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DOŻYNKI
Święto plonów w Czmoniu

WYWIAD Z BURMISTRZEM
Inwestycje, sprawy bieżące, 
podsumowanie kadencji i plany na 
przyszłość

ZMIANY W DOMU DZIECKA
Nowa dyrekcja - co się zmieni?



„SECoNd hANd”
ZAChodNIA odZIEż UżYWANA I NoWA

TYSIĄCE NoWYCh I UżYWANYCh RZECZY lETNICh

Biernatki, ul. Główna 5

ToTAlNA lETNIA WYPRZEdAż

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

oraz tralki gięte

62-330 Nekla, ul. Dworcowa 24
tel. (061) 438-63-10, (061) 437-20-71, kom. 0605-337-088

www.kowalstwo-nekla.pl, e-mail: stalmet@kowalstwo-nekla.pl

Wystawa nagrobków w Środzie Wlkp., ul. daszyńskiego  
(przy cmentarzu)

www.bartocha-kamieniarstwo.pl
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CZoŁoWo

Sołtys Jan Nowak informuje, iż miesz-
kańcy wsi czekają na wodociągowanie, 
które ma być wykonane w tym roku. Sołtys 
stwierdza, że w związku z pracami drogo-
wymi związanymi z modernizacją Trasy 
Katowickiej, w Czołowie nasilił się ruch 
pojazdów należących do firmy „Skanska” 
realizującej to przedsięwzięcie.

Rolnicy z Czołowa mieli słabsze plony, 
podobnie jak w innych wsiach w gminie. 
Żniwa zakończyli przed deszczami – na 
początku sierpnia. 

dAChoWA
Rolnicy z tej wsi żniwa zakończyli bar-

dzo szybko. Plony mają o 30-40% niższe. 

Przyczyniła się do tego nie tylko susza, 
lecz również gradobicie, które przeszło tu 
w czerwcu. Najbardziej ucierpieli na nim 
uprawiający warzywa. Sołtys Józef Białkow-
ski mówi, że grad robił dziury w dachach, 
a plastikowe rynny wyglądały jak sitko... 
Teraz trzeba do końca ustalić, jakie straty 
wywołała susza, a jakie gradobicie.

Został zrobiony projekt utwardzenia 
ulicy Nowina. Musi się jeszcze odbyć wykup 
ziemi. Sołtys Józef Białkowski stwierdza, 
że za rok - dwa na tej ulicy będzie ułożony 
asfalt.

PIERZChNo

Cały czas trwa remont świetlicy finan-
sowany z sołeckich środków. Obecnie są 
wykonywane nowe toalety, później będzie 

rozbudowana część kuchenna. Sołtys 
Andrzej Frąckowiak informuje, że żniwa 
przebiegły w tej wsi w miarę sprawnie, 
zakończyły się na początku sierpnia., plony 
są trochę niższe. Gorzej będzie z roślinami 
okopowymi, burakami, ziemiankami, któ-
rych plony będą mniejsze.

PRUSINoWo
Sołtys Piotr Duszczak stwierdza, że  

w jego wsi plony były jak wszędzie - tak 
samo we znaki dała się rolnikom susza. 
Żniwa zakończyły się tu na końcu lipca.

RAdZEWo
Sołtys Julia Bartkowiak informuje, iż 

w sierpniu trwały zajęcia w świetlicy te-
rapeutycznej prowadzonej przez Marka 
Klimińskiego w strażnicy OSP. Odbywały 
się cztery razy w tygodniu w godzinach 
popołudniowych. 

Oprac. Robert Wrzesiński

PROSTO  Z  RATUSZA
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WIEŚCI SOŁECKIE

SPoTKANIE Z BURMISTRZEM ŚREMU 
KRZYSZToFEM ŁożYŃSKIM

W dniu 18 sierpnia br. burmistrz Jerzy 
Lechnerowski spotkał się w Urzędzie Mia-
sta w Śremie z burmistrzem Krzysztofem 
Łożyńskim. Celem spotkania było omówie-
nie możliwości współpracy gmin Powiatu 
Śremskiego z gminą Kórnik w zakresie 
wspólnej gospodarki odpadami. Ustalono, 
że w połowie września przedstawiciele 
Komisji Ochrony Środowiska Rady Miejskiej 
w Kórniku spotkają się z przedstawicielami 
Urzędu Miasta w Śremie na wysypisku w 
Mateuszewie, aby zapoznać się z gospo-
darką odpadami w gminie Śrem. Przedmio-
tem rozmów burmistrzów była również cena 
wody, którą gmina Kórnik kupuje od PWiK 
Śrem, a która obecnie zdaniem kórnickich 
władz jest za wysoka. 

SPoTKANIE ZE STARoSTĄ  
PoZNAŃSKIM JANEM GRABKoWSKIM 

 
W dniu 21 sierpnia br. burmistrz Jerzy 

Lechnerowski spotkał się w Kórniku ze 

starostą poznańskim Janem Grabkow-
skim. Burmistrz przedstawił Staroście naj-
ważniejsze zadania, które zdaniem władz 
lokalnych powinny zostać zrealizowane na 
terenie gminy przez Powiat Poznański. Są 
to przede wszystkim rondo w Robakowie 
oraz droga z Kamionek do Koninka, która 
odciąży ulicę Poznańską w Borówcu i 
Kamionkach. Starosta przedstawił burmi-
strzowi propozycję wspólnego uporząd-
kowania kąpieliska w Domu Dziecka w 
Bninie. Intencją Starosty jest ogrodzenie 
terenu Domu Dziecka od strony jeziora z 
jednoczesnym zachowaniem ogólnodo-
stępności kąpieliska.  

ERYGoWANIE NoWEJ PARAFII  
W BORÓWCU

W dniu 25 sierpnia br. została erygo-
wana parafia p.w. Matki Bożej Królowej 
Rodzin w Borówcu. Natomiast w dniu 26 
sierpnia br. biskup Grzegorz Balcerek ofi-
cjalnie wprowadził pierwszego proboszcza 
tej parafii ks. Grzegorza Gałkowskiego 
oraz poświęcił wybudowaną wspólnymi 

siłami kaplicę, w której celebrował również 
Eucharystię. Mszę świętą, wespół z bisku-
pem i nowym proboszczem, koncelebrował 
także proboszcz parafii p.w. Wszystkich 
Świętych w Kórniku ks. Jerzy Kędzierski. 
W uroczystościach udział wzięli burmistrz 
Jerzy Lechnerowski oraz przewodniczący 
Rady Miejskiej Maciej Marciniak. 

SPoTKANIE  
Z MARSZAŁKIEM WIElKoPolSKIM 

MARKIEM WoŹNIAKIEM

W dniu 29 sierpnia br. burmistrz Jerzy 
Lechnerowski spotkał się w Urzędzie 
Marszałkowskim w Poznaniu z marszał-
kiem Markiem Woźniakiem. Głównym 
tematem tego spotkania była realizacja 
przepustu między jeziorami Kórnickim i 
Skrzyneckim, która dokonać miałaby się 
podczas modernizacji drogi nr 434. Gmina 
zleciła opracowanie projektu, natomiast 
burmistrz zabiega o sfinansowanie zada-
nia ze środków Urzędu Marszałkowskie-
go, co zostało pozytywnie zaopiniowane 
przez Marszałka. Jednak konieczna jest 
również zgoda Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego, która będzie mogła być 
podjęta w czwartym kwartale bieżącego 
roku. Sławomir Hinc

STRAż MIEJSKA W KóRNIKU
 INFoRMUJE

 
że 3 września podczas kolejnego kryterium kolarskiego zamknięte dla ruchu będą 
od godz. 13.30 do 18.00 następujące ulice lub odcinki ulic:

- lewa strona Pl. Niepodległości łącznie z ul. Średzką aż do skrzyżowania  
z ul. 20 Października i Młyńską, 
- odcinek ul. 20 Października od ul. Średzkiej do ul. Ks. Jabłońskiego i Steckiego, 
- odcinek ul. Wojska Polskiego od ul. Średzkiej do ul. Szkolnej, 
- ul. Kolegiacka, Kuśnierska, Szarych Szeregów, Pocztowa. 

