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SESJA RADY MIEJSKIEJ
Nowe stawki podatków i opłat.

PROMENADA
Zbliżenie stanowisk.

LINIA WYSOKIEGO
NAPIĘCIA
Negocjacje w toku.

KRONIKA 
KRYMINALNA

WYSYPISKO PŁONIE!



 

 

MARKOWY SKlep
„SecOND hAND”

ZAChodNiA odZiEż Z drugiEj ręki

Biernatki, ul. główna 5

tysiąCE sZtuk jEsiENNo-ZimowyCh rZECZy!! 
pRzY zAKUpIe – bONIfIKATA
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Z urZędu

WIEŚCI SOŁECKIE

PrZEBiEg LiNii ENErgEtyCZNEj  
W bORÓWcU I KAMIONKAch 

17.11 br. burmistrz Jerzy Lechnerowski 
zorganizował spotkanie z przedstawicielami 
PSE oraz Stowarzyszenia „Lasem 1000”. 
Spotkanie odbyło się w ratuszu bnińskim, 
a dotyczyło kwestii zmiany przebiegu linii 
energetycznej w Borówcu i Kamionkach. 
Podczas tegoż spotkania burmistrz zapro-
ponował przesunięcie owej linii o 300 m. 
na wysokości osiedla Długiego, która to 
propozycja została uzgodniona wcześniej 
z Lasami Państwowymi, a Lasy wyraziły 
zgodę na takie przesunięcie. PSE wyra-
ziło gotowość rozważenia wspomnianej 
propozycji i wyrażenia ewentualnej zgody, 
która mogłaby nastąpić pod warunkiem 
podpisania finalnego porozumienia ze 
Stowarzyszeniem. Porozumienie to miałoby 
gwarantować PSE, że jeżeli Zarząd firmy 
wyrazi zgodę na przesunięcie linii o kolejne 
300 m, to Stowarzyszenie nie będzie już 
więcej wstrzymywało inwestycji.

Z kolei, w dniu 24.11 burmistrz spotkał 
się w Kamionkach ze Stowarzyszeniem 
„Lasem 1000”, by przedstawić opisany 
powyżej projekt porozumienia. Przedstawi-
ciele Stowarzyszenia stwierdzili, że podpi-
sanie tegoż porozumienia będzie możliwe 
wyłącznie po wcześniejszym uchwaleniu 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Za-
gospodarowania Przestrzennego Gminy 
Kórnik, które zakresem swym obejmie 
opisywane tereny. Studium miałoby zagwa-
rantować to, by przebieg linii energetycznej 
nie był już bliższy od tego, który jest obecnie 
proponowany przez PSE.

stACjA tELEFoNii komÓrkowEj  
W bNINIe

17.11 br. odbyło się trójstronne spot-
kanie: władz gminy Kórnik, przedstawicieli 
firmy POLKOMTEL oraz przedstawicieli 

Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu, 
która spotkanie to zorganizowała. W 
spotkaniu brali również udział mieszkańcy 
wspomnianej Spółdzielni. Tematem rozmów 
była kwestia ewentualnego przesunięcia 
stacji telefonii komórkowej wybudowanej 
na terenie SKR-ów w Bninie. Na spotkaniu 
obecni byli: burmistrz Jerzy Lechnerowski, 
radni Krystyna Janicka i Grzegorz Marci-
niak, a także Paweł Pilujski – kierownik 
Zespołu Inwestycji Budowlanych firmy 
POLKOMTEL. Pan Pilujski złożył oświad-
czenie, iż owa baza komórkowa w żaden 
sposób nie zaszkodzi mieszkającym w 
jej pobliżu osobom. Zapewnił również, że 
POLKOMTEL na własny koszt przeprowa-
dzi badania natężenia pola elektrycznego 
i magnetycznego na terenie Spółdzielni. W 
badaniach tych – zgodnie z deklaracjami 
p. Pilujskiego – mogą brać czynny udział 
wszyscy zainteresowani mieszkańcy.

pROMeNADA W KÓRNIKU

17.11 br. burmistrz Jerzy Lechnerowski, 
Sławomir Lepczyński – kierownik Referatu 
Planowania Przestrzennego oraz projek-
tant Stefan Wojciechowski wzięli udział 
w spotkaniu z przedstawicielami zarówno 
zwolenników, jak i przeciwników stworzenia 
promenady nad jeziorem Kórnickim. W trak-
cie spotkania okazało się, że stanowiska 
obu stron w tej kwestii są zbliżone. Jedyną 
istotną różnicą jest potencjalna szerokość 
promenady. Padały zróżnicowane pro-
pozycje owej szerokości, a plasowały się 
one od 1m do 2,5m. Co więcej, inwestycja 
prowadzona ma być na terenach, które 
są własnością gminy. Burmistrz gminy 
oświadczył, iż nie zamierza naruszać tere-
nów stanowiących własność prywatną, a 
zainteresowany jest z kolei udrożnieniem 
ścieżek umożliwiających dojście do jeziora. 
Uwzględniając uwagi mieszkańców bur-
mistrz stwierdził, że Studium Uwarunkowań 

i Kierunków Rozwoju Przestrzennego Gmi-
ny, dotyczące omawianych terenów, będzie 
wyłożone ponownie do wglądu, co umożliwi 
mieszkańcom zapoznanie się z nim i ewen-
tualne zgłaszanie kolejnych uwag. 

gAZyFikACjA CZmoNiA

22.11 br. burmistrz Jerzy Lechnerowski 
spotkał się ze Zdzisławem Kowalskim – dy-
rektorem spółki gazowniczej w Poznaniu. 
Tematem spotkania była gazyfikacja wsi 
Czmoń, które to zadanie znalazło się w pro-
jekcie budżetu gminy na 2006 rok. Rozmo-
wy dotyczyły m.in. partycypowania gazowni 
w kosztach opisywanej inwestycji.

roZBudowA „trAsy kAtowiCkiEj”

24.11 br. w Poznaniu burmistrz Jerzy 
Lechnerowski spotkał się z p. Bereżeckim 
– dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad. Spotkanie dotyczyło 
terminu realizacji inwestycji związanych z 
rozbudową drogi S-11 („trasa katowicka”). 
Powodem tego spotkania były zapytania in-
westorów dotyczące tego, czy po rozbudo-
wie drogi S-11 w okolicach Koninka będzie 
zjazd z „trasy katowickiej”. Droga ta ma być 
rozbudowana w latach 2006-2007.

sPotkANiE Z PosŁEm FiLiPEm 
lIbIcKIM

28.11 br. w Biurze Rady w Bninie odbyło 
się spotkanie z posłem Filipem Libickim. 
W spotkaniu tym uczestniczyli: burmistrz 
Jerzy Lechnerowski, przewodniczący Rady 
Miejskiej Maciej Marciniak, radni oraz grupa 
osób zabiegająca o przywrócenie praw 
miejskich Bninowi. Celem spotkania było 
wykazanie zasadności podejmowanych sta-
rań o restytucję praw miejskich Bnina, jak i 
przekonanie posła Libickiego do wsparcia 
owych działań. Na spotkaniu prowadzono 
również dyskusję o aktualnej sytuacji poli-
tycznej w kraju w kontekście funkcjonowa-
nia nowego rządu i parlamentu. 

Sławomir Hinc

PROSTO  Z  RATUSZA

czMONIec
Zarząd Parków Krajobrazowych Wielkopol-

skiego Urzędu Wojewódzkiego ustawił tablice 
informacyjne w Rogalińskim Parku Krajobrazo-
wym. Sołtys Czmońca – Zbigniew Tomaszewski 
uczestniczył w szkoleniu samorządowców - w 
warsztatach mikroregionalnych zorganizowanych 
w dyrekcji WPN w Jeziorkach. Prowadziła je Mał-
gorzata Ornoch Tabędzka. Warsztaty te dotyczyły 
m. in. rozpowszechniania i promocji turystyki, czyli 
dziedzin, którymi zajmuje się sołtys Zbigniew Toma-
szewski. Chce on wyznaczyć trzy szlaki turystyczne 
o różnych stopniach trudności. Podkreśla, że 
zwiastunem działań na rzecz turystyki w Czmońcu 
był jego współudział w przeprowadzeniu VII Rajdu 
Gimnazjów Powiatu Poznańskiego. 

dZiEćmiErowo
Sołtys Dziećmierowa – Henryk Hypsior 

martwi się, że nie zostały nawet rozpoczęte 

prace związane z budową kanalizacji, na którą w 
tym roku zaplanowano w budżecie gminy 1 mln 
500 tys. zł. Ma nadzieję, że kanalizacja zostanie 
zrobiona w przyszłym roku, choć jednak obawia 
się, czy tak się stanie...

Rada Sołecka Dziećmirowa przygotowuje im-
prezę na dzień św. Mikołaja dla ok. 100 dzieci.

pIeRzchNO
W Pierzchnie został zakończony remont 

dachu na świetlicy. Sołtys Andrzej Frąckowiak 
mówi, iż wyłożono gruzobetonem część drogi 
Pierzchno-Kórnik.

SKRzYNKI
Sołtys Tadeusz Frąckowiak skarży się na 

powybijane szyby w wiatach przystankowych w 
Skrzynkach. Zmartwieni są tym rodzice uczniów 
dojeżdżających do szkoły. Sołtys obawia się, że 
nawet, gdy te szyby zostaną z czasem wprawio-

ne, to znajdą się wandale, którzy je ponownie 
powybijają.

żErNiki
Dobiegają końca prace związane z remon-

tem świetlicy w Żernikach. Wykonano sufit, został 
dołączony prąd, zainstalowano lampy. Trzeba 
będzie jeszcze wymienić okna, drzwi, posadzki, 
założyć CO. Sołtys Kazimierz Bogusławski jest 
wdzięczny burmistrzowi za przychylność i udzie-
lanie pomocy w realizacji tego przedsięwzięcia. 
Sołtys informuje także, że 14 października 
mieszkańcy wsi w czynie społecznym posadzili 
ok. 200 drzewek i krzewów wokół placu zabaw 
i działki sołeckiej. Wyraża podziękowanie Alicji 
Stępniewskiej z Rabowic – gm. Swarzędz za 
przekazanie krzewów ozdobnych oraz mieszkań-
com Żernik za ich przewiezienie. W szczególny 
sposób dziękuje Michałowi Jankowiakowi za 
przekazanie sadzonek brzozy i sosny.

Sołtys Kazimierz Bogusławski składa w swo-
im i Rady Sołeckiej imieniu życzenia świąteczne 
i noworoczne. Oprac. Robert Wrzesiński
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Z sEsji rAdy miEjskiEj

XLVii  sEsjA rAdy
Na ostatniej sesji RM w Kórniku uchwalono 

stawki podatków i opłat jakie obowiązywać 
będą w przyszłym roku. W większości przy-
padków stawki te wyliczono dodając ok. 2,5% 
do stawek z 2005 roku- czyli uwzględniając 
stopę inflacji. 

Oto fragmenty uchwał:
„Określa się na terenie gminy Kórnik stawki 

podatku od nieruchomości w następującej 
wysokości:

1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, bez względu na sposób zakwali-
fikowania w ewidencji gruntów i budynków – za 
1 m2 powierzchni – 0,66 zł

b) pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych – od 1 ha 
powierzchni – 3,57 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego – od 1 m2 powierzchni – 0,22 zł

2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – od 1m2 powierzchni użyt-

kowej – 0,54 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej – od 1m2 powierzchni 
użytkowej – 18,31 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym  
materiałem  siewnym  –  od  1m2  powierzchni      
użytkowej – 8,52 zł

d) zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych – od 1 m2 powierzchni użytkowej                         
– 2,10 zł

e) pozostałych,  w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicz-
nego przez organizacje pożytku publicznego – od 
1 m2 powierzchni użytkowej  – 6,08 zł

3. od budowli   – 2% wartości”

„Stawki podatku od środków transportowych 
na terenie gminy Kórnik wynoszą:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczal-
nej masie całkowitej od 3,5 ton i poniżej 12 ton 
wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1990r.

a/ od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie –           
615,00 zł

b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                           
– 1.025,00 zł  

c/ powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego                                                            
1.230,00 zł  

d/ powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton  zwią-
zanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego    
615,00 zł

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczal-
nej masie całkowitej od 3,5 ton i poniżej 12 ton 
wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1990r.

a/ od 3,5tony do 5,5 tony włącznie                                                    
564,00 zł

b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                               
923,00 zł

c / powyżej 9 ton,  a poniżej 12 ton, z wy-
jątkiem związanych z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 
1.179,00 zł 

d/ powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton, zwią-
zanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego                                                                                             
 589,00 zł

3) od samochodu ciężarowego o dopuszczal-
nej masie całkowitej od 3,5 ton i poniżej 12 ton 
wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1990r. 
posiadającego katalizator spalin.

a/ od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                                    
595,00 zł

b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                                
974,00 zł

c/ powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton, z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego                                                                              
1.210,00 zł

d/ powyżej 9 ton, a poniżej 12  ton, zwią-
zanych wyłącznie z działalnością  rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego                                                                                             
 605,00 zł

4) od samochodu ciężarowego o dopuszczal-
nej masie całkowitej od 3,5 ton i poniżej 12 ton 
wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1990r. 
posiadającego katalizator spalin.

a/ od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                                     
554,00 zł

b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                                 
902,00 zł

c/ powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton , z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego                                                                                
1.169,00 zł

d/ powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton, zwią-
zanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatkurolnego                                                                                      
584,00 zł

5) od samochodu ciężarowego o dopuszczal-
nej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 
ton- w zależności od liczby osi, dopuszczalnej 
masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, 
stawki podatkowe określa załącznik Nr 1 do 
niniejszej uchwały.

6) od ciągnika siodłowego i balastowego 
przystosowanego do używania łącznie z na-
czepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i 
poniżej 12 ton -wyprodukowanego do dnia 31 
grudnia 1990r.

a/ od 3,5 tony do 9 ton włącznie                                               
1.333,00 zł

b/ powyżej 9 ton a poniżej 12 ton                  
1.435,00 zł 

7) od ciągnika siodłowego i balastowego 
przystosowanego do używania łącznie z nacze-
pą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - wypro-
dukowanego po dniu 31 grudnia 1990 r.

a/ od 3,5 tony do 9 ton włącznie – 1.281,00 zł
b/ powyżej 9 ton a poniżej 12 ton – 1.384,00 zł
8) od ciągnika siodłowego i balastowego 

przystosowanego do używania łącznie z nacze-
pą lub przyczepą o dopuszczalnej masie cał-
kowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 
12 ton - wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 
1990r. posiadającego katalizator spalin.

a/ od 3,5 tony do 9 ton włącznie – 1.312,00 zł
b/ powyżej 9 ton a poniżej 12 ton – 1.415,00 zł 
9) od ciągnika siodłowego i balastowego 

przystosowanego do używania łącznie z nacze-
pą lub przyczepą o dopuszczalnej masie cał-
kowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 
12 ton - wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 
1990r. posiadającego katalizator spalin.

a/ od 3,5 tony do 9 ton włącznie – 1.271,00 zł
b/ powyżej 9 ton a poniżej 12 ton – 1.374,00 zł
10) Od ciągnika siodłowego i balastowego 

przystosowanego do używania łącznie z na-
czepą  lub przyczepą o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej 
niż 12 ton - stawki określa załącznik Nr 2 do 
niniejszej uchwały.

11) Od przyczepy i naczepy, które łącznie z 
pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wy-
jątkiem związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego - wyprodukowanej do dnia 31 grudnia 
1990r.

a/ od 7,0 ton do 10,0 ton – 410,00 zł
b/ powyżej 10,0 ton a poniżej 12 ton – 615,00 zł
12) Od przyczepy i naczepy, które łącznie  
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Z sEsji rAdy miEjskiEj

ogŁosZENiE
o PrZystąPiENiu do sPorZądZE-
NiA ZmiANy miEjsCowEgo PLANu 

zAGOSpODAROWANIA pRzeSTRzeN-
NeGO W SzczYTNIKAch, GM. KÓRNIK

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy  
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawia-
damiam o podjęciu przez Radę Miejską 

w Kórniku uchwały nr XLV/490/2005  
z dnia 28 września 2005 r. o przystąpie-
niu do sporządzenia zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzen-
nego w Szczytnikach, rejon ulic Jeziorna  

i Szczelinka, gm. Kórnik. 

Przedmiotem zmiany planu jest zmiana 
przeznaczenia terenu działek nr ewid. 

294/1, 294/2 i 295, przeznaczonych pod 
budownictwo mieszkaniowe na teren bu-
downictwa mieszkaniowego z dopusz-

czeniem funkcji usług osiedlowych. 

Zainteresowani mogą składać wnioski 
do wyżej wymienionego projektu planu. 

