkanie z udziałem Rady Rodziców

WATYKAŃSKIE REWELACJE KÓRNICZANKI

Dr D. PŁYGAWKO NA TLE TYBRU I ZAMKU ANIOŁA - RZYM, STYCZEŃ 2005 R.
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„Pies jest najlepszym przyjacielem 
człowieka” – mówi stare powiedzenie. 
W obliczu doniesień prasowych o śmiertel-
nych pogryzieniach, z drugiej strony wobec 
wieści o strasznym traktowaniu zwierząt 
przez niektórych właścicieli owa przyjaźń 
człowieka ze zwierzęciem jawi się w innym, 
złym świetle.

Niedawno do naszej redakcji zgłosiła 
się pewna pani informując, że w jednej 
ze wsi naszej gminy została dotkliwie 
pogryziona przez psa. Jak relacjonowała: 
najpierw grupa kilku kundli napadła matkę 
z dzieckiem, potem właśnie ją. Po chwili 
nadjechał ciągnik, który wtoczył się na 
jedno z gospodarskich podwórek, a za nim 
pobiegły i psy. Pan, który wysiadł z pojazdu 
pogłaskał pieski, które łasiły się do niego, 
ale pogryzionej powiedział, że to nie jego 
zwierzęta...

Niestety podobne sytuacje mają miejsce 
w wielu wsiach, ale i w samym Kórniku, 
czego doświadczył również autor tego arty-
kułu. Nie chcę analizować każdego z przy-
padków z osobna, choć relacja pogryzionej 
opisywała olbrzymi brak odpowiedzialności 
właścicieli psów, którzy najpierw się do 
nich nie przyznawali, potem nawet poka-
zali świadectwo szczepienia, ale przez cały 
czas lekceważyli zaistniałą sytuację. 

Warto na pewno szerzej zbadać pro-
blem opieki nad czworonogami, regulacje 
prawne i ich przestrzeganie.

Każdy pies posiadający właściciela po-
winien zostać zarejestrowany w Urzędzie 
Miejskim. Jest to wymóg przepisów na 
szczeblu centralnym a nie wymysł władzy 
lokalnej. Przepisy ministerialne dopusz-
czają pobieranie opłat za posiadanie psa 
w wysokości nawet 50 zł rocznie. Nasz 
samorząd określił stawkę podatku za psa 
na kwotę 15 zł, płatną do 15 marca każ-
dego roku. 

Właściciel gospodarstwa rolnego może 
posiadać 2 psy bez opłaty, jednak i te 
muszą zostać zarejestrowane. Z infor-
macji UM w Kórniku wynika, że w gminie 
zarejestrowanych mamy 1535 psów, 
w tym kilka osobników ras uważanych 
za niebezpieczne. Należy zauważyć, że 
kilka wsi zaniedbuje rejestrację, więc psów 
może być około 2000. Podatek zapłacono 
za 254 psy.

Pies zarejestrowany powinien być 
zaopatrzony w obrożę oraz znaczek po-
zwalający na identyfikację właściciela (do-
stępne w Referacie Ochrony Środowiska 
UM pokój 201). 

Jakie są możliwości egzekwowania 
przepisów o rejestracji i opłatach? 

Niestety mało efektywne ze względu 
na brak „narzędzi” i nieodpowiedzialność 
ludzi. 

Zdarza się często, że jeśli Urząd Miej-
ski wezwie do zapłaty osobę, która płaciła 
w roku poprzednim to delikwent odpowiada, 
że psa już nie ma, choć nie zawsze jest to 
prawda.

Kontrolować ludzi z psami może Straż 

Miejska lub Policja. Ale jak udowodnić, że 
pies należy właśnie do danej osoby, jeśli nie 
ma identyfikatora i jest puszczony luzem? 
To nic, że pies idzie przy nodze lub pilnuje 
podwórka – zawsze można powiedzieć, 
że to przybłęda – i tak się niestety często 
mówi.

Rozwiązaniem lub straszakiem byłoby 
wtedy odwiezienie psa do schroniska. I tu 
rodzi się problem. Kto ma to zrobić i dokąd 
odwieźć zwierzę?

W naszej gminie nie ma nikogo spełnia-
jącego rolę „hycla”. Straż Miejska nie ma 
uprawnień do posługiwania się bronią pneu-
matyczną i choć w dyspozycji jest strzelba 
Palmera to nie mogą jej używać. Nie ma 
też możliwości przewozu zwierząt. Urząd 
nie zadbał aby ktoś inny zajął się łapaniem 
bezpańskich psów. A nawet, jeśli byłby ktoś 
taki - nie miałby gdzie ich odwozić, gdyż nie 
mamy jako gmina umowy z żadnym schro-
niskiem dla zwierząt. Jednym z powodów 
tej sytuacji jest to, że chyba wszystkie oko-

liczne schroniska są przepełnione i warunki 
w nich są fatalne.

W 2004 roku powstał pomysł budowy 
nowoczesnego międzygminnego schroni-
ska w Skałowie (gmina Kostrzyn). Począt-
kowo 17 gmin, później 11 miało współfinan-
sować budowę i utrzymanie obiektu. Kórnik 
jest jednym z sygnatariuszy porozumienia, 
ale niestety inwestycja odkładana jest na 
kolejne lata, planowane koszty budowy 
wzrastają. 

Na razie więc bezpańskie psy mogą 
bezkarnie błąkać się po terenach naszej 
gminy a właściciele psów, którzy nie chcą 
wobec organów władzy przyznać się do 
posiadania zwierzęcia mogą kłamać bez 
obaw, że stracą swego pupila.

Oprócz niedociągnięć w przepisach 
i w ich przestrzeganiu pozostaje sprawa 
świadomości ludzi.

Ile razy zdarza się, że przygarniamy 
zwierzę, potem ono nudzi się nam, obo-
wiązki wobec niego nas przerastają - wiec 
porzucamy „najlepszego przyjaciela”?

Ile razy pies jest wiernym stróżem, ale 
wegetuje na łańcuchu w nieocieplonej budzie 

lub biega po okolicy bez kontroli nauczony 
gryźć obcych? Dlaczego często nie bierzemy 
odpowiedzialności za swoje psy?

Za ulotką Straży Miejskiej przypomnijmy, 
że zgodnie z Uchwałą nr XXV/305/2004 RM 
w Kórniku właściciel psa jest zobowiązany:

• Zgłosić psa do rejestracji Referatu Rol-
nictwa i Ochrony Środowiska UM w Kórniku 
( pok. 201).

• Uzyskać zezwolenie organu Gminy 
na utrzymywanie psa rasy uznawanej za 
agresywną.

• Zaopatrzyć psa w obrożę oraz znaczek re-
jestracyjny umożliwiający ustalenie nazwiska 
właściciela i jego miejsce zamieszkania.

• Pamiętać o uiszczeniu podatku od posia-
dania psa w danym roku do 15 marca.

•  Poddać psa w wieku ponad 2 miesięcy 
obowiązkowemu szczepieniu przeciwko 
wściekliźnie.

• Zawiadomić lekarza weterynarii o poja-
wieniu się u psa objawów wzbudzających 
podejrzenie o zachorowaniu na chorobę 
zakaźną.

• Odosobnić psa podejrzanego o zacho-
rowanie na chorobę zakaźną od innych 
zwierząt i uniemożliwić dostęp do niego 
innym osobom.

• Przekazać psa, który skaleczył człowieka 
pod obserwacje lekarzowi weterynarii.

• Zawiadomić w/w Referat R i OŚ UM 
o padnięciu lub zabiciu psa, w celu umożli-
wienia usunięcia zwłok.

• Usuwać zanieczyszczenia spowodowa-
ne przez psa na klatce schodowej lub w in-
nych pomieszczeniach budynku służącego 
do wspólnego użytku

• Usuwać nieczystości stałe pozostawione 
przez psa w miejscach ogólnie dostępnych 
dla ludności na terenie Miasta i Gminy a w 
szczególności na ulicach, chodnikach, 
placach, placach zabaw, trawnikach i zie-
leńcach.

• Psa należy prowadzić na smyczy - 
zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone 
wyłącznie w miejscach mało uczęszczanych 
przez ludzi i tylko w wypadku, gdy osoba 
nadzorująca psa ma możliwość sprawo-
wania bezpośredniej kontroli nad jego 
zachowaniem.

• Psy niebezpieczne i agresywne należy 
w miejscach ogólnie dostępnych dla ludno-
ści prowadzić w kagańcach.

• Właściciele nieruchomości są zobowią-
zani trzymać psy na uwięzi lub w kojcach 
w porze dziennej a jeżeli nieruchomość 
nie jest należycie ogrodzona – przez całą 
dobę oraz uniemożliwiać swobodny dostęp 
na teren nieruchomości osobom trzecim 
i umieścić w widocznym miejscu tabliczkę 
ostrzegawczą o trzymaniu psa.

Ponadto jest zabronione:
• Wprowadzanie psów do sklepów, lokali 

gastronomicznych i obiektów użyteczności 
publicznej.

• Pozostawianie psa niebezpiecznego 
w miejscu publicznym bez dozoru osób 
dorosłych.

• Przewożenie psa bez kagańca środkami 
komunikacji miejskiej.

• Dopuszczanie do niszczenia przez psa 
roślinności, trawników.

• Puszczanie psa luzem w lesie. Opr. ŁG

POZWÓLMY PSOM
CZUĆ SIĘ JAK W DOMU

MASZ PSA – MASZ OBOWIĄZKI 
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Tradycyjnie Dni Honorowego Krwiodaw-
stwa przypadające co roku w listopadzie 
stanowią okazję do uhonorowania najlep-
szych krwiodawców. Z tej okazji Zarząd 
Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża 
i Rejonowa Rada Honorowego Krwiodaw-
stwa w Poznaniu w piątek 11 listopada 
zorganizowali uroczystość na którą przybyli 
krwiodawcy z Poznania i powiatu 
poznańskiego – m. in. pięcioro 
członków Klubu HDK PCK im. 
Św. Floriana przy OSP w Kór-
niku z prezesem Mirosławem 
Saczukiem na czele. Po wejściu 
pocztów sztandarowych zebrani 
odśpiewali „Pieśń o Czerwonym 
Krzyżu”. 

Prezes Rejonowej Rady HDK 
PCK – Adam Kryszak poinformo-
wał o działalności honorowych 
dawców krwi

„(...)Wszystkie Kluby działają-
ce na terenie działania Zarządu 
Rejonowego PCK zrzeszają 1.500 
członków i wolontariuszy. Polski 
Czerwony Krzyż, zajmuje się pro-
mocją honorowego krwiodawstwa od 1958 
roku. Od stycznia do października 2005 
roku zorganizowano 37 akcji poboru krwi, 
podczas których pozyskano 1.397 litrów 
krwi. Poza akcjami poboru krwi, członkowie 
Klubów aktywnie uczestniczą w realizacji 
zadań statutowych Zarządu Rejonowego 
PCK i przygotowaniu imprez promujących 
honorowe krwiodawstwo.  Organizują 
imprezy z okazji Dnia Dziecka, organizu-
ją zbiórki słodyczy i zabawek, z których 

przygotowują paczki świąteczne z okazji 
Zajączka i Bożego Narodzenia dla dzieci 
chorych, niepełnosprawnych i z rodzin 
najuboższych. Przygotowują  przedsię-
wzięcia integrujące środowisko honorowych 
dawców krwi i członków ich rodzin między 
innymi: festyny, zabawy taneczne, turniej 
halowej piłki nożnej i kręglarski, zawody 

strzeleckie i wędkarskie”.
Podczas tej uroczystości 14 najaktyw-

niejszych honorowych dawców krwi oraz 
sponsorów na co dzień wspierających dzia-
łalność Klubów HDK PCK zostało uhonoro-
wanych Odznakami Honorowymi Polskiego 
Czerwonego Krzyża II, III, IV stopnia, 
drobnymi upominkami. Odznakę Honorową 
Polskiego Czerwonego Krzyża IV stopnia 
otrzymał za zasługi dla krwiodawstwa m. 
in. Leszek Orlewicz z Klubu HDK PCK im. 