Objazd w kierunku Środy Wlkp. ul. Zamkową, a następnie ul. Parkową. 
Straż Miejska prosi również, aby mieszkańcy zwłaszcza ulicy Pocztowej, Wojska 
Polskiego, Kuśnierskiej i Kolegiackiej odpowiednio wcześniej usunęli zaparkowane 
samochody lub w przypadku, gdy planują w tych godzinach wyjazd, aby wcześniej 
zaparkowali samochód innym miejscu.

67 rocznica wybuchu 
II wojny światowej

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu  
1 września 2006r o godz. 12:00,  

w 67 rocznicę wybuchu II wojny świa-
towej, zostaną złożone kwiaty przed 

tablicą upamiętniającą rozstrzelanych 
20.X.1939r.

Zapraszam do wzięcia udziału w tej 
patriotycznej uroczystości.

Burmistrz 
Jerzy Lechnerowski 
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o inwestycjach, sprawach bieżących 
gminy, sukcesach i niepowodzeniach, 
podsumowaniu mijającej kadencji i pla-
nach na przyszłość - rozmawialiśmy z 
burmistrzem Jerzym lechnerowskim. 

Jaki jest pomysł na miasto i gminę, 
wizja Kórnika jaką realizował Pan oraz 
samorząd tej kadencji?

Pomysł na miasto i gminę został określony 
przez nas w 1993r., w uchwalonym wówczas 
planie przestrzennego zagospodarowania 
gminy, a zapisany został w uchwalonej w 
2003r. „Strategii Miasta i Gminy na lata 2003-
2012”. Tereny między Kórnikiem a Poznaniem 
to tereny przeznaczone pod aktywizację go-
spodarczą, zachodnia część gminy to tereny 
intensywnego budownictwa mieszkaniowego, 
natomiast wschodnia i południowa, to tereny, 
na których powinno rozwijać się rolnictwo 
oraz agroturystyka. Miasto Kórnik z zamkiem, 
parkiem i jeziorem będzie zawsze miastem 
turystycznym i w tym kierunku planujemy jego 
rozwój. Duże szanse rozwoju dała też gminie 
autostrada A2, przechodząca przez północną 
część gminy. Tereny wokół autostrady staną 
się jeszcze atrakcyjniejsze dla inwestorów po 
skończeniu modernizacji „trasy katowickiej”, 
która jest przewidywana na połowę przyszłego 
roku. Obecny samorząd realizował tę strategię, 
co przyniosło efekty w postaci lokowania w 

naszej gminie nowych firm (w 2004r. PERI  
w Koninku, w tym roku H&M w Gądkach).

Kiedyś obiecał Pan że wszystkie wsie 
naszej gminy zostaną zwodociągowanie 
– udało się?

Tak, ale nie do końca. Zwodociągowano 
Radzewo, obecnie rozpoczynamy wodo-
ciągowanie Czołowa, a pozostanie tylko 
Czmoniec.

Jak układa się współpraca z Aquane-
tem?

Współpraca z Aquanetem układa się do-
brze, natomiast pewne problemy stwarza fakt, 
że firma ta stawia bardzo wysokie wymagania 
techniczne przy realizacji inwestycji, co powo-
duje, że te inwestycje są droższe i dłuższe jest 
ich przygotowanie od strony projektowej.

Jest to jednak działanie na wiele lat do 
przodu i poprawia jednocześnie stan tech-
niczny sieci.

Niektóre inwestycje już zostały wykonane 
(doprowadzenie wody z Poznania do północ-
no-zachodniej części gminy, budowa wodo-
ciągu z Dębca do Bnina), inne są w trakcie 
realizacji (kanalizacja Dziećmierowa). 

Jaki jest wieloletni harmonogram 
inwestycji wodnokanalizacyjnych  
w gminie?

Trwają przygotowania do kanalizacji części 
Borówca, a w harmonogramie są przewidziane 
dwa bardzo duże zadania: 1)doprowadzenie 
wody z Poznania do Gądek (2007r.), co 
umożliwi następnie prowadzenie wodociągu 
do wsi położonych w północno-wschodniej 
części gminy oraz 2) kanalizacja wsi Boró-
wiec, Kamionki, Koninko, Szczytniki, Skrzynki, 
Mościenica, Biernacki, Prusinowo, Błażejewo 
i Błażejewko (lata 2008-2013).

Problem wysypiska odpadów komu-
nalnych w Czmoniu ciągnie się już tyle 
lat. Włoski udziałowiec ciągle otwarcie lub 
pod pozorem rekultywacji chce wysypisko 
powiększyć. Czy widać jakieś szanse na 
rozwiązanie problemu?

Gmina od wielu lat „walczyła” z nie-
prawidłową eksploatacją wysypiska przez 
Spółkę SATER. Dopiero rzetelne kontrole 
przeprowadzone w 2004r. wykazały wiele nie-

prawidłowości na wysypisku, co doprowadziło 
do zakazu przyjmowania śmieci. Spółka jest 
odpowiedzialna za eksploatację składowiska 
i ona powinna to wysypisko zrekultywować. 
Osiągnięcie kompromisu, co do sposobu rekul-
tywacji, będzie bardzo trudne, ponieważ nasz 
nowy wspólnik (AMEST) chce rekultywować 
wysypisko za pomocą wielkiej ilości śmieci, a 
my jesteśmy temu przeciwni.    

Czy Gmina Kórnik poradzi sobie sama, 
gdyby większościowy wspólnik głosił 
upadłość spółki? 

Gdyby gmina została sama z tym proble-
mem, to po pierwsze, opracowałaby własny 
projekt rekultywacji, a po drugie, poszukiwa-
łaby szansy w pozyskaniu środków zewnętrz-
nych na rekultywację.

Najgorętszym tematem ostatnich lat 
była linia wysokiego napięcia. Rozmawia-
liśmy już na ten temat wielokrotnie. Jakie 
są najnowsze ustalenia? 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne przesu-
nęły termin przedstawienia koncepcji obejścia 
os. Długiego w Kamionkach do końca sierpnia. 
Ta nowa wersja będzie przedstawiona  miesz-
kańcom osiedla, którzy podejmą decyzję, czy 
tę wersję przyjąć. Gmina zaakceptuje każde 
rozwiązanie, które przyjmą mieszkańcy os. 
Długiego.

Co zrobić by w przyszłości nie było 
problemów na taką skalę?

Aby uniknąć w przyszłości takich konflik-
tów, musi być większa współpraca właścicieli 
gruntów przeznaczonych pod budownictwo 
(też deweloperów) z gminą i rzetelne informo-
wanie o zmianach planu zagospodarowania 
przestrzennego.