Wnioski należy składać na piśmie w 
Urzędzie Miejskim w Kórniku, 

pl. Niepodległości 1, w terminie do dnia 
23 grudnia 2005 r. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, 
imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie 

nieruchomości, której dotyczy.

ogŁosZENiE
o PrZystąPiENiu do sPorZądZENiA 
ZmiANy studium uwAruNkowAŃ i 
KIeRUNKÓW zAGOSpODAROWANIA 

pRzeSTRzeNNeGO GMINY KÓRNIK W 
miEjsCowośCi dAChowA

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy  
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  
i zagospoda-rowaniu przestrzennym 

(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) za-
wiadamiam o podjęciu przez Radę Miej-
ską w Kórniku uchwały Nr XLV/489/2005 

z dnia 28 września 2005r 
w sprawie przystąpienia do sporządze-

nia zmiany studium uwarunkowań  
i kierunków za-gospodarowania prze-

strzennego Gminy Kórnik, w miejscowo-
ści Dachowa, rejon ulic Okrężna  

i Poznańska.

Zainteresowani mogą składać wnioski 
dotyczące zmiany studium.

Wnioski należy składać na piśmie  
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórni-
ku, pl. Niepod-ległości 1, 62-035 Kórnik,  
w godzinach urzędowania, w terminie od 

28 listopada do 23 grudnia 2005r.
Wniosek powinien zawierać imię, nazwi-

sko i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomo-

ści, której dotyczy.

z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczal-
ną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, 
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działal-
nością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego - wyprodukowanej  po dniu 
31 grudnia 1990r.

a/ od 7,0ton do 10,0 ton – 359,00 zł
b/ powyżej 10,0 ton a poniżej 12 ton – 564,00 zł
13) Od przyczepy lub naczepy, które łącznie 

z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczal-
ną masę całkowitą równą  lub wyższą niż 12 
ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z dzia-
łalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego - stawki podatkowe określa 
załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

1�) Od autobusu wyprodukowanego  do 
dnia 31 grudnia 1990r.- w zależności od liczby 
miejsc do siedzenia:

a/ mniejszej niż 30 miejsc – 1.025,00 zł   
b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc – 

1.691,00 zł 
15) Od autobusu wyprodukowanego po dniu 

31 grudnia 1990r.- w zależności od liczby miejsc 
do siedzenia:

a/ mniejszej niż 30 miejsc – 923,00 zł
b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc – 

1.640,00 zł”
„Ustala się następujące dzienne stawki opłat 

targowych na wyznaczonych targowiskach:
1. Od sprzedaży z samochodu ciężarowego 

lub przyczepy o ładowności powyżej 1,5 tony 
– 17,50 zł

2. od sprzedaży z samochodu ciężarowego 
lub przyczepy od samochodu osobowego o 
ładowności do 1,5 tony– 14,50 zł

3. od sprzedaży ze straganu lub w innej 
formie, nie wyszczególnionej

 – do 1m2 powierzchni – 6,50 zł
- powyżej 1m2, za każdy kolejny rozpoczęty 

1m2 powierzchni – 6,50 zł
W innych miejscach pobiera się następujące 

opłaty:
1. od sprzedaży z samochodu ciężarowego 

lub przyczepy o ładowności powyżej 1,5 tony     
– 66,50 zł

2. Od sprzedaży z samochodu ciężarowego 
lub przyczepy oraz samochodu osobowego o 
ładowności do 1,5 tony– 54,50 zł

3. Od sprzedaży ze straganu lub w innej 
formie, nie wyszczególnionej 

– do 1m2 powierzchni – 20,50 zł
– powyżej 1m2, za każdy kolejny rozpoczęty 

1m2 powierzchni – 20,50 zł”

„Ustala się stawkę opłaty miejscowej pobiera-
nej od osób fizycznych przebywających dłużej 
niż dobę w celach turystycznych, wypoczynko-
wych lub szkoleniowych w miejscowościach: 
Kórnik i Błażejewko – w kwocie 0,10 zł za każdy 
dzień pobytu osoby w tych miejscowościach”

„Określa się na terenie gminy Kórnik roczną 
stawkę podatku od posiadania psów w wyso-
kości 18,00 zł za psa.”

Zmieniły się również stawki za wypisy i 
wyrysy urzędowe: „Na obszarze gminy Kórnik 
wprowadza się opłatę administracyjną za 
czynności urzędowe organów administracji 
samorządowej, nie objęte przepisami o opła-
cie skarbowej za wydanie wypisu lub wyrysu  
z miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy w wysokości:

1) 15,00 zł od każdej strony formatu A4,
2) 20,00 zł od każdej strony formatu A3.”

Poza ustaleniami stawek podatkowych i opłat 
dokonano korekty budżetu – w większości prze-
mieszczenia środków z różnych działów.

Ze sprawozdania burmistrza dowiedzieliśmy 
się, że jak wynika z informacji od inwestora 
budowa obwodnicy Kórnika w kierunku na 
Śrem nie ruszy w tym roku. Problemem są 
odwołania do przetargu, które doprowadziły 
do jego unieważnienia. Jest jednak szansa, że 
mimo opóźnień w rozpoczęciu budowy zostanie 
ona ukończona zgodnie z planem. Oczywiście 
tylko jeśli kolejny przetarg wyłoni wykonawcę, 
a prace ruszą na wiosnę 2006r.

Radni wybrali po raz kolejny Bank Spół-
dzielczy w Kórniku do wykonywania bankowej 
obsługi budżetu Gminy Kórnik i jednostek 
podległych Gminie w Kórniku na okres od 1 
grudnia 2005r. do 30 listopada 2008 r. 

Ustalono  z poprawką regulamin nagradza-
nia nauczycieli na kolejny rok. Owa poprawka 
zrównała w prawach do dodatku za wycho-
wawstwo opiekunów przedszkolnych z innymi 
wychowawcami. ŁG

O b W I e S z c z e N I e 
Na podstawie art. 89, art. 91 § 1 i art. 

92 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 roku 
,,Kodeks postępowania administracyj-
nego” (Dz. U. Nr 98/2000 poz. 1071  ze 
zmianami) oraz stosownie do art. 32 i art. 
53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Pra-
wo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 
627 z zmianami) Burmistrz Gminy Kórnik 
informuje o rozprawie administracyjnej  
dotyczącej zgody na realizację przedsię-
wzięcia polegającego na przebudowie 
stacji bazowej telefonii komórkowej 
GSM 40111 zlokalizowanej na budynku 
strażnicy OSP Kórnik ul. 20 Października 
35 /działka nr ewid. 861/8 - po zmianie 
działka nr ewid. 861/12/.

Rozprawa odbędzie się dnia 12 
grudnia 2005 r. (poniedziałek)  o go-
dzinie 16.00 w sali  OSP Kórnik ul. 20 
Października 35 w Kórniku. Wszystkich 
zainteresowanych proszę o przybycie.

PODZIĘKOWANIE
Księdzu Proboszczowi parafii bnińskiej,

wszystkim krewnym, przyjaciołom, sąsiadom i znajomym  
oraz delegacjom za okazane serce, ofiarowane modlitwy, kwiaty  

i liczny udział w ostatniej drodze ziemskiej

Ś†P. Leonarda Ratajczaka
serdeczne podziękowanie składają  

żona i dzieci z rodzinami

•                                         •
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AktuALNośCi

Dużą część ostatniej sesji RM zajęła 
dyskusja nad przeprowadzeniem linii wy-
sokiego napięcia w Kamionkach.

Przypomnijmy, że 17 listopada doszło 
do kolejnego spotkania przedstawicieli 
stowarzyszenia Lasem 1000 i burmistrza 
z przedstawicielami PSE. Stanowisko 
Lasem 1000 opierało się na propozycji 
usytuowania przebudowanej linii na granicy 
obszaru podlegającego zmianie studium 
zagospodarowania terenu, czyli maksymal-
nie w głębi lasu, z ewentualnymi zmianami 
przebiegu na terenie Daszewic. Przedsta-
wiciele PSE twierdzili, że jest to niemożliwe 
ze względów technicznych, kosztowych i z 
powodu braku wymaganych uzgodnień z 
odpowiednimi instytucjami. 

Burmistrz Jerzy Lechnerowski zapro-
ponował kolejny wariant przebiegu, który 
różnił się od dotychczas wynegocjowanego 
wariantu akceptowalnego przez PSE– od-
dalając linię na wysokości os. Długiego. Nie 
jest jeszcze pewne czy PSE zgodzi się na 
to oddalenie. Nazwanie dotychczasowych 
ustaleń kompromisowymi nie jest właściwe, 

gdyż to co dla jednych jest kompromisem 
przez innych uważane jest za tragiczną 
w skutkach niesprawiedliwość. Tak jest 
w przypadku mieszkańców skraju lasu, 
którzy od starej linii oddaleni byli o wiele 
dalej (ok. 600m) niż od owego „kompro-
misowego” przebiegu (ok. 300m). Widzą 
oni wielkie niebezpieczeństwo w istnieniu 
takiej instalacji tak blisko siedlisk ludzkich, 
przedstawiając opinie o szkodliwości emi-
towanego przez podobne linie pola. Dalsze 
jednak oddalanie linii od osiedla Długiego 
zbliża ją do zamieszkanych zabudowań w 
głębi lasu, których właścicielem są Lasy 
Państwowe. 

Przedstawiciele PSE chcąc bronić się 
przed kolejnymi protestami zgodzili się pod-
czas kolejnych rozmów z burmistrzem na 
rozważanie owego oddalenia na wysokości 
osiedla Długiego pod warunkiem podpisa-
nia przez Lasem 1000 porozumienia gwa-
rantującego zaprzestanie protestów.

Aby z drugiej strony zabezpieczyć już 
wynegocjowane oddalenie od osiedli, na 
sesji burmistrz zaproponował uchwalanie 

studium tak, by dać możliwość planowa-
nia linii nie bliżej niż przebieg, na który 
już wcześniej zgodzili się przedstawiciele 
PSE. ŁG

NEgoCjACjE w sPrAwiE  

LiNii wysokiEgo NAPięCiA

mostEk jAk Nowy
Z Gminnego Funduszu Ochrony Śro-

dowiska sfinansowano w całości remont 
mostka w Parku Kórnickim. Inwestycja 
kosztowała 25 497,49 zł. W planach na 
przyszły rok przewiduje się podobną pomoc 
w remoncie kolejnego mostka. Inwestycje te 
stanowią konkretną pomoc dla parku, który 
przecież jest najcenniejszą obok zamku 
wizytówką naszego miasta i okolic.

Podczas wizji lokalnej jaką radni od-
byli podczas spotkania Komisji Ochrony 
Środowiska przebudowany mostek zapre-
zentował Tomasz Bojarczuk. Zostali rów-
nież  ugoszczeni w Instytucie Dendrologii. 
Podczas spotkania omawiano współpracę 
między Instytutem a samorządem. Ustalono 
miedzy innymi opracowanie i budowę ścież-
ki edukacyjnej po trasie ścieżki zdrowia nad 
jeziorem. ŁG

W ratuszu bnińskim odbyło się kolejne 
spotkanie dotyczące wskrzeszenia Bnina 
jako miasta. Tym razem gościem grupy 
inicjatywnej, burmistrza i radnych był 
poseł Filip Libicki.

Pan poseł z chęcią przyjął zaprosze-
nie, podkreślając w wypowiedziach, że 
jako mieszkaniec Radzewic w Gminie 
Mosina, sąsiad naszej gminy zna dosko-
nale sprawę – od dzieciństwa bywał w 
Bninie i Kórniku i jest dla niego rzeczą 
oczywistą, że Bnin jest osobnym „bytem 
miejskim”. 

Wyraził szczerą chęć pomocy w pro-
mowaniu pomysłu przywrócenia praw 
miejskich oraz obiecał zorganizować 
spotkanie inicjatorów z przedstawicielem 
ministra infrastruktury. 

Dodał również, że jeśli z racji posel-
skiego urzędu będzie mógł w przyszłości 
pomóc w czymkolwiek jest gotów do 
współpracy z samorządem Kórnika. 

Przypomnijmy, że odrzucony wniosek 
o przywrócenie praw miejskich był zgodny 
z prawem, wyczerpujący i formalnie bez 
zarzutów. Powodem decyzji ministrów 
była między innymi obawa przed stwa-
rzaniem precedensu, w którym wydziela 
się z organizmu miejskiego drugie miasto 
nie tworząc kolejnej gminy i osobnej ad-
ministracji. 

Nie ma również przeciwwskazań w 
ponownym wnioskowaniu o przywrócenie 
praw miejskich a decyzja zależy od woli 
Rady Ministrów, szczególnie opinii Mini-
sterstwa Infrastruktury. ŁG

PosEŁ ZA BNiNEm



7Kórniczanin nr 23/2005

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: 8132-66�;  
8136-113 



Kórniczanin nr 23/20058

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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Zdarzenia na terenie gminy kórnik w 
okresie od dnia 14.11 do 28.11 2005 r.

• w nocy z dnia 13./14.11.2005 r. W Kórniku 
skradziono samochód marki Peugeot 206 na 
szkodę mieszkańca Kórnika,

• w dniach 13-14.11.2005 r. Na drodze krajo-
wej nr 11, w okolicach m. Gądki skradziono na 
szkodę mieszkańca Poznania pozostawiony 
na poboczu samochód marki Fiat 126p,

• w dniu 18.11.2005 r. KP w Kórniku został 
powiadomiony o uszkodzeniu – zdewasto-
waniu video-domofonu przy wejściu na teren 
posesji w Kamionkach,

• w dniu 19.11. KP w Kórniku został po-
wiadomiony przez mieszkańca Poznania o 
dokonanej kradzieży z włamaniem do altany 
na działce na POD w Jaryszkach,

• w dniu 20.11. mieszkanka Kórnika po-
wiadomiła o dokonanym w dniu 19.11.2005 r.  
w godzinach wieczornych rozboju na jej osobie 
na ulicy Stodolnej w Kórniku, gdzie sprawca 
przy użyciu siły dokonał kradzieży torebki z 
zawartością,

• w dniu 20./21.11. z terenu posesji w Bo-
rówcu dokonano kradzieży samochodu marki 
OPEL Corsa,

• w dniu 21.11. KP w Kórniku został po-
wiadomiony o dokonaniu w okresie od dnia 
7.11. do 21.11. kradzieży krzewów ozdobnych   
z terenu posesji w Błażejewku,

• w dniu 22.11. na terenie firmy RABEN  
w Gądkach zatrzymano nietrzeźwego kierują-
cego samochodem marki Renault,

• w tym samym dniu w Kórniku funkcjona-
riusze tut. KP zatrzymali poszukiwanego przez 
KPP w Środzie Wlkp.

