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W numerze także:
- V Sesja Rady Miejskiej w Kórniku
- Wywiad z radnym Tomaszem Grześkowiakiem
- Stowarzyszenie Klaudynka - Razem Możemy Więcej
- Wywiad z utytułowanym triathlonistą Andrzejem Lewandowskim
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FORUm W KóRNIKU

Prezes  Wielkopolskiej Izby Przemy-
słowo-Handlowej Jacek Rolloff gościł 9 
lutego w Urzędzie Miejskim w Kórniku. 
Podczas spotkania z burmistrzem Je-
rzym Lechnerowskim oraz kierownikiem 
Wydziału Promocji Gminy Magdaleną 
Matelską-Bogajczyk dyskutowano na 
temat organizacji Forum Gospodarczego 
Aglomeracji, w ramach Poznańskich Dni 
Przedsiębiorczości. Dotychczas Forum od-
bywało się na terenach MTP w Poznaniu. 
Kolejna edycja ma być zorganizowana w 
kilku miastach Powiatu Poznańskiego, m. 
in. w Kórniku.

GóRAlSki kARNAwAŁ

W dniach od 9 do 13 lutego na zapro-
szenie wójta Gminy Bukowina Tatrzańska 
Stanisława Andrzeja Łukaszczyka oraz 
kierującego Bukowińskim Centrum Kul-
tury Bartłomieja Koszarka, wiceburmistrz 
Hieronim Urbanek gościł na święcie Bu-
kowiny Tarzańskiej pod hasłem: „Góralski 
Karnawał”.

Impreza jest okazją do prezentacji 
grup kolędników, grup i par tanecznych, 
zespołów ludowych  z całego Podhala, 
Spisza, Orawy a nawet ze Słowacji. Jed-
ną z głównych atrakcji jest konkurs tańca 
zbójnickiego oraz wyścig „kumoterek” 
(który w tym roku z powodu warunków 
atmosferycznych odwołano).

SPoTkANiE Z SoŁTYSAmi

 W dniu 10 lutego w ratuszu bnińskim 
odbyło się spotkanie burmistrza i przedsta-
wicieli Urzędu Miejskiego z nowo wybrany-
mi sołtysami z terenu naszej gminy.

Burmistrz omówił główne punkty 
budżetu na 2011r. oraz funkcjonowanie 
funduszu sołeckiego. Sołtysi pozytywnie 
odnoszą się do funkcjonowania funduszu 
i zdecydowanie popierają utworzenie 
takiego funduszu w kolejnych latach bu-
dżetowych, pomimo kilku niekorzystnych 
zapisów ustawy regulującej jego funkcjo-
nowanie.

Zasady współpracy Urzędu Miejskie-
go z Radami Sołeckimi omówili również 
Skarbnik Gminy Kórnik Katarzyna Sza-
małek, Antoni Kalisz kierujący Wydziałem 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Udział 
w spotkaniu wziął również Jan Nowak 
reprezentujący Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego.

SPoTkANiE Z wŁAdZAmi PowiATU

 W tym samym dniu burmistrz Jerzy 
Lechnerowski spotkał się ze Starostami 
Powiatu Poznańskiego w sprawie inwestycji 

powiatowych prowadzonych na terenie 
naszej gminy oraz uruchomienia w Kórniku 
wydziału komunikacji.

Starosta Jan Grabkowski stwierdził, że w 
chwili obecnej nie przewiduje uruchomienia 
kolejnego wydziału komunikacji, choć nie 
wyklucza takiej możliwości w przyszłości. 
Na najbliższej sesji Rady Powiatu Poznań-
skiego zaproponowana będzie natomiast 
uchwała w sprawie przekazania 1220 tys. 
zł. z przeznaczeniem na nawierzchnię drogi 
powiatowej ul. Poznańskiej w Borówcu. 

wSPóŁPRAcA ZE ŚREmEm

Na zaproszenie Wodociągów Śrem-
skich i prezesa Andrzeja Szczepaniaka 
wiceburmistrz Hieronim Urbanek gościł 12 
lutego w siedzibie śremskiej spółki.

Dyskutowano na temat dostarczania 
wody do miejscowości Czmoń, Radzewo, 
Czmoniec i Trzykolne Młyny.

Głównym powodem rozmów była 
potrzeba zapewnienia dostaw wody dla 
ciągle rosnącej ilości domów w tym rejonie. 
Obecnie ilość mieszkańców tego regionu 
szacuje się na 1116 osób. Zgodnie z zapi-
sami miejscowych planów zagospodaro-
wania i wydanymi warunkami zabudowy, 
liczba mieszkańców może wzrosnąć do 
ponad 3340.

Dyskutowano nad możliwością dobu-
dowania nowej, alternatywnej magistrali 
wodociągowej zasilającej wymienione miej-
scowości od strony Niesłabina i Orkowa.

Rozważane jest także przejęcie przez 
Wodociągi Śremskie zadań związanych z 
dostarczaniem wody i eksploatacją infra-
struktury na tym terenie.

Istnieje także możliwość doprowadze-
nia kolektorów kanalizacyjnych do granicy 
powiatów w Orkowie i Kalejach. Umożliwi 
to ewentualne skanalizowanie wyżej 
wymienionych miejscowości na terenie 
naszej gminy. 

Cztery dni później - 16 lutego -burmistrz 
Jerzy Lechnerowski spotkał się z Burmi-
strzem Śremu Adamem Lewandowskim. 
Dyskusja dotyczyła komunikacyjnego 
związku międzygminnego w ramach Aglo-
meracji Poznańskiej. Burmistrz Śremu wy-
raził zainteresowanie współpracą z przed-
siębiorstwem KOMBUS, które mogłoby 
w ramach związku prowadzić działalność 
także na terenie Śremu. 

Rozmawiano także na temat współpra-
cy Śremu i Kórnika w dziedzinie gospodarki 
wodno-ściekowej.

wAlNE ZEBRANiE lidERA

W Dalewie koło Śremu odbyło się w dniu 
15 lutego Walne Zebranie Stowarzyszenia 
Lider Zielonej Wielkopolski, na którym pod-
sumowano działalność organizacji w roku 
2010. Zgromadzenie udzieliło Zarządowi 

absolutorium. Podjęto również uchwałę 
w sprawie ustalenia wysokości składki 
członkowskiej, która w 2011 roku będzie 
wynosiła 2 zł. od mieszkańca. Gminę Kórnik 
na Walnym Zebraniu reprezentowała Anna 
Biernacka kierująca Wydziałem Pozyski-
wania Środków Pozabudżetowych UM w 
Kórniku, a uczestniczyli w nim także sołtysi 
naszej gminy.

SkANAliZUją oSiR?

Burmistrz Jerzy Lechnerowski i wice-
burmistrz Hieronim Urbanek spotkali się z 
Prezesem Fundacji „Porozumienie” Woj-
ciechem Kaczmarkiem (administrującym 
Hotelem Daglezja) w sprawie umożliwienia 
włączenia kanalizacji sanitarnej OSiRu do 
kolektora dochodzącego do hotelu. Pre-
zes pozytywnie odniósł się do propozycji 
burmistrzów. 

miSTRZoSTwA PolSki w oAZiE

W dniu 17 lutego w OAZIE spotkali się 
burmistrz Jerzy Lechnerowski, kierownik 
obiektu Wojciech Kiełbasiewicz oraz Pre-
zes Wielkopolskiego Związku Koszykówki 
Wojciech Chomicz. 

Tematem spotkania było omówienie 
organizacji finału Mistrzostw Polski w 
Koszykówce kobiet (U-20) w dniach 8-13 
marca br.

Impreza odbędzie się w Oazie pod 
warunkiem, że do turnieju finałowego awan-
suje drużyna z Wielkopolski. Czy to nastąpi 
dowiemy się 28 lutego, kiedy to rozegrane 
zostaną półfinały.

mETRoPoliA PoZNAń

W dniu 18 lutego w Urzędzie Miasta 
Poznania w ramach Aglomeracji Poznań-
skiej spotkali się wójtowie, burmistrzowie, 
Prezydent Miasta Poznania oraz Starosta 
Poznański. 

Podczas spotkania powołano Stowarzy-
szenie „Metropolia Poznań”, przyjęto jego 
statut i wybrano władze organizacji.

Prezesem został prezydent Ryszard 
Grobelny, wiceprezesem starosta Jan 
Grabkowski, II-gim wiceprezesem burmistrz 
Śremu Adam Lewandowski, natomiast 
członkami Zarządu Stowarzyszenia bur-
mistrz Murowanej Gośliny Tomasz Łęcki 
oraz burmistrz Jerzy Lechnerowski.

SchRoNiSko – kolEjNE RoZmowY

W dniu 21 bieżącego miesiąca w Ko-
strzynie odbyło się Zgromadzenie Związku 
Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt 
-SCHRONISKO”, na którym uchwalono bu-
dżet na 2011r. oraz podjęto uchwałę w 

(dokończenie na str. 4) 

Niezwykłego odkrycia dokonano 
w miejscowości czmoniec w Gminie 
kórnik. w lesie niedaleko drogi wo-
jewódzkiej nr 434 odkopano figurę 
matki Bożej z dzieciątkiem zniszczoną 
podczas okupacji niemieckiej.

Zniszczenie figury pamiętają najstarsi 
mieszkańcy wsi. Stała ona w tzw. polskiej 
części Czmońca, na ziemi Gąsieniców. 
Niemcy wg. przekazów mieli najpierw 
strzelać do postaci Maryi, potem zwa-
lić na ziemię monument. Bezpośredni 
świadkowie, których hitlerowcy zmusili 
do zakopania zwalonej kolumny i roz-

trzaskanej figury zmarli przed laty. Ich 
potomkowie znali sprawę z opowieści. 

Jeden z mieszkańców Czmońca 
wśród rodzinnych pamiątek ma  głowę 
zniszczonej figury. Przez 70 lat z różnych 
przyczyn nikt nie odważył się odkopać 
reszty.

Radny Rady Miejskiej w Kórniku 
Bogdan Wesołek wziął sprawę w swoje 
ręce. Namówił rodziny Karasiów i Gąsie-
niców do poszukiwań. Sam za pomocą 
metalowego drutu przeszukał fragment 
lasu, gdzie według przekazów stała 
Madonna.

„Gdy usłyszałem chrzęst betonu pod 
ściółką serce szybciej mi zabiło” przy-
znaje radny.

Miejscowi chwycili za łopaty i po chwi-
li na niewielkiej głębokości odnaleziono 
zdobną betonową kolumnę. Potem z 
ziemi wydobyto fragmenty z piaskowca 
oraz bezgłową figurę.

Wszystkie fragmenty zabezpieczono. 
Teraz przyjdzie czas na rekonstrukcję 
kapliczki.

Łukasz Grzegorowski

Niezwykłe odkrycie w czmońcu
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(dokończenie ze str. 3) 
sprawie wieloletniego planu finansowe-

go Związku. Gminę Kórnik reprezentował 
burmistrz Jerzy Lechnerowski.

Inwestycja dla której zawiązano Zwią-
zek polegająca na budowie schroniska 
dla zwierząt ma zosta zrealizowana przez 
najblizsze 3 lata.

ZEBRANiE wiEjSkiE w dęBcU

 W tym samym dniu odbyło się zebranie 
sołeckie w Dębcu, na którym poruszono 
sprawy dotyczące dowożenia dzieci do 
szkoły w Kórniku, oraz sprawię lewoskrętu 
z drogi krajowej S-11 w drogę prowadzącą 
do wsi. Na spotkaniu obecny był burmistrz 
Jerzy Lechnerowski oraz dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 1 Eliza Wasylkowska-
Ziółkowska

Są PiENiądZE NA 
NAwiERZchNię Ul. PoZNAńSkiEj

Także 21 lutego wiceburmistrz Hieronim 
Urbanek oraz kierownik Wydziału Inwestycji 
UM w Kórniku Bronisław Dominiak spotkali 
się w siedzibie Aquanetu z przedstawicie-
lami stron współpracujących przy kanali-
zowaniu i przebudowie ul. Poznańskiej w 
Borówcu.

Reprezentanci Aquanetu, Starostwa 
Poznańskiego i Zarządu Dróg Powiatowych 
oraz Gminy Kórnik omówili zagadnienia 
związane z finansowaniem oraz techniczne 
zagadnienia, które dotychczas miały wpływ 
na opóźnienia w realizacji zadania.

Zadecydowano, że kolejne etapy bu-
dowy kolektora w drodze powiatowej (w 
Kamionkach i Borówcu) będą realizowane 
na takich samych zasadach współpracy 
pomiędzy podmiotami finansującymi. Na-
kreślono plan realizacji kolejnych zadań i 
przewidziano kolejne spotkania.

ZEBRANiE wiEjSkiE w RUNowiE
 

Dnia 23 lutego, tuż przed zamknięciem 
tego numeru Kórniczanina odbyło się ze-
branie wiejskie w Runowie. Mieszkańcy 
zapoznali się ze sprawą propozycji jednego 
z przedsiębiorców, polegającej na „zmianie 
sposobu użytkowania magazynów zbożo-
wych” w okolicy wsi.

Duża część mieszkańców krytycznie 
odnosi się do pomysłu zorganizowania w 
tym miejscu kompostowni odpadów.
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Koryto rzeki i jej rozlewiska- SzczodrzykowoUl. Słonecznikowa w Robakowie

w ostatni wtorek miesiąca, 22 lutego 
2011r. o godz. 13.00 w Sali Posiedzeń 
Rady miejskiej  w kórniku (która mieści 
się w ratusz w Bninie), odbyła się V Se-
sja Rady miejskiej w kórniku bieżącej 
kadencji.

Po złożeniu sprawozdań i dopełnieniu 
innych formalności przystąpiono do oma-
wiania uchwał i głosowań.

Pierwsza z uchwał dotyczyła przejęcia 
od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań 
związanych z drogą powiatową nr 2461P, 
czyli ul. Poznańską w Borówcu.  Na pod-
stawie porozumienia pomiędzy Powiatem 
Poznańskim a Gminą Kórnik, po wybudo-
wani kanalizacji deszczowej i sanitarnej, 
wybudowana zostanie także nawierzchnia 
z krawężnikami. 

Jak potwierdził obecny na sesji radny 
Rady Powiatu Poznańskiego Seweryn 
Waligóra Powiat Poznański przekaże za-
rezerwowane w swoim budżecie środki w 
wysokości 1 220 000 zł, a w pozostałym 
zakresie zadanie zostanie sfinansowane 
przez Gminę Kórnik i Aquanet.

W Budżecie Gminy Kórnik na 2011r. 
radni, na wniosek burmistrza wprowadzili 
zmiany.

Największe dotyczyły między innymi 
wprowadzenia do budżetu ponad 2 milio-
nów otrzymanych przez gminę jako zwrot 
podatku Vat. Wprowadzono także  1 900 
tys. wolnych środków. 

Zwiększono wydatki z budżetu
Kwotę 160 tys. zł., przeznaczono na 

budowę sieci wodociągowej w ul. Śremskiej 
do os. Przy Lesie w Błażejewie, przyłącze 
wodociągowe do działki parafialnej w 
Borówcu kosztować będzie 30 tys. a o 75 
tys. zwiększono wydatki na dofinansowa-
nie budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków.