Planowanie przestrzenne w Gminie 
Kórnik sprzed lat, z poprzednich kadencji 
można nazwać delikatnie chaotycznym. 
Niektóre wsie, osiedla rozrosły się ponad 
miarę - czasem w miejscach ekologicz-
nie cennych Brakuje dróg, kanalizacji, 
infrastruktury. Jak poradzić sobie z tym 
problemem, by po pierwsze nie powtarzać 
błędów a po drugie uporządkować i uzbroić 
tereny już zabudowane?

Gmina nie powinna przystępować do każ-
dej zmiany planu, o którą występują właściciele 
gruntów. Powstają oczywiście nowe plany, 

(dokończenie na nast. stronie) 

TAK, BĘdĘ KANdYdoWAć

Dożynki 2006
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(dokończenie z poprz. strony)
ale dzieje się to rozważnie, stawiane są 

wnioskodawcom warunki dotyczące budowy 
infrastruktury. Tereny już zabudowane trzeba 
uzbrajać, niestety, w dużej mierze obciąża to 
budżet gminy.

Czy zapadła już decyzja w sprawie praw 
miejskich dla Bnina? 

Nie otrzymaliśmy oficjalnej odpowiedzi, 
ale wiem, że w Rozporządzeniu Rady Mini-
strów, informującym o nadaniu praw miejskich 
miejscowościom od 1 stycznia 2007r. nie ma, 
niestety, Bnina.

Brak ruchu tranzytowego przez cen-
trum miasta dzięki obwodnicy otworzy  
przed Kórnikiem nowe możliwości. Co 
należy zrobić by wykorzystać tę szansę. 
W jakim kierunku powinna przebiegać 
rewitalizacja Kórnika?

Nareszcie będzie można pomyśleć (re-
alizować!) o nowym wyglądzie centrum 
Kórnika.

Konieczna jest rewitalizacja miasta.Kórnik 
będzie zawsze miastem turystycznym, w tym 
jest jego szansa, i to trzeba wykorzystać. Już, 
w ciągu dwóch ostatnich lat, poprawiła się baza 
hotelowa (Nestor, Daglezja), a musi się jeszcze 
poprawić baza spacerowa i gastronomiczna.

Mówiąc o rewitalizacji miasta, mam na my-
śli rynki w Kórniku i Bninie, Prowent, Półwysep 
Szyja, brzeg jeziora. Jeżeli tak się stanie, to 
mieszkańcy Kórnika będą „żyli” z turystyki.

Miasto położone tak malowniczo, nad 
jeziorami nadal nie potrafi w pełni tego 
wykorzystać. Jak to zmienić?

Kórnik, to nie tylko zamek i park, ale 
również jeziora. Jeziora powinny przyciągać 
turystów. Początkiem tego było skanalizo-
wanie miasta, a teraz… rozwój bazy OSiR-u, 
mała plaża na Błoniach, przepust między 
jeziorami, itd.

Największe sukcesy i największe nie-
powodzenia ostatniej kadencji?

Sukcesy, to nowe przedszkola w Bninie, 
Kórniku i  Szczodrzykowie, modernizacja 
ratusza w Kórniku, przeniesienie zajezdni 
autobusowej poza miasto, dokończenie bu-
dowy szkoły podstawowej z halą sportową w 
Szczodrzykowie, przejęcie i budowa bloków 
mieszkalnych w Dziećmierowie. Te duże 
inwestycje pozostają jednak „w cieniu” budo-
wy obwodnicy Kórnika i modernizacji „trasy 
katowickiej”, które odbywają się przy dużym 
udziale samorządu gminy. Niepowodzeniem 
jest na to, że nie udało się uniknąć konfliktów 
społecznych, spowodowanych realizacją 
ważnych dla gminy i regionu inwestycji („trasa 
katowicka”, promenada, linia energetyczna 
–nie udało mi się przekonać mieszkańców 
Kamionek do realizacji tzw. „wariantu C”).

Czy wystartuje Pan w najbliższych wy-
borach na stanowisko burmistrza? 

Tak, będę kandydować na stanowisko 
burmistrza. Sądzę, że mam jeszcze dość opty-
mizmu i pomysłów na rozwój naszej gminy. 

Dziękuję za rozmowę
Rozmawiał ŁG

NOWe ChODNIKI 
Nie jest tajemnicą, że ładnymi chod-

nikami pochwalić się nie możemy, przy-
najmniej nie we wszystkich częściach 
miasta i gminy Kórnik. ostatnio, jednak 
systematycznie i na miarę dostępnych 
funduszy wymieniane są stare, połama-
ne płyty chodnikowe na kostkę brukową 
lub nawierzchnie chodnikowe powstają 
tam, gdzie do tej pory ich brakowało. 

Nowy chodnik położono wzdłuż jednej 
ze stron ulicy Poznańskiej w Kórniku, 
na odcinku od 
ulicy Poprzecz-
nej  do śc ieżki 
rowerowej. Re-
mont polegał na 
w y m i a n i e  n a -
wierzchni chod-
ników i wjazdów. 
O d w o d n i e n i e 
będzie odbywać 
się poprzez spa-
dek poprzeczny 
w kierunku jezd-
ni, dlatego też 
nie wybudowano 
rowów, które od-
prowadzały wodę z rynien. Na wysokości 
Biblioteki Publicznej w Kórniku powstała 
zatoka, dzięki której dostępne będą dwa 
miejsca parkingowe. Koszt tej inwestycji 
to 139 449, 86zł. Zadanie miało być 
wykonane do końca sierpnia, jednak z in-

formacji uzyskanych od Elżbiety Krakow-
skiej, kierownika Referatu Infrastruktury 
Technicznej UM w Kórniku wynika, że ze 
względu na sprawy techniczne termin ten 
może się przesunąć. 

Chodnik z kostki brukowej bez odwod-
nienia położono także na ulicy Jeziornej  
w Bninie, na odcinku od sali gimnastycz-
nej przy SP nr 2 do przedszkola. Koszt 
tego zadania to 

34 132, 70zł,  a jego wykonanie 
powinno nastąpić do końca wakacji.  
W Bninie wykonano również chodnik na 
ulicy Konarskiej. Na długości 170 metrów 
położono kostkę brukową i zbudowano 

odwodnienie li-
niowe. Koszt tej 
inwestycji to 49 
988, 61zł. 

U k o ń c z o n o 
już także budo-
wę jezdni dojaz-
dowej do bloków 
przy ulicy Ogro-
dowej w Szczod-
rzykowie. Nowa 
n a w i e r z c h n i a 
kosztowała 142 
849, 48zł. 

Naw ie rzch -
nie chodnikowe 

będą powstawać na kolejnych ulicach 
w gminie. Odbyły się już przetargi na 
remonty ulicy w Kromolicach, Konarskim 
oraz ulicy Akacjowej w Gądkach. Zadania 
te powinny zostać wykonane do połowy 
października. BM

Nowe chodniki i droga w Szczodrzykowie

W ostatnim okresie jesteśmy świadkami 
dynamicznego rozwoju technologii informa-
tycznych. Tak dynamiczny rozwój informatyki 
niesie ze sobą jednak pewne zagrożenia. 
Jednym z najczęściej ostatnio podnoszonych 
jest tzw. “cyfrowe wykluczenie” (ang. digital 
divide). Charakteryzuje się ono tym, że osoby 
o słabym wykształceniu, niskich dochodach, 
bezrobotni czy osoby starsze mogą być 
pozbawione możliwości korzystania z szans 
i udogodnień dostępnych dzięki nowym tech-
nologiom, a zwłaszcza internetowi. 

