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Pocztowa, Kolegiacka i część Wojska 
Polskiego w planach jednokierunkowe

TĘGIE MROZY
Najniższa temperatura od 19 lat!

REKULTYWACJA 
SKŁADOWISKA
Dyskusja nad projektem. Czym będą 
„rekultywować”?
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ZAChodNiA odZiEż Z drugiEj ręki
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Z urZędu

PROSTO  Z  RATUSZA
SPrAWY ZWiĄZANE Z PrZEjęCiEM 

SiECi WodoCiĄgoWYCh 
i kANALiZACYjNYCh

Dnia 4 stycznia br., w Kamionkach na 
osiedlu Kresowym, odbyło się spotkanie 
z przedstawicielami Stowarzyszenia 
„Pomóżmy Sobie Sami”. Dotyczyło ono 
potencjalnego przejęcia przez gminę 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 
zbiornika bezodpływowego i gruntu, 
na którym ów zbiornik się znajduje. W 
spotkaniu wziął udział wiceburmistrz 
Hieronim Urbanek.

SPoTkANiE Z PEŁNoMoCNikiEM 
FIRMY „pANATTONI”

Dnia 4 stycznia br. odbyło się spotkanie 
z pełnomocnikiem firmy „PANATTONI” p. 
Tadeuszem Błaszakiem. Dotyczyło ono in-
westycji, którą na terenie gminy ma zamiar 
realizować wspomniana firma. Rozmawia-
no na temat terenów znajdujących się w 
miejscowości Gądki. Rozmowy dotyczyły 
również tego, że w obrębie działki, którą 
chce zakupić firma „PANATTONI”, istnieje 
konieczność dokonania zmiany w planie za-
gospodarowania przestrzennego. Wniosek 
w sprawie tej zmiany skierowany został do 
Komisji Rozwoju Gospodarczego. W spot-
kaniu wziął udział wiceburmistrz Hieronim 
Urbanek. 

PrEZENTACjA korZYŚCi WYNikA-
jĄCYCh Z FuNkCjoNoWANiA SZkÓŁ 

SPoŁECZNYCh W gMiNACh

Dnia 11 stycznia br. w Biurze Rady 
w Bninie zorganizowano spotkanie, na 
którym omówiono zasady funkcjonowania 
szkół społecznych. Organizatorami spot-
kania był Referat Oświaty wespół z Ko-
misją Oświaty i Polityki Społecznej RM w 

Kórniku, a uczestnikami byli m.in. dyrek-
torzy gminnych placówek oświatowych. 
Na spotkaniu tym zaprezentowano Szkołę 
Społeczną z Pigłowic, które znajdują się 
w gminie Zaniemyśl. Naczelną ideą tego 
typu szkół jest to, iż funkcjonują one bez 
dotacji gminnych, wyłącznie w oparciu 
o subwencje oświatowe. Szkoły te, w 
przeciwieństwie do szkół niepublicznych, 
nie pobierają również czesnego od swych 
uczniów. Na spotkaniu tym obecna była 
dyrektor szkoły wraz z przewodniczącą 
Rady Społecznej z Pigłowic. Zmianą, z 
punktu widzenia kadry pedagogicznej, 
jest to, iż w szkole tej nie obowiązuje 
już Karta Nauczyciela, a obowiązkowe 
pensum dydaktyczne zwiększono do 22 
godzin tygodniowo. Szkołą Społeczną 
zarządza Rada Społeczna, która składa 
się zarówno z rodziców, jak i z nauczy-
cieli. Ta formuła zwiększa rolę rodziców 
w procesie zarządzania szkołą, przy 
czym członkowie Rady Społecznej nie 
pobierają żadnego wynagrodzenia, gdyż 
Rada pracuje społecznie. Szkoły tego 
typu spełniają wszystkie wymogi stawia-
ne przez Kuratorium Oświaty, a zatem w 
pełni profesjonalnie przygotowują dzieci 
i młodzież do dalszej edukacji.  

SpOTKANIe W SpRAWIe  
rEkuLTYWACji SkŁAdoWiSkA  

W CZMONIU

Dnia 12 stycznia br. w Biurze Rady w 
Bninie odbyło się spotkanie, na którym 
przedstawiono projekt rekultywacji skła-
dowiska w Czmoniu. Na spotkaniu tym, 
poza przedstawicielami firmy „SATER”, 
obecny był burmistrz Jerzy Lechnerowski, 
przewodniczący RM Maciej Marciniak, 
radni, kierownicy z Urzędu Miejskiego An-
toni Kalisz i Sławomir Hinc oraz reprezen-
tanci mieszkańców Czmonia. Specjalnym 

gościem był dr inż. Andrzej Skalmowski, 
który współpracując z Poli techniką 
Warszawską przeprowadził na terenie 
składowiska szczegółowe i powtarzalne 
badania, na podstawie których opracował 
– wraz z zespołem swoich współpracow-
ników – plan rekultywacji prezentowany 
podczas opisywanego spotkania. Z 
powodu nieobecności najwyższych decy-
dentów z firmy „SATER”, na omawianym 
spotkaniu, burmistrz – jako przedstawiciel 
mniejszościowego udziałowca – złożył 
wniosek o zwołanie w trybie pilnym Nad-
zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, 
by podczas tego spotkania zapadły 
wiążące decyzje dotyczące przyszłości 
zarówno składowiska, jak i omówionego 
planu rekultywacji. W wyniku złożenia 
wspomnianego wniosku podjęto decyzję, 
iż Nadzwyczajne Zgromadzenie odbędzie 
się w dniu 2 marca br.  

SpOTKANIe Z RODZICAMI  
dZiECi NiEPEŁNoSPrAWNYCh

i PrEZENTACjA ZESPoŁu SZkÓŁ 
SPECjALNYCh W MoSiNiE

Dnia 24 stycznia br. odbyło się spotka-
nie z rodzicami dzieci niepełnosprawnych, 
które z terenu naszej gminy dowożone są 
do szkół w Poznaniu. Na spotkaniu tym 
obecni byli przedstawiciele Zespołu Szkół 
Specjalnych z Mosiny, którzy przedstawili 
ofertę nauczania dla dzieci niepełnospraw-
nych. Rozmowy z dyrekcją tej placówki 
rozpoczęte zostały z tego powodu, iż 
obecnie dzieci z gminy Kórnik dowożone 
są autobusami firmy „KOMBUS” do sześ-
ciu różnych szkół w Poznaniu. Wiąże się 
to przede wszystkim z tym, że aby dotrzeć 
na czas do sześciu różnych miejsc trzeba 
wyruszać z dużym wyprzedzeniem, co za-
biera dzieciom dużo potencjalnie wolnego 
czasu. W wyniku prowadzonych rozmów 
zrodziła się możliwość dowożenia wszyst-
kich dzieci do jednej placówki oświatowej, 
która w żaden sposób nie odbiega pozio-
mem od szkół funkcjonujących na terenie 
miasta Poznania. Sławomir Hinc       

pANI BURMISTRZ
Podczas finału WOŚP w Kórniku zlicytowano 

niecodzienny fant – fotel burmistrza. Dokładnie 
rzecz ujmując z zwycięzca licytacji mógł wcielić 
się na pewien czas w rolę burmistrza Kórnika, 
zapoznać się z jego pracą i obowiązkami.  

Przez kilka godzin nasza gmina miała więc 
panią burmistrz Magdalenę Walerczyk. Zdjęcie 
jakie otrzymaliśmy z UM dokumentuje dyskusję 
nowej pani burmistrz z Jerzym Lechnerowskim 
na temat tegorocznego budżetu.  

UWAGA RODZICe!  
Dzieci urodzone w 1999 roku, 

które nie były szczepione  
p/ odrze lub  

p/ odrze+śwince+różyczce, 
proszeni są o zgłoszenie się do 

poradni D w Przychodni  
Lekarzy Rodzinnych „Zdrowie”

Poradnia wykona szczepienie 
p/ odrze+śwince+różyczce 

- „PRIORIX”, szczepionką za-
kupioną przez URZĄD GMINY.

Inicjatorem pomysłu była  
Komisja Oświaty i Polityki  

Społecznej R.M.
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WIEŚCI SOŁECKIE
CZMoŃ

Sołtys Jerzy Rozmiarek informuje, że w 
tym roku z środków sołeckich koło strażnicy 
OSP zostanie wykonany dla dzieci „ogród 
jordanowski”

pIeRZChNO

Uczestnicy zajęć w świetlicy opiekuń-
czo-wychowawczej z okazji Dnia Babci i 
Dziadka zaprezentowali przedstawienie.

RADZeWO

Sołtys Julia Bartkowiak mówi, iż w sobo-
tę 28 stycznia Rada Sołecka we współpracy 

z Ośrodkiem Pomocy Społecznej zorgani-
zuje balik dla dzieci.

ROBAKOWA-OSIeDle

Sołtys Alina Staniecka Wilczak infor-
muje, że w sobotę 11 lutego zostanie zor-
ganizowany karnawałowy bal integracyjny 
dla mieszkańców Robakowa Wsi i Osiedla 
– ostatni w tej kadencji sołtysów. W okresie 
ferii w robakowskim Gimnazjum odbędą się 
warsztaty teatralne prowadzone przez teatr 
„Legion”. Zajęcia będą prowadzić artyści z 
Niemiec, w warsztatach wezmą udział mło-
dzi ludzie z Krakowa, Częstochowy, Opola 
oraz członkowie „Hajduczków” - Drużyny 
Artystycznej Hufca ZHP Kórnik.

SZCZYTNIKI

Sołtys Zbigniew Piasny ocenia, że  stan 
dróg w Szczytnikach jest bardzo zły... Stwier-
dza, że drogi można równać tylko od wiosny 
do jesieni. Ulica Jeziorna jest drogą powiatową 
- sołtys wskazuje na jej fatalny stan. Martwi 
się, że sytuacja jeszcze się pogorszy, gdy 
właściciele 160 nowych działek rozpoczną 
budowę domów.

Sołtys opowiada o remoncie prowadzonym 
w świetlicy ze środków OSP i budżetu gminy. 
Wykonywane są dwie ubikacje na parterze. 

W tym roku ma być także wykonany dalszy 
remont ze środków Gminnego Funduszu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych i w pomieszczeniach, w których znajdzie 
się świetlica socjoterapeutyczna. W ten sposób 
dzieci będą miały lepsze warunki do nauki  
i zabawy. Oprac. Robert Wrzesiński
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2003
2004

2005
2006

wieś miasto ogólno-gminne miasto wieś ogólno-gminne

ogólno-gminne 50%

miasto 22%

wieś 28%

2003 2004 2005 2006 razem
wieś 1 041 909,13 1 836 217,15 1 172 659,11 1 464 779,00 5 515 564,39
miasto 931 781,76 1 420 180,99 1 287 902,61 793 000,00 4 432 865,36
ogólno-gminne 1 609 431,31 2 631 480,64 3 325 220,46 2 307 888,00 9 874 020,41

3 583 122,20 5 887 878,78 5 785 782,18 4 565 667,00

Trwają prace nad budżetem na 2006 rok. 
Burzliwe dyskusje rozgrzewają w chłodne 
popołudnia salę posiedzeń Rady Miejskiej. 
Potrzeby są przeogromne, i mimo, że na-
sza gmina nie należy do najbiedniejszych 
wiadomo, że wszystkich potrzeb nie uda się 
zaspokoić. Patrząc na braki infrastruktury 
na rozwijających się wsiach, dla przykładu 
w Kamionkach czy w Borówcu widać, że 
aby wybudować niezbędne drogi, chodniki, 

kanalizację, obiekty sportowo-rekreacyjne itd. 
dla jednej wsi potrzeba by było funduszy kilku 
całych inwestycyjnych budżetów gminy. A jeśli 
chodzi o fundusze z UE- na razie susza.

Wybór inwestycji, na które znajdą się 
pieniądze w przyszłym roku to sprawa nieła-
twa szczególnie, że potrzeby są większe od 
możliwości i trzeba z czegoś zrezygnować. 
Podczas dyskusji często dochodzi do szafo-
wania argumentami typu – „bardziej dba się 

o część południową gminy”,  „wy z miasta 
nie widzicie potrzeb wsi” itp. 

Na podstawie danych z UM w Kórniku 
prezentujemy wykresy prezentujące rozkład 
środków finansowych wydatkowanych na 
inwestycje w latach 2003-2006 (w przy-
padku 2006 bierzemy pod uwagę projekt 
budżetu przedstawiony przez burmistrza) 
z podziałem na miasto i wieś oraz środków 
wykorzystanych na remonty i utrzymanie 
dróg gruntowych na terenie miasta i wsi.  

Opr ŁG

BudżET NA WiELkiE PoTrZEBY

Do inwestycji ogólno-gminnych zaliczono: 
- modernizacja ratusza
- budowa przedszkola w Bninie
- budowa przedszkola w Kórniku
- budowa SP w Szczodrzykowie

Środki finansowe wydane na realizację inwestycji na terenie miasta i wsi.
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miasto 6%

wieś 94%

miasto wieś

2003
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1.000.000,00

0,00

wieś miasto

2003 2004 2005 razem
wieś 173 123,32 275 565,68 817 710,49 1 266 399,49
miasto 7 718,48 20 024,08 55 580,10 83 322,66

180 841,80 295 589,76 873 290,59 1 349 722,15

WYDATKOWANO
RAZEM

2003 2004 2005
Biernatki 2648,00 7972,69 13618,40 24 239,09
Borówiec 36450,00 12478,71 286064,68 334 993,39
Błażejewo 2336,00 6916,00 1850,64 11 102,64
Błażejewko 6400,00 2191,50 0,00 8 591,50
Czołowo 1600,00 1615,24 11298,94 14 514,18
Czmoniec 1024,00 5608,00 9643,42 16 275,42
Czmoń 800,00 3940,00 0,00 4 740,00
dachowa 6892,80 15240,80 20 672,66 42 806,26
dziećmierowo 3552,00 2392,50 2 392,50 8 337,00
dębiec 3357,60 658,35 2741,64 6 757,59
gądki 984,00 7463,26 6 111,43 14 558,69
kromolice 1200,00 828,00 53 410,93 55 438,93
koninko 2600,00 1787,50 5 596,93 9 984,43
konarskie 3200,00 6625,00 4 287,98 14 112,98
kamionki 60736,32 55270,79 92 392,52 208 399,63
Mościenica 4900,00 8296,00 12082,59 25 278,59
Pierzchno 6912,00 5567,00 226 642,00 239 121,00
Prusinowo 1200,00 807,40 484,44 2 491,84
radzewo 5532,80 4785,00 15 287,59 25 605,39
runowo 2592,00 5067,96 6 684,54 14 344,50
robakowo-wieś 3504,80 1457,17 721,82 5 683,79
robakowo-os. 8408,00 96309,46 29 186,99 133 904,45
Skrzynki 3092,00 18249,15 9 115,15 30 456,30
Szczodrzykowo 1616,00 1996,00 1 166,00 4 778,00
Szczytniki 1585,00 1157,20 5 794,70 8 536,90
żerniki 0,00 885,00 462,00 1 347,00
kórnik 3718,48 14151,81 39 070,69 56 940,98
Bnin 4000,00 5872,27 16 509,41 26 381,68

 180 841,80     295 589,76     873 290,59     1 349 722,15    

Środki finansowe wydane na remonty i utrzymanie dróg gruntowych na terenie miasta i wsi. STACjA NA oSP
dECYZjA odMoWNA

Jest decyzją w sprawie modernizacji 
stacji bazowej telefonii komórkowej na bu-
dynku OSP przy ulicy Steckiego w Kórniku. 
Po przeanalizowaniu sprawy i przyjęciu pro-
testów okolicznych mieszkańców burmistrz 
Jerzy Lechnerowski odmówił wydania 
środowiskowych uwarunkowań zgody na 
realizację przedsięwzięcia. W uzasadnie-
niu podkreślono sprzeciw jaki mieszkańcy 
wyrazili podczas rozprawy administracyjnej. 
Zauważono też położenie w niewielkiej 
odległości od stacji przedszkola i terenów 
przeznaczonych na zabudowę jednorodzin-
ną. Powołano się również na niewyjaśnioną 
sprawę ewentualnych odszkodowań o jakie 
wnosić mogliby mieszkańcy z powodu utra-
ty wartości nieruchomości. ŁG

TęgiE MroZY
Pękające rury wodociągowe, zamarza-

jące samochody, problemy z dogrzaniem 
domów i instytucji, fantazyjne lodowe wzorki 
na szybach, dymki pary wydobywające się 
z ust przechodniów – jednym słowem mróz. 
Nawet wskazówki na ratuszowym zegarze 
zamarzły.

