
DWUTYGODNIK * ROK XVIII * 16 GRUDNIA 2005 * NR 24 (236) * ISSN 0867-3225 * CENA 1,50 ZŁ

Fo
t. 

Łu
ka

sz
 G

rz
eg

or
ow

sk
i

Z okazji  
Świąt Bożego Narodzenia

składamy wszystkim Mieszkańcom Gminy Kórnik 
życzenia wielu pogodnych i spokojnych chwil 

przy wigilijnym stole.

Nadchodzący Rok 2006 niech niesie ze sobą  
dużo szczęścia, zdrowia i wiele sukcesów.

         Przewodniczący Rady Miejskiej         Burmistrz Gminy Kórnik
             Maciej Marciniak                Jerzy Lechnerowski

życzy wszystkim Czytelnikom
redakcja „Kórniczanina”



 

 

MARKOWY SKlep
„SecOND hAND”

ZAChodNiA odZiEż Z drugiEj ręki

Biernatki, ul. główna 5

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

 Zdrowych, spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia,
pomyślności i spełnienia marzeń

w Nowym Roku 2006
wszystkim Pacjentom

życzy
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Z urZędu

WIEŚCI SOŁECKIE

pODpISANIe UMOWY O pARTNeR-
stwiE Z NiEmiECką gmiNą  

KöNIGSTeIN 

W dniach 01-05.12 br. burmistrz Jerzy 
Lechnerowski, wraz z delegacją reprezentują-
cą gminę Kórnik, przebywał z roboczą wizytą 
na terenie niemieckiej gminy Königstein, le-
żącej 20 km od Frankfurtu n/Menem. Celem 
wizyty było podpisanie umowy partnerskiej, 
która już w dniu 06.10 br. została podpisana 
na ziemi kórnickiej. W uroczystości podpisa-
nia wspomnianej umowy brali udział przed-
stawiciele obu gmin, jak i p. Elżbieta Sobótka 
– Konsul Generalny RP w Niemczech, która 
była inicjatorką nawiązania kontaktów między 
obiema gminami. Więcej informacji dotyczą-
cych Königstein oraz pobytu kórnickiej dele-
gacji przeczytają Państwo w tym numerze 
Kórniczanina.

roZmowy o wspóŁfiNANsowANiu 
iNwEstyCji prZEZ stArostwo 

pOWIATOWe 

W dniu 07.12 br. burmistrz Jerzy 
Lechnerowski spotkał się w Starostwie 
Powiatowym w Poznaniu z wicestarostą 
p. Tomaszem Łubińskim oraz p. Markiem 
Nowickim – dyrektorem Zarządu Dróg 
Powiatowych. Prowadzone były rozmowy 

o możliwościach współfinansowania ze 
środków Starostwa niektórych inwestycji 
drogowych prowadzonych na terenie 
gminy Kórnik. Rozmówcy reprezentujący 
Starostwo Powiatowe zgodzili się wstępnie 
wspófinansować następujące inwestycje 
drogowe: budowę chodników w Biernatkach 
i Prusinowie oraz budowę ronda w Robako-
wie (na zbiegu ulic Poznańskiej, Zbożowej 
i Szkolnej). Za szczególnie ważną dla 
gminny uznano budowę drogi powiatowej 
z Kamionek do Koninka przez Szczytniki, 
jednak finansowanie tej inwestycji uzależ-
nione jest od możliwości pozyskania na ten 
cel przez Starostwo funduszy ze środków 
unijnych.

SpOTKANIe STOWARzYSzeNIA  
GMIN I pOWIATóW WIelKOpOlSKI 

W dniu 07.12 br. burmistrz Jerzy Lech-
nerowski uczestniczył w obradach Stowa-
rzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, 
na których to przyjęto projekt budżetu 
powiązany z kompleksowym programem 
działania na rok 2006. Na spotkaniu tym 
podziękowano za współpracę byłemu Mar-
szałkowi Województwa Wielkopolskiego p. 
Stefanowi Mikołajczykowi. Obecny był tam 
również nowy Marszałek p. Marek Woźniak, 
który wyraził gotowość stałej współpracy ze 
Stowarzyszeniem. 

SpOTKANIe z pRzeDSTAWIcIelAMI 
firmy sAtEr w urZędZiE miEjskim 

W KóRNIKU 

W dniu 08.12 br. odbyło się w Urzędzie 
spotkanie dotyczące bieżącego funkcjo-
nowania składowiska śmieci w Czmoniu. 
Omawiano przede wszystkim kwestie 
rekultywacji składowiska, jak i jego odga-
zowywania. Gminę Kórnik reprezentowali: 
Burmistrz – Jerzy Lechnerowski, Przewod-

niczący Rady – Maciej Marciniak, Prze-
wodniczący Komisji Ochrony Środowiska 
– Janusz Wojtuś i Ryszard Grześkowiak 
– Inspektor Zarządzania Kryzysowego. 
Firmę SATER na spotkaniu reprezentował 
dr Raffaele Rizzo. Obecny był również 
pełnomocnik ds. zabezpieczenia wysy-
piska przed pożarami p. Zbigniew Halat. 
Pan R. Rizzo zobowiązał się przedstawić 
w najbliższym czasie sprecyzowany pro-
jekt rekultywacji składowiska w Czmoniu. 
Ustalono również, iż 12.1.2006r. odbędzie 
się nadzwyczajne spotkanie przedstawi-
cieli firmy SATER z radnymi gminy Kórnik, 
na którym to spotkaniu przedyskutowany 
zostanie projekt rekultywacji. 

roZprAwA AdmiNistrACyjNA  
W SpRAWIe bAzY TelefONII  

komórkowEj

W dniu 12.12 br. odbyła się rozprawa 
administracyjna dotycząca rozbudowy bazy 
telefonii komórkowej na strażnicy OSP w 
Kórniku. Rozprawę przeprowadził Referat 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu 
Miejskiego, a przebiegała ona w obecności 
burmistrza Jerzego Lechnerowskiego. Zde-
cydowana większość obecnych na spotkaniu 
osób była przeciwna lokalizacji tejże bazy na 
budynku OSP, pomimo pozytywnych opinii Wo-
jewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
i Sanepidu. Ostateczną decyzję w opisywanej 
sprawie podejmie burmistrz, a Państwo zo-
staniecie o niej z pewnością powiadomieni na 
łamach Kórniczanina. Sławomir Hinc        

PROSTO  Z  RATUSZA

87 ROczNIcA pOWSTANIA 
WIelKOpOlSKIeGO

Informuję, że w dniu 27 grudnia 
br. o godz. 1100 w rocznicę Po-

wstania Wielkopolskiego,  
dla uczczenia zrywu niepodległoś-

ciowego,  nastąpi symboliczne  
złożenie kwiatów w miejscach 

pamięci narodowej związanych  
z tym wydarzeniem.  

Uroczystość  rozpocznie się przy 
tablicy poświeconej Kompanii 

Kórnickiej na Placu Niepodległości.
Zapraszam do wzięcia udziału w 

tych uroczystościach.

Burmistrz 
Jerzy Lechnerowski  

CZoŁOWO

Sołtys Jan Nowak jest zadowolony że zostały 
ustawione tablice informacyjne, dzięki czemu tiry 
jeżdżące do firmy „Superfedmix” omijają wieś i nie 
niszczą nawierzchni wąskiej drogi oraz płotów. 

10 listopada odbyło się w Czołowie spot-
kanie z policjantem dotyczące bezpieczeństwa 
mieszkańców.

DAchOWA

W styczniu w świetlicy ma zostać zainsta-
lowany komputer z dostępem do Internetu. 
Sołtys Józef Białkowski mówi, że czynione są 
starania o wyposażenie tej świetlicy.

KROMOlIce

Sołtys Jolanta Gańko informuje, iż zwraca się 

do burmistrza, by pomógł w pozyskaniu 
środków na budowę dalszego odcinka 
chodnika. W lipcu mija termin ważności 
pozwolenia na budowę tego chodnika. 
Gdyby został zrobiony kolejny odcinek, 
pozwolenie uległoby przedłużeniu na dal-
sze dwa lata.

roBAkowo-wiEś

Przy pomocy burmistrza udało się 
pozyskać pieniądze na oświetlenie za-
mieszkałej części ulicy Żernickiej. Zostaną 
tam ustawione dwie lampy. Na ten cel z 
środków sołeckich jest wydane 2300 zł, 
a 2 tys. pochodzi z budżetu gminy. Sołtys 
Stefan Sosnowski stwierdza, że na skutek 
roztopów jest fatalny stan ulicy Wiejskiej, 
która powinna być utwardzona.

Oprac. Robert Wrzesiński
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AktuALNośCi

Każdego roku, zgodnie z ustawą o fi-
nansach publicznych, Burmistrz przekłada 
Radzie Gminy w terminie do 15 listopada 
projekt budżetu na rok następny.

Projekt budżetu na 2006r. po stronie 
dochodów skalkulowany został w wyso-
kości 33.190.941,-zł, na co składają się 
następujące pozycje:

- subwencja ogólna 7.128.595,-zł ( 21,5% 
dochodów gminy; w tym subwencja 
oświatowa 6.524.676,-zł)

- dotacje z budżetu państwa na realizację 
zadań własnych oraz administracji rzą-
dowej 2.625.092,-zł ( 7,9% )

- dochody od osób prawnych i fizycznych 
21.531.538,-zł ( 64,9% )

- pozostałe ( m.in. dzierżawy, sprzedaż 
składników majątkowych, opłaty za 
zezwolenie na sprzedaż napojów alko-
holowych, za zajęcie pasa drogowego, 
odsetki ) 1.905.716,-zł ( 5,7% ).
Przyjęty plan dochodów jest oparty na 

wymiarze podatków, a także przeprowa-
dzonej analizie wpływu poszczególnych 
dochodów.

W przeważającej części stawki podat-
kowe zostały podwyższone o 2,5% w sto-
sunku do stawek obowiązujących w naszej 
gminie w 2005r., a jednocześnie są niższe 
niż górne stawki ogłoszone przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego.

Dla obliczenia wpływów z tytułu podatku 
rolnego została przyjęta stawka  27,88-zł 
za 1 kwintal żyta, tj 69,7 zł  za 1 ha przeli-
czeniowy ( jest to stawka ogłoszona przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
, niższa niż w 2005r. o 9,79-zł za q żyta, tj. 
10,73-zł za 1 ha przeliczeniowy).

Wydatki Gminy Kórnik na  2006r. planuję 
w wysokości 32.120.641,-zł, przyjmując 
wzrost cen towarów i usług konsumpcyj-
nych w wysokości 2% oraz średni wzrost 
wynagrodzeń o 2,5%.

Różnica między dochodami, a wy-
datkami przeznaczona będzie na spłatę 
zaciągniętych wcześniej kredytów.

W wydatkach najważniejszymi pozy-
cjami są:

- transport i łączność 3.001.600,-zł ( w 
tym inwestycje drogowe i remonty dróg 
920.800,-zł )

- gospodarka mieszkaniowa 1.650.000,-zł 

(w tym utrzymanie budynków komunal-
nych 350.000,-zł)

- administracja publiczna 4.533.300,-zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 475.600,-zł
- oświata i wychowanie 11.657.743,-zł
- ochrona zdrowia 236.000,-zł
- pomoc społeczna 4.202.072,-zł
- edukacyjna opieka wychowawcza 

604.078,-zł
- ochrona środowiska 1.914.770,-zł
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowe-

go 1.010.992,-zł
- kultura fizyczna i sport 536.638,-zł
- pozostałe wydatki 2.297.848,-zł.

W poszczególnych działach wydatków 
znajdują się inwestycje, które przedsta-
wiono w załączonej tabeli. Ogółem na 
inwestycje przewidziano w 2006r. kwotę 
3.594.800,-zł. Realizacja niektórych in-
westycji jest uzależniona od pozyskania 
środków pozabudżetowych         ( Zinte-
growany Program Operacyjny Rozwoju 
Regionalnego – ZPORR i Sektorowy Pro-
gram Operacyjny – SPO ). W załączonej 
tabeli nie przedstawiono zadań, które będą 
realizowane jako kontynuacja inwestycji z 
2005r.. Należą do nich:

- kanalizacja deszczowa na ul. Krautho-
fera – umożliwi to budowę drogi przy 
blokach SKR

- budowa ul. Ogrodowej w Szczodrzy-
kowie

- projekt kanalizacji w Borówcu – ul.Szkolna 
i Kempingowa oraz Poznańska.
Nie wymieniono również inwestycji, któ-

re realizowane będą przez spółkę Aquanet. 
Są to: kanalizacja wsi Dziećmierowo, podłą-
czenie Bnina do wodociągu z Dębca, budo-
wa wodociągu z ul. Ostrowskiej ( Poznań ) 
do Gądek i z Sypniewa do Koninka.

Projekt budżetu zakłada wydatki ma-
jątkowe w 2006r. mniejsze niż w latach 
ubiegłych. Spowodowane jest to m.in. 
bardzo dużymi wydatkami inwestycyjnymi w 
latach 2003-2005  ( m.in.  trzy przedszkola , 
modernizacja ratusza w Kórniku oraz wykup 
gruntów pod obwodnicę Kórnika ), z których 
część była finansowana z zaciągniętych 
kredytów i obligacji.

Uważam, że Gmina nie powinna w 
2006r. zaciągać nowych kredytów i po-

życzek ( choć ma takie możliwości ), aby 
nie obciążać nadmiernie budżetu gminy  
w latach następnych.

Przewiduję jednocześnie, iż w przypad-
ku pojawienia się w ciągu roku budżeto-
wego większych dochodów, zwiększeniu 
ulegną środki przeznaczone na niektóre 
inwestycje, m.in. na ul. Asnyka w Kórniku, 
blok mieszkalny w Dziećmierowie i budowę 
oświetlenia.