Władze Gminy Kórnik przeznaczyły  
w budżecie na rok 2006 środki finansowe 
na zakup komputerów wraz z odpowiednim 
oprogramowaniem  służących jako pub-
liczne punkty dostępu do internetu– PIAP 
(ang. public internet access point), aby  
w niedalekiej przyszłości każdy mieszkaniec 
Gminy Kórnik miał możliwość skorzystania z 
nowoczesnych rozwiązań informatycznych. 
Nie wszędzie jednak jest możliwe zainstalo-
wanie PIAP-ów – na przeszkodzie stoi brak 
infrastruktury telekomunikacyjnej. Pewnym 
alternatywnym rozwiązaniem jest tu dostar-
czanie sygnału drogą radiową. Na terenie 
Gminy Kórnik  działają już operatorzy świad-
czący tego typu usługi i są to: SAROCOM 
Network ze Środy Wlkp oraz AEROSTRADA 
z Poznania. PIAP-y będą pojawiać się suk-
cesywnie w miejscowościach Gminy Kórnik 

- aktualnie działają dwa punkty: w Strażnicy 
OSP w Radzewie i w świetlicy w Dębcu   
a wkrótce pojawią się następne. 

W pierwszych dniach sierpnia br. w patio 
Urzędu Miejskiego w Kórniku zainstalowano 
trzy stanowiska komputerowe służące jako  
PIAP -y. Zasady korzystania z PIAP-ów okre-
śla regulamin który znajduje się przy każdym 
stanowisku. I tak z dostępu do Internetu  
w PIAP może skorzystać każda osoba, która 
ukończyła 13 lat. Maksymalny jednorazowy 
czas korzystania z Internetu wynosi 30 min. 
ale może być dłuższy jeśli przy stanowisku 
komputerowym nie ma innych chętnych. Go-
dziny dostępu do stanowisk komputerowych 
określane są oddzielnie dla każdego PIAP. 
Punkty nie zostały wyposażone w drukarki ani 
inne urządzenia zewnętrzne. Do komputerów 
nie można podłączać żadnych urządzeń 
zewnętrznych (drukarki, skanery itp.).

Podobne rozwiązania, wdrażane  
z powodzeniem w krajach europejskich oraz  
w Polsce mają na celu popularyzację interne-
tu nie tylko jako wygodnego i łatwo dostępne-
go źródła informacji i dostępu do wiedzy, ale 
również nowego sposobu kontaktu z władza-
mi samorządowymi i różnorodnymi usługami 
świadczonymi drogą elektroniczną. 

O kolejnych powstałych PIAP-ach mieszkań-
cy Gminy Kórnik będą na bieżąco informowani. 
Leszek Książek – sekretarz Gminy Kórnik

PUBlICZNE PUNKTY doSTĘPU do INTERNETU  
W GMINIE KóRNIK
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KÓRNIK
ul. Dworcowa 2

ul. Poznańska 54

tel. (61) 8190-683 / 606-354-098

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

U NAs CZYsTO, sOLIDNIE I TANIO

PROMOCJa

transport GratIs
na terenie Kórnika
z a p r a s z a m y

sklep „Mat-Bud”
Roman Wdowczyk

– blachę cynkowaną
– cement
– kleje
– folię oraz inne materiały budowlane

poleca: – płyty gipsowe 
– styropian
– farby
– papę

Bnin, ul. Śremska 10A tel. (61) 898 03 35

KLIMATYZACJE
SERWIS AUTORYZOWANY OFERUJE

• SPRZEDAŻ
• MONTAŻ
• SERWISOWANIE SPRZĘTU

3 LAtAGRWARANCJi

Tel: 061 893-94-99 Kom: 0507 160-878
0668 491-693www.romo.pl

MeCHaNIKa POJaZdOWa
elektromechanika - elektryka

komputerowa diagnostyka silników
osobowe - ciężarowe - dostawcze

oleje MOBIl
Maciej Duszczak
tel. 505 126 826

Prusinowo 30
(trasa Kórnik - Zaniemyśl)

szczodrzykowo, ul. Dworcowa 23
62–035 Kórnik

tel./fax (061) 817 10 71

Zapraszamy:
pn.–pt. 8.00–17.00, sob. 8.00–13.00

PŁYTKI CERAMINCZNE
PŁYTKI ELEWACYJNE • KLEJE • FUGI

Rabaty

R
EK

lA
M

Y

NZOZ „BEDENT” sTOMATOLOGIA
ZAPRAsZA UBEZPIECZONYCH 

UsŁUGI W RAMACH kONTRAkTU  
Z NfZ

Rejestracja: tel. (61) 8190-425
Budynek Ośrodka Zdrowia I piętro - pokój 205

oddam w wynajem mieszkanie 2 - po-
kojowe 51 m2, ul. staszica (nowe bloki)

tel. 602 60 90 62
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Kórniccy strażacy wzięli udział w dwóch 
kolejnych akcjach.
18 sierpnia usuwali skutku wypadku w Kor-
niku na placu Powstańców Wielkopolskich. 
Samochód marki „BMW” uderzył w dom.
21 sierpnia dostali zawiadomienie, że pali 
się zboże w miejscowości Trzebisławki. Gdy 
przybyli na miejsce, okazało się, że to rolnik 
pali gałęzie. Nikogo o tym nie powiadomił, 
a ludzie myśleli, że to pożar zboża i powia-
domili straż pożarną.

Oprac. Robert Wrzesiński

BEZKolIZYJNE 
SKRZYżoWANIA  

W PRZYSZŁYM RoKU 
dopiero w 2007 roku rozpocznie się bu-

dowa bezkolizyjnych węzłów na remonto-
wanej krajowej trasie nr 11.  Zapewnią one 
bezpieczeństwo na drodze ekspresowej. 

Tego typu skrzyżowania powstaną  
w czterech miejscach na trasie z Poznania 
do Kórnika. Węzły bezkolizyjne będą zbu-
dowane w Koninku, Gądkach oraz dwa w 
Kórniku. Przy takim skrzyżowaniu nie wystę-
puje przecinanie się torów jazd, dzięki czemu 
ruch samochodów staje się płynny i bez-
pieczniejszy. Wybór miejsc budowy owych 
węzłów jest uzasadniony, gdyż wielokrotnie 
dochodziło tam do wypadków i kolizji. 

Obecnie prace remontowe na trasie kato-
wickiej przebiegają na odcinkach: od Krzesin 
do skrzyżowania Koninko – Swarzędz oraz 
za wiaduktem w Gądkach do Skrzynek. Tutaj 
wykonywana jest nowa nawierzchnia jezdni. 
Do 30 września na odcinku od Krzesin do 
Koninka ruch będzie odbywać się wyjazdo-
wą nitką, a później zostanie on odwrócony.

Prace remontowe między Skrzynkami a Kór-
nikiem rozpoczną się prawdopodobnie zimą. 

Modernizacja całego odcinka krajowej 
„jedenastki” (15 kilometrów) według obliczeń  
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad ma kosztować 220 milionów złotych  
i potrwa prawie dwa lata. BM

- Firma „Sokołów” chce kupić rzeźnie 
po byłym Pozmeacie – poinformował Jan 
Kanecki syndyk masy upadłościowej 
zakładu. Ponownie odżyły nadzieje na 
wznowienie produkcji. 