Św. Floriana przy OSP w Kórniku. 24 osoby 
zostały wyróżnione przez Rejonową Radę 
Honorowego Krwiodawstwa w Poznaniu

Honorowi dawcy krwi otrzymują tytuły 
„Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” stopnia 
III, II lub I po oddaniu odpowiednio: 5, 10 
lub 15  l krwi -kobiety i 6 , 12 lub 18 l  krwi 
–mężczyźni.

W sumie przyznano 14 tytułów  „Zasłużo-
ny Honorowy Dawca Krwi” wraz z legitymacją 
i odznaką III stopnia.  Wśród krwiodawców, 
którym przyznano tytuł „Zasłużony Honorowy 

Dawca Krwi” I stopnia znaleźli się 
Łukasz Jaskuła i Andrzej Przepióra 
z Klubu HDK PCK im. Św. Floriana 
przy OSP w Kórniku. Pan Łukasz 
podobnie jest krwiodawcą od 1991 
roku, do kórnickiego Klubu należy od 
momentu jego powstania w styczniu 
2000 roku. Taki sam „starz” krwiodaw-
cy ma pan Andrzej, który jest zara-
zem skarbnikiem Klubu. Jego żona 
Donata jest jedyną kobietą należącą 
do Klubu HDK PCK im. Św. Floriana 
przy OSP w Kórniku. Wstąpiła do 
niego w 2000 roku. Przyznaje, że 
honorowym dawcą krwi została za 
namową męża. Na swoim koncie ma 
już 13 litrów oddanej krwi.

Wszystkim odznaczonym i wy-
różnionym gratulacje złożyli: przedstawi-
cielka prezydenta Poznania, Paweł Mytko, 
w imieniu odznaczonych podziękował 
Eugeniusz Jacek ze Swarzędza. 

Klub HDK PCK im. Św. Floriana przy 
OSP w Kórniku w niedzielę 20 listopada 
w strażnicy OSP w godzinach 9-14 orga-
nizuje kolejną akcję krwiodawczą, na którą 
zaprasza wszystkich chętnych mieszkań-
ców Kórnika i całej gminy. 

Robert Wrzesiński

ODZNACZENIA DLA 
TRZECH KÓRNICKICH KRWIODAWCÓW

OD LEWEJ: 
DONATA PRZEPIÓRA, ANDRZEJ PRZEPIÓRA, 

LESZEK ORLEWICZ,ŁUKASZ JASKUŁA, MIROSŁAW SACZUK

Znaczna część spośród około 220 miesz-
kańców Koninka to ludzie starsi. Ludzie z tej 
„popegeerowskiej” wsi musieli przyzwyczaić 
się do nowej rzeczywistości, gdy przestali 
pracować w PGR, które też roztaczało nad 
nimi opiekę socjalną. Na szczęście Koninka 
nie dotknęło bezrobocie. Część mieszkańców 
znalazła zatrudnienie w tutejszej drukarni, inni 
zmuszeni życiową sytuacją „poszli na swoje” 
i założyli własne firmy . W tym roku w Koninku 
zaczęła działać firma „PERI” zajmująca się 
wypożyczaniem sprzętu budowlanego. Jest 
także miejsce na nowe firmy, które chciałyby 
mieć siedzibę właśnie w tej miejscowości. 

Sołtys Koninka – Jan Jankowiak opowiada 
o tym, iż Koninko rozbudowuje się. Na nowych 
osiedlach przybywa  młodych mieszkańców. 
Na os. Lazurowym jest 45 działek, w tym 9 już 
zamieszkałych, na 8 kolejnych stoją już domy, 
ale jeszcze nie zamieszkałe. Sołtys szacuje, 
że do 2007-2008 roku liczba mieszkańców 
Koninka może zwiększyć się do ok. 500 osób. 
Jednak powstaje pytanie, czy zechcą oni tu 
osiedlić się. Bardzo poważnym problemem 
Koninka jest brak komunikacji, kursuje tu 
tylko szkolny autobus. Do Gądek jest  4,5 km. 
Mieszkańcy Koninka tradycyjnie już związani są 
z Poznaniem. Dojeżdżają do pracy w Starołęce, 

do kościoła chodzą w Głuszynie. Najlepszym 
rozwiązaniem byłoby, gdyby obsługiwał ich 
autobus poznańskiego MPK – linii 58, który 
kończy swoją trasę w Sypniewie. Nie mógłby 
on jeździć tzw. drogą kasztanową, bo jest za 
wąska. Jest jednak druga trasa – przez Szczyt-
niki. Jan Jankowak mówi, że wystarczyłoby, 
gdyby autobus dojeżdżał chociaż do końcowej 
pętli w Szczytnikach, wtedy odcinek do Koninka 
można by ewentualnie przejeść pieszo.

Kolejnym problemem jest brak świetlicy 
oraz placu zabaw dla dzieci. Sołtys szacuje, 
że już teraz we wsi mieszka ok. 50 młodych 
ludzi – uczniów, którzy mogliby korzystać 
z tych obiektów, a ich liczba zapewne wzro-
śnie. Na razie nie ma miejsca, w którym takie 
obiekty mogłyby powstać. Ziemia sołecka 
znajduje się ok. 2 km od wsi - aż pod Krze-
sinami i nie ma do niej żadnego dojazdu, 
można by do niej dochodzić tylko po zaora-
nym polu. Ponadto dzieci musiałyby prze-
chodzić przez przejazd kolejowy. W sumie 
żaden rodzic nie posłałby swojego dziecka 
w to miejsce. Ziemia ta leży bezużytecznie. 
Zatem należałoby w porozumieniu z Agencją 
Nieruchomości Rolnych zamienić ją na grunt 
w dogodnym położeniu. Brak świetlicy powo-
duje, że zebrania wiejskie przed laty odby-

wały się w domu sołtysa. Od dwóch lat jest 
on właścicielem baru „Szuwarek” pełniącego 
zastępczą rolę świetlicy. Sołtys Jan Jan-
kowiak stwierdza, że „Szuwarka” postawił 
z myślą o mieszkańcach Koninka. Właśnie 
koło tego baru i wewnątrz został zorganizo-
wany festyn z okazji Dnia Dziecka, nie tylko 
dla najmłodszych mieszkańców Konika, ale 
tez dla wszystkich , którzy przyszli. Dla dzieci 
śpiewał i grał jeden z mieszkańców tej miej-
scowości. Młodzi ludzie także sami śpiewali. 
Przygotowano dla nich słodycze. Na orga-
nizację tej imprezy przeznaczono połowę 
środków sołeckich. Również w przyszłym 
roku zaplanowano zorganizowanie takiego 
festynu. Druga część funduszu sołeckiego 
ma być przeznaczona na ustawienie 4 tablic 
ogłoszeniowych we wsi. Jan Jankowiak pełni 
swoją funkcję trzecią kadencję. Jest zadowo-
lony, że w ubiegłym roku udało się odnowić 
figurę. W Koninku jest zakładany gaz, są 
instalowane telefony, stąd też mieszkańcy 
rozumieją, że na wykonanie odpowiednich, 
utwardzonych nawierzchni trzeba jeszcze 
poczekać. Koninko tradycyjnie jest związane 
także ze Szczytnikami. Do OSP Szczytniki 
należy kilkunastu strażaków-ochotników 
– juniorów i seniorów. Dzieci korzystają ze 
świetlicy terapeutycznej w Szczytnikach.

Robert Wrzesiński

KONINKO – ROZWOJOWA WIEŚ

FOT. ROBERT WRZESIŃSKI
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REKLAMY

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

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

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

”  
Nestor”
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REKLAMY

SOLARIUM
        ● Promocja andrzejkowa od 24 XI do 30 XI solarium  
          50% taniej!

KOSMETYKA
       ● szeroki zakres usług
       ● tipsy, manicure, pedicure
       ● zabiegi pielęgnacyjne na twarz

TROPICAL SUN
Pl. Niepodległości 25, Kórnik
(piętro Polo Marketu)
tel. 061 8171 607

Czynne Poniedziałek-Piątek 11:00-20:00, Sobota 10:00-16:00

SOLARIUM

KOSMETYKA

TROPICAL SUN
NOWO OTWARTA
MYJNIA SAMOCHODOWA

Zaprasza i oferuje!

• Fachowa obsługa
• Najlepsza jakość

• Najlepsze środki myjące i piorące
• Sprzęt firmy KARCHER

• Pranie tapicerki welurowej i skórzanej
• Poczekalnia - kawa gratis

dla każdego Klienta

Konkurencyjne ceny!
NASZĄ WIZYTÓWKĄ JEST

DOKŁADNOŚĆ I SZYBKOŚĆ!

Kórnik, ul. Stodolna 1, tel. 601-402-641, 889-303-193

ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE:
► organizacji i prowadzenia szkoleń bhp, 

ppoż. i pierwszej pomocy przedme-
dycznej

► nadzoru bhp i ppoż. nad warunkami 
pracy w zakładach (stałe umowy)

► prowadzenia spraw wypadkowych
► opracowywania oceny ryzyka zawodo-

wego
► opracowywania instrukcji bezpieczeń-

stwa pożarowego i technologiczno-ru-
chowej

► przeglądów, konserwacji i naprawy 
podręcznego sprzętu gaśniczego

► oznakowania ppoż. i bhp obiektów
► wykonywania prób ciśnieniowych węży 

oraz hydrantów
► przeglądów, konserwacji i naprawy hy-

drantów wewnętrznych i zewnętrznych.

PROWADZIMY SPRZEDAŻ:
► gaśnic, agregatów, węży i armatury 

pożarniczej,
► instrukcji ppoż., i bhp oraz znaków 

ewakuacyjnych,
► zestawów ADR i EKO i apteczek pierw-

szej pomocy
► tablic: elektrycznych, budowlanych, le-

śnych, ekologicznych, turystycznych itd.

P.H.U. 
ADI-POŻ
Dachowa, ul. Kręta 8, 

62-023 Gądki

Tel. 601 774 962
Warsztat napraw gaśnic

Dachowa, ul. Kręta 8, tel. 8198-176
Serwisy czynne w każdą sobotę:

OSP Zaniemyśl 900-1200, OSP Kórnik 900-1200
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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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Podjęcie nauki w szkole jest ważnym 
momentem w życiu każdego dziecka. 
Następują zmiany w sposobie życia,  przy-
bywają nowe obowiązki, trzeba nauczyć 
się współżycia z nowymi koleżankami 
i kolegami. 

Minęły już ponad dwa miesiące nowego 
roku szkolnego 2005/2006 i  pierwszokla-
siści mają okres adaptacji w szkolnych 
murach poza sobą. Znają też swego 
nauczyciela, który zajmuje się edukacją 
szkolną i jest z nimi w chwilach radości 
i smutku. By jednak stać się pełnoprawnymi 
uczniami, tradycja każe przejść ślubowanie 
i pasowanie.

Pierwszaki ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Bninie, tę niecodzienną uroczystość 
obchodzili w dniu 7 listopada br.  w Zamku 
Kórnickim, u swej Patronki Teofili z Dzia-
łyńskich Szołdrskiej-Potulickiej zwanej 
,,Białą Damą’’. 

Ponieważ posiadanie tak niezwykłej 
Patronki zobowiązuje, uczniowie pod 
kierunkiem nauczycieli przyswoili o Niej 
wiadomości, którymi popisywali się przed 
zebranymi gośćmi. Mogą być dumni, że im 
patronuje, gdyż wiele zasług  zawdzięcza  

Jej Kórnik, o rozkwit  którego tak bardzo 
zabiegała. Propagowała rozwój rzemiosła, 
dbała o uzdatnianie dróg, budowę młynów 
i wiatraków. Przebudowała zamek, założyła 
ogród z oranżeriami, ufundowała zbór i ra-
tusz w Bninie. Była osobą przedsiębiorczą 
i jak na owe czasy bardzo wykształconą. 
Sprowadzała książki z Berlina i wszelkie 
nowości z Paryża. 