Jak dowiedzieliśmy się dzięki Instytu-
towi Dendrologii PAN w Kórniku, który od 
dawien dawna bada i dokumentuje dane 
meteorologiczne, tegoroczna zima jest 
najzimniejsza od lat. 

Najniższą w tym roku temperaturę 
zanotowano w nocy z 22 na 23 stycznia. 
Termometry wskazały -32,5◦C przy gruncie 
i -27,3◦C w klatce pomiarowej na wysokości 
2 metrów. Niższą temperaturę zanotowano 
aż 19 lat temu, zimą na przełomie 1986/87 
kiedy badania wskazały -32,6◦C. Jeszcze 
zimniej było na przełomie 1928/29 kiedy 
temperatura spadła do -34,1◦C.

W dniach 22-25 stycznia doszło do kilku 
awarii sieci wodociągowych. Z pękniętych 
rur na ul. Poznańskiej w Kórniku i na jednym 
z osiedli w Borówcu trysnęły strugi wody 
zamarzając na drogach. Kilka domów na 
Poznańskiej nie miało wody niemal 3 dni. 
Trudno było zlokalizować miejsce pęknięcia 
tym bardziej, że przemarznięcie gleby się-
gało ok. 60 cm. Z powodu mrozu Aquanet 
nie przysłał specjalistycznego sprzętu, 
który mógłby szybciej zlokalizować wyciek. 
Na szczęście awaria została usunięta 25 
stycznia w godzinach wieczornych. Trudno 
zliczyć drobniejsze awarie sieci. Często 
wynikały jednak ze złego zabezpieczenia 
odcinków za które odpowiedzialni są od-
biorcy wody. Opr. ŁGWODKOM w akcji
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Na spotkaniu Komisji Ochrony Srodowi-
ska RM w Kórniku dnia 12 stycznia 2006 
odbyła się prezentacja ekspertyzy i projektu 
rekultywacji wysypiska w Czmoniu. Przypo-
mnijmy, że wstępna prezentacja miała już 
miejsce w zeszłym roku, jednak nie mógł 
być wtedy obecny autor opracowania dr 
inż. Andrzej Skalmowski. Tym razem autor 
był obecny i zreferował sytuację oraz wy-
konany na zlecenie inwestora  czyli Sater 
Kórnik plan. 

 Potwierdziło się, że skarpy są niewłaś-
ciwie ukształtowane. Stosunek nachylenia 
wynosi 1:1,5 co oznacza wciąż aktualne 
niebezpieczeństwo osuwania się zwałów 
śmieci. Dalej czytamy w ekspertyzie:

„Powierzchnię skarp stanowią bezpo-
średnio odpady, bez dodatkowego zabez-
pieczenia i przykrycia. Nie zabezpieczona 
powierzchnia skarp jest podatna na roz-
mycia. 

(...)Szczelna niecka 
wewnętrzna jest całko-
wicie wypełniona odcie-
kami, które przelewają 
się ponad koroną ob-
wałowań ziemnych (...) 
i wypływają lokalnie na 
skarpę.  

Wypełnienie niecki 
składowiska odciekami, 
jest wynikiem niespraw-
ności drenażu wewnętrz-
nego. (...)Nie ma prak-
tycznie możliwości jego 
udrożnienia. Proces ten 
będzie się nasilał aż do 
całkowitego zaniku funk-
cjonowania.

Rowy podskarpowe 
(opaskowe) nie speł-
niają swojego zadania. 
Nie odprowadzają w prawidłowy sposób 
ujętej wody do zbiornika.

 Uszczelnienia rowów podskarpo-
wych nie są zabezpieczone płytami 
betonowymi. 

Składowisko zostało wyposażone w 
system odgazowujący w postaci studni z 
kręgów betonowych o średnicy 1.0 m. 

 Większość studni została uszkodzo-
na lub zasypana odpadami. 

 (...) W listopadzie 2005 roku stan 
składowiska nie pozwala na wydanie 
pozytywnej opinii dotyczącej jego od-
działywania na środowisko 

Szczególny niepokój budzi: 
Korekcja złoża odpadów poprzez ich 

odspajanie z wierzchowiny, przemiesz-
czanie i wbudowywanie w skarpy 

Braki w warstwie izolacyjnej na 
wierzchowinie sprzyjają uciążliwości 
zapachowej, rozwiewaniu lekkich frakcji 
odpadów, emisji bioaerozoli oraz sprzy-
jają infiltracji wód opadowych w złoże 
odpadów 

Wysiąki na skarpach będące konse-
kwencją braku sukcesywnej rekultywacji, 
wadliwie wykonanych ujęć biogazu oraz 
niefunkcjonowaniem drenażu wewnętrz-
nego. 

Improwizowane działania mające na 
celu ujęcie wydostających się z wysiąków 
odcieków nie spełniają zakładanej roli (likwi-
dacja skutków a nie przyczyn) a często są 
przyczyną dalszych zniszczeń skarp 

Dla potrzeb ujęcia wód spływowych i 
wysiąków wykonano zaimprowizowane 
rowy opaskowe których działanie jest 
zaprzepaszczane w wyniku braku ich nale-
żytej konserwacji. Rowy są przepełnione a 
teren wokół nich jest pokryty rozwiewanymi 
odpadami. 

Brak sukcesywnej rekultywacji skarp 
powoduje podatność na erozję wodną 
Wymywany grunt odsłania złoże odpadów 
powodując wzmożenie uciążliwości odoro-
wej oraz wzrost ładunku zanieczyszczeń w 
wodach spływowych 

Przepełnienie zbiorników grozi zanie-
czyszczeniem środowiska gruntowo-wod-

nego w przypadku przelania się odcieków 
jak również uszkodzeniem zbiornika w razie 
utraty stateczności skarpy 

Brak odgazowania którego konsekwen-
cją są między innymi częste samozapłony 
składowiska, uciążliwość odorowa oraz 
trudności w zazielenianiu nasypu odpadów. 
Wadliwe projektowanie, wykonanie i stan 
systemu odgazowującego przyczynia się 
do zawodnienia bryły oraz do uciążliwości 
odorowej”

W podsumowaniu czytamy m. in. że:
„Brak szybkich działań zakresie popra-

wy stanu tych elementów będzie zwiększać 
ryzyko zagrożenia technicznego i środo-
wiskowego 

Składowisko odpadów w Czmoniu sta-
nowi istotną uciążliwość dla środowiska. 

Konieczne jest podjecie zdecydowa-
nych systemowych prac mających na celu 
rekultywacje terenu składowiska 

Składowisko powinno zostać poddane 
rekultywacji biologicznej i technicznej.

Prawidłowe przeprowadzanie rekul-
tywacji winno eliminować przyczyny od-
działywania składowiska na środowisko a 
nie skutki.”

W projekcie rekultywacji dr inż. Skal-
mowski starał się zawrzeć działania mające 

na celu zminimalizowanie zagrożeń opisa-
nych w ekspertyzie. Głównym elementem 
projektu, oprócz obsadzenia roślinnością i 
odgazowania był pomysł korekty  nachyle-
nia skarpy do stosunku 1:2,5. Technicznie 
nie jest wskazane i opłacalne by robić to 
rozbijając spójność już usypanych skarp, 
więc wymagałoby to dowiezienia wielkiej 
ilości nowych odpadów.

I tu rodzi się problem. Jakie miały by 
to być odpady? Na poprzednim spotkaniu 
dotyczącym rekultywacji, które odbyło się w 
zeszłym roku przedstawiciele spółki Sater 
jasno stwierdzili, że mogą to być tylko odpa-
dy komunalne. Podobną opinię wyraził 12 
stycznia bieżącego roku dr inż. Skalmowski, 
jednak zapytany przez prowadzącego spot-
kanie radnego Wojciecha Królikowskiego czy 
mogą to być również gruzy i ziemia stwier-
dził, że taki materiał jest równie odpowiedni 
jeśli nie lepszy. Zważywszy na zbliżającą 
się przebudowę „trasy katowickiej”, budowę 

obwodnicy w kierunku 
Śremu oraz inne remonty 
dróg jasnym się wydaje, 
że takiego materiału bę-
dzie w najbliższych latach 
pod dostatkiem. Autor 
projektu przyznał, że w 
tego typu opracowaniach 
bierze się pod uwagę 
sytuację zwykle spotyka-
ną, w któryej najczęściej 
ziemia i gruz w takich 
ilościach nie są dostępne, 
dlatego bardziej realnym 
wydawało się użycie od-
padów komunalnych. Jak 
stwierdzili przedstawiciele 
Czmonia – nie ma mowy o 
dowożeniu nowych śmieci 
komunalnych. Są oni go-
towi do przedsięwzięcia 
drastycznych środków, w 

tym blokady dróg dojazdowych do obiektu. 
Podobny sprzeciw wobec kolejnych ton od-
padów komunalnych wyrazili radni. 

Jakie będą dalsze losy rekultywacji? 
Korekcja skarpy przy pomocy ziemi, gruzów 
i podobnych materiałów nie jest „na rękę” 
spółce Sater, która chce zarobić nawet 
na rekultywacji. Podczas dyskusji Andrzej 
Skalmowski przyznał, że pozytywna opinia 
jaką miało składowisko w pierwszych latach 
działania nadal egzystuje wśród fachowców 
w dziedzinie ochrony środowiska. Kto jednak 
na własne oczy zobaczy stan składowiska 
drastycznie zmienia zdanie.

Przedstawiciel większościowego udzia-
łowca czyli spółki Sater oskarżył władze 
gminy o zatajenie, w momencie zakupu 
udziałów przez inwestora włoskiego, infor-
macji o problemach spółki. Nie potrafił jednak 
w żaden sposób udowodnić, że ktokolwiek 
pytał Radę Miejską czy Burmistrza o opi-
nię w tej sprawie a przedstawiciele Gminy 
Kórnik kategorycznie stwierdzili, że takich 
pytań nie było a o sprzedaży dowiedzieli się 
z gazet. Wygląda na to, że strona silniejsza, 
czyli udziałowiec większościowy chce znowu 
winę za zaistniałe nieprawidłowości zrzucić 
na stronę słabszą, czyli mniejszościowego 
udziałowca- naszą gminę. ŁG

rEkuLTYWACjA WYSYPiSk

Dr inż. Skalmowski referuje problem
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KÓRNIK
ul. Dworcowa 2

ul. Poznańska 54

tel. (61) 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

transport GratIs

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. (61) 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)

Grzegorz Kowalski
62-035 Kórnik-Bnin, Rynek 3

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

tel. kom. 0605781862

TapiceRsTwo
MeBlowo-saMochodowe

ReKlAMY

szczodrzykowo, ul. Dworcowa 23
62–035 Kórnik

tel./fax (061) 817 10 71

PŁYTKI CERAMINCZNE
GRESY • KLEJE • FUGI

PŁYTY GIPSOWE 
Zapraszamy:

pn.–pt. 8.00–17.00
sob. 8.00–13.00

Sprzątanie  domu 2 razy w tygodniu
– profesjonalnie 

Oferty należy składać w redakcji „Kórniczanina” z dopiskiem na 
kopercie „sprzątanie”. Redakcja nie udziela informacji.

tel. (61) 8171 127
a

MIEJSCE NA TWOJĄ 
REKLAMĘ
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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. 061 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

Borówiec, ul. Poznańska 83
Tel./fax 663-90-81, 0508 136 344, (61) 87 88 050

ORKIESTRA  
jakich mało

* wesela
* karnawał

* uroczystości rodzinne
* biesiady itp.

Dobór repertuaru według 
upodobań Klienta

tel. 661 336 233

tel./fax (61) 817-89-20, tel. (61) 818-99-02

usługi transportowe
samochodem dostawczym

1,5 T + przyczepka.
Wystawiam faktury VAT

tel: 0503 178 333
tel: 061 8170 326
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KRONIKA KRYMINAlNA
Zdarzenia na terenie gminy Kórnik 

w okresie od dnia 09.01.2006 r. do 
22.01.2006 r.