• w dniu 22.11. zgłoszono informacje  
o dokonanej w okresie od 15.11.do 22.11. 
kradzieży z włamaniem do altany na działkach 
im. Wróblewskiego w Kórniku,

• w tym samym dniu dzielnicowy KP w Kór-
niku dokonał zatrzymania osoby poszukiwanej 
przez KPP w Ostrowie Wlkp..,

• w dniu 24.11. funkcjonariusze Ogniwa 
Prewencji KP w Kórniku zatrzymali na  

ul. Średzkiej nietrzeźwego kierują-
cego samochodem marki VOLVO,

• w dniu 24.11. KP w Kórniku został powia-
domiony przez mieszkańca Poznania o doko-
nanej w dniu 23/24.11. w Kórniku kradzieży 
samochodu marki VW Sharan,

• w tym samym dniu zgłoszono dokonanie 
kradzieży z włamaniem do domu w budowie 
w m. Szczytniki,

• w dniu 25.11. na drodze 434 (Kórnik 
– Śrem) funkcjonariusz Sekcji Ruchu Dro-
gowego KMP w Poznaniu wspólnie ze straż-
nikiem SM w Kórniku zatrzymali do kontroli 
samochód marki Fiat 126p, którego kierujący 
był w stanie po spożyciu alkoholu,

• w dniu 28.11. w kompleksie leśnym w 
Koninku odnaleziono samochód marki Fiat 
Seicento, który pochodził z kradzieży doko-
nanej na terenie KP w Puszczykowie,

W okresie od dnia 14.11.2005 r. do dnia 
28.11.2005 r. na terenie gminy Kórnik funk-
cjonariusze tut. KP obsługiwali nw. kolizje 
drogowe:

1. 16.11. – teren firmy RABEN w Gądkach 
– kierujący zestawem ciężarowym w czasie 
wykonywania manewru skrętu doprowadził 
do zderzenia z innym samochodem ciężaro-
wym,

2. 16.11. – skrzyżowanie ul. Śremskiej  
i Zwierzynieckiej w Bninie – kierujący zesta-
wem ciężarowym podczas wykonywania 
manewru skrętu w prawo doprowadził do 
zderzenia ze stojącym na skrzyżowaniu samo-
chodem osobowym marki Ford Fiesta, 16.11. 
– Kórnik, ul. Zaułek a droga nr 11 – kierujący 
samochodem marki Fiat Seicento nie udzielił 
pierwszeństwa przejazdu samochodowi marki 
Fiat Palio Weekend,  a następnie uderzył w 
stojący na skrzyżowaniu samochód marki 
OPEL Combo,

3. 20.11.. – droga nr 434 (Kórnik – Śrem) 
– kierujący samochodem marki Peugeot 
406 nie dostosował prędkości do panujących 
warunków, w wyniku czego uderzył w tył po-

przedzającego go samochodu marki VW Golf, 
który następnie uderzył w poprzedzający go 
samochód marki Nissan,

�. 22.11. – Kórnik, ul. Średzka – kierujący 
samochodem marki KIA doprowadził do zde-
rzenia z samochodem marki IVECO,

5. 22.11. – Kórnik, ul. Średzka – kierująca 
samochodem marki Skoda Octavia podczas 
manewru wymijania doprowadziła do zderze-
nia z samochodem marki Peugeot Boxer,

6. 23.11. – Kórnik, ul. Poznańska a Zaułek 
– kierujący samochodem marki Fiat 126p nie 
dostosował prędkości do warunków na drodze 
i doprowadził do zderzenia z samochodem 
marki VW Golf,

7. 23.11. – Biernatki, ul. Główna – kierujący 
samochodem marki Skoda Favorit uderzył w 
przebiegająca przez jezdnię sarnę,

8. 24.11. – Czmoń, droga nr 434 – kierujący 
samochodem ciężarowym marki STAR nie 
ustąpił pierwszeństwa przejazdu samochodo-
wi marki Ford Fusion, w wyniku czego doszło 
do zderzenia pojazdów,

9. 27.11. – Biernatki, ul. Główna – kierujący 
samochodem marki Ford nie dostosował pręd-
kości do warunków panujących na drodze, 
wpadł w poślizg i uderzył w betonowy płot 
posesji,

10. 28.11. – Kórnik, ul. Zaułek a droga nr 11 
– kierujący samochodem marki Opel Combo 
nie udzielił pierwszeństwa przejazdu samo-
chodowi marki Opel Vectra, w wyniku czego 
doszło do zderzenia.

KRONIKA KRYMINAlNA

AktuALNośCi

W prowadzonej przez KP w Kórniku razem 
z kórnicką SM akcji kontroli warunków i for-
malności związanych z posiadaniem psów 
już kilka osób zgodnie z obowiązującym 
prawem zostało ukaranych. Akcja trwa...

Ze względu na zmienne, pogarszające 
się warunki pogodowe, w tym pierwsze 
opady śniegu i oblodzenia apelujemy o 
ostrożną jazdę. Wiele kolizji, które miały 
ostatnio miejsce wynikało z niedostosowa-
nia do warunków. Policjanci zamiast ścigać 
przestępców zmuszeni są do wyjazdów na 
miejsca kolizji.

Stacja bazowa telefonii komórkowej usytuo-
wana na gruntach SKR Bnin, przy blokach jest 
gotowa do eksploatacji. Mimo starań mieszkań-
ców nie zapadły nadal decyzje o ewentualnym 
powtórzeniu procedury przyznawania pozwolenia 
na budowę. Obecnie rozstrzygnięcia są w gestii 
Starostwa Powiatowego, do którego wojewoda 
przekazał sprawę. 

W dniu 17 listopada doszło do spotkania, w 
którym oprócz burmistrza Jerzego Lechnerow-
skiego, przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowej 
i samych mieszkańców wzięli udział również 
przedstawiciele inwestora: Paweł Pilujski i Sła-
womir Myszka. Dyskusja była burzliwa. Inwestor 
nie chciał rozmawiać o niedociągnięciach i 
uchybieniach w trakcie budowy o jakie oskarżają 
wykonawcę mieszkańcy. Przypomnijmy, że jak 
wynika z wypowiedzi świadków, czego dowodzą 
m. in. zdjęcia jakie publikowaliśmy w Kórniczani-
nie budowa zaczęła się wcześniej niż pozwalało 
prawo i bez obowiązkowej tablicy informacyjnej.
Paweł Pilujski zadeklarował jednak, że obowiąz-

kowe badania oddziaływania jakie wymagane 
są w przepisach będą wykonywane w obecności 
protestujących i jeśli sobie tego mieszkańcy za-
życzą przez instytucję przez nich wyznaczoną, 
we wszystkich miejscach jakie wskażą. Zapewnił 
też, że stacja bazowa nie jest niebezpieczna dla 
otoczenia.

Do badań doszło kilka dni później. Jako, że 
mieszkańcy nie zaproponowali innego wykonawcy 
badań dokonał Sanepid. Zrobiono je w kilkunastu 
miejscach, w tym w mieszkaniach osób, które 
sobie tego życzyły. Wyniki badań wskazały niski 
poziom pola elektro-magnetycznego, najczęściej 
niemierzalny (poniżej czułości przyrządów) nie 
przekraczający w jednej piątej części przewi-
dywanej w Polsce normy- normy, trzeba dodać 
ostrzejszej niż w wielu innych krajach UE. 

Niektórzy mieszkańcy podważali wiarygod-
ność pomiarów wskazując brak dokumentacji dla 
przyrządów itp. Inwestor podkreślił, że badania 
będą przeprowadzane za każdym razem gdy 
zostanie dodana kolejna antena lub zmieni się 

ich konfiguracja.
Należy podkreślić, że nawet pozytywne wyniki 

badań nie zamykają drogi  administracyjnej i praw-
nej do prób blokowania działania stacji bazowej. 
Mieszkańcy nadal liczą na podważenie pozwole-
nia na budowę przez starostę lub sąd.   ŁG 

BAdANiA wokÓŁ stACji BAZowEj
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stArostA PoZNAŃski Nowym 
PrZEwodNiCZąCym koNwENtu 

PowiAtÓw wojEwÓdZtwA  
WIelKOpOlSKIeGO

Jan Grabkowski, Starosta Poznański, 
został wybrany jednogłośnie Przewodni-
czącym Konwentu Powiatów Wojewódz-
twa Wielkopolskiego. Zastąpił na tym 
stanowisku Eugeniusza Grzeszczaka 
dotychczasowego Starostę Słupeckiego, 
który został posłem na Sejm. Wybory 
odbyły się 7 listopada 2005 roku pod-
czas spotkania konwentu starostów w 
Radownicy koło Złotowa. 

Jan Grabkowski jest inżynierem elek-
trykiem. Ukończył Wydział Elektryczny 
Politechniki Poznańskiej. Doświadczenia 
w pracy samorządowej zdobył będąc 
początkowo radnym Gminy Czerwonak 
(w latach 1990-98) oraz zastępcą wójta 
tej gminy, a potem, od 1998 roku jedno-
cześnie radnym powiatu poznańskiego i 
Wicestarostą Poznańskim. Od listopada 
2002 roku pełni obowiązki Starosty Po-
znańskiego. 

Konwent Powiatów Województwa 
Wielkopolskiego skupia Starostów lub 
przedstawicieli wszystkich powiatów z 
terenu województwa. Razem z konwen-
tami innych województw jest organem 
doradczym Zarządu Związku Powiatów 
Polskich. Opinie konwentów stanowią 
podstawę do formowania stanowiska 
ZPP na ważne dla środowiska samorzą-
dowego tematy.

mAmy NowEgo wiCEstArostę

Tomasz Łubiński został nowym Wice-
starostą Poznańskim. Na XXXIV, wyjaz-
dowej Sesji Rady Powiatu Poznańskiego  
w Mosinie, w dniu 27 października 2005 
roku, radni powierzyli pełnienie tej od-
powiedzialnej funkcji dotychczasowemu 
członkowi zarządu naszego powiatu. 

Wicestarosta ma 49 lat, jest absol-
wentem Akademii Rolniczej w Pozna-
niu. Uczestniczył w wielu szkoleniach i 
stażach z zakresu administracji publicz-
nej w Polsce, Francji, Danii, Holandii  
i Niemczech. Pochodzi z Buku, gdzie  
w 1977 roku rozpoczął pracę w Urzędzie 
Miasta i Gminy. W 1984 roku został 
sekretarzem, a w 1994 zastępcą Burmi-
strza MiG Buk. W 1998 roku mieszkańcy 
powiatu wybrali Tomasza Łubińskiego na 
swojego reprezentanta do Rady Powiatu 
Poznańskiego. Sprawował obowiązki 
radnego do 2002 roku. 
Tomasz Morawski, Gabinet Starosty

strAtEgiA roZwoju PowiAtu 
PoZNAŃskiEgo

We wrześniu br. zakończono prace 
nad przygotowaniem projektu „Strategii 
rozwoju powiatu poznańskiego na lata 

2006 – 2013”, dokumentu wyznaczają-
cego podstawowe kierunki działań władz 
powiatu w perspektywie najbliższych 
lat. Zadaniem Strategii rozwoju powiatu 
poznańskiego jest przedstawienie wizji 
rozwojowej powiatu jako całości, jak rów-
nież poszczególnych elementów systemu 
społecznego, gospodarczego, kulturowe-
go i przyrodniczego. W ramach struktury 
celów strategicznych, szczegółowych i 
operacyjnych, określa w sposób ogólny 
najistotniejsze, z punktu widzenia rozwo-
ju, zadania samorządu powiatowego.

Biorąc pod uwagę złożoność zja-
wisk i problemów poruszanych w tym 
dokumencie, musi on zostać poddany 
pod konsultacje społeczne tak, aby za-
interesowane środowiska, mieszkańcy 
aglomeracji poznańskiej oraz lokalni 
liderzy opinii publicznej mieli możliwość 
wyrażenia swojego stanowiska oraz wnie-
sienie własnego wkładu w wizję dalszego 
rozwoju powiatu.

Z projektem Strategii można zapoznać 
się na stronie internetowej: www.powiat.
poznan.pl. 

Ostateczny kształt dokument ten 
przyjmie po zakończeniu konsultacji 
społecznych. Propozycję zmian i ewen-
tualne uwagi prosimy zgłaszać na adres 
poczty elektronicznej: strategia@powiat.
poznan.pl.

Urszula Mikiewicz
Wydział Integracji Europejskiej, 

Promocji i Kultury

koNsuLtACjE sPoŁECZNE  
W SpRAWIe „STRATeGII pOWIATU 

PoZNAŃskiEgo NA LAtA 2006 – 2013”

Trzy godziny trwało spotkanie po-
święcone jednemu z najważniejszych 
opracowań dotyczących przyszłości 
powiatu –  „Strategii powiatu poznań-
skiego na lata 2006 – 2013”. Jest to 
dokument,  bez którego nie można 
ubiegać o dofinansowanie ze środków 
unijnych. Piętnastego listopada 2005 
roku do sali konferencyjnej Muzeum 
Archeologicznego w Poznaniu przybyło 
ponad sześćdziesiąt osób. Starostwo 
Powiatowe w Poznaniu reprezentowali: 
Jan Grabkowski, Starosta Poznański, To-
masz Łubiński, Wicestarosta Poznański 
oraz koordynatorzy i dyrektorzy zaanga-
żowani w przygotowanie strategii. Poza 
władzami powiatu na spotkaniu obecni 
byli: wójtowie i burmistrzowie m. in. z 
Czerwonaka, Murowanej Gośliny, Po-
biedzisk i Suchego Lasu, radni powiatu 
poznańskiego, przedstawiciele organi-
zacji pozarządowych, dziennikarze lo-
kalnych mediów oraz osoby, dla których 
ważna jest przyszłość naszego regionu. 
Rozmawiając o strategii podkreślono, 
że powiat powinien położyć duży nacisk 
na promocję przedsiębiorczości oraz 
rozbudowę i modernizację dróg. Drogow-
nictwo było właśnie jednym z postulatów, 
które zgłosił Mariusz Poznański, wójt 
gminy Czerwonak. Mariola Konieczna, 
radna powiatu, mówiła o konieczności 
poszerzenia sieci szkół powiatowych, 

a Paweł Pawłowski, radny, wskazywał 
na potrzebę większego zainteresowa-
nia się lotniskiem w Kobylnicy, którego 
głównym zadaniem ma stać się obsługa 
ruchu lotniczego biznesmenów z sektora 
małych i średnich przedsiębiorstw. Dla 
Grzegorza Wojtery, wójta gminy Suchy 
Las istotne było podniesienie jakości 
obsługi inwestora w zakresie wydawania 
pozwoleń.

Głosów i opinii było wiele. Wszystkich, 
dla których ważne są rozwój i przyszłość 
powiatu poznańskiego, zachęcamy do 
dyskusji i przesyłania własnych uwag na 
adres: strategia@powiat.poznan.pl.

Tomasz Morawski
Gabinet Starosty

PromoCjA PowiAtu PoZNAŃskiE-
go NA PŁyCiE muLtimEdiALNEj

Podążając za technicznymi nowinkami 
i odpowiadając na potrzeby rynku, powiat 
poznański wzbogacił się o nowe narzę-
dzie promocyjne – płytę multimedialną. 
Już wkrótce przyszli inwestorzy i turyści 
będą mogli zapoznać się z prezentacją, w 
której najistotniejsze informacje na temat 
terenów inwestycyjnych i atrakcji każdej z 
17 gmin powiatu przedstawiono w sposób 
przystępny i wyjątkowo ciekawy. Krótko 
scharakteryzowano zabytki, muzea oraz 
szlaki piesze i rowerowe, prowadzące 
przez zielone obszary powiatu, w pi-
gułce opisano działalność wybranych 
powiatowych instytucji publicznych, 
zaprezentowano także najciekawsze, 
cyklicznie organizowane w gminach 
imprezy. Informacje zawarte na płycie, 
czytane przez lektorów w trzech językach, 
to swego rodzaju wędrówka przez powiat 
i jego gminy, przybliżająca odbiorcy klimat  
i specyfikę podpoznańskich ziem. 

Prezentac ja  zos ta ła  wykonana  
w programie Macromedia Flash/Direc-
tor; bardzo efektownie wypadają np. 
animacje f lash i wideo aglomeracji 
poznańskiej. Tekstom przetłumaczonym 
na języki obce – niemiecki i angielski, 
towarzyszą piękne zdjęcia, a także 
wykonane w technice quick time VR 
panorama 360 o prezentacje wnętrz 
i zbiorów muzealnych Zamku Kórni-
ckiego oraz pałacu w Rogalinie. Dzięki 
temu odbiorca ma szansę zapoznać 
się z najcenniejszymi obiektami kultury 

KRÓTKO 
z pOWIATU

Okładka prezentacji
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Wielu z nas zna pieśń o Poznaniu,  
w której m.in. są takie słowa:

,,Tam, gdzie Warta toczy wody swe,
Góra Przemysława  wznosi się.....”

Rzeczywistość jest dotąd właśnie 
taka, wznosi się tam tylko wzgórze 
zwane Górą Przemysława, a zamek 
jak dotąd nie został odbudowany. 
Niektórzy przypisują to złemu duchowi 
Ludgardy pierwszej żony Przemysła 
II, która ponoć została  uduszona  
i  przeszkadza w odbudowie. Jed -
nak dzięki  staraniom wielu ludzi , 
na tym wzniesieniu ma możliwość 
stanąć Zamek Przemysła, który tam 
przed wiekami został  zbudowany  
i był Zamkiem Królewskim.Tym mianem  
w przeszłości szczyciły się trzy zamki: 
Wawel, Zamek Królewski w Warszawie  
i  najstarszy z nich Zamek Przemysła, 
który nie miał szczęścia dotychczas 
być odbudowany jak dwa wymienione 
wyżej. 

Historia zamku w Poznaniu sięga 
1249 roku, bo tej daty dotyczy naj-
starsza notatka kronikarska, w której 
mówi się o odbudowie zamku. Wy-
kopaliska potwierdzają, że stała na 
wzgórzu ceglana wieża mieszkalna, 
zbudowana prawdopodobnie przez 
Przemysła I. Jego następca Przemysł 
II, dążąc do zjednoczenia ziem Kró-
lestwa i koronacji, rozpoczął przed 
rokiem 1290 rozbudowę zamku na 
okazałą rezydencję królewską. Poznań 
był jego stałą siedzibą. Koronował się 
26 czerwca 1295 roku. Jako pierw-
szy władca polski, w swej pieczęci 
majestatowej używał orła z koroną.  
W kilka miesięcy po koronacji 8 lutego 
1296r. został zamordowany w Rogoźnie  
przez Brandenburczyków. Pochowany 
jest w katedrze poznańskiej. Nie zosta-
wił po sobie męskiego potomka, tylko 
córkę z drugiego  związku, a był żonaty 
trzykrotnie. 