Przedstawiony Radzie Miejskiej pro-
jekt budżetu na 2006r. może oczywiście 
ulec zmianie. Jest obecnie przedmiotem 
analizy przez komisje Rady, które będą 
wnosić ewentualne uwagi. Ostateczny 
kształt budżetu na 2006r. będzie uchwalony  
w styczniu 2006r.

Jerzy Lechnerowski

projEkt BudżEtu NA 2006 r.

Przywitanie  
Nowego Roku

Uprzejmie zapraszam
Mieszkańców Gminy Kórnik

na wspólne przywitanie 
2006 ROKU

Atrakcją wieczoru będzie 

POKAZ  
SZTUCZNYCH OGNI

Impreza rozpocznie się  
o godz. 2330

na Placu Niepodległości
w Kórniku

Burmistrz 
Jerzy Lechnerowski
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AktuALNośCi

Lp zADANIe KOSzT UWAGI

1 wodociągowanie wsi Czołowo i Czmoniec 200 000 ZPORR

2 budowa drogi ul. Asnyka w Kórniku 100 000

3 budowa drogi ul. Wiejska w Robakowie 100 000 ZPORR

4 chodnik ul. 20 Października 100 000

5 chodnik w Prusinowie + deszczówka - projekt 20 800 współfinansowane z Powiatem 
Poznańskim

6 modernizacja budynku w Dziećmierowie 200 000 ze środkami z 2005r. 440.000,-zł

7 dokończenie budowy Szkoły Podstawowej  
w Szczodrzykowie

1 780 000

8 budowa kąpieliska w Kórniku (OSiR) 40 000

9 kanalizacja i wodociągowanie  
ul. Michałowskiego w Kórniku-Bninie

100 000 współudział mieszkańców

10 budowa oświetlenia ul. Średzkiej, 
Katowickiej,Poprzecznej, Mickiewicza, ul. Leśnej 
w Błażejewie i Huby Konarskie

100 000

11 wykonanie oświetlenia we wsi Błażejewko 4 000

12 adaptacja kotłowni w Żernikach na świetlicę 20 000

13 budowa gazociągu w Czmoniu 100 000 współudział gazowni

14 informatyzacja sołectw 60 000

15 modernizacja pomieszczeń na Prowencie 6 50 000

16 rozbudowa bazy kulturalno-sportowej we wsi 
Kamionki

370 000 SPO

17 centrum sportowo-rekreacyjne z infrastrukturą 
towarzyszącą w Kórniku (projekt)

150 000

18 oczyszczenie i poprawa stanu wód Jeziora Kórni-
ckiego - ekomątwa OSiR

50 000

19 zakup samochodu dla Straży Miejskiej 50 000

      Razem 3 594 800

W poprzednim numerze Kórniczanina 
informowaliśmy o stawkach podatków na 
przyszły rok. Dziś kilka uwag dotyczących 
praktyki płacenia i pobierania opłat podat-
kowych. 

Dużym problemem jest często brak 
aktualnych danych dotyczących po-
datników. Jak informują urzędnicy UM  
w Kórniku – każdy kto zakupił budynek lub 
grunt winien w terminie 14 dni zawiadomić 
o tym miejscowy urząd.

Podatek od gruntu nalicza się już od 
następnego miesiąca po dacie kupna. 

Jeśli chodzi o podatek od nowo wybu-
dowanych budynków – podatek pobierany 
jest od następnego  roku kalendarzowego 
od daty odbioru technicznego lub momentu 
zamieszkania (choć o fakcie zakupu lub 
zamieszkania należy powiadomić w ciągu 
14 dni). Najtaniej jest więc „oddać” lub 
zasiedlić budynek 1 stycznia. 

W przypadku zmian adresowych po-
datnik winien również zawiadomić Referat 
Podatków i Opłat Lokalnych UM w Kórniku. 
Często zdarza się, że na przykład mieszka-
niec Poznania przeprowadza się do nowego 
domu w okolicach Kórnika, zapomina uiścić 
podatek a upomnienia docierają pod stary 
adres jaki podał jako korespondencyjny. 
Dopiero gdy komornik odbiera mu część 
pensji okazuje się ile zamieszania sprawiło 
to małe niedopatrzenie. 

Jeśli więc ktoś do połowy marca nie 
otrzyma decyzji w sprawie podatku pro-
szony jest o zgłoszenie tego faktu w UM 
w Kórniku.

Średnio na kwartał wysyła się około 
1000 upomnień dotyczących niepłacenia 
podatków. Z tej liczby około 100 tytułów 
wykonawczych trafia do komorników. To nie 
mało jak na gminę tej wielkości.

W każdej sprawie dotyczącej podat-
ków można zwracać się po informacje do 
pracowników Biura Obsługi Mieszkańców 
i Referatu Podatków i Opłat Lokalnych. 
Kontaktować się można z nimi w urzędzie 
osobiście, telefonicznie lub przy pomocy 
poczty elektronicznej (podatki@kornik.
pl). Wiele informacji znaleźć można rów-
nież na stronie http://bom.kornik.pl/index.
php?pid=137

Warto zainteresować się czy nasze 
dane w ewidencji podatkowej są aktualne. 
Za niedopełnienie obowiązku podania 
aktualnych informacji grozi nam kara do 
2 500 zł. ŁG

ZAdANiA iNwEstyCyjNE  
ujętE w projEkCiE BudżEtu gmiNy NA 2006 r.

pODATKI 
– jAk pŁACimy?

ogŁosZENiE
o wyłożeniu do publicznego  

wglądu projektu zmiany  
miejscowych  

planów zagospodarowania  
przestrzennego w Kórniku 

Na podstawie art. 17 pkt. 10 i 11 usta-
wy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 
Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały 
Rady Miejskiej w Kórniku Nr XXX/345/2004 
z dnia 25 sierpnia 2004r. zawiadamiam o 
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
zmiany miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego terenów zabudowy 
mieszkaniowej w Borówcu, Kamionkach, 
Skrzynkach, Koninku, Szczytnikach, 
Czmońcu oraz Błażejewku , gm. Kórnik, 
wraz z prognozą oddziaływania na śro-
dowisko, w dniach od 22 grudnia 2005r. 
do 13 stycznia 2006r. w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Kórniku, pl. Niepodległości 1, 
62-035 Kórnik, w godzinach urzędowania.

Przedmiotem zmian ww. planów jest 
wprowadzenie zapisu: „Do czasu zreali-
zowania kanalizacji sanitarnej dopuszcza 
się możliwość pobudowania na działkach, 
szczelnych zbiorników bezodpływowych 
na ścieki sanitarne z obowiązkiem wywozu 

ścieków do oczyszczalni ścieków. Pobudo-
wane zbiorniki można będzie w przyszłości 
wykorzystać jako przyłącza do sieci kanali-
zacji sanitarnej.” 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w 
projekcie zmiany planów miejscowych, 
rozwiąza-niami, odbędzie się w dniu 
13.01.2006r. o godz. 14.00 , w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Kórniku.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, 
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projek-
cie zmiany planu może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do 
Burmistrza Gminy Kórnik z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 
stycznia 2006r. ■

Pani Marii Świerkowskiej  
wyrazy współczucia z powodu śmierci 

Matki
składają Zarząd, Rada Nadzorcza 

oraz współpracownicy z firmy KPA „KOMBUS” Sp. z o.o. w Czołowie

ZPORR – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
SPO – Sektorowy Program Operacyjny
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Kórniccy strażacy bardzo często 
są wzywani do gaszenia zapalającego 
się składowiska w Czmoniu. Gasili tam 
pożary: 26 listopada, dwa razy – 28, 29, 
30 listopada, 1, 2,3 grudnia. 

27 listopada na wezwanie policji 
udali się na ulicę Staszica w Kórni-
ku, by pomoc policjantom za pomo-
cą drabiny dostać się do jednego 
z mieszkań. 

1 grudnia zabezpieczali miejsce lą-
dowania śmigłowca w Radzewie. 

2 grudnia pojechali do Konarskiego, 
gdzie ktoś bez zgody wypalał gałęzie 
drzew. 

6 grudnia zabezpieczali miejsce 
karambolu na Trasie Katowickiej. Przy 
dużej mgle tir na wyjeździe z Kórnika w 
kierunku Poznania wywrócił się i uderzy-
ły w niego dwa samochody osobowe. Z 
kolei nadjeżdżający od strony Poznania 
– Giełdy na Franowie „Star” przy hamo-
waniu wywrócił się na bok. 

Także 6 grudnia strażacy gasili 
pożar śmietnika na ulicy Parkowej w 
Kórniku. 

9 grudnia zabezpieczali miejsce lą-
dowania śmigłowca, który przyleciał po 
chore dziecko. RW

Konin, dn. 24 listopada 2005 r.

Sz. P. 
Leszek Orlewicz 
Komendant Ochotniczej Straży  

   Pożarnej w Kórniku

panie komendancie!

Pragniemy złożyć serdeczne po-
dziękowanie za życzliwość i pomoc 
okazaną nam przez Strażaków w bar-
dzo niebezpiecznej dla nas sytuacji 
powypadkowej. W dniu 6 listopada, po 
południu na skrzyżowaniu drogi z Kór-
nika do Poznania – uczestniczyliśmy w 
kolizji drogowej, nasz samochód został 
zniszczony a my cudem nie straciliśmy 
życia. Strażacy bardzo szybko przyje-
chali, zorganizowali akcję zabezpie-
czającą miejsce kolizji i kierowanie 
natężonym ruchem pojazdów. 

Zaopiekowali się nami – będącymi 
w szoku powypadkowym, zapraszając 
nas do odpoczynku i ogrzania się w 
kabinie samochodu strażackiego oraz 
wspierając dobrym słowem. Udzielona 
pomoc ochroniła Alinę przed poważny-
mi skutkami doznanych urazów klatki 
piersiowej.

Panu Komendantowi i Strażakom 
pozostaniemy bardzo wdzięczni.

Z wyrazami głębokiego szacunku

Alina i Grzegorz Jarosławscy  
z Konina

Zdarzenia na terenie gminy kórnik 
w okresie od dnia 29.11.2005 r. do 
11.12.2005 r.

● W dniu 29.11.2005 r. KP w Kórniku 
został powiadomiony przez mieszkan-
kę Kórnika, o dokonanej w tym dniu 
kradzieży z włamaniem do domu jed-
norodzinnego, skąd skradziono złotą 
biżuterię.

● W nocy z dnia 29/30.11.05 r. w m. 
Trzykolne Młyny z terenu gospodarstwa 
rolnego dokonano kradzieży krowy,

● Tej samej nocy w m. Czmoniec 
dokonano zaboru w celu krótkotrwałe-
go użycia samochodu marki Fiat 126p. 
Pojazd odnaleziono tej samej nocy w m. 
Trzykolne Młyny.

● W dniu 2.12.05 r. w Skrzynkach 
skradziono samochód marki Lublin,

● W dniu 6.12.05 r. KP w Kórniku 
został powiadomiony przez mieszkańca 
Poznania o dokonanej w Borówcu kra-
dzieży samochodu marki BMW,

● W dniu 11.12.05 r. policjanci Ogni-
wa Prewencji KP w Kórniku zatrzymali 
jadącego ul. Średzką w Kórniku nie-
trzeźwego kierującego samochodem 
marki VOLVO,

● Tego samego dnia policjanci Og-
niwa Prewencji zatrzymali jadącego 
ul. Parkową nietrzeźwego kierującego 
samochodem marki Fiat 126p,

● W dniu 11.12.05 r. KP w Kórniku zo-
stał powiadomiony przez o dokonanym 
rozboju na mieszkańcu gminy Kórnik, 
gdzie sprawcy dokonali zaboru mienia  
o wartości 610zł,

w okresie od dnia 29.11.2005 r. do 
dnia 11.12.2005 r. na terenie gminy kór-
nik funkcjonariusze tut. kp obsługiwali 
nw. kolizje drogowe:

● 1.12.05 r. – Kórnik, ul. Poznańska – kie-
rujący samochodem marki Fiat Palio nie dosto-
sował prędkości do warunków ruchu i uderzył 
w tył samochodu marki Fiat Cinquecento, który 
zatrzymał się przed przejściem dla pieszych,

● 1.12.05 r. – Kamionki, ul. Poznańska 
– kierujący samochodem marki Renault 19 nie 
dostosował prędkości do warunków i uderzył w 
słup trakcji elektrycznej,

● 5.12.05 r. – skrzyżowanie drogi nr 11 i 
433 (droga w kierunku m. Żerniki) – kierujący 
samochodem marki Renault 21 nie ustąpił 
pierwszeństwa przejazdu samochodowi marki 
VW GOLF, w wyniku czego VW Golf uderzył w 
samochód marki Ford Focus,

● 6.12.05 r. – Kórnik, skrzyżowanie ul. 
Zaułek z drogą nr 11 -  kierujący samochodem 
ciężarowym wjeżdżając na drogę nr 11 wymu-
sił pierwszeństwo przejazdu dla samochodu 
marki Seat Ibiza, który w wyniku gwałtownego 
hamowania uderzył w barierę,

●  6.12.05 r. – Dziećmierowo, ul. Dworcowa 
– kierujący samochodem marki VW Golf naje-
chał na tył samochodu marki AUDI,

● 9.12.05 r. – Kórnik, skrzyżowanie ul. 
Śremskiej i Zwierzynieckiej – kierujący samo-
chodem marki VW Golf wymusił pierwszeń-
stwo przejazdu i doprowadził do zderzenia z 
autobusem,

●  9.12.05 r. – droga nr 11, Dziećmierowo 
– kierujący autobusem nie dostosował prędkości 
do panujących warunków ruchu i doprowadził do 
zderzenia z samochodem marki Audi A3. ■

KRONIKA KRYMINAlNA

W poprzednim numerze Kórniczanina, 
jak i w niniejszym w informacjach Komendy 
Policji w Kórniku, pośród informacji o koli-
zjach drogowych czytamy o zdarzeniach na 
skrzyżowaniu ul. Zaułek z trasą katowicką 
(drogą S 11). Nawet starsi mieszkańcy 
Kórnika zadają sobie pewnie pytanie gdzie 
jest ul. Zaułek, a ci którzy znają odpowiedz 
wiedzą ze nie dochodzi ona do trasy kato-
wickiej. Więc co jest grane?