1. w dniu 09.01.2006 r. w Gadkach na 
terenie jednej z firm funkcjonariusze 
KP w Kórniku zatrzymali sprawcę 
kradzież kamery video,

2. w dniu 11.01.2006 r. mieszkaniec Kór-
nika powiadomił policję o dokonanej 
kradzieży z parkingu zestawu cięża-
rowego tj. ciągnika siodłowego marki 
Renault Premium wraz z naczepą 
marki Wielton,

3. w nocy dnia 15.01.2006 r. KP w Kórni-
ku został powiadomiony przez miesz-
kańca Prusinowa o kradzieży zestawu 
ciężarowego z terenu jego posesji. 
Ciężarówkę odnaleziono porzuconą 
na terenie powiatu średzkiego,

4. w dniu 16.01.2006 r. mieszkaniec 
Kórnika powiadomił o dokonanej 
kradzieży dwóch lamp zespolonych 
od samochodu marki Fiat Ducato w 
Kórniku,

5. w tym samym dniu dzielnicowy zatrzy-
mał mieszkańca Kórnika poszukiwa-
nego przez tut. komisariat,

6. w dniu 16.01.2006 r. w Koninku oraz 
Gadkach odnaleziono dwa samo-
chody marki Fiat Seicento, który były 
skradzione w na terenie działania KP 
Poznań – Nowe Miasto,

7. tego samego dnia KP w Kórniku zo-
stał powiadomiony przez mieszkańca 
Kórnika o podejrzeniu kradzieży wody 

przez właściciela nierucho-
mości w Kórniku,

8. w dniu 18.01.2006 r. mieszkanka Ka-
mionek powiadomiła tut. komisariat o 
oszustwie internetowym przy zakupie 
dokonanym podczas aukcji interneto-
wej,

9. w dniu 19.01.2006 r. powiadomiono 
KP Kórnik o dokonanej kradzieży z 
włamaniem do pomieszczenia gospo-
darczego na terenie posesji w Czmo-
niu, skąd sprawca dokonał kradzieży 
piecyka gazowego,

10. w dniu 20.01.2006 r. w m. Dachowa 
funkcjonariusze KP Kórnik zatrzymali 
poszukiwanego celem osadzenia w 
Areszcie  Śledczym,

11. w dniu 21.01.2006 r. funkcjonariusze 
Ogniwa Prewencji zatrzymali na ul. 
Średzkiej w Kórniku nietrzeźwego 
kierującego samochodem marki Ford 
Eskort,

12. w tym samym dniu mieszkaniec 
Kórnika powiadomił o dokonanym 
wielokrotnie uszkodzeniu wkładek 
zamka w drzwiach prowadzących do 
pomieszczenia gospodarczego,

13. tego samego dnia mieszkaniec Kórni-
ka powiadomił o dokonanej kradzieży 
kołoaków od samochodu marki Citro-
en Sara,

W okresie od dnia 09.01.2006 r. do 
dnia 22.01.2006 r. na terenie gminy Kór-
nik funkcjonariusze tut. KP obsługiwali 
nw. kolizje drogowe:

1. 12.01.2006 r. – Gądki, ul. Zbożowa 
– kierujący samochodem ciężarowym 
marki Volvo nie dostosował prędkości 
do warunków ruchu i w czasie wykony-
wania manewru skrętu w lewo wpadł 
w poślizg uszkadzając sygnalizator 
drogowy,

2. 12.01.2006 r. – Kórnik, ul. Śremska 
– kierujący samochodem ciężaro-
wym marki IVECO nie dostosował 
prędkości do warunków na drodze i 
doprowadził do zderzenia z jadącym 
z przeciwka samochodem marki Mit-
subishi Colt,

3. 12.01.2006 r. – Kórnik, ul. Poznańska 
– kierujący samochodem marki Fiat 
Ducato nie dostosował prędkości do 
warunków na drodze i najechał na 
schody prowadzące do sklepu,

4. 17.01.2006 r. -  Kórnik, wjazd na drogę 
nr 11 z ul. Poznańskiej – kierujący 
samochodem marki Opel Corsa nie 
dostosował prędkości do warunków 
ruchu i uderzył w tył prawidłowo 
jadącego samochodu marki Toyota 
Corolla,

5. 20.01.2006 r. – Kórnik, ul. Zamkowa 
– nn. kierujący samochodem typu 
„Bus” zajechał drogę prawidłowo ja-
dącemu ciągnikowi siodłowemu marki 
Mercedes wraz z naczepą, w wyniku 
czego pojazd marki Mercedes wpadł 
w poślizg i zjechał z drogi uszkadzając 
słupki i schody,

6. 21.01.2006 r. – Kórnik, Pl. Niepodle-
głości – kierujący samochodem marki 
Fiat Brava doprowadził do zderzenia 
z samochodem marki Opel Vectra. ■

W oBiEkTYWiE kÓrNiCZANiNA
UWAGA NA DROGACh!

Jak zapowiadają synoptycy fala mrozów 
to nie koniec problemów pogodowych tej 
zimy. Znów ma padać śnieg a temperatura 
poniżej zera utrzymywać ma się przez 
dłuższy czas.

Trudne warunki na drogach wymagają 
od kierujących pojazdami szczególnej uwa-
gi i zachowania wielkiej ostrożności. 

W ostatnim czasie znów doszło do 
kilku poważnych wypadków. W zderzeniu 
do jakiego doszło 19 stycznia zginął młody 
człowiek. Jadąc samochodem osobowym 
„trasą katowicką” w kierunku Poznania, 
za skrzyżowaniem z drogą prowadzącą 
do Obserwatorium Astronomicznego na 
Borówcu z niewyjaśnionych do końca przy-
czyn zjechał na drugą nitke trasy i uderzył 
w jadący w przeciwnym kierunku autobus 

kórnickiego Kombusu. Zginął na miejscu. 
Dzień później w godzinach wieczornych 
„tirowi” jadącemu przez Prowent na ostrym 
zakręcie zajechał drogę inny pojazd. Cię-
żarówka wpadła w poślizg i przeleciawszy 
przez chodnik wylądowała w pasie zieleni 
na brzegu jeziora. Służby ratownicze, poli-
cjanci KP Kórnik i strażacy z OSP pracowali 
kilka godzin by usunąć skutki zdarzenia. 
Droga była zablokowana. ŁG 
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ogŁoSZENiE
o przystąpieniu do sporządzenia  zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik w części dot. dz. nr ewid. 

6/12,
w miejscowości Żerniki, rejon węzła Żerniki

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i za-
gospoda-rowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiada-
miam o podjęciu przez Radę Miejską w Kórniku uchwały Nr XLVII/512/2005 z 

dnia 30 listopada 2005r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kie-
runków za-gospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik, w części dotyczą-

cej działki nr ewid. 6/12 w miejscowości Żerniki, rejon węzła Żerniki.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, pl. 
Niepod-ległości 1, 62-035 Kórnik, w godzinach urzędowania, w terminie do 10 
lutego 2006r. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodaw-

cy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

UWAGA!!!  
W związku z nowelizacją 
ustawy o świadczeniach 
rodzinnych ustawą z dnia 
29 grudnia 2005 r. o zmia-

nie ustawy o świadczeniach 
rodzinnych (Dz. U. Nr 267, 
poz.2260) uchyla art. 25  

a tj. obowiązek weryfikacji 
prawa do świadczeń ro-

dzinnych w połowie okresu 
zasiłkowego. Tym samym  

w marcu br. nie będzie  
prowadzona weryfikacja 

prawa do świadczeń  
rodzinnych.

Kierownik OPS w Kórniku

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GMINY KÓRNIK

z dnia 23 stycznia 2006 r.

Na podstawie uchwały Nr XLVIII/530/2005 Rady Miejskiej w Kórni-
ku z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie przywrócenia Bninowi praw 

miejskich, podaję do wiadomości informację o terminach i miejscach 
zebrań mieszkańców, na których odbędą się konsultacje społeczne:

06.02.2006r.o godz.18:00
w Szkole Podstawowej w Radzewie - dla mieszkańców wsi  

Radzewo, Dworzyska, Trzykolne Młyny, Czołowo, Konarskie

07.02.2006r. o godz.18:00
w Szkole Podstawowej w Szczodrzykowie ul. Ogrodowa 21 - dla 

mieszkańców wsi Szczodrzykowo, Runowo, Dziećmierowo,  
Pierzchno, Celestynowo, Kromolice

08.02.2006r.o godz.18:00
w Gimnazjum w Robakowie ul. Szkolna 3 - dla mieszkańców  

wsi Robakowo, Dachowa, Żerniki, Gądki

09.02.2006r.o godz.18:00
w budynku przy ul. Szkolna 2 w Borówcu – dla mieszkańców wsi 
Borówiec, Skrzynki, Mościenica, Szczytniki, Koninko, Kamionki, 

Jaryszki, Świątniczki

10.02.2006r. o godz.18:00
w Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku-Bninie –wejście od 

ul.Jeziornej – dla mieszkańców Kórnika-Bnina, wsi Biernatki,  
Prusinowo, Dębiec, Błażejewko, Błażejewo, Czmo , Czmoniec

15.02.2006r.o godz.18:00
w Domu Strażaka w Kórniku ul. 20 Października 93 - dla  

mieszkańców miasta Kórnika

Mieszkańcom Gminy Kórnik postawione będzie następujące pytanie:
„Czy jest Pani/Pan za przywróceniem Bninowi praw miejskich ?”
Osoby uprawnione do udziału w konsultacjach w sprawie przywró-
cenia Bninowi praw miejskich wyrażą swoją opinię poprzez jawne 
głosowanie w następujących wariantac: „jestem za”, „jestem prze-

ciw”, „wstrzymuję się”.

 Zapraszam mieszkańców gminy do udziału w konsultacjach.

Burmistrz Gminy Jerzy Lechnerowski
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ZMiANA orgANiZACji 
RUChU NA DROGACh 
WokÓŁ kÓrNiCkiEgo rYNku

Koszmar – tym słowem można opisać 
problemy komunikacyjne jakie pojawiają 
się w centrum Kórnika w dni powszednie  
a szczególnie w czwartki. Nie ma gdzie 
zaparkować, przez to często zdarza się, 
że zdesperowani mieszkańcy zostawiają 
pojazdy w miejscach niedozwolonych. 
Powoduje to niebezpieczne sytuacje na 
skrzyżowaniach, gdzie nieprawidłowo 
zaparkowane auta ograniczają widocz-
ność. Dwukierunkowe, wąskie uliczki 
zapchane zaparkowanymi samochodami 
są pułapką dla nie mogących minąć się 
pojazdów. 

Być może sytuacja ulegnie popra-
wie. Od długiego czasu trwały starania 
o stworzenie planu zmiany organizacji 
ruchu w centrum Kórnika. Ostatecznie  
powstał taki projekt opracowany przez 
Wiktora Bujko w 2005 roku. 

Projekt nie przewiduje większych 
zmian w organizacji ruchu na głównej 
trasie przelotowej przez Plac Niepodle-
głości, czyli na drodze wojewódzkiej nr 
434  i na równoległej do niej drodze jed-
nokierunkowej. Jedną małą zmianą jest 
wprowadzenie  na przejściu dla pieszych 
z sygnalizacją świetlną trybu ostrze-
gawczego ( światło żółte pulsujące dla 
ruchu samochodów) w godzinach 22:00 
– 5:00. Ciekawym pomysłem zawartym w 
projekcie jest budowa tzw. „wyokrąklenia  
prawoskrętu”  w ul. Szkolną obok LO 
(wyokrąglenie wykonane może być z two-
rzywa lub przez okrawężnikowanie). 

Na ul. Pocztowej planuje się wpro-
wadzić ruch jednokierunkowy od ul. 
Wojska Polskiego do rynku. Pozwoli to 
na stworzenie miejsc parkingowych dla 
13 pojazdów

Ul. Kolegiacka na której wprowadzony 
będzie zakaz wjazdu pojazdów powyżej 
3,5t. ma również być jednokierunkowa 
ale od rynku do ul. Wojska Polskiego.

Ulica Wojska Polskiego w planach 
jest jednokierunkowa z ruchem od ul 
Średzkiej do ul. Pocztowej a od ul Pocz-
towej do pl. Powstańców Wlkp dwukie-
runkowa.

Na części jednokierunkowej znajdzie 
się miejsce parkowania dla 38 aut i po-
wstanie 5 przejść dla pieszych. Z obu 
stron – zarówno od ul. Średzkiej i ul. 
Szkolnej zakaże się wjazdu ciężarówek. 

Zapraszamy do analizy zapropono-
wanych rozwiązań. 

Na koniec spostrzeżenie – wszelkie 
przepisy i uregulowania nie zdawać będą 
egzaminu gdy nie będą przestrzegane 
i egzekwowane. Dobrym przykładem 
jest np przejście dla pieszych na ul 
.Poznańskiej przy LO. Tuż przy pasach, 
niezgodnie z przepisami stawiane są 
nawet furgonetki i czynią przechodzenie 
przez jezdnię strasznie niebezpiecznym. 
Ale o tym mówi się i mówi a ciągle nic się 
nie zmienia. ŁG
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Gdy spoglądamy na nasze pociechy, 
często zastanawiamy się kim będą w 
przyszłości, jak ułożą sobie życie. Staramy 
się ustrzec córkę, syna przed grożącymi 
niebezpieczeństwami. Z pewnością jednym 
z nich jest uzależnienie od alkoholu, które 
kradnie wewnętrzną wolność człowieka i 
– niestety - według statystyk – najczęściej 
występuje i ma swoje korzenie właśnie 
w rodzinie, gdzie jeden z rodziców, albo 
nawet oboje są zniewoleni tym nałogiem. 
Przyczyn tego stanu można upatrywać w 
różnego rodzaju sytuacjach np. w utracie 
pracy, niemożności jej znalezienia, pra-
coholizmowi, śmierci bliskiej osoby lub jej 
odejściu, kłótniach współmałżonków, bie-
dzie materialnej. Wszystko to wraz z często 
odczuwalnym brakiem jednolitego modelu 
wychowania nie pozostaje bez wpływu na 
psychikę dziecka, jego rozwój, relacje z 
naturalnymi opiekunami, którzy – bądź co 
bądź – stanowią dlań najważniejszy wzór 
do naśladowania.    

Co zatem robić, by zminimalizować 
ryzyko zapadnięcia na tę chorobę przez 
dziecko? Jak zapobiegać wystąpieniu 
schorzenia? 

Niewątpliwie pierwszorzędną rolę w 
wychowaniu, a co za tym idzie w działa-
niach prewencyjnych względem dziecka, 
odgrywa rodzina. To tutaj każda osoba 
powinna doświadczać niepowtarzalnej 
atmosfery dającej szczęście, nabywać 
zdolność odczuwania piękna jakie niesie 
ze sobą życie ludzkie. 

Karol Rogers określił trzy niezbędne 
warunki powstawania klimatu sprzyjające-
go rozwojowi osobowości: autentyczność, 
bezwarunkową akceptację oraz empatię. 
Autentyczność jest rozumiana jako we-
wnętrzna zgoda, naturalność i rzeczywi-

stość, czyli bycie sobą bez nakładania 
masek. Z kolei by móc zaakceptować 
drugiego człowieka, trzeba najpierw zaak-
ceptować samego siebie. Bezwarunkowa 
akceptacja jest dyspozycją wewnętrzną 
wyrażającą się uczuciem ciepła i sympatii. 
Empatia to umiejętność wczuwania się w 
położenie innej osoby, wejście w świat jej 
wewnętrznych doznań, przy jednoczesnej, 
głębokiej identyfikacji z nimi  . 

Na takiej bazie możliwy jest prawidło-
wy przebieg procesu wychowania, który 
w głównej mierze powinien być oparty na 
autorytecie rodziców. Ważne przy tym jest 
– jak pisze znany psycholog Osterrieth – by 
wzajemne relacje ojca i matki nacechowane 
były troską, szacunkiem i cierpliwością sta-
nowiąc niepowtarzalny wzór dla młodego 
człowieka i jego dopiero kształtującej się 
osobowości – tak bardzo podatnej przecież 
na wpływy z zewnątrz  . 