Do przeznaczonych funduszy na bu-
dowę chodnika ul. Strażacka w Czmoniu 
dodano 188 tys.  Przebudowa ul. Poznań-
skiej w Borówcu, w tym budowa kanalizacji 
deszczowej pochłonie kolejne 200 tys. 

Dokończenie budowy chodnika w 
Biernatkach kosztować będzie 50 tys. 
Na budowę zniszczonego przez powódź 
przepustu na ul. Mostowej w Szczytnikach  
przeznaczono 300 tys. zł. Do puli przezna-
czonej na budowę ul. Staszica w Kórniku  
dodano150 tys. zł.

Kolejne 125 tys. zł pochłonie moderni-
zacja Ratusza w Bninie.

Do wydatków dotyczących zadania: 
rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej 
Nr 1 w Kórniku dodano 200 tys. zł.

Dokonano także zwiększenia wydatków 
dotyczących zadań: 
-budowa kanalizacji deszczowej na Alei 
Flensa (+500 tys. zł), 
-budowa kanalizacji deszczowej na ul. Le-
śnej w Szczodrzykowie (+120 tys. zł),
-budowa kanalizacji deszczowej na ul. 
Śremskiej w Kórniku (+70 tys. zł),
-budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kasz-
tanowej w Błażejewku (+170 tys. zł), 
-sieć wodociągowa w ul. Celichowskiego, 
Parkowej i Modrzewiowej (+231 tys. zł)
- budowa oświetlenia skrzyżowania ul. 

Śremskiej z obwodnicą (+175 tys. zł), 
-budowa oświetlenia w Czmoniu na ul. 
Strażackiej (+42 tys. zł), 
-budowa oświetlenia w Skrzynkach na ul. 
Łąkowej (+20 tys. zł), 
- budowa oświetlenia w Skrzynkach na ul. 
Leśnej (+35 tys. zł),
- budowa zasilania sygnalizacji świetlnej na 
skrzyżowaniu ul. Wożniaka z drogą woje-
wódzką-projekt (+12 tys. zł), oświetlenie na 
Prowencie (+25 tys. zł), 
-oświetlenie skrzyżowania ul. Konarskiej z 
obwodnicą wraz z zasilaniem sygnalizacji 
świetlnej–projekt (+17 tys. zł), 
-oświetlenie Trzykolne Młyny – projekt (+7 
tys. zł), 
-oświetlenie ul. Poznańskiej w Kórniku – 
projekt (+24 tys. zł).

Kwotę 20 tys. zł. z przeznaczono na 
dofinansowanie imprezy Harley Davidson 
w czerwcu 2011r. w Błażejewku. Podczas 
trzydniowego zlotu – imprezy otwartej dla 
wszystkich widzów – wystąpić ma m. in. 
zespół Hey.

Zmiany w budżecie związane były także 
z operacją zmniejszenia oprocentowania 
zadłużenia. Dzięki negocjacjom z bankiem, 
i emisji nowych, „tańszych” obligacji na 
spłatę już wyemitowanych (droższych) 
gmina odzyska około 300 tys. zł.

Kolejną uchwałą rady zmieniono Wielo-
letnią Prognozę Finansową Gminy Kórnik 
na lata 2011-2019.

Wynika z niej, że dochody gminy rosnąć 
będą od niecałych 75 milionów w roku 

bieżącym do ponad 106,5 milionów w roku 
2019. Wydatki majątkowe wzrosną od 10 
milionów w 2011 do 26 milionów w roku 
2019. Kwota długu będzie malała od 38 
milionów dziś do 0 w roku 2018.

Na żądanie Regionalnej Izby Obrachun-
kowej założono przeznaczenie wolnych 
środków inwestycyjnych. Realizacja zadań 
zawartych w planach na kolejne lata zależy 
jednak od zbyt wielu czynników, by mieć 
pewność ich realizacji w takiej jak zapla-
nowano formie. 

Z powodu zmian ustawowych dopre-
cyzowano i zmieniono przepisy dotyczące 
ulg w płatności za przejazdy komunikacją 
miejską. 

Regulamin przewozów pasażerskich 
zmieniono także ze względu na trwające 
rozmowy na temat wspólnego, tzw. zin-
tegrowanego biletu KOMBUSu i Zarządu 
Transportu Miejskiego w Poznaniu.

Niestety już wiadomo, że nie uda się do-
pełnić wszystkich formalności związanych 
z tą sprawą, tak by „wspólny bilet” obo-
wiązywał już w marcu. Prezes KOMBUSu 
Beata Urbaniak poinformowała zebranych 
o trwających rozmowach i potrzebnych do 
zakończenia sprawy procedurach.

Przypomnijmy, że dyskusja dotyczy 
ustanowienia możliwości zakupu dodat-
kowego biletu dla posiadaczy biletów 
miesięcznych z Kórnika do Ronda Rataje. 
Za 10 zł (lub inną negocjowaną właśnie 
sumę) miesięcznie mogliby oni poruszać 
się z Ronda Rataje do Centrum Poznania 
poznańskimi tramwajami i autobusami.

Kórnickie linie autobusowe nie docierały 
by wtedy do dworca PKS, co stanowiłoby 
niemałą oszczędność, gdyż każdy wjazd 
na dworzec „słono” kosztuje KOMBUS, a 
przez to budżet gminy.

 
Radni zezwolili na udzielenie dotacji na 

remont jednej z kamienic w Kórniku, wpisa-
nej do rejestru zabytków. Uchwalili też za-
sady  udzielania dotacji celowej z budżetu 
gminy na budowę przydomowych oczysz-
czalni ścieków. Jak czytamy w uzasadnie-
niu: „w przypadku terenów o rozproszonej 
zabudowie, gdzie ze względu na trudności 
techniczne, budowa zbiorczych systemów 
kanalizacji sanitarnej jest niemożliwa, bądź 
ekonomicznie nieuzasadniona, dopuszcza 
się budowę oczyszczalni przyzagrodowych 
i lokalnych w miejscowościach nie objętych 
kanalizacją zbiorczą.”

Jeśli nieruchomość spełnia wskazane w 
uchwale warunki, dotacja przyznawana jest 
do wysokości 50% kosztów budowy tejże 
oczyszczalni, lecz nie więcej niż  3 tys. zł., 
z zastrzeżeniem, że w przypadku budynków 
wielorodzinnych dotacja przyznawana jest 
do kwoty 2,5 tys. zł na jedno gospodarstwo 
domowe.

Przy okazji dyskusji na temat tej uchwały 
radni zaproponowali opracowanie programu 
kanalizowania mniejszymi oczyszczalniami 
terenów nie mających szans na budowę 
dużej, zbiorczej kanalizacji sanitarnej.

Uchwalono plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej, na dz. nr ewiden-

cyjny 114/2 i 148/8, obręb Radzewo. Dzięki 
opracowaniu na skraju Radzewa (od strony 
Czmonia) powstać będzie mogło spore 
osiedle domów jednorodzinnych.

Nadano nazwy dwóm ulicom. Ulica 
Łagodna w Czmoniu ma swój początek od 
ulicy Lipowej i biegnie do działki oznaczonej 
nr 218/37, której podstawę stanowi droga 
oznaczona działką nr 218/21

Aleja wierzbowa  w koninku ma po-
czątek od ulicy Dziennikarskiej i biegnie do 
działki oznaczonej nr 75/1, której podstawę 
stanowi droga oznaczona działką nr 278.

W związku ze zmianami w Statucie 
Gminy związanymi z reorganizacją komisji 
rady miejskiej oficjalnie ustalono przedmioty 
działania: Komisji Infrastruktury i Rozwoju, 
Komisji Polityki Przestrzennej i  Komisji 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady 
Miejskiej w Kórniku.

Radni przyjęli także na lutowej sesji dwa 
oświadczenia, potwierdzające dotychcza-
sowe stanowisko Rady Miejskiej w Kórniku 
wobec skarg jakie zgłaszały Polskie Linie 
Elektroenergetyczne na procedury uchwa-
lania dokumentów planistycznych.

Pytania i interpelacje
Podczas sesji radni i goście zgłaszali 

szereg pytań i postulatów. Radny Tomasz 
Grześkowiak apelował o zagwarantowanie 
budowy chodnika w planach inwestycji 
związanych z budową kanalizacji i na-
wierzchni ul. Poznańskiej w Borówcu. Wi-
ceburmistrz Hieronim Urbanek potwierdził, 
że właściciel drogi (Powiat Poznański) nie 
zamierza finansować budowy chodnika. 
Urząd Miejski w Kórniku prowadzi jednak 
rozmowy i niewykluczone, że chodnik 
powstanie. 

Radny Roman Genstwa złożył interpe-
lację dotyczącą remontu drogi do Kromolic, 
która jest w opłakanym stanie, a ponieważ 
jest odcinakami nieprzejezdna stanowi 
duże zagrożenie dla mieszkańców (choćby 
w momencie gdy wzywana jest karetka 
pogotowia).

Radna Małgorzata Walkowiak pytała o 
to, czy płacone są podatki za działalność 
linii wysokiego napięcia. Niestety informacje 
tego typu stanowią tajemnicę skarbową. 
Poprosiła także o dopracowanie statutów 
sołectw oraz zasygnalizowała potrzebę 
prac remontowych (gwarancyjnych) na 
nowym boisku Orlik.

Radna Iwona Cupryjak zaprosiła – 
szczególnie radnych z komisji ochrony 
środowiska i rolnictwa- na spotkanie z 
mieszkańcami, na którym przeprowadzona 
miała być dyskusja o kompostowni, którą w 
okolicach Runowa chce zainstalować jeden 
z przedsiębiorców. Spotkanie to miało miej-
sce w momencie zamykania tego numeru 
Kórniczanina.

Radny Przemysław Pacholski  zapropo-
nował, by wystosować zapytanie do władz 
powiatowych o możliwość przesunięcia z 
roku 2013 na 2012 remontu ulicy Poznań-
skiej wiodącej przez Dachową, Szczodrzy-
kowo i Robakowo.

Radni Marek Broniewski i Tomasz 
Grześkowiak zaproponowali ustanowienie 
rejestru skarg i wniosków wpływających do 

Urzędu Miejskiego w Kórniku.
Radny Bogdan Wesołek wskazał pro-

blem braku toalet publicznych w okolicach 
bnińskiego rynku.

Sołtys Skrzynek Beata Bruczyńska 
przypomniała o potrzebie reaktywowania 
Komisji Bezpieczeństwa działającej przy 
Burmistrzu Gminy Kórnik. Sołtys Robakowa 
Wsi Janusz Wojtuś zaapelował o dokończe-
nie budowy ul. Szerokiej w swojej wsi.

Aleksander Jaroniec pytał i wnioskował 
w sprawie budowy drogi powiatowej ulicy 
Mościenickiej w Mościenicy. Wiceburmistrz 
Hieronim Urbanek  zrelacjonował rozmowy 
jakie toczą się na temat tej inwestycji z 
właścicielem drogi oraz potwierdził plany 
Urzędu Miejskiego mające na celu przejęcie 
inwestycji i po uregulowaniu przez powiat 
spraw własnościowych być może także 
przejęcie drogi w posiadanie gminy.

Aleksandra Jarońca interesowała także 
sprawa odśnieżania na drodze powiatowej 
i na osiedlach w Mościenicy oraz problem 
zaśmiecania lasu w sezonie letnim. 

Roman Kominek pytał o szczegóły 
zagospodarowania terenu przy gazowni, 
gdzie powstaje parking buforowy dla au-
tokarów. Wiceburmistrz obszernie opisał 
zamierzenia inwestycyjne w tym zakresie 
i potwierdził finansowanie inwestycji przez 
firmę związaną z funkcjonującymi obok 
obiektami handlowymi.

Roman Kominek zapytał także przewod-
niczącą Komisji Planowania Przestrzen-
nego RM w Kórniku o działania jakie będą 
podjęte by ukrócić rozrastanie się osiedli 
mieszkaniowych i zabudowę na podstawie 
„warunków zabudowy”. Małgorzata Wal-
kowiak opisała planowane działania, które 
mają doprowadzić do objęcia planami za-
gospodarowania jak największego obszaru, 
a docelowo całej gminy.

Radna Julia Bartkowiak zaapelowała 
do obecnych na sali kandydatów PiS w 
ostatnich wyborach, by usunęli plakaty 
wyborcze pozostawione na drzewach w 
okolicach Radzewa. 

Opr. ŁG

w dniu 6 marca br. 
odbędą się w Gminie kórnik

wybory 
uzupełniające 

do Rady miejskiej w kórniku  
w okręgu nr 7 

/wsie: kamionki,
Borówiec, Szczytniki/

Lokale wyborcze w dniu 
6 marca 2011 r. 

czynne będą w godz. 8:00-22:00
Siedziby 

obwodowych komisji wyborczych:
Borówiec ul.Szkolna  -komisja nr 8

Kamionki-Dom Strażaka - komisja nr 9

V sesja rady miejskiej w kórNiku

kANdYdAci
W związku z wyborami uzupełniającymi  

w ustalonym terminie zarejestrowano dwie 
listy z kandydatami do RM w Kórniku:

lista nr 1 - kww Andrzeja kaźmiercza-
ka z kamionek, z którego startuje Kaźmier-
czak Andrzej, lat 48, zam. w Kamionkach

lista nr 2 - kww Piotra Plewki, z które-
go startuje Plewka Piotr Józef, lat 56, zam. 
w Szczytnikach.

ŁG

Urząd Miejski w Kórniku uprzejmie 
informuje najemców 

mieszkań komunalnych, 
że istnieje możliwość 

zamiany mieszkań w Kórniku  (1 
lub 2 pokoje) 

na mieszkania 3 i 4 pokojowe w 
Dziećmierowie. 

Osoby zainteresowane 
taką zamianą 

proszone są o kontakt z Urzędem 
Miejskim 

w Kórniku, pok. 202.

Burmistrz 
Jerzy Lechnerowski
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ZGŁoSZENiA i ZATRZYmANiA

W dniu 9 lutego  funkcjonariusze 
Komisariatu Policji w Kórniku doko-
nali zatrzymania mężczyzny, który był 
poszukiwany w celu ustalenia miejsca 
pobytu. Dzień później zgłoszono funk-
cjonariuszom o fakcie wyrażania gróźb 
karalnych wobec pewnego mężczyzny 
w Robakowie.

Także 10 lutego policjanci dokonali 
w Kórniku zatrzymania kobiety, która 
posłużyła się podrobionym potwier-
dzeniem przelewu, oraz powiadomiono 
komisariat o dokonanym w  Kórniku 
włamaniu do pomieszczenia piwnicz-
nego i kradzieży rowerów, szlifierki, 
kluczy oraz przedłużacza o wartości 
około 1650 zł. 

Dnia 13 lutego zatrzymano w Żer-
nikach poszukiwanego mężczyznę, 
który został doprowadzenia do Aresztu 
Śledczego. Innego poszukiwanego 
mężczyznę zatrzymano tego samego 
dnia w Kórniku i także doprowadzono 
do Aresztu Śledczego.

Dzień później zgłoszono policjantom 
kradzież telefonu komórkowego warto-
ści strat 650 zł. w Żernikach.