W ciągu wieków zamek był wie-
lokrotnie niszczony, odbudowywany 
i przebudowywany, stąd przy jego 

projekcie pojawił się problem, gdyż 
nie było przekazu jaki miał pierwot-
ny wygląd. W różnych wiekach róż-
nie wyglądał, inaczej w XVI, inaczej  
w XVII wieku. Natomiast w XIV w. za 
panowania Kazimierza Wielkiego stał 
się największą budowlą świecką w 
kraju. Po pożarze w XVI wieku zamek 
odbudowano w formach renesanso-
wych, a dalsze zniszczenia zaznaczyły 
kolejne wydarzenia historyczne nękają-
ce  Polskę. W 1945 roku zabudowania 
na Górze Zamkowej zostały poważ-
nie zniszczone. W latach 1956-64  
z ruin podniesiono tylko gmach, gdzie 
obecnie mieści się Muzeum Sztuk Użyt-
kowych oddział Muzeum Narodowego.

O historii zamku i staraniach w 
sprawie jego odbudowy oraz na temat 
wyboru projektu i otrzymanego pozwo-
lenia, mówił właśnie w dniu 18 listopada 
br. na Wieczorze Zamkowym w Kórniku, 
przewodniczący Komitetu Odbudo-
wy Zamku Królewskiego w Poznaniu 
Włodzimierz Łęcki – były wojewoda i 
senator poprzedniej kadencji. Prelekcja 
ilustrowana była przeźroczami. Dziś 
Zamek Królewski jest jedynym ważnym 
zabytkiem Poznania, który nie został od-
budowany po zniszczeniach wojennych 
1945 roku. Stąd tak wielkie starania  
i zaangażowanie kompetentnych osób, 
zdających sprawę z jego wartości 
historycznej i  znaczenia jakie ma 
dla Poznania. Rekonstrukcja Zamku  
w znaczący sposób wzbogaci Poznań-
skie Stare Miasto i dostarczy Pozna-
niowi, Wielkopolsce i Polsce wielką 
atrakcję turystyczną.

Na spotkaniu  redaktor Zygmunt Rola 
prezentował swą książkę pt. ,,Tajemnice 
Zamku Przemysła”. Przyznał, że nie 
jest historykiem, przy pisaniu korzystał 
z różnych źródeł, a materiał zbierał 
przez dwa lata i dowiedział się wiele 
ciekawych rzeczy o Przemyśle II. 

Książkę oraz cegiełki na odbudowę 
Zamku można było nabyć po spotkaniu. 
Koszt odbudowy według przewidywań  
wyniesie  około 15 mln zł. Komitet Od-
budowy  postawił sobie za cel zebranie 
około 1,5 mln zł od firm i osób fizycz-
nych. Pozostała kwota ma pochodzić 
od  Marszałka  Województwa  Wielko-
polskiego i Prezydenta Poznania.   

Halina Danieluk 
  

,,ZAmEk PrZEmysŁA NA ZAmku w kÓrNiku” 
- SpOTKANIe zAMKOWe

regionu. Siedząc przy komputerze w do-
mowym zaciszu, oglądać może muzealne 
eksponaty, meble i militaria gromadzone 
przez dziesięciolecia przez przedstawi-
cieli rodu Działyńskich lub też podziwiać 
płótna wybitnych artystów, eksponowane  
w przestrzeniach rogalińskiej rezydencji.

Płyta ma charakter wizerunkowy - nie 
zawiera szczegółowych informacji, a  
przedstawia jedynie to, co najistotniej-
sze z punktu widzenia inwestora czy 
turysty. Z pełnym przekonaniem można 
więc polecić ją wszystkim, którzy po-
szukują podstawowej wiedzy o regionie 
i pragną zawitać w gościnne zakątki 
powiatu poznańskiego.

Opracowanie płyty:
Wydział Integracji Europejskiej, Pro-

mocji i Kultury, Starostwo Powiatowe w 
Poznaniu

Podziękowania:
Powiat Poznański dziękuje za po-

moc w przygotowaniu płyty wszystkim 
gminom oraz Muzeum Narodowemu w 
Poznaniu - Oddział: Pałac w Rogalinie 
i Bibliotece PAN: Muzeum - Zamek  
w Kórniku.

Katarzyna Strzyż, Wydział Integra-
cji Europejskiej, Promocji i Kultury

Z NAmi jEstEś widoCZNy

To akcja, w której powiat poznański 
uczestniczy już czwarty raz. W tym roku 
zakupiono 3500 światełek odblaskowych 
dla pierwszoklasistów szkół podstawowych 
z regionu. Od połowy października br. człon-
kowie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku Publicznego wraz z przedstawi-
cielem Policji i Straży Pożarnej odwiedzali 
szkoły podstawowe w gminach powiatu. Pod-
czas spotkań z uczniami omawiano zasady 
bezpiecznego poruszania się po drogach, 
unikania zagrożeń pożarowych oraz wykorzy-
stywania elementów odblaskowych. 

Dwudziestego czwartego października 
Jan Grabkowski, Starosta Poznański w 
towarzystwie mł. insp. Zdzisława Stacho-
wiaka, Komendanta Miejskiego Policji oraz 
mł. bryg. Jerzego Raneckiego, Zastępcy 
Komendanta Miejskiego PSP, wręczył świa-
tełka odblaskowe uczniom szkół z Kozie-
głów, Murowanej Gośliny oraz Chludowa.

Niezapomnianą atrakcją tych spotkań 
była prezentacja sprzętu gaśniczego  
i policyjnego. 

Paweł Kurosz
Wydział Spraw Obywatelskich

i Zarządzania Kryzysowego

Jan Grabkowski, Starosta Poznański, podczas spot-
kania z uczniami Szkoły Podstawowej w M. Goślinie

Projekt odbudowy zamku w Poznaniu
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Z danych jakie nie trudno znaleźć choćby 
w internecie dowiedzieć się możemy, że  pod-
czas spalania odpadów, na przykład tworzyw 
sztucznych powstają trucizny, w tym toksyczne 
dioksyny i furany. Dioksyny to niebezpieczne 
środki chemiczne, naturalnie obce środowisku 
i żywym organizmom, powstają niemal wy-
łącznie w związku z działalnością człowieka. 
Udowodniono w badaniach klinicznych, że 
działają silnie mutogennie, naruszając właści-
wą strukturę kodu genetycznego rozmnażają-
cych się komórek żywych organizmów, należą 
do najsilniej działających trucizn poznanych 
przez człowieka (szacuje się, że są 500 bar-
dziej toksyczna od Currary i Strychniny a 10 
000 bardziej niż cyjanek potasu). W procesie 
spalania polichlorku winylu, czyli popularnego 
PCV (folie, butelki, wykładziny, skaj, izolacje 
przewodów elektrycznych) wydziela się chlo-
rowodór - kwas solny (po połączeniu z parą do 
280 litrów kwasu z jednego kilograma PCV!), 
w spalaniu poliuretanu: pianki tapicerskiej, 
spodów obuwia itp powstaje cyjanowodór 
- kwas pruski(50 litrów z 1 kilograma PU), 
paląc odpady stolarskie, płyty paździerzowe i 
laminaty produkujemy rakotwórcze formalde-
hydy, spalając inne śmieci alfa-benzo-piren 
lub styren...

Nazwy te niektórym mówią więcej, innym 
mniej jednak, jak dowodzą badania substancje 
te są wielce szkodliwe zarówno dla funkcjo-
nowania organów wewnętrznych człowieka 
(uszkadzają powoli i skutecznie wątrobę, 
płuca, nerki, rdzeń kręgowy, korę mózgowa) 
ale również niekorzystnie wpływają na system 
immunologiczny, rozrodczy i wydzielania 
wewnętrznego. Dioksyny są często dosko-
nale rozpuszczalne w tłuszczach, dlatego 
akumulują się w tkankach tłuszczowych ryb, 
ptaków, węży, a także ssaków. Często skutki 
przyjmowania nawet niewielkich dawek tych 
trucizn pojawiają się dopiero po kilkunastu 
latach. 

A wysypisko w Czmoni wciąż się pali...
Do UM w Kórniku nadal nie dotarł plan 

przeciwpożarowy wysypiska. Mimo wcześ-

niejszych obietnic nie dostarczono również 
do zaopiniowania projektu rekultywacji. A tym-
czasem poszukiwany jest ktoś na wakujące 
stanowisko dyrektora. Od czasu do czasu ktoś 
z Satera, z Warszawy odwiedza wysypisko, 
jednak na co dzień wdychanie niebezpiecz-
nych substancji pozostawiają pracownikom 
ochrony i okolicznym mieszkańcom.

Sytuacji nie uratuje ofiarne działanie OSP 
Kórnik. I nie chodzi tu o to, że pompy wozów 
strażackich powoli odmawiają posłuszeństwa 
ale dlatego, że polewanie wodą niewiele tu 
da. Palą się coraz głębsze pokłady. Jedynym 
sposobem na opanowanie sytuacji wydaje 
się uszczelnianie wałów ziemią, odcinanie 
dostępu tlenu do wewnątrz i przede wszystkim 
odgazowanie. 

Ale odgazowanie też się odwleka. Na Ko-
misji Ochrony Środowiska RM przedstawiciel-
ka wykonawcy systemu odgazowania (firmy 
Ener-G) poinformowała, że firma Sater nie 
pozwala na rozpoczęcie budowy. Dlaczego, 
skoro wszystko jest już gotowe do realizacji?

Gmina Kórnik, jako mniejszościowy udzia-
łowiec ma związane ręce. Burmistrz wysłał 
ostatnio do prezesa zarządu Sater Kórnik 
kolejne pismo z żądaniem wyjaśnień, dlaczego 
Sater uniemożliwia Ener-G rozpoczęcie prac 
związanych z odgazowaniem i dlaczego nie 
przedstawiono planu rekultywacji. Czytamy 
w nim również: „Ze względu na coraz częściej 
pojawiający się na składowisku ogień proszę o 
pilne podjęcie działań związanych z zabezpie-
czeniem przeciwpożarowym, ponieważ obec-
na sytuacja na składowisku stwarza poważne 
zagrożenie nie tylko pożarowe ale także dla 
życia, zdrowia ludzi i dla środowiska” 

Jak długo sponad śmieciowej hałdy w 
Czmoniu wzbijać się będą szkodliwe substan-
cje? Skoro prawo nie broni nas skutecznie 
przed takimi zagrożeniami, skoro działania 
ludzi nastawionych na zysk przy minimalnych 
nakładach doprowadzają do takich niebezpie-
czeństw jak bronić się przed śmiercionośnym 
zagrożeniem?

 Składowisko to przykład niekontrolowa-
nego, hurtowego spalania odpadów. Te same 
procesy i niebezpieczne ich  skutki dotyczą 

śmiECi
NowE ZAsAdy, dużo  

oBowiąZkÓw
W znowelizowanej ostatnio ustawie 

o odpadach wprowadzono wiele zmian  
i nowości. Począwszy od definicji i określe-
nia, co to są odpady, jak je kwalifikować, 
po przeniesienie do regulacji o odpadach 
niektórych przepisów o czystości  i porząd-
ku w gminach.

Do tej pory przepis o selektywnej 
zbiórce miał charakter postulatu. Mówił, 
że odpady powinny być zbierane selek-
tywnie. Nowe przepisy zobowiązują firmy 
śmieciowe do ich selektywnego odbierania 
już w gospodarstwach domowych. Ma to 
wymusić segregację odpadów u źródła, 
czyli już w domach. Przyjdzie nam zmienić 
swoje przyzwyczajenia. Trzeba będzie od-
rębnie zbierać baterie i zużyty sprzęt AGD, 
a pozostałe odpady segregować. Nie da 
się już wymigać od obowiązku wywożenia 
z posesji odpadów. Do tej pory  niektóre 
osoby nie chciały podpisywać umów z fir-
mami odbierającymi odpady. Tłumaczenie 
przeważnie było takie, że odpadki ulega-
jące biodegradacji kompostują, a resztę 
wrzucają do odpowiednich pojemników. 
W praktyce wyrzucają domowe śmieci do 
publicznych koszy lub do lasu, rowu itp., 
czyli obciążają wywozem swoich odpadów 
pozostałych mieszkańców gminy. Takie 
osoby będą musiały podpisać umowy 
na wywóz odpadów i to z firmami, które 
gwarantują ich selektywny odbiór. Z kolei 
właściciele nieruchomości (zarządcy), któ-
rzy wywiązują się rzetelnie z odpadowych 
obowiązków i mają umowy na wywóz 
odpadów powinni zadbać o to aby firma 
zorganizowała odbiór posegregowanych 
odpadów z posesji. Może się zdarzyć, że 
umowę trzeba będzie podpisać z inną firmą 
niż dotychczas, bo ta, która zbierała odpa-
dy do tej pory, nie spełni nowych wymagań 
i jej zezwolenie wygaśnie.   

Referat Ochrony Środowiska  
i Rolnictwa Urzędu Miejskiego  

w Kórniku

również spalania „plastików” i innych śmieci 
w przydomowych piecach i na wolnym powie-
trzu. Apelujemy do wszystkich mieszkańców 
– nie palmy śmieci! Nie zatruwajmy środowi-
ska dioksynami i innymi truciznami! 

Szacuje się że w okresie zimowym na tere-
nie gdzie ogrzewa się spalając węgiel, śmieci i 
odpady gwałtownie wzrasta ilość zanieczysz-
czeń: dwutlenkiem siarki (o 180%), czadem 
czyli tlenkiem węgla (o  300%), rakotwórczym 
alfa-benzo-pirenem (o 700%), substancjami 
smołowymi (o 300%).

Nie pozostawiajmy obojętni Sami nie spa-
lajmy śmieci i zwracajmy uwagę innym, którzy 
to robią! Jeśli słowa nie pomogą zawiadamiaj-
my odpowiednie służby (Straż Miejską, Policje, 
Referat Ochrony Środowiska UM). Każdy 
gram posortowanych odpadów, które nie trafiły 
w ogień  to ratunek dla ludzi i środowiska przed 
śmiercionośnymi truciznami!  ŁG

ZNÓw się PALi!

FOT. UM KÓRNIK
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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

Czmoniec 59, tel. (061) 8171252
(10 km od kórnika, w kierunku na śrem)

www.marzymieta.noclegiw.pl

Zapewniamy:
* oryginalną dekorację weselną

* pokój dla młodej pary gratis  
* lokal klimatyzowany

Zapewniamy:

Oferujemy:
* 9 pokoi po atrakcyjnej cenie 
* atrakcyjną okolicę wokół gościńca 
* przejażdżki bryczką 
* imprezy w plenerze

Oferujemy:
Gościniec „Marzymięta”Gościniec „Marzymięta”

Organizujemy uroczystości 
okolicznościowe do 170 osób  
i wesela do 110 osób.

Organizujemy uroczystości 
okolicznościowe do 170 osób  
i wesela do 110 osób.

Zapraszamy na bal sylwestrowy-
informacje pod nr tel. 8171 252
Zapraszamy na bal sylwestrowy-
informacje pod nr tel. 8171 252
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ReKlAMY

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
        ● Promocja mikołajkowa – 6 XII – solarium -50%

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

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-�02-6�1, 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, leś-

nych, ekologicznych, turystycznych itd.

p.h.U. 
Adi-Poż
Dachowa, ul. kręta 8, 

62-023 gądki

Tel. 601 77� 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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ReKlAMY

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

• Bal sYlwestrowY •
restauracja Biała Dama

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

konsumpcja oraz napoje alkoholowe bez ograniczeń
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Autoryzowany Dealer:

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

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

Zakres usług prowadzonych przez firmę
NORD Computers s.c.

° Sprzedaż podzespołów komputerowych
° Sprzedaż osprzętu komputerowego
° Sprzedaż zestawów komputerowych
° Serwis komputerów
° Usługi oraz porady programistyczne
° Odzyskiwanie danych z dysków twardych
° Projektowanie i wykonywanie sieci komputerowych
° Pomoc w przekazach elektronicznych do ZUS
° Sprzedaż oprogramowania licencjonowanego
° Projektowanie i wykonywanie materiałów   
   reklamowych
Sprzedaż ratalna (wszystkie formalności u Klienta w domu)

62-035 Kórnik
Pl. Powstańców Wlkp. 3

Tel: 0605 987 525
e-mail: nordcomp@hot.pl

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ
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W SpRAWIe pROMeNADY
na ręce WP Jerzego Lechnerowskiego

Burmistrza Miasta Kórnika

W związku z oświadczeniem Pana 
Burmistrza, wypowiedzianym za zebraniu 
w sprawie tzw. „promenady” w dniu 17 XI 
2005, z którego wynika, iż projekt zmiany 
studium zagospodarowania przestrzen-
nego i projekt zmiany planu zagospo-
darowania przestrzennego, dotyczące 
terenów położonych wzdłuż wschodniego 
brzegu Jeziora Kórnickiego, będą opra-
cowane ponownie i poddane powtórnej 
konsultacji społecznej, my niżej podpisani 
oświadczamy co następuje: 

1. Dziękujemy Panu Burmistrzowi 
za wysłuchanie głosów społeczności 
Kórnika. 

2. Wnioskujemy, aby przed ponow-
nym sporządzeniem projektu zmiany stu-
dium zagospodarowania przestrzennego 
przeprowadzona została publiczna dys-
kusja z udziałem odpowiednich fachow-
ców nie tylko nad zagospodarowaniem 
brzegu jeziora, ale generalnie nad wizją 
zagospodarowania całości Kórnika jako 
obiektu atrakcyjnego turystycznie i go-
spodarczo w skali regionu. Z debaty takiej 
powinny zostać wyprowadzone właściwe 
założenia dotyczące zagospodarowania 
przestrzennego terenów nadbrzeżnych. 