Na kilka godzin przed upływem terminu 
składania ofert do ostatniego już przetargu 
na kupno Pozmeatu wpłynęła długo ocze-
kiwana oferta od potencjalnego kupca. 
Okazała się nim spółka „Sokołów”. Oferent 
sprawił niespodziankę. – Nie ukrywam, że 
już prawie straciłem nadzieję, że znajdzie się 
ktokolwiek kto będzie chciał zainwestować w 
zakłady mięsne po byłym Pozmeacie. Myśla-
łem nawet o wyprzedawaniu rzeźni „kawałek 
po kawałku” – mówi Jan Kanecki. 

Na polskim rynku „Sokołów” jest najwięk-

szym  przedsiębiorstwem w branży mięsnej. 
Jego potencjał pozwala wyprodukować dziennie 
około 1 200 ton wysokiej jakości wyrobów. Grupę 
„Sokołów” tworzy pięć dużych, nowocześnie 
wyposażonych zakładów produkcyjnych. Czy 
rzeźnia po Pozmeacie będzie szóstym miejscem 
produkcji znanego w kraju potentata w branży 
mięsnej? Przynajmniej na razie wygląda, że 
tak. We wtorek 29 sierpnia Rada Wierzycieli 
pozytywnie oceniła ofertę potencjalnego kupca. 
Nie ustalono jeszcze konkretnej ceny, za którą 
zostanie sprzedany zakład. – Na pewno sprawę 
ceny rozstrzygniemy we wrześniu – tłumaczy 
Kanecki. Jeśli dojdzie do transakcji być może 
jeszcze w tym roku ruszy produkcja. To oznacza, 
że co najmniej połowa byłej załogi będzie mogła 
liczyć na zatrudnienie. Barbara Morasz

„SoKoŁóW” dESKĄ RATUNKU dlA RZEŹNI?

Polska firma poszukuje  
przewoźników, właścicieli 

ciągników siodłowych  
z terenu Gminy Kórnik, 

Śrem, Środa Wlkp., Kościan 
do przewozów towarów na 

trasach  
Poznań-Niemcy
-Dania-Belgia

Tel.607-664-172

Zdarzenia na terenie gminy Kórnik w okre-
sie od dnia 15.08.2006 r. do 28.08.2006 r.

1. w dniu 16.08.06 r. funkcjonariusze 
Sekcji Zabezpieczenia Miasta KMP 
w Poznaniu zatrzymali w m. Biernatki  
mieszkańca tej wsi, który kierował ro-
werem będąc w stanie nietrzeźwości.

2. dnia 17.08.06 r. funkcjonariusze KP 
w Kórniku zatrzymali w m. Biernatki 
troje nieletnich, którzy przebywali „na 
ucieczce” z Domu Dziecka,

3. w dniu 18.08.06r. funkcjonariusze SZM 
KMP w Poznaniu zatrzymali w Kórniku 
mieszkańca Kórnika, który kierował ro-
werem będąc w stanie nietrzeźwości,

4. tego samego dnia w Borówcu funk-
cjonariusze KP w Kórniku zatrzymali 
nietrzeźwego rowerzystę – mieszkańca 
Robakowa,

5. również 18.08.06 r. w Borówcu funk-
cjonariusze KP w Kórniku w czasie 
wykonywania czynności służbowych 
ujawnili fakt kierowania pojazdem przez 
mieszkańca Borówca, wobec którego 
sąd orzekł zakaz prowadzenia pojaz-
dów.

6. w dniu 22.08.06 r. mieszkanka Pozna-
nia powiadomiła tut. komisariat o doko-
nanej z parkingu niestrzeżonego przy 
POD Koninko kradzieży samochodu 
marki Fiat UNO,

7. w tym samym dniu mieszkaniec Pozna-
nia powiadomił o dokonanej kradzieży z 
włamaniem do altany na POD Żerniki, 
skąd skradziono dwie reprodukcje 

obrazów,
8. w dniu 23.08.06 r. mieszkaniec Kórnika 

powiadomił o uszkodzeniu samochodu 
osobowego marki Ford na parkingu 
przy ul. Staszica,

9. dnia 24.08.06 r. tut. komisariat został 
powiadomiony o dokonanej kradzieży 
trzech telefonów komórkowych z na-
miotu promocyjnego usytuowanego 
przy pl. Niepodległości  w Kórniku,

10.w dniu 25.08.06 r. mieszkanka m. 
Dworzyńska powiadomiła o dokonanej 
kradzieży przyczepki dwukołowej,

11. w dniu 26.08.06 r. mieszkanka m. Ko-
narskie powiadomiła o dokonanym na 
jej szkodę oszustwie,

12.dnia 27.08.06 r. policjanci SZM KMP w 
Poznaniu w m. Czmoń zatrzymali nie-
trzeźwego kierującego samochodem 
marki BMW,

13.w dniu 28.08.06 r. mieszkaniec Pozna-
nia powiadomił o dokonanej kradzieży z 
włamaniem do domku na działce POD 
Koninko, skąd skradziono m.in. rower 
górski oraz piłę łańcuchową,

14.w tym samym dniu funkcjonariusze KP 
Kórnik  ujawnili w Kórniku fakt kierowa-
nia samochodem przez mieszkańca 
Borówca, wobec którego sąd wcześniej 
orzekł zakaz kierowania pojazdami.

w okresie od dnia 15.08.2006 r. do dnia 
28.08.2006 r. na terenie gminy Kórnik 
funkcjonariusze tut. KP obsługiwali osiem 
kolizji drogowych

 Opr. KP Kórnik

KRoNIKA KRYMINAlNA
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Zaproponowano mi, bym opisał 
zdarzenie, w którym uczestniczyłem, a 
które miało miejsce w Borówcu w sobotę, 
26 sierpnia w godzinach wieczornych. 
Chodziło oczywiście o powołanie parafii 
i poświęcenie kaplicy w Borówcu.

Wyraziłem zgodę, ale już po chwili 
zdałem sobie sprawę, jak trudne podjąłem 
zobowiązanie. Bo zdarzenie 
zakorzenione jest w wierze, 
więc ma dwa wymiary: wymiar 
fizyczny odbierany zmysłami 
i wymiar duchowy. Po zasta-
nowieniu się postanowiłem, 
iż opis tyczył się będzie tylko 
wymiaru fizycznego, jak że 
wymiar duchowy przeżycia 
jest bardzo osobisty.

Borówiecka wspólnota, 
reprezentowana przez ak-
ceptowaną przez większość 
– grupę, złożoną z około 
dziesięciu osób, zabiegała 
od wielu lat o wybudowanie 
kościoła w Borówcu. Wizyty w 
tej sprawie składane były sy-
stematycznie we właściwym w 
tej sprawie urzędzie diecezjal-
nym. Była radość z jakiegoś 
tam oświadczenia i smutek, 
bo wydawało się, że nic się nie dzieje.

Po różnych perypetiach nadszedł wresz-
cie dzień, a był to 7 lipca 2003 roku, w 
którym ksiądz dziekan, proboszcz kórnickiej 
parafii, w budynku dawnej szkoły w Borówcu, 
przedstawił mieszkańcom powołanego na 
organizatora parafii i budowniczego kościoła 
dekretem Arcypasterza: księdza Grzegorza 
Gałkowskiego.

Tyle historii, bo odtąd wypadki potoczyły 
się szybko. Organizacja parafii, tej duchowej 
wspólnoty, zaowocowała powstaniem licznej 

grupy ministrantów, zinstrumentalizowanej 
gitarami scholi, młodzieżowego zespołu 
dramatycznego i grupy bardzo zaangażo-
wanych dorosłych – przyszłych parafian. 
Ruszyła też budowa domu parafialnego, 
którego część – w pierwszym okresie ist-
nienia parafii – miała być kaplicą.