Policjanci mają na myśli ulicę odbijającą 
w prawo od ul. Poznańskiej – krótki dojazd do 
S11. Ta właśnie uliczka nazwana jest Zaułkiem 
na niektórych mapach i przy niej stoi tabliczka 
z takim napisem. Ale zgodnie z geodezyjnymi 
mapami ulica o tej nazwie położona jest zu-
pełnie gdzie indziej, dalej w kierunku miasta 
a odcinek dojazdowy do katowickiej nie ma 
nazwy w ogóle. Ta niefortunna pomyłka ma 
być we najbliższych dniach naprawiona. ŁG
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kórnik 
ul. średzka 17

RORARO
WypoŻyczalnia samochodów

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

KÓRNIK
ul. Dworcowa 2

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

Ideal
OKNA PCV
PARAPETY
DRZWI WEW. I ZEW.
PANELE ŚCIENNE I PODŁOGOWE
ROLETY – WERTICALE-ŻALUZJE
MOSKITIERY
SZEROKA OfERTA
RATY LUkAs

U NAs CZYsTO, sOLIDNIE I TANIO

PROMOCJa

zapewniamy transport

z a p r a s z a m y

Nowo otwarty sklep „Mat-Bud”
Roman Wdowczyk

– blachę cynkowaną
– cement
– kleje
– folię

oraz inne materiały budowlane

poleca: – płyty gipsowe 
– styropian
– farby
– papę

Bnin, ul. Śremska 10A tel. 898 03 35

Przemysłowe i domowe  
maszyny do szycia 

urządzenia prasowalnicze i krojcze
sprzedaż maszyn nowych i używanych

serwis, naprawa, sprzedaż części
raty – leasing

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

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

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

tel. (061) 898 05 72 (wieczorem)

MIEJSCE NA TWOJĄ
REKLAMĘ

Grzegorz Kowalski
62-035 Kórnik-Bnin, Rynek 3

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

tel. kom. 0605781862

TapiceRsTwo
MeBlowo-saMochodowe

ReKlAMY

Zakład produkcyjny w Kórniku
poszukuje osób do działu  

produkcji
Wymagane wykształcenie co najmniej zawodowe.

Praca 3 zmianowa.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres redakcji „Kórniczanina” w zaklejonych 
kopertach z dopiskiem Praca”. Redakcja nie udziela żadnych informacji.
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UBEZPIECZENIA
Komunikacyjne OC, AC
Majątkowe mieszkań i domów
Rolnicze - do 20% taniej OC
Życiowe
Inne

Zadzwoń i porównaj nasze stawki, taryfy 
OC i AC 

Dojazd do klienta bezpłatny!

 

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

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

INSTalaTORSTWO
rAfAŁ NiEmir

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

montaż i naprawa wszelkich urządzeń sanitarnych

Rafał Niemir
Mościenica
Osiedle Pod Dębem 7

ReKlAMY
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Informowaliśmy już 
kilkakrotnie o rodzącej 
się współpracy między 
naszą gminą a Gminą 
Königstein im Taunus w 
Niemczech. Po ponad 
rocznej pracy i wytrwa-
łych staraniach obu 

stron, udało się w krótkim czasie sfinalizo-
wać formalności, dzięki którym oficjalnie 
staliśmy się gminami partnerskimi.

Przedstawiamy dziś krótki rys historycz-
ny zaprzyjaźnionej gminy.

Königstein im Taunus to miasto leżące 
niedaleko Frankfurtu nad Menem, malow-
niczo położone na południowych zboczach 
wzgórz Taunus. Piękna lokalizacja i przyja-
zny klimat sprzyja funkcjonowaniu tu kilku 
ośrodków uzdrowiskowych oraz renomowa-
nych klinik służących rekonwalescentom. 

Zarówno Königstein jak i jego dzielnice 
(niegdyś odrębne miejscowości) Falken-
sein, Mammolshain i Schneidhain są dziś 
popularnym miejscem zamieszkania dla 
wielu pracujących w niedalekim centrum 
europejskiej finansjery – Frankfucie.

Pierwsze oficjalne wzmianki o mieście 
pochodzą z 1215 roku. Legendy jednak 
głoszą, że już na przełomie V i VI wieku, za 
panowania frankońskiego króla Chlodwiga 
powstała na wzgórzach forteca a poniżej 
kaplica ufundowana przez władcę. 

Königstein otrzymał prawa miejskie 
w 1313 i był elementem ważnego szlaku 
handlowego Frankfurt-Kolonia oraz sta-
nowił warowny punkt ochraniający region 
Watterau. Po wiekach, w których miasto i 

warownia przechodziły w posiadanie kolej-
nych właścicieli, po falach reformacji i kontr-
reformacji i dziejowych wzlotów i upadków, 
ostatecznie w 1796 roku wojska francuskie 
zniszczyły zamek. Jego charakterystyczne 
ruiny są symbolem miasta do dziś dnia. 

Szczególnie ważną postacią w historii 
Königstain był doktor Pingler, który rozpro-
pagował lecznicze walory okolic i specy-
ficzny klimat, zakładając w 1851 pierwszy 
ośrodek uzdrowiskowy. Od 1935 miasto 
oficjalnie uznawane jest za uzdrowisko. 

Po II wojnie światowej miejscowość 
stała się częścią Hesji – landu związkowego 
RFN. Administracyjne reformy w roku 1972 
spowodowały przyłączenie Falkensein, 
Mammolshain i Schneidhain do Königstein, 
choć szczególnie w przypadku Falkenstein 
mieszkańcy byli przyłączeniu przeciwni i 
do dziś, podobnie jak Bninianie pielęgnują 
lokalną odrębność. 

Königstein, ze wszystkimi składowymi 
miał w 1992 roku 15 832 mieszkańców. 

Kórnik nie jest jego pierwszym miastem 
partnerskim. Bardzo dobrze rozwija się 
współpraca Niemców z dwoma francuskimi 
gminami: Le Cannet i Le Mele. Historia 
okolic Königstein im Taunus wiąże się z 
okresami francuskiej dominacji, wojen z 
zachodnim sąsiadem czego symbolem jest 
zniszczony zamek. Z drugiej strony mamy 
niemiecką okupację Francji w czasie II 
wojny światowej. Dzięki zapoczątkowanym 
w latach 60tych XX wieku kontaktom udało 
się przełamać wiele granic dzielących 
Niemców i Francuzów a w ostatnim czasie 
już trzecie pokolenie bierze udział w co-
rocznych wymianach, nawiązały się silne 
więzi między ludźmi, rodzinami, grupami 
społecznymi. 

Podobna idea przełamywania uprze-
dzeń i poznawania sąsiadów przyświeca 
inicjatorom współpracy Polsko-Niemie-
ckiej.

Pierwszym bodźcem dla inicjatywy była 
wizyta w Königstein im Taunus profesora 
Władysława Bartoszewskiego, w czasie 
II wojny światowej więźnia obozu koncen-
tracyjnego Oświęcim (nr obozowy 4427), 
żołnierza Armii Krajowej, później, po latach 
komunistycznych prześladowań ministra 
spraw zagranicznych odrodzonej Polski i 
współtwórcy i inicjatora pojednania polsko-
niemieckiego.

Dzięki pani konsul Elżbiecie Sobótce 
i pracownicy SP w Szczodrzykowie Ewie 
Smoczyńskiej, zainspirowani przez profe-
sora Bartoszewskiego Niemcy wybrali na 
potencjalnego partnera właśnie Kórnik.

Jak już relacjonowaliśmy rok temu, 
grupa w składzie: Klaus Schwope, Philipp 
Wiesehöfer, Rüdiger Meicherczyk i Wolf 
Dietloff von Bernuth odwiedziła w drugiej 
połowie września 2004 roku naszą gminę, 
przygotowując grunt do dalszych rozmów o 
współpracy oraz poznając naszą okolicę.  

Rewizyta czteroosobowej grupy z Kór-
nika miała miejsce w listopadzie zeszłego 
roku i spotkała się z bardzo miłym przy-
jęciem. Oficjalne rozmowy z burmistrzem 

Siegfriedem Fricke i przewodniczącym 
rady Miejskiej Aleksandrem Freiherrem von 
Bethmannem połączono z odwiedzaniem 
szkół i zwiedzaniem okolicy.

Doszło również do wymiany na płasz-
czyźnie kulturalnej. Kórnicki chór Castellum 
Cantans w drodze powrotnej z koncertów 
w Sneek w Holandii, odwiedził 3 maja b.r. 
Königstein. Nasi śpiewacy zaprezentowali 
się na koncercie w miejscowym koście-
le mariackim. Z kolei w drugiej połowie 
maja b.r. z Falkenstei przybył do Kórnika 
znakomity zespól mandolinistów, który dał 
świetny koncert w naszej kolegiacie a także 
zaprezentował się publiczności grając w na-
szym parku. Kolejną okazją do odwiedzenia 
przyjaciół z Niemiec było święto zamku czyli 
Burgfest, na które w lipcu b.r. wybrali się  
przedstawiciele kórnickiego samorządu, 
szkół i OSP. Samorządowcy byli również 
na oficjalnych rozmowach w Berlinie. Dwa 
ostatnie akcenty współpracy to dwukrotne 
podpisywanie umowy partnerskiej – pierw-
szy raz w październiku b.r. na ziemi kórni-
ckiej a w Niemczech 9 listopada. 

Na ceremonię podpisania dokumen-
tu do Niemiec wybrała się 10 osobowa 
grupa z Polski. Znaleźli się w niej m. in. 
burmistrz Jerzy Lechnerowski, przewod-
niczący RM Maciej Marciniak oraz wice-
przewodniczący Roman Gęstwa, skarbnik 
gminy Katarzyna Szamałek, dyrektor 
Gimnazjum w Kórniku Marzena Dominiak, 
Ewa Smoczyńska oraz pracownicy Refe-
ratu Promocji Gminy UM w Kórniku. 

W ceremonii oficjalnego podpisania 
umowy partnerskiej wzięła również udział 
pani konsul Elżbieta Sobótka, przez obie 
strony nazwana „matką chrzestną part-
nerstwa Königstein-Kórnik”. Inicjatorzy 
naszej współpracy  zrzeszeni w stowarzy-
szeniu powstałym by rozwijać i umacniać 
nasze kontakty, zorganizowali specjalne 
polskie stoisko podczas trwającego  

KöNIGSTeIN – NASze MIASTO pARTNeRSKIe

Ryc.  www.koenigstein.de

Pierwsza wizyta delegacji z Kórnika w Königstein
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w czasie adwentu targu świątecznego. 
Można było na nim zakupić polską kieł-
basę i piwo, spróbować naszego ciasta 
lub zaczerpnąć informacji o Kórniku i jego 
okolicach.  Jak zwykle wielką pomoc w 
organizacji przyjęcia Kórniczan okazały 
członkinie stowarzyszenia, nasze rodacz-
ki na stałe mieszkające w Königstein: 
Barbara Bünemann i Magdalena Kacz-
marek - notabene rodowita Poznanianka. 
Warto również wspomnieć o „polskich 
kontaktach” Filipa  Wiesehöfera, dokto-
ra teologii, niegdyś studenta kardynała 
Josepha Ratzingera. Był on przed laty 
współpracownikiem opozycji antykomuni-
stycznej w Polsce, wielokrotnie odwiedzał 
nasz kraj, współdziałał z Lechem Wałęsą 
i pierwszymi władzami Solidarności, za 
co ówczesne polskie władze zabroniły 
mu wjazdu na teren Polski. Do dziś ak-
tywnie uczestniczy w kontaktach Niemiec 
z krajami Europy Wschodniej, organizuje 
sympozja i wykłady.

Współpraca Königstein-Kórnik, dziś 
juz oficjalna i potwierdzona umową roz-
wija się prężnie. Jak na razie ze strony 
polskiej, główny ciężar koordynacji 
działań spoczywa na Sławomirze Hincu i 
pozostałych pracownikach Referatu Pro-
mocji Gminy. Zgodnie z życzeniami obu 
stron kontakty mają rozwijać się jednak w 
kierunku współpracy między konkretnymi 
organizacjami, stowarzyszeniami, szkoła-
mi, instytucjami lub osobami prywatnymi, 
co ma sprzyjać dobremu poznaniu się 
stron.

W tym roku dyrektorzy dwóch szkół 
naszej gminy odwiedzili Königstein, co 
miejmy nadzieję, zaowocuje współpracą 
ze szkołami w Niemczech. Powoli na-
wiązuje się współpraca strażaków z obu 
gmin. Podczas ostatniego spotkania w 
Polsce mandoliniści z Falkenstein i kórnic-
cy chórzyści zaplanowali by kiedyś spró-
bować wykonać jakiś utwór wspólnie. 

Wszystkie organizacje, stowarzysze-
nia, osoby indywidualne zapraszamy do 
nawiązywania kontaktów z mieszkańcami 
Königstein. Chęć współpracy i pomysły 
na jej nawiązanie można zgłaszać do 
Referatu Promocji Gminy UM w Kórniku. 
Być może uda się i u nas założyć prężnie 
działające stowarzyszenie współpracy  
z Königstein? Zapraszamy  władających 
językiem niemieckim do odwiedzenia 
strony internetowej niemieckiego stowa-
rzyszenia pod adresem  www.koenigstein-
kornik.de . ŁG

Konsul Sobótka w asyście burmistrzów i przewodniczą-
cych Rad Miejskich wpisuje się do księgi pamiątkowej

Burmistrz Gminy Kórnik
wraz z  

GOŚCIEM SPECJALNYM 
serdecznie zapraszają

wszystkie dzieci i młodzież  
z terenu gminy Kórnik

na spotkanie gwiazdkowe,  
które odbędzie się  

dnia 22 grudnia br. o godz. 15.00  
przy choince przed Ratuszem  

w Kórniku.