3. Uważamy, że – zgodnie z pomy-
słami wyłonionymi w trakcie dyskusji 
– wzdłuż brzegów Jeziora Kórnickiego 
może prowadzić jedynie piesza, ziemna 
ścieżka ekologiczna (nie utwardzona 
ani asfaltem, ani betonem, ani kostką 
brukową), mieszcząca się w ustawowo 
udostępnionym, półtorametrowym pasie 
nadbrzeżnym oraz że szerokość ścieżki 
nie powinna przekraczać 1 m.;

4. Oczekujemy, że tereny naszych 
ogrodów jak i tereny nadbrzeżne Jezio-
ra Kórnickiego na wysokości naszych 
działek nie zostaną przekwalifikowane 
na „sportowo-rekreacyjne” i wedle za-
pewnienia Burmistrza zachowają status 
terenów „sadowniczo-ogrodniczych”. 
Naszym zdaniem inwestycje sportowo-
turystyczne powinny być usytuowane 
na terenach należących do Gminy, lecz 
tylko w niektórych punktach nadbrzeża 
– na wysokości restauracji „Biała Dama” 
i tam, gdzie znajdują się „uliczki” – pasy 
ziemi gminnej, zapewniające publiczny 
dostęp do jeziora.

Z poważaniem
Roman Kominek, Jacek Kowalski, 
Marian Pieczyński, Adam Podolak, Ol-
gierd Śliwiński, Jan Zwierzyński oraz 
inni właściciele działek położonych nad 
brzegiem Jeziora Kórnickiego wzdłuż ul. 
Poznańskiej, Placu Niepodległości i ul. 
Zamkowej w Kórniku (razem 43 podpisy 
– według przesłanej do redakcji listy)

AktuALNośCi

Jako autorzy i sygnatariusze Listu Ot-
wartego w sprawie „promenady” (opubli-
kowanego w 19 numerze „Kórniczanina”), 
zaprosiliśmy jej zwolenników do wspólnej 
rozmowy na temat, który nas dzieli. To we-
zwanie podjął Pan Burmistrz Jerzy Lechne-
rowski, organizując w dniu 17 XI spotkanie 
w bnińskim Ratuszu. Oprócz przedstawicieli 
Urzędu Miasta i kilku właścicieli nadbrzeż-
nych ogrodów oraz członków nieformalnego 
„społecznego komitetu” budowy promenady, 
przybył też z Poznania pan Janusz Pazder, 
przewodniczący Poznańskiego Oddziału 
Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

W trakcie rozmowy okazało się, że obie 
strony konfliktu („za” i „przeciw” promenadzie) 
mają, wbrew pozorom, wiele wspólnych 
poglądów. Wszyscy zgodni byli co do tego, 
że powinno się umożliwić przejście brzegiem 
jeziora, zagwarantowane Prawem Wodnym, 
które nakazuje udostępnić pas szerokości 1,5 
m wzdłuż akwenów publicznych. Znaczna 
część – w tym także członkowie „komitetu” 
– godziła się z ideą, wedle której brzegiem 
powinna prowadzić tylko bardzo wąska, eko-
logiczna ścieżka, podczas gdy ewentualne 
większe inwestycje mogłyby się znaleźć za 
„Białą Damą” oraz na terenach gminnych 
pomiędzy Bninem a Prowentem.

Wśród zebranych nie było jednak całkowi-
tej jedności co do charakteru nadbrzeżnego 
przejścia. Obecni właściciele działek postulo-
wali ścieżkę ekologiczną szerokości jednego 
metra, zaznaczając zarazem, że nie mają 
prawa wypowiadać się w imieniu wszystkich 
zainteresowanych, pozostałych właścicieli, 
oraz że – wbrew temu, co się twierdzi – spra-
wa granic pomiędzy gruntami prywatnymi 
a publicznymi nad brzegiem jeziora nie jest 
ostatecznie prawnie uregulowana. Z kolei z 

ideą wąskiej ścieżki ekologicznej niektórzy 
członkowie „społecznego komitetu” budowy 
promenady chętnie godzili się, inni zaś nadal 
uważali, że powinien powstać dość szeroki, 
raczej utwardzony trakt pieszo-rowerowy, który 
przejąłby część ruchu z ulicy Poznańskiej. 

W tej sprawie zabrał też głos pan Janusz 
Pazder. Zwrócił uwagę na to, że zabytkowy 
układ urbanistyczny Kórnika jest chroniony 
prawem oraz na to, że do walorów tury-
stycznych naszego miasteczka należy jego 
kameralny charakter, toteż planowanie jakichś 
szerokich „wielkomiejskich bulwarów” nad Je-
ziorem raczej zaszkodziłoby miastu. Ponadto 
taki projekt prawdopodobnie nie uzyskałby 
akceptacji Konserwatora Wojewódzkiego. 

W tym kontekście niżej podpisany odczy-
tał wszystkim swego rodzaju „posłanie zza 
grobu”, czyli opinię hrabiego Władysława 
Zamoyskiego o nadbrzeżnych gruntach, zna-
ną ze wspomnień „burgrabiego”, Stanisława 
Małeckiego. Jak wynika z tych wspomnień, 
Hrabia był budowie „promenady” przeciwny, 
a grunta nadbrzeżne pragnął pozostawić we 
władaniu obywateli, którzy są właścicielami 
nadbrzeżnych ogrodów. 

Konkludując, Burmistrz oświadczył, że już 
wcześniej zrezygnował z dotychczas zaryso-
wanej wizji „promenady” i że zleci wykonanie 
nowego projektu zmiany studium zagospoda-
rowania przestrzennego, który uwzględniałby 
społeczne żądania. Ustaliliśmy też, że Miasto 
odstąpi od przekwalifikowania nadbrzeżnych 
ogrodów, a także samego pasa przybrzeżne-
go na cele „sportowo-rekreacyjne”. Pozosta-
ną one przeznaczone na cele „sadowniczo-
ogrodnicze”. Nie przeszkadza to bowiem 
wcale w urządzeniu przejścia nad brzegiem, 
a zabezpiecza przed inwestycjami, których 
wielu się obawia. Jacek Kowalski

List otwarty

W dniu 17. listopada grupa osób repre-
zentująca mieszkańców Kórnika, którzy 
są za udostępnieniem brzegów Jeziora 
Kórnickiego do użytku publicznego, wzięła 
udział w spotkaniu zorganizowanym przez 
Pana Burmistrza Jerzego Lechnerowskie-
go z przedstawicielami właścicieli działek 
nadjeziornych. W trakcie dyskusji, momen-
tami bardzo emocjonalnej, doszło jednak 
do pewnego zbliżenia stanowisk. Udało się 
uniknąć zajmowania stanowisk skrajnych z 
obu polemizujących ze sobą stron. Okazało 
się jednak, że są problemy z rozgranicze-
niem działek prywatnych z gruntami Skarbu 
Państwa, bowiem ich granice nie biegną w 
jednakowej odległości od linii brzegowej, 
a właściciele zgłosili niezgodność stanu 
ewidencyjnego z faktycznym. Pan Burmistrz 
obiecał zająć się tą sprawą, ponieważ leży 
ona w kompetencji służb gminnych. 

W trakcie rozmów jednym z głównych ar-
gumentów właścicieli było to, że promenada 
będzie nieekologiczna. Ekologia niewątpliwie 
sprawa bardzo istotna stała się obecnie 
bardzo modnym pretekstem do działań 
przeciwników jakichkolwiek inwestycji, do 
którego można się odwołać w braku innych 

argumentów. Otóż każde działanie człowieka 
powoduje jakieś zmiany w środowisku natu-
ralnym i jest to nieuniknione.

Problem w tym, żeby znaleźć takie roz-
wiązanie, które ograniczy szkodliwy wpływ 
na to środowisko.  

Jesteśmy zdania, że kształt przyszłej pro-
menady powinien zaspokajać oczekiwania 
mieszkańców, a i turystów, a więc umożliwić 
przejście, ale także przejazd z wózkiem dzie-
cięcym czy rowerem, a ścieżka powinna być 
utwardzona. Argumenty części właścicieli o 
tym, że zbudowanie takiego przejścia spo-
woduje przeniesienie ruchu z ulicy

Poznańskiej nad jezioro, są bezzasadne. 
Natomiast niewątpliwie możliwość przejazdu 
rowerem czy przejścia pieszo z Bnina aż 
na Błonie, bez konieczności stykania się ze 
sporym w mieście ruchem samochodowym, 
przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa 
zwłaszcza najmłodszych obywateli naszego 
miasta, a starszym i turystom da możliwość 
podziwiania urody Jeziora Kórnickiego w 
całej jego okazałości. Jeden z właścicieli, 
Pan Jacek Kowalski, przeczytał pod koniec 
spotkania fragment wspomnień Pana Sta-
nisława Małeckiego, (cd. str. 19) 

sPotkANiE w sPrAwiE „PromENAdy”:
ZgodA, ALE i koNtrowErsjE

PromENAdA – świAtEŁko w tuNELu?
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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

ReKlAMY

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

wYstrÓj ŚlUBnY koŚcioŁÓw
i inne dekoracje

tel. 61/ 28-19-567 lub 0888 170-412
•                •
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iNFormACjE

(dokończenie ze str. 17)
ostatniego Burgrabiego, gdzie m.in. 

wspomina On o tym, że Hrabia Zamoyski był 
przeciwnikiem odbierania mieszkańcom do-
stępu do jeziora. Otóż my nie chcemy nikomu 
niczego zabrać, wręcz przeciwnie, chcemy 
wszystkim dać ten dostęp! Gdyby Hrabia, 
przecież znany ze swojej niezmordowanej i 
owocnej pracy pro publico bono, rozumował 
w ten sposób, to nigdy nie umożliwiłby dostę-
pu do  Zwierzyńca ani nie utworzył Fundacji 
Zakłady Kórnickie. 

Planowane są dalsze spotkania, po 
opracowaniu nowego projektu studium, na 
których miejmy nadzieję zostaną uzgodnione 
szczegóły przedsięwzięcia. 

Niestety, nie weźmie w nich już udziału 
zmarły w przeddzień spotkania, do którego 
zresztą w znacznej mierze się przyczynił, 
Pan Leonard Ratajczak. Włożył on w sprawę 
promenady wiele serca i wysiłku, a Jego 
doświadczenie i umiejętność negocjacji w 
dużym stopniu pomogła osiągnąć poro-
zumienie. Będzie nam Go brakowało, ale 
pozostanie w naszej pamięci i postaramy się 
kontynuować nasze wspólne wysiłki.

Daniel Błaszkowiak, Krystyna Janicka, 
Wojciech Waszak, Leszek Koprucki, An-
drzej Antkowiak, Krzysztof Niemier  

W naszej gminie, w ponad 50 miej-
scach, stoją kupione za niemałe pieniądze 
pojemniki do zbiórki szkła. Postanowili-
śmy więc przedstawić Czytelnikom naj-
ważniejsze reguły segregacji opakowań 
szklanych.

Niewielki wysiłek – wielkie korzyści 
to zestawienie charakteryzuje świetnie 
segregację opakowań szklanych. Segre-
gując odpady ze szkła i inne, na które 
przeznaczone są specjalne pojemniki, 
nie tylko chronimy nasze środowisko. 
Zapobiegamy też wyrzuceniu cennego 
surowca na przysłowiowe „śmieci”.

Po co dwa pojemniki
Do zbiórki szkła przeznaczone są 

aż dwa pojemniki (biały na opakowania 
bezbarwne i  zielony na opakowania ze 
szkła kolorowego). Są one potrzebne, bo 
opakowania szklane zbierane z podziałem 
na kolory dużo łatwiej poddać recyklingo-
wi, czyli przetopić na nowe słoiki i butelki. 
Większość polskich hut szkła produkuje 
tylko opakowania ze szkła bezbarwnego. 
Do ich produkcji nie da się niestety wy-
korzystać stłuczki (szklanego surowca 
wtórnego) z pojemników do których zbie-
rane były razem opakowania bezbarwne i 
kolorowe. Także w hutach produkujących 
opakowania ze szkła zielonego i brązowe-
go nie da się wykorzystać dużych ilości 
takiej stłuczki. Dlatego potrzebne są aż 
dwa pojemniki na opakowania szklane. 

Słoiki i butelki wrzucamy do pojemni-
ków ostrożnie. Im mniej z nich się stłucze 
tym większą wartość będzie miał zebrany 
surowiec.

Co wrzucać, czego nie wrzucać
Do obu pojemników na szkło wrzu-

camy przede wszystkim słoiki i butelki 
po artykułach spożywczych. Nie należy 
do nich wrzucać: luster, szyb okiennych, 
szyb samochodowych, szkła zbrojonego, 
szklanek, kieliszków, szkła kryształo-
wego, naczyń żaroodpornych, żarówek 
i świetlówek, kineskopów, wyrobów z 
porcelany i fajansu,  płytek i innych wy-
robów ceramicznych, doniczek, zniczy, 
szklanych opakowań po lekach oraz szkła 
gospodarczego (misek, szklanych talerzy, 
figurek itp.).

Inne rodzaje szkła (niż słoiki i butelki) 
różnią się od nich składem chemicznym.  
Topią się one w wyższych temperatu-
rach niż stłuczka z opakowań szklanych. 
Dlatego nie stopią się w hucie w której 
jest przerabiana stłuczka pochodząca z 
selektywnej zbiórki. A to znaczy, że są 
takimi samymi zanieczyszczeniami jak 
np. kawałki metalu.

Nie znaczy to, że inne rodzaje szkła 
nie są w Polsce poddawane recyklingowi. 
Przeciwnie – co roku huty szkła zużywają  
kilkadziesiąt tysięcy ton szkła okiennego 
pochodzącego np. z rozbiórek. 

opakowań nie trzeba myć
Segregacja opakowań szklanych nie 

musi oznaczać „zabawy” związanej z 
myciem opakowań, odmaczaniem etykiet, 
usuwaniem resztek zamknięć. Instalacje 
do oczyszczania stłuczki pracujące w hu-
tach produkujących opakowania szklane 
„wyłapują” kapsle, nakrętki, czy etykiety. 
Również pozostałości produktów spożyw-
czych nie dyskwalifikują stłuczki. Wbrew 
spotykanej czasami opinii aby właściwie 
segregować szkło nie trzeba więc myć 
opakowań przed wyrzuceniem.

Efekty już widać
Szklane słoiki i butelki, które wykorzy-

stują polskie firmy spożywcze, już w około 
jednej czwartej produkuje się z odpadów 
opakowań szklanych. W zeszłym roku w 
polskich hutach poddano recyklingowi  
około 167 tysięcy ton stłuczki z opakowań 
szklanych. Zaoszczędzono dzięki temu 
około 200 000 ton surowców (piasku, 
dolomitu, sody) używanych do produkcji 
szkła. Wykorzystana stłuczka ma wartość 
ponad 30 milionów złotych. Dzięki recy-
klingowi prowadzonemu w hutach szkła 
na wysypiska trafiło o kilkaset tysięcy 
metrów sześciennych odpadów mniej!

Co roku zbiera się w Polsce coraz 
więcej odpadów z opakowań szklanych 
(w ostatnich latach ilość ta rosła po około 
20 procent rocznie). Ale z ich recyklingiem  
nie ma i przez najbliższe lata nie będzie 
żadnych problemów.

wielostronna ochrona
Zbierając selektywnie opakowania 

szklane oszczędzamy nie tylko miejsce 
na wysypiskach, które zajęłyby gdyby 
wrzucić je zmieszane z pozostałymi odpa-
dami. Każdy tysiąc kilogramów zebranej 
stłuczki pozwala zaoszczędzić aż 1200 
kilogramów surowców z których zazwy-
czaj produkuje się szkło (głównie piasku). 
W jednym zestawie pojemników tonę 
stłuczki zbiera się w ciągu mniej więcej 
trzech miesięcy. Żeby wydobyć surowce  
które zastępuje stłuczka trzeba by zrobić 
sporą „dziurę w ziemi”. Zbierając szkło 
oszczędzamy więc przed dewastacją oko-
lice w których wydobywane są surowce. 
Huty szkła używając stłuczkę ograniczają 
zużycie gazu i emisję dwutlenku węgla 
(każda zebrana tona stłuczki to o około 
220 kg dwutlenku węgla w atmosferze 
mniej). Oznacza to, że segregując opa-
kowania szklane do specjalnych pojem-
ników, lub worków, przyczyniamy się do 
zmniejszenia efektu cieplarnianego! A 
także oszczędzamy gaz, którego złoża 
przecież się wyczerpują.