W dniu 14 lutego w Kórniku funkcjo-
nariusze zatrzymali dwie poszukiwane 
osoby i odtransportowali je do Aresztu 
Śledczego. Podobnych zatrzymań do-
konano także 17 lutego w Kórniku i 20 
lutego w Gądkach. Dodatkowo 15 lutego 
w Żernikach dokonano zatrzymanie ma-
łoletniej, która była poszukiwana w celu 
ustalenia miejsca pobytu, a 18 lutego 
zatrzymanego w Kórniku mężczyznę do-
prowadzono do Urzędu Skarbowego. 

Dnia 17 lutego Komisariat w Kórniku 
powiadomiono o dokonanym w Szczo-
drzykowie włamaniu do pomieszczenia 
budynku PKP i kradzieży płytek, umy-
walek, baterii umywalkowej, kompaktu 
WC, pieców  gazowych, ogólnej wartości 
strat 10.000 zł.

Dnia 21 lutego powiadomiono o do-
konanej w Kamionkach kradzieży kart 
doładowujących operatorów komórko-
wych wartości strat 500 zł

kiERowAli „Pod wPŁYwEm”

Dnia 11 lutego   funkcjonariusze 
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 
Miejskiej Policji w Poznaniu zatrzymali 
w Borówcu mężczyznę, który kierował 
quadem „po spożyciu”. Zanotowano u 
niego 0,33 mg/l alkoholu w wydychanym 
powietrzu.

Dzień później funkcjonariusze  Ko-
misariatu Policji w Kórniku zatrzymali 
w Kórniku mężczyznę k ieru jącego 
ciągnikiem rolniczym u którego zanoto-
wano 0,95 mg/l alkoholu w wydychanym 
powietrzu.

Pijanego kierowcę zatrzymano tak-
że 19 lutego w Runowie. Mężczyzna 
miał 1,25 mg/l alkoholu w wydychanym 
powietrzu.

koliZjE dRoGowE

Aż pięciokrotnie zgłaszano Policjan-
tom uszkodzenia pojazdów spowodowa-
ne wjechaniem w wyrwę w jezdni. Dnia 
9 lutego w Robakowie  w ten sposób 
uszkodzono Renault’a  natomiast w 
Kromolicach Volkswagena. 

Dwa dni później z tej samej przy-
czyny uszkodzono: w Dziemierowie 
Forda, w Czołowie Mazdę, a w Żernikch 
Fiata. 

Również 11 lutego trzy pojazdy 
uszkodzono z powodu kolizji z leżącym 
na drodze konarem drzewa. 

W dniu 10 lutego w Kórniku kierująca 
pojazdem VW w wyniku niezachowania 
bezpiecznej odległości między pojazda-
mi doprowadziła do zderzenia z innym 
pojazdem tej samej marki. 

Dzień później w Kórniku kierujący 
ciągnikiem rolniczym  w wyniku nieustą-
pienia pierwszeństwa przejazdu dopro-
wadził do zderzenia z Volkswagenem 
po czym oddalił się z miejsca zdarzenia. 
Podczas czynności ustalono sprawcę, 
który notabene był nietrzeźwy.

Dnia 15 lutego kierujący Mercede-
sem  w Borówcu w wyniku niedosto-
sowania prędkości do warunków ruchu 
doprowadził do zderzenia z Fordem.

Dwa dni później w Kórniku kierujący 
Oplem w wyniku złego stanu jezdni 
(oblodzona) uderzył w słup bramy wjaz-
dowej uszkadzając pojazd.

Na podstawie 
informacji 

z Komisariatu Policjii 
w Kórniku

Opr. ŁG

Dariusz Niemier przeprasza 
funkcjonariuszy: 

Marka Martyniaka i 
Marka Bartłomiejczaka 

za ubliżanie im 
podczas interwencji 

w dniu 13 sierpnia 2010 r. 
na Prowencie

Dariusz Niemier

Rozmowa z 
Tomaszem Grześkowiakiem

- radnym Rady miejskiej w kórniku

czytelników na pewno zainteresu-
je motywacja, jaka kierowała Panem 
skłaniając do startu w wyborach... 
Proszę też przybliżyć swoją dotych-
czasową działalność.

Zainteresowanie się moją skromną 
osobą ze strony „Kórnicznina” przyją-
łem ze sporym zaskoczeniem. A cóż ja 
takiego interesującego mogę przekazać 
czytelnikom? Pytania skierowane do nas, 
nowo wybranych radnych Rady Miasta 
Kórnika VI kadencji, tylko z pozoru nie 
nastręczają  kłopotów z odpowiedzią.

Przecież to nie ja się wybrałem, a 
elektorat tak postanowił. Samo kandy-
dowanie i motywacja z tym związana to 
skomplikowana materia.

Ale do rzeczy - pochodzę z Wrze-
śni, której mieszkańcy są  historycznie 
naznaczeni do publicznego wyraża-
nia swych potrzeb. We mnie również 
zawsze tkwiła potrzeba społecznego 
angażowania się, czy to w organiza-
cjach młodzieżowych, czy w ruchach 
społecznych, jakie przyszło mi przeżyć. 
Jestem okolicznościowym organizatorem 
zjazdów koleżeńskich mego rocznika 69 
Wydziału Prawa UAM. Lubię poświęcić 
swój czas i nie tylko czas, by nieść za-
dowolenie innym.

Z okazji swego uczestnictwa w VIII 
etapie wyprawy rowerowej przez Zambię 
Szlakiem Kazimierza Nowaka, zorga-
nizowałem zbiórkę pieniędzy na rzecz 
„dzieci ulicy Lusaki”. Działałem na rzecz 
parafii w Borówcu. 

Dość jednak tej wyliczanki, bym nie 
wyszedł na chwalipiętę.

W Borówcu zaangażowałem się spo-
łecznie po raz pierwszy w 1997 r. kiedy 
to podjąłem akcję sprzątania lasu przyle-
gającego do ul. Spółdzielczej.  Wówczas 
to pan Skopek, w przededniu wyborów 
na sołtysa wsi, zwrócił się do mnie bym 
kandydował. Nie byłem jeszcze zwią-
zany administracyjnie z  Borówcem. Z 

biegiem lat poznawałem sprawy, których 
w Borówcu nikt nie rozwiązywał. Brako-
wało człowieka zdolnego by nadać bieg 
narastającym problemom.

Wybór sołtysa w osobie Macieja Sło-
wińskiego, (do czego się niewątpliwie 
przyczyniłem, namawiając go usilnie do 
objęcia tej funkcji) był milowym krokiem 
w mojej aktywności na rzecz Borówca. 
Z udziałem sołtysa i innych osób doszło 
do wytyczenia Borówieckiego Ringu 
Rekreacyjnego, uczynienia z tego przed-
sięwzięcia imprezy wykraczającej poza 
Borówiec.

Teraz dotykam sedna pytania: ja 
właściwie do RM Kórnika wjechałem 
na rowerze. Udział w wyprawie przez 
Zambię, BRR i niezliczone kontakty z 
miłośnikami dwóch kółek spowodowały, 
że głosowało na mnie 517 wyborców, 
za co im raz jeszcze dziękuję. Ot i cała 
prawda o motywacji.

co pewnie wynika z motywacji - ja-
kie stawia Pan przed sobą cele? ko-
rzystając z użytej przez Pana metafory 
– „dokąd jedzie ten rower”?

Naturalnie widzę szersze spektrum 
spraw, nie tylko z pozycji rowerzysty, 
choć drogi i ulice, a przede wszystkim 
bezpieczeństwo ruchu są bardzo waż-
ne.

Bardzo istotną sprawą jest rozwiąza-
nie sprawy szkoły w Kamionkach, która 
zabezpieczy potrzeby dzieci z Borów-
ca. Działania proekologiczne, a więc 
zaśmiecanie lasów przyległych do ulic 
w Borówcu także musi być wspierane. 
Celem i antidotum na problemy może 
być aktywizacja, uczestnictwo w życiu 
wsi maksymalnie szerokiej reprezenta-
cji mieszkańców. Zdaję sobie sprawę z 
zadań stojących przed radnym. Art.23 
ustawy o samorządzie gminnym (patrz 
obok) wytycza te obowiązki i nie zaskle-
piam się w działalności tylko  na rzecz 
Borówca.

Pragnę jednak, by sprawy wsi były 
dostrzegane z wysokości Ratusza w 
Kórniku.

jak te cele chce Pan zrealizować? 
(w jakich komisjach chce Pan działać 
itp.)

Działam w 4 komisjach: planowania 
przestrzennego, budżetu i finansów, 
infrastruktury, rolnictwa i ochrony środo-
wiska, a jako wiceprzewodniczący Rady 
sprawuję nadzór nad pracami komisji 
szkolnictwa i kultury.

To są sprawy, które mnie interesują. 
Bardzo bym chciał zrealizować zadania, 
na które czeka Borówiec: nawierzchnia 
ulic i chodniki ul. Poznańskiej, Głównej 
i Szkolnej po pracach związanych z ka-
nalizacją. Chciałbym wyzwolić w miesz-
kańcach pozostałych ulic w Borówcu 
inicjatywę współuczestnictwa w procesie 
doprowadzenia nawierzchni do stanu 

przejezdności.
Po zapoznaniu się z tym tematem 

wiem już, jakie to będzie trudne.
Na rzecz Kórnika chciałbym   forso-

wać pomysł, z którym już swego czasu 
wyszedłem wobec Burmistrza, aby Kórnik 
był organizatorem pewnej imprezy ogól-
nopolskiej. Nie ujawnię jej charakteru do 
chwili skonsultowania tego pomysłu z 
członkami komisji, ale jestem przekona-
ny, że pomysł zasługuje na realizację, a 
miasto stać na taką imprezę.

Idea „małych ojczyzn” w ramach UE 
w skali kraju, w odniesieniu do gminy 
też może być realizowana, jako hasło 
służące wyzwoleniu oddolnych inicjatyw 
społecznych. Idea samorządności reali-
zowana w ramach ustawy o samorządzie 
gminnym nie może zasadzać się tylko na 
działalności urzędniczej. To nam powinno 
przyświecać w pracach RM w Kórniku.

w jakich terminach i gdzie będzie 
Pan dyżurował, jak zamierza Pan kon-
taktować się z mieszkańcami?

Dyżury będę sprawował w dniach, w 
które będzie obradowała Rada Sołecka 
w Borówcu tj. każdy pierwszy czwartek 
miesiąca o godz. 19.30 w siedzibie przy 
ul. Szkolnej. Nadto stawię się na każde 
spotkanie w siedzibie RM w Bninie po 
uprzednim zawiadomieniu.

Budżet zatwierdzony. jeśli podczas 
roku pojawią się dodatkowe fundusze, 
jakie inwestycje będzie Pan  propono-
wał do realizacji?

Znam budżet i wiem, że jakiekolwiek 
środki się w nim pojawią nie wystarczą 
na zrealizowanie zamierzeń. Nie mam 
złudzeń co do proponowania nowych 
inwestycji. Chodzę nogami po ziemi, no 
nieraz jeżdżę rowerem…

dziękuję za rozmowę i zachęcam 
do korzystania z łamów kórniczani-
na w celu przekazywania wyborcom 
informacji, opinii i problemów, jakimi 
się Państwo podczas obrad Rady 
miejskiej zajmujecie.

Rozmawiał ŁG  

ART. 23 
USTAwY 

o SAmoRZądZiE GmiNNYm 
(fragment)

Radny obowiązany jest  k iero -
wać się dobrem wspólnoty samo-
rządowej gminy. Radny utrzymuje 
s ta łą więź z  mieszkańcami oraz 
ich organizacjami, a w szczegól-
ności przyjmuje zgłaszane przez 
m ieszkańców gminy  pos tu la ty  i 
przedstawia je organom gminy do 
rozpatrzenia, nie jest jednak zwią-
zany instrukcjami wyborców.

Nasi radNi- Na rowerze do rady

BŁAżEjEwko

Sołtys Andrzej Duda informuje, iż pod-
czas spotkania Rady Sołeckiej w piątek, 4 
lutego został przyjęty plan pracy na 2011 rok.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Ko-
biet ok. 50 pań pojedzie na seans do kina 
„Malta” w Poznaniu.

Niebawem zostanie zakończone wy-
konanie projektu i wydane pozwolenie na 
realizację II etapu (ok. 80 m) chodnika na 
osiedlu mieszkaniowym w Błażejewku.

cZmoń

Pod koniec marca ma odbyć się ze-
branie wiejskie. Sołtys Jerzy Rozmiarek 
mówi, że z funduszu sołeckiego zostanie 
przeznaczone 10 tys. zł na doposażenie 
placu zabaw. Natomiast z środków gmin-
nych na ulicy Strażackiej będzie wykonany 
chodnik i zostanie uzupełnione oświetlenie. 
Także na ulicy Leśnej zostanie uzupełnione 
oświetlenie.

RAdZEwo

Sołtys Julia Bartkowiak mówi, że w 
sobotę, 29 stycznia odbyła się zabawa kar-
nawałowa dla dzieci i młodzieży szkolnej. 
Grał i zabawiał na niej zespół Mini-Max z 
Poznania. Natomiast na sobotę, 5 marca 
jest zaplanowane spotkanie integracyjne 
dla mieszkanek Radzewa z okazji Między-
narodowego Dnia Kobiet.

Julia Bartkowiak informuje też o tym, iż 
jest przygotowywany plan odnowy wsi w 
związku z rozbudową świetlicy wiejskiej. Ma 
zostać on przyjęty na zebraniu wiejskim w 
marcu, później także przez radnych - pod-
czas sesji Rady Miejskiej. Przy realizacji 
tego przedsięwzięcia mają być wykorzy-
stane środki unijne.

Mieszkańcy Radzewa czekają na wio-
snę. Wtedy zostaną dokończone prace, 
przerwane przez zimę, związane z budową 
chodnika przy drodze powiatowej w kierun-
ku Trzykolnych Młynów.

SKRzYNKI

Stowarzyszenie „Otwarte Skrzynki” w 
czwartek, 6 stycznia zorganizowało wspól-
ne kolędowanie przy kawie i ciastkach. Soł-
tys Beata Bruczyńska mówi, iż po wyborach 
zmieniła się Rada Sołecka.

W czwartek, 24 lutego odbyło się zebra-
nie wiejskie, na którym zostało przedsta-
wione sprawozdanie finansowe za ubiegły 
rok. Omówiono też zadania przewidziane 
na 2011 rok. Była dyskusja o bieżących 
tematach dotyczących wsi i problemach 
mieszkańców.

Robert Wrzesiński
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Wreczenie pamiątkowych medali .

1 % PodaTku 
dla  kTPsu 

wiele osób jeszcze nie wie, że może 
wspierać finansowo  organizacje lokal-
ne, do których  to w pierwszej kolejności 
pukają  z prośbą o pomoc, mieszkańcy 
gminy.

Na terenie  gminy  Kórnik od 20 ponad 
lat działa Kórnickie Towarzystwo Pomocy 
Społecznej. Status organizacji pożytku 
publicznego uzyskało w 2006 roku. Od 
tego czasu kwoty uzyskane z  1 % po-
datku  przeznacza na realizację celów  
statutowych w tym na wyrównywanie szans 
edukacyjnych dzieci i młodzieży.