Wspólne przebywanie dziecka z matką 
– największym w początkowym okresie 
życia obiektem miłości – oraz ojcem 
– „głową” rodziny budowane na pokojowym 
i pozytywnym współistnieniu w sposób 
jednoznaczny oddziałują korzystnie na 
przystosowanie społeczne w późniejszych 
latach. Właściwe ustosunkowanie się ojca 
do roli jaką ma pełnić wobec dziecka, jest 
miarą osiągniętej przez niego dojrzało-
ści społecznej. Mężczyzna pozbawiony 
możliwości spełniania funkcji ojcowskich 
traci niepowtarzalne źródło stymulatorów 
własnego rozwoju. Właściwie rozumiana 
miłość ojcowska i macierzyńska uzupełniają 
się prowadząc do wykształcenia u dziecka 
jasnego systemu wartości. Kilkuletni brzdąc 
widząc kochających się ojca i matkę, szacu-
nek jakim siebie darzą, wzajemne zaufanie, 
czuje się bezpiecznie. 

Obserwacja miłości między rodzicami 
jest źródłem spokoju i radości dla malu-
cha. Autentyczność ich postaw pozwala 
na jasne rozumienie obowiązujących w 
społeczeństwie norm i wartości. Dobrze, 
jeżeli w okresie dorastania, gdzie rówieś-
nicy zajmują coraz ważniejsze miejsce, 
będzie miał oparcie w rodzicach, co w 
znacznym stopniu przyczynia się do o wiele 
łatwiejszego pokonywania trudności życia 
codziennego.

Istotne w tym procesie są rozmowy. 
Starajmy się słuchać uważnie, co mówi 
do nas nasz Skarb. Zwracajmy uwagę nie 
tylko na słowa, ale i na brzmienie głosu, 
mimikę, gestykulację. Dajmy poznać 
dziecku, jak je rozumiemy powtarzając 
nawet od czasu do czasu jego wypo-
wiedź, zadając dodatkowe, pomocnicze 
dla nas pytania, gdy pewna jej część jest 
niezrozumiała. W ten sposób unikniemy 
zbędnych nieporozumień w komunikacji. 
Poświęcony na dialog z dzieckiem czas 
z pewnością w przyszłości zaprocentu-
je. Starajmy się organizować wspólne 
wyjazdy, imprezy, zabawy okolicznoś-
ciowe.

Wszystkie te aktywności są niezbęd-
ne do wykształcenia zdolności trzeźwe-
go, realistycznego myślenia, wchodzenia 
w dojrzałe relacje interpersonalne. Wtedy 
dziecko będzie zdolne, by na zachęty do 
„sztucznego wywoływania pozytywnych 
uczuć” przez alkohol mówić „NIE”.   

mgr Justyna Kuehn, psycholog
Poradnia Psychologiczno-Pedagogicz-

na Filia w Kórniku 

Zapraszamy rodziców na indywidualne 
konsultacje. Prosimy o wcześniejsze, oso-
biste lub telefoniczne, ustalenie terminu 
spotkania – PPP Filia Kórnik, ul. Poznańska 
34a ,pok. 312, tel. 061-8170907, w godz. 
8.30 – 12.30.

DROGI DO ROZUMIeNIA 
NASZYCh DZIeCI

Mroźna, zimowa aura nie przeszko-
dziła członkom kórnickiego Związku 
Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej 
i  Byłych Więźniów Politycznych przybyć 
na coroczne spotkanie noworoczne, które 
odbyło się w sali Domu Strażaka w dniu 
18 stycznia 2006 roku.

Prezes Koła Franciszek Rozmiarek 
otworzył spotkanie i powitał przybyłych 
gości: wiceburmistrza Hieronima Urbanka, 
przewodniczącego Rady Miejskiej Macieja 
Marciniaka, sekretarza Zarządu Okręgo-
wego Lucjana Kosterkiewicza,  zastępcę 
sekretarza Bogumiłę Jałoszyńską i główną 
księgową Zarządu Okręgowego Barbarę 
Krawczyk oraz komendantkę 

Hufca ZHP Kórnik, harcmistrz Krystynę 
Antkowiak także wszystkich członków i 
sympatyków Koła. 

Ponieważ  Ks. Kanonik Jerzy Kędzier-
ski nie przybył na spotkanie, rolę ducho-
wego przewodnika przejął  Teodor Kijak,  
zaproponował rozpoczęcie uroczystości  

kolędą ,,Wśród nocnej ciszy” i  podzielenie 
się opłatkiem.

Łamano się opłatkiem, a następnie 
głos zabrał wiceburmistrz  przekazując 
życzenia od samorządu lokalnego oraz 
sekretarz Zarządu od władz Okręgu.
Tradycją  kórnickiego Związku stało się 
wręczanie  na spotkaniu noworocznym 
różnych dyplomów m.in. członkom, którzy 
pomimo doczekania sędziwego wieku 
pozostają w stałych kontaktach z Kołem.  
W tym roku  na wniosek Zarządu Koła, 
Zarząd Okręgowy wyróżnił następują-
cych Dostojnych Jubilatów: Stanisława 
Gęstwę, Stanisława Garczyka,  Józefa 
Rajkowskiego, Kazimierza Roszaka, 
Jana Szczeszka i Sylwestra Turtonia. Za 
aktywną działalność społeczną na rzecz 
Koła dyplomami uhonorowano: Irenę Sa-
wicką, Anielę Lis, Romana Burzyńskiego, 
Mariana Jankowiaka, Jana Koralewskiego, 
Mieczysława Konowalczyka, Leona Okup-
niaka i Ludwika Plewińskiego. Ponadto za 

dobrą współpracę dyplomy otrzymali: ks. 
Kanonik Jerzy Kędzierski- proboszcz para-
fii kórnickiej, burmistrzowie Miasta i Gminy 
Kórnik –Jerzy Lechnerowski i Hieronim 
Urbanek, przewodniczący Rady Miejskiej 
– Maciej Marciniak, Wanda Smolik –Ernest 
-  lekarz Przychodni w Kórniku, sekretarz 
Koła- Teodor Kijak i Irena Rozmiarek. 

Spotkanie przebiegało w miłej atmosfe-
rze przy ciastku i kawie. Halina Danieluk

NOWOROCZNe SpOTKANIe  
kÓrNiCkiCh  koMBATANTÓW

W związku z organizacją  
uroczystości nadania medali  

„Za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie”  

Urząd Stanu Cywilnego  
w Kórniku zwraca się z prośbą 
o zgłaszanie par małżeńskich 

obchodzących w roku 2006 Złote Gody.  
Termin zgłaszania: do 30 marca 
2006 roku, tel. 061 8170 411 

w. 609 lub USC Kórnik Pl. 
Niepodległości 1 pok. 12.

Zamek w Kórniku  
oraz Wydawnictwo Kurpisz

zapraszają naWieczór Zamkowy

ZAMEK PRZEMYSŁA
NA ZAMKU W KÓRNIKU

W spotkaniu wezmą udział:
Włodzimierz Łęcki

Przewodniczący Komitetu Odbudowy 
Zamku Królewskiego w Poznaniu

oraz Zygmunt Rola 
autor książki „Tajemnice zamku Przemysła”

Piątek, 18 listopada 2005 r., godz. 17.00, Zamek w Kórniku
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OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO
 A.KACZMAREK   

informuje, że otwarcie nowego kursu prawa jazdy kat. B nastąpi  23.01 
oraz  25.01 o godz.18,00. w Szkole Podstawowej NR 1, ul. Staszica. 

Zapisy i informacje w biurze Ośrodka na ul. Harcerskiej 1,  
(czynne: wtorki, środy i czwartki od 12,00 do 15,30, tel. 0696505233, 0602631288)

Trzej Królowie, anielskie zastępy 
i pasterze przyszli powitać małego 
Jezuska, którym opiekowali się trosk-
liwi rodzice. Gdzie? Tym razem nie w 
Betlejem ale ... w Centrum Tenisowym 
państwa Przychodzkich. Przedstawie-
nia Jasełek są charakterystyczne dla 
okresu Bożego Narodzenia ale ewene-
mentem jest chyba, by ich organizacją 
zajmowali się pracownicy prywatnej 
firmy wraz z rodzinami. 

Na ten oryginalny pomysł wpadła 
pani Maria Przychodzka kierująca 
Wielkopolskim Centrum Zaopatrzenia 
Lecznictwa ANMED. Jak mówi pani 
Maria: „ Co roku organizowaliśmy Wigilię 
–ale tym razem zamiast, tak jak inne 
firmy, podawać karpia przed świętami, 
wraz z pracownika-
mi postanowiliśmy 
zrobić coś innego.” 
I udało się wyśmie-
nicie. Do pracy nad 
przedstawieniem 
włączy l i  s ię  n ie 
tylko pracownicy 
ANMEDu ale rów-
nież ich rodziny. 
Ktoś zbudował żłó-
bek, ktoś podium, 
inny postarał się o 
dekoracje z żywej 
zieleni. Głównymi 
aktorami było pięt-
naścioro dzieci, ale 
to rodzice wykonali 
śliczne stroje oraz 
zajęli się wyborem 
scenariusza i re-
żyserią. Nie obyło 
się bez śpiewania 
kolęd i słodkich prezentów dla małych 
aktorów. Wszyscy skosztować mogli 
między innymi pysznego tortu mako-
wego domowej roboty i wspaniałych 
pączków. 

Jak podkreśla pani Maria Przy-
chodzka główną ideą była integracja 
pracowników. Zamiast popularnych w 
innych firmach „wywozów” pracowni-
ków bez rodzin na mocno „zakrapiane” 
imprezy integracyjne daleko od domów, 
w ANMEDzie włączono do twórczej pra-
cy całe rodziny. Trzeba podkreślić, że 
większość pracowników to mieszkańcy 
naszej gminy. 

ANMED obchodził w minionym roku 
jubileusz 15lecia. Na początku swego 
istnienia zajmował się głównie dosta-
wami sprzętu jednorazowego użytku 
dla Służby Zdrowia. Profil działalności 

został znacznym nakładem środków 
finansowych i organizacyjnych całko-
wicie odmieniony. O działalności WCZL 
ANMED rozmawiamy z panią dyrektor 
Marią Przychodzką:

Czym się Państwo aktualnie zajmują?
Poszukując nowych dróg rozwoju, a 

także badając potrzeby polskiej Służ-
by Zdrowia doszliśmy do wniosku, ze 
najbardziej zaniedbaną i wymagającą 
inwestycji dziedziną jest higiena i stery-
lizacja szpitalna. Motywacją do pracy w 
tym zakresie były również zmiany prze-
pisów po wejściu Polski do UE. W tym 
miejscu trzeba zauważyć, że niewiele 
firm w naszym kraju specjalizuje się w 
tym trudnym temacie.

Jak to wygląda w praktyce szpitalnej?
W każdym szpitalu znajduje się, a 

raczej powinno znajdować się miejsce 
zwane Centralną Sterylizatornią. Nie 
wnikając w szczegóły można powie-
dzieć, że ze wszystkich oddziałów, sal 
operacyjnych, gabinetów zwozi się tu w 
ściśle określony przepisami sanitarnymi 
sposób, użyte do zabiegów przedmioty 
medyczne. W obrębie CS następuje 
mycie, dezynfekcja,  pakowanie w taki 
sposób by po dokonanej w specjalnych 
urządzeniach sterylizacji dostarczyć co 
potrzeba na oddziały i do gabinetów. Po-
szczególne etapy tego ważnego procesu 
są ściśle określone przepisami sanitarno-
epidemiologicznymi. 

ANMED zajmuje się dostarczaniem 
kompletnej technologii. Działanie roz-
poczynamy od rozpoznania potrzeb, 

wykonania projektu technologicznego, 
potem dobieramy urządzenia, dostar-
czamy je i montujemy. Rozbudowujemy 
także dział serwisowy. Co ciekawe, przy 
współpracy z jedną z wielkopolskich firm 
komputerowych stworzyliśmy także pro-
gram kontroli, monitoringu i dokumentacji 
całego procesu sterylizacyjnego.

Co zyskuje na waszej pracy pacjent?
Po pierwsze większą pewność, że za-

bieg ratujący życie lub zdrowie nie będzie 
zarazem przyczyną jakiegoś zakażenia. 
A w przypadku gdy jednak dojdzie do 
komplikacji, pacjent ma prawo i możliwość 
domagać się udokumentowania faktu 
odpowiedniej sterylizacji narzędzi przy 
pomocy których był operowany. 

Czy  wszys tk ie 
szpitale mają już 
Centralne Steryli-
zatornie spełniające 
standardy unijne?

N i e s t e t y  n i e 
wszystkie - ale mogę 
zapewnić, że pla-
cówki, które wypo-
sażaliśmy spełniają 
te standardy. Są to 
m. in. w naszej oko-
licy Szpital Kliniczny 
nr 1 przy ul. Długiej 
w Poznaniu, Wiel-
kopolskie Centrum 
Onkologii w Pozna-
niu oraz Szpital Kli-
niczny nr 2 przy ul 
Przybyszewskiego 
w Poznaniu.

 A nad czym pracujecie obecnie? 
W lutym 2006 rozpoczynamy montaż 

urządzeń w Środzie Wlkp. Dzięki staraniom  
Starostwa Powiatowego i dyrekcji Szpitala  
pozyskano środki finansowe na budowę i 
remont Sal Operacyjnych i Centralnej Steryli-
zatorni. Będzie to jedna z nowocześniejszych 
Centralnych Sterylizatorni w tej części Wiel-
kopolskie. Dokonamy też częściowego dopo-
sażenia CS w Szpitalu MSWiA w Warszawie. 
Przymierzamy sie również do uczestnictwa 
w przetargu organizowanym przez Szpital 
Kliniczny nr 4 im. W. Degi w Poznaniu.

Dziękuję za rozmowę i w imieniu czytelników 
życzę powodzenia w pracach nad podnosze-
niem poziomu higieny w naszych szpitalach 
oraz dalszego rozwoju ANMEDU- firmy  
z której nasza gmina może być dumna.  

Opracował ŁG

ORYGINALNE JASEŁKA W KÓRNICKIEJ FIRMIE
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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
        ● Kup karnet - wylosuj bon o wartości 150 zł

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

SOLARIUM

KOSMETYKA

TROPICAL SUN
MIEjScE nA TwOją REKlAMę!

MYJNIA SAMOCHODOWA
Zaprasza i oferuje!

• Fachowa obsługa
• Najlepsza jakość

• Najlepsze środki myjące i piorące
• Sprzęt firmy KARCHER

• Pranie tapicerki welurowej i skórzanej
• Poczekalnia - kawa gratis

dla każdego Klienta

Konkurencyjne ceny!
NASZĄ WIZYTÓWKĄ JEST

DOKŁADNOŚĆ I SZYBKOŚĆ!

Kórnik, ul. Stodolna 1, tel. 601-�02-6�1, 88�-303-1�3

tel. 061 8190 723

Stroje 
karnawałowe

w cenie
50 zł.

Stroje 
karnawałowe

w cenie
50 zł.