Jeden pojemnik na szkło pozwala 
też oszczędzić rocznie kilka metrów 
sześciennych na składowisku odpadów. 
To ważne, bo wiele składowisk odpadów 
czeka zamknięcie właśnie w najbliższych 
latach. A budowa nowego składowiska to 
ogromna inwestycja.

Piotr Kardaś
Stowarzyszenie Forum  

Opakowań Szklanych

ZBiÓrkA sELEktywNA oPAkowAŃ sZkLANyCh
BiAŁE i koLorowE ZAwsZE osoBNo

Przypominamy! do pojemnika w 
kolorze białym wrzucamy opakowania 
ze szkła bezbarwnego, do pojemnika 
w kolorze zielonym wrzucamy opako-
wania ze szkła kolorowego (zielonego, 
brązowego i innych).

Co robić, jeśli tam gdzie mieszkamy 
stoi tylko jeden pojemnik na szkło, lub 
nie ma pojemników?

każdy kto w pobliżu miejsca za-
mieszkania ma możliwość zbierania 
szkła bez podziału na kolory powinien 
segregować je w sposób taki, jaki jest 
możliwy. jednak zbiórka odpadów z 
opakowań szklanych do jednego po-
jemnika musi być tylko rozwiązaniem 
tymczasowym. już niedługo mogą 
pojawić się problemy z wykorzysta-
niem tak zebranego surowca. dlatego 
już dziś warto zmobilizować gminę, 
spółdzielnię, administrację nierucho-
mości, czy wspólnotę mieszkaniową, 
by dostawiła drugi pojemnik. 

w tych samych miejscach należy 
interweniować, jeśli nie stworzono nam 
możliwości segregacji odpadów.
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CZysZCZENiE dywANÓw i wykŁAdZiN orAZ 
tAPiCErki mEBLowEj i sAmoChodowEj

tel. 505-993-0�6www.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 69� 165 335 

lub 8190-286

również z dojazdem 
do klienta

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

TRANS-MeR
 usługi transportowe,

kontener 30m2,  
ładowność do 6 t.,  
winda załadowcza, 
wózek paletowy.  

tel: 651 62 19, 601 06� 255 

Miejsce  
na Twoją  
reklamę

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.
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Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecz-
nej od kilkunastu lat działa w naszym środo-
wisku. Rzetelnie realizuje cele, dla których 
zostało powołane. Pomaga osobom potrze-
bującym, wspiera różnorodne działania na 
rzecz wszystkich znajdujących się w trudnej 
sytuacji materialnej, społecznej, zdrowotnej. 
Szczególną troską otacza dzieci i młodzież, 
m.in. organizując dla nich wyjazdy, kolonie i 
okolicznościowe spotkania. 

We wtorek, 15 listopada br. w salce po-
siedzeń Rady Miejskiej w bnińskim ratuszu 
odbyło się nadzwyczajne walne zebranie 
członków Kórnickiego Towarzystwa Pomocy 
Społecznej zwołane przez Zarząd Towarzy-

stwa. Celem zebrania było dokonanie popra-
wek i uchwalenie jednolitego tekstu Statutu, 
który na poprzednim spotkaniu, 30 maja br. 
został zmieniony. Prace nad Statutem były 
niezbędne, gdyż Towarzystwo zamierza 
ubiegać się o status Organizacji Pożytku 
Publicznego. Przyjęcie takiej formy organi-
zacyjnej dla Towarzystwa jest bardzo istotne. 
Pomoże w prowadzeniu działalności, a także 
umożliwi pozyskiwanie kwoty 1% z Państwa 
podatku dochodowego na realizację celów i 
zadań KTPSu. 

Członkowie Towarzystwa podczas 
nadzwyczajnego walnego zebrania,                       
pod przewodnictwem burmistrza Jerzego 

Lechnerowskiego, dyskutowali nad treścią 
Statutu i wprowadzanych zmian. W jawnym 
głosowaniu jednogłośnie przyjęli jednolity 
tekst Statutu. 

W podsumowaniu zebrania przewod-
nicząca KTPSu Krystyna Janicka po-
dziękowała osobom, które organizowały  
i pomagały w realizacji wypoczynku letniego 
dla dzieci i młodzieży – dwóch turnusów ko-
lonii. Opiekunom i wychowawcom wręczyła 
pamiątkowe dyplomy i zachęcała do dalszej 
współpracy. 

... a przed Towarzystwem nadal mnóstwo 
wyzwań i ciężkiej pracy. Pomocy potrzebuje 
bowiem wielu mieszkańców naszej gminy. 

Dziękujemy za dotychczasową działal-
ność. Helena Tomaszewska

WAlNe zebRANIe KTpSu

Członkowie Koła Emerytów i Rencistów 
działającego przy Zarządzie Miejsko-Gminnym 
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kórni-
ku mają możliwość systematycznie uczestniczyć 
w różnych imprezach, wycieczkach itd. 37 osób, 
łącznie z kierowcą „Kombusu” wzięło udział  
w wycieczce w Beskid Żywiecki trwającej od 29 
września do 2 października. Seniorzy zwiedzili 
Sanktuarium Maryjne na Jasnej Górze, Kraków: 
Rynek Główny, Kazimierz (dzielnicę żydowską), 
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewni-
kach. Przyjechali do Lipowej, skąd mieli wyjazd 
na Słowację do źródeł termalnych, w których 
kąpali się. Byli na Pętli Beskidzkiej zwiedzając: 
Żywiec - Milówkę - Koniaków - Istebnę -Wisłę 
- Biały Krzyż -Szczyrk i wrócili do Lipowej. 
Wzięli udział w wieczorku tanecznym . W drodze 
powrotnej zwiedzili jeszcze Muzeum Papieskie 
w Wadowicach, Pałac w Pszczynie. Prezes 
Zarządu Miejsko-Gminnego PKPS w Kórniku 
– Bogdan Wesołek dziękuje „Kombusowi” za 
wypożyczenie autobusu na tę wycieczkę. 

Na początku grudnia seniorzy pojadą na 
spektakl do Teatru Muzycznego w Poznaniu.  
Zgodnie z tradycją – już po raz 17 zostanie 
zorganizowana Wieczerza Wigilijna, na którą Za-
rząd Miejsko-Gminny PKPS zaprasza wszystkie 
osoby starsze, samotne, ubogie rodziny. Wiecze-
rza odbędzie się w piątek 23 grudnia o godzinie 
17 w szkole Podstawowej nr2 w Bninie.

Co czwartek członkowie Koła Emerytów i 
Rencistów spotykają się w godzinach 16-18 w 
siedzibie swojego Klubu w SP nr 2.

Bogdan Wesołek podsumowuje pomoc 
żywnościową przyznaną przez Unię Europejską, 
z której skorzystali także mieszkańcy kórnickiej 
gminy. W sumie dotarło tu ponad 120 ton pro-
duktów. Od marca do lipca było to ok. 90 ton. Od 
września do listopada przywieziono dodatkowo 
ponad 17 ton dla osób wskazanych przez Ośro-
dek Pomocy Społecznej. Na Święta Bożego 
Narodzenia na prośbę ZM-G PKPS zostaną 
jeszcze dodatkowo przekazane ponad 4 tony 
żywności , w tym ok. 2 tony mleka, 880 kg mąki, 
480 kg makaronu, 50 kg sera żółtego, 50 kg sera 
topionego. Żywność ta będzie przekazana oso-
bom wskazanym przez OPS. Bogdan Wesołek 
mówi, że w tym roku z pomocy żywnościowej 
skorzystało 1800 rodzin, blisko 8 tys. osób, co 
dało ok. 57 kg na jedną osobę.

Bogdan Wesołek nie kryje satysfakcji z tego, 
że udzielono wsparcia tym mieszkańcom gminy 
ZM-G rozliczył się z tej akcji z Bankiem Żywnoś-
ciowym i Zarządem Wojewódzkim PKPS. W 
przyszłym roku PKPS w dalszym ciągu będzie 
prowadzić dystrybucję żywności, gdyż uzyskał 
pozytywną opinię Unii Europejskiej i Agencji 
Rynku Rolnego.

Bogdan Wesołek po raz kolejny wyraża 
wdzięczność burmistrzowi Jerzemu Lechne-

rowskiemu za pomoc w dowozie żywności, 
udostępnienie magazynów w Ośrodka Zdrowia. 
Wsparcia udzielił też zastępca burmistrza Hiero-
nim Urbanek oraz strażacy z OSP, którzy  poma-
gali w rozładowywaniu transportów. Dystrybucja 
żywności odbywała się także za pośrednictwem 
szkół i świetlic socjoterapeutycznych.

ZM-G PKPS wspiera też ubogie osoby 
poprzez przekazywanie odzieży. Odzież z 
holenderskiej fundacji będzie rozdawana w 
grudniu. Są osoby, które zgłaszają się także po 
obuwie. Niestety, nie można rozdawać używa-
nego obuwia,. Zatem należałoby zakupić nowe. 
Stąd prośba do ewentualnych sponsorów, którzy 
chcieliby wesprzeć działalność kórnickiego 
PKPS i jego podopiecznych, by dokonali wpłat 
na konto: Bank Spółdzielczy Kórnik: 49907600
082001000004170001.

Na sygnał, że jedna z rodzin, w której jest 
dwoje dzieci, ma problemy finansowe, kórnicki 
PKPS przyszedł z pomocą. Fundacja Zakłady 
Kórnickie przekazała tej rodzinie pieniądze na 
zakup lekarstw.

Bogdan Wesołek przypomina, że kórnicki 
PKPS w dalszym ciągu wydaje wózki inwa-
lidzkie, balkoniki, kule z darów holenderskich  
i amerykańskich. Do tej pory przekazano potrze-
bującym m. in. ponad 30 wózków inwalidzkich.

Bogdan Wesołek zwierza się, że działalność 
w PKPS daje mu chęć do życia. Czuje ogromną 
satysfakcję, gdy ktoś powie mu dziękuję...

Robert Wrzesiński

W KÓRNIcKIM pKpS

26 listopada w Środzie Wielkopolskiej odbył się 
VI Międzypowiatowy Przegląd Talentów Muzycz-
nych. Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół 
muzycznych lub uczący się w innych placówkach 
(a także prywatnie). Wszyscy byli laureatami prze-
glądów z powiatów: gnieźnieńskiego, jarocińskie-
go, ostrowskiego, poznańskiego, wrzesińskiego, 
średzkiego i śremskiego. Każdy z powiatów mogło 
reprezentować 6 osób, dopuszczono jednakże 
kilka osób dodatkowo. Wykonawcy podzieleni 
zostali na kategorie wiekowe oraz instrumentalne 
– keyboardy (bez podziału na kategorie wiekowe) 
oraz pozostałe instrumenty (z podziałem na 
kategorie wiekowe). Jurorami przeglądu byli pro-
fesorowie akademiccy oraz wykładowca  Zespołu 
Szkół Muzycznych w Poznaniu. Przewodniczącą 
jury była pani Daniela Kraus – Burzyńska  - wice-
dyrektor Zespołu Szkól Muzycznych w Poznaniu, 

starszy wykładowca Akademii Muzycznej im. I..J. 
Paderewskiego w Poznaniu.

Poziom konkursu był bardzo wysoki, a 
wykonawcy włożyli wiele pracy, aby dobrze się 
zaprezentować. Kórniccy instrumentaliści (wszy-
scy uczący się prywatnie), w tym doborowym 
towarzystwie, wypadli bardzo dobrze.

Wśród grających na keyboardach I miejsce 
zajęła Olga Półchłopek (gratulacje – to wspaniały 
i całkowicie zasłużony sukces), a III miejsce zajął 
Maciej Czujek. W kategorii szkół podstawowych 
wyróżnienie otrzymała Anika Oliwia Czerniak - naj-
młodsza uczestniczka konkursu (jej nauczycielką 
jest pani Aneta Musiał). Wśród najliczniej repre-
zentowanej kategorii gimnazjalistów III miejsce 
zdobyła Beata Zwierzyńska, a Tomasz Zwierzyński 
otrzymał wyróżnienie. W tej kategorii nie przyznano 
II miejsca, a zwyciężył znakomity młody pianista ze 

Środy Wielkopolskiej Paweł Rudny (uczeń Zespołu 
Szkól Muzycznych w Poznaniu). Należy jednak 
nadmienić, że inni uczniowie szkół muzycznych w 
tej grupie musieli ustąpić pola naszej Beacie, która 
zanotowała znakomity występ. Wystąpili także 
Żaklin Grząślewicz, Marta Lehmann oraz Mag-
dalena Walerczyk. Choć, nie odnieśli tym razem 
sukcesów, zaprezentowali się bardo dobrze, tyle że 
nieco zabrakło stalowych nerwów i łutu szczęścia. 
Niewątpliwie są to jednak uczniowie, których stać 
na wiele i którzy następnym razem mogą sięgnąć 
po laury. Nauczycielem naszych reprezentantów 
(oprócz Aniki Czeniak) jest pan Zygmunt Szram, 
doskonały muzyk i kompozytor. 

Kórniccy reprezentanci  stanowili najliczniej-
szą grupę i zdobyli więcej nagród niż jakikolwiek 
inny powiat. To powód do dumy, ale nie tyko. To 
dobry prognostyk dla naszego miasta, w którym 
wyrasta młode pokolenie miłujące kulturę i sztukę.  
17 grudnia nasi młodzi muzycy wystąpią w XI Wiel-
kopolskim Konkursie Muzycznym w Poznaniu.                                                                                  

Lucyna Pepel 

koLEjNE sukCEsy  
mŁodyCh kÓrNiCkiCh muZykÓw
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* Chemia – korepetycje. Tel. 604-684-294
* Sprzedam maszynę tzw „łatkową”. Wiadomość: 8171-971 w godz. wieczornych.
* Rencista pomoże przy pracach remontowych różnych. Tel. kom. 607 341 475
* Kupię nieruchomość lub działkę budowlaną w Kórniku lub okolicy. Tel. 0601 366 158
* 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
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Mglisty, dżdżysty i zwyczajnie mówiąc 
– nieprzyjemny sobotni poranek 19. listo-
pada 2005 r. z pewnością nie zachęcał do 
opuszczenia ciepłej pościeli, a tym bardziej 
do wyjścia z domu. Nie lada hart ducha wy-
kazać musiał ten, kto z własnej woli wybrał 
się wczesnym rankiem do Kórnika ze Śre-
mu, Środy, Zaniemyśla czy Puszczykowa, 
aby przed godziną 9.00 zameldować się w 
Miejskiej Bibliotece. Tu bowiem odbywał się 
kolejny, XIV już Konkurs Recytatorski, któ-
rego organizatorami jak co roku są Miejska 
Biblioteka Publiczna i Urząd Miasta i Gminy 
Kórnik. Okazało się, że młodzieży, zarówno z 
Kórnika, jak i gmin ościennych, nie przeraziła 
ani aura, ani temat, którego bohaterami były... 
zjawy, strachy i upiory. W czytelni wypełnionej 
przez uczniów, nauczycieli i z rzadka przez 
rodziców, prezentowali się recytatorzy.  
W skład jury, któremu przewodniczyła poetka  
i dziennikarka, p. Stanisława Łowińska, we-
szły polonistki z liceów ze Śremu – p. Bogdana 
Warot, Środy, p. Katarzyna Sibilska i Kórnika 
p. M. Kuczyńska – Nowak oraz przedstawi-
cielka Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, 
p. Domicylla Sierszchuła – Filipowska. Jury 
wysłuchało ponad trzydziestu utworów poe-
tów romantycznych, młodopolskich i współ-
czesnych, którym bliska była sfera metafizyki, 
m.in. J.W. Goethego, A. Mickiewicza, T. Mi-
cińskiego, B. Leśmiana, A. Bursy. W kategorii 
powyżej osiemnastu lat, najlepszy okazał się 
Michał Białkowski z LO w Środzie. W grupie 
młodszej (od 16 do 17 lat) po laur sięgnął 
kórniczanin, Grzegorz Paluszkiewicz. On 
również okazał się faworytem publiczności 
i zdecydowanie najlepszym wykonawcą tej 
edycji konkursu. Laureat jest uczniem drugiej 
klasy LO nr 2 w Poznaniu. Szczególnie po-
dobał się interpretując „Wielką Improwizację”  

z „III części Dziadów” A. Mickiewicza. Miejsce 
drugie zdobyła Natalia Durkalec z LO w Śro-
dzie, trzecie, Emilia Staszak – licealistka ze 
Śremu. Dwóm uczennicom kórnickiego LO 
przypadły wyróżnienia – Marcie Szymczak 
i Kindze Szymańskiej. W tej samej młodszej 
grupie wyróżnienie zdobyły licealistka Ag-
nieszka Klimaszewska ze Śremu oraz Anna 
Łukaszewska z Puszczykowa. Wyróżnio-
nym w grupie starszej został przedstawiciel 

Gminy Kórnik – bninianin, Tomasz Jaskuła, 
który jest uczniem Zespołu Szkół Handlowych  
w Poznaniu.