W roku 2009 podatnicy przekazali  dla  
KTPS  8.006 zł. Za te pieniądze zakupiono 
podręczniki, przybory szkolne oraz  pomo-
ce  dydaktyczne, między innymi  pakiet 
filmów edukacyjnych dla młodzieży  „Nie 
zamykaj oczu”.

Dzięki zebranym pieniądzom z 1 % 
podatku KTPS  organizuje coroczne  kon-
kursy   dla gimnazjalistów z cyklu  „Szkoła 
obywateli”, gdzie główną nagrodą dla zwy-
cięskich drużyn jest kilkudniowa wycieczka 
krajoznawcza. Młodzież w ubiegłym roku 
gościła 4 dni w Warszawie, w tym roku 
zwiedzi Kotlinę Kłodzką, nie wyklucza się 
także  wypadu do Czech.

Pieniądze z  1 %  podatku  przeznacza-
ne  są także na wakacje  letnie dla  dzieci 
- co roku wypoczywa w górach  lub nad 
morzem  48 uczniów  kórnickich szkół.  

Pieniądze z 1 %  z podatku umożliwiają 
prowadzenie  zajęć  rehabilitacyjnych, w 
tym roku KTPS  planuje  poszerzyć ofertę 
o kynoterapię czyli terapię z udziałem 
psów.

Planów jest dużo, czy uda się je wszyst-
kie zrealizować zależy to od ilości  środków 
finansowych jakie organizacja pozyska od 
darczyńców.

Dlatego apelujemy do wszystkich po-
datników aby pamiętali wypełniając PIT o 
wpisaniu nazwy:  Kórnickie Towarzystwo 
Pomocy Społecznej.

 nr KRS  0000042256
Więcej informacji - 
www.ktps-kornik.org.pl

Zarząd KTPS

kYNoTERAPiA
Kórnickie Towarzystwo Pomocy Spo-

łecznej prosi o zgłaszanie się  osób za-
interesowanych  rehabilitacją w formie 
kynoterapii (terapia z psami). Warunkiem 
zorganizowania stałych  zajęć dla  tych 
osób  jest zebranie się   kilkuosobowej grupy 
mieszkańców  gminy Kórnik,  które chcą 
korzystać z takiej formy rehabilitacji oraz  
nie mają alergii  na sierść psów.

Udział w zajęciach będzie bezpłatny.
Zainteresowane osoby prosimy 
o kontakt: 

m.smol.maliszewska@interia.pl, 
tel. kom. 506 527 742.

Małgorzata 
Smolarkiewicz-Maliszewska, 

sekretarz KTPS

i dNi kariery
W dniu 10.02.2011 roku w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mosinie Filia 

w Kórniku odbyły się I Dni Kariery, skierowane dla młodzieży z naszej Gminy.
Zainteresowani swoją przyszłością mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji z 

doradcą zawodowym i psychologiem, w celu określenia swoich predyspozycji i preferen-
cji zawodowych. Możliwe było również uzyskanie informacji o interesujących szkołach, 
uczelniach, zawodach oraz ważnych wydarzeniach związanych z wyborem ścieżki 
dalszego kształcenia.

Młodzież uczestnicząca w dniach kariery, chcąca określić najlepszą dla siebie drogę 
rozwoju, to uczniowie zarówno w wieku gimnazjalnym, jak i licealnym. Fakt ten, dowodzi 
że już bardzo młodzi ludzie rozsądnie podchodzą do kwestii związanych z wyborem szkoły, 
szczegółowo analizując i przygotowując się do ustalenia indywidualnej ścieżki kariery. 
Podejście takie świadczy o dużej świadomości i odpowiedzialności naszej młodzieży, 
co mamy nadzieje w przyszłości przyniesie zadowolonych pracowników, osiągających 
satysfakcje z wykonywanej pracy.

Magdalena Telesińska, psycholog

W dniu 15.02.2011r.o godzinie 
18.00 w strażnicy OSP w Kórniku 
odbyło się zebranie wyborcze 
członków założycieli Stowarzy-
szenia Polsko-Ukraińskiego im. 
Swietłany Lipińskiej. W wyniku 
wyborów wybrano Zarząd, w 
skład którego weszli Prezes 
Zbigniew Tomaszewski, Wicepre-
zesi Sławomir Lepczyński, Adam 
Lewandowski, Skarbnik Jerzy 
Dzieliński, Sekretarz Leszek Książek. 

Cele i zadania Stowarzy-
szenia zostaną omówione na 
Walnym Zebraniu Stowarzysze-
nia, które odbędzie się do dnia 
20.03.2011r.

Na chwilę obecną do Stowa-
rzyszenia zapisało się ponad 60 
osób. Osoby chętne do wstąpie-
nia w szeregi Stowarzyszenia 
serdecznie zapraszamy na Walne 
Zebranie, którego termin podamy 

do publicznej wiadomości, lub prosimy o 
kontakt z członkami Zarzadu. 

Zarząd Stowarzyszenia.

Polska - ukraiNa

BURmISTRz GmINY KóRNIK
iNFoRmUjE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 25 lutego 2011 r.  do dnia 
22 marca 2011 r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę niżej 
wymienionych nieruchomości:

- 1 działka nr 441/3  położona w czmońcu,
- 1 działka nr 659/5 położona w kórniku obręb Bnin.

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 25 lutego 2011 r.  do 21 
marca 2011 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący sprzedaży  w 
trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy:  

- lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w miejscowości Borówiec                          
przy ul. Głównej 4 wraz z udziałem w gruncie.

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 25 lutego 2011 r.  do 22 
marca 2011 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący sprzedaży  w 
trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy:  

- lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w kórniku obręb Bnin                                 
przy ul. Armii krajowej 21 wraz z udziałem w gruncie.

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 25 lutego 2011 r.  do 21 
marca 2011 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący sprzedaży  w 
trybie przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość gruntową będącą własnością 
Gminy Kórnik:

- działka nr 284/12 o powierzchni  0,1222 ha położona w miejscowości 
Biernatki.
Przedmiotowa działka przeznaczona jest w drodze przetargu ustnego ograniczonego 
do właścicieli nieruchomości sąsiednich działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 
347, 195/5, 195/4.

Bliższe informacje na temat powyższych procedur można zasięgnąć 
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kórniku, 
Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411 wew. 675.

Pani Danucie Paluszkiewicz
wyrazy szczerego współczucia

  z powodu śmierci 

Mamy
składa
Zarząd

oraz koledzy i koleżanki
Spółki „KOMBUS”

Serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 

naszej kochanej mamy 

Joanny Gronek. 
Dziękujemy 

za słowa współczucia, 
kwiaty oraz zamówione msze świętę.   

Rodzina.

koNkurs dla młodzieży
„Gdybym był…”

Powiatowa Stacja 
Sanitarno-Epidemiologiczna 

w Poznaniu  
zaprasza 

uczniów V klas szkół podstawowych 
do udziału w konkursie   

„Palić nie palić
– oto jest pytanie?”

 Głównym celem konkursu jest kształ-
towanie postaw i zachowań przeciwty-
toniowych wśród młodzieży szkolnej, 
wylansowanie mody na niepalenie oraz  
rozwijanie umiejętności literackich.

 
Konkurs polega na napisaniu pracy pt. 

„Gdybym był…”  Uczniowie wcielają się w 
osobę decydującą o sprawach państwa, 
województwa, powiatu lub słynną osobę 
stanowiącą autorytet, która przedstawi 
swoje propozycje dotyczące zmian w  
polityce przeciwtytoniowej.

Tekst może być napisany w dowolny 
sposób (odezwa, apel, ekspoze, oświad-
czenia), może być ubarwiony humorem 
lub poważny w zależności od zamysłu 
autora.

Konkurs składa się z 4 etapów: 
klasowego, szkolnego, powiatowego i 
wojewódzkiego.

 Termin przesyłania prac konkurso-
wych do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epi-
demiologicznej upływa 31 marca br. 

 Ocenie podlegać będzie m.in. po-
mysłowość i stylistyka. Na zwycięzców 
czekają atrakcyjne nagrody.

Szczegółowe informacje na temat 
konkursu dostępne są na http:/pssepo-
znan.pis.gov.pl.

kontakt
cyryla Staszewska

Rzecznik prasowy PSSE w Poznaniu
Tel. 602 826 680

rzecznik@psse-poznan.pl

PlANowANE wYŁącZENiA PRądU 
Borówiec   ul. Kempingowa
w dniu: 2011-03-01 
w godzinach: 08:30 - 14:00

Mościenica 
ul. Jesienna, ul. Mościenicka
w dniu: 2011-03-01
w godzinach: 08:00 - 15:00

(Źródło)
informacje o planowanych wyłączeniach 

są również dostępne na stronie internetowej:
http://www.operator.enea.pl/index.php?page=unpl

1 % dla szkoły w szczodrzykowie
Miło nam poinformować, że Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie 
przystąpiła w tym roku do Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Po-
mocy Szkołom „Przyjazna Szkoła”. Dzięki temu możecie Państwo 
przekazywać 1% podatku dochodowego na specjalne konto szkoły, a 
zdobyte w ten sposób środki będziemy mogli przeznaczyć na zakup 
pomocy dydaktycznych.
Aby przekazać 1% podatku Naszej Szkole należy wypełnić odpowiednią 
rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym. W zeznaniu podajemy nazwę 
organizacji oraz numer jej wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego:
Stowarzyszenie Rodziców Na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna 
Szkoła”
Nr krajowego Rejestru Sądowego: 0000031762
W rubryce „inne informacje w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem” 
należy wpisać nazwę naszej szkoły i jej nr w Stowarzyszeniu, czyli:
Szkoła Podstawowa im.  jana Pawła i i  w Szczodrzykowie, 
500000053100
(tylko dzięki temu wpisowi pieniądze trafią do naszej placówki!!!!!)
Niezależnie od wpłaty 1% podatku, każdy podatnik może przekazać 
na rzecz Naszej Szkoły dodatkowe darowizny, odliczając od podstawy 
opodatkowania:
• do 6% dochodu w przypadku osób fizycznych (PIT) 
• do 10% dochodu w przypadku osób prawnych (CIT) 

dodatkowe informacje znajdują się na stronie szkoły 
www.spsz.ehost.pl lub stronie fundacji www.ps.org.pl.
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nr 2 w Kórniku spędzili je bardzo aktywnie. W 
pierwszy dzień (31.01) 83 dzieci wyjechało do 
Kinepolis w Poznaniu na film ,,Opowieści z Na-
rni : Podróż wędrowca do Świtu” wyświetlany 
w 3D. Następnego dnia 33 uczniów, uczest-
niczyło w zajęciach zorganizowanych w Ob-
serwatorium Astronomicz-
nym UAM w Poznaniu. W 
ramach wykładu „Imperium 
Słońca”  poznawali dzieje 
powstania, życia i śmierci 
naszej gwiazdy, charakte-
rystykę planet Układu Sło-
necznego oraz niedalekie 
perspektywy osiedlania się 
ludzi na Księżycu i Marsie. 
W drugiej części spotka-
nia uczestnicy poznawali 
budowę i funkcjonowanie 
teleskopu, mieli też okazję 
prowadzenia obserwacji za 
pomocą tego urządzenia. 
Kolejną atrakcją tego dnia 
były zajęcia w Palmiarni, 
gdzie uczniowie zapozna-
wali się z różnorodnością 
środowisk roślinnych na 
ziemi oraz poznawali spe-
cyficzne przystosowania 
roślin do życia w różnych 
warunkach klimatycznych. 
Wiele emocji dostarczały też 
spotkania z egzotycznymi 
zwierzętami (mięczakami, 
płazami, gadami, rybami i 
ptakami) żyjącymi w akwa-
riach, terrariach i wolierach 
Palmiarni. Te zajęcia prócz 
rozrywki dostarczyły też 
dużą dawkę wiedzy, którą 
uczniowie zapewne wyko-
rzystają w szkole. Trzeci 
dzień rozpoczął się sporto-
wo na basenie w kórnickiej 
Oazie. Po godzinnych zaję-
ciach grupa 33 uczestników 
przeszła na Prowent do Kór-
nickiego Ośrodka Kultury. 
Tam zapoznali się z kulturą 
Afryki i wysłuchali wrażeń z 
pobytu pp. Agnieszki i Jaku-
ba Wilkansów, którzy ostatnie dwa lata spędzili 
na tym lądzie. Ich znajomość języka suahili 
wzbudziła sensację rdzennych mieszkańców 
i dzięki temu pozwoliła uchylić rąbka afrykań-
skich tajemnic niedostępnych przeciętnym 
Europejczykom.

Dzięki założeniu kangi (stroju) na chwilę 
można było zostać afrykańskim dzieckiem. 
Po opowieściach o Afryce zaczęły się zajęcia 
plastyczne – należało narysować jak najład-
niejszą kangę. Dzień zakończył się projekcją 
filmu, którego bohaterami były pingwiny. Ba-
sen, piesza wędrówka z basenu do KOK i z 
KOK do szkoły oraz ostry zimny wiatr bardzo 
zmęczyły uczestników. Dużym zainteresowań 
cieszyły się zajęcia zaplanowane na czwarty 
dzień. Na śremskim lodowisku grupa 38 
uczniów stawiała swoje pierwsze kroki lub 

doskonaliła umiejętności jazdy na łyżwach. 
Mimo drobnych upadków wszyscy uczestnicy 
odnieśli sportowy sukces! Niektórym udało 
się wykonać piruety. Po godzinie zajęć gru-
pa pojechała do Schroniska dla Zwierząt w 
Gaju, gdzie odbyło się spotkanie z panią dr 
L. Własińską 

– preze-
sem Fun-
dac j i  „Dr 
Lucy” oraz 
P. Piasecką 
– kierowni-
kiem schro-
niska. Ce-
lem naszej 
wizyty było 
przekazanie 
żywnośc i 
dla psów i 
kotów ze-
branej przez 
u c z n i ó w 
p o d c z a s 
akcji „Podaj 
łapę” oraz 
a d o p c j a 
przez szko-
łę jednego 
pieska.  W 
czasie zwie-

dzania i zapoznawania się z psami żyjącymi w 
schronisku uczniowie poznali również  historię, 
pracę, organizację oraz funkcjonowanie tego 
schroniska. Uczniom najbardziej do serc 
przypadły dwa pieski, mieszańce rasy husky 
– trzyletni Haszczak znaleziony w okolicach 
Kórnika oraz dwumiesięczny, bezimienny 
prześliczny szczeniak. Postanowiliśmy wirtu-
alnie adoptować oba pieski. Już teraz w szkole 
zbieramy żywność i pieniążki na utrzymanie 
oraz godne życie naszych czworonogów. 
Ogłoszony został również konkurs na imię dla 
naszego szczeniaka. Okazało się jednak, że 
uczniom nie wystarczyła adopcja wirtualna. 
Poprosili o adopcję rzeczywistą Haszczaka. 
Oprócz żółwi i koszatniczek będziemy mieli 
teraz szkolnego psa.

W ostatni dzień ferii 50 dzieci obejrzało w 

Kinepolis film ,,Podróże Guliwera” – również 
w 3 D. Dużą atrakcją był otwarty w tym dniu 
sklepik z zabawkami w holu Kinepolis. Wszy-
scy okupili się do woli i zadowoleni  wrócili 
do domu.