MIEjScE 

nA TwOją 

REKlAMę
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» 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

pn.–pt. 9.00–16.30
soboty  9.00–13.00

OBOK MARKETU „TĘCZA”, PL. NIEPODLEGŁOŚCI, KÓRNIK

 ° DZIAŁAMY W POLSCE OD 15 LAT
° LEGALNY PROGRAM BANKOWOŚCI

° PRZELEWY W 24h
° SOLIDNA I MIŁA OBSŁUGA

BANKOWA JAKOŚĆ USŁUG
POLSKA SIEĆ OPŁAT GI

ZAPRASZA 

BANKOWA JAKOŚĆ USŁUG
POLSKA SIEĆ OPŁAT GI

ZAPRASZA 

• Ogrodzenia kute
• Bramy kute
• Balustrady samochodowe i balkonowe
• Lampy
• Lekkie konstrukcje stalowe
• Ponadto oferujemy elementy skręcane 

oraz tralki gięte

62-330 Nekla, ul. Dworcowa 24
tel. (061) 438-63-10, (061) 437-20-71, kom. 0605-337-088
www.stalmet-nekla.pl, e-mail: biuro@stalmet-nekla.pl
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PRaCOWNIa KRaWIeCKa 
a&a

szczytniki
ul. Jeziorna 9

tel. (61) 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

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 i zapomnianych haseł
° Projektowanie i wykonywanie sieci komputerowych
° Pomoc w przekazach elektronicznych do ZUS
° Sprzedaż oprogramowania licencjonowanego
° Projektowanie i wykonywanie materiałów   
   reklamowych

62-035 Kórnik
Pl. Powstańców Wlkp. 3

Tel: 0605 987 525
e-mail: nordcomp@hot.pl Sprzedaż ratalna i leasingowa (wszystkie formalności u Klienta w domu)

kórnik 
ul. Średzka 17

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

WypoŻyczalnia samochodów
 osobowych i dostawczych

RORARO

TAPETYTAPETY
STYL DLA KAŻDEGO
FACHOWE PORADY
NISKIE CENY

hURT-DeTAl

N
A

JW
IĘ

K
SZ

Y 
W

YBÓR–2000 WZORÓW

Vena, Pokrzywno 8, 61-315 Poznań
tel:0-61 8798-055, 8705-294
Czynne: pon-piąt: 9.00-17.00,soboty: 8.00-13.00.

Kupon rabatowy 

wartości
10%

VE
N

A

MIEJSCE 
NA TWOJĄ REKLAMĘ
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AkTuALNoŚCi

TAPETYTAPETY
STYL DLA KAŻDEGO
FACHOWE PORADY
NISKIE CENY

hURT-DeTAl

N
A

JW
IĘ

K
SZ

Y 
W

YBÓR–2000 WZORÓW

Vena, Pokrzywno 8, 61-315 Poznań
tel:0-61 8798-055, 8705-294
Czynne: pon-piąt: 9.00-17.00,soboty: 8.00-13.00.

Kupon rabatowy 

wartości
10%

Uczniowie, którzy uczęszczali na zajęcia 
prowadzone w świetlicy socjoterapeutycz-
nej w Biernatkach, czekają na jej ponowne 
uruchomienie. Była czynna do Gwiazdki. 
Niestety, prowadząca ją pani, według 
informacji posiadanych przez sołtys Annę 
Plucińską, odeszła do świetlicy w Kórniku, 
gdzie teraz są dwie opiekunki. 

Niewątpliwie budynek świetlicy stanowi 
powód do dumy mieszkańców Biernatek. 
Sołtys Anna Plucińska przypomina, że gdy 
w maju 2003 roku został oddany w użyt-
kowanie, był to zdewastowany budynek. 
Obecnie jest już ocieplony, ogrzewany. 

Ocieplenie całego budynku było wykonane 
w 2005 roku. Zrobiono również opierzenia, 
parapety, wylano beton, przez co teren koło 
świetlicy jest utwardzony. Nad wejściem 
wykonano daszek. Teren przy budynku 
jest opłotowany, wyrównany, posadzono 
drzewa i krzewy. W świetlicy znajduje 
się wyposażenie: telewizor z DVD, wieża 
stereo, stół do gry w „piłkarzyki”, różne 
gry planszowe. Będzie także komputer, 
zostanie zainstalowany Internet. W sprawie 
podłączenie Internetu rozmowy prowa-
dzi sołectwo, a miał się tym zająć Urząd 
Miejski w Kórniku. Należy zaznaczyć, iż 
właścicielem budynku, w którym znajduje 
się świetlica jest Fundacja „Zakłady Kórni-
ckie”. Anna Plucińska zaznacza, że co roku 
Fundacja dofinansowuje remonty budynku. 

Szczególne podziękowania za to należą się 
wiceprezesowi Fundacji „Zakłady Kórnickie” 
– Zbigniewowi Kaliszowi.

Dzięki temu, że wieś odzyskała grunt 
sołecki, na jego części można było zrobić 
boisko – wyrównano grunt posiano trawę. 
Na razie jednak nie można grać na nim. Do 
boiska jest zapewnione dojście, gdyż urząd 
wydzierżawił dojście do ziemi sołeckiej. W 
tym roku będą podjęte starania o zainsta-
lowanie bramek. 

Sołtys Anna Plucińska informuje, iż w 
2005 roku w planie było wykonanie dalszej 
części chodnika w kierunku ulicy Jarzębino-
wej oraz przystanku przy ul. Jarzębinowej 
w kierunku Zaniemyśla. Odcinek chodnika 
zgodnie z planem został zrobiony. Jest już 
styczeń, a nie zrobiono przystanku – zatoki 
autobusowej, która jest tam niezbędna, bo 
w tym miejscu doszło już do śmiertelnych 
wypadków. Ponadto znajdując się tam wiata 
przystankowa wymaga remontu, należałoby 
wstawić w niej choćby dyktę. Po budowie 
chodnika przy ul. Głównej pozostały pa-
lety z „pozbrukiem”, które przeszkadzają 
przechodniom, a poza tym „pozbruk” jest 
narażony na kradzież. Natomiast przy ul. 
Rekreacyjnej pozostał nie rozsypany żwir.

Anna Plucińska stwierdza, że w dalszym 
ciągu bolączką jest dojazd dzieci do szkoły. 
Uczniowie z początku ulicy Głównej i alei 
Flensa idąc na przystanek autobusowy 
dwukrotnie muszą przejść przez jezdnię 
– drogę powiatową, a samochody nie 
zwalniają - jadą za szybko. Stwarza to za-
grożenie dla zdrowia i życia dzieci. Autobus 
„Kombusu” jedzie tylko w jednym kierunku 
i objeżdża z dziećmi wokół całego jeziora. 
Uczniowie mieszkający na ulicy Jarzębi-
nowej chcący dotrzeć do świetlicy muszą 
wsiąść do autobusu, który zawiezie ich do 
Bnina, skąd pieszo przez spory odcinek 
dotrą do celu...

Sołtys Anna Plucińska podkreśla, że 
w dalszym ciągu pozostaje nie załatwiona 

sprawa dojścia do ulicy Jarzębinowej, na 
ponad kilometrowym odcinku brakuje chod-
nika lub chociażby pobocza dla pieszych. 
Droga jest nieoświetlona. Piesi idący nią, 
zwłaszcza zimą, gdy jest śnieg, są narażeni 
na potrącenie. 

W bieżącym – 2006 roku Rada Sołecka 
Biernatek planuje realizację szeregu zadań. 
W dalszym ciągu wraz z mieszkańcami 
wsi oczekuje na wyegzekwowanie przej-
ścia wzdłuż jeziora Bnińskiego. Ponownie 
wystąpi do burmistrza o zakaz wodowania 
skuterów w Biernatkach. W ubiegłym, roku 
wyraziła zgodę na wodowanie skuterów z 
działki nr 3. Pomimo próśb nikt z tego nie 
skorzystał. Zatem teraz Rada Sołecka chce, 
by w ogóle skutery nie były wodowane. 
Rada Sołecka oczekuje, że w tym roku 
zostanie wykonany przystanek przy ul. 

Jarzębinowej, będzie kontynuowana dalsza 
budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej. 
Przed świetlicą zostaną zainstalowane 
lampy. W planach jest także zagospoda-
rowanie działki nad jeziorem zgodnie z jej 
przeznaczeniem na potrzeby rekreacji i 
wypoczynku.

Mieszkańcy oczekują na kanalizację wsi. 
Chodzi tu nie tylko o wygodę, ale także o za-
pewnienie ochrony środowiska. Ponadto dla 
zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców 
potrzebne jest wykonanie oświetlenia wsi.

Sołtys Anna Plucińska krytycznie odnosi 
się do współpracy z radnym Tadeuszem Kuź-
mą. Stwierdza, że inaczej wyobrażała sobie 
tę współpracę. W swoich poczynaniach nie 
widzi wsparcie ze strony radnego.

Robert Wrzesiński

oCZEkiWANiA MiESZkAŃCÓW  
BIeRNATeK

 Rada miejska w Kórniku w dniu  
 30 listopada ubiegłego roku, 
podjęła Uchwałę Nr XLVII/510/2005 w 
sprawie przyjęcia współpracy Gminy Kór-
nik z Organizacjami Pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami w roku 2006. Na mocy 
wymienionej uchwały Burmistrz ogłosił ot-
warty konkurs ofert na wsparcie realizacji 
zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, 
polegających na: zorganizowaniu turnusu 
rehabilitacyjno-wypoczynkowego dla dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gmi-
ny, prowadzenie zajęć rehabilitacyjno-tera-
peutycznych z osobami niepełnosprawnymi 
oraz organizowanie spotkań integracyjnych 
dzieci, młodzieży i dorosłych niepełno-
sprawnych.

Można by dyskutować, czy przezna-
czone na realizację zadań kwoty są wy-
starczająco wysokie. Łączna ich wysokość 
to 65 000 zł, przy czym przewidywane na 
realizację turnusu rehabilitacyjnego 47 

000 zł, musi pokryć także i inne zadania 
których odbiorcami nie będą niepełno-
sprawni: wypoczynek letni poza Kórnikiem 
dla grupy czterdzieściorga dzieci i mło-
dzieży skierowanych przez pedagogów 
szkolnych oraz organizacje realizujące 
zadania z zakresu pomocy społecznej, a 
także organizacja jednodniowych imprez 
turystycznych i wypoczynkowych w postaci 
rajdów pieszych, rowerowych, wycieczek 
autokarowych dla dzieci i młodzieży. Liczby 
imprez i ich uczestników nie podano. Tak 
czy inaczej przewidywana na realizację 
zadań kwota, wydaje się być stanowczo 
za niska, co zapewne zaowocuje okroje-
niem ambitnych zamierzeń. Ale to tylko 
cząstka problemu, gdyżnie mniej istotne 
pozostaje to, że projektując zadania ukie-
runkowane na zaspokojenie potrzeb osób 
niepełnosprawnych uczyniono to niejako 
bez przygotowania. Mandat społecznego 
zaufania nadany przez społeczeństwo 

Burmistrzowi i Radnym upoważnia ich do 
podejmowania w naszym imieniu i dla nas , 
odpowiedzialnych i przemyślanych decyzji. 
Ów mandat z oczywistych względów nie 
oznacza, że pewna grupa przypadkowych, 
wywodzących się z różnych profesji osób, 
automatycznie zyskuje pełną wiedzę pre-
dysponującą ją do rutynowego podejmo-
wania właściwych dotyczących rozmaitych 
dziedzin decyzji.

Złożoność problematyki środowiska 
osób niepełnosprawnych, jego wielu, 
jakże zróżnicowanych potrzeb jest tego 
najlepszym przykładem. Szkoda zaiste, że 
Burmistrz i Radni podejmując dawno ocze-
kiwaną współpracę z organizacjami poza-
rządowymi, nie poprzedzili jej społeczną 
konsultacją z poszczególnymi grupami spo-
łecznymi i organizacjami przedstawiającymi 
ich interesy. Wszakże zorganizowaniem 
spotkania środowiskowego z Burmistrzem i 
Radnymi            (dokończenie na str. 19)
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 Przychodnia Lekarzy Rodzinnych
„ZDROWIE” s.c. 

62-035 Kórnik, ul. Poznańska 34A

OŚWIADCZENIE

Jesteśmy pielęgniarkami środowiskowo-rodzinnymi zatrudnionymi w Przychodni 
Lekarzy Rodzinnych w Kórniku. Świadczymy wszelkie usługi pielęgniarskie 
w środowisku. Pacjent ma prawo wyboru. Powinien znać swoją pielęgniarkę 

rodzinną, ufać jej i wiedzieć do kogo ma się zwrócić w razie potrzeby udzielenia 
fachowej pomocy pielęgniarskiej.

Jeżeli nie znacie Państwo swojej pielęgniarki rodzinnej możecie dokonać takiego 
wyboru.

Tel. (0607 63-67-67) Jolanta Ciechomska – pielęgniarka
Tel. (0605 548-427) Mariola słoma – pielęgniarka
Tel. (0605 557-379) Irena klimek-Łyszczarz – położna
Tel. (0608 015-052) mgr. Małgorzata Walkowiak – położna

W związku z nadchodzącym Nowym Rokiem szczerze życzymy zdrowia i wszelkiej 
pomyślności.

Jolanta Ciechomska    Mariola Słoma    Irena Klimek-Łyszczarz    Małgorzata Walkowiak 

	 	 	 			
ODleWNia alumiNium 

W RuNOWie 2a
ZATrudNi:

       KONSERWATORA MASZYN I URZĄDZEŃ
WYMAgANiA:

- doŚWiAdCZENiE W uTrZYMANiu ruChu MASZYN i urZĄdZEŃ,
- dYSPoZYCYjNoŚć,

- WSKAZANe UpRAWNIeNIA SpAWAlNICZe I eleKTRYCZNe.

PRACOWNIKÓW DO SORTOWANIA ZŁOMU
WYMAgANiA:

- urEguLoWANA SŁużBA WojSkoWA,
- WSkAZANE u[rANiENiA NA WÓZki WidŁoWE.

MECHANIKA WÓZKÓW WIDŁOWYCH

Tel. KONTaKTOWy: 061 817 90 28

Polska firma poszukuje przewoźników, 
właścicieli ciągników siodłowych z terenu 

gminy Kórnik, Śrem, Środa Wlkp.,  
do przewozów towarów na trasach  

Poznań-Niemcy-Dania-Belgia.

tel. 0601 064 501

KANCELARIA DORADCZA SOLSKI  I PARTNERZY

nIErUCHomoŚCI
obrót nieruchomościami

podziały i przekształcenia gruntów
wyceny majątkowe

regulowanie stanów prawnych
doradztwo inwestycyjne

porady prawne
mediacja w sporach

Kancelaria czynna w godzinach:
Poniedziałek  9 – 13
Wtorek  13 – 17
Środa  nieczynne
Czwartek  13 – 17
Piątek  9 – 13

w pilnych sprawach prosimy dzwonić: 
*501 01 01 01   *605 32 49 32   *061 89 89 880
adres Kancelarii: 62-035 Kórnik, ul. poznańska 17a

ReKlAMY

MIEJSCE 
NA TWOJĄ REKLAMĘ
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kiEroWNik oŚrodkA SPorTu i rEkrEACji W kÓrNiku
ogŁASZA

konkurs na stanowisko księgowego – ½ etatu.