Niespodzianki czekają

Burmistrz Gminy Kórnik 
w porozumieniu ze Świętym Mikołajem

ogłaszają 

konkurs na portret Świętego Mikołaja

Prace należy składać w Urzędzie Miejskim w Kórniku 
- w Biurze Obsługi Mieszkańca - do dnia 20 grudnia 2005 r.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na spotkaniu gwiazdkowym
dnia 22 grudnia 2005 r.

przy choince przed Ratuszem w Kórniku. 
Nagrody wręczy gość specjalny.

1. Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Kórniku.
2. Prace rysunkowe mogą być wykonane dowolną techniką.  

Na odwrocie należy umieścić: imię i nazwisko dziecka, wiek,  
adres zamieszkania, adres przedszkola lub szkoły.

3. Prace należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca  
Urzędu Miejskiego w Kórniku 

do dnia 20 grudnia br. - do godz. 15.30.
4. Prace konkursowe będą oceniane przez pięcioosobowe jury  

powołane przez Burmistrza Gminy Kórnik.
5. Prace będą podlegały ocenie według następujących kategorii  

wiekowych:
1) grupa młodsza – 3 – 6 lat – przedszkole, szkoła podstawowa
2) grupa średnia – 7-12 lat – szkoła podstawowa
3) grupa starsza – 13-16 lat – gimnazjum

6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na spotkaniu gwiazdkowym przy 
choince przed Ratuszem w Kórniku dnia 22 grudnia br. o godz. 15.00.

7. W każdej kategorii wiekowej trzy prace zostaną nagrodzone. 

Regulamin   
konkursu  plastycznego na najładniejszy portret  

Świętego Mikołaja
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6 grudnia wszystkie dzieci odwiedził 
stary dobry znajomy - Święty Mikołaj. 
Spotkały się z nim w swoich domach, a 
także w szkołach i przedszkolach. Dzieci 
ze Szczodrzykowa, Robakowa, Radzewa, 
Bnina i Kórnika zostały obdarowane czeko-
ladowymi przysmakami. Tego dnia odbywa-
ły się również wyjątkowe zajęcia.  

Wychowankowie kórnickiego przed-
szkola poznali legendę o Mikołaju i przez 
cały dzień wszystkie gry i zabawy dotyczyły  
najsławniejszego Świetego. Milusińscy 
z Bnina gościli nie tylko Mikołaja, ale i  
Śnieżynkę, którzy we współpracy z Wiel-
kopolskim Biurem Koncertów przygotowali 

Świąteczny program opowiadający o tra-
dycjach i obyczajach wigilijnych. Przed-
szkolacy ze Szczodrzykowa od rana tropili 
ślady niezwykłego gościa, a gdy go znaleźli 
wspólnie się bawili.

Również wychowankowie szkół podsta-
wowych specjalnie przygotowywali się  na 
spotkanie z brodatym przyjacielem. Ucz-
niowie ze Szczodrzykowa zorganizowali 
wspaniały bożonarodzeniowy kiermasz, na 
którym sprzedawali własnoręcznie  wykona-
ne kartki i figurki świąteczne, częstowali go-
ści upieczonym przez siebie ciastem i kawą. 
W Kórniku trzecioklasiści zaprezentowali 
przedstawienie o choince, a od wszystkich 

klas Mikołaj otrzymał prezent – wspólnie 
namalowany portret, zaśpiewaną piosenkę, 
pięknie powiedziany wiersz. W ten sposób 
dzieci nauczyły się, że równie miło jest da-
rować jak i otrzymywać podarki. Najmłodsi 
wychowankowie Szkoły Podstawowej w 
Bninie wręczyli Świętemu listy z prośbami 
o wymarzone prezenty. Na kolejnym spot-
kaniu z Mikołajem, tuz przed wigilią klika 
próśb zostanie spełnionych. 

Wszystkie dzieci zapewne czekają na 
następne odwiedziny tego przemiłego broda-
tego staruszka. Okazją do wspólnej zabawy 
będzie popołudnie 22 grudnia! Na kórnickim 
rynku pojawi się  wraz z elfami Święty Mikołaj. 
Oczekuje on wszystkich dzieci z całej naszej 
gminy! Helena Tomaszewska

odwiEdZiNy świętEgo mikoŁAjA

BEtLEjEmskiE 
świAtŁo pokoju

Święty Ogień z Groty Narodzenia Chry-
stusa w Betlejem – symbol równości, nadziei, 
miłości i dobra od wielu lat wędruje po świecie, 
by na Święta Bożego Narodzenia pojawić się 
we wszystkich oczekujących go domach. W 
Polsce ta tradycja  została zapoczątkowana 
w 1989 roku przez harcerzy. „Ogniobranie” 
trwa do dziś.

Światło jednoczy ludzi nie tylko w domach, 
ale i w kościołach, urzędach, szkołach, szpi-
talach, domach opieki – wszędzie tam, gdzie 
zbierają się ludzie, by wspólnie przygotowy-
wać się i spędzać Święta.

W Kórniku i całej gminie o podtrzymanie 
tradycji Betlejemskiego Światła Pokoju dbają 
harcerze. Współpracując z instytucjami, szko-
łami, kościołem przekazują go wszystkim, któ-
rzy nie wyobrażają sobie wigilijnej wieczerzy 
bez ciepła  betlejemskiego płomienia.

Również w tym roku Światło zawita do 
Kórnika. W  środę 21 grudnia o godzinie 
18.00, na Roratach w Kolegiacie Kórnickiej 
odbędzie się uroczyste, połączone z chwilą 
refleksji przekazanie Ognia. W imieniu 
wszystkich parafian odbiorą Światło kórniccy 
księża, a dla mieszkańców całej gminy dele-
gacje szkół ze Szczodrzykowa, Robakowa, 
Radzewa, Bnina i Kórnika.

Wszystkich zainteresowanych harcerze 
zapraszają również na coroczne dyżury 
przy Betlejemskim Świetle do swojej siedzi-
by – Sadyby (budynek Ośrodka Zdrowia,  
ul. Poznańska 34a ), w piątek 23 grudnia  
w godzinach 15.00 – 18.30 i w wigilię – sobo-
ta 24 grudnia w godzinach 10.00 – 13.00.

Helena Tomaszewska 

Do dzieci z Kamionek, Czmońca, Trzy-
kolnych Młynów dokładnie we wtorek 6 
grudnia dotarł św. Mikołaj. Zanim jednak 
młodzi ludzie spotkali się z nim w świetlicy 
OSP w Kamionkach, obejrzeli przedstawie-
nie „Królowa zimy” w wykonaniu aktorów 
Agencji Artystycznej „Kanon” z Krakowa. 
Dzieci żywo reagowały na to, co działo się w 
trakcie przedstawienia, chętnie słuchały pio-
senek. Miały bezpośredni kontakt z aktorami. 
Atrakcyjności przedstawieniu dodawała sce-
nografia przygotowana przez aktorów.

Potem pojawił się sam św. Mikołaj. Roz-
dał młodym ludziom czekolady. Pokazywał 
im swoje „renifery”, dzięki którym dojechał 
do Kamionek...

W tej mikołajkowej imprezie wzięło 
udział ok. 120 dzieci , w tym 30 w wieku 
2-12 lat z sołectwa Czmoniec.

Jej zorganizowaniem zajęli się: Rada 
Sołecka Kamionek z sołtys Małgorzatą 
Walkowiak i sołtys Czmońca – Zbigniew 
Tomaszewski. Wynajęcie autobusu, który 

dowiózł dzieci z Czmońca do Kamionek,  
było sfinansowane z funduszy Ośrodka 
Pomocy Społecznej, które przydzieliła jego 
kierownik – Bożena Kiełtyka. Pieniądze na 
przeprowadzenie tych mikołajek, zakup 
słodyczy Zbigniew Tomaszewski przekazał 
z budżetu wsi, a także pozyskał sponsorów, 
którymi byli Eugenia i Waldemar Szymo-
niak, Dawid Jeziorski. Tomasz Górka z 
Puszczykówka nieodpłatnie wykonał dzie-
ciom zdjęcia. Robert Wrzesiński

mikoŁAjki w kAmioNkACh

Uwaga  Mieszkańcy Kórnika

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
w czasie XIV finału zagra także dla Was 

8 stycznia 2006 roku
w godzinach 10:00 - 21:00

W programie wiele atrakcji dla ciała i ducha
-występy artystów z Poznania i Kórnika-

-dla wszystkich grochówka-
-między 18:00 a 20:00 wielka zabawa-

a na koniec 
Światełko Do Nieba.

Szczegóły już niebawem na plakatach
Przyjdź, zagraj w naszej orkiestrze i pomóż 
dzieciom poszkodowanym w wypadkach. 
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NOWe  
STOWARzYSzeNIe  

W KóRNIKU
W dniu 29 listopada (rocznica wy-

buchu powstania listopadowego i tra-
dycyjny Dzień Podchorążego) odbyło 
się w Kórniku zebranie założycielskie, 
które powołało  Stowarzyszenia Byłych 
Żołnierzy Oraz Sympatyków 31 dywi-
zjonu rakietowego Obrony Powietrznej 
w Kórniku. Zebranie  uchwaliło Statut 
Stowarzyszenia, wybrało Komitet Orga-
nizacyjny  oraz Tymczasowy Zarząd.  

Na liście założycieli podpisało się 
21 byłych żołnierz 31 dywizjonu rakie-
towego OP.

Celem Stowarzyszenia będzie:
 - kultywowanie i propagowanie tra-

dycji i historii Wojsk Obrony Przeciwlot-
niczej a w szczególności 31 dywizjonu 
rakietowego OP od dnia jego powstania 
po okres bieżący,

 - promocja Sił Powietrznych i Wojsk 
Rakietowych OP w środowisku cywil-
nym,

 - integracja i utrwalanie więzi kole-
żeńskich wszystkich pokoleń żołnierskich 
służących kiedykolwiek w 31 dywizjonie 
rakietowym OP, bez względu na to gdzie 
dziś zamieszkują,

 - koleżeńska współpraca ze Stowa-
rzyszeniami i Organizacjami, których 
celem jest kultywowanie i utrwalanie 
tradycji militarnych oręża polskiego, pa-
triotyzmu i państwowości polskiej.

 - współpraca z organizacjami kom-
batanckimi.

Komitet Organizacyjny rozpoczął 
procedurę rejestracji Stowarzyszenia  
w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W skład tymczasowego Zarządu Sto-
warzyszenia wybrano:

1.  mjr w st. sp. Ryszard Grześkowiak -   Prezes;
2.  mjr w st. sp. Michał Kiełtyka -  Z-ca Prezesa;
3.  mjr w st. sp. Wiesław Cieślak - Sekretarz;
4.  płk w st. sp. Wiesław  Marczyk - Członek
5. st.sierż.szt. w st. sp. Janusz Zawacki - Skarbnik

Stowarzyszenie działalność statu-
tową rozpocznie po zarejestrowaniu  
w KRS. Tymczasowy Zarząd dostarczy 
wówczas byłym żołnierzom 31 dr OP  
statut  stowarzyszenia i regulamin dzia-
łalności stowarzyszenia.

Po zapoznaniu z tymi dokumentami 
każdy będzie mógł wyrobić sobie własne 
zdanie czy Stowarzyszenie wychodzi 
naprzeciw jego oczekiwaniom i podjąć 
decyzję o wstąpieniu w jego szeregi. 

Stowarzyszenie jest organizacją sku-
piającą byłych żołnierzy i sympatyków 
31 dywizjonu rakietowego i jako zada-
nie stawia sobie kultywowanie tradycji, 
świadczenie o historii i dobrym imieniu 
żołnierzy tej formacji. ŁG 

Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy 
Niepełnosprawnym Intelektualnie i Ru-
chowo „Klaudynka” od listopada 2004 
roku swoją siedzibę zwaną „Klaudynka” 
ma przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kór-
niku. Przez rok trwały prace związane z 
jego urządzaniem. Sobota 3 grudnia była 
ważnym dniem dla wszystkich członków 
tego Stowarzyszenia. Odwiedziło ich troje 
przyjaciół z wioski Nijland z Północnej 
Fryzji - na Północy Holandii. Byli to ojciec 
i córka - Remelt Boonstra i Afke Boonstra, 
a także pomagająca im Minke de Boer. 
Organizują oni od szeregu lat akcje cha-
rytatywne. Afke Boonstra jest technikiem 
ortopedą i studiuje 
pedagogikę spe-
cjalną, zatem za-
wodowo zajmuje 
się niepełnospraw-
nymi. Współpraca 
z tymi Holendrami 
została nawiązana 
dzięki prywatnemu 
kontaktowi wice-
prezes „Klaudyn-
ki” – Małgorzaty 
C h m i e l e w s k i e j , 
która zna ich od 
10 lat. Ostatnio dzięki w Holandii zrobiono 
zbiórkę różnych rzeczy – ceramiki, biżute-
rii, zabawek, figurek, słodyczy itd. i przy-
wieziono je do Kórnika. Tutaj w pasażu 
„Polo” w godzinach 8-12 wolontariusze z 
„Klaudynki: Agnieszka Chmielewska, Asia 
Kominek, Mikołaj Kudła, Ola i Agnieszka 
Giertych prowadzili „kramik różności”, czyli 
sprzedawali przywiezione z Holandii rzeczy 
w cenie od 50 gr. do 5 zł. Była to pierwsza 
taka akcja holenderskich przyjaciół na rzecz 
„Klaudynki”. Spotkała się z dużym zainte-
resowaniem mieszkańców Kórnika, którzy 
chętnie kupowali, przekazując w ten sposób 
pieniądze na zorganizowanie Gwiazdki dla 
stowarzyszenia. Przy sprzedaży był obecny 
Remelt Boonstra. Tymczasem  Minke de 
Boer i Afke Boonstra towarzyszyły pod-

opiecznym „Klaudynki” w zajęciach – grach 
i zabawach.