Kolejny, XIV Konkurs udowadnia, że 
młodzieży zainteresowanej poezją nie brak, 
choć – w zależności od tematyki – liczba 
zainteresowanych jest różna (średnio ok. 20 
– 25 osób). Konkurs Recytatorski pozostaje 
zawsze w opozycji do kultury masowej,  

stanowi wezwanie dla młodych, dla których 
jest coraz mniej miejsca w mediach, kreu-
jących wizerunek młodzieży płytkiej, którą 
bawią jedynie programy typu „Big Brother”. 
W czternastoletniej historii Konkursu zawsze 
obecne były polonistki z LO w Kórniku. Od 
dwóch lat autorką tematów  i prowadzącą 
Konkurs jest p. Agnieszka Fijałkowska. 27. 
listopada prowadzi również Koncert Laurea-
tów, na którego repertuar składają się recy-
tacje zwycięzców oraz program muzyczny w 
wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Muzycz-
nych przy ul. Solnej w Poznaniu: Bogumiła 
Gruszczyńska – flet, Krzysztof Dąbrowski 
– klarnet i wokal, Filip Syska – wiolonczela, 
Konstancja Laskowska – fortepian. W tym 
roku są to utwory W.A.Mozarta, J.S.Bacha, 
W.Lutosławskiego. 

Tegoroczny temat konkursu – „Zjawy, 
strachy i upiory – poważnie i z przymrużeniem 
oka” doskonale wkomponowuje się w klimat 
zamku, w którym duchy zajmują przecież 
zasłużone miejsce...

Maria Kuczyńska – Nowak

PrZEdPoŁudNiE Z duChAmi
koNkurs rECytAtorski BiBLiotEki miEjskiEj

Sprostowanie. 
W artykule autorstwa Pani Haliny Danie-

luk o obchodach jubileuszowych ZNP  
(numer 21 ,,Kórniczanina’’  

z dnia 4 listopada br.)  
przy wymienianiu prezesów ZNP

 pominięci zostali: Nikodem Błaszkowiak, 
Jan Jóźwiak i Jan Nowacki, którzy

 również w swoim czasie pełnili tę funk-
cję. Nie została też wymieniona Pani Ma-
ria Zielińska, która jak poinformowała nas 
czytelniczka, prowadziła tajne nauczanie.

 Za te przeoczenia oraz za fatalny 
błąd ortograficzny na tytułowej stronie 
serdecznie Szanownych Czytelników 

przeprasza
redakcja.
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SpORT
rAdZEwo gÓrą w wArCABACh

Rekordowa liczba uczniów zgłosiła się 
do  Gminnych  Mistrzostw w warcabach. W 
imprezie zorganizowanej w restauracji Tawer-
na na Błoniach w Kórniku uczestniczyły 24 
dziewczyny i 32 chłopców. Bezkonkurencyjna 
we wszystkich punktacjach zespołowych była 
Szkoła Podstawowa z Radzewa,  wygrywając 
zarówno wśród dziewcząt i chłopców oraz w 
grupie mieszanej. Na drugim miejscu była SP 
z  Szczodrzykowa, trzecia- szkoła z Bnina a 
czwarta z Kórnika. Również indywidualnie 
wygrywali uczniowie p. Marka Serwatkiewi-
cza z Radzewa.

Dziewczęta- 1. Dorota Taciak, 2. Paulina 
Wolska, 3. Ewelina Staniszewska,4.Paulina 
Staniszewska  razem z Natalią Wierzbińską- 
wszystkie z Radzewa.

Chłopcy- 1. Jarosław Stachowiak, 2. 
Krzysztof Frąckowiak – z Radzewa, 3. Ma-
rek Matysiak z Szczodrzykowa oraz kolejne 
miejsca 4-5 uczniowie z Radzewa: Rafał 
Matuszewski i Maciej Sznura.

W grupie szkół ponadpodstawowych 
górowali gimnazjaliści z Kórnika:

Dziewczęta ( 11 osób)– 1. Marlena 
Kowalska, 2. Sylwia Frąckowiak, 3.Joanna 
Walkowiak, 4. Dorota Sznura . Chłopcy ( 
14 osób) - 1. Dominik Płończak, 3. Piotr 
Kurminowski, 4. Adam Kozicz, 5. Krzysztof 
Jeńczak. Ponadto 2 miejsce zajął Jerzy 
Duszczak z LO Kórnik. Sponsorami medali i 
plakietek była Spółdzielnia Uczniowska „Do-
rotka” z Radzewa i firma „Surówki-Pychota” 
p. Marka Zgardy z Dziećmierowa.

W rozegranych w dniach 16-17.11.2005 w  
Mistrzostwach Powiatu Poznańskiego awans  
do zawodów wojewódzkich  wywalczyli:

szkoły podstawowe – 1. Ewelina Stani-
szewska, 2. Paulina Staniszewska, 3. Paulina 
Wolska- wszystkie z Radzewa. Szkoła z 
Radzewa zwyciężyła także zarówno wśród 
dziewcząt jak i chłopców w punktacji zespoło-
wej a SP Szczodrzykowo było ósme. Najlepszy 
chłopiec z naszej gminy Rafał Matuszewski  
z Radzewa był szósty. 

gimnazja – awans Piotra Kurminow-
skiego – 3 miejsce i Marleny Kowalskiej – 4 
miejsce.  W punktacji zespołowej  zwyciężyły 
dziewczęta oraz chłopcy z Gimnazjum w Kór-
niku .Medale ufundowało Starostwo Powiatu 
Poznańskiego.

Główny organizator imprezy pan Ry-
szard Bartkowiak  odbierał od nauczycie-
li- opiekunów szkół powiatu poznańskiego 
zasłużone gratulacje za sprawne i fachowe 
przeprowadzenie imprez a właściciele restau-
racji „Tawerna” podziękowania za niezwykłą 
gościnność.

sukCEs dZiEwCZąt  Z BNiNA  
w uNihokEju

Radość nauczyciela wf p. Jacka Ogonow-
skiego i jego zawodniczek ze Szkoły Podsta-
wowej w Bninie była ogromna. Dziewczęta 
startujące w finałach Mistrzostw Powiatu 
Poznańskiego w unihokeju  zajęły trzecie 
miejsce. Medale brązowe wśród ośmiu 
finalistów wywalczyły: Kinga Zgarda- król 
strzelców w zawodach gminnych ( 5 bra-
mek), Larysa Jankowska, Patrycja Pilarczyk, 

Magdalena Marcinkowska, Katarzyna Sera-
finiak, Patrycja Janasik, Martyna Nawrocka, 
Patrycja Jarnut, Joanna Hyży, Kinga Sójka, 
Justyna Piasecka. 

Z kolei chłopcy z Bnina zajęli miejsce 
piąte. Podstawówka z Bnina jako jedyna 
zremisowała swój mecz z SP Gułtowy- 
gmina Kostrzyn, która to szkoła pokonując 
pozostałe zespoły została mistrzem powiatu 
w unihokeju. Szkoła w Gułtowach od wielu 
lat specjalizuje się w tej dyscyplinie sportu i 
zarówno dziewczęta jak i chłopcy wygrywają 
zawody powiatowe.

W zawodach powiatowych wystartowa-
ło także Gimnazjum w Kórniku. Zarówno 
dziewczęta jak i chłopcy uplasowali się na 
miejscu piątym.

 
sZCZodrZykowo NAjLEPsZE  

w tENisiE stoŁowym

Szkoła Podstawowa z Szczodrzykowa 
była bezkonkurencyjna w mistrzostwach 
gminy w tenisie stołowym. Dziewczęta oraz 
chłopcy wygrali zawody drużynowe i w dniach 
1-2 grudnia 2005 jako mistrzowie gminy 
wezmą udział w mistrzostwach powiatu 
poznańskiego.

Dziewczeta z Szczodrzykowa grały w 
składzie: Wiktoria Żegleń i Klaudia Jaskuła 
a chłopcy: Sylwester Serba i Michał Okniń-
ski. Indywidualnie pierwsze miejsce zajęła 
Kinga Zgarda z Bnina i Sylwester Serba z 
Szczodrzykowa, drugie- Marta Bartkowiak z 
Radzewa i Michał Okniński z Szcodrzykowa a 
trzecie Katarzyna Gromadzińska z Radzewa 
i Piotr Lehmann z Kórnika. Zawody odbyły 
się w ramach  Memoriału o Puchar Bogdana 
Walerczyka a nagrody sponorowała  rodzina 
Walerczyków z Kórnika.

W meczu pomiędzy gimnazjami  zwycię-
stwo odniosły dziewczęta i chłopcy z Gimna-
zjum w Kórniku  i awansowali do zawodów 
powiatowych. W tej grupie nagrody ufundował 
Jagrol z Kórnika.

SzczODRzYKOWO I bNIN  
wyPŁywALi mEdALE

Pływalnia w Sremie gościła aż 624 mło-
dych pływaków ( 300 dz. i 324 chł.) szkół 
podstawowych oraz gimnazjów powiatu 
poznańskiego i rejonu Poznań. Wśród nich 
startowały reprezentacje wszystkich szkół 
naszej gminy. Srebrne medale Mistrzostw Po-
wiatu Poznańskiego w sztafetach pływackich 
wywalczyły dziewczęta p. Barbary Jańczyk 
ze Szkoły  Podstawowej w Szczodrzykowie: 
Dorota Kawczyńska, Zuzanna Strojna, Ema-
nuela Strojna, Agnieszka Giertych, Hanna 
Giertych, Natalia Szulc, Danuta Będkowska 
i Danuta Ulatowska. SP Kórnik zajęło szóste, 
SP Bnin –siódme i SP Radzewo  9 miejsce.

Również srebrne medale wypływali 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Bninie 
- wychowankowie p. Jacka Ogonowskiego 
: Aleksander Nowak, Patryk Szczepaniak, 
Tomasz Mierzejewski, Kamil Kilanowski, 
Aleksander Turza, Patryk Liebner, Piotr 
Domański i Krzysztof Banaszak. Trzecie 
miejsce i brązowe medale wywalczyli także 
młodzi pływacy p. Dariusza Śmigielskiego 
ze Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie: 

Krzysztof Krajewski, Dawid Skrzypczak, 
Michał Basalak, Maciej Waligóra, Michał 
Okniński, Mateusz Szulc, Piotr Maciejewski 
i Damian Alankiewicz. Sztafeta chłopców z 
SP Kórnik była piąta a z Radzewa ósma. W 
kategorii szkół gimnazjalnych dziewczęta z 
Kórnika ukończyły pływanie na czwartym 
miejscu , piąte były  dziewczęta z Robakowa 
i chłopcy z Kórnika  a szóste gimnazjalistki 
z Robakowa.

KOSzYKARKI z lIceUM  
AwANsowAŁy do rEjoNu

Dziewczęta z Liceum Ogólnokształcą-
cego w Kórniku, grając pod kierunkiem p. 
Iwony Rauk pokonały w koszykówce prze-
ciwniczki z liceum w Tarnowie Podgórnym 51 
: 27  i  licealistki z Puszczykowa 55 : 27 . W 
mistrzostwach powiatu poznańskiego  zajęły 
pierwsze miejsce i awansowały do zawodów 
rejonowych. Złote medale wywalczyły: Kinga 
Piotrowska, Marta Pucek, Maria Wojtaszek, 
Daria Chojnacka, Agnieszka Zwierzyńska, 
Barbara Zwierzyńska, Sandra Szary, Ag-
nieszka Pałucka, Ewelina Ogórkiewicz, 
Paulina Sobczak i Agnieszka Jaskuła. Drugie 
miejsce wywalczyły koszykarki z Tarnowa 
Podgórnego zwyciężając licealistki z Pusz-
czykowa 32 : 25. Dzięki życzliwości  dyrekcji 
Szkoły Podstawowej w Bninie, licealistki z 
Kórnika mogły być gospodarzem imprezy i 
rozegrać  mecze na miejscu.

Chłopcy z liceum grali w Tarnowie Podgór-
nym i zajęli w mistrzostwach szóste miejsce.

tENisistki  Z gimNAZjum  
AwANsowAŁy do rEjoNu

W drużynowych mistrzostwach powiatu 
zespół p. Anetty Szarzyńskiej w składzie: 
Sylwia Frąckowiak, Julita Wolska i Agnieszka 
Staniszewska zajęły drugie miejsce , otrzy-
mały srebrne medale oraz puchar Starosty 
dla szkoły. Indywidualnie kolejne medale 
mistrzostw wywalczyły: Sylwia Frąckowiak- 
srebrny za drugie miejsce oraz Julita Wol-
ska- brązowy za miejsce trzecie. Chłopcy z 
Kórnika Łukasz Wiśniewski, Mateusz Arim, 
Adam Kozicz zajęli drużynowo miejsce 5-8. 
Indywidualnie najlepszym tenisistą z gminy 
Kórnik był Piotr Król z Robakowa- miejsce 
9-12 na 32 startujących.

 
CiEkAwA koŃCÓwkA Ligi  

SIATKÓWKI

Coraz bliżej rozstrzygnięcia tegorocznej 
edycji Kórnickiej Amatorskiej Ligi Siatkówki.

Na mistrza rozgrywek szykuje się zespół 
ZHP, wygrywając pewnie  mecz z Agrikolem 
3:0. Drużyna Jagrolu pokonała 13 listopada 
2005  wyżej notowane  w tabeli zespoły: KS 
Ktoś 3:2   oraz  Amatorów z Borówca 3:0 .

Zespół Kórniczan pewnie zdobył punkty 
w meczach z Amatorami Borówiec 3:1, z 
NPS Casablanca 3:1 i z Atopikiem 3:0. Także 
komplet punktów zaliczyli zawodnicy z LKS 
Czmoniec wygrywając  kolejno 3:0 z druży-
nami TM Małeccy i Vincent.

W niedzielę 20 listopada 2005  KS Ktoś 
wygrał  z LKS Czmoniec 3:1, KG Agrikol 

dokończenie na następnej stronie
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pokonał Amatorów 3:2,  z kolei Amatorzy  
zwyciężyli 3:2  drużynę TM Małeccy, Vincent 
walczył dzielnie z Atopikiem  ale ostatecznie 
przegrał tie-break i cały mecz 2:3. Jagrol 
pewnie wygrał mecze z Atopikiem i zespołem 
Vincent 3:0.