Kandydat winien spełniać następujące wymagania:
- mieć obywatelstwo polskie
-wykształcenie spełniające jeden z poniższych warunków
a) ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe,  

uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe  
i co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości.

b) ukończoną średnią – policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i co najmniej 5-letnią 
praktykę w księgowości

- prowadzenie pełnej księgowości budżetowej (sporządzanie deklaracji podatkowych  
w szczególności VAT i CIT, znajomość kadr, płac, ZUS, ewidencja środków trwałych).

- umiejętność obsługi komputera, 
- niekaralność sądowa.
Pełna zdolność do czynności prawnych.
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej będą brane pod uwagę dodatkowe kryteria:
1) predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powie-

rzonych obowiązków –
2) obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez 

kandydata,
3) osiągnięcia zawodowe w poprzednich miejscach pracy.

Oferta winna zawierać życiorys wraz z listem motywacyjnym oraz następujące dokumenty 
1)  CV z klauzulą „ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych   

w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji ( zgodnie 
z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych)”,

2)  List motywacyjny
3)  Kwestionariusz osobowy
�)  Kserokopię dyplomu ukończenia uczelni/szkoły
5)  Kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji
6)  Kserokopię świadectw pracy
7)  Zaświadczenie lekarskie o braku przeciw wskazań zdrowotnych do wykonywania pracy 

na stanowisku księgowego w OSiR, 
8)  Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych.

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Księgowy w OSiR” należy składać w biurze 
ośrodka Sportu i Rekreacji w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Przewidywany termin rozpatrzenia ofert 15 II 2006-01-25

Kierownik OSiR mgr Jan Wójkiewicz

AkTuALNoŚCi

ogŁoSZENiE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabu-
dowy mieszkaniowej we wsi Borówiec – dz. nr ewid. 335/5 
– 335/22 oraz 335/25, 335/27, 335/28 i 335/29, gm. kórnik

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Kórniku uchwały nr 
XLVII/514/2005 z dnia 30 listopada 2005r. o przystąpieniu do sporzą-
dzenia zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kórniku nr XIII/189/2003 z dnia 
27.08.2003r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Borówiec – dz. 
nr ewid. 335/5 – 335/22 oraz 335/25, 335/27, 335/28 i 335/29, gm. Kórnik.

Przedmiotem zmiany planu jest wprowadzenie korekty zapisów uchwały 
dotyczącej umożliwienia dokonania wtórnych podziałów nieruchomo-
ści – wydzielenia segmentów mieszkalnych z zabudowy szeregowej. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu. 
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Kórniku, 
pl. Niepodległości 1, w terminie do dnia 03.02.2006 r.  
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodaw-
cy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

(dokończenie ze str. 17)
z powodzeniem mogłaby się zająć dla 

obopólnej korzyści właśnie organizacja  
(w tym przypadku np „Klaudynka”).

Mam nadzieję, że w przyszłości takie 
konsultacje będą prowadzone, co zapewni 
korektę i uzupełnienie planów w zakresie 
współdziałania Gminy z Organizacjami 
Pozarządowymi.

Jednak aby już obecnie zapewnić 
właściwą realizację zadań rehabilitacyjnych 
osób niepełnosprawnych, należy umożliwić 
samym zainteresowanym wpływ na tę rea-
lizację Powyższemu ma służyć moje pismo 
skierowane do władz miejskich, którego 
treść w zasadniczej części pozwalam sobie 
przytoczyć:

W związku z powierzeniem organiza-
cjom pozarządowym prowadzenia wraz z 
Gminą programu rehabilitacyjnego osób 
niepełnosprawnych, proszę o uwzględnie-
nie następujących wniosków; związanych 
bezpośrednio ze spodziewanym przetar-
giem na wykonanie usług terapeutycz-
nych:

1. Poinformowanie wszystkich dotąd 
prowadzących zajęcia rehabilitacyjne spe-
cjalistów oraz osoby niepełnosprawne lub 
ich prawnych opiekunów, o terminie, miej-
scu i warunkach ewentualnego przetargu 
(przetargów).

2. Uwzględnienie obecności niepełno-
sprawnych lub ich opiekunów z prawem 
głosu w przedmiocie wyboru osoby reha-
bilitanta. ( w tym miejscu przypominam, 
że Europejska Karta Praw Osób niepełno-
sprawnych, przyjęta także przez Polskę, 
przewiduje obecność osób niepełnospraw-
nych i ich opiekunów w podejmowaniu de-
cyzji ich dotyczących, zarówno w sprawach 
o charakterze europejskim, krajowym jak i 
lokalnym). 

3. W szczególnych przypadkach, w 
których dobro osoby niepełnosprawnej za 
tym przemawia, należy umożliwić wybór 
rehabilitanta osobom bezpośrednio zain-
teresowanym. ( Forma przetargu nie stoi 
tutaj na przeszkodzie, gdyż wyłonioną w 
wyniku przetargu kwotę wynagrodzenia 
można uznać za wyjściową wobec każdego 

STACjA NA oSP – 
dECYZjA odMoWNA

Jest decyzją w sprawie modernizacji 
stacji bazowej telefonii komórkowej na bu-
dynku OSP przy ulicy Steckiego w Kórniku. 
Po przeanalizowaniu sprawy i przyjęciu pro-
testów okolicznych mieszkańców burmistrz 
Jerzy Lechnerowski odmówił wydania 
środowiskowych uwarunkowań zgody na 
realizację przedsięwzięcia. W uzasadnie-
niu podkreślono sprzeciw jaki mieszkańcy 
wyrazili podczas rozprawy administracyjnej. 
Zauważono też położenie w niewielkiej 
odległości od stacji przedszkola i terenów 
przeznaczonych na zabudowę jednorodzin-
ną. Powołano się również na niewyjaśnioną 
sprawę ewentualnych odszkodowań o jakie 
wnosić mogliby mieszkańcy z powodu utra-
ty wartości nieruchomości. ŁG
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50% zniżki *
na wizytę lekarską

w każdy wtorek od 15.00 
KOMpUTeROWe 

BADANIe WZROKU
Lek. med. Maria Walkowiak
tel. (61) 287-02-50

* gdy kupisz u nas okulary

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

rEALiZujEMY WSZYSTkiE rECEPTY

ul. Staszica 1 („ko-MEd” hCP)
przyjęcia: pon.-pt. 8.00-12.00

tel. (61) 28 13 587 lub 0608087955

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

tel. (61) 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. (61) 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. 6�5220232

wySTRÓj śluBny KOścIOłÓw
i inne dekoracje

tel. 61/ 28-19-567 lub 0888 170-412
•                •S K U p!   S K U p!   S K U p!

► złom stalowy i kolorowy ► makulatura
JUŻ CZYNNY (od 19.12.2005)

BNiN, ul. Śremska 11 (baza SKR)
tel. kontakt. punktu sklepu - 603 607 826 lub 668 361 485

(neurolog, ortopeda, chirurg, 
medycyna pracy,  

dermatolog w soboty)

tel. CeNTRala: (61) 817-01-75

Rejestracja Poznań, tel. 061 8230-163, 
0-601 81� �26 lub na miejscu

piątki 17:00-18:00

codziennie od godz. 8:00 - indywidualne terminy wizyt

KÓRNIK, pl. Niepodległości 43 
(ELLMED)
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ReKlAMY

* Wynajmę lokal handlowy w centrum Kórnika z witryną sklepową, tel. 500 833 724
* Wynajmę dom na potrzeby biurowe lub działalność gospodarczą, ok. 100m2. Adres: Bnin, Piaskowa 9a. Tel. 061 8 171 858, 692 551 592
* Sprzedam działkę budowlaną (pełne uzbrojenie). Pow. ok. 700 m2 - Bnin. Tel. 061 8 171 858, kom. 692 551 592
* Sprzedam 2-pokojowe w Kórniku, nowy blok, pełna własność z gruntem. Tel. 607 62 62 72
* Szukam pokoju do wynajęcia od 1.02.06 dla 1 osoby (mężczyzna). Tel. 602-133-063
* Okazja!!! Sprzedam tokarkę do drewna. Tanio – długość robocza 1 metr. Tel. 663 830 478
* Sprzedam wózek inwalidzki nowy na gwarancji. Tanio. Tel. 696 983 984
* Biologia i chemia, korepetycje, przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego i do matury. Tanio! Tel. 604 691 804
* Poszukuję mieszkania do wynajęcia w Kórniku. Tel. 609 153 166                
* 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
* 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
* Język angielski (absolwentka UAM) - tłumaczenia. Tel. 502 33 54 80, e-mail: simon1979@wp.pl
* 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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CZYSZCZENiE dYWANÓW i WYkŁAdZiN orAZ 
TAPiCErki MEBLoWEj i SAMoChodoWEj

tel. 505-��3-0�6www.karcher.republika.pl

tel. (61) 8190-490, kom. 502-754-017

uSŁugi iNSTALACYjNE  
WOD-KAN, C.O., GAZ

DROBNE NAPRAWY, KOMPLEKSOWE REMONTY
Piotr Szymkowiak

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

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. (61) 819-01-46

cEny KOnKuREncyjnE

czynnE: 24h
62-035 Kórnik, ul. średzka 5  

ReKlAMY

BRYKIeT dRZeWNY
DO KOMINKÓW I PIECÓW

Mieczewo, ul. Szeroka 1
tel. (61) 8138-068, kom. 606 792 482

- WYdAjNY ENErgETYCZNiE
- WYgodNY W użYCiu
- ZApeWNIA CZYSTe  

SpAlANIe

	 	 	 			
USŁUGOWO-HANDLOWY ZAKŁAD POGRZEBOWY

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE

MONIKA ORLEWICZ

ul. 20 Października 93, 62-035 kÓrNik
tel. 0609-848-998 /24h/

www.orlewicz.pl

* trumny
* przewóz zwłok i trumien  
   - GRATIS
* auto-karawan na terenie    
   całego kraju
* obsługa na cmentarzu
* krzyże, tabliczki, klepsydry
* renowacja pomników   
   lastrykowych
* obudowy grobów

ZaTRUdNiĘ  
UcZNia w ZawodZie 

BlachaRZ  

saMochodowY 

Tel. 061 8171-127 

ŻALUZJE - ROLETY - VERTICALE
OKNA - MOSKITIERY - BRAMY GARAŻOWE

ul. Szeroka 4
Bnin k/ Kórnika

tel./fax (061) 817-18-39, 283-41-87
tel. (061) 819-03-02, tel. kom. 0609 071-938

PRODUKCJA I MONTAŻ ŻALUZJI  
WSZYSTKICH TYPÓW 

MIEJSCE 
NA TWOJĄ REKLAMĘ
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SpORT
koLEjNE grY WYŁoNiŁY MiSTrZÓW 

GMINY

Od nowego roku rozpoczęły się kolejne 
mistrzostwa gminy dla szkół podstawo-
wych i gimnazjów. W sali namiotowej w 
Kórniku odbyły się mecze koszykówki dla 
gimnazjów.

Dziewczęta z Kórnika pokonały gimna-
zjalistki z Robakowa  56 : 10  a w meczu 
chłopców wygrało Gimnazjum w Robakowie 
24 : 11. Najwięcej punktów zdobyła  Mag-
dalena Walerczyk z Kórnika – 14  a wśród 
chłopców Michał Chojna z Robakowa – 8 
pkt. Mistrzowie gminy wystąpią w zawodach 
powiatowych.

W sali Szkoły Podstawowej w Bninie o 
mistrzostwo gminy w siatkówce walczyły 
cztery szkoły podstawowe. Wśród dziew-
cząt rozgrywki wygrała Szkoła Podstawowa 
w Kórniku przed Bninem, Szczodrzykowem 
i Radzewem. Młode siatkarki p. Katarzyny 
Pucek : Joanna Żyto, Małgorzata Gabrye-
lewicz, Agnieszka Kędziora, Karolina Świą-
tek, Sara Zajączkowska, Sandra Majecka, 
Ewelina Makowska, Adriana Stanisławska, 
Dominika Mulak wywalczyły awans do mi-
strzostw powiatu poznańskiego.

Wśród chłopców mistrzami gminy zostali 
wychowankowie p.Jacka Ogonowskiego ze 
Szkoły Podstawowej w Bninie w składzie: 
Krzysztof Banaszak, Piotr Domański, Hu-
bert Płończak, Aleksander  Matysiak, Maciej 
Latusek, Mariusz Dylewski, Michał Stołpe, 
Aleksander Turza, Patryk Liebner, Kamil 
Rychlewski i wystąpią w powiecie.

Drugie miejsce zajęli chłopcy  z Szczod-
rzykowa, trzecie z Radzewa i czwarte z 
Kórnika.

Puchary, statuetki i medale dla  szkół i 

uczestników sponsorowała firma Consiglio 
International z Robakowa. Gospodarze 
nagrodzili uczestników słodkim poczęstun-
kiem. ARA

MiSTrZoWSki WYSTęP dZiEWCZĄT 
Ze SZCZODRZYKOWA

Po 17 latach organizowania przez 
Szkolny Związek Sportowy w Kórniku 
mistrzostw gminy w aerobiku  dla szkół 
podstawowych i kilku latach dla gimnazjów 
dziewczęta po raz pierwszy miały szansę 
wystąpić na mistrzostwach powiatu. 

Przez dwa dni trwały taneczne popisy 
dla wyżej wymienionych typów szkół  na  
Pierwszych  Mistrzostwach  Powiatu Po-
znańskiego w Aerobiku Grupowym ( 8-10 
osób).

Rywalizacja z innymi szkołami powiatu 
poznańskiego była niezwykle emocjonu-
jąca.

Ciekawe układy, perfekcyjne wykona-
nia i świetna prezencja naszych zespołów 
zadecydowały o tym, że aż trzy szkoły  z 
gminy Kórnik wystartują w zawodach wo-
jewódzkich. 

Największy sukces, pierwsze miejsce 
i mistrzostwo powiatu wywalczyły dziew-
częta p. Barbary Jańczyk z Szkoły Pod-
stawowej w Szczodrzykowie w składzie:  
Sandra Starzak, Anna Heigenbarth,Paulina 
Kelma,Natalia Szulc, Justyna Sznura, 
Joanna Rakoniewska, Joanna Wojtuś i 
Aleksandra Przybylska.

Kolejny awans i czwarte miejsce wywal-
czyły dziewczęta z SP Kórnik prowadzone 
przez p. Katarzynę Pucek a w zespole 
wystąpiły: Joanna Żyto, Anna Zwierzyń-
ska, Sandra Majecka, Aleksandra Rydjan, 

Maria Taciak, Anna Jarmuszkiewicz, Olga 
Schumacher, Dominika Mulak, Marianna 
Frąckowiak. 

W drugim dniu układy aerobiku grupo-
wego prezentowały gimnazjalistki. 