Pasowanie  pierwszoklasistów z ,,dwój-
ki” w tak wspaniałym miejscu, to już tra-
dycja. Odświętnie ubrane dzieci i przejęci 
rodzice oczekiwali najważniejszej chwili. 
Uroczystość prowadziła Klaudia Laś. Dy-
rektorka szkoły Zofia Talarczyk powitała 
wszystkich zebranych, po czym pojawiła 
się ,,Biała Dama”, w którą wcieliła się 
uczennica z klasy starszej Anna Woźnic-
ka.  Zapytała dzieci czy wiedzą kim jest 
i sprawdziła ich przygotowanie do wejścia 
w poczet uczniów szkoły, której patronuje 
Teofila  z Działyńskich Szołdrska- Potulic-
ka. Egzamin dotyczył  znajomości legendy 
o Niej, wiadomości  o kórnickich obiektach 
nazwanych Jej przydomkiem, takich jak sta-
tek, restauracja, szkoła czy ulica. Uczniowie 
odpowiadali poprawnie  na te pytania jak i  

dotyczące prawidłowego i bezpiecznego 
przechodzenia przez jezdnię. Odpowie-
dziami na zapytania z wiersza pt. ,,Kto 
Ty jesteś?”, potwierdzili, że są gotowi do 
przyjęcia ślubowania i mogą być pasowani 
na uczniów klasy pierwszej, a tym samym  
należeć do społeczności szkolnej .

Po wprowadzeniu sztandaru, odśpiewa-
no hymn  szkoły, po czym odbyło się ślubo-
wanie, a dyrektor Zofia Talarczyk, wielkim 
ołówkiem dokonała pasowania 34 uczniów 
z dwóch klas, których wychowawczynia-
mi są Urszula Kniat i Izabela Biernacka. 
Wicedyrektor Irena Kaczmarek wręczała 
nowopasowanym  dyplomy. 

Dzieci swej Patronce w podzięce za 
gościnę zaśpiewały piosenkę, a wycho-
wawczyni podziękowała  Paniom dyrektor-
kom i wszystkim obecnym za liczne przy-
bycie, uczniom klas starszych za pomoc  
w prowadzeniu uroczystości pasowania, 
a przedstawicielce Zamku Kórnickiego 
Marii Jańczyk za umożliwienie korzystania 
z  pomieszczeń zamkowych .

Po tych wielkich emocjach należała się 
dzieciom nagroda i otrzymały ją w postaci 
słodkiego poczęstunku przygotowanego 
przez rodziców w auli szkoły.                                    

Halina Danieluk  

PIERWSZAKI U SWEJ PATRONKI

OŚWIATA

Jesień jest piękną, kolorową 
porą roku, dlatego grupa „Listeczki” 
z Przedszkola nr 2  „Cztery Pory 
Roku” w Kórniku obchodziła swoje 
święto.

5 listopada o godz. 10.00, spo-
tkaliśmy się w naszym przedszkolu 
na uroczystości „Pasowania na 
Przedszkolaka”. Zadanie przed nami 
było ogromne: musieliśmy nauczyć 
naszych rodziców piosenek, za-
baw i wierszyków – czyli skromnie 
mówiąc, pochwalić się tym, czego 
w części nauczyliśmy się przez 
2 miesiące. Śmiechu  było co nie 

miara, kiedy mamy i tatusiowie zamieniali się 
w niedźwiadki podbierające miodek pszczół-

kom albo kaczuszki wędrujące po 
sali. Po części artystycznej złożyliśmy 
przyrzeczenie, a potem Pani Dyrek-
tor pasowała nas na przedszkolaka, 
warunkiem tego było przejście przez 
bramę tęczową. Następnie udaliśmy 
się na słodki poczęstunek, przygo-
towany przez rodziców.  Wszystkim 
dopisywały humory, a rodzicom 
w szczególności widząc, kiedy ich 
największe pociechy nie wchodziły 
do przedszkola ze smutnymi minkami 
– W KOŃCU PRAWDZIWI Z NAS 
PRZEDSZKOLACY!!!!!   

Izabela Kobielak wychowawczyni

ŚWIĘTO W „LISTECZKACH”!

ODBLASKI DLA 
PIERWSZOKLASISTÓW

W ramach akcji Bezpieczny Powiat Po-
wiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku 
ufundowała dla wszystkich pierwszoklasistów 
zarówno w naszej gminie jak i w całym powiecie 
światełka odblaskowe. 

Uroczyste wręczenie tych upominków odby-
ło się w gościnne szkole w Szczodrzykowie. 

Uczestnikami spotkania oprócz obdarowa-
nych dzieci byli burmistrz: Jerzy Lechnerowski, 
z ramienia Starostwa Powiatowego  kierownik 
Zespołu Spraw Obywatelskich i Zarządzania 
Kryzysowego Paweł Kurosz, przedstawiciele 
Policji, Straży Miejskiej, OSP oraz pracownicy 
kórnickich szkół. 

Dzieci dowiedziały się od fachowców wiele 
o bezpieczeństwie i ostrożności która może 
czasem uratować życie. Był oczywiście program 
artystyczny przygotowany przez goszczącą 
imprezę szkołę a potem pokaz sprzętu stra-
żackiego, który ku uciesze dzieci przedstawili 
kórniccy strażacy. ŁG PREZENTACJA SPRZĘTU GAŚNICZEGO
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MATERIAŁ SPONSOROWANY

Chyba nie ma dziś w Poznaniu lub okolicz-
nych gminach mieszkańca, który by nie słyszał 
o obszarze ograniczonego użytkowania dla 
lotniska wojskowego Poznań – Krzesiny 
w Poznaniu. Jednocześnie znaczna ilość 
informacji prasowych, plakatów w witrynach 
sklepów i na tablicach ogłoszeń oraz wieści 
przekazywanych przez prawników, rzeczo-
znawców i samych mieszkańców z trudem 
tylko daje się uporządkować w spójną całość 
zwłaszcza, że niektóre z tych informacji prze-
czą sobie nawzajem.

Przedstawiamy zatem odpowiedzi na 
kilka najczęściej zadawanych pytań, z któ-
rymi spotykają się profesjonaliści zajmujący 
się tą sprawą. Informacji udzielił Pan Witold 
Solski, Partner Kancelarii Doradczej SOLSKI 
i Partnerzy, która ma swoje biura w Kórniku 
i Luboniu.

Dlaczego powstał obszar  
 ograniczonego użytkowania?

Utworzenie obszaru ograniczonego użyt-
kowania jest obowiązkiem prawnym, w tym 
wypadku nałożonym na Wojewodę Wielkopol-
skiego wynikającym z ustawy Prawo ochrony 
środowiska opublikowanej w Dzienniku Ustaw 
Dz.U.01.62.627, która w artykule 135 mówi, że 
jeśli mimo zastosowania dostępnych rozwią-
zań technicznych i technologicznych nie mogą 
być dotrzymane standardy jakości środowiska 
to między innymi dla lotnisk tworzy się obszar 
ograniczonego użytkowania. 

Wszyscy mieszkańcy terenów położonych 
w okolicach lotniska wojskowego Krzesiny 
zdają sobie sprawę z tego, że podstawowym 
czynnikiem szkodliwym, którego będziemy 
doświadczali stale jest hałas emitowany przez 
samoloty odrzutowe. Przedsmak tego co 
będzie się działo, kiedy na lotnisko przybędą 
wszystkie samoloty, które mają na nim stacjo-
nować i podejmą normalną działalność w za-
kresie operacji lotniczych mieliśmy podczas 
manewrów wojsk NATO. Wielu mieszkańców 
twierdzi nie bez racji, że sytuacja była tragicz-
na. Huk przelatujących samolotów trudno 
było znieść w zamkniętych pomieszczeniach; 
o przebywania w tym czasie w ogrodzie nawet 
nie chcą mówić. 

Właśnie dlatego, że obciążenie hałasem 
będzie tak duże, na podstawie odpowiednich 
analiz i raportów Wojewoda Wielkopolski 17 
grudnia 2003 roku opublikował w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 
Rozporządzenie 82/03 w sprawie utworzenia 
obszaru ograniczonego użytkowania dla 
lotniska wojskowego Poznań – Krzesiny 
w Poznaniu. Rozporządzenie to dzieli obszar 
na pięć stref oznaczonych literami od A do 
E oraz określa dla nich długotrwały poziom 
hałasu jakiemu będą poddawane tereny objęte 
tymi strefami. W rozporządzeniu określono 
także ograniczenia w zakresie przeznaczenia 
terenów, wymagania techniczne dotyczące 
budynków oraz sposoby korzystania z te-
renów objętych obszarem ograniczonego 
użytkowania. Należy pamiętać, że z jednej 
strony Rozporządzenie jest konsekwencją ob-
ciążenia terenu hałasem lotniczym natomiast 

z drugiej opisuje stan pewny, który będzie miał 
miejsce po ostatecznym uruchomieniu lotniska 
wojskowego w Krzesinach. 

Jakie są konsekwencje ustanowienia  
 obszaru ograniczonego użytkowania ?

Podstawową konsekwencją jest wywodzo-
na z zaufania do aktów prawnych pewność, 
o znaczącym obciążeniu obszaru hałasem, 
które wprawdzie jeszcze nie występuje 
w pełnym wymiarze lecz prędzej czy później 
zaistnieje. I jest to konsekwencja niewątpliwie 
przykra, która dotknie wszystkich miesz-
kańców. Wiemy, że hałas jest czynnikiem 
szkodliwym, niekorzystnie wpływającym na 
samopoczucie ludzi i zwierząt, że znacząco 
utrudnia koncentrację, praktycznie uniemoż-
liwia wypoczynek, generalnie zdecydowanie 
źle wpływa na jakość życia. Wie o tym każdy, 
kto był zmuszony przebywać w pobliżu silnych 
źródeł dźwięku a startujące i przelatujące sa-
moloty odrzutowe są jednymi z najsilniejszych 
źródeł hałasu z jakimi mamy do czynienia. 

Obciążenie hałasem terenów objętych ob-
szarem ograniczonego użytkowania niesie za 
sobą także wiele różnorodnych konsekwencji 
natury zarówno społecznej jak i majątkowej. 
Trudno przewidywać konsekwencje spo-
łeczne. Zmiany jakie będą dokonywały się 
w strukturze mieszkańców terenów narażo-
nych na wzmożony hałas lotniczy  możemy 
określać jedynie w przybliżeniu na podstawie 
doświadczeń z innych krajów. Niestety nie są 
to zmiany pozytywne. W sposób niewątpliwie 
bardziej precyzyjny rysują się natomiast zmia-
ny w sferze majątkowej, które zresztą zostały 
przewidziane przez ustawodawcę w ustawie 
Prawo ochrony środowiska. Właśnie tam bo-
wiem określono, że naturalną konsekwencją 
utworzenia obszaru ograniczonego użytko-
wania są zmiany w wartości nieruchomości 
wywołane ograniczeniem lub uniemożliwie-
niem korzystania z niej w dotychczasowy lub 
zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem 
sposób. Ustawodawca przewidział, że wła-
ściciele nieruchomości lub osoby posiadające 
inny tytuł prawny do nieruchomości poniosą 
w wyniku ustanowienia obszaru ograniczone-
go użytkowania szkodę. W konsekwencji tego 
możliwe jest wystąpienie z żądaniem wykupu 
nieruchomości lub wypłaty odszkodowania 
z tytułu poniesionej szkody. 

Mówimy o wykupie lub  
 odszkodowaniu. Kto ma do tego  
 prawo ?

Prawo żądania wykupu lub wypłaty od-
szkodowania ma właściciel każdej nierucho-
mości objętej obszarem ograniczonego użyt-
kowania, który w wyniku jego ustanowienia 
poniósł szkodę. Dokładnie artykuł 129 ustawy 
Prawo ochrony środowiska mówi:

1. Jeżeli w związku z ograniczeniem spo-
sobu korzystania z nieruchomości korzystanie 
z niej lub z jej części w dotychczasowy sposób 
lub zgodny z dotychczasowym przeznacze-
niem stało się niemożliwe lub istotnie ograni-
czone, właściciel nieruchomości może żądać 
wykupienia nieruchomości lub jej części.