W szkolnej zerówce zajęcia odbywały się 
w ciągu dwóch tygodni. Dzieci wyjechały do 

kina, uczestniczyły w zaję-
ciach w Bibliotece w Bninie 
z cyklu : „Jak żyli ludzie za 
dawnych lat”. Dla dzieci 
zorganizowano konkurs re-
cytatorski, karaoke, kalam-
bury, zajęcia plastyczne, na 
których dzieci wykonywały 
maski i czapeczki karna-
wałowe. Wiele radości do-
starczyło dzieciom wspólne 
malowanie plakatu „Świat 
podwodny”. 

Wyjazdy dla chętnych 
uczniów zorganizowano 
w pierwszy tydzień ferii 
zimowych (więcej na stronie 
www.sp2kornik.eu). Koszt 
całotygodniowego pobytu 
wynosił tylko 80 zł. Taki 
niski koszt zawdzięczamy 

pp. Ogórkiewiczom, którzy opłacili autokary. 
Serdecznie dziękujemy naszym sponsorom 
i nauczycielom, którzy bezinteresownie opie-
kowali się dziećmi podczas swojego urlopu.  
    

Z. Talarczyk

Ferie zimowe w sP Nr 2

dnia 12 marca (sobota) 
w godz. 10:00–14:00, 

dyrekcja i grono pedagogiczne 
Szkoły Podstawowej nr 2 w kórniku 

zapraszają wszystkich rodziców i 
uczniów,  którym na sercu leży 

dobra, nowoczesna edukacja  na 
spotkanie w ramach

 dRZwi  oTwARTYch.
W trakcie spotkania odbywać się 

będą:
• zajęcia z robotyki ( po 45 min.), podczas 
których mali inżynierowie wykonają wła-
sne roboty i uruchomią je,
• prezentacje działających w szkole kół 
zainteresowań, rozwijających uzdolnienia 
i talenty dzieci,
• spotkania z uczącymi nauczycielami, 
którzy zaprezentują swój warsztat pracy   
i pomoce dydaktyczne,
• występy teatralne, muzyczne, tanecz-
ne i sportowe w wykonaniu naszych 
uczniów,

Czynna będzie kawiarenka z domo-
wymi wypiekami, kawą, herbatą - dochód 
przeznaczymy na podopiecznego funda-
cji ,,Mam marzenie”.

Szczególnie serdecznie zaprasza-
my rodziców uczniów przyszłych klas 
zerowych i pierwszych wraz ze swoimi 
pociechami oraz rodziców i uczniów 
pozostałych klas, a zwłaszcza nowo 
zamieszkałych w naszej gminie.

PRZEDSZKOLE NR 2
„CZTERY PORY ROKU” 

W KÓRNIKU

prowadzi, 
w dniach od 1 do 31 marca, 

zapisy do przedszkola 
na rok szkolny 2011/12

Rodziców i dzieci w wieku od 3 
do 5 lat, które nie uczęszczają 

jeszcze do przedszkola, 
zapraszamy na

DRZWI OTWARTE
w sobotę 5 marca 

o godz. 10:00
W programie:

• Zajęcia dla dzieci.
• Prelekcja dla rodziców.
• Zapoznanie z budynkiem 
przedszkola.
• Bufet z małym co nieco 
dla dzieci i rodziców

Prosimy o zabranie
 obuwia domowego.

Szczegółowe informacje 
dotyczące procedury rekrutacji 

znajdują się 
na stronie internetowej p

rzedszkola
 www.przedszkole.mawe.pl .

Kartę zgłoszenia dziecka, 
będzie można pobrać 
ze strony internetowej 

od 28 lutego 2011r.

 
 

 czy można promować zdrowy styl 
życia już wśród najmłodszych dzieci? 
okazuje się , że tak. Przykładem może 
być Przedszkole w Szczodrzykowie, 
które założyło sobie za jeden z głównych 
celów promocję zdrowia. Ze względu na 
wiek dzieci przedszkolnych musi to się 
odbywać w dość specyficzny sposób. 
Tu nie zda egzaminu prelekcja, czy tez 
„suchy wykład”

Biorąc udział już po raz drugi w pro-
jekcie realizowanym przez Państwową 
Inspekcję Sanitarną „Bądźmy zdrowi – 
wiemy, więc działamy” przedszkole nasze 
robi wszystko co możliwe, aby propagować 
założenia projektu. Zadaniem przedsię-
wzięcia jest edukacja, oraz informacja 
skierowana do dzieci jak i do rodziców 
w zakresie zdrowego żywienia. Projekt 
propaguje aktywność fizyczną, prawidłowe 
odżywianie, jak również przestrzeganie za-
sad higieny. Jak realizujemy go w praktyce? 
Zaczęło się wszystko od kuchni, w której to 
słodkie przekąski zastąpiliśmy kolorowymi 
sałatkami i pełnowartościowymi potrawa-
mi. Na stołach królują w dużych ilościach 
warzywa i owoce, oraz zdrowe soki. Taka 
przekąska i soczek to dodatkowy posiłek, 
który dzieci otrzymują o stałej godzinie. 
W ciągu dnia dzieci piją wodę, ponieważ 
picie widy jest ważnym elementem zdrowej 
diety. A jak założenia programu przekładają 
się na pracę z dziećmi? Mamy na to wiele 

sposobów. Wystarczy zorganizowana wy-
cieczka do lasu, podczas której to dzieci 
mogły miło spędzić czas, rozkoszować się 
pięknem przyrody, a jednocześnie wybie-
gać się na świeżym powietrzu. Poza tym 
udowodniliśmy, że choinka świąteczna nie 
musi kojarzyć się z kolorowymi bombkami 
i łańcuchami. Nasza bowiem była zupełnie 
inna. Każda z grup przygotowała swoje 
własne, własnoręcznie zrobione ozdoby. 

Były to ozdoby z masy solnej, makaronu, 
owoców, warzyw, a także wypiekanych 
przez dzieci pierniczków. 

Dzieci swoją znajomość zasad  zdro-
wego stylu życia mogą pokazać również w 
pracach plastycznych , jak również podczas 
zajęć i  przedstawień teatralnych.

Przed nami jeszcze dalszy harmono-
gram zajęć. Czeka nas jeszcze spotkanie 
z pielęgniarką, konkurs wiedzy o zdrowym 
stylu życia, olimpiada sportowa i wiele in-
nych ciekawych spotkań. Już od początku 
roku  w drodze do zdrowia towarzyszą nam 
kucyki, na których dzieci jeżdżą pod czuj-
nym okiem terapeutów. Liczymy również 
na pomoc rodziców w tej walce o zmianę 
naszych przyzwyczajeń. Sądzimy, że nasza 
praca i zaangażowanie rodziców na pewno 
dadzą efekty.  Tym bardziej, że złe nawyki 
nabyte w dzieciństwie będą bolączką ko-
lejnego pokolenia.  

 Katarzyna Szymkowiak

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA W SZCZODRZYKOWIE

Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2011/2012 wydawane będą
od 1 do 30 marca br. 

Wypełnione karty należy złożyć w terminie do 30 marca br. 
Dla dzieci nowo przyjmowanych  konieczne jest dołączenie 

zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań 
do uczęszczania do przedszkola.

Oddanie karty obowiązuje również dzieci już chodzące do przedszkola.
W przypadku gdy liczba zgłoszonych dzieci przekracza liczbę miejsc w przedszkolu 

o przyjęciu decyduje komisja kwalifikacyjna.

Zapraszamy rodziców z dziećmi na Dzień Otwartych Drzwi w sobotę 12 marca 2011r. 
o godz. 9.30 – 11.30. Prosimy, aby dzieci i rodzice zabrali obuwie na zmianę.

  zdrowie  w  Przedszkolu 
w szczodrzykowie  
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konwent Starostów 
województwa wielkopolskiego

Sala sesyjna Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu wypełniła się 19 stycznia 2011 
roku przedstawicielami wielkopolskich 
powiatów, których przywitał gospodarz 
spotkania, Starosta Poznański, Jan Grab-
kowski.

Starostowie omówili na spotkaniu 
formułę działania Konwentu Starostów 
Województwa Wielkopolskiego w kadencji 
2010-2014. Zdecydowali, że przewodni-
czący będzie kierował pracami Konwentu 
przez 4 lata i zostanie wybrany w głoso-
waniu, a nie – jak dotychczas –  wyłaniany 
spośród członków Prezydium Konwentu 
w określonym cyklu – jako tzw. rotujący. 
Teraz przewodniczącego w pracach 
wspierać będą jeden wiceprzewodniczący 
i Prezydium. Przewodniczącym Konwentu 
został Starosta Ostrzeszowski, Lech Ja-
nicki, a wiceprzewodniczącym Starosta 
Leszczyński, Krzysztof Piwoński. 

Członkowie Konwentu wybrali rów-
nież swoich przedstawicieli do Zarządu 
Związku Powiatów Polskich: Jana Grab-
kowskiego oraz Andrzeja Jęcza, Starostę 
Kościańskiego.

W czasie obrad swoje wystąpienie 
zaprezentowali Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego, Marek Woźniak i Woje-
woda Wielkopolski, Piotr Florek. Dyskusja 
koncentrowała się głównie na założeniach 
systemu Państwowego Ratownictwa 
Medycznego na terenie województwa 
wielkopolskiego.

Konwent Starostów Województwa 
Wielkopolskiego skupia przedstawicieli 
wszystkich powiatów z terenu wojewódz-
twa. Razem z konwentami innych woje-
wództw jest organem doradczym Zarządu 
Związku Powiatów Polskich. Opinie kon-
wentów stanowią podstawę do formowania 
stanowiska ZPP w obszarach szczególnie 
istotnych dla środowisk samorządowych.

Tomasz Skupio
Asystent Starosty Poznańskiego

konkurs „Najlepszy komisariat Roku 
Powiatu Poznańskiego”.

Konkurs „Najlepszy Komisariat Roku 
Powiatu Poznańskiego” ogłoszony został 
wspólnie przez Jana Grabkowskiego, Sta-
rostę Poznańskiego oraz insp. Zbigniewa 
Hultajskiego Komendanta Miejskiego Policji 
w Poznaniu, na początku roku 2010.

Celem konkursu na „Najlepszy Komi-
sariat Roku Powiatu Poznańskiego” orga-
nizowanego przez Starostwo Powiatowe 
w Poznaniu i Komendę Miejską Policji w 
Poznaniu jest promowanie i premiowanie 
najlepszych komisariatów w powiecie. 

Najlepszy komisariat został wyłoniony 
na podstawie oceny pracy w ramach Sys-
temu Oceny Efektywności Pracy Policji, a 
także  społecznej oceny pracy jednostek 
i policjantów w formie ankiety (także in-
ternetowej), co pozwoliło na pozyskanie 
informacji umożliwiających jeszcze lepsze 
wykonywanie zadań i spełnianie oczekiwań 
mieszkańców poszczególnych gmin.

Wyniki konkursu ogłoszone zostały w 
dniu 21 stycznia br., podczas uroczystości 
w siedzibie Starostwa Powiatowego. Wśród 
czternastu komisariatów znajdujących 
się na terenie powiatu poznańskiego naj-
lepszym komisariatem roku 2010 został 
Komisariat Policji w Stęszewie. Komendant 
zwycięskiego Komisariatu otrzymał od Sta-
rosty Poznańskiego czek w wysokości 30 
000 tys. zł., do wykorzystania na potrzeby 
własne jednostki. Drugie miejsce zajął 
Komisariat Policji w Buku, trzecie miejsce 
przypadło Komisariatowi w Kostrzynie. 
Wszystkie trzy komisariaty otrzymały od 
przełożonych dyplomy okolicznościowe 
oraz wyróżnienia.

Swoją obecnością uroczystość zaszczy-
cili mł. insp. Krzysztof Jarosz, Wielkopolski 
Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu; 

Piotr Burdajewicz, Przewodniczący Rady 
Powiatu; insp. Zbigniew Hultajski, Komen-
dant Miejski Policji w Poznaniu; podinsp. 
Sławomir Jądrzak, Zastępca Komendanta 
Miejskiego Policji; komendanci i funkcjo-
nariusze komisariatów Policji z terenu 
powiatu oraz wójtowie i burmistrzowie gmin 
powiatu. 

Na zakończenie uroczystości Starosta 
Poznański, wraz z Komendantem Miejskim 
Policji w Poznaniu, podpisali nowy Regu-
lamin Konkursu na „Najlepszy Komisariat 
Roku Powiatu Poznańskiego”.

Konkurs „Najlepszy Komisariat Roku”, 
jest jednym z elementów wsparcia i współ-
pracy Powiatu Poznańskiego i Komendy 
Miejskiej Policji w Poznaniu. W wyniku tej 
współpracy w latach 2000-2010  Powiat 
przekazał ponad 2 mln. 500 tys. zł. (w roku 
2010 około 1 mln. 148 tys. zł) wsparcia 
finansowego na rzecz Policji. W ramach 
wsparcia zakupiono: sprzęt komputerowy 
i łączności; sprzęt fotograficzny i audio-vi-
deo; wyposażenie kwaterunkowe i biurowe; 
psy służbowe; wyposażenie dla grup inter-
wencyjnych (m.in. gogle ochronne, zestawy 
wyważeniowe, kamizelki ochronne itp); 18 
samochodów; wyposażenie dla Ogniwa 
Konnego, Wydziału Zabezpieczenia Mia-
sta KMP.                     

Dzięki wsparciu finansowemu prze-
prowadzono także modernizację w nowej 
siedzibie KMP na ul. Szylinga, a także 
remonty komisariatów w Kostrzynie, Kór-
niku, Suchym Lesie, Tarnowie Podgórnym, 
Swarzędzu, Mosinie i Pobiedziskach.

Dodatkowo, co roku, Powiat Poznański 
funduje nagrody dla policjantów - zwycięz-
ców konkursu „Dzielnicowy Roku Powiatu 
Poznańskiego”. Powiat wspiera także 
organizację konkursów i innych przedsię-
wzięć poświęconych szeroko rozumianemu 
bezpieczeństwu mieszkańców, takich jak 
akcja „Bądź widoczny” (dotychczas rozdano 
pierwszoklasistom prawie 30 tys. kamize-
lek, opasek i elementów odblaskowych), 
czy dystrybucja Kart ICE.

Łukasz Sobolewski 
i Dariusz Fleischer 

z Wydziału Bezpieczeństwa, 
Zarządzania Kryzysowego i 

Spraw Obywatelskich 
Starostwa Powiatowego 

w Poznaniu.

RECENZJE KSIĄŻEK 
Pozycje książkowe dostępne są 
w Bibliotece Publicznej w Kórniku

. 
dlA mŁodZiEżY:

ERic-EmmANUEl SchmiTT
„ZAPASY Z żYciEm”

Główny bohater to 
chłopiec Jun, zbuntowa-
ny nastolatek, mieszkają-
cy w Tokio. Po tragicznej 
śmierci ojca, sądząc, że 
matka kocha i pomaga 
wszystkim dookoła, tylko 
nie jemu,

Jun ucieka z domu i 
żyje na ulicy, sprzedając 

rzeczy z przemytu. Jego życie odmienia się, 
gdy spotyka mistrza sumo. 