Czwarte miejsce i kolejny awans do za-
wodów wojewódzkich  wywalczył pierwszy 
zespół dziewcząt z Gimnazjum w Kórniku, 
przygotowany przez p..Dorotę Frąckowiak 
w składzie: Klaudia Ratajczak, Dominika 
Kalisz, Karolina Dzirba, Monika Nowak, 
Marta Steinitz, Beata Zwierzyńska, Marta 
Lehmann, Weronika Szmańda. Drugi 
zespół z Kórnika zajął szóste miejsce a 
gimnazjalistki z Robakowa, które tańczy-
ły w niepełnym składzie zajęły miejsce 
dziesiąte. Występy dziewcząt nagrywała 
telewizja kablowa ze Swarzędza i pokazała 
w drugich dniach po występach na terenie 
gminy Swarzędz. Zmagania zespołów 
obserwowało liczne grono przedstawicieli 
władz powiatowych, miejskich, oświato-
wych, dyrektorzy szkół a także  prezes SZS 
PP p. Tadeusz Rauk oraz działaczki ZMG 
SZS w Kórniku. 

Dotychczas udział  w zawodach woje-
wódzkich zanotowały kilkakrotnie dziew-
częta z Liceum Ogólnokształcącego w 
Kórniku. Występowały na mistrzostwach 
tańca nowoczesnego oraz aerobiku a o 
osiągnięciach pisaliśmy wielokrotnie na 
łamach „Kórniczanina”. Dziewczęta p. 
Iwony Rauk wystąpią także na zawodach 
wojewódzkich wraz z najlepszymi zespoła-
mi ze szkół ponadgimnazjalnych  powiatu 
poznańskiego: z Puszczykowa, Swarzędza 
i Bolechowa.

Na zawodach wojewódzkich spotka 
się kilkadziesiąt najlepszych  szkół z całej 
Wielkopolski. ARA

 koLEjNE SukCESu koLArZY LiMAro

doMAgAŁA i ANTkoWiAk 
W KADRZe NA MISTRZOSTWA  

ŚWiATA

Doskonale wypadła ekipa kolarzy UKS 
„Jedynka-Limaro” Kórnik podczas Mistrzostw 
Polski zrzeszenia LZS, które odbyły się 15 
stycznia w Krośnie Odrzańskim, będące rów-
nież finałem przełajowego Pucharu Polski 
na rok 2005-2006. Był to swoisty rewanż za 
Mistrzostwa Polski które zawsze się odby-
wają tydzień wcześniej, ponieważ startują 
w nich wszyscy najlepsi zawodnicy w kraju, 
gdyż wszystkie kluby startujące w przełajach 
należą do LZS-ów. Wyścig ten wśród junio-
rów były zarazem ostateczną eliminacją do 
Mistrzostw Świata, które odbędą się 28-29 
stycznia w Holenderskim Zeddam. Po tych 
zawodach do pięcioosobowej reprezentacji 
zakwalifikowało się dwóch reprezentantów 
Kórnickiego klubu Tomasz Domagała i 
Piotr Antkowiak. Szóstym, rezerwowym jest 
również Kórniczanin Robert Małyszek. Wy-
ścig w Krośnie, miał dziwny przebieg, gdyż 
trasa była zlodzona i pokryta warstwą śniegu, 
co niezwykle utrudniało równorzędną walkę i 
obfitowało w liczne upadki. Ostatecznie nasi 
zawodnicy zajęli kolejno miejsca, Domagała 4, 
Małyszek 5, Antkowiak 7 oraz Dominik Świtalski 
12. Bardzo dobrze znów wypadł w kategorii 

juniorów młodszych Bartosz Rajkowski, choć 
po raz kolejny nie udało mu się zdobyć medalu 
Mistrzostw Polski to czwarte miejsce trzeba 
uznać również za sukces. Pierwszy swój in-
dywidualny medal, zdobyła nasza juniorka 
młodsza Magdalena Wójkiewicz, zajmując po 
bardzo emocjonującej walce trzecie miejsce. 
Do sukcesów zdążyły nas przyzwyczaić na-
sze nieco starsze dziewczyny, od tego roku 
juniorki, Monika Adamska i Natalia Piasecka, 

które i tym razem obydwie stanęły na podium, 
zajmując kolejno miejsca Monika pierwsze a 
Natalia trzecie.  Niezwykle emocjonujący był 
również wyścig najmłodszych czyli młodzików. 
Reprezentant Limaro Kacper Rajkowski wziął 
sobie srogi rewanż za Mistrzostwa Polski ze 

Słubic, kiedy to zajął drugie miejsca z powodu 
błędu sędziego. Tym razem nie było żadnych 
niespodzianek i Kacper pewnie zwyciężył, 
zdobywając tytuł  Mistrza Polski zrzeszenia 
LZS. Efektem doskonałej postawy zawodników 
Limaro były również sukcesy w klasyfikacjach 
zespołowych. I tak w klasyfikacji klubowej 
zdecydowanie zwyciężyło Limaro Kórnik, w 
klasyfikacji województw, Wielkopolska zajęła 
drugie miejsce za woj. Lubuskim, natomiast 

w klasyfikacji szkół pierwsze dwa miejsca 
przypadły szkołom do których uczęszczają 
kolarze z Kórnika. Mistrzem Polski zostało 
Technikum Ekonomiczne w Śremie a vice 
mistrzem Gimnazjum w Kórniku. Dzięki tym 
sukcesom zawodnicy mogą choć po części 
odwdzięczyć się swoim szkolnym wycho-
wawcom oraz dyrekcji za dotychczasową 
opiekę i wyrozumiałość. 

Przebywający z kadrą narodową torow-
ców w Stanach Zjednoczonych, wychowa-
nek UKS „Jedynka-Limaro” Kórnik Tomasz 
Schmidt, startował w III serii Pucharu Świata 
w kolarstwie torowym w Los Angeles i w wy-
ścigu na 1km ze startu zatrzymanego zajął w 
gronie najlepszych seniorów na Świecie piąte 

miejsce ponownie bijąc swój rekord życiowy. 
Doskonały wynik Tomka, zaowocował tym, że w 
klasyfikacji generalnej Pucharu Świata zajmuje 
obecnie trzecie miejsce, które zapewne postara 
się utrzymać podczas kolejnej edycji Pucharo-
wej w luty w Australii. Henryk Schmidt 
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Lutowa premiera (18,19 luty) Teatru 
Legion na Zamku w Kórniku pt. „Głos tu-
łaczy” wpisany jest w temat wychodźstwa 
polskiego, temat bliski wielkim kórnickim 
rodom, okazujacym ofiarność i pomoc 
swym rodakom poza Ojczyzną. To stale 
aktualny i bolesny temat i mimo innych 
historycznych realiów niosących ten sam 
ładunek tęsknoty za krajem i odnalezienia 
się w nowym miejscu osiedlenia. 

W scenariuszu wykorzystano fragmen-
ty ksiązki mieszkającego w Niemczech 
Wojciecha Kopcińskiego „List-Dziennik” 
(wyd. Abrys, Kraków 2000; wydanie nie-
mieckie „Kreuzfeuer” wyd. Medu Verlag, 

Frankfurt 2004)  oraz wiersze Anny Ła-
zuki-Witek, kilkanaście lat mieszkającej 
w Anglii. Wspólnym mianownikiem są tu 
przeżycia Polaków poza krajem.

„Głos tułaczy” to swoisty list-dziennik 
polskiego artysty na obczyźnie, skazane-
go na samotność w obcym kraju i obcej 
kulturze. Jest to zapis jego walki o pozycję 
w nowym miejscu osiedlenia, którą wy-
pracowuje sobie jako artysta kulturalnymi 
wymianami. Codzienność niesie jednak 
ból niespełnienia i niezrozumienia przez 
najbliższych, jak też przez otoczenie zabie-
gane walką o przeżycie. Autor walczy zaś 
o sztukę, o siebie jako artystę. Ucieka od 

realiów życia w pracę, która jest dla niego 
przywilejem i narkotykiem, w samotność, 
w niezrozumienie, w sztukę, w głąb sa-
mego siebie. Jest świadom, że prawdziwa 
sztuka pozwala mu dalej pracować. Losy 
ojczyzny ciągle na pierwszym planie;  
w sercu i w życiu. Dużo tu stawianych 
pytań, rozterek, więcej wątpliwości niż 
gotowych recept na życie.

To bardzo prawdziwy scenariusz, 
pisany przez życie, nasycony ogromną 
i głęboką wiarą. I wewnętrzna prawdą,  
w której nie ma cienia pozy czy mistyfikacji. 
Zachęcamy Państwa do obejrzenia nowej 
premiery Teatru Legion, związanego z 
naszym miastem miejscem zamieszkania 
zespołu oraz linią repertuarową często 
nawiązującą do dziedzictwa kulturalnego 
Kórnika. AŁ

gŁoS TuŁACZY
NOWA pReMIeRA TeATRU leGION

SPorToWCY uCZCiLi PAMięć  
WYZWoLENiA kÓrNikA

W Szkole Podstawowej im. Jana 
Wójkiewicza w Radzewie 22.01.2006 
zainaugurowano rozgrywki ligowe miesz-
kańców gminy Kórnik. W zawodach, mimo 
siarczystego mrozu, wystartowała spora 
grupa zawodników. Wydarzenia związa-
ne z wyzwoleniem Kórnika 22.01.1945 
zawodnikom i kibicom przybliżył Marek 
Serwatkiewicz. Uczczono także pamięć 
płk Jana Wójkiewicza – patrona szkoły 
w 64 rocznicę śmierci. W zawodach 
brali udział: Burmistrz Kórnika Jerzy 
Lechnerowski, radni: Julia Bartkowiak 
i Seweryn Waligóra, sołtys Czmońca: 
Zbigniew Tomaszewski, radny powia-
towy: Marek Serwatkiewicz. Zawody 
zorganizował UKS „Jedynka Kórnik” 
Sekcja Tenisa Stołowego SKS „Sokół” w 
Radzewie wspólnie ze Szkolnym Kołem 
Ligi Obrony Kraju przy SP w Radzewie. 
Siedmiogodzinna rywalizacja przyniosła 
następujące wyniki. 

Vi kÓrNiCkA LigA TENiSA SToŁoWEgo 
– TurNiEj WYZWoLENiA kÓrNikA

kobiety: 
Szkoły Podstawowe: 1. Malwina Bart-

kowiak – Radzewo, 2. Monika Arim – Ra-
dzewo, 3. Honorata Tomaszewska – Ra-
dzewo

Do lat 18: 1. Sylwia Frąckowiak – Trzy-
kolne Młyny, 2. Agnieszka Staniszewska 
– Konarskie

Powyżej 18 lat: 1. Mariola Tomaszewska 
– Czmoniec, 2. Jolanta Walczak – Trzykolne 
Młyny, 3. Zofia Rozmiarek – Radzewo

Mężczyźni:
Szkoły Podstawowe: 1. Sylwester 

Serba – Szczodrzykowo, 2. Dominik Grze-
lak – Radzewo, 3. Sebastian Stempniak 
– Konarskie

Gimnazja: Łukasz Wiśniewski – Czmoń, 
2. Krzysztof Rumiński – Czmoń, 3. Mateusz 
Arim – Radzewo

Szkoły Ponadgimnazjalne: 1. Maciej 
Walczak – Trzykolne Młyny, 2. Jacek 
Grzybek – Radzewo, 3. Łukasz Frąckowiak 
– Trzykolne Młyny

Do lat 40: 1. Tomasz Rybak – Trzykonne 
Młyny, 2. Maciej Grzybek – Radzewo, 3. 
Karol Rybak – Konarskie

Powyżej 40 lat: 1. Paweł Rybak – Trzu-
kolne Młyny, 2. Eugeniusz Staniszewski 
– Konarskie, 3. Jerzy Rozmiarek – Ra-
dzewo

Puchary w rywalizacji najlepszych w 
grupach zdobyli: Mariola Tomaszewska i 
Paweł Rybak. 

V kÓrNiCkA LigA STrZELECkA 
– MEMoriAŁ PŁk jANA WÓjkiEWiCZA

kobiety:
Do lat 18: 1. Paulina Frąckowiak – Ra-

dzewo, 2. Natalia Janasik – Radzewo, 3. 
Alicja Starosta – Robakowo

Powyżej lat 18: 1. Iwona Krzyżaniak 
– Dworzyska, 2. Olga Stelmach – Kórnik, 3. 
Jolanta Walczak – Trzykolne Młyny

Mężczyźni: 
Do lat 18: 1. Jacek Grzybek – Radzewo, 

2. Adrian Dryer – Radzewo, 3. Dominik 
Grzelak – Radzewo

Powyżej 18 lat: 1. Łukasz Grzegorowski 
– Kórnik, 2. Mirosław Grzybek – Radzewo, 
3. Zbigniew Tomaszewski – Czmoniec

Puchary za najlepsze wyniki zdobyli: Pau-
lina Frąckowiak i Łukasz Grzegorowski.

iii kÓrNiCkA LigA rZuTu LoTkĄ
- MEMoriAŁ PŁk jANA WÓjkiEWiCZA

kobiety: 
Do lat 18: 1. Paulina Frąckowiak – Ra-

dzewo, 2. Marta Przybył – Kórnik, 3. Sylwia 
Frąckowiak – Trzykolne Młyny

Powyżej 18 lat: 1. Mariola Tomaszewska 
– Czmoniec, 2. Olga Stelmach – Kórnik, 3. 
Jolanta Walczak – Trzykolne Młyny

Mężczyźni:
Do 18 lat: 1. Łukasz Frąckowiak – Trzy-

kolne Młyny, 2. Mateusz Cychnerski 
– Radzewo, 3. Przemysłam Jóskowiak 
– Radzewo

Powyżej 18 lat: 1. Maciej Grzybek – Ra-
dzewo, 2. Maciej Krzyżaniak – Dworzyska, 
3. Marek Serwatkiewicz – Dziećmierowo

Puchary za najlepsze wyniki zdobyli: 
Paulina Frąckowiak i Maciej Grzybek.

W sobotę 21.01.2006 SK LOK w Ra-
dzewie i SKS „Sokół” w Radzewie prze-
prowadziły Turnieje Wyzwolenia Kórnika w 
strzelectwie i rzucie lotką. Zawody rozegra-
no jako turnieje towarzyszące Pucharowi 
Kórnika w Piłce Siatkowej. 

Turniej Rzutu Lotką - medaliści

kobiety: 
1. Kinga Wencel – Koziegłowy, 2. 

Małgorzata Krawczyk – Borówiec, 3. Julia 
Bartkowiak – Radzewo

Mężczyźni: 
1. Mariusz Frąckowiak – Puszczykowo, 

Marek Ruszkowski – Ozorków, 3. Hubert 
Nowicki – Kórnik

Nagrodę za najlepszy wynik zdobył 
Mariusz Frąckowiak. Medale i statuetkę 
ufundowała  Komendant Hufca ZHP w 
Kórniku Krystyna Antkowiak 

Turniej Strzelecki – medaliści:

kobiety: 
1. Dominika Bierła – Skrzynki, 2. Beata 

Zandek – Robakowo, 3. Malwina Bartko-
wiak – Radzewo

Mężczyźni: 
1. Lech Stencel – Kórnik, 2. Tomasz 

Rogowski – Robakowo, 3. Grzegorz Zan-
dek – Jarocin

Statuetkę za najlepszy wynik zdobył 
Lech Stencel. Medale i statuetkę ufundował 
Dyrektor Szkoły w Radzewie.