2. W związku z ograniczeniem sposobu 
korzystania z nieruchomości jej właściciel 
może żądać odszkodowania za poniesioną 
szkodę; szkoda obejmuje również zmniejsze-
nie wartości nieruchomości.

3. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, 
przysługuje również użytkownikowi wieczy-
stemu nieruchomości, a roszczenie, o którym 
mowa w ust. 2, także osobie, której przysługuje 
prawo rzeczowe do nieruchomości. 

4. Z roszczeniem, o którym mowa w ust. 
1-3, można wystąpić w okresie 2 lat od dnia 
wejścia w życie rozporządzenia lub aktu prawa 
miejscowego powodującego ograniczenie 
sposobu korzystania z nieruchomości.

Artykuł 129 ustawy precyzuje zatem, kto, 
w jakich warunkach, do czego i w jakim okresie 
ma prawo. Warto tutaj może wspomnieć, że 
ustawodawca a nie wojewoda wyznaczył na 
dochodzenie roszczeń termin dwóch lat od 
daty wejścia w życie rozporządzenia lub aktu 
prawa miejscowego. Ponieważ rozporządze-
nie wojewody weszło w życie 31 grudnia 2003 
roku zatem przewidziany przez ustawodawcę 
termin wystąpienia z roszczeniem upływa 31 
grudnia 2005 roku i wojewoda wielkopolski 
nie ma odpowiedniego umocowania aby ter-
min ten wydłużyć. Można tego dokonać tylko 
w drodze regulacji ustawowej. 

Co zatem powinniśmy zrobić lub  
 raczej co powinni zrobić właściciele  
 nieruchomości ?

Czasu jest niewątpliwie bardzo mało. 
Należy zatem szybko podjąć kilka decyzji. 

Przede wszystkim jakiekolwiek szan-
se mają tylko ci, którzy będą aktywni. Ci, 
którzy pozostaną bierni z pewnością nie 
powinni niczego, poza wzmożonym hałasem 
oczekiwać. Ustawodawca jasno stwierdził, 
że żądanie wypłaty odszkodowania musi 
wyjść od właściciela nieruchomości pro-
mując w ten sposób tylko zapobiegliwych. 
Należy zatem zdecydować czy i z jakiego 
typu roszczeniem wystąpić. Należy także, 
pamiętając o dochowaniu terminów zgroma-
dzić niezbędne dokumenty. Jeśli z żądaniem 
może wystąpić właściciel nieruchomości, 
to koniecznie trzeba udowodnić, że osoba 
występująca jest właścicielem. Można to 
zrobić okazując na przykład zaświadczenie 
o nabyciu lokalu ze spółdzielni mieszkanio-
wej, akt notarialny, odpis z księgi wieczystej 
lub inny dokument potwierdzający własność. 
Po wtóre trzeba też udokumentować, że 
nieruchomość położona jest w obszarze 
ograniczonego użytkowania a precyzyjnie 
mówiąc w jednej ze stref obszaru. Takie 
zaświadczenia wydają Urzędy Miasta. Po 
trzecie wreszcie należy ustalić wartość 
poniesionej szkody. 

Właśnie. Dość powszechna jest 
 opinia, że można to zrobić samemu. 

Zasadniczo wszystko można zrobić 
samemu. Trzeba się jednak zastanowić 
jakie to będzie miało konsekwencje i zna-
czenie. Renomowane kancelarie prawne 
nie wyobrażają sobie wystąpienia z żąda-
niem wypłaty odszkodowania w wysokości 
ustalonej przez samego zainteresowanego. 

STREFA OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA

 ograniczonego użytkowania?

 odszkodowaniu. Kto ma do tego  
 prawo ?

 raczej co powinni zrobić właściciele  
 nieruchomości ?
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Żądają przedstawienia ekspertyzy biegłego 
rzeczoznawcy majątkowego. Taka eksper-
tyza, mimo, że wydaje się być kosztowna 
w rzeczywistości prowadzi do precyzyjnego 
oszacowania wartości roszczenia co niejed-
nokrotnie pozwala zaoszczędzić poważne 
kwoty w trakcie rozstrzygania sporu. Z wy-
powiedzi przedstawicieli Wojskowego Zarzą-
du Infrastruktury wynika także, że nie będą 
oni rozpatrywali wniosków odszkodowaw-
czych nie popartych ekspertyzami biegłych 
rzeczoznawców majątkowych. Dodatkowym 
i być może niezwykle ważnym dowodem na 
to, że utworzenie obszaru ograniczonego 
użytkowania rzeczywiście ograniczyło nasze 
prawo własności, jest dokument określający 
warunki zabudowy i zagospodarowania 
terenu, o wydanie którego możemy wystą-
pić w każdym czasie. Jeśli bowiem w tym 
dokumencie odpowiednie władze ograniczą 
nasz sposób korzystania z nieruchomości, 
na przykład określając specjalne wymagania 
dotyczące budynków lub w ogóle zabronią 
budowy nowego lub rozbudowy istniejące-
go budynku będzie to świadczyło, że nasz 
sposób władania nieruchomością został 
w wyniku utworzenia obszaru ograniczony. 

Potem już tylko trzeba wysłać  
 wniosek ?

Ostrożnie. Nie tak łatwo uciec od po-
dejmowania decyzji. Trzeba się zastanowić 
i zdecydować, czy cały proces uzyskania 
odszkodowania będziemy prowadzili sa-

modzielnie czy też skorzystamy z pomocy 
profesjonalistów. Jeśli zamierzamy prowa-
dzić go samodzielnie, co oczywiście jest 
możliwe i dopuszczalne musimy pamiętać, 
aby poprawnie sformułować wniosek, od-
powiednio go umotywować i opatrzyć wła-
ściwymi datami i podpisami. Niestety wiele 
wzorów wniosków publikowanych w prasie 
i na stronach internetowych obciążonych jest 
istotnymi wadami. Należy także zadbać o to, 
aby dotarł on we właściwe miejsce w okre-
ślonym czasie. Pamiętajmy jednak, że samo 
złożenie wniosku o wypłatę odszkodowania 
nie wyczerpuje naszych możliwości, które 
jednak  ograniczone są terminem 31 grudnia 
2005 roku. 

Inna możliwość, to skorzystanie z po-
mocy profesjonalistów. Oczywiście jest to 
kosztowne ale chodzi przecież o należne 
pieniądze stanowiące rekompensatę za 
poniesione szkody. Często są to kwoty 
niebagatelne i ich odzyskanie warto chyba 
zlecić doświadczonym zawodowcom. W tym 
przypadku nie zawsze to, co najtańsze jest 
najlepsze. Wynik postępowania nie jest 
wbrew pozorom pewny. Ogromne znaczenie 
ma sposób prowadzenia sprawy, sposób for-
mułowania pism, właściwe określenie rosz-
czeń, przestrzeganie terminów i procedur, 
prowadzenie sporu. Zawodowy pełnomocnik 
zorientowany w sprawie i posiadający odpo-
wiednie doświadczenie zrobi to z pewnością 
lepiej, wykorzysta wszelkie dostępne praw-
nie metody i sposoby postępowania. Będzie 
też potrafił wskazać na dowody, których 

istnienia nawet nie podejrzewamy. Powie-
rzenie sprawy dochodzenia odszkodowania 
renomowanej kancelarii prawnej znacząco 
zwiększa szanse jego uzyskania, a dobry 
adwokat lub radca prawny będzie też starał 
się tak prowadzić sprawę aby wykorzystać 
również prostsze i mniej kosztowne niż pro-
ces sądowy metody postępowania.

Jakie są szanse na uzyskanie  
 odszkodowania ?

Z pewnością większe dla tych, którzy 
postanowią, że będą go dochodzili. Żadnych 
szans nie mają ci, którzy postanowią biernie 
czekać licząc na jakieś nadzwyczajne regula-
cje w tym zakresie. Większe szanse mają tak-
że osoby zorientowane w problematyce lub 
korzystające z zawodowych pełnomocników. 
Nigdy jednak nie ma pewności co do wyni-
ków postępowania. Wiemy, że istnieje wyrok 
sądowy oddalający powództwo. Analizujemy 
ten przypadek i nadal jesteśmy przekonani, 
że odszkodowania należą się właścicielom 
nieruchomości położonych w obszarze ogra-
niczonego użytkowania, którzy dowiodą, że 
ponieśli w wyniku jego utworzenia szkodę. 
Wiemy także, że istnieje wyrok sądu przy-
znający odszkodowanie, który jednak został 
zaskarżony przez organy wojskowe. Musimy 
sobie zdawać sprawę z ograniczeń, którym 
poddawany jest Skarb Państwa. 

Poza wszystkim argumentami wysuwa-
nymi przez obie strony ważne są jeszcze 
przecież elementy taktyki postępowania. ■

 wniosek ?

 odszkodowania ?
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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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MATERIAŁ SPONSOROWANY / INFORMACJE
Zarząd Powiatu Średzkiego

ogłasza czwarty przetarg ustny nie-
ograniczony na sprzedaż nieruchomo-
ści, położonej w Kijewie gmina Środa 
Wlkp. zapisanej w księdze wieczystej 

KW 32243

Nieruchomość zabudowana oznaczona 
w ewidencji gruntów jako działka

nr 155/16, o powierzchni 0,7711 ha, ark. 
mapy 1.

W skład nieruchomości wchodzą:
- budynek mieszkalny (dwór), parterowy 

z poddaszem, o powierzchni użytkowej 
(parter i poddasze) 310,5 m², częściowo 
podpiwniczony,

- budynek gospodarczy o powierzchni 
użytkowej 93,8 m²,

- park.   
Teren jest ogrodzony, częściowo utwar-

dzony. 
Zgodnie z opinią Wielkopolskiego Woje-

wódzkiego Konserwatora Zabytków jest to 
zespół dworsko-parkowy, w skład którego 
wchodzą dwór murowany (rok budowy ok. 
1880) oraz park krajobrazowy z końca XIX 
w., ujęty w ewidencji zabytków. Ochronie 
konserwatorskiej podlega układ przestrzenny 
założenia parkowego oraz budynek dworu. 
Park należy zachować w jego historycznych 
granicach i nie dokonywać żadnych dodat-
kowych wydzieleń czy wygrodzeń. Wszelkie 
prace remontowo-budowlane przy budynku 
dworu, ewentualnie nowe lokalizacje, nasa-
dzenia oraz wycinki na terenie parku należy 
konsultować ze służbami konserwatorskimi. 

Część budynku, dobudowana do dworu 
w 1943 roku (parterowa, kryta papą) nie jest 
zabytkowa. Konserwator Zabytków nie wnosi 
zastrzeżeń do zamiaru jej rozbiórki. 

Zespół dworsko – parkowy nie jest wpisany 
do rejestru zabytków.

Wjazd na teren nieruchomości istnieje 
bezpośrednio od utwardzonej drogi powia-
towej. W sąsiedztwie działki znajduje się 
sieć wodociągowa, energetyczna i teleko-
munikacyjna. Z przebiegiem sieci uzbrojenia 
można zapoznać się w Zespole Uzgadniania 
Dokumentacji Projektowej w Starostwie Po-
wiatowym w Środzie Wlkp. ul. Daszyńskiego 
5 (pokój nr 203, tel. 2858022).

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

W studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 

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

W skład nieruchomości wchodzą użytki 
gruntowe o symbolu B – tereny mieszkaniowe, 
Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe oraz 
N – nieużytki. 

Przekazanie – przejęcie nieruchomości na-
stąpi w dniu sporządzenia umowy notarialnej 
przenoszącej własność.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości 
odbędzie się w dniu 16 grudnia 2005 r. o go-
dzinie  9.00 w sali nr 107 (parter) Starostwa 
Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej ul. 
Daszyńskiego 5.

Przed przystąpieniem do przetargu uczest-
nik zobowiązany jest zapoznać się z przedmio-
tem przetargu.

W przetargu mogą brać udział osoby, które 
wniosą wadium w pieniądzu, w wyżej określo-
nej wysokości, nie później niż dnia 9 grudnia 
2005 r. na konto Starostwa Powiatowego 
w Środzie Wlkp. PKO BP S.A. O/Śrem Nr 37 
1020 4160 0000 2402 0007 2215. 