Mądra historia z morałem i jako taka w 
sam raz na lekturę z języka polskiego dla 
gimnazjalistów. Jej widoczny dydaktyzm, wy-
raźne przesłanie i prawdy oczywiste dla mnie, 
osoby dorosłej, mogą być odkrywcze tylko dla 
młodzieży, która jest na etapie szukania takich 
życiowych drogowskazów.

 
dlA doRoSŁYch
jEFFERY dEAVER
„Pod NAPięciEm” 

Kolejna część cyklu 
z Lincolnem Rhyme i 
Amelią Sachs w rolach 
głównych.

Nowy Jork drży ze 
strachu przed falą zama-
chów. Ich sprawca dys-
ponuje potężną bronią, 
niewidzialną i wszech-
obecną – miejską siecią 

energetyczną. Potrafi manipulować przesyłem 
energii, wywołując łuk elektryczny o sile stapia-
jącej stal, a przełączając kilka przewodów w 
instalacji budynku, potrafi zmienić w śmiertelną 
pułapkę klamkę u drzwi, metalową poręcz i 
windę. Tropy wskazują na udział tajemniczej, 
nowej grupy terrorystycznej. Do akcji włącza 
się Lincoln Rhyme ze swoim zespołem, przy 
wsparciu FBI i federalnego departamentu 
bezpieczeństwa, nadzorując równocześnie 
pościg za Zegarmistrzem, jednym z niewie-
lu morderców, którym udało się wymknąć 
Rhyme’owi. Nawał pracy odbija się na stanie 
zdrowia sparaliżowanego kryminalistyka. Jego 
zbuntowane ciało może narazić na niebezpie-
czeństwo członków ekipy śledczej i niewinnych 
ludzi – ofiary kolejnych zamachów.

Jeffery Deaver – wielokrotnie nagradzany 
autor ponad 20 thrillerów psychologicznych, w 
tym głośnego „Kolekcjonera Kości”

dlA dZiEci:
mARiA BERowSkA 

„kociE oPowiEŚci”
 
Ta książeczka                

to mądra, pełna 
ciepła opowieść dla 
najmłodszych  o 
przygodach  małej 
Lusi - kota z nietypo-
wym uszkiem.

W czasie zimowych ferii Biblioteka w 
Bninie przygotowała dla wszystkich dzieci 
cykl spotkań pt.: Jak dawniej żyli ludzie?. 
Zajęcia  odbywały się od 3 do 9 lutego. Licz-
nie przybyli goście mieli, jak zawsze, okazję 
wzięcia udziału w zabawach i zajęciach pla-
stycznych, a także poznać wiele ciekawo-
stek  dotyczących życia ludzi  w odległych 
czasach. Każde spotkanie ubogacone 
było czytaniem książek, pogadankami, 
pokazami, prezentacjami multimedialnymi, 
zabawami i zagadkami. 

Cykl spotkań bibliotekarki rozpoczęły od 
zajęć  na temat życia dinozaurów. Dzieci 
wykazały się doskonałą znajomością róż-
nych gatunków gadów.  W czasie prezen-
tacji multimedialnej mogły nawet usłyszeć 
głosy niektórych z nich. Największą atrakcją 
dla wszystkich okazał się model edukacyjny 
Tyranozaura mierzący 160 cm, z którym 
każdy z uczestników zrobił sobie zdjęcie. 

W czasie zimowych spotkań dzieci do-
wiedziały się m.in. do czego służył ludziom 
pierwotnym ogień, w jaki sposób jaskiniow-
cy polowali na zwierzynę, w jakim celu 

budowano piramidy, jak przygotowywano 
mumie, jak sporządzano pierwszy papier, 
kogo czcili Rzymianie, dlaczego nosili togi 
i czym zajmowali się Indianie.  Nie zabrakło 
też  oryginalnego papirusu, figurek skarabe-
uszy, łuku myśliwskiego, indiańskiej biżute-
rii, amuletów, czy łapacza snów. Wszystkie 
eksponaty  można było zobaczyć z bliska 
i dotknąć. W czasie zajęć można też było 
rozwijać swoje talenty plastyczne. Dzieci 
lepiły dinozaury z plasteliny, malowały, jak 
jaskiniowcy, farbami  na ścianach, wyko-
nywały indiańskie pióropusze, tworzyły 
makietę Egiptu z piramidami, a także pisały 
swoje imiona pismem hieroglificznym. 
Chętnie też uczestniczyły w zabawach 
manualnych. Każdy z uczestników mógł 
zagrać w kręgle, rzucić piłką do tarczy, czy 
nawet zabandażować mumię.  

Czas  ferii w bibliotece  upłynął wszyst-
kim w radosnej atmosferze. Zapraszam do 
obejrzenia zdjęć na stronie internetowej 
(www.biblioteka.kornik.pl). 

     
   K.P.P.

jak dawNiej żyli ludzie?  
Ferie w  Filii w bNiNie

kawa za złoTówkę
Wydział Promocji Gminy, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Kórniku, 

Kórnickie Centrum Informacji, Redakcja Kórniczanina wraz z innymi lokalnymi mediami 
przygotowuje akcję aktywizującą Seniorów z terenu naszej gminy 

pod roboczym hasłem „kawa za złotówkę”.
Zapraszamy do współpracy kawiarnie, restauracje, 

oraz inne punkty gastronomiczne z Kórnika, Bnina i całej gminy.

Wspólnie zaoferujemy Seniorom (osobom w wieku powyżej 60 lat) kawę i herbatę za 
złotówkę, by starsi mieszkańcy mieli motywację do oderwania się 

od czasem szarej codzienności,  wyjścia spomiędzy „czterech ścian domów”, 
spotkania znajomych, wymiany poglądów.

Mamy już pierwsze deklaracje współpracy od restauracji i kawiarni. 
Kolejni zainteresowani mogą zgłaszać się do Roberta jankowskiego 

z Kórnickiego Centrum Informacji (Pl. Niepodległości 41, tel. 61 8170 411).
Akcja ruszy w połowie marca a o szczegółach poinformujemy na naszych łamach.
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W Pecnej odbyły się finały Mistrzostw 
Powiatu Poznańskiego w koszykówce 
dziewcząt gimnazjów. Startowały dziew-
częta z Gimnazjum w Kórniku i wywalczyły 
awans do zawodów rejonowych. Nasze 
koszykarki zajęły drugie miejsce. Dziew-
częta wygrały mecz z zespołem z Tarnowa 
Podgórnego  36:32 i po wyrównanej, za-

ciętej grze uległy gimnazjalistkom z Pecnej 
16:23. W kórnickim zespole grały i punkty 
zdobywały: Frąckowiak Marianna – 3, 
Jakubowska Beata – 7, Płosaj Nikol – 6, 
Karpińska Weronika – 4, Płócienik Weroni-
ka – 2, Robak Dominika, Radzicka Natalia, 
Łąkowska Natalia, Piechowiak Angelika, 
Smolińska Agnieszka, Karpińska Marta.

Zawody rejonowe odbędą się w hali 
„OAZA” w Kórniku, wtedy to nasz zespół 
reprezentujący powiat poznański spotka 
się z najlepszymi z powiatów Jarocin i 
Września.   

ARA

awaNs do rejoNu koszykarek GimNazjum
15 dorosłych osób z kórnickiego 

Stowarzyszenia Pomocy osobom Nie-
pełnosprawnym intelektualnie i Ruchowo 
„klaudynka” bardzo chętnie przychodzi 
na nowe zajęcia. Na codziennych spo-
tkaniach odbywa się projekt realizowany 
se środków Unii Europejskiej w ramach 
środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego nazy-
wający się „Razem możemy 
więcej”.

„Klaudynka” złożyła wnio-
sek o objęcie tym projektem do 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Poznaniu.

Dzięki zajęciom osoby nie-
pełnoprawne intelektualnie z 
Kórnika i gminy nie muszą po-
zostawać w przysłowiowaych 
„czterech ścianach”, lecz co-
dziennie na cztery godziny spo-
tykają się w zaadaptowanym 
pomieszczeniu w budynku 
starego przedszkola w Kórniku- 
u Sióstr Miłosierdzia. Zajęcia 
rozpoczęły się od wtorku, 1 
lutego i potrwają do 31 maja br.

Kierownik projektu – Anita Wachowiak 
(Gminny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych) 
informuje, że obejmuje on cztery szkolenia: 
rozwój komptencji zawodwych, warsztat sa-
mobsługowy, a od kwietnia będą realizowane: 
trening ekonomiczny i warsztaty rozwoju 

osobistego z psychologiem. Uczestnikom 
zajęć zapewniono bezpłatny dojazd finanso-
wany z środów projektu, a dowozem zajął się 
„KOMBUS”. W ramach projektu zostały też 
zakupione: laptop, projektor multimedialny, 
tablica magnetyczna.

Osoby biorące udział w zajęciach bardzo 

chętnie zdobywają nową wiedzę.
Emilia bardzo lubi zajęcia. Opowiada o 

tych prowadzonych przez pedagoga - do-
radcę zawodowego - Klaudię Burzyńską) 
mających na celu rozwój kompetencji za-
wodowych. Emilia dowiaduje się, czym jest 
praca, zawód, jak znaleźć zatrudnienie, napi-

sać list motywacyjny, w jaki sposób rozwijać 
kompetencje osobiste. Natomiast Karolina 
Kapczyńska (mgr pedagogiki) przekazuje 
Emilii oraz jej koleżankom i  kolegom wiedzę 
o zasadach higieny osobistej, doborze ubrań 
do warunków pogodowych, uczy gotować. 
Emilia podkreśla, iż uczy się, jak przygotować 

się do codziennego życia.
Józef Grzegorz zwraca 

uwagę na zajęcia kucharskie, 
malarskie, wyklejanie z pa-
pieru.

Uczestników tych zajęć 
odwiedziliśmy w poniedziałek, 
14 lutego, dlatego z okazji 
walentynek wykonywali serca 
z papieru.

- Do domu nie chce się 
wracać – tak powiedział lubiący 
zajęcia Dawid Kusik.

Natomiast Stanisław Grab 
zapytany, co mu się podoba 
tutaj najbardziej, stwierdził, że 
wszystko.

Kórnickie Stowarzyszenie 
Pomocy Niepełnosprawnym 

Intelektualnie i Ruchowo „Klaudynka” w 
swojej nowej siedzibie oddanej do użytku 1 
lutego prowadzi też nadal pozostałe - sobot-
nie zajęcia.

Robert Wrzesiński

zdobywają życiowe umiejęTNoŚci

Uczniowie uczęszczający do Świetlicy 
Opiekuńczo-Wychowawczej w Kamionkach 
w okresie ferii zimowych swój wolny czas 
spędzili aktywnie. Spotkania w świetlicy trwały 
codziennie w godzinach od 11:00 do 17:00. 
Młodzi ludzie byli podzieleni na 
dwie grupy: młodszą i starszą. 
Kiedy odbywały się wycieczki, 
do dzieci z Kamionek dołączyli 
uczestnicy wakacyjnych spotkań 
odbywających się w świetlicach 
opiekuńczo-wychowawczych - w 
Szczytnikach i Szczodrzykowie.

Młodsza grupa wybrała się 
do kinia na film „Safari”, bawiła 
się także  na placu zabaw „Aktiv” 
na ulicy Gąsiorowskich w Pozna-
niu. Natomiast starsza obejrzała 
seans pt. „Podróże Guliwera”, 
a w Muzeum Archeologicznym 
w Poznaniu zwiedziła wystawę 
„Moda Majów. Elita i dwór – Jaina 
600-900 n. e.”

Młodzi ludzie oddawali się pasjom pla-
stycznym. Wykonywali domki dla lalek, maski 
balowe, dekorowali swoją salę. Uczestniczyli w 
trzech turniejach ping-ponga. Na zakończenie 
ferii w piątek, 11 lutego młodsze dzieci wzięły 
udział w balu przebierańców, a starsze w 
dyskotece – imprezach urządzonych w dużej 
sali OSP.

- Ferie były bardzo fajne - stwierdziła Ange-
lika Frydryszak z klasy 6 c, której najbardziej 

podobała się gra w ping-ponga i pobyt w kinie, 
natomiast Marcelowi Drzewieckiemu z kl. 5 b – 
wyjazd do McDonald’s. Julia Regińska podkre-
śliła, iż najchętniej była na placu zabaw „Aktiv” 
i w restauracji McDonald’s. Izabela Pitoń z kl. 
2 a najchętniej wzięła udział w balu, zajęciach 
świetlicowych oraz na placu zabaw „Aktiv” i 
pobycie w McDonald’s. Amanda Ratajczak 

z kl. 1 a oraz Karina Pankowska z kl. 2 a, tak 
jak jej koleżanki i koledzy najchętniej spędziły 
czas w kinie, McDonald’s, na placu zabw „Ak-
tiv”. Najmłodszy uczestnik – Kasper Rymelski 
lubił zajęcia w świetlicy. Mikołaj Sieńko z kl. 6 
SP w Daszewicach najchętniej uczestniczył 
w wyjeździe do kina, McDonald’s i Muzeum 
Archeologicznego. Szymonowi Majsznerowi z 
„0” a najbardziej spodobał się wyjazd do kina 
i na plac zabaw.

Podczas ferii, jak co dzień, młodymi ludźmi 
opiekowały się: prowadząca Świetlicę Opie-
kuńczo-Wychowawczą 11-ty rok – Romana 
Lange oraz pracująca tu od października 
ubiegłego roku – Barbara Wlazła – absolwent-
ka pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na 
UAM (przez rok była tutaj na wolontariacie, 
przychodziła raz w tygodniu na kilka godzin).

Romana Lange informuje, 
że świetlica w okresie szkol-
nym jest czynna w godzinach 
12-17. Zapisane są do niej 33 
osoby z klas „0”– 6 –prawie 
wszystkie ze Szkoły Podsta-
wowej w Szczodrzykowie. Za-
potrzebowanie na działalność 
świetlicy jest coraz większe, 
stąd zatrudniono drugą wy-
chowawczynię. Zajęcia od-
bywają się w dwóch grupach, 
gdyż pomieszczenie świetlicy 
nie pomieściłoby wszystkich 
uczniów. Młodzi ludzie mają 
do dyspozycji dwa stoły ping-
pongowe, biorą udział w za-
jęciach ruchowych. Młodsze 

dzieci odrabiają zadania domowe. Te mające 
trudności w nauce otrzymują indywidualną 
pomoc. Starsze mają zapewnioną pomoc w 
nauce i odrabianiu zadań domowych. Dzieci 
ze świetlicy korzystają z komputerów znajdują-
cych się w Internetowym Centrum Oświatowo-
Edukacyjnym. Jest też współpraca z trenerem 
Marcinem Drajerem –prowadzącym zajęcia 
sportowe na boisku „Orlik” w Kamionkach. 

Robert Wrzesiński

w ŚwieTlicy
 

kórnickie centrum Rekreacji i Sportu 
„oAZA” 

zaprasza wszystkie Panie 
na dzień kobiet.

miSTRZoSTwA w koSZYkówcE
Wszystko wskazuje na to, że od w 

dniach 9 - 13 marca w KCRiS „OAZA” odbę-
dą się mistrzostwa Polski w koszykówce 
kobiet U-20. 