I tak się stało. 26 sierpnia o godzinie 

19:00 odprawiona została przez księdza 
biskupa Grzegorza Balcerka – uroczysta 
Msza Święta, podczas której nastąpiło po-
święcenie kaplicy. Kazanie, nie zawaham 
się tu powiedzieć – piękne kazanie księdza 
biskupa, bardzo licznie zgromadzonych 
uczestników i -odtąd juz proboszcza- księ-
dza Gałkowskiego, napełniło radością i 
dumą z dzieła, w którym uczestniczyli. 
Niecodzienne we mszy było CREDO. W 
specjalnej formule, odmawiał je głośno 
w obliczu parafian tylko ksiądz Grzegorz. 

W procesji darów, w długim szeregu szli 
przedstawiciele władz gminy, wspólnot 
parafialnych z Kórnika, Leszna, Borówca, 
szli seniorzy, ministranci, młodzież ... a 
wszyscy nieśli piękne dary dla kościoła pod 
wezwaniem Matki Bożej Królowej Rodzin. 
Z wypiekami na twarzy przekazywano dary 
na ręce celebransa. Kaplica rozjarzona 
była światłami i drżała w posadach gdy 
rozbrzmiewał śpiew. Olbrzymie bukiety 
różnokolorowych kwiatów barwiły miejsce 
sprawowania Najświętszej Ofiary. Schola 

uczestniczyła aktywnie w 
liturgii, organy łagodnie pod-
powiadały melodie. Wszyscy 
uczestnicy przystąpili do Sto-
łu Pańskiego. W tym czasie 
pan Piotr, przyjaciel borówie-
ckiej wspólnoty, wykonał Ave 
Maria. Potem były podzięko-
wania i kwiaty. Dziękowano 
celebransowi, księdzu dzie-
kanowi no i naszemu nowe-
mu proboszczowi, księdzu 
Grzegorzowi. Podziękowania 
zresztą krzyżowały się. Ci 
którym dziękowano - dzięko-
wali dziękującym. I nie było to 
tylko kurtuazją. To potrzeba 
serca. Wzruszające były po-
dziękowania dzieci. Rodziły 
jakaś wewnętrzna miękkość, 
która objawiała się dziwnym 
roziskrzeniem wzroku.

Na koniec uroczystej liturgii zabrzmiał 
hymn: My chcemy Boga.

Uroczystość zakończył skromny poczę-
stunek na zapleczu kaplicy, przygotowany 
jako dar przez parafian. 

Surowe, nie otynkowane mury sali 
– zdobił piękny wizerunek patronki. Oby 
zawsze był z nami, obyśmy nigdy o niej nie 
zapomnieli. 

Tak to było w Borówcu, w ten jeden z naj-
piękniejszych sobotnich wieczorów sierpnia, 
Anno Domini 2006. Henryk

NAJMŁodSZA PARAFIA  
W ARChIdIECEZJI

Pod koniec czerwca, mimo choro-
by, pani Aleksandra Chałupka przyszła 
do pracy, do Szkoły Podstawowej 
w Szczodrzykowie. Co tam silne 
przeziębienie! Nie mogła przecież 
opuścić premiery spektaklu, i zrobić 
przykrości dzieciom, które tak długo 
i solidnie swój występ przygotowy-
wały. Nie wiedziała, że przedstawienie 
było tylko „przykrywką” dla wielkiej 
akademii jaką przygotowano na po-
żegnanie pani oli, która odchodzi na 
emeryturę.

Cała uroczystość swą podniosłą  
vi wzruszającą atmosferą wyciskała łzy 
z oczu najtwardszych nawet członków 
wspólnoty szkolnej (należy tu dodać, że 
to pierwsza emerytka „absolwentka” tej 
młodej szkoły). Chór i soliści, czasem  
z całą salą  śpiewali piosenki dla uko-

chanej pani. Spośród ciepłych słów 
wyróżniały się wiersze napisane na 
tę specjalnie okazję. Na twarzach,  
w oczach dzieci rysowała się szczerość. 
Piękne prezenty tonęły w morzu kwiatów. 
Były uściski, łzy wzruszenia i obietnice, 
że mimo końca pewnego rozdziału, nie-
które łączące bliskich sobie ludzi wątki 
nigdy się nie skończą.

W przeddzień 1 września – oficjalnej 
daty odejścia na emeryturę Pani Oli uda-
ło się porozmawiać z nią przedstawicie-
lowi redakcji Kórniczanina– oczywiście 
przy herbacie i pysznym placku. Oto ta 
rozmowa:

Proszę opowiedzieć o swojej  dro-
dze  zawodowej.

Kiedy po urodzeniu Antoniego- naszego 
pierwszego dziecka, zdecydowaliśmy z 
mężem, że nie wrócę do pracy zawodowej, 
a zajmę się wychowaniem syna, postanowi-
łam, tak jak małżonek, ukończyć  Studium 
Rodziny, aby wspólnie podjąć pracę w Dusz-
pasterstwie    (dokończenie na str. 22) 

„CZAS PoŚWIĘCĘ NAJBlIżSZYM 
I PoMoCY RodZINoM”

Życzenia od najmłodszych uczniów

Msza, której przewodniczy biskup Grzegorz Balcerek
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lEPIEJ? 
Po prawie 18 miesiącach pracy 

zwolniono ze stanowiska dyrektora 
Domu Dziecka w Kórniku-Bninie Bo-
żenę Majorczyk. Zapowiada ona walkę 
z pracodawcą w Sądzie Pracy, gdyż, 
jak twierdzi powody odwołania jej  
z posady są niezrozumiałe. Nowym 
dyrektorem w drodze konkursu została 
Dorota Pielichowska-Borysiewicz, któ-
ra przekonuje, że w placówce nastąpi 
wiele zmian. 

Bożena Majorczyk objęła stanowisko 
dyrektora Domu Dziecka w styczniu 
2005 roku. Już wówczas było wiadomo, 
że placówkę, jak inne tego typu będzie 
czekało przystosowywanie do nowych 
standardów. Nowe przepisy zakładały 
zmniejszenie liczby wychowanków do 30, 
dzięki czemu znacznie lepiej i efektyw-
niej przebiegałby proces wychowawczy. 
Bożena Majorczyk po konsultacjach z 
pracownikami postanowiła powrócić do 
grup wiekowych. Wcześniej wszystkie 
rodzeństwa trafiały do jednej grupy, bez 
względu na wiek. - To powodowało trudno-
ści z organizacją czasu wolnego. Przecież 
doskonale wiemy, że zabawy dla sześcio-
latka nie będą odpowiadać dziesięciolat-
kowi lub czternastolatkowi – tłumaczyła 
wówczas dyrektor. Mimo podziału na 
grupy wiekowe kontakt z rodzeństwem nie 
miał być utrudniany. Bożena Majorczyk 
miała świadomość, że do tej placówki 
trafia również młodzież zdemoralizowa-
na, z zaburzeniami emocjonalnymi. Akty 
wandalizmu, ucieczki, niechęć do szkoły i 
nauki, konflikty z prawem – z tym najczęś-
ciej spotykali się pracownicy Dom Dziecka 
w przypadku niesfornych wychowanków. 
Wielu podopiecznym nie podobały się 
kary i metody, jakimi posługiwała się nowa 
dyrektor. Nie popierała ich również część 
pracowników, którzy napisali anonimowy 
list do organów, którym podlega placów-
ka. Przypomnijmy, że chodziło np. o po-
noszenie kosztów związanych z kupnem 
lekarstw, jeśli wychowanek zachorował z 
własnej winy, bo nie nosił czapki i szalika 
lub o koszty związane z wybitą szybą czy 
zniszczonym sprzętem. W październiku 
i grudniu 2005 roku pracownicy urzędu 
wojewódzkiego i starostwa przeprowadzili 
kontrolę w Domu Dziecka, która nie wy-
kazała szczególnych uchybień. Zwrócono 
jedynie uwagę na to, że zbiorowe karanie 
nie zawsze odnosi skutek. 

dlACZEGo odWoŁANo?