Startującym gratuluje osiągniętych 
wyników i zapraszam na kolejne zawody 
ligowe. 

Wszystkim, którzy w jakikolwiek spo-
sób przyczynili się do przeprowadzenia 
zawodów serdecznie dziękuję. Szczególne 
podziękowania składam firmie Surówki 
Grześkowiak z Kórnika i Bankowi Spół-
dzielczemu w Kórniku za ufundowanie 
upominków dla zawodników. 

Za organizatorów:
Marek Serwatkiewicz
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CiEPŁE PoddASZE

Budując dom coraz więcej osób decyduje 
się na ewentualną rezerwę powierzchni, czyli 
poddasze, które w przyszłości nadawać się 
będzie do zaadoptowania na cele mieszkanio-
we. Takie poddasza lubią szczególnie młodzi 
ludzie, tworząc sobie z nich własny, niezależ-
ny świat. Aby jednak poddasze nadawało się 
do zamieszkania, trzeba pomyśleć przede 
wszystkim o jego ociepleniu i zaizolowaniu.

Podstawową sprawą jest zastosowania izola-
cji przeciwwilgociowej i cieplnej. Taśma uszczel-
niająca powinna być stosowana po ułożeniu folii 
- miejsca, w których robi się zakładkę, powinny 
być na całej długości zaklejone - są wtedy cał-
kowicie szczelne i skuteczne. Deszcz z silnym 
wiatrem jest w stanie podwiać wodę między 
zakładki. Po zamocowaniu wełny i paroizolacji 
można nie zauważyć przecieków, a ocieplenie 
przestanie spełniać swoje funkcje. W takim 
środowisku konstrukcja dachu może zacząć w 
przyspieszonym tempie gnić. W przypadku pod-
dasza wykończonego płytami g-k woda zacznie 
przesiąkać przez płyty i trzeba będzie zerwać 
wszystko i wykonać remont. Na powierzchnię 450 
m2 potrzebnych jest 300 mb taśmy.

Ułożenie ocieplenia należy zacząć od powbi-
jania gwoździ o długości 5 cm w odstępach 25 
cm - na całej długości krokwi więźby dachowej. 
Po zakupieniu drutu ocynkowanego (np. tzw. 
drutu wiązałkowego) można zacząć pracę przy 
układaniu wełny. 

Z naszych doświadczeń wynika, że klienci 
wybierają u nas najczęściej wełnę w rolkach - są 
to maty otrzymane z włókien szklanych, materiał 
jest niepalny Przed wykonywaniem prac koniecz-
nie należy się zaopatrzyć w maskę ochronną i 
nóż o długim ostrzu do przecinania wełny. Bardzo 
ważny jest moment wypakowania wełny z folii. 
Pakunek jest skompresowany i po nacięciu folii 
ochronnej rozwija się sam - należy chwycić wełnę 
za jeden koniec i mocno wstrząsnąć - pomaga to 
w rozprężeniu się wełny. Wmontowanie jej między 
krokwie więźby należy zacząć od zmierzenia 
szerokości rozstawu krokwi. Wełnę należy pociąć 
na odcinki 70-centymetrowe i wsadzić ją między 
krokwie, zaczynając od dołu, później drutować. 

Na początku należy wyciąć jeszcze niewielki 
kawałek, aby ocieplić miejsce nad wieńcem. 
Kawałek po kawałku należy iść w górę, równo-
cześnie naciągając drut na gwoździach. Teraz 
pozostało jeszcze wbicie gwoździ do końca, 
dzięki czemu drut się naciągnie i ułożona wełna 

nie będzie „wisieć”. Przy układaniu wełny nie 
pozostawia się żadnych szczelin wentylacyjnych. 
Muszą być one zaprojektowane w konstrukcji 
dachu, tak aby przepływało tam powietrze. Do-
kładność układania wełny, docinanie każdego 
kawałka pod wymiar i mocne naciąganie drutu 
spowoduje, że dach nie będzie miał szczelin 
pomiędzy kawałkami wełny. Na koniec ważna 
uwaga: wełnę należy zabezpieczyć przed przeni-
kaniem pary wodnej z budynku poprzez ułożenie 
paroizolacji.

Po ociepleniu poddasza wyraźnie podniesie 
się temperatura na strychu - dużo ciepła przenika 
przez strop, który nie posiada ocieplenia. Strych 
zabezpieczony jest również przed zbytnim 
nagrzewaniem (do 70°C). Ocieplenie poddasza 
spowoduje również jego wyciszenie. Materiały 
niezbędne do ocieplenia poddasza dostępne 
są w Składach budowlanych VoX w Poznaniu 
przy ulicy Św. Michała 100 oraz głogowskiej 
216. Gac 

pARApeT ZDOBI

Parapety zewnętrzne i wewnętrzne to 
ważny element wykończenia okna. Coraz 
częściej funkcjonują również jako element 
dekoracji wnętrza, więc warto zadbać, aby 
były estetyczne i pięknie wykonane.

Parapety zewnętrzne muszą być wykonane z 
materiałów odpornych na warunki atmosferyczne 
– opady, zmiany temperatur i nasłonecznienie. 
Najpopularniejszym materiałem na parapety 
zewnętrzne jest twarde pvc. Prawidłowo za-
montowany parapet chroni przed stratami ciepła 
oraz uszkodzeniem ściany przez wodę i wilgoć. 
We właściwym odprowadzaniu wody pomaga 
wyprofilowanie krawędzi zewnętrznej. Aby uchro-
nić parapet przed zmianami objętości materiału, 
a co za tym idzie uszkodzeniem ściany, stosuje 
się wsuwane na końce parapetów zakończenia z 
tworzywa. Pozwalają one na ustalenie szczeliny 
niezbędnej do zabezpieczenia ściany, jednocześ-
nie stanowiąc estetyczne wykończenie parapetu. 
W Składach budowlanych VOX dostępne są pa-
rapety zewnętrzne w kolorach biały i brązowy.

Najpopularniejsze parapety wewnętrzne 
produkowane są z twardego pvc, co znacznie 
zwiększa trwałość produktu. W przypadku pa-
rapetu wewnętrznego najważniejsze jest jego 
stabilne zamocowanie. Parapet przecież stanowi 
najczęściej swojego rodzaju półkę pod kwiaty. Je-
śli parapet wystaje więcej niż jedna trzecia swojej 
szerokości poza ścianę, musi być umocowany 
na dodatkowych wspornikach (metalowych lub 
drewnianych mocowanych śrubami i wkrętami). 
Należy również pamiętać, że pod oknem znajdują 
się grzejniki, więc parapet nie może być zamon-
towany zbyt nisko. Optymalny odstęp to 15 cm 
powyżej źródła ciepła.

W przypadku wewnętrznych parapetów 
kolorystyka i wzornictwo jest znacznie bardziej 
bogate. Znajdziemy parapety pokryte fornirem, 
melaminą (składnik żywicy syntetycznej, zwięk-
sza odporność parapetu na zarysowania) lub 
gładką folią pvc. Większość parapetów dostępna 
jest w kilku wersjach imitujących drewno – sosna, 
buk, dąb, mahoń. Mamy również do wyboru 
wersję marmurową, granitową, i barwną calattę. 
Wymiary parapetów mają szerokość od 15 do 40-
60 cm, długość nawet do 6 metrów. Tak szeroka 
oferta pozwala na dowolne dopasowanie para-
petu do ostatecznej wizji kolorystycznej naszego 

mieszkania. Wszystkie wersje parapetów 
dostępne są w Składach budowlanych VoX 
w Poznaniu przy ulicy Św. Michała 100 oraz 
głogowskiej 216. raw 

Co SŁYChAć ZA okNEM ?

Wybierając okna  warto zwracać uwagę 
nie tylko na współczynnik przenikania 
ciepła (co robi większość kupujących),  
ale i sprawdzić w jakim stopniu zamknięte 
okna ochronią przed hałasem.

To, żeby okna skutecznie izolowały także od 
dźwięków jest szczególnie ważne dla mieszkań-
ców budynków położonych w pobliżu ruchliwych 
ulic, lotnisk czy torów kolejowych. Mimo to wiele 
osób nie zwraca szczególnej uwagi na ten para-
metr, zakładając, że okno szczelne będzie sku-
tecznie izolowało także od hałasu. To prawda tylko 
częściowo. O tym jaka część hałasu “zatrzyma 
się na ulicy”, jaka wniknie przez zamknięte okno 
do mieszkania decyduje liczba szyb, odległość 
między nimi oraz rodzaj gazu znajdujący się w  
przestrzeniach pomiędzy szybami. Z dostępnych 
na rynku okien te najlepiej tłumiące dźwięki mają 
współczynnik izolacyjności akustycznej wahający 
się od 30 do 40 dB. Oznacza to, że całkowicie izo-
lują od dźwięków o takim bądź niższym natężeniu. 
W przypadku większego hałasu - do pomieszcze-
nia dociera go mniej o podaną wartość

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

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

PORADNIK
BUDOWLANY

Fot. Składy budowlane VOX
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	 	 	TELEfONY ALARMOWE:
999, 8660066, 8661235 Pogotowie ratunkowe
998 straż pożarna
997 Policja 
992 Pogotowie gazowe
991 Pogotowie energetyczne
(061) 8620111 anonimowa, całodobowa informa-
cja dotycząca kradzieży samochodów
(061) 8478997 automat zgłoszeniowy Wydziału 
ds. narkotyków KW Policji w Poznaniu
Rada Miejska w kórniku
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik
tel./fax (061) 817 02 77
e-mail: radamiejska@kornik.pl
Urząd Miejski w kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik 
tel. (061) 817 04 11, (061) 8170182, fax. (061) 817 04 75
Gminne Centrum Reagowania
tel. (061) 817 00 74
tel. alarmowy: 0602 620 736
e-mail: oc@kornik.pl
komisariat Policji w kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. (061) 817 02 04
Ochotnicza straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. (061) 817 01 15, tel. kom. 602 740 481
straż Miejska
ul. Poznańska 34a
tel./fax. (061) 817 01 26, tel. kom. 604 607 104
Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „Zdrowie”
ul. Poznańska 34a, tel. (061) 817 00 43, (061) 817 00 59
„falck” 
Poznań, ul. Strzelecka 49
tel. 96-75
Wodociągi kórnickie i Usługi komunalne
ul. Poznańska 71c
tel. (061) 817 02 72, fax. (061) 817 00 41
Pogotowie wodociągowe
tel. 0602319756
Pogotowie kanalizacyjne
tel. 0602319775
AQUANET
Tel. alarmowy: 994
Biuro Obsługi Klienta: (061) 8359032, (061) 8359036/37 
Pogotowie Energetyczne w kórniku
ul. Młyńska 36
tel. (061) 817 04 23
Gminna komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych
ul. Poznańska 34a
tel. (061) 817 00 54
Ośrodek Pomocy społecznej
ul. Poznańska 34a
tel./fax. (061) 817 00 54
Nadleśnictwo Babki
tel. (061) 878 80 43, fax. (061) 878 81 07
Urzędy Pocztowe: 
Kórnik, ul. Wojska Polskiego 9, tel. (061) 817 01 20/30
Kórnik, Rynek 1, tel. (061) 817 04 87
Gądki, tel. (061) 817 11 62, (061) 817 11 68
Apteki:
Kórnik, ul. Średzka 1, tel. (061) 817 01 28
Kórnik, ul. Poznańska 14, tel. (061) 817 08 34
Kórnik, ul. Jeziorna 21, tel. (061) 819 00 34
Lecznice dla zwierząt / gabinety weterynaryjne
Kórnik, ul. Młyńska 44, tel. (061) 817 01 67
Kórnik, ul. Stodolna 88, tel. (061) 817 03 44 
tel. kom. 660723400
Kórnik, ul. Dworcowa 18, 
tel. (061) 817 02 22; tel. kom. 601 956 700
Przedsiębiorstwo Autobusowe kOMBUs
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. (061) 898 06 66, (061) 817 02 76 
Biblioteka Publiczna w kórniku
ul. Poznańska 65, tel. (061) 817 00 21
Zamek Muzeum i Biblioteka kórnicka
ul. Zamkowa 10, tel. (061) 817 00 81
tel./fax. (061) 817 19 30
Zakład Doświadczalny PAN
tel. (061) 817 01 55
Instytut Dendrologii PAN i Arboretum
ul. Parkowa 5, tel. (061) 817 00 33

Rozwiązanie krzyżówki z „Kórniczanina” Nr 23/2005: „WESOŁYCH ŚWIĄT”. 
Nagrodę książkową otrzyma p. hANkA MATuSZEWSkA z Poznania.  

GRATULUJEMY! Nagrodę prześlemy pocztą.

Następny numer kórniczanina ukaże się
10-go lutego 2006 r.  

Materiały prosimy dostarczać  
do 3-go lutego 2006 r.

ROZRYWKA

Poziomo: 1) prezes Zarządu Miejsko-Gmin-
nego Polskiego Komitetu Pomocy Społecz-
nej w Kórniku, 8) przysmak, 9) czołowa 
zawodniczka w kolarstwie UKS „Jedynka-
Limaro” Kórnik, 10) klub sportowy w Kórniku, 
14) typ, 18) wychodźca, 19) przewodniczący 
Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej 
w Kórniku, 20) gagatek, 24) powinien współ-
pracować z teoretykiem, 28) obramowanie, 
otok, 29) wiceburmistrz Gminy Kórnik, 30) 
męskie wierzchnie okrycie, długie, dołem 
rozszerzane, dawniej powszechnie noszone 
przez chłopów.
Pionowo: 1) wicher, 2) staroskandynawski 
poeta i wojownik, autor i zbieracz wierszy o 
bohaterach, 3) łupina, plewa, 4) legendarny 
założyciel Krakowa, 5) kolczasty, 6) futerał, 

7) stworzone do całowania, 11) charakte-
rystyka pracownika otrzymywana przez 
niego na piśmie w związku z rozwiązaniem 
stosunku pracy, 12) region z Olsztynem, 13) 
poznańskie zakłady produkujące akumulato-
ry, 15) odebranie, 16) zwierzyniec niebieski, 
17) wyspa albo tkanina na sukienki, 21) 
sołtys Czołowa, 22) bieda, 23) mebel, w któ-
rym ukrywa się kochanek podczas wcześ-
niejszego powrotu pana domu z delegacji, 
24) maszyna do orki, 25) długa biała szata 
liturgiczna duchownych katolickich, 26) cena 
dobrego żartu, 28) lżejszy od węgla.

 Litery w polach z dodatkową numeracją (w pra-
wej dolnej części), uszeregowane w kolejności, 
utworzą ostateczne rozwiązanie (przysłowie).