Za termin wniesienia wadium uważa się 
dzień wpływu wadium na wskazane wyżej 
konto. 

Dowód wniesienia wadium przez uczest-
nika przetargu podlega przedłożeniu komisji 
przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium zwraca się niezwłocznie po 
odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem 3 dni od dnia 
zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub 
zakończenia przetargu wynikiem negatyw-
nym, przelewem na konto wskazane przez 
uczestnika przetargu.

Wadium wniesione przez uczestnika, który 
przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet 
ceny nabycia własności nieruchomości. 

Wysokość postąpienia ustalą uczestnicy 
przetargu, z tym, że postąpienie nie może 
wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, 
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek 
złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę 
uczestników, jeśli przynajmniej jeden uczestnik 
zaoferował co najmniej jedno postąpienie 
powyżej ceny wywoławczej.

Protokół z przeprowadzonego przetargu 
stanowi podstawę zawarcia umowy nota-
rialnej.

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży 
nieruchomości z nabywcą będącym cudzo-

ziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 mar-
ca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców (Dz.U. z 1996 r. nr  54, poz. 245 
ze zmianami) jest uzyskanie zezwolenia wyda-
wanego przez ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych, na zasadach i w sytuacjach 
określonych w ustawie, z zastrzeżeniem art. 
8 przedmiotowej ustawy.

Cudzoziemiec przystępując do przetargu 
musi przedłożyć promesę – przyrzeczenie 
wydania ww. zezwolenia.  

Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę 
sprzedawanej nieruchomości (umniejszoną 
o wcześniej wpłacone wadium), nie później 
niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej 
własność. 

Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień 
wpływu należności na wskazane konto.

Osoba ustalona jako nabywca zostanie 
zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia 
umowy sprzedaży nieruchomości, najpóź-
niej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu. 

Nabywca nieruchomości ponosi koszty 
notarialne i sądowe, które określi notariusz 
w umowie notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieru-
chomości nie stawi się bez usprawiedliwienia 
w miejscu i terminie podanym w zawiadomie-
niu, organizator przetargu możne odstąpić 
od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie 
podlega zwrotowi.

Zarząd Powiatu Średzkiego może odwo-
łać przetarg jedynie z ważnych powodów, 
niezwłocznie podając informację o odwołaniu 
przetargu do publicznej wiadomości, poprzez 
wywieszenie w siedzibie Starostwa oraz ogło-
szenie w prasie, podając przyczynę odwołania 
przetargu.

Dodatkowe informacje o nieruchomości 
można uzyskać w pokoju nr 125 (parter) Staro-
stwa Powiatowego w Środzie Wlkp. lub telefo-
nicznie pod nr  061-285-80-51 wew. 141.

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

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

Starosta Średzki
mgr inż. Paweł Łukaszewski

Cena wywoławcza   
150 000 zł (zwolnienie z podatku VAT)

Wadium 15 000 zł

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA KÓRNIKA I BNINA
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Kórniku informuje, że w dniu 26. listopada 2005 r. (sobota) 
w godz. od 900 do 1600 będzie możliwość bezpłatnego pozbycia się odpadów wielkogabarytowych (stare meble, zużyty sprzęt 
AGD itp.). W tym terminie firma „PRZEMYSŁAW” ustawi specjalne kontenery, do których będzie można wrzucać tego typu
odpady.
Miejsce ustawienia kontenera:
 ◆ Kórnik ul. Stodolna (przy garażach).
 ◆ Kórnik-Bnin między ul. Lipową i ul. Piaskową (przy boisku)
W przypadkach szczególnych np. osób starszych będzie możliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych z miejsca, po 
wcześniejszym uzgodnieniu z firmą „PRZEMYSŁAW” Kórnik, ul. Poznańska 69a tel. 8980509 lub 0604382791.
Zachęcamy Państwa do skorzystania z okazji i prosimy o oddanie już niepotrzebnych i zarazem uciążliwych odpadów wielkogabarytowych.
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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

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

Wspomaganie organizmu  
naturalnymi produktami  
zdrowotnymi zwiększy  
odporność również na 

ptasią grypę.
Mikroskopowe badanie  

żywej kropli krwi - nowo-
czesna metoda oceny 

stanu Twojego organizmu.

tel: 817-00-19, 509-904-648
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Starostwo Powiatowe w Poznaniu zapre-
zentowało projekt Strategii Rozwoju Powiatu 
Poznańskiego na lata 2006-2013.  

Dokument ten jest jednym z najważniej-
szych dokumentów programowych jednostki 
samorządu terytorialnego. Na jej podstawie 
powinny być tworzone dokumenty opera-
cyjne, jak choćby plan rozwoju lokalnego. 
Przyjmuje się, że strategia może określać 
cele, jakie stawia sobie do zrealizowania 
samorząd lokalny w określonym czasie 
oraz zestaw zadań sformułowanych na 
stosunkowo wysokim poziomie ogólności, 
za pomocą których poszczególne cele będą 
realizowane.

Na podstawie danych statystycznych 
analiz i diagnoz sformułowano cztery pod-
stawowe cele strategiczne:

• Kształtowanie przestrzeni podwyższa-
jące jakość życia oraz wspieranie rozwoju 
gospodarczego powiatu

• Wzrost poziomu wykształcenia miesz-

kańców oraz dostosowanie ich kwalifikacji
i kompetencji do potrzeb rynku pracy w aglo-
meracji poznańskiej

• Wzrost integracji społecznej, poprawa 
zdrowotności i bezpieczeństwa publicznego 
mieszkańców

• Zwiększenie efektywności wykorzy-
stania walorów przyrodniczych i potencjału 
kulturowego

Każdemu z celi strategicznych przypo-
rządkowano po kilka celi szczegółowych, 
które to osiągnięte mają być poprzez wy-
znaczone cele operacyjne.

Cały dokument ma prawie 80 stron 
i można go znaleźć między innymi na stronie 
internetowej www.powiat.poznan.pl

Materiał poddawany jest właśnie konsulta-
cjom społecznym. Zapraszamy wszystkich do 
zapoznania się z projektem i do formułowa-
-nia konstruktywnych uwag i podpowiedzi.

ŁG 

STRATEGIA POWIATU
INFORMACJE

W Szkole Podstawowej im. Jana Wójkiewi-
cza w Radzewie dla uczczenia rocznic ważnych 
wydarzeń historycznych rozegrano turnieje 
sportowo – rekreacyjne. 

Startującym zawodnikom wydarzenia sprzed 
lat przybliżył Dyrektor Szkoły. Pamięć tamtych dni 
uczczono minutą ciszy. Obecni na zawodach 
mogli zapoznać się z okolicznościowymi wy-
stawami szkolnymi. Przeprowadzono turnieje: 
tenisa stołowego, strzeleckie i rzutu lotką.

Zawody zorganizowali: Uczniowski Klub 
Sportowy „Jedynka Kórnik” – Sekcja Tenisa 
Stołowego SKS „Sokół” w Radzewie, Szkolne 
Koło Ligi Obrony Kraju, nauczyciele i pracow-
nicy Szkoły w Radzewie.

VI MEMORIAŁ 20 PAŹDZIERNIKA 1939

Turnieje przeprowadzono dla uczczenia 
pamięci ofiar zbrodni hitlerowskiej na Rynku
w Kórniku sprzed 66 lat. W zawodach brali 
udział mieszkańcy ziemi kórnickiej. Rywalizo-
wano w ramach rozgrywek Lig Kórnickich. Na 
starcie stanęło 124 zawodników. Zwycięzcy 
zawodów:

Kórnicka Liga Tenisa Stołowego
Kobiety
Szkoły Podstawowe: Agnieszka Sta-

niszewska – Konarskie. Do 18 lat: Sylwia 
Frąckowiak – Trzykolne Młyny. Powyżej 18 
lat: Jolanta Walczak – Trzykolne Młyny

Mężczyźni
Szkoły Podstawowe: Mateusz Arim 

– Radzewo. Gimnazja: Łukasz Frąckowiak 
– Trzykolne Młyny. Szkoły Ponadgimnazjalne: 
Maciej Walczak – Trzykolne Młyny. Powyżej 
40 lat: Eugeniusz Staniszewski – Konarskie

Puchary memoriałowe zdobyli Sylwia 
Frąckowiak i Maciej Walczak.

Kórnicka Liga Strzelecka
Kobiety do 18 lat: Monika Niemier – 

Czmoń. Kobiety powyżej 18 lat: Jolanta 
Walczak – Trzykolne Młyny

Mężczyźni do 18 lat: Przemysław Jósko-
wiak – Radzewo. Mężczyźni powyżej 18 lat: 
Marian Litke – Bnin

Puchary Memoriałowe trafiły w godne
ręce Jolanty Walczak i Mariana Litke.

Kórnicka Liga Rzutu Lotką
Kobiety do 18 lat: Paulina Frąckowiak 

– Radzewo. Kobiety powyżej 18 lat: Monika 
Rybak – Konarskie

Mężczyźni do 18 lat: Przemysław Jósko-
wiak – Radzewo. Mężczyźni powyżej 18 lat: 
Eugeniusz Rybak – Konarskie

Puchary Memoriałowe zdobyli rodzinnie 
Monika i Eugeniusz Rybakowie z Konar-
skiego.

VII TURNIEJE NIEPODLEGŁOŚCIOWE

Zawody zorganizowano dla upamiętnienia 
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 
11 XI 1918 roku. Zawody rozegrano jako ostatnia 
w 2005 roku eliminację Lig Powiatu Poznańskie-
go. W rywalizacji brało udział 153 startujących. 
Uzyskano następujące wyniki sportowe:
Liga Tenisa Stołowego Powiatu Poznań-
skiego

Kobiety
Szkoły Podstawowe: Anna Janik – Mosina. 

Do 18 lat: Adrianna Drgas – Luboń
Mężczyźni
Szkoły Podstawowe: Piotr Łowiński  
         (c.d. na stronie 28)

„ĆWICZ OKO I DŁONIE W OJCZYZNY OBRONIE”

W naszym gronie powitaliśmy 
„milusińskich” urodzonych w mie-
iącu wrześniu 2005 r.
1. Kondek Witold urodzony w Poznaniu, 

zamieszkały w Szczodrzykowie
2. Forszpaniak Eliza urodzona w Śremie, 

zamieszkała w Czmońcu
3. Kozubska Roksana urodzona w Śremie, 

zamieszkała w Czmoniu
4. Jakubowski Szymon urodzony w Poznaniu, 

zamieszkały w Kórniku
5. Pabisiak Oliwia urodzona w Śremie,  

zamieszkała w Pierzchnie
6. Borowicka Zuzanna urodzona w Poznani, 

zamieszkała w Kórniku
7. Szczepaniak Oliwia urodzona w Poznaniu, 

zamieszkała w Skrzynkach
8. Kwiatkowski Mateusz urodzony w Śremie, 

zamieszkały w Szczodrzykowie
9. Wiśniewski Andrzej urodzony we Wrześni, 

zamieszkały w Borówcu
10. Nowak Nikola urodzona w Środzie     

 Wlkp., zamieszkała w Kromolicach
11. Zawitaj Zuzanna urodzona w Śremie,        

 zamieszkała Czmoniu
12. Jędrzejczak Wojciech urodzony   

  w Poznaniu, zamieszkały w Kórniku
13. Pater Tobiasz urodzony w Poznaniu,    

  zamieszkały w Kamionkach
14. Skrzypczak Wojciech urodzony   

  w Poznaniu, zamieszkały w Kórniku
Opr. Janina Nowicka

Najbliżsi pożegnali zmarłych w mie-
siącu wrześniu 2005 r.
1. Siekierski Jan lat 80 z Kórnika
2. Mazurczak Zenon lat 57 z Dziećmierowa
3. Kozłowska Józefa lat 83 z Mościenicy
4. Marciniak Halina lat 81 z Kórnika
5. Niemir Bernard lat 52 z Biernatek
6. Buchwald Mieczysława lat 78 z Kórnika
7. Wójcik Wiesław lat 59 z Kórnika
8. Grząślewicz Stefan lat 60 z Kórnika

Zamek w Kórniku  
oraz Wydawnictwo Kurpisz

zapraszają naWieczór Zamkowy

ZAMEK PRZEMYSŁA
NA ZAMKU W KÓRNIKU

W spotkaniu wezmą udział:
Włodzimierz Łęcki

Przewodniczący Komitetu Odbudowy 
Zamku Królewskiego w Poznaniu

oraz Zygmunt Rola 
autor książki „Tajemnice zamku Przemysła”

Piątek, 18 listopada 2005 r., godz. 17.00, Zamek w Kórniku

A A



Kórniczanin nr 22/200526

SPORT
MISTRZOSTWA W SZACHACH  

BEZ ....  SP KÓRNIK !