Od stycznia 2006 roku Bożena Major-
czyk przebywała na zwolnieniu lekarskim 
w związku z problemami zdrowotnymi w 
czasie ciąży. Podczas nieobecności pani 
dyrektor, palcówkę monitorował zespół 
ekspertów na zlecenie Zarządu Powia-
tu Poznańskiego, który zaniepokoił się 

nieprawidłowymi i agresywnymi zacho-
waniami części wychowanków. Ocena 
dokonana przez ten zespół stała się 
przyczyną zwolnienia obecnie urzędującej 
dyrektorki. 

Tłumaczenia ze strony Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu, jako organu, 
któremu placówka podlega w sprawie 
odwołania Bożeny Majorczyk są niezwy-
kle powściągliwe i lakoniczne. - Zarząd 
Powiatu Poznańskiego po zapoznaniu 
się z sytuacją, panującą w Domu Dziecka 
w Kórniku i w związku ze stwierdzeniem 
poważnych uchybień w pracy dyrektora 
placówki podjął  decyzję o rozwiązaniu 
z Panią Bożeną Majorczyk stosunku w 
pracy – poinformowała Maria Lipska, 
rzecznik prasowy starostwa. O konkret-
nych przyczynach nikt nie chciał mówić. 
Niewiele więcej dowiedzieliśmy się od 
Marka Serwatkiewicza, przewodniczące-
go Komisji Oświaty i Wychowania Rady 
Powiatu Poznańskiego. – Na podstawie 
zarzutów i uchybień odwołano urzędują-
cą dyrektor – oświadcza Serwatkiewicz. 
O przyczynach zwolnienia zgodziła się 
jedynie porozmawiać odwołana dyrektor 
. – Niezrozumiałe są dla mnie powody, dla 
których mój pracodawca zdecydował się 
na rozwiązanie ze mną stosunku pracy 
– powiedziała Bożena Majorczyk. - Z tego 
też względu skierowałam pozew do Sądu 
Pracy o przywrócenie do obowiązków 
służbowych – dodaje. Podstawą zwol-
nienia stał się raport sporządzony przez 
ekspertów. - Pracodawca, z niezrozumia-
łych dla mnie względów, nie udostępnił mi 
treści tego dokumentu mimo, iż prosiłam o 
to. Pracodawca nawet nie wysłuchał mo-
jego stanowiska, gdy tymczasem zgodnie 
z Kodeksem pracy, nawet udzielając pra-
cownikowi nagany należy bezwzględnie 
uprzednio wysłuchać jego zdania – tłuma-
czy Majorczyk. - W piśmie rozwiązującym 
ze mną umowę o pracę powołano się na 
treść przedmiotowego raportu, ale nie 
podano jakichkolwiek dowodów jak np. 
badanie dokumentów (konkretnych), ze-
znania świadków (imię i nazwisko osoby 
składającej oświadczenie). Szereg kwestii 
zawartych w cytowanym piśmie, w mojej 
opinii, zawiera treści odbiegające od 
prawdy, które mnie krzywdzą i stanowią 
pomówienia – dodaje. Bożena Majorczyk 
uważa, że wiele zarzutów postawionych 
pod jej adresem jest absurdalna i krzyw-
dząca jej osobę. – Postawiono mi zarzut, 
z którego wynika, że to ja ponoszę winę, 
że do placówki opiekuńczo - wychowaw-
czej trafiają dzieci zdemoralizowane z 
różnego rodzaju zaburzeniami zachowa-
nia. Tymczasem to Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie  sprawuje nadzór nad 
działalnością Domu Dziecka i to ono 
wydaje skierowanie konkretnego dziecka 
do konkretnej placówki. Od wydanego 
skierowania placówce (dyrektorowi) nie 
służy jakiekolwiek odwołanie – zauważa 
była dyrektor. Bożenie Majorczyk wytknięto 
również, że nieustannie dokonuje rotacji 
pracowników i zatrudniania stażystów. 
- Personel korzystał ze swoich uprawnień 

w postaci tzw. urlopu dla poratowania 
zdrowia (5 osób) oraz długotrwałego 
zwolnienia lekarskiego (1 osoba). W tej 
sytuacji, aby placówka mogła normalnie 
funkcjonować musiałam zatrudnić nowe 
osoby. Nie rozumiem dlaczego niesłusz-
ne jest zatrudnianie osób w zastępstwie 
nieobecnych pracowników, mimo iż jest 
to zgodne z Kodeksem Pracy – tłumaczy. 
- Każdy stażysta posiadał odpowiednie 
kwalifikacje do wykonywania danego 
zawodu. Staże absolwenckie są normal-
ną instytucją na rynku pracy. Wdrażanie 
pracowników do samodzielnych zajęć 
jest naturalnym procesem zdobywania 
doświadczeń zawodowych w każdej profe-
sji. Gdzież młodzi ludzie mieliby zdobywać 
swoje pierwsze szlify zawodowe gdyby 
pracodawcy mieli zakaz zatrudniania 
pracowników bez stażu? – pyta odwołana 
dyrektor. Eksperci krytycznie odnieśli się 
również do sposobów zarządzania placów-
ką. Chodziło o realizację tzw. standardów 
wychowania, umieszczanie rodzeństw  
w różnych grupach wychowawczych, spo-
sób zatrudnienia wicedyrektora. - Oczywi-
ście nie przeczę, że sytuacja wychowaw-
cza w Domu Dziecka była trudna (agresyw-
ne zachowania wychowanków, absencja 
szkolna, akty wandalizmu, ucieczki z pla-
cówki ), ale zadaję sobie pytanie na ile i czy  
w ogóle uległa ona pogorszeniu od mo-
mentu podjęcia przeze mnie pracy w pla-
cówce – stwierdza Majorczyk. Przyznaje, 
że jest jej niezwykle przykro, że okres 
ciąży i początków macierzyństwa musi 
poświęcić na odpieranie absurdalnych  
i krzywdzących dla niej pomówień. Zapo-
wiada „twardą” walkę w Sądzie Pracy. 

NoWA dYREKToR, NoWE ZMIANY 

Po odwołaniu Bożeny Majorczyk,  
w drodze konkursu na stanowisko dy-
rektora Domu Dziecka w Kórniku-Bninie 
powołano 14 sierpnia bieżącego roku Do-
rotę Pielichowską – Borysiewicz. Obecna 
dyrektor już od czterech lat jest zawodowo 
związana z tą placówką. Do tej pory praco-
wała jako wychowawca, dlatego też miała 
bezpośredni kontakt z dziećmi i młodzieżą 
przebywającą w Domu Dziecka. Dorota 
Pielichowka- Borysiewicz stwierdza, że 
placówkę czeka wiele zmian. – Najbliższe 
miesiące to czas wytężonej pracy nad do-
stosowywaniem placówki do standardów, 
które wynikają z rozporządzenia. Chodzi 
przede wszystkim o zmniejszenie liczby 
wychowanków. Pani dyrektor pytana o 
to, jak będzie wyglądać redukcja ilości 
wychowanków odpowiedziała, że natu-
ralnie. – Część wychowanków będzie 
odchodzić, gdyż kończy 18 lat. Natomiast 
wychowankowie, wobec których toczą się 
postępowania o zmianę placówki, w od-
powiednim czasie na mocy postanowienia 
sądu zostaną przeniesieni do placówek 
resocjalizacyjnych. Dorota Borysiewicz 
przekonuje, że mimo dostosowywania 
Domu Dziecka do panujących standardów 
priorytetem będzie praca z dzieckiem  
i jego rodziną.    (dokończenie na str. 12) 
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UBEZPIECZENIA
Komunikacyjne OC, AC
Majątkowe mieszkań i domów
Rolnicze - do 20% taniej OC
Życiowe
Inne

Zadzwoń i porównaj nasze stawki, taryfy 
OC i AC 

Dojazd do klienta bezpłatny!