Po tych meczach kolejność w tabeli roz-
grywek jest następująca:

1. zhp 8. Amatorzy Borówiec
2. dynamix 9. LKS Czmoniec
3. ks ktoś 10. TM Małeccy-Bnin
4. Kórniczanie 11. KG Agrikol
5. Jagrol 12. Atopik
6. NPS Casablanca 13.Vincent 
7. Sezamki Kórnik  
Do końca podsumowania ligi pozostały jeszcze 
2 rundy meczy (27.11 i 4.12. 2005)  ARA

koLEjNE stArty koLArZy LimAro 
w PrZEŁAjACh

           Kolejne dwa starty zaliczyli za-
wodnicy UKS „Jedynka-Limaro” Kórnik w 
przełajowym Pucharze Polski. Dziewiąta 
seria odbyła się w Koziegłowach k/Często-
chowy, a dodatkowym utrudnieniem była 
katastroficzna trasa wyścigu i pogoda. Na 
skutek dużych opadów deszczu ze śnie-
giem i śniegu, na trasie było takie błoto, że 
zawodnicy chcąc normalnie jechać, mu-
sieliby co okrążenie zmieniać rower. Oczy-
wiście w przypadku zawodników „Limaro” 
było to niemożliwe, gdyż nie posiadają po 
dwa rowery, więc skazani byli na ogromną 
walkę zarówno z trasą jak i z zapychającym 
się sprzętem do tego stopnia, że koła nie 
chciały się kręcić. Szczególny podziw trze-
ba wyrazić w tym momencie dla dziewczyn, 
gdyż w takim momencie jest im o wiele 
trudniej, niż dużo silniejszym chłopcom. 
Na duże słowa uznania ekipa Kórnika za-
służyła choćby z tego względu, że z ośmiu 
startujących w Koziegłowach, żaden nawet 
nie pomyślał o tym żeby nie ukończyć zawo-

dów, wszyscy dojechali do mety w swoich 
wyścigach, a niektórzy a w szczególności 
...dziewczęta zajęły nawet dobre miejsca. 
Wśród juniorek młodszych szósta była Mag-
dalena Wójkiewicz, wśród juniorek Monika 
Adamska zajęła drugie miejsce, a Natalia 
Piasecka czwarte. W kategorii juniorów 
młodszych Bartosz Rajkowski był dziesiąty 
a w wyścigu juniorów siódme miejsce zajął 
Robert Małyszek, dziesiąte Piotr Antkowiak, 
a trzynaste Tomasz Domagała. W kategorii 
Elitte (seniorów) Przemysław Taciak zajął 
siódme miejsce a trzecie do 23 lat. Walką 
na trasie nie skończyły się problemy na-
szych zawodników na tym wyjeździe, gdyż 
następnego dnie był start do kolejnego 
wyścigu o Puchar Polski w Szczekocinach 
i północy trzeba było walczyć ze sprzętem, 
aby było na czym wystartować. W większo-
ści  rowery trzeba było porozbierać prawie 
do gołej ramy, by dalej nadawały się do 
użytku. Następnego dnia wyścig odbył 
się bez większych zakłóceń, gdyż trasa 
była co prawda przełajowa, ale wreszcie 
dla kolarzy. Również wyniki były od razu 
dużo lepsze, co prawda dziewczyny zajęły 

identyczne miejsca w swoich kategoriach 
co w Koziegłowach, ale ich jazda wyglądała 
już dużo lepiej. Jeszcze okazalej wypadli 
chłopcy, gdzie z jak najlepszej strony po-
kazali się nasi juniorzy Robert Małyszek i 
Tomasz Domagała, którzy po pięknej walce 
zajęli kolejno miejsce drugie i czwarte, a 
dziesiąte Piotr Antkowiak. Również w Elicie 
było lepiej, gdzie siódme miejsce Taciaka, 
a drugie w młodzieżowcach do 23 lat  moż-
na uznać za duże osiągnięcie. Rajkowski 
wśród juniorów młodszych był tym razem 
dziewiąty. Henryk Schmidt

iV mistrZostwA PoLski juNiorÓw 
w sZAChACh sZyBkiCh P-15, koŁo-

bRzeG 10-12.11.2005

Dominik Płończak Mistrzem Polski  
w grupie C-14.

Drugi Robert Małyszek, trzeci Tomasz Domagała

Fot. Składy budowlane VOX

Mecz: Jagrol Kórnik vs KG Agrikol

Mecz: Kórniczanie vs Jagrol Kórnik

Amatorzy Borowiec – Atopik 3 : 0 25:13  25:21  25:17 

13-11 SP Bnin ZHP Kórnik – KG Agrikol 3 : 0 25:11  25:14  25:21 
Dynamix Robakowo – KG Agrikol 3 : 0 25:14  25:08  25:21 
ZHP Kórnik – Dynamix Robakowo 3 : 0 25:19  25:23  25:20 
Jagrol Kórnik – KS Kto 3 : 2 25:23  17:25  09:25  25:18  15:08 
Jagrol Kórnik – Amatorzy Borowiec 3 : 0 25:22  27:25  25:20 
KS Kto  – Amatorzy Borowiec 3 : 2 20:25  25:11  28:30  25:12  15:10 

13-11 SP Radzewo Kórniczanie – Atopik 3 : 0 25:12  25:20  25:15 
Kórniczanie – NPS Casablanca 3 : 1 25:22  25:13  18:25  25:22 
NPS Casablanca – Atopik 3 : 0 25:21  25:20  26:24 
LKS Czmoniec – TM Ma eccy-Bnin 3 : 0 25:19  25:23  25:22 
LKS Czmoniec – Vincent 3 : 0 25:21  25:12  25:19 
TM Ma eccy-Bnin – Vincent 3 : 0 25:16  25:22  25:13 

20-11 SP Bnin Jagrol Kórnik – Atopik 3 : 0 25:08  25:17  25:09 
Jagrol Kórnik – Vincent 3 : 0 25:18  25:17  25:19 
Atopik – Vincent 3 : 2 23:25  22:25  25:14  25:19  15:05 

20-11 SP Radzewo KG  Agrikol – Amatorzy 3 : 2 20:25  13:25  25:22  25:21  15:12 
Amatorzy – TM Ma eccy-Bnin 3 : 2 21:25  25:19  25:17  18:25  15:07 
TM Ma eccy-Bnin – KG Agrikol 3 : 1 20:25  25:15  25:17  25:20 
Sezamki Kórnik – KS Kto 3 : 0 25:22  27:25  25:23 
Sezamki Kórnik – LKS Czmoniec 3 : 1 25:22  25:27  25:16  25:15 
KS Kto  – LKS Czmoniec 3 : 0 25:20  26:24  25:14 

27-11 SP Bnin KS Kto  – ZHP Kórnik 3 : 1 25:23  24:26  25:18  25:21 
ZHP Kórnik – NPS Casablanca 3 : 1 25:17  25:27  25:21  25:22 
KS Kto  – NPS Casablanca 3 : 0 25:16  25:15  25:17 
Kórniczanie – Jagrol Kórnik 3 : 2 25:23  25:18  21:25  15:25  15:10 
Jagrol Kórnik – KG Agrikol 3 : 0 25:17  25:13  25:18 
Kórniczanie – KG Agrikol 3 : 0 25:22  25:16  25:14 

SP Radzewo Dynamix Robakowo – Sezamki Kórnik 3 : 0 25:17  25:16  25:22 
Dynamix Robakowo – TM Ma eccy-Bnin 3 : 0 25:23  25:22  25:14 
Sezamki Kórnik – TM Ma eccy-Bnin 3 : 0 25:22  25:20  27:25 

L.p Nazwa dru yny Ilo
spotka Punkty Sety Spotkania

wygr. / przegr

1 ZHP Kórnik 22 55 60 : 18 19  /  3 
2 Dynamix Robakowo 22 53 58 : 22 17  /  5 
3 KS Kto 22 50 57 : 26 17  /  5 
4 Kórniczanie 22 49 59 : 31 17 /  5 
5 Jagrol Kórnik 22 41 49 : 32 14 /  8 
6 Sezamki Kórnik 22 40 46 : 35 13 /  9 
7 NPS Casablanca 22 37 47 : 39 13  /  9 
8 Amatorzy Borówiec 22 34 44 : 39 11  /  11 
9 LKS Czmoniec 22 28 36 : 44 9  /  13 

10 TM Ma eccy-Bnin 22 20 25 : 52 6  /  16 
11 KG Agrikol 22 15 21 : 54 5  /  17 
12 Atopik 24 7 10 : 68 2 /  22 
13 Vincent 22 3 13 : 65 1  /  21 
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pODWIeSzANY SUfIT

sufit podwieszany coraz częś-
ciej sprawdza się jako sposób na 
oryginalną aranżację wnętrza. 
jego wykonanie jest proste nawet 
dla niewprawnego majsterkowi-
cza, a możliwości wykończenia 
panelami o różnorodnym wzorze i 
strukturze pozwalają na dowolną 
kompozycję wnętrza.

Sufit podwieszany jest praktyczny  
z kilku względów. Przede wszyst-
k im pozwala ukryć n ie  zawsze 
estetyczny sufit, w którym często 
zdarzają się uszkodzenia. Ponadto 
pozwala na zmontowanie fantazyj-
nego oświetlenia, klimatyzacji czy 
ogrzewania. Sufit taki doskonale 
ukryje instalacje czy kable, a w 
razie awarii łatwiej się dostać do 
źródła problemu, nie trzeba kuć 
tynków – wystarczy zdemontować 
konstrukcje,  której  można użyć 
ponownie. Dlatego nawet kosztem 
zmniejszenia powierzchni pokoju 
(około 5 cm niższy strop – tyle zaj-
muje cała konstrukcja sufitu) warto 
zastosować takie rozwiązanie.

Suf i t  podwieszany wykonuje 
się z płyt kartonowo – gipsowych 
umocowanych na profilach nośnych 
utrzymywanych na specjalnych wie-
szakach. Konstrukcja taka posiada 
specjalną aprobatę techniczna, nie 
ma więc obawy, że nie wytrzyma 
ciężaru płyt. Miejsca łączenia płyt 
należy zaszpachlować, następnie 
sufit z płyt szlifujemy i gruntuje-
my. Tak przygotowany sufit można 
pokryć  odpowiedn ią  farbą,  lub 
dekoracyjnymi panelami. Produ-
cenci paneli oferują mnóstwo fan-
tazyjnych wzorów – od delikatnych 
motywów, po wyszukane i śmiałe 
kolorystycznie. 

Jasna powierzchnia sufitu pokry-
ta odpowiednią farbą nada wnętrzu 
wrażenie zwiększenia przestrzeni, 
jednocześnie je doświetlając. Świat-
ła halogenowe ukryte punktowo w 
suficie lub jarzeniowe zamontowane 
na jego krawędziach nadadzą wnę-
trzu nowoczesnego wyglądu.  Jed-
nocześnie sufit podwieszany możne 
odpowiednio do naszych potrzeb 
zmienić akustykę wnętrza. 

wszelkie materiały niezbędne 
do wykonania sufitu podwiesza-
nego : płyty kartonowo – gipsowe, 
profile, łączniki, wieszaki oraz 
dekoracyjne panele do wykończeń 
są dostępne w składach budowla-
nych VoX w Poznaniu przy ulicy 
głogowskiej 216 oraz przy ulicy 
św. michała 100. Raw

śCiANA sZkiELEtowA

Zdarza się, że zmieniamy przezna-
czenie pomieszczenia, a wraz z nim 
zachodzi potrzeba przeorganizowania 
wnętrza. Nieraz wymaga to przedzielenia 
ścianą większego pokoju. Najlepszym 
rozwiązaniem w takim przypadku jest 
ściana szkieletowa. 

Do zbudowania ściany szkieletowej 
niezbędne są płyty kartonowo-gipsowe, 
kształtowniki metalowe, wełna mineral-
na, śruby szybkiego montażu, wkręty i 
kołki rozporowe. Należy oczywiście sta-
rannie opracować koncepcję dotyczącą 
umiejscowienia ściany, nie zapominając 
o jej przeznaczeniu i podstawowych 
zasadach konstrukcyjnych. Najpierw 
musimy narysować przebieg ściany, 
następnie wzdłuż oznaczeń na podłodze 
i suficie układamy kształtownik krawę-
dziowy. W kształtownik krawędziowy 
wstawiamy kształtownik stojakowy do 
połączenia ze ścianą boczną. Mocuje-
my go do ściany przy pomocy kołków 
rozprężnych w odstępach około jednego 
metra. Kolejnym krokiem jest wstawienie 
kształtowników stojakowych pionowo. 
W ten sposób uzyskujemy konstrukcję 
metalową, która stanowi szkielet ściany.  
Teraz należy jedną stronę konstrukcji 
pokryć płytami gipsowo-kartonowymi, 
które przymocowujemy do kształtow-
ników śrubami szybkiego montażu. Na 
tym etapie prac należy przeprowadzić 
montaż instalacji, jakie zostały przewi-
dziane w ścianie. Jeśli w ścianie mają 
się znajdować drzwi, należy użyć oścież-
nicy, którą mocuje się do konstrukcji 
szkieletowej. Wolną  przestrzeń trzeba 
wypełnić szczelnie wełną mineralną. 
Ostatnim etapem prac jest zamontowa-
nie płyt kartonowo-gipsowych na drugiej 
stronie ściany, którą tak samo jak po-
przednią mocujemy śrubami szybkiego 
montażu. wszelkie niezbędne mate-
riały do budowy ściany szkieletowej 
dostępne są składach budowlanych 
VoX w Poznaniu przy ulicy głogow-
skiej 216 oraz przy ulicy św. michała 
100. Rew 

KOlOROWe bOAzeRIe  
wEwNętrZNE

kolorowe ściany w naszych do-
mach już nie muszą być pokryte ta-
petą czy malowane regularnie farbą, 
żeby zachować świeżość i estetyczny 
wygląd. Coraz bardziej popularne pa-
nele ścienne są dobrym rozwiązaniem 
na urozmaicenie wystroju wnętrza  
w mieszkaniu.

Zaletą paneli jest ich estetyka  
i niezwykle szeroka gama kolory-
styczna. Panele są dostępne w kilku 
podstawowych kolorach i odcieniach, 
do których dopasowana jest cała oferta 
listew i dekoracyjnych ozdobników. 
Szeroki wybór paneli dostępny jest 
między innymi w Składach budowla-
nych VOX. Można sobie zatem pozwo-
lić na niczym nieograniczoną fantazję 
w wyborze barwy i wzoru na ścianę.

Panele można zamontować na 
każdej powierzchni – na ścianach 
betonowych, murowanych, a także 
drewnianych. Montaż paneli jest spra-
wą niezwykle łatwą, co sprawia, że sto-
sując takie rozwiązanie, można śmiało 
samemu odnowić mieszkanie. 

Panele z tworzyw sztucznych 
produkowane są w postaci cienkoś-
ciennych zamkniętych profili usztyw-
nionych wewnątrz żebrami. Zewnętrz-
ną powierzchnię pokrywają trwale 
zgrzane z powierzchnią folie. Panele 
są wodoodporne, dlatego doskonale 
nadają się do łazienek i kuchni. Ponad-
to są wyjątkowo odporne na działanie 
związków chemicznych zawartych 
w produktach spożywczych. Jedno-
cześnie nie ulegają zniszczeniu pod 
wpływem częstego mycia z dodatkiem 
powszechnie używanych detergentów. 
Ponadto panele pvc to produkt trudno 
zapalny. 

Panele ścienne to produkt nie-
zwykle estetyczny i funkcjonalny. Do-
skonale sprawdzają się w gabinetach  
i poczekalniach, ale także w pralniach, ga-
rażach i piwnicach. dostępne w składach 
budowlanych VoX w Poznaniu przy 
ulicy głogowskiej 216 oraz przy ulicy 
św. michała 100. Dar

Fot. Składy budowlane VOX

Fot. Składy budowlane VOX

PoradnIK
BUdowlany



Kórniczanin nr 23/200526

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 21/2005: „NA WSZYSTKO JEST 
PRZYSŁOWIE”. Nagrodę książkową otrzyma p. marek kropacz z Kórnika.  
GRATULUJEMY! Nagrodę prześlemy pocztą.

Następny numer kórniczanina ukaże się
16-go grudnia.  

materiały prosimy dostarczać  
do 9-go grudnia.

Poziomo: 1) miejscowość w naszej gmi-
nie, w listopadzie br. miało tam miejsce 
odsłonięcie Pomnika Obrońców Ojczyzny, 
7) konkurencja sportowa, którą uprawiał 
Robert Korzeniowski, 8) Robert, kolarz 
UKS „Jedynka-Limaro” Kórnik, 9) kraina, 
11) słynny wodospad na granicy Kanady i 
USA, 15) pies myszki Miki, 16) przewodni-
cząca Komisji Oświaty i Polityki Społecznej 
Rady Miasta w Kórniku, 18) zawodniczka w 
kolarstwie UKS „Jedynka-Limaro” Kórnik, 
19) imię burmistrza Gminy Kórnik, 20) „Z 
tym największy jest…, żeby dwoje chciało 
naraz” (Boy), 24) kolor w kartach, 26) wieś 
w naszej gminie, sołtysem jest tam Tadeusz 
Frąckowiak, 27) miasto z odlewnią żeliwa, 
w Wielkopolsce, 28) opowieść o zabawnym 
zdarzeniu w życiu jakiejś słynnej osoby. 

Pionowo: 1) imię Genstwy, wiceprzewod-
niczącego Rady Miejskiej w Kórniku, 2) 
smaczna z masłem i szynką, 3) broń Wilhel-
ma Tella, 4) figura szachowa, 5) Castellum 
Cantans z Kórnika, 6) dojenie, 9) pionowy 
rząd liczb lub liter, 10) krój czcionek, 12) imię 
Trojanowskiej, aktorki i piosenkarki, 13) zły 
to ptak, co własne… kala, 14) rękę myje, 17) 
został wygnany z raju, 20) do chwytania koni, 
21) skraj, krawędź, 22) szeroki brzeg kape-
lusza, 23) pas gleby odcinany i odkładany 
przez pług, 24) część szkieletu, 25) czepia 
się psiego ogona. 
  
Litery w polach z dodatkową numeracją  
(w prawym dolnym rogu), uszeregowane  
w kolejności, utworzą ostateczne rozwiązanie 
– przysłowie.