Przez dwa dni 2-3 listopada 2005 trwały 
mistrzostwa gminy w szachach, które wyłoniły 
najlepszych uczniów szkół gminy Kórnik na 
zawody powiatowe. 

W historii tej dyscypliny nie zdarzyło się 
jeszcze , by w zawodach nie wystartowali 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kórniku. 
Czyżby zabrakło szachistów ? 

Za to nie zabrakło miłośników tej „królew-
skiej” gry z pozostałych szkół naszej gminy.

Szkoły podstawowe    
W punktacji drużynowej ( 3 chł.  i  1 dz.) 

zwyciężyli uczniowie z Szczodrzykowa, któ-
rzy indywidualnie zajęli:

1m. Joanna Wojtuś,1m. Bartosz Muskus, 
2 m.Cezary Odzimek, 5 m. Marek Matysiak,  
drugie miejsce wywalczyli  szachiści z Radze-
wa w składzie: Dorota Taciak- 2 m, Jarosław 
Stachowiak -3 m,,Łukasz Rozmiarek- 4 m a 
trzecie drużyna z Bnina. 

Wyżej wymienione osoby  oraz Katarzy-
na Gromadzińska z Radzewa- 3 m i Anita 
Nawrocka z Szczodrzykowa - 4 m,  uzyskali 
awans do zawodów wyższego szczebla.

Gimnazja + LO
W punktacji drużynowej : 1. LO Kórnik, 2. 

Gimnazjum Kórnik, 3.Gimnazjum Robakowo.
Indywidualn ie  wśród dz iewcząt  

1. Natalia Szymańska, 2. Marlena Kowalska-
-obydwie z G.Kórnik, 3.Anna Duszczak-LO, 
4. Zuzanna Owczarzak i 5. Natalia Muckus 
z G.Robakowo.

Chłopcy- 1. Mateusz Płończak- LO,  
2. Dominik Płończak-G.Kórnik, kolejne 
miejsca od 3-6 zajmowali  licealiści : Łukasz 
Jeńczak, Jarosław Zgarda, Jerzy Duszczak, 
Jacek Złotnicki, a 7 był Krzysztof Jeńczak. 
Ponadto do zawodów powiatowych zakwa-
lifikowali się gimnazjaliści: Mateusz Skóra
z Robakowa i Szymon Franczak z Kórnika.

Sponsorem plakietek i medali dla najlep-
szych szachistów była firmy KOMET z Ru-
nowa., MABO z Kórnika i sekcja szachowa 
„Wieża Kórnicka”. 

Imprezy szachowe przeprowadził  
niezawodny i doświadczony organizator  
p. Ryszard Bartkowiak.

PÓŁFINAŁ TENISA STOŁOWEGO 
W GRODZISKU

W  półfinałach Mistrzostw Wielkopolski
w tenisie stołowym szkół ponadgimnazjal-
nych, które odbyły się w Grodzisku  zespół 
chłopców z Liceum Ogólnokształcącego 
w Kórniku w składzie: Maciej Walczak, Marcin 
Mulkowski, Damian Mieloch wywalczył  wy-
sokie drugie miejsce, co jest równoznaczne 
z 9 – 15 miejsca w województwie. 

AWANS SZACHISTÓW NA FINAŁY WO-
JEWÓDZKIE

W kolejnych dniach 7,8,9 listopada 2005 
Kórnik gościł najlepszych szachistów powiatu 
poznańskiego. Dzięki życzliwości państwa 
Walczaków mistrzostwa odbywały się w re-
stauracji „Tawerna” na Błoniach w Kórniku.

Szkoły podstawowe- startowało 18 dziew-
cząt z 9 szkół i 25 chłopców z 12 szkół.

W zawodach indywidualnych awans do 
zawodów wojewódzkich wywalczyła Joanna 
Wojtuś z Szczodrzykowa. W punktacji zespo-
łowej wśród dziewcząt SP Radzewo w skła-
dzie: Katarzyna Gromadzińska (6), Paulina 
Wolska (7), Dorota Taciak (8) zajęło miejsce 
drugie a SP Szczodrzykowo –czwarte.

W kategorii chłopców trzecie miejsce wy-
walczyli uczniowie z Szczodrzykowa: Czarek 
Odzimek (9), Marek Matysiak (15),Bartek 
Muskus (17) a czwarte Radzewo. 

W punktacji drużynowej (3 chłopców i 1 
dziewczyna ) na 14 szkół sklasyfikowanych
szachiści z Szczodrzykowa  znaleźli się  na  
trzecim a  Radzewa na czwartym miejscu.

Gimnazja- startowało 14 dziewcząt i 25 
chłopców z 9 szkół.

Sukces reprezentantów Gimnazjum 
w Kórniku, którzy zwyciężyli w punktacji 
drużynowej (3 chł.+1 dz.) w składzie: Natalia 
Szymańska,Dominik Płończak, Krzysztof 
Jeńczak, Szymon Franczak. Ponadto indy-
widualnie mistrzynią  powiatu została Natalia 
Szymańska a mistrzem Dominik Płończak 
i awansowali do zawodów wojewódzkich.

W prowadzonej punktacji oddzielnej dla 
dziewcząt i oddzielnej dla chłopców gimna-
zjaliści z Kórnika zajęli pierwsze miejsce, 
gimnazjalistki drugie a szachistki z Robakowa 
były siódme.

Szkoły ponadgimnazjalne-
Szachiści i szachistki z Liceum Ogól-

nokształcącego w Kórniku nie dali szans 
licealistom z Puszczykowa i Swarzędza 
wygrywając punktacje zespołowe zarówno 
wśród dziewcząt jak i chłopców. Także jako 
drużyna w składzie: Anna Duszczak, Mateusz 
Płończak, Jarosław Zgarda, Jerzy Duszczak 
wygrali  i zakwalifikowali się do zawodów
wojewódzkich, które odbędą się w Zbąszyniu 
na wiosnę 2006 roku.

Z kolei w Indywidualnych Mistrzostwach 
Wielkopolski, które odbędą się w grudniu 
w Koninie wystąpią: Anna Duszczak- 2 m. w po-
wiecie, Mateusz Płończak- 1m - mistrzostwo 
powiatu, Jarosław Zgarda- 2 m. Jerzy Dusz-
czak- 3 m. i  Bartosz Górka, który zajął 4 m.

Anna Franczak i Łukasz Jeńczak z LO 
Kórnik zajęli 5 miejsca.

PIERWSZE MISTRZOSTWA  
W  UNIHOKEJU

Unihokej jest grą niezwykle atrakcyjną 
szczególnie dla uczniów szkół podstawowych. 

Niestety do gry potrzebny jest drogi ale 
niezbędny sprzęt, który często na wyższych 
szczeblach gry decyduje o wynikach meczy. 
W salach o odpowiednich rozmiarach i urzą-
dzeniach można grać na lekcjach wychowania 
fizycznego. W tym roku do mistrzostw gminy
zgłosiły się 3 szkoły podstawowe i  2 gimnazja. 
Organizatorem zawodów gminnych dla szkół 
podstawowych była szkoła z Bnina. W mi-
strzostwach powiatu  reprezentować nas będą 
dziewczęta: Kinga Zgarda, Laryna Jankowska-
,Patrycja Pilarczyk, Magdalena Marcinkowska, 
Katarzyna Serafiniak, Patrycja Janasik, Mar-
tyna Nawrocka i Patrycja Jarnut oraz chlopcy: 
Piotr Domański, Tomasz Labijak, Aleksander 
Matysiak, Paweł Ruta, Marcin Pawlaczyk, Ma-
ciej Latusek, Marcin Żak, Krzysztof Banaszak, 
uczniowie z Szkoły Podstawowej w Bninie, 
którzy zostali mistrzami gminy.

Drugie miejsca zajęły dziewczęta z Kórnika 
i chłopcy z Radzewa a trzecie dziewczęta 
z Radzewa i chłopcy z Kórnika. Puchary dla 
zwycięzców ufundowała firma Nord Com-
puter. 

Gospodarz imprezy szkoła z Bnina ugo-
ściła ponad  50 uczestników słodkościami 
i napojami.

LECHIA KOSTRZYN – KOTWICA 
 3-2 [0-1]

Już od dwóch sezonów nasza drużyna nie 
potrafi zwyciężyć z drużyną z Kostrzyna.

W tym sezonie zabrakło 10 minut. Zaczęło 
się od agresywnej gry drużyny gospodarzy co 
przyniosło jej prowadzenie 1-0 w 15 minucie. 
Kotwica ograniczała się ,tylko do skutecznej 
obrony i nielicznych kontrataków.

Po zmianie stron zobaczyliśmy inne ob-
licze ekipy z Kórnika. Kotwica z animuszem 
zaatakowała bramkę Lechii i na efekt czekali-
śmy do 60 minuty, wtedy to Łukasz Szymczak 
ostro dośrodkował w pole karne i obrońca 
z Kostrzyna sam wpakował piłkę do siatki. 
Kórniczanie poszli za ciosem i w 78 minucie 
Maciej Matuszewski podał prostopadłą piłkę 
do Bartka Majchrzaka a ten w sytuacji sam 
na sam z bramkarzem pokonał go i Kotwica 

prowadziła 2-1.
Wtedy to do akcji wkroczył sędzia główny 

spotkania. W 80 min. z sobie tylko znanej przy-
czyny podyktował rzut karny dla gospodarzy 
i po pięknej obronie Macieja Bzdęgi oraz kilku 
dobitkach, Lechia doprowadziła do remisu 2-2. 
W 85 min. kolejny rzut karny dla gospodarzy 
i kolejny raz Bzdęga obronił i niestety po raz 
wtóry nie popisali się obrońcy Kotwicy dopuścili 
do dobitki i Lechia objęła prowadzenie 3-2, 
i utrzymała je do końca spotkania.

KOTWICA – WITKOVIA WITKOWO  
1-1 [1-1]

W ostatnim spotkaniu rundy jesiennej 
Kotwica gościła drużynę z Witkowa. Ostat-
nia ekipa klasy okręgowej sprawiła niemiłą 
niespodziankę i zremisowała z naszą 
drużyną 1-1.

Zapowiadało się na zwycięstwo Kotwicy, 
bo już w 20 sekundzie pierwszego gola 
w barwach  Kórnika zdobył Krzysztof Łęcki 
i prowadziliśmy 1-0. 

Kórniczanie uzyskali optyczną przewagę 
i dążyli do strzelenia kolejnych goli. Wtedy to 
akcja gości zakończyła się podyktowaniem 
rzutu karnego, który został zamieniony na 
bramkę i wynik brzmiał 1-1.

W drugiej części spotkania Kórniczanie 
nie schodzili z połowy Witkovii, zdobyli nawet 
gola  jednak sędzia go nie uznał dopatrując 
się pozycji spalonej naszego zawodnika. 
Spotkanie zakończyło się niespodziewanym 
remisem i po 13 spotkania rundy jesiennej 
Kotwica zajęła 8 miejsce w tabeli.