Będziemy organizatorem turnieju fi-
nałowego, pod warunkiem, że drużyna z 
Wielkopolski dotrze do finału.

Trzymamy kciuki!!!

wAlENTYNki w „oAZiE”
- PodSUmowANiE

Dnia 14 lutego na hali basenowej w 
KCRiS „Oaza” usłyszeliśmy muzykę 

Elvisa Presley’a wykonaną na żywo 
przez polskiego wykonawcę Pana Ry-
szarda W. 

Bardzo dziękujemy wszystkim za przy-
bycie i czynne uczestniczenie w imprezie na 
której zostały rozdane liczne nagrody.  

Organizatorzy KCRiS „OAZA”

międzyszkolNe zawody Pływackie

kórnickie centrum Rekreacji i Sportu „oaza”  zaprasza na 
międZYSZkolNE ZAwodY PŁYwAckiE GmiNY kóRNik.

REGUlAmiN międZYSZkolNYch ZAwodów PŁYwAckich

1. Cel zawodów - popularyzacja sportu pływackiego, wyłonienie  najlepszych za-
wodników w kategoriach wiekowych
2. Organizator  -   Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu  „OAZA”
3. Termin zawodów 15 marca 2011r  rozpoczęcie o godz.9.00
4. Podział na kategorie wiekowe:
* Kat. 1  kl.  1 -  4   szkoła podstawowa
* Kat. 2  kl.  5 -  6   szkoła podstawowa
* Kat. 3  gimnazja
5.   dystanse i style  - dystanse w kategorii 1  odbędą się na  dystansie 25 m  w 
stylu dowolnym dziewcząt i chłopców
6.   dystanse w kategorii 2 i 3 odbędą się na dystansie 50    w stylu dowolnym 
dziewcząt i chłopców
7.    na koniec zawodów odbędą się sztafety 4 x 25 m   każdej  kategorii wiekowej 
- mieszane
8.   Karty startowe zawodników można odbierać u organizatora zawodów
9.    Nagrody - Na zakończenie zawodów za pierwsze 6 miejsc w  każdej kategorii 
wiekowej zostaną rozdane dyplomy a za pierwsze 3 miejsca nagrody rzeczowe.

Zachęcamy dyrektorów Szkół do promocji zawodów. Prosimy o pobieranie 
list startowych i zgłaszanie chętnych dzieci u instruktorów nauki 

pływania lub przesłania listy dzieci na adres:
biuro@oaza.kornik.pl

iNFormacje z oazy
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kolARZE limARo 
Po PiERwSZYch ZGRUPowANiAch

Ze zgrupowania w Zakopanem wróciła 
grupa kolarzy Kórnickiego Limaro. Jedena-
stodniowy pobyt w stolicy Tatr miał na celu 
głównie przygotowanie wytrzymałościowe. 
Zespól był podzielony na dwie grupy. Jedna 
to „przełajowcy”, którzy niedawno skończyli 
sezon i byli częściowo na etapie lekkiego 
roztrenowania  oraz zajęć głównie ogól-
norozwojowych. Grupa ta przygotowująca 
się do sezonu pod okiem trenera Roberta 
Taciaka rozpocznie sezon szosowy jak i 
przygotowania do niego z lekkim opóźnie-
niem. Druga grupa pracująca z trenerem 
Pawłem Marciniakiem jest obecnie na etapie 
mocniejszych przygotowań. Zawodnicy Ci 
jeździli dużo na rowerze górskim, bo warunki 
były do tego doskonałe. Młodzi kolarze sporo 
czasu spędzali na marszobiegach, rolkach 
stacjonarnych i cykloergometrze. Cały 
zespół stara się jak najwięcej łączyć przy-
jemne z pożytecznym. Praktycznie wszyscy 
nauczyli się jeździć na nartach zjazdowych, 
grupa „przełajowa” jeździła praktycznie co-
dziennie. Młodzi kolarze dużo spacerowali 
zaliczając m. in. pieszą wizytę na Morskim 
Oku. Nie obyło się również bez wycieczek na 
Kasprowy Wierch czy Gubałówkę. Na zgru-
powaniu w Zakopanem brakowało jedynie 
młodzików i Katarzyny Pawłowskiej, która 
przebywała w tym samym czasie z kadrą 
narodową na Wyspach Kanaryjskich. Zanim 
jednak młodzi cykliści wyjechali do Zakopa-
nego, czternastoosobowa grupa zaliczyła 
kilkudniowe zgrupowanie na torze kolarskim 

w Pruszkowie, gdzie głównym celem było 
doskonalenie koordynacji i techniki jazdy.  
Po powrocie z Zakopanego przez ponad trzy 
tygodnie młodzi kolarze będą się szkolić w 
Kórniku, przechodząc m. in. liczne badania 
lekarskie i wydolnościowe. Część zawodni-
ków będzie badana na Zakładzie Fizjologii 
na AWF w Poznaniu, a część w Instytucie 
Medycyny Sportowej w Łodzi u dr. Roberta 
Pietruszyńskiego, tego samego, który od kil-
ku lat prowadzi min naszą mistrzynię Świata 
Maję Włoszczowską. 10 marca dwunastu 
zawodników wylatuje na dziesięciodniowe 
zgrupowanie do Hiszpańskiego Lloret De 
Mar, tym razem będzie to większość dziew-
czyn. Po powrocie z Hiszpanii jeden tydzień 
treningu w domu, a następnie wyjazd na 
kilka dni do Sosnówki (dziewczyny), oraz do 
Jugowic (chłopcy). W klubie obecnie trenuje 
26 zawodników w tym sześciu młodzików z 
nowego naboru. Jeśli chodzi o zmiany per-
sonalne, to najistotniejszą jest zmiana barw 
klubowych przez Daniela Horyzę, który od 
nowego sezonu startował będzie w jednej z 
najsilniejszych grup amatorskich w Polsce 
Bustan Brzeg Nysa. Jeśli chodzi o nowe 
twarze, to zespół pozyskał bardzo utalen-
towaną czternastolatkę Nikol Płosaj, która 
wcześniej próbowała swych sił w lekkiej 
atletyce. Ostatecznie wybrała kolarstwo, a 
po miesiącu startów w przełajach zdobyła już 
srebrny medal Mistrzostw Polski LZS. 

Jeśli chodzi o przyszły sezon to naj-
większe nadzieje zespół wiąże z Katarzyną 
Pawłowską, która ma spore szanse za-
kwalifikować się na Igrzyska Olimpijskie do 
Londynu w wyścigu drużynowym na torze. 
Najliczniejszą grupą w klubie stanowią junio-
rzy młodsi (15-16 lat). W tej kategorii trenuje 
siedem dziewczyn i czterech chłopców. 

Z OSTATNIEJ CHWILI

oGRomNY PEch 
kATARZYNY PAwŁowSkiEj

O wielkim pechu może mówić najbar-
dziej utytułowana zawodniczka Kórnickiego 
Limaro Kasia Pawłowska, która podczas 
Pucharu Świata w Manchesterze, który jest 
jedną z eliminacji do Igrzysk Olimpijskich 
w Londynie, doznała złamania obojczy-
ka w  wyścigu scretch (wyścig ze startu 
wspólnego). Po doskonałym występie w 
wyścigu drużynowym, w którym Polki po raz 
trzeci w ciągu roku pobiły rekord Polski, a 
następnie podczas wyścigu eliminacyjnego 
scretch, Kasia zakwalifikowała się do finału 
wyścigu zajmując trzecie miejsce. Wyniki te 
potwierdzały co raz to lepszą formę przed 
zbliżającymi się Mistrzostwami Świata w 
Holandii (koniec marca). Niestety nasza 
zawodniczka w finale wyścigu scretch 
upadła w kraksie i doznała złamania oboj-
czyka. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, 
złamanie nie jest bardzo skomplikowane, 
ale Kasia raczej nie jest wstanie wyleczyć 
się do Mistrzostw Świata. Problem polega 
na tym, iż nikt nie jest w stanie zastąpić 
Pawłowskiej w wyścigu drużynowym i 
najprawdopodobniej nasz zespól w ogóle 
nie wystartuje na Mistrzostwach Świata, 
co w konsekwencji oddali nasz zespól od 
Igrzysk Olimpijskich w Londynie, ponieważ 
Mistrzostwa Świata są również jedną z 
kwalifikacji Olimpijskich.  

                                                                                             
PM

miniony sezon był niezwykle udany 
dla Andrzeja lewandowskiego, naszego 
jedynego, kórnickiego triathlonisty. Udało 
nam się porozmawiać z nim o sukcesach i 
planach sportowych.

Nie każdy wie co to dokładnie jest 
Triathlon. Proszę wyjaśnić naszym czytel-
nikom na czym polega ta dyscyplina.

Triathlon to bardzo wymagająca dyscyplina 
sportowa, łącząca w jednym trzy konkurencje: 
pływanie, kolarstwo i bieg. Rozgrywana jest 
na różnych dystansach. Dystans klasyczny, 
zwany olimpijskim, polega na przepłynięciu 
1500 m., przejechaniu na rowerze 40 km i 
przebiegnięciu 10 km. Połowa tego dystansu 
to sprint triathlonowy. Najbardziej wymagają-
cym dla zawodników i jednocześnie najbar-
dziej prestiżowym jest tzw. dystans „ironmen” 
– 3800 m. pływania, 180 km jazdy na rowerze 
i na koniec do przebiegnięcia pełny maraton. 
Rozgrywane są także zawody na dystansie o 
połowę krótszym.

 Uprawiam triathlon od ponad dziesięciu 
lat, obecnie startuje w kategorii wiekowej 50-
59 lub 50-54 lat. Reprezentuję akademicki 
klub UAM Triathlon Poznań, ale jestem także 
biegaczem kórnickiego klubu „Brylant”. Na co 
dzień pracuję w Instytucie Dendrologii, gdzie 
jestem zastępcą dyrektora instytutu do spraw 
naukowych i kierownikiem Pracowni Biologii 
Molekularnej. 

jak przebiegał miniony sezon?
Przygotowania do sezonu triathlonowego 

rozpoczęły się dla mnie startami w I Poznań-
skim Grand Prix w Biegach Przełajowych. Był 
to cykl sześciu comiesięcznych biegów, roz-
grywanych na dystansie 5 km. Do klasyfikacji 
końcowej zaliczały się wyniki czterech najlep-
szych występów. Ukończyłem cykl, zajmując 
w swojej kategorii wiekowej drugie miejsce. 
W międzyczasie, w kwietniu wystartowałem 
w maratonie w Hamburgu, gdzie ustanowiłem 
swój nowy rekord życiowy, czasem: 3 godziny 
11 minut i 12 sekund.

 Pierwszy start sezonu w triathlonie 
miał miejsce 12 czerwca w Suszu. Były to 
mistrzostwa Polski na dystansie długim (1,9 
km-90 km-21,1 km). Udało się mi obronić 
tytuł wicemistrza Polski, z niezłym wynikiem 
4:59:52, tracąc do zwycięzcy tylko nieco ponad 
minutę. Jest to jednocześnie mój najlepszy 
wynik życiowy na tym dystansie. Czasy po-
szczególnych konkurencji: pływanie 41:08, 
rower 2:45:18, bieg 1:31:52. Dwa tygodnie 
później odbywały się mistrzostwa Polski we-
teranów (zawodników powyżej czterdziestego 
roku życia) w Środzie Wielkopolskiej. Był to 
bardzo udany dla mnie start, zdobyłem tytuł 
mistrzowski z łącznym czasem dwie godziny i 
dwadzieścia trzy minuty. Wyprzedziłem swego 
najgroźniejszego rywala na trasie biegowej 
zaledwie kilometr przed metą. 

Startowałem także w cyklu zawodów 
Pucharu Polski pod nazwą: Grand Prix Whe-
eler Triathlon Tour MTP. Był to cykl czterech 
zawodów, rozgrywanych w różnych rejonach 
kraju. Do punktacji końcowej zaliczały się wy-
niki z najlepszych trzech występów. Zawody 

te różniły się od klasycznego triathlonu tym, 
że rozgrywane były na rowerach terenowych. 
Wystartowałem w trzech zawodach, zajmując 
odpowiednio dwa drugie miejsca, w Płocku i 
Wałczu oraz pierwsze miejsce w Ostrzycach. 
Dało mi to, w ogólnej punktacji, pierwsze miej-
sce i  Puchar Polski oraz tytułu mistrza Polski, 
ponieważ ostatnie zawody, które kończyły cykl 
w Ostrzycach, były również mistrzostwami 
Polski na tym dystansie. Do tych sukcesów 
należy dodać zdobycie tytułu wicemistrza Pol-
ski w aquathlonie. Aquathlon, w odróżnieniu od 

triathlonu, składa się tylko z dwóch konkurencji, 
pływania i biegu. W ubiegłym roku mistrzostwa 
odbyły się w Sopocie. Zawodnicy mieli do 
przepłynięcia 1 km w wodach Zatoki Gdańskiej 
i przebiegnięcia dystansu 5 km.

A na koniec sezonu naprawdę mocny 
akcent...

Sezon zakończyłem udziałem w zawodach 
na dystansie „ironmen”. Jedyne tego typu za-
wody w Polsce odbywają się w pierwszy week-
end września w Borównie koło Bydgoszczy. 
Na starcie zgromadziło się 65 zawodników, w 
tym kilkoro z zagranicy. Jak pamiętamy koniec 
sierpnia i początek września nie był najlepszym 
okresem pod względem pogody, było chłodno, 
wietrznie i deszczowo. Na starcie przywitał nas 
słoneczny, choć chłodny poranek. Temperatu-
ra wody 18 st. C, powietrza zaś dużo niższa, 
zaledwie 3 st. C powyżej zera. Na szczęście 
przed utratą ciepła zawodników chronią spe-
cjalne, neoprenowe pianki. Start wyznaczono 
na godzinę siódmą rano, odbywał się więc 
o wschodzie słońca, wśród majestatycznie 
unoszących się nad wodą mgieł. Limit czasu 
ukończenia zawodów został określony przez 
organizatorów na piętnaście godzin. Pierwszą 
część zawodów najlepsi zawodnicy kończą po 
niespełna godzinie przebywania w wodzie. Dla 
mnie jest to najsłabsza konkurencja i ten etap 
zmagań zakończyłem na 31 miejscu, po upły-

wie jednej godziny i 21 minut. Jazdę rowerem 
ukończyłem na 25 pozycji, z czasem niespełna 
sześciu godzin, co dało przeciętną 30 km na 
godzinę. Po wyczerpującej jeździe rowerowej 
pozostało „tylko” przebiegnięcie pełnego ma-
ratonu. To z kolei moja najmocniejsza strona. 
W maratonie osiągnąłem dziewiąty czas dnia 
3:37:31, co ostatecznie pozwoliło mi na zajęcie 
14 miejsca w klasyfikacji generalnej i pierw-
szego miejsca w swojej kategorii wiekowej. 
Końcowy czas zmagań to 11 godzin 4 minuty i 
31 sekund. Był to mój drugi w życiu start na tak 
długim dystansie. Jednocześnie poprawiłem 
swój poprzedni wynik o ponad 10 minut. 