Także 3 grudnia odbyła się bardzo 
ważna uroczystość, przybył bowiem do 
siedziby stowarzyszenia ks. dziekan Jerzy 
Kędzierski – proboszcz parafii w Kórniku 
i dokonał poświęcenia. Po odprawionej 
modlitwie podkreślił, że „Klaudynka” 
powstała z dobroci ludzkich serc. Życzył, 
żeby pomyślności w działaniach tego i 
udzielił błogosławieństwa. 

Liczba członków Stowarzyszenia roś-
nie – obecnie liczy ono ok. 60 osób. W 
czerwcu z okazji Dnia dziecka ok. 40 osób 

pojechało do zoo. 
Latem odbywały się 
półkolonie. Są po-
dejmowane nowe 
działania. W mająt-
ku Rogalin czworo 
dzieci korzysta z 
za jęć  h ipo tera -
peutycznych, ob-
cowanie z koniem 
ma bowiem dobry 
wpływ na wycisze-
nie dzieci, na koor-
dynacje ruchową, 

wywołuje rozluźnienie mięsni, wyrabia 
pewność siebie. 

W styczniu ma odbyć się trzecie z 
kolei spotkanie – impreza noworoczna pt. 
„Idzie styczeń, niesie wiele życzeń”.

Rodzice chętnie posyłają swoje dzieci 
na cotygodniowe, sobotnie zajęcia w 
„Klaudynce”. Niestety, nie wszyscy młodzi 
ludzie mogą w nich uczestniczyć. Miesz-
kańcy Dachowy nie mają akurat autobusu, 
którym mogliby dojechać na godzinę 10tą. 
Z klei osoby z Kromolic wprawdzie mają 
taki kurs autobusowy, ale nie mają za to 
powrotnego. W Kromolicach mieszka troje 
niepełnosprawnych, czyli z opiekunami 
dojeżdżałoby 5-6 osób, a i pozostali miesz-
kańcy skorzystaliby z tego kursu.

Robert Wrzesiński

poświęCENiE „kLAudyNki”
WSpARcIe z hOlANDII

WSZYSTKIM KLIENTOM,
WSPÓŁPRACOWNIKOM I PRZYJACIOŁOM

ŻYCZENIA
PEŁNYCH MIŁOŚCI I SPOKOJU
ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA.

NIECH NOWY ROK 2006
PRZYNIESIE PAŃSTWU  

TĘ ODROBINĘ SZCZĘŚCIA,
KTÓRA SPRAWI, ŻE WSZYSTKIE PODJĘTE

DZIAŁANIA ZAKOŃCZĄ SIĘ SUKCESEM

składa
Zarząd i Rada Nadzorcza

Spółki z o.o.
Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne

WODKOM KÓRNIK
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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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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 gwiazdkowa – 22-23 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. 601-402-641, 889-303-193

Miejsce na twoją reklaMę!
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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

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

Zakres usług prowadzonych przez firmę
NORD Computers s.c.

° Kompleksowa obsługa informatyczna firm
° Sprzedaż podzespołów i 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

» kreacje
sylwestrowe

i karnawałowe
» odzież wizytową damską i męską

» odzież dziecięcą i niemowlęcą

kórnik, ul. młyńska 18
pn.- pt. 10:00-19:00, sob. 10:00-13:00
(droga do hurtowni t.m. mAŁECCy) 

W piątki obniżka cen o 10%

nasZYM klientoM  
żYcZYMY wesołYch świąt

i sZcZęśliweGo noweGo rokU



17Kórniczanin nr 24/2005

kuLturA / historiA

Tradycją Gimnazjum w Robakowie od 
początku jego istnienia jest konkurs szopek 
bożonarodzeniowych „Żłóbek Wielkopol-
ski”. Liczne zgłoszenia świadczą o dużym 
zainteresowaniu dziedziną, która wydawała 
się być domeną krakusów. Organizacją 
konkursu zajmuje się w robakowskim Gim-
nazjum – Olga Gogolewska.

W tym roku zorganizowano już VII 
edycję tego konkursu. Pokonkur-
sowa wystawa pierwszej edycji 
zorganizowana została w hallu 
Urzędu Wojewódzkiego. Przez 
kolejne dwa lata swoje podwoje 
dla organizatorów otworzyło CK 
„Zamek”. Jednak już od 2000 r., w 
myśl dawnej przedwojennej trady-
cji, wystawa powróciła na właściwe 
sobie miejsce - do Muzeum Etno-
graficznego, które od drugiej edycji 
jest współorganizatorem. W roku 
2001 do współpracy włączył się 
Polski Związek Chórów i Orkiestr 
- Oddział Wielkopolski „Macierz” 
oraz Towarzystwo Miłośników 
Miasta Poznania.

Co roku zainteresowanie i ilość uczest-
ników są zaskakująco duże. Głównym 
celem tego przedsięwzięcia jest rozbu-
dzanie zainteresowań polskimi tradycjami 
bożonarodzeniowymi, utrwalenie idei żłób-
ka betlejemskiego, poszerzanie wiedzy o 
macierzystej okolicy, promocja Wielkopolski 
-pokazanie piękna lokalnego krajobrazu 
oraz popularyzacja zabytków i architektury 
naszego regionu.

Zakwalifikowane prace do VII edycji 
konkursu są prezentowane na wystawie, 

której uroczyste otwarcie wraz z ogłosze-
niem wyników i rozdaniem nagród, odbyło 
się w niedzielę 4 grudnia. 

Wyniki ogłosił Janusz Polarczyk z To-
warzystwa Miłośników Miasta Poznania. 
W konkursie wzięło udział 167 prac, z 
czego 75 otrzymało wyróżnienia. Szopki 
były oceniane w trzech kategoriach wieko-
wych: kat. I – dzieci najmłodszych do 12 lat,  

kat. II dzieci 12-15 lat i kat. III – osób powy-
żej 15 lat. Przyznano także dwie nagrody 
specjalne. 

Oczywiście wśród szopek nie zabrakło 
wykonanych przez młodych ludzi z terenu 
kórnickiej gminy. W kategorii II - III nagrodę 
otrzymał Janusz Szczepaniak z Gimnazjum 
w Robakowie. W kat. II wyróżnienie dostała 
Aleksandra Niemier. Także z robakowskie-
go Gimnazjum w kat. II zostały wyróżnione 
Jagoda Stroiwąs i Jagoda Nowak. Z tej 
szkoły wyróżnienie w kat. III zdobył Daniel 

Salbert. Ponadto w konkursie z robakow-
skiego Gimnazjum wzięły udział w kat. II: 
Magdalena Marczak (przygotowała swoją 
szopkę) oraz Anna Drewnowska, Zuzanna 
Kaźmierczak, Agnieszka Kamińska, Maria 
Wieloch (wykonały własną szopkę). Wyróż-
nienie w kat. III otrzymali uczennice Liceum 
Ogólnokształcącego w Kórniku: Arleta Bin, 
Marta Ratajczak, Marta Karasiak, Agniesz-
ka van den Dikkenberg.

Z filii w Robakowie Szkoły Podstawowej 
w Szczodrzykowie w kat. I wyróż-
nienie otrzymali Adam i Ewa Maj-
chrzak. Ze SP w Szczodrzykowie 
udział wzięły też Dominika Zych i 
Marta Abraszkiewicz 

Ze świetlicy socjoterapeutycz-
nej w Robakowie w kat. II dostały 
wyróżnienie: Dominika i Magda-
lena Jakubowskie, Barbara i Ża-
neta Ryter. Z tej świetlicy w kat. I 
brała udział Dagmara Piasny. W 
konkursie uczestniczyła także w 
kat. I Dominika Maciejewska ze 
świetlicy socjoterapeutycznej w 
Szczytnikach.

Do 14 stycznia szopki będą 
oceniać osoby zwiedzające eks-

pozycję, a ich ocena zostanie ogłoszona w 
połowie stycznia. Wystawa będzie trwać do 
28 stycznia 2006 roku.

Towarzyszyły jej „V Jasełkowe Prezen-
tacje Zima 2005”, zorganizowane przez 
władze miasta Poznania, Polski Związek 
Chórów i Orkiestr Oddział Wielkopolski 
„Macierz” w Poznaniu, Towarzystwo Mi-
łośników Miasta Poznania, w niedzielę 11 
grudnia w Sali Koncertowej Szkoły Muzycz-
nej przy ulicy Solnej. 

Oprac. Robert Wrzesiński

KONKURS SzOpeK

Kompania kórnicka zawiązana 11 
listopada 1918 roku przeszyła do historii 
Powstania Wielkopolskiego jako pierwszy 
oddział spoza Poznania, który dotarł 27 
grudnia do stolicy Wielkopolski, by walczyć 
z pruskim zaborcą. Kompanią kórnicką, 
która liczyła ponad stu żołnierzy dowo-
dzili dr Stanisław Celichowski i Sylwester 
Gawrych.

Upamiętniona została w jednym z fabu-
larnych filmów o tym zrywie niepodległoś-
ciowym. We wspomnieniach  powstańców 
wielkopolskich można często przeczytać o 
kompanii kórnickiej. 

Jeden z powstańców - Henryk Śniegocki 
wspomina:

„O północy przyjechał z Kórnika na 
wozach drabiniastych oddział powstańców 
pod komendą Mariana Trawińskiego na ul. 
Nowej (obecnie Paderewskiego) zameldo-
wał się u mnie. Po krótkim odpoczynku w 
Białej Sali w „Bazarze” włączył się zaraz 
do akcji”.

Kolejnym powstańcem, który zapamiętał 
kompanię kórnicką jest Franciszek Nogaj, 
który zapisał we wspomnieniach:

„Po opuszczeniu gmachu policji po-
szliśmy na Dworzec Główny, bo jak mi 
mówił Walek, został tam skierowany trzeci 
pluton pod dowództwem Białoszyńskiego. 

Na dworcu, oprócz tego plutonu, była też 
kompania powstańców z Kórnika, która 
na wiadomość powstaniu przyjechała do 
Poznania wozami konnymi. W tym czasie 
na dworcu był spokój, ale gdzieś tam z dala 
raz po raz słychać było strzały. Powstańcy 
oczekiwali na pociąg z Leszna, którym mia-
ły przyjechać oddziały wojsk niemieckich. 
Dopytując o brata, dowiedziałem się od 
Malinowskiego z Kórnika, że po przyjeździe 
kompanii kórnickiej do Poznania zatrzymali 
się na pl. Bernardyńskim i tam widzieli go 
razem z Wierzejewskim”.

Jan Maria Milewski – od 28 XII. 1918 
r. uczestnik Powstania Wielkopolskiego, 
zastępca dowódcy 1.kopmanii średzkiej do 
31 I. 1919 r., a następnie jej dowódca tak 
zapamiętał kórnickich powstańców:

„Nie wiedzieliśmy, czy Dworzec Główny 
w Poznaniu  jest w polskich rękach. Kilka-
krotne  próby porozumienia się w tej spawie 
z Poznaniem,  podejmowane ze Środy, a 
teraz z Poznania nie dały żadnych wyników. 
W każdym oknie obu wagonów stali ludzie 
z gotowymi do strzału karabinami. Pociąg 
jechał bardzo wolno. Chwile oczekiwania 
przedłużały się niemiłosiernie. Nagle z 
oddali zauważyliśmy chorągwie biało-czer-
wone na gmachu dworca. Odetchnęliśmy 
z ulgą Pociąg wtoczył się powoli pod halę 

dworcową, Z okien zauważyliśmy, że na 
peronach znajdowały się posterunki w 
mundurach niemieckich, ale ze srebrnymi 
orzełkami na czapkach i opaskami biało-
czerwonymi na prawym ramieniu. Ktoś za-
wołał: nasi! Inni to podchwycili. Wszystkich 
ogarnął entuzjazm. Pociąg stanął. Kompa-
nia wysypała się na peron. Okazało się, że 
Dworzec Główny i cała stacja była dozoro-
wana przez kompanię kórnicką, dowodzoną 
przez Stanisława Celichowskiego”. 

Kompania kórnicka walczyła następnie 
pod Zbąszyniem, Lesznem, Rawiczem i 
Kępnem. Podczas walk toczonych w styczniu 
wieś Kąkolewo w okolicach Leszna na kilka 
przemian przechodziła z rąk polskich w nie-
mieckie i na odwrót. Podczas kolejnej utraty 
Kąkolewa walczący o nie odział powstańczy 
uległ rozproszeniu. Dopiero kompania kórni-
cka ostatecznie zajęła wieś 13 stycznia.

Kompanię kórnicką opisują uczestnicy 
walk pod Rawiczem w lutym 1919 r. Michał 
Lorkiewicz napisał:

„W tej krytycznej chwili przybyła nam na 
pomoc kompania kórnicka wchodząca w 
skład batalionu śremskiego, który tego dnia 
przerzucony został z Miejskiej Górki na za-
grożony odcinek Jeszcze tego samego dnia 
kompania pod do dowództwem

(dokończenie na str. 19)

NIezApOMNIANA KOMpANIA KóRNIcKA
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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

oferta pracy dla kierowcy ciągnika siodłowego  
z naczepą. wymagane prawo jazdy C+E  

oraz świadectwo kwalifikacji. tel. 695220232

wYstrÓj ślUBnY kościołÓw
i inne dekoracje

tel. 61/ 28-19-567 lub 0888 170-412
•                •
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hISTORIA
(dokończenie ze str. 17) 
dra Stanisława Celichowskiego ruszyła do 
kontrataku wzdłuż drogi na Stwolno-Ugoda. 
Pozostała przy mnie część kompanii wraz z 
rozbitkami z innych oddziałów zaatakowała 
frontalnie Zieloną Wieś.