Warto też podkreślić, że w drużynie Kotwi-
cy zadebiutował zawodnik z ligi amatorskiej 
gminy Kórnik Krzysztof Socha .Liczymy na 
jego gole w rundzie wiosennej.  P.P.
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KOLARZE ROZPOCZĘLI SEZON 
PRZEŁAJOWY

 
Mimo iż sezon przełajowy już trwa od po-

czątku października, to zawodnicy Kórnickie-
go „Limaro” zainaugurowali dopiero podczas 
siódmej serii Pucharu Polski w Głogowie. 
Powodem tego była konieczność odpoczynku 
po ciężki i wyczerpującym sezonie letnim, 
który Kórniccy kolarze zakończyli w połowie 
września. W pierwszych swych startach, za-
wodnicy „Limaro” mają za zadanie spokojnie 
wprowadzić się do sezonu, gdyż nie sposób 
od razu walczyć i zwyciężać z tymi co się 
w przełajach specjalizują i wystartowali od 
pierwszego wyścigu. Jak na pierwszy start 
nasza młodzież zaprezentowała się bardzo 
przyzwoicie, a najlepiej aktualna Mistrzyni 
Polski Monika Adamska, która nie dość 
że po raz pierwszy wystartowała w kategorii 
juniorek, to w dodatku zwyciężyła nawet 
w wyścigu open wraz z seniorkami, druga 
wśród juniorek a czwarta w open była Na-
talia Piasecka, Również „Jedynka-Limaro”. 
Wśród juniorek młodszych trzecie miejsce 
zajęła Magdalena Wójkiewicz. W wyścigu 
juniorów młodszych Bartosz Rajkowski 
mimo defektu był ósmy, a Michał Kościuszko 
zajął miejsce dziewiętnaste. Dobrze wypadli 
również juniorzy, gdzie bliski zwycięstwa był 
nawet Robert Małyszek, zajmując osta-
tecznie trzecie miejsce, Tomasz Domagała 
był szósty a Dominik Świtalski dwunasty. 
Następnego dnia nasza młodzież udała się 
do Zielonej Góry, na kolejną już ósmą serię 
Pucharu Polski. Wśród juniorek drugie miejsce 
zajęła Adamska a trzecie Piasecka, w wyścigu 
juniorów młodszych na starcie stanęła cała 
krajowa czołówka a Bartek Rajkowski już bez 
przygód zajął w tym wyścigu szóste miejsce.  
Dobrze wypadli również juniorzy, Domagała 
i Małyszek, zajmując ostatecznie miejsca szó-
ste i siódme. Do połowy dystansu Małyszek 
jechał w ścisłej czołówce, ale Zielonogórska 
trasa przełajowa jest najcięższą w Polsce i w 
końcu musiał uznać wyższość zawodników 
którzy maja dużo więcej startów przełajowych 
w tym sezonie. W Swarzędzu odbył się wy-
ścig przełajowy o memoriał Mariana Kegela 
organizowany przez Poznańskie Towarzystwo 
Cyklistów gdzie w kategorii open zwyciężył je-
dyny nasz reprezentant w tym wyścigu Dominik 
Świtalski. Głównym celem kolarzy „Limaro” 
jest jednak jak najlepsze przygotowanie się do 
przełajowych Mistrzostw Polski, które odbędą 
się 7-8 stycznia 2006 w Słubicach, a dwójka 
Małyszek, Domagała zdaniem trenera Roberta 
Taciaka, powinna z powodzeniem walczyć 
o miejsce w reprezentacji Polski na Mistrzostwa 
Świata, które odbędą się na przełomie stycznia 
i lutego w Holandii. Henryk Schmidt

SPORT
PODSUMOWANIE  KÓRNICKIEJ  LIGI 

PIŁKARSKIEJ

Amatorska Liga Piłki Nożnej dobiegła 
końca. Wzięło w niej udział ponad 200 
osób.

F INAŁ A wygra ła  d rużyna  p .n . 
PIERZCHNO : Artur Kuchniarczyk, Maciej 
Cubulski, Marcin Graf, Krzysztof Kałużny, 
Piotr Kondek, Zdzisław Magnuszewski, 

, Marek Wojtuś , Krzysztof Matysiak, 
Krzysztof Socha, Krzysztof Szablewski, 
Tomasz Szczepański, Zbigniew Sznura, 
Damian Urbaniak, Tomasz Gruntowy, 
Waldemar Ratajczak, Dariusz Przespo-
lewski, Bartosz Molski, Stanisław Cierpi-
szewski, Michał Molski, Paweł Mitschke, 
Maciej Rogoziński, Marcin Mikołajczak, 
Tomasz Molski, Marek Tomczak, Prze-
mysław Stefański.

W  FINALE  B  zwyciężyły  KALEJE 
w składzie: Jacek Adamczak, Błażej 
Dudziak, Krzysztof i Maciej Hendzelek, 
Sławomir Kanciak, Erwin i Rafał  Karalus, 
Rafał Kistowski, Grzegorz i Dawid Kozak, 
Leszek ÓŁukowski, Tomasz i Maciej 

Maciejowski, Mariusz Marciniak, Błażej 
Nowak, Jakub Nowak, Krystian Nowak, 
Marcin Nowak, Paweł Tomczak, Łukasz 
Wujek, Artur i Piotr Wyzuj, Adrian Pabi-
siak, Marek i Paweł iSkrzypczak, Roman 
Mikolajczak i Dawid Koralewski. 

Na marginesie rozgrywek należy 
skomentować przypadki jakie miały 
miejsce na meczach. Nie wszystkie 
drużyny grały fair play, często uciekały 
się do różnych kombinacji niezgod-
nych z przepisami gry. Jest niemoż-
liwe , by organizatorzy mogli być 
jednocześnie na wszystkich meczach 
w różnych miejscowościach takich jak 
np : Pierzchno, Niesłabin, Daszewice, 
Szczodrzykowo, Czmoń, Bnin, Kórnik, 
Kaleje itp  Dlatego mogą jedynie liczyć 
na uczciwość kierowników i kapita-
nów zespołów ale niestety  niektórzy 
z nich  stosują podstępy i dążą do 
zwycięstwa za wszelką cenę. Zdarzały 
się przypadki, że zawodnicy otrzymu-
jący czerwoną kartkę zachowywali 
się karygodnie np. używali wyzwisk 
niecenzuralnych, opluwali sędziego 
a nawet czasem dochodziło do ręko-
czynów. Panowie! Zastanówcie się po 
co gracie. Czy to jest gra dla zdrowia 

i własnej przyjemności czy szowinizm 
lokalny, burdy jak na oglądanych czę-
sto w telewizji meczach ligowych ? 

To jest tylko liga gminna, która 
powinna łączyć ludzi, być odskocznią 
od codziennego życia. Organizatorzy 
informują, że zachowania na boiskach 
niegodne sportowca, będą w przyszło-
ści doprowadzały do bezwzględnej 
dyskwalifikacji zespołów. 

Dlatego kierownicy i kapitanowie 
drużyn przystępujący w przyszłym 
roku do rozgrywek niech się zastano-
wią nad swoim uczestnictwem, gdyż 
biorą pełną odpowiedzialność za 
swoich graczy. Pograć w piłkę nożną 
można także bez udziału w lidze. 

Na szczęście wielu piłkarzy trakto-
wało grę na serio ale uczciwie.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kór-
niku zaprasza amatorów piłki nożnej 
na kolejne rozgrywki w roku przy-
szłym. ara

Miejsce Drużyna Punkty Bramki 
zdobyte

Bramki 
stracone

Różnica 
bramek

 1. Pierzchno 14 24 11 13

 2. Jagrol Szczodrzykowo 13 21 16  5

 3. Niesłabin 13 21 19  2

 4. Bnin I 10  9  9  0

 5. Czmoniec 10 19 17  2

 6. Surówki Grześkowiak  7 16 19 -3

 7. KA –DE Kamionki  7 24 22  2

 8. Warta Radzewo  6 11 32 -21

Miejsce Drużyna Punkty Bramki 
zdobyte

Bramki 
stracone

Różnica 
bramek

1. Kaleje 12 15  7  8

2. OSP-Kombus 10 20  9 11

3. Bnin II  8 11  8  3

4. Prusinowo  5  7 15 -8

5. Runowo  4  7 14 -7

6. Błażejewo  2  8 15 -7
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* 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
* Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe w Kórniku, ul. Staszica (biały blok) za 155 tyś. zł bez pośredników. Tel. 0501-444-326
* Sprzedam skrzynkę na prąd budowlany – 100 zł. Tel. 898 06 42
* Konarskie - działka budowlana 1300 m2 do sprzedania. Tel. 506-619-652
* 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 
* Sprzedam działkę budowlaną w Błażejewie - 1800 m2. Tel. 506 619-652
* Konarskie - do sprzedania grunt rolny 5000 m2. Tel. 506 619-652

O
G

ŁO
SZ

EN
IA

 
D

R
O

B
N

E

SPORT
BOJE SIATKARZY W LIDZE

Do końca rozgrywek w Kórnickiej Lidze Siatkówki-Amatorów pozostały 
jeszcze 3 kolejki. Wyniki  ostatnich meczy i  tabela rozgrywek :
ZHP Kórnik - Sezamki Kórnik   3:1 (17:25, 25:17, 25:22, 25:12)
ZHP Kórnik - Jagrol                   3:0  (25:18, 25:22, 25:22)
Sezamki Kórnik - Jagrol            3:1  (25:23, 25:19, 22:25, 27:25)
KS Ktoś - TM Małeccy- Bnin     3:1 (15:25, 25:18, 25:20, 28:26)
KS Ktoś i TM Małeccy-Bnin  wygrali 3:0 z Atopikiem ( walkower)
LKS Czmoniec - Kórniczanie   3:2 (27:25, 24:26, 22:25, 27:25,15: 9) 
Dynamix  Robakowo – Vincent  3:0 ( 25:15, 25:10, 25:11 )
NPS Casablanca –Vincent     3:0 ( 25:17, 25:20, 25:15 )
Dynamix Robakowo- NPS Casablanca   3:0 ( 25:12, 25:22,25:15) 
NPS Casablanca- Vincent   3:0 ( 25:15, 25:10, 25:11)
LKS Czmoniec- NPS Casablanca 3:2  ( 29:31, 25:17, 25:27, 25:20, 15:12 )
Dynamix Robakowo-Amatorzy Borówiec  3:1 (27:25, 25:20, 20:25, 25:12)
Dynamix Robakowo-Atopik   3:0 ( 25:17, 25:18, 25:21 )

Lp Nazwa drużyny Ilość 
spotkań Punkty  Sety

Spotkania
wygr./ 
przegr.

 1. ZHP Kórnik 18 46 50 : 14  16 / 2
 2. KS Ktoś 18 44 49 : 19  14 / 4

 3. Dynamix 
Robakowo 16 38 43 : 17  13 / 3

 4. Kórniczanie 17 35 44 : 27  12 / 3
 5. Sezamki Kórnik 18 34 42 : 30  12 / 6
 6. NPS Casablanca 18 31 37:  31  10 / 8
 7. Jagrol Kórnik 16 28 33 : 23   9 / 7
 8. Amatorzy Borówiec 16 26 32 : 27   9 / 7
 9. LKS Czmoniec 17 21 27 : 35   7 / 10
10. KG Agrikol 16 13 17 : 37   4 / 12
11. TM Małeccy- Bnin 16 13 17:  39   4 / 12
12. Atopik 20  5  7 : 57   1 / 12
13. Vincent 18  2 11: 53   1 / 17

Komenda Hufca ZHP
im. Tytusa hr. Działyńskiego w Kórniku

zaprasza
wszystkie chętne zespoły amatorskie z terenu 

Miasta i Gminy Kórnik
do rozgrywek w piłkę siatkową –

 V edycji 
KÓRNICKIEJ LIGI SIATKÓWKI AMATORÓW 2006.

Termin zgłoszeń upływa dnia 10 grudnia 2005 roku.

Szczegółowe informacje, regulamin, zgłoszenie
drużyny dostępne są u organizatora – tel. 0-600-806-610.

(dokończenie ze strony 25)  
– Czempiń. Gimnazja: Michał Tykarski – Poznań. Szkoły Ponadgimna-
zjalne: Piotr Szczudło – Poznań. Do 40 lat: Sławomir Perdoch – Śródka. 
Powyżej 40 lat: Janusz Tomczak – Opalenica

Puchary Niepodległościowe zdobyli Anna Janik i Janusz Tom-
czak.