Patrząc na dystanse, które są do poko-
nania wydaje się, że sporo godzin należy 
spędzić na przygotowania do sezonu. 
czy może nam Pan coś powiedzieć na 
ten temat ?

Rzeczywiście, aby przygotować się profe-
sjonalnie do startu, zwłaszcza na dystansach 
długich typu „ironman” potrzeba wiele czasu 
na trening. Oczywiście każdy zawodnik ma 
swój własny i wypróbowany cykl przygoto-
wań. Jeżeli chodzi o mnie, to w miesiącach 
„odpoczynkowych”, czyli zaraz po zakończe-
niu sezonu, trenuję jeden raz dziennie, po 
godzinie. Następnie, zbliżając się do sezonu, 
wydłuża się czas i intensywność treningu. W 
bezpośrednim etapie przygotowań, trening  
zajmuje mi od 2 do 3 godzin. Natomiast w 
soboty i niedziele 3-5 godzin. W jednym ciągu 
treningowym nie łączy się wszystkich trzech 
dyscyplin. Każdą z nich praktycznie trenuje 
się oddzielnie. Od czasu do czasu łączy się 
jedynie trening kolarski z biegiem. Jak z tego 
wynika, aby być zawodnikiem liczącym się w 
kraju, cały swój wolny czas należy podporząd-
kować triathlonowi. Jesień, zima, wiosna to 
treningi, natomiast lato, starty w zawodach.

jakie plany na rok 2011?
Oczywiście chciałbym, utrzymać zdobyte 

w ubiegłym roku pozycje, czyli wystartuję 
w mistrzostwach Polski na wszystkich roz-
grywanych dystansach. Chociaż o obronę 
tytułów będzie ciężko. Z roku na rok triathlon 
staje się coraz bardziej popularny. Coraz 
więcej osób chce się sprawdzić, zwłaszcza 
na długich dystansach. Do mistrzostw Polski 
w Suszu, które w czerwcu odbędą się na dy-
stansie długim zgłoszonych jest już 380 osób. 
Triathlon to bardzo widowiskowa dyscyplina, 
dlatego zachęcam wszystkich do kibicowania. 
Będzie ku temu dobra sposobność, ponieważ 
podobnie jak w roku ubiegłym, mistrzostwa 
Polski weteranów na dystansie olimpijskim 
odbędą się w Środzie Wielkopolskiej. Bardziej 
wytrwałych namawiam zaś do rozpoczęcia 
treningów i sprawdzenia się w rywalizacji na 
zawodach. 

Gratulujemy zwycięstw i życzymy 
równie udanych startów w zbliżającym 
się sezonie.

Rozmawiał ŁG

udaNy sezoN kórNickieGo TriaThloNisTy

 Na mecie 
przętu.

Jedynka Limaro nad Morskim Okiem
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* Sprzedam gitarę Epiphone Les Paul Standard oraz wzmacniacz Marshall. Tel. 694 762 865
* Zaopiekuję się dziećmi - u siebie w domu. Bnin. Tel. 618 190 166 lub 782 100 179
* Lokal do wynajęcia 35m², Kórnik, Staszica. Tel. 885 539 962
* Wynajmę mieszkanie w Kórniku, ul. Staszica. Tel 665 85 20 85
* Sprzedam dwie alby komunijne: dla dziewczynki i dla chłopca. Tel. 606 156 248
* Poszukuję mieszkania do wynajęcia. Kawalerka! (matka z córką). Kórnik-Bnin. Tel. 693 652 940
* Sprzedam budę ocieplaną dla dużego psa typu owczarek 660719402
* Sprzedam domek narzędziowy 3x3m 660719402
* Sprzedam ładna kamienicę we Wrześni. Tel. 691 247 109, 61 4377287
* Poszukuję pani do prowadzenia domu w Kórniku. Tel. 606 288 241
* Oddam w wynajem lokal w Centrum Kórnika – poszukuję osoby do współpracy lub inne propozycje. Tel. 691 865 759
* Sprzedam fotelik samochodowy do 13 kg w idealnym stanie:150,zł. Tel. 691 890 893
* Kupię ziemniaki jadalne. Tel. 607 343 442
* Sprzedam działkę 3400 m² lub 1 ha gruntu z możliwością podziału na mniejsze działki w Konarskim. Tel 667 860 884
* Dom wolnostojący w Borówcu 160/550  460 gotowy do zamieszkania. Tel. 602 214 931
* Sprzedam bramy garażowe 3,5x2,90; 4,1x3,00 100x200, okno tarasowe 160x215  - 400 zł. Tel. 792 884 454
* Kupię motor MZ-250. Tel. 603 434 448
* Sprzedam budę ocieplaną dla dużego psa typu owczarek 660719402
*Sprzedam domek narzędziowy 3x3m 660719402*Sprzedam VW GOLF V 1.6 FSI 2004 rok,tel.61 8971 251 
*Firma Euro-Astar PPHU w Czołowie ul.Kórnicka 3 pilnie zatrudni: montażystów /montażystki. Tel 61 8179 100 lub centrala@euro-astar.com.pl 
*Kupię motor MZ 250. Tel. 603 434448
*Do wynajęcia pokoje mieszkalne w Centrum Kórnika. Tel. 662 441 353
*Lokal do wynajęcia, 40 m² - sklep lub inna działaność, ul. Pocztowa 4. Tel 788 170 413
*Sprzedam Poloneza Truck’a Roy 1,9D, 1998r., 5 drzwiowy +2m paka. Tel. 692 930 181
*Sprzedam Forda Fiestę 1,1 benzyna, 1990, 5 drzwiowy, 1000zł. Tel 692 930 181
*Drewno kominkowe, opałowe 607-860-657
*Poszukuję nauczyciela gry na gitarze dla dziecka. Tel. 661 665 752
*Kurki odchowane sprzedam 506 494 770
*Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 53 m² Szczodrzykowo. Tel. 501150612
*Sprzedam lub wynajmę lokal użytkowy (biura lub inne) około 70 m²  w Szczodrzykowie. Tel. 501150612 
*P.P.U.H. „Kuraś” zatrudni osobę na stanowisko magazynier -kierowca. Tel. 602-111-810

   wAżNE TElEFoNY:
Pogotowie ra tun ko we
999, 8660066
998 Straż pożarna
997 Policja 
992 Pogotowie gazowe
991 Pogotowie energetyczne
61 8620111 anonimowa, całodobowa in for ma-
cja dotycząca kra dzie ży sa mo cho dów
618478997 automat zgłoszeniowy Wydziału 
ds. nar ko ty ków KW Policji w Poznaniu

Rada miejska w kórniku
Tymczasowo: ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik
tel./fax 61 8170277
e-mail: radamiejska@kornik.pl
Urząd miejski w kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik 
tel. 61 817 04 11, 61 8170182, 
fax. 61 817 04 75
Gminne centrum Reagowania
tel. 61 817 00 74
tel. alarmowy: 602 620 736
e-mail: oc@kornik.pl
komisariat Policji w kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. 61 8 413 030 (700-1500) 
w godz. wieczornych 997 
ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. 61 817 01 15, 
tel. kom. 602 740 481

Straż miejska, ul. Poznańska 83 
(Stara Gazownia)
tel./fax. 61 817 01 26, tel. 
kom. 604 607 104
Posterunek Sm w kamionkach 
tel. 61 8 971-357 lub 503-067-690
Przychodnia lekarzy Rodzinnych „Zdro wie”
ul. Poznańska 34a,
tel. 61 817 00 43, 61 817 00 59
„Falck” 
Poznań, ul. Strzelecka 49
tel. 196-75
wodociągi kórnickie i Usługi komunalne
ul. Poznańska 71c
tel. 61 817 02 72, fax. 61 817 00 41
Pogotowie wodociągowe
tel. 602319756
Pogotowie kanalizacyjne
tel. 602319775
AQUANET
Tel. alarmowy: 994
Biuro Obsługi Klienta: 61 8359032, 61 
8359036/37 
Pogotowie Energetyczne w kór ni ku
ul. Młyńska 36
tel. 61 817 04 23
Gminna komisja Rozwiązywania Pro ble-
mów Al ko ho lo wych
ul. Poznańska 34a
tel. 61 817 00 54
ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a
tel./fax. 61 817 00 54

Nadleśnictwo Babki
tel. 61 878 80 43, fax. 61 878 81 07
Urzędy Pocztowe: 
Kórnik, ul. Wojska Polskiego 9, 
tel. 61 817 01 20/30
Gądki, tel. 61 817 11 62, 61 817 11 68
Apteki:
Kórnik, ul.Średzka 1, tel. 61 817 01 28
Kórnik, ul.Poznańska 14, tel. 61 817 08 34
Kórnik, pl. Niepodległości 40, tel. 61 817 
02 39
lecznice dla zwierząt/gabinety we te ry na ryj ne
Kórnik, ul. Młyńska 44, tel. 61 817 01 67
Kórnik, ul. Stodolna 88, tel. 61 817 03 44 
tel. kom. 660723400
Kórnik, ul. Dworcowa 18, 
tel. 61 817 02 22; tel. kom. 601 956 700
Borówiec, ul. Główna 22 tel. 608-244-949 
Przedsiębiorstwo Autobusowe kom BUS
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. 61 898 06 66, 61 817 02 76 
Biblioteka Publiczna w kórniku
ul. Poznańska 65, tel. 61 817 00 21
Zamek muzeum i Biblioteka kórnicka
ul. Zamkowa 10, tel. 61 817 00 81
tel./fax. 61 817 19 30
Zakład doświadczalny PAN
tel. 61 817 01 55
instytut dendrologii PAN i Arboretum
ul. Parkowa 5, tel. 61 817 00 33
Gminny Rzecznik osób Niepełnosprawnych
UM Kórnik Pl. Niepodległości 1
tel. 61 8 190 219 tel. kom. 515 229 671
e-mail: rzecznik.on@kornik.pl

REDAKTOR NACZELNY: Łukasz Grzegorowski, tel. 601 179 596, 
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jak co roku nasza biblioteka zorga-
nizowała zimowe ferie dla dzieci. Tego-
roczne zajęcia odbywały się trzy razy 
w tygodniu, od wtorku do czwartku w 
godzinach od 11:00 do 12:30. 

„Zimowo –nastrojowe” ferie  obejmowały 
wszelkiego rodzaju  zajęcia plastyczne oraz 
„środowe wygibasy z szalonym czytaniem”. 
Podczas zajęć dzieci wykonały kwiaty, 
„kilometrowe” łańcuchy, grzechotki, które 
wyklejały z cienkich kolorowych pasków, 
malowały piękne niebo i kolorowały kotki 
oraz maski karnawałowe i wszystko to 
sprawiało im oraz nam wiele radości. Środy, 
natomiast, poświęcone były „szalonemu 

czytaniu i wygibasom” czyli zajęciom ru-
chowo-rozluźniającym, które wywoływały 
na twarzach dzieciaków wielkie uśmiechy. 
Na ostatnich, czwartkowych zajęciach był 
„bal-zabawa”, wszystkie dzieci wykonały 
maskę i przygotowana była uczta przy „pod-
łogowym stole” z „okrętami wypełnionymi 
smakołykami” czyli łódeczkami z papieru 
pełnymi jedzenia oraz wielka taneczna 
zabawa na zakończenie ferii.

Bardzo ucieszyła nas tak duża fre-
kwencja, gdzie przeciętnie przychodziło 
dwadzieścioro dzieci, które były wspaniałe 
i pracowite. Podczas robienia „paskowych 
kwiatków” była taka cisza, że zastana-
wiałyśmy się czy w pomieszczeniu są 

dzieci, to mały żart jednak faktycznie prace 
plastyczne powodowały takie skupienie i 
zaangażowanie naszych „małych artystów”, 
że aż miło było patrzeć nie tylko na nich 
ale na dzieła, które wykonywały. W imieniu 
wszystkich Pań z biblioteki chcemy, na 
łamach tej gazety, podziękować wszystkim 
dzieciom za to, że były razem z nami i tak 
dzielnie dawały sobie radę z codziennymi 
zadaniami. Mamy nadzieje, że zasiane 
ziarenka i pomysły czegoś ich nauczyły, a 
„szalone czytanie” sprawiło radość. Zdjęcia 
z ferii będą dostępne na stornie biblioteki w 
zakładce „galeria”.

KAK

„zimowo-NasTrojowo” czyli Ferie w biblioTece PubliczNej w kórNiku

w dniu 7 lutego odbyły się kolejne 
zajęcia z „Pasjoteki”.  Tematu nie mu-
simy raczej tłumaczyć i ku naszemu 
zaskoczeniu oraz wielkiej radości,  jest 
Nas na zajęciach coraz więcej. 
Podczas tych warsztatów chcie-
liśmy się nawzajem nauczyć 
nowych wzorów

Wielkanocnych „jajek”, serwe-
tek, koszyczków, mimo iż część 
osób poznawała dopiero tajniki 
wiedzy „szydełkowej”. „Pasjoteka” 
celowo organizowana jest w dwu-
tygodniowych przerwach aby każdy 
miał odpowiednio dużo czasu na 
zapoznanie się z nowymi splotami, 
technikami czy haftami i mógł sam 
wykonać jakieś prace w domu.

Z pewnością jedno trzeba przy-
znać, niesamowicie sympatyczna 
atmosfera tych spotkań udziela się 

wszystkim uczestnikom a jej 
efekty są widoczne na kolej-
nych warsztatach. Wszyscy 
byli  tak zajęci, że zapominali 
o napiciu się herbaty i kawy. 
Zadajemy sobie sprawę, że  
półtorej  godziny to nie jest 
wystarczający czas na to 
aby wykonać jakieś dzieło od 
początku do końca, dlatego 
też „Pasjoteka” ustalana jest 
w pewnych odstępach cza-
sowych. Nasze spotkania 
„zarażają”, a ich efektami 
chwalimy się na kolejnych za-
jęciach, jednocześnie sprawia 

to wszystkim wiele radości i mobilizuje do 
twórczego działania.

Podsumowując - Naszą Małą Ojczyznę 

zamieszkują  najzdolniejsze kobietki i męż-
czyźni na Świecie.

Kolejne zajęcia odbędą się  21 lutego i 
będzie to kontynuacja „Szydełkowania” a 7 
marca temat związany będzie  ze świątecz-
nymi wypiekami czyli „Karnawałowe słodkie 
szaleństwo” i mamy nadzieję, że poza 
maleńką degustacją wymienimy przepisy i 
zdradzimy tajniki smakowitej sztuki wypie-
ków. Już niedługo się spotkamy i słodkości 
pozjadamy.

KAK

„PasjoTeka”  i  szydełkowe szaleńsTwo

WSTĘP  WOLNY

"PASJOTEKA W BIBLIOTECE"
Biblioteka Publiczna w Kórniku                                       

zaprasza                                                                                                                                                                            
w dniu 21 lutego 2011 r.                                                                

o godzinie 17:30                                                                         

Wszystkich chętnych na                     
"SZYDEŁKOWE SZALEŃSTWO"  część II                                                                                                                                                                                                                        

W programie m.in.:                                                                                                      
ściegi szydełkowe,                                                       

nowe wzory serwetek świątecznych,                     
"torebeczka" na mydełko i wiele innych...

UWAGA !                                                                                                                 
Zapewniamy niezbędne materiały