Pod wieczór utracone w ciągu dnia wsie 
były znowu w naszych rękach”.

Marian Szulc opisał walki z udziałem 
kompanii kórnickiej:

„Z drugiej jednak strony nadarzyła się 
i mnie okazja uderzenia w bok kolumny 
niemieckiej, która wydłużyła się w czasie 
ataku. I tę okazję natychmiast wykorzysta-
łem. W tym celu około godz. 11.30 wezwa-
łem kompanię  kórnicką Celichowskiego 
na wschodni skraj Zawad, z zadaniem 
obsadzenia  skrzyżowania drogi Zawady 
z drogą Słupia-Ugoda. Jednym plutonem 
i jednym ckm obsadziłem skraj lasku na 
północ od tego skrzyżowania, uzyskując w 
ten sposób dogodne pole ostrzału między 
Stwolnem a Słupią. Utworzony na nowo  
oddział Lorkiewicza ściągnąłem do Ugody 
celem przeprowadzenia wspólnego natar-
cia na  Zieloną Wieś.

O utracie Zielonej Wsi, Stwolna i Wydaw 
zawiadomiłem natychmiast telefonicznie 
komendę   odcinka w Miejskiej Górce i 
poprosiłem o pomoc. Na skutek tego Busza 
pośpieszył z kompanią górecką i baterią 
Muślewskiego na odsiecz. O godz. 14 
Muślewski zajął bardzo dobrą pozycję w 
Kransolipce, a równocześnie połączyła się 
kompania kórnicka z kompanią górecką.

Po wyparciu nieprzyjaciela z zachodniej 
części Zawad, dokąd zdołał wtargnąć, 
rozkazałem Celichowskiemu zatrzymać 
się i przygotować do natarcia na Stwolno i 
Zieloną Wieś”.

Ppor. Stanisław Celichowski, dowódca 
kompanii kórnickiej napisał list do ojca Zyg-
munta, po bitwie 10 II 1919 r. pod Zieloną 
Wsią na froncie południowym w rejonie 
Rawicza.

Niemarzyn, dnia 13 II 1919
„List i paczkę z książkami odebrałem 

przez kuriera. Serdecznie za nie dzię-
kuję. Dziś jedzie znowu kurier, który w 
sobotę będzie wracał. Proszę przez niego 
przysłać mi listy i gazety. Tych  ostatnich 
najwięcej nam brak.

Poniedziałek był znowu dniem chluby 
i chwały kompanii kórnickiej. Po silnym 
przygotowaniu artyleryjskim uderzyli 
Niemcy na nasz front od Słupi do Wydaw 
w sile kilkuset chłopa z kilkunastu karabi-
nami mas: i miotaczami min. Pod naporem 
nieprzyjacielskim kompania koźmińska i 
jutrosińska poszły w rozsypkę. Niemcom 
udało się wskutek tego zająć wsie Wyda-
wy, Zieloną Wieś, Stwolno i Zawady. O 
9 rano dostałem rozkaz wyruszenia na 
pomoc z częścią mojej kompanii. Gdy 
po kilkugodzinnym marszu przybyłem na 
zagrożone miejsce z 60 ludźmi, zastałem 
pozycje nasze przez Niemców już zdo-
byte i wojska nasze w rozsypce. Mimo 
zmęczenia około godz. 2 ruszyła moja 
grupa do kontrataku, odbiła Zawady i po 
dwugodzinnym przygotowaniu przez ogień 
moich karabinów i kulomiotów ruszyłem do 

szturmu na chwiejące się linie w Stwolnie. 
Niemcy pierzchli w popłochu,  zostawiając 
zdobycz (amunicję, karabiny, kuchnię 
polową i bagaż) naszym ręku. Idąc niepo-
wstrzymanie naprzód, wyparły ich moje 
zuchy jeszcze z  Zielonej Wsi, a Wydawy 
i Neudorf (już na Śląsku) opuścili Niemcy 
jeszcze w nocy. Sukces był więc zupełny, 
wzięliśmy 5 jeńców, a straty nasze przy 
szturmie śmiesznie małe: 3 lekko rannych 
z mej kompanii, a 1 ranny z innej kompanii, 
który się do mnie przyłączył. 

Niestety wsie zastaliśmy częściowo 
zburzone, a dobytek kompletnie zrabowa-
ny. Nawet kościołowi w Zielonej Wsi nie 
przepuścili. Przewrócili wszystko do góry 
nocami. Na szczęście monstrancji i kielicha 
- ten ostatni zaczęli rozbijać - nie zdążyli 
skraść. Nie zdołali ich widocznie na części 
rozebrać, a w całości bali się je zabierać. 

O 10 wieczorem zluzowała nas 3. 
kompania śremska, a o 12.30 w nocy 
wróciliśmy przemęczeni, lecz w dobrym 
porządku na nasze stare kwatery.

Obecnie panuje tutaj spokój. Niemcy 
po ostatniej porażce mają, zdaje się, na 
długo dosyć. Most na granicy śląskiej 
spalili. Poniechali więc widocznie myśli o 
jakiejś ofensywie. Kwatery mamy bardzo 
dobre; jedzenie również. Duch w żołnierzu 
jest dobry. Jesteśmy więc dobrej myśli, a 
reszta jest w ręku Boskim.

Prosiłbym o przysłanie mi przy okazji 
kilku piórek, papieru listowego, kopert, 
ołówka i mapy powiatu rawickiego.

Ze znajomych przychodzi do mnie z 
karabinem maszynowym pan Kęszycki, 
który został mianowany podoficerem.

Jako ordynans konny jest w Górce hr. 
Bniński, są dwaj Unrugowie i wielu innych 
znajomych spod Zbąszynia. 

Ściskam w domu wszystkich
kochający syn
Stachu”

Po Powstaniu Wielkopolskim upamięt-
niono jego uczestników wywodzących się z 
Ziemi Kórnickiej. Na budynku kina przy Placu 
Niepodległości 43 w Kórniku Towarzystwo 
Powstańców i Wojaków 3 maja 1927 roku 
umieściło kamienną tablicę upamiętniającą 
powstanie kompanii kórnickiej - 11 listopada 
1918 roku. Tablica wisi do dziś. W 1929 
roku Towarzystwo Powstańców i Wojaków 
ufundowało na fasadzie  kolegiaty kórnickej 
marmurową tablicę, umieszczoną na prawo 
od głównego wejścia z nazwiskami 119 pa-
rafian poległych podczas I wojny światowej 
oraz w walce o wolną Polskę, wśród których 
znaleźli się też powstańcy wielkopolscy. Na 
kórnickim cmentarzu znajdują się mogiły 
8 powstańców w tym sześciu poległych w 
styczniu 1919 roku pod Łomnicą, Szubinem 
i Zbąszyniem. Na cokole powstańczego 
krzyża znajduje się informacja, iż dziewiąty 
poległy powstaniec z Kórnika jest pochowa-
ny pod Zbąszyniem.

W Bninie na marmurowej tablicy na 
zewnętrznej ścianie kościoła parafialnego 
(poewangelickiego) upamiętniającej 92 
parafian poległych w latach 1914-1920 jest 
wymienione nazwisko Wacława Skałeckie-
go, szeregowca z 9 pułku strzelców wiel-
kopolskich, zmarłego 27 sierpnia 1919 r. w 
Poznaniu. Natomiast na cmentarzu parafial-
nym w Bninie jest tablica z nazwiskami 7 po-
wstańców z 4 kompanii śremskiej poległych 
17 stycznia pod Łomnicą. Zatem powstańcy 
z terenu ziemi kórnickiej znaleźli się nie tylko 
w szeregach kompanii kórnickiej.

Robert Wrzesiński

Fragmenty wspomnień Henryka Śniego-
ckiego i Franciszka Nogaja pochodzą z tomu  
„Wspomnienia powstańców wielkopolskich” 
wydanego przez Wydawnictwo Poznańskie 
w 1978 roku.

Fragmenty wspomnień Michała Lorkiewi-
cza, Jana Marii Milewskiego, Mariana Szulca 
oraz list Stanisława Celichowskiego pocho-
dzą ze zbioru Przeciw pruskiemu zaborcy” 
wydanego przez IW PAX w 1979 roku.

Fot. Z albumu „Powstanie Wielkopolskie 1918-
1919” wydanego przez Wydawnictwo Po-

znańskie w1978 roku (Powstańcy I) Dowódca 
kompanii kórnickiej – Stanisław Celichowski z 
najmłodszym ochotnikiem Powstania – 14-let-

nim Józkiem Kurzem, sierotą ze Śląska, pod 
Zbąszyniem.

Szanowni Państwo,

 uprzejmie informujemy, że jak 
co roku w okresie od 16 grud-
nia 2005 r. do 31 stycznia 2006 
r. Muzeum-Zamek w Kórniku 

będzie nieczynne.

Ponowne otwarcie Muzeum 
nastąpi 1 lutego 2006 r.

  
Dyrektor Biblioteki Kórnickiej PAN

  Prof. dr hab. Stanisław Sierpowski
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CZysZCZENiE dywANów i wykŁAdZiN orAZ 
tApiCErki mEBLowEj i sAmoChodowEj

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

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

usŁugi iNstALACyjNE  
WOD-KAN, c.O., GAz

DROBNE NAPRAWY, KOMPLEKSOWE REMONTY
piotr szymkowiak

Kredyty gotówKowe, samochodowe, 
hipoteczne dla osób fizycznych i firm

pomoc zadłużonym

tel. 504149972

NapRawa spRZĘTU aGd 
wsZYsTKich fiRM
pRalKi * lodÓwKi 

ZMYwaRKi pRZepŁYwowe 
oGRZewacZe wodY * ladY chŁodNicZe 

wiTRYNY
sZYBKo * TaNio * fachowo

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

koPleksowe UsłUGi PoGrZeBowe
M. PrZYBYł

PrZewÓZ trUMien i Zwłok Gratis!
trumny, krzyże, tabliczki, obudowy grobów

tel. 819-01-46

cenY konkUrencYjne

cZYnne: 24h
62-035 kórnik, ul. średzka 5  

	 	 	 			USŁUGOWO-HANDLOWY ZAKŁAD POGRZEBOWY
MONIKA ORLEWICZ

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

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

ReKlAMY

TRANS-MeR
 usługi transportowe,

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

tel: 651 62 19, 601 064 255 

sprzedam działkę  
o powierzchni 6200 m2 
w obrębie Błażejewko 

(kórnik, Bnin)

tel: 0600 077 477

TIPSY!!!
promoCjA świątECZNA

metodą żelową 
oraz fiberglass

tel. 0 694 165 335 
lub 8190-286

TYLKO 60 zł

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

Duża firma produkcyjna działająca  
w branży opakowaniowej  

zatrudni pracowników na stanowisko mistrza  
zmianowego w dziale produkcji.

Wymagania:

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

- umiejętność kierowania zespołem i podejmowania 
samodzielnych decyzji

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

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres redakcji „Kórniczanina” w zaklejonych 
kopertach z dopiskiem Praca”. Redakcja nie udziela żadnych informacji.
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ReKlAMA

inFormaCJa

PIELĘGNIARSKO-POŁOŻNICZY OŚRODEK MEDYCYNY 
ŚRODOWISKOWO-RODZINNEJ „SALUS” Z SIEDZIBĄ W 

OŚRODKU ZDROWIA W KÓRNIKU INFORMUJE,  
ŻE naDaL ŚwiaDCzymy UsŁUGi w DomU paCJenta.

DZIAŁAMY NIEPRZERWANIE DLA PAŃSTWA OD 1999 ROKU  
W SKŁADZIE:

JoLanta BryLewsKa – PIELĘGNIARKA ŚROD. –RODZINNA

DanUta JaworsKa – PIELĘGNIARKA ŚROD. –RODZINNA  

Beata sCHUmaCHer – PIELĘGNIARKA ŚROD. –RODZINNA

Katarzyna sieJaK – PIELĘGNIARKA ŚROD. –RODZINNA

wanDa LeniK  – POŁOŻNA ŚROD. –RODZINNA

PRACUJEMY CODZIENNIE OD 8:00 DO 18:00 ZAPEWNIAJĄC  
CIĄGŁOŚĆ OPIEKI W SOBOTY, NIEDZIELE I ŚWIĘTA

KONTAKTOWAĆ Z NAMI MOŻNA SIĘ TEL:

0-61-8-170-101
0-601-472-202

LUB W SIEDZIBIE OŚRODKA – POK. 107, PARTER, NA 
WPROST WEJŚCIA GŁÓWNEGO.

UwaGa!

nie ma potrzeBy sKŁaDania nowyCH DeKLaraCJi!

wszystKie DeKLaraCJe zŁoŻone przez paŃstwa oD 1999 
roKU sĄ CaŁy Czas waŻne  

i BĘDĄ taKŻe aKtUaLne w przyszŁym roKU!



Kórniczanin nr 24/200522

SpORT
W SIATKóWce WYGRAlI lIceAlIScI z 

KóRNIKA

Chłopcy z Liceum Ogólnokształcącego 
w Kórniku  po niezbyt udanych meczach 
w koszykówce, tym razem nie dali szans 
kolegom z innych szkół ponadgimnazjalnych 
i zdobyli mistrzostwo powiatu poznańskiego 
w siatkówce. W turnieju, który odbył się w 
Tarnowie Podgórnym startowało 6 szkół. 
Wygrali wszystkie mecze 2:0 pokonując mię-
dzy innymi licea z Bolechowa , Puszczykowa 
i ZS z Pobiedzisk. Złote medale i puchar 
Starosty wywalczyli: Mikołaj Słabolepszy, 
Maciej Walczak, Mikołaj Dobrzyński, Maciej 
Ratajczak, Dawid Łukowiak, Paweł Dębski, 
Artur Kędziora, Łukasz Jeńczak, Wojciech 
Dyzmański, Przemysław Musiał i Tomasz 
Jakubowski. Liceum awansowało do zawo-
dów rejonowych.