Liga Strzelecka Powiatu Poznańskiego
Kobiety do 18 lat: Malwina Bartkowiak – Radzewo. Kobiety powyżej 

18 lat: Halina Hajdrych – Śrem
Mężczyźni do 18 lat: Przemysław Janasik – Radzewo. Mężczyźni 

powyżej 18 lat: Wojciech Perdoch – Śródka
Puchary Niepodległościowe Turnieju strzeleckiego zdobyli Malwina 

Bartkowiak i Wojciech Perdoch.

Liga Rzutu Lotką Powiatu Poznańskiego
Kobiety do 18 lat: Adrianna Drgas – Luboń. Kobiety powyżej 18 lat: 

Olga Stelmach – Kórnik
Mężczyźni do 18 lat: Jacek Grzybek – Radzewo. Mężczyźni powy-

żej 18 lat: Karol Niemier – Czmoń
Puchary Turnieju Niepodległościowego w Rzucie Lotką zdobyli 

Adrianna Drgas i Karol Niemier.

Na kolejne zawody do Radzewa zapraszamy mieszkańców Gmi-
ny Kórnik. Turnieje Mikołajkowe odbędą się 4 XII 2005roku w tenisie 
stołowym, strzelectwie i rzucie lotką. Będzie to ostatnia eliminacja 
ligowa w 2005 roku.

11 XII 2005r. rozegrany zostanie Memoriał Powstania Wielkopolskie-
go 1918/1919. Zawody przeprowadzone będą jako Mistrzostwa Miesz-
kańców Gminy Kórnik w deblach i mikstach tenisa stołowego. W imieniu 
organizatorów serdecznie zapraszam. Marek Serwatkiewicz FOT. via ZHP Kórnik
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PANELE LAMINOWANE

Sprzedawca w hurtowni polecał mi 
panele laminowane na podłogi. Co to 
za materiał i czy faktycznie jest godny 
uwagi?             Adam C. Kórnik

Panele laminowane można kupić w dwóch 
zasadniczych odmianach – montowane na 
klej i bezklejowe. Jednak w obu przypadkach, 
chcąc cieszyć się długo ładną podłogą warto 
przestrzegać paru zasad.  Istotna sprawa 
przy montażu paneli to wyrównanie podłoża.  
Dopuszczalne różnice poziomów to +/- 3 
mm na długości 2 m. Większe różnice trzeba 
zniwelować.

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

Panele montuje się zawsze rozpoczynając 
od najbardziej oddalonego od drzwi naroż-
nika, w ich kierunku. Dłuższy bok powinien 
być układany zgodnie z kierunkiem padania 
światła dziennego, aby zniwelować możli-
wość powstawania punktów załamywania 
się światła. 

Gdy montuje się panele w pomieszcze-
niach o dużych powierzchniach (długości prze-
kraczającej 10 m lub/i szerokości ponad 8 m) 
trzeba zadbać o pozostawienie dodatkowych 
szczelin dylatacyjnych. Przeszkodą w ułożeniu 
paneli laminowanych nie jest także wodne 
ogrzewanie podłogowe. Tyle, że same prace 
trzeba przeprowadzać, gdy jest wyłączone. 
Temperatura podłoża w czasie montażu nie 
może być wyższa niż 18 st C. Ogrzewanie 
można stopniowo włączać dobę po zamon-
towaniu paneli. Maksymalna temperatura 
podłoża nie może przekraczać 26 st. C.

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

Gdy mamy do czynienia z panelami bez-
klejowymi wystarczy je dopasować i lekko 
przechylić, a deski same się zakleszczą. 
Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest 
możliwość rozmontowania podłogi i ułożenia 
jej w innym pomieszczeniu. Przed decyzją 
o kupnie i montażu polecamy Panu wizytę 
w Składzie budowlanym VOX w Poznaniu 
przy ulicy Głogowskiej 216 oraz przy ulicy 
Św. Michała 100.  Poz

CO SŁYCHAĆ ZA OKNEM ?

Wybierając okna  warto zwracać 
uwagę nie tylko na współczynnik 
przenikania ciepła – co z reguły 
robi większość kupujących - ale też 
sprawdzić, w jakim stopniu zamknię-
te okna ochronią przed hałasem.

 Z dostępnych na rynku okien te naj-
lepiej tłumiące dźwięki mają współczyn-
nik izolacyjności akustycznej wahający 
się od 30 do 40 dB. Oznacza to, że 
całkowicie izolują od dźwięków o takim 
bądź niższym natężeniu. W przypadku 
większego hałasu - do pomieszczenia 
dociera go mniej o podaną wartość

Dźwięki o większym natężeniu sły-
chać odpowiednio słabiej. I tak jeśli 
okno ma izolacyjność akustyczną na 
poziomie 40 dB dźwięk młota pneuma-
tycznego pracującego na ulicy będzie 
słychać z taką siłą, z jaką jest słyszalna 
normalna rozmowa odbywająca się 
w tym samym pomieszczeniu. Ponieważ 
dla ludzkiego ucha dźwięk o natężeniu 
mniejszym o 10 dB to o połowę mniejszy 
hałas już różnica 2-3 dB w jego natęże-
niu jest wyraźnie słyszalna. 

Równie ważny jak sam wybór okna 
jest jego montaż i regulacja. Wolne 
przestrzenie pomiędzy ościeżnicą, 
a otworem w murze, w którym jest za-
montowane okno, a także zła regulacja 
skrzydła sprawia, że do pomieszczenia 
dociera znacznie więcej hałasu niż 
wynikałoby z parametrów technicznych 
samego okna. Pomoc przy wyborze 
odpowiedniego okna oraz fachowe 
doradztwo w kwestii montażu można 
uzyskać w Składach budowlanych 
VOX w Poznaniu przy ulicy Głogow-
skiej 216 oraz przy ulicy Św. Michała 
100. Seg

CHRONIĄ I UPIĘKSZAJĄ

Drzwi zewnętrzne to wizytów-
ka naszego prywatnego królestwa 
i gwarancja bezpieczeństwa. Dostęp-
ny obecnie na rynku szeroki wybór 
możliwości pozwala na połączenie 
najważniejszych ich zalet - trwałości 
z niezwykłą estetyką.

Najważniejsze dla klienta innowacje 
dotyczące drzwi zewnętrznych stosuje 
się do ochrony przeciw włamaniowej.  
Konstrukcje wzmacniające montuje się 
wewnątrz drzwi. Są to specjalne wypeł-
nienia, wzmocnienia ramiaków, ukryte 
wewnątrz wzmocnienia oraz najnowo-

cześniejsze systemy zasuw. Często także 
w zewnętrznej warstwie, schowane dys-
kretnie pod ozdobną warstwą wyciszają-
cą, znajdują się dodatkowe wzmocnienia 
konstrukcyjne. Jednocześnie zamiast tra-
dycyjnej płyty wiórowej, producenci coraz 
częściej używają wytłoczków z włókna 
szklanego. Jako wypełnienie stosuje się 
wówczas twardą piankę poliuretanową. 
Takie drzwi, pomimo szeregu wypełnień 
i wzmocnień, wyglądają równie dostojnie 
jak tradycyjne drewniane.  Standardowo 
bejcowane są na kolory : dąb, wiśnia, 
orzech, ciemny orzech, następnie są 
lakierowane. Mogą być również malowa-
ne farbami kryjącymi, na dowolny kolor, 
według gustów klienta. Dostępne są także 
drzwi zewnętrzne przeszklone. Stosuje 
się w nich dwuszybowy antywłamaniowy 
pakiet w zespoleniu z szybą ornamento-
wą, która może być na życzenie klienta 
barwiona i refleksyjna. Takie drzwi wyróż-
niają się współczynnikiem izolacyjności 
cieplnej oraz współczynnikiem przenikal-
ności powietrza. 

Standardem przy zakupie drzwi jest 
obecnie zamek listwowy wielopunktowy 
w okuciach, a także ościeżnica oraz próg. 
Bogata oferta drzwi zewnętrznych do-
stępna jest w  Składach budowlanych 
VOX w Poznaniu przy ulicy Głogow-
skiej 216 oraz ulicy Św. Michała 100.  
Raw

NOWOŚCI W BANKACH

Kolejną jesienną ofertą na rynku 
kredytów hipotecznych jest propozy-
cja Banku Millennium – MilleKredyt 
DOM udzielany jest bez prowizji, 
natomiast oprocentowanie kredytu 
we frankach szwajcarskich wynosi 
od 1,40%.

Do końca listopada  trwa promocja 
kredytów i pożyczek hipotecznych 
w Banku Mil lennium. Bank obniżył 
oprocentowanie dla MilleKredytu DOM 
indeksowanego do walut obcych.  Opro-
centowanie kredytu kształtuje się nastę-
pująco : 

- od 1,40% do 2,89% w CHF (marża od 
0,61% do 2,10%),

- od 2,79% do 4,28% w EUR (marża od 
0,61% do 2,10%),

- od 4,68% do 6,17% w USD (marża od 
0,61% do 2,10%).

Zgodnie z przewidywaną tendencją 
na rynku hipotecznych kredytów zło-
tówkowych, również Bank Millennium 
zaproponował kredytobiorcom korzystną 
ofertę – mówi Robert Pepłoński z domu 
Kredytowego Notus, firmy, która nie-
odpłatnie doradza wybór najlepszego 
kredytu hipotecznego – Klient może 
skorzystać z obniżonego oprocentowania 
MilleKredytu DOM w złotówkach, wynosi 
ono już od 4,99% do maksymalnie 5,75% 
(marża od 0,49% do 1,25%). Szczegóły 
www.domkredytowy.pl oraz w oddziale 
w Poznaniu przy Starym Rynku 95/96. 
Gac 

Fot. Składy budowlane VOX
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TYTUŁ

   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 20/2005: „KTO PRZYPOMINA TEN 
SIĘ UPOMINA”. Nagrodę książkową otrzyma p. Marian Świejkowski z Kórnika.  
GRATULUJEMY! Nagrodę prześlemy pocztą.

Następny numer Kórniczanina ukaże się
2-go grudnia.  

Materiały prosimy dostarczać  
do 25-go listopada.

Poziomo: 1) od 1 września br. jest dyrekto-
rem Szkoły Podstawowej im. Teofili z Dzia-
łyńskich Szołdrskiej-Potulickiej nr 2 w Kórni-
ku, 7) sekretarz Zarządu Miejsko-Gminnego 
Szkolnego Związku Sportowego w Kórniku, 
8) Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Oso-
bom z Niepełnosprawnością Intelektualną 
i Ruchową, 9) skwar, spiekota, 12) grupa 
najlepszych zawodników z różnych klubów, 
15) narzutka futrzana, 16) państwo z Tehe-
ranem, 18) kolej podziemna, 20) załoga łodzi 
wioślarskiej, 21) np. jabłko, 23) sekretarz 
Zarządu Koła Kórnik Związku Kombatantów 
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów 
Politycznych, 24) imię Dymnej, 27) przedsta-
wiciel subkultury młodzieżowej, 30) system 
idei, poglądów politycznych, 31) Kórnickie 
Stowarzyszenie Promocji Artystycznej, 32) 
dyrygent harcerskiej orkiestry dętej z Kórnika. 

Pionowo: 1) słowa piosenki, 2) huśtawka 
małpy, 3) rudy grzyb, 4) używana przez 
wędkarza, 5) pływa kraulem, 6) dom psa, 
10) bucha z czajnika, 11) odblask pożaru 
na niebie, 13) uczeń szkoły wojskowej, 
14) przewodniczący Rady Miejskiej 
w Kórniku, 17) dawna kolonia brytyjska 
w Azji, 18) ssak morski, 19) wabienie 
samicy głuszca, 22) naczynie, na którym 
są potrawy podczas jedzenia, 25) golas, 
26) popularny przed laty komputer, 28) 
lepka substancja do łączenia czegoś, 29) 
muza historii. 

 
Litery w polach z dodatkową numeracją 
(w prawej dolnej części), uszeregowane 
w kolejności, utworzą ostateczne rozwiąza-
nie (przysłowie).