Szkoda , że smak zwycięstwa zakłóciły 
nieodpowiednie zachowania się niektórych 
uczniów z kórnickiego liceum w szatni i po 
meczu. Dotychczas nasi uczniowie byli 
wzorem dla innych. Mamy nadzieję, że się 
to więcej nie powtórzy. Z kolei  licealistki star-
tujące w mistrzostwach powiatu przegrywały 
mecze z późniejszymi medalistkami w tie 
– breaku 1: 2  i  musiały się zadowolić  razem 
z Tarnowem Podgórnym piątym miejscem. 
Mistrzostwa wygrała szkoła z Bolechowa 
przed Puszczykowem i Rokietnicą.

mistrZowski tytuŁ tENisistów Z  
SzczODRzYKOWA

Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego 
w tenisie stołowym zakończyły w  roku 
2005 rywalizację szkół podstawowych i 
gimnazjalnych we wszystkich tegorocznych 
dyscyplinach.

Ostatnia impreza na szczeblu powiatu 
odbyła się  w dniach 1-2 grudnia w Radze-
wie. Najlepszą szkołą w tenisie stołowym w 
gminie była szkoła z Szczodrzykowa i ona 
reprezentowała nasze środowisko w zawo-
dach powiatowych.

Kolejny sukces odnieśli chłopcy p.Darka 
Śmigielskiego z Szczodrzykowa. Wygrali 
Powiatowe Drużynowe Mistrzostwa w tenisie 
stołowym i awansowali do wyższego szczeb-
la rywalizacji czyli do Półfinałów Mistrzostw 
Wojewódzkich. Puchar dla szkoły i złote 
medale wywalczyli: Sylwester Serba, Michał 
Okniński i Szymon Piotr.

W rozegranych Indywidualnych Mistrzo-
stwach Powiatu Poznańskiego Sylwester 
Serba był drugi i otrzymał medal srebrny. 
Dziewczęta z Szczodrzykowa zajęły miejsce 
siódme.

fEstiwAL wojEwódZki w sZA-
chAch

W Koninie na planszach szachowych 
grały szkoły ponadgimnazjalne, w Poznaniu 
w  Domu Kultury  „Orle  Gniazdo” walczyły 
gimnazja a „Na Pięterku” szkoły podstawo-
we z całej Wielkopolski. W Wojewódzkich 
Indywidualnych Mistrzostwach w szachach 
(3.12.2005) uczestniczyli także uczniowie 
ze szkół naszej gminy, walcząc o najwyższe 
miejsca i o punkty do zespołowego współza-
wodnictwa sportowego.

 Indywidualnie Mateusz Płończak był  9 ( 
5,5 pkt), Jerzy Duszczak zajął 15 miejsce ( 5 
pkt), Jarosław Zgarda był 39 (3,5 pkt)  a  Bar-
tosz Górka 45 (3 pkt). W kategorii dziewcząt 
Anna Duszczak była 39 ( 3 pkt ). Kórniczanka 
Magdalena Lewandowska grająca na co 
dzień w kórnickiej „Wieży”, uczęszczająca do  
liceum w Poznaniu zajęła 28 miejsce.

Gimnazja reprezentowane były przez 
dwóch  szachistów z Kórnika. Nasz najlep-
szy szachista Dominik Płończak wywalczył 
trzecie miejsce i otrzymał medal brązowy a 
wśród dziewcząt Natalia Szymańska zajęła 
trzynaste miejsce.W kategorii szkół podsta-
wowych jedyną naszą reprezentantką, która 
wywalczyła udział w zawodach wojewódzkich  
była Joanna Wojtuś z Szczodrzykowa i zajęła 
28 miejsce.  

We wszystkich mistrzostwach grano 
9 rund a uczestniczyło w każdej kategorii 
wiekowej około 60  szachistów i szachistek 
z całej Wielkopolski. Zawody bez podróży 
trwały ponad 8 godzin !!!

BAwiLi  się rAZEm- dZiECi, rodZiCE, 
NAUczYcIele.

To była czwarta edycja współzawodnictwa 
w zabawach ruchowych dla uczniów klas naj-
młodszych, nauczycieli, rodziców szkół pod-
stawowych pod nazwą „Bawmy się razem”. 
Gospodarzem i głównym organizatorem 
była Szkoła Podstawowa w Bninie. Nauczy-
cielki tej szkoły  pp. Jolanta Sójka i Izabela 
Biernacka opracowały zestaw zabaw, przy 
pomocy dyrekcji zakupiły medale, przygoto-
wały dyplomy dla wszystkich uczestników a 
dla szkół w nagrodę za wysiłek jednakowy 
zestaw sprzętu sportowego. 

Gościnni gospodarze na powitanie szkół 
przygotowały na plakatach pomysłowe 
hasła:
„Radzewo przybyło, będzie Wam tu miło”,

„Dwójka, Jedynkę gości i życzy  
przyjemności.”,

„Gorąco i odlotowo witamy  
Szczodrzykowo”.

Współzawodnictwo między szkołami w 
formie wyścigów rzędów, indywidualnej dla 
rodziców i nauczycieli , w grze drużynowej i 
z wiadomości sportowych odbywało się w 18 
konkurencjach. Zabawy: bieg z przeskokiem 
nad i przejściem pod poprzeczką, wyścig z 
skokami zajęczymi i zawrotnymi, bieg tyłem, 
bieg  z przeskokami przez skakankę, w pod-
skokach na jednej nodze, drużynowe skoki 
przez skakankę oraz mecze w dwa ognie 
wygrali reprezentanci z Bnina. Konkurencję 
ze skakanką dla rodziców wygrała pani z 
Radzewa, hula- hop najdłużej kręciły nauczy-
cielki z Bnina i Radzewa,szarfę najwięcej razy 
w ciągu minuty przełożyła mama z Szczod-
rzykowa, piłeczkę pinpongową największą 
ilość razy podbijała nauczycielka z Bnina.

Zadanie „niespodziankę”, którą jak co 
roku przygotowuje sędzia główny zawodów 
a polegało na wypisaniu w czasie 5 minut jak 
najwięcej znanych polskich sportowców wy-
grały dzieci z Kórnika i Radzewa. Ostatecznie 

zwycięzcą zabaw została Szkoła Podsta-
wowa z Bnina w składzie: EwaSzymaniak, 
Marianna Jaskuła, Oliwia Ratajczak, Aleksan-
dra Bartkowiak, Klaudia Płóciennik,Joanna  
Marcinkowska, Bartłomiej Szar, Jakub 
Gazecki, Bartosz Bartkowiak, Michał Scho-
lz, Marcin Perdoch, Łukasz Jaskuła, Patryk 
Szczepaniak, nauczycielki-Jolanta Ratajczak  
i Izabela Biernacka, rodzice-Agata Szymaniak  
i Wioleta Marcinkowska gromadząc 58,5 pkt 
. Szkoła z Kórnika była druga-40 pkt, kolejne 
miejsca zajęły szkoły z Radzewa - 38 pkt  
i Szczodrzykowa-31,5 pkt.

Całość imprezy pod kierunkiem Anny 
Rauk sędziowały nauczycielki ppWanda Paw-
lak-działaczka SZS oraz Iwona Rauk wraz  
z grupą dziewcząt i chłopców-Młodzieżowych 
Organizatorów Sportu z liceum w Kórniku. 

Emocje i wysiłek uczestników podziwiali 
zaproszeni goście:pp.dr Stefan Jachnik-AWF, 
Bogdan Wesołek- z Referatu Oświaty oraz p. 
dyrektor Szkoły Podstawowej w Bninie- Zofia 
Talarczyk. Na koniec wszyscy uczestnicy uzu-
pełniali  kalorie słodkościami przygotowanymi 
przez dyrekcję szkoły. ARA

CiężkA prZEprAwA koLArZy 

             Podczas XIII serii Pucharu Polski 
w kolarstwie przełajowymi. Dożo pochwały 
należy się po raz kolejny zawodniczką UKS 
„Jedynka-Limaro” Kórnik, a w szczególności 
Monice Adamskiej i Natalii Piaseckiej, które 
na bardzo trudnej trasie zajęły kolejno miejsca 
drugie i trzecie w kategorii juniorek. Wśród 
juniorek młodszych natomiast Magdalena 
Wójkiewicz zajęła piąte miejsce. W wyścigu 
juniorów od początku prowadził Robert Ma-

łyszek, ale niestety później na tym niezwykle 
ciężkim terenie zabrakło mu sił i ostatecznie 
zajął siódme miejsce, tuż za swoim kolegą 
klubowym Tomaszem Domagałą. Trzynasty 
był Dominik Świtalski. Również trzynaste 
miejsce zajął Bartosz Rajkowski tyle że w 
kategorii juniorów młodszych,  a Michał Koś-
ciuszko był dwudziesty drugi.

Znaczna Poprawa Formy kolarzy Limario 
nastąpiła podczas dwóch kolejnych serii Pu-
charu Polski, które odbyły się w Przytocznej. 
Pierwszego dnia najlepiej zaprezentowali 

się juniorzy, których aż czterech uplasowało 
się w pierwszej dziesiątce zawodów. Zwy-
ciężył Konrad Jasik z Częstochowy, ale tuż 
za nim uplasowali się Kórniczanie, Tomasz 
Domagała i Robert Małyszek, szóste miejsce 
zajął Piotr Antkowiak a dziesiąte Dominik 
Świtalski. W niedzielę natomiast Antkowiak 
i dwukrotny pechowiec Małyszek, zajęli 
kolejno miejsca czwarte i piąte, Domagała 
również po perypetiach sprzętowych był 
ósmy a Świtalski dziesiąty. Doskonałą zwyżką 
formy błysnął Bartek Rajkowski w kategorii 
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juniorów młodszych, dwukrotnie zarówno 
w sobotę jak i w niedzielę zajmował drugie 
miejsca tuż za aktualnym Mistrzem Polski 
Markiem Konwą z Zielonej Góry. Równie 
dobrze spisały się nasze dziewczęta, Monika 
Adamska i Natalia Piasecka, które dwukrotnie 
zajmowały kolejno miejsca pierwsze i trzecie 
wśród juniorek, a Magdalena Wójkiewicz w 
wyścigu juniorek młodszych dwa razy była 
trzecia.   Doskonale zaprezentował się w obu 
przypadkach debiutant w przełajach, młodzik 
Kacper Rajkowski. W sobotę upadek na 
ostatnim okrążeniu pozbawił go miejsca na 
podium zajmując ostatecznie szóste miejsce, 
a w niedzielę podczas szaleńczego finiszu o 
zwycięstwo na ostatniej przeszkodzie spadł 
mu łańcuch i musiał się zadowolić trzecia 
lokatą. Postawa młodszego z braci Raj-
kowskich wprawiła w osłupienie wszystkich 
zgromadzonych, i w oczach fachowców od 
razu zaczął urastać do jednego z faworytów 
podczas nadchodzących Mistrzostw Polski.  
Na zakończenie wypada pochwalić, młodsze-
go z braci Taciaków, który podczas wyścigach 

krajowej elity (seniorów) zajmował miejsca 
szóste i piąte, niewiele ustępując najlepszym 
Polskim przełajowcom. Podczas obrad ko-
misji przełajowej, która odbyła się również w 
Przytocznej tuż po zakończeniu  wyścigów, 
trenerzy Kadry Narodowej Robert Taciak 
(juniorów) i Jan Antkowiak (seniorów), ustalili 
szerokie składy do Mistrzostw Świata, które 
odbędą się na początku lutego w Holandii. W 
ośmioosobowym składzie juniorów (na Mistrz. 
Św. pojedzie pięciu), znalazło się aż trzech 
reprezentantów Kórnika - Antkowiak, Mały-
szek i Domagała. Ostateczne składy zostaną 
ustalone po Mistrzostwach Polski, do których 
pozostało już tylko trzy tygodnie, więc etap 
przygotowań wkracza w decydującą fazę. W 
najbliższy weekend kolarze wystartują w XVII 
już serii PP w Słubicach, notabene na trasie 
styczniowych Mistrzostw Polski.   

 
doskoNAŁy występ tomkA 

SchMIDTA

podczas torowego Pucharu Świata roz-

grywanego w Manchesterze. Wychowanek 
Limaro, zajął doskonałe siódme miejsce w 
wyścigu na jeden kilometr, z czasem 1.04.71 
o ponad sekundę poprawił rekord życiowy. 
Przed nim plasują się już tylko medaliści 
Mistrzostw Świata i Olimpijscy. Ciągłe po-
stępy Tomka możemy podziwiać również  
w drużynowym sprincie olimpijskim, w któ-
rym wraz z kolegami, Damianem Zielińskim  
i Łukaszem Kwiatkowskim, zajęli doskonałe 
czwarte miejsce, tracąc do podium zaledwie 
0.07 sek.  Henryk Schmidt

L.p Nazwa dru yny Ilo
spotka Punkty Sety

1 ZHP Kórnik 24 59 65 : 21 

2 Dynamix Robakowo 24 57 64 : 26 

3 KS Kto 24 56 63 : 26 

4 Kórniczanie 24 54 66 : 34 

5 Jagrol Kórnik 24 45 54 : 35 

6 Sezamki Kórnik 24 43 49 : 38 

7 Amatorzy Borówiec 24 40 50 : 39 

8 NPS Casablanca 24 37 47 : 45 

9 LKS Czmoniec 24 29 38 : 50 

10 TM Ma eccy-Bnin 24 20 26 : 58 

11 KG Agrikol 24 18 24 : 57 

12 Atopik 24 7 10 : 68 

13 Vincent 24 3 13 : 71 

04-12 SP Bnin Amatorzy Borowiec – NPS Casablanca 3 : 0 25:14  25:22  25:13 

Amatorzy Borowiec – Sezamki Kórnik 3 : 0 25:20  25:19  25:21 

Sezamki Kórnik – NPS Casablanca 3 : 0 25:13  25:23  25:16 

KS Kto  – Vincent 3 : 0 25:08  25:09  25:22 

KS Kto  – KG Agrikol 3 : 0 25:15  25:14  25:23 

KG Agrikol – Vincent 3 : 0 25:23  25:21  25:17 

11-12 SP Bnin Jagrol Kórnik – LKS czmoniec 3 : 0 25:20  25:20  25:17 

Dynamix Robakowo – LKS Czmoniec 3 : 2 25:10  23:25  24:26  25:23  15:06 

Dynamix Robakowo – Jagrol Kórnik 3 : 2 25:17  25:22  23:25  20:25  15:08 

Kórniczanie – TM Ma eccy-Bnin 3 : 1 25:20  25:15  23:25  25:12 

Kórniczanie – ZHP Kórnik 3 : 2 19:25  12:25  25:21  25:18  15:08 

ZHP Kórnik – TM Ma eccy-Bnin 3 : 0 25:12  25:22  25:14 

     Kórnicka Liga Siatkówki – Amatorów  2005         WYNIKI – JESIE   (runda rewan owa)

TABELA IV EDYCJI KÓRNICKIEJ LIGI SIATKÓWKI AMATORÓW

WYNIKI OSTATNICH SPOTKAŃ IV EDYCJI KÓRNICKIEJ LIGI SIATKÓWKI AMATORÓW
Rada Rodziców  

przy SP nr 1 w Kórniku
zaprasza na

ZABAWĘ  
KARNAWAŁOWĄ

Która odbędzie się  
14 stycznia 2006r.  

w restauracji  
BIAŁA DAMA  

w godzinach 20:00-4:00

Informacje  
061 8171 865 
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* Poszukuję mieszkania do wynajęcia w Kórniku. Tel. 609 153 166                
* Zatrudnię ucznia w zawodzie blacharz samochodowy. Tel. 061 8171-127 
* Spraw swoim dzieciom niespodziankę. Św. Mikołaj odwiedzi je osobiście w Wigilię. Tel. 660 773-954 (po 18-tym grudnia)
* Pensjonat przyjmie konie. Inf. Borówiec, tel. 603-42-48-89
* Sprzedam działkę o powierzchni 6200 m2 w obrębie Błażejewko (Kórnik, Bnin). Tel. kontaktowy 0600 077 477
* Oddam w najem lokal w podwórzu o pow. 15 m2 w Kórniku. Tel. 061 8170-354 
* Oddam w najem lokal handlowy o pow. 60 m2 w Kórniku. Tel. 0606 797-742
* Oferuję do wynajecia nowy dom w Kórniku. Tel. 8 171-901
* Odsprzedam 4 używane okna do budynków gospodarczych. Tel. 8 171-901
* Samochód Polonez 1,5 rocznik 1987 sprzeda Biblioteka Kórnicka PAN. Tel. 061 8 170-081
* 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
* 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
* 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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ReKlAMY

LEkkA śCiANA NA stryChu

wiele osób budujących domy jed-
norodzinne zakłada, że poddasze bę-
dzie miejscem również mieszkalnym. 
do aranżacji i wykończenia poddasza 
idealnie nadają się lekkie płyty kar-
tonowo-gipsowe. ich montaż może 
sprawić jednak pewien kłopot. jak 
uniknąć błędów? kilka rad w tej spra-
wie udzielają specjaliści ze składów 
budowlanych VoX.

Lekka konstrukcja szkieletowa ścian 
na poddaszu to rozwiązanie najczęściej 
stosowane w budownictwie jednoro-
dzinnym. Ich wykończenie wykonuje się 
głównie z płyt gipsowo-kartonowych. 
Niestety wiele osób popełnia proste 
błędy przy montażu takich konstrukcji. 
–Jednym z najczęściej spotykanych 
– mówią specjaliści ze Składów bu-
dowlanych VOX - jest niedostateczne 
wyciszenie poszczególnych ścian. 
Najczęściej stosowany szkielet z profili 
ze stali, który pokrywa się płytami, ma 
5 cm. Jeśli z dwóch stron obłożymy go 
płytami g-k o łącznej grubości 2,5 cm, 
uzyskamy ścianę o grubości łącznej 
7,5 cm. Zakładając, że taką ścianę 
trzeba wypełnić wełną mineralną –  
w ten sposób wycisza się pomiesz-
czenia- grubość standardowa 7,5 cm 
będzie zdecydowanie za mała, aby wy-
ciszenie było wystarczająco skuteczne. 
Jeśli taka ścianka ma dzielić pomiesz-
czenie z którego dochodzi sporo hałasu 
(na przykład pokój starszego dziecka) 
z sypialnią lub z pokojem niemowlaka, 
zalecane jest użycie grubszego pro-
filu. Umożliwia to ułożenie grubszej 
warstwy izolacji, a dla jej poprawienia 
można obłożyć ścianę nawet dwoma 
warstwami płyt g-k.

- Wiele osób decyduje się na prze-
znaczenie tylko części poddasza na 
cele mieszkaniowe – mówią specja-
liści ze Składów budowlanych VOX. 
W takiej sytuacji niestety wielu wy-
konawców zapomina, że pomiędzy 
częścią mieszkalną – ogrzewaną – a  
pozostałą częścią poddasza, w ścianie 

oddzielającej je od siebie, bezwzględ-
nie należy ułożyć oprócz wełny rów-
nież folie paraizolacyjną. Unikniemy w 
ten sposób przykrych niespodzianek  
w postaci pojawiających się wykwitów z 
wilgoci. Radę specjalisty oraz wszelkie 
niezbędne materiały można otrzymać 
w składach budowlanych VoX w w 
poznaniu przy ulicy głogowskiej 216 
oraz przy ulicy św. michała 100. 

BKK

okNo poŁACiowE NA poddAsZu

przeznaczając do użytku poddasze 
mieszkalne, nie można zapomnieć 
o odpowiednich oknach, od których 
zależy przede wszystkim ilość światła  
w pomieszczeniu.

Bardzo istotną cechą okien dacho-
wych jest ich odporność na obciążenia 
zalegającym śniegiem, jak również 
powstające od uderzeń gradu. Od-
porność tę zapewnia właściwe osz-
klenie:  zewnętrzna szyba powinna 
być wzmocniona folią lub też obydwie 
szyby  pow inny  być  wykonane  ze 
szkła hartowanego. Ze względu na 
miejsce wbudowania okna połaciowe 
muszą być bardzo szczelne, tak by 
nie przepuszczały wody spływającej 
po dachu. Szczelność i trwałość okien 
oraz kołnierzy uszczelniających i blach 
osłonowych określona jest w aprobacie 
technicznej. 

Okna połaciowe różnią się między 
sobą sposobem otwierania. Jest to 
bardzo ważna cecha, która decyduje 
o wygodzie użytkowania okna. Ma też 
wpływ na sposób umieszczenia okna w 
dachu. Powinno być ono zamontowane 
tak, by można było sięgnąć do klamki i 
swobodnie je otworzyć. 

Skraplanie się, czyli kondensacja 
pary wodnej na wewnętrznej powierzch-
ni szyby, jest częstym problemem w 
pomieszczeniach na poddaszu. Aby 
temu zapobiec, stosowane są różne 
sposoby rozszczelniania zamkniętego 
okna: nawiewniki, szczeliny i klapki 
wentylacyjne, które ułatwiają cyrkulację 
powietrza. 

wybór  odpowiedniego okna do-
radzą specjaliści ze składów bu-
dowlanych VoX w poznaniu przy 
ulicy głogowskiej 216 oraz przy ulicy  
św. michała 100. KAZ

bUDOWANIe bezpIeczNe DlA 
środowiskA

moda na domy budowane w techno-
logii oszczędnej i przyjaznej środowisku 
przeradza się powoli w standard. tech-
nologii, w jakich można budować dom, 
jest kilka. praktycznym i tanim sposobem 
okazuje się wykorzystanie w budowni-
ctwie mieszkaniowym płyt osB.

Płyta OSB jest to drewnopochodna (za-
wiera ponad 90% drewna) płyta stanowiąca 
alternatywę dla desek, sklejki i zwykłej płyty 
wiórowej. Płyta OSB jest łatwa w obróbce i 
przetwarzaniu. Jednocześnie dzięki dużej 
wytrzymałości nie stwarza problemów przy 
mocowaniu śrub i klamer budowlanych. Płyta 
taka oznacza się stabilnością kształtu, bardzo 
dobrą odpornością na wpływy warunków 
atmosferycznych, uderzenia, dobrym tłumie-
niem dźwięków oraz łatwą obrabialnością. 
Mikrostruktura zazębionych ze sobą wiórów 
zapobiega wyłamywaniu się krawędzi rów-
nież przy łączeniu krawędzi na gwoździe 
i daje wysoką sztywność i odporność na 
zginanie i na ścinanie. Są to zalety które 
szczególnie przydają się w budownictwie 
szkieletowym, dając gwarancję wytrzymało-
ści konstrukcji budynku. Dom zbudowany z 
płyt OSB wytrzymuje silne wstrząsy - ugina 
się, a nie łamie. Jeżeli podłogi, ściany i słupy 
domów szkieletowych są prawidłowo uszczel-
nione, wtedy domy można ogrzać w sposób 
łatwy i oszczędny.

Płyty OSB najczęściej stosuje się do po-
szyć połaci dachowych, ścian zewnętrznych 
i wewnętrznych, podłóg, stropów, elementów 
konstrukcyjnych, budowy schodów, podestów, 
do remontów i adaptacji wnętrz mieszkalnych 
oraz jako elementy konstrukcyjne przy budo-
wie altanek i domków rekreacyjnych. Płyty 
OSB muszą być bezwzględnie zabezpieczo-
ne przed bezpośrednim wpływem działania 
wody, zarówno podczas magazynowania, 
jak i prac budowlanych. Płyty te należy na-
tychmiast po zamontowaniu na zewnątrz bu-
dynku: na ścianach i dachach zabezpieczyć 
odpowiednią izolacją przed niekorzystnym 
wpływem warunków atmosferycznych. 

Niewątpliwą zaletą płyt OSB jest to, że 
nie odkształcają się pod wpływem zmian 
wilgoci zawartej w powietrzu, jak to dzieje 
w przypadku desek. Cechuje je także długa 
żywotność bez konieczności konserwacji. 
Nie bez znaczenia pozostaje również 
kwestia  bezodpadowego wykorzystania 
materiału. W standardowej ofercie każdy 
klient znajdzie szeroką możliwość wyboru 
formatów płyt. Dostępne są także w dwóch 
wersjach : jako  płyta z krawędziami prostymi 
oraz na pióro i wpust.  Producenci podkre-
ślają także stabilność parametrów - płyta 
zachowuje swoje właściwości mechaniczne 
pod warunkiem odizolowania jej od wpływu 
bezpośrednich warunków atmosferycznych. 
Płyty OSB oraz wszelkie materiały nie-
zbędne do ich zamontowania dostępne w 
składach budowlanych VoX w poznaniu 
przy ulicy głogowskiej 216 oraz przy ulicy 
św. michała 100. 

Więcej informacji www.vox.pl den

Fo
t. 

S
kł

ad
y 

bu
do

w
la

ne
 V

O
X

Fot. Składy budowlane VOX

PoradnIK
BUdowlany



Kórniczanin nr 24/200526

	 	 	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 22/2005: „NIKT NIE JEST 
BEZ PRZYWARY”. Nagrodę książkową otrzyma p. m. talarczyk z Kórnika.  
GRATULUJEMY! Nagrodę prześlemy pocztą.

Następny numer kórniczanina ukaże się
13-go stycznia 2006 r.  

materiały prosimy dostarczać  
do 6-go stycznia 2006 r.

poziomo: 1) święty, patron Klubu Ho-
norowych Dawców Krwi PCK przy OSP 
w Kórniku, 8) tak dawniej mówiono na 
atrament, 9) sołtys Gądek, 10) terytorium 
państwa otoczone ze wszystkich stron 
przez terytorium lądowe innego kraju, 14) 
imię Chruszczowa, dawnego radzieckie-
go działacza partyjnego, 18) niesiony w 
pochodzie, 19) przewodniczący Komisji 
Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Kór-
niku, 20) słynny przywódca wyzwoleńczy 
w Palestynie, 24) przenośna zasłona, 28) 
proces upowszechnienia wykształcenia 
i kultury w społeczeństwie, 29) traktor,  
30) wylatuje z łuku.

pionowo: 1) krój, model odzieży, 2) mło-
dy orzeł, 3) siła rozpędu, rozmachu, 4) 
skrzydlata bogini, 5) w dal albo wzwyż, 6) 
Andrzej, radny Rady Miejskiej w Kórniku, 
7) wulkan na Sycylii, 11) zwierzę futerkowe 
hodowane w Polsce, 12) przyrząd optyczny, 
13) król, osoba rządząca, 15) zwieńczenie 
wieży mające postać bardzo smukłego 
stożka, 16) przyjmuje kwiaty i życzenia 
30 grudnia, 17) towarzystwo, orszak, 21) 
rejon, dzielnica, 22) chorągiew, 23) rośnie 
na łące, 24) prześladuje człowieka, który 
nie ma szczęścia, 25) szereg, 26) Kórnickie 
Stowarzyszenie Promocji Artystycznej,  
27) część luksa.  

Litery w polach z dodatkową numeracją (w prawym dolnym rogu), uszeregowane  
w kolejności, utworzą ostateczne rozwiązanie – przysłowie.

ROzRYWKA