 

  Koszuty 61
  Tel. 061 28 77 120, tel. Kom. 069 126 77 27

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

INSTalaTORSTWO
RAFAŁ NIEMIR

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

montaż i naprawa wszelkich urządzeń sanitarnych

Rafał Niemir
Mościenica
Osiedle Pod Dębem 7

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

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

Przemysłowe i domowe  
maszyny do szycia 

urządzenia prasowalnicze i krojcze
sprzedaż maszyn nowych i używanych

serwis, naprawa, sprzedaż części
raty – leasing

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

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

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

tel. (061) 898 05 72 (wieczorem)
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Godzina 10.00 rano. Na pierwszym 
piętrze Gimnazjum w Robakowie w sali 
geograficznej odbywają się zajęcia z dykcji 
pod okiem aktora z Krakowa Wiktora Korze-
niowskiego . To początek codziennych zajęć 
trwających od 14 do 27 sierpnia w ramach 
corocznych warsztatów artystycznych or-
ganizowanych przez Anne Łazukę- Witek 
kierownika literackiego grupy teatralnej 
„Legion” z Kórnika.

 W półkolu siedzi 10 osób 
i  wykonuje przedziwne miny, 
to „rozgrzewka” organu mowy 
przed głównymi ćwiczeniami 
prawidłowej wymowy. „ Sza, 
cza, dża, dzia, szu, czu, dżu, 
dziu” i tak w kółko. Potem 
przychodzi kolej na wyraźne 
artykułowanie ze zrozumie-
niem tekstu i znowu: ”Paszcza 
kleszcza jest złowieszcza” 
–coraz szybciej i z dokładnym 
„t”-zaznacza Wiktor. Niektó-
rym wychodzi to z trudem i 
pozostałym jest z tego powodu 
bardzo wesoło. Godzina takie-
go ćwiczenia i można śmiało 
występować na dużej scenie. 
Po mozolnym artykułowaniu przychodzi 
czas na rozluźnienie mięśni twarzy i ciała, 
wyrównywanie oddechu i krótką „medytację” 
na korytarzu szkoły. W tym czasie, na końcu 
tego samego  korytarza w innej sali trwa 
próba  teatralna  premierowego spektaklu 
pt. „Zaczekaj”. „Wchodzić nie wolno”- mówi 
do mnie szczupły, w okularach i z kitką re-
żyser Wojciech Kopciński, więc przysłuchuję 

się dobiegającym  zza drzwi dźwiękom na 
fortepianie. 

 Po dziesięciu minutach przerwy na 
przebranie się w dres, na kanapkę i herba-
tę,  przychodzi czas na rozruszanie kości, 
rozciągnięcie mięśni i  taniec jazzowy. Na 
parkiet szkolny lądują maty i kocyki do ćwi-
czeń. „Raz, dwa, trzy, cztery”- wylicza ilość 
„brzuszków” instruktorka tańca z Kielc- Joan-

na Tatarska. Choć ćwiczenia niezwykle wy-
czerpujące, liczba uczestników wzrasta do 
kilkunastu osób. Po półgodzinnej rozgrzew-
ce na podłodze koce lądują na boki i zaczyna 
się prawdziwe szaleństwo. Już nie ma czasu 
na zastanowienie się i trzeba szybko uczyć 
się nowo wymyślonego układu tańca do 
muzyki rodem z Afryki i rytmu wygrywanego 
na bębenku przez Kamila Łapaja, jednego 

z uczestników warsztatów. Nie nadążam z 
krokami, wyskokami za pozostałymi, którzy 
ćwiczą już od ponad tygodnia i kapituluję, 
pozostając w roli widza.

Poza zajęciami z aktorstwa i tańca 
można też rozwijać swoje zainteresowania 
muzyczne i uczestniczyć w zajęciach wokal-
nych prowadzonych przez Iwonę Stefańską- 
studentkę Wyższej Akademii Muzycznej w 
Krakowie na wydziale chóru i dyrygentury.

 Warsztaty miały również wymiar między-
narodowy, gdyż nauką gry na instrumentach 
zajmowały się Bettina Arnold dyrektor jednej 

ze szkół muzycznych w Niem-
czech oraz Małgorzata Hołtra 
– pianistka studiująca w Aka-
demii Muzycznej w Berlinie. 

Na czwarte już warsztaty ar-
tystyczne przyjechała młodzież 
z całej Polski, bo z Krakowa, 
Częstochowy, Kielc, Opola, 
Kłodzka, a także z okolicznych 
wiosek: z Robakowa i Kórnika. 
Z ponad trzydziestoosobowej 
grupy po pierwszych próbach 
muzycznych odpadło około 
dziesięciu osób, ale każdy miał 
szansę spróbować swoich sił 
i sprawdzić swoje możliwości 
artystyczne. „Chcemy dopro-
wadzić do tego, żeby angażo-
wać młodzież kórnicką, która w 

zasadzie do tej pory w samym Kórniku szans 
na swój rozwój artystyczny za bardzo nie ma. 
Jak dotąd nie ma u nas ośrodka kultury, co 
wielokrotnie powodowało, że wszelkie inicja-
tywy miały charakter krótkotrwały. Naszym 
celem było zaangażować tutejszą młodzież, 
żeby zapoczątkować, zachęcić do rozwijania 
zainteresowań artystycznych.”- mówi Anna  
Łazuka- Witek. iM

lETNIE WARSZTATY ARTYSTYCZNE 
W RoBAKoWIE

Na ostatnią wakacyjną sobotę 26 sierpnia 
Teatr „Legion” zaprosił widzów do Zamku 
na swoją kolejna premierę pt.„Zaczekaj”. 
Ułożony wg scenariusza Anny Łazuki- Witek 
i reżyserii Wojciecha Kopcińskiego spektakl 
dramatyczny, powstał w oparciu o twórczość 
poetycką i prozę Andrzeja Bursy, Edwarda 
Stachury, Rafała Wojaczka i Ryszarda 
Milczewskiego-Bruno. Nieprzypadkowy to 
wybór literacki, gdyż skupiający twórców, 
których drogi przedwcześnie przerwane 
nagłą śmiercią (Andrzej Bursa - przyp.aut.), 
bądź śmiercią świadomą, bo samobójczą, 
spowodowaną niezgodą na istniejący świat, 
na realia polskiego komunizmu. 

W spektaklu spotykają się cztery bun-
townicze, ale różniące się między sobą oso-
bowości: cyniczny anty-esteta z papierosem 
Bursa (Paweł Skoczylas), Wojaczek w woj-
skowych spodniach i wyżelowanymi do góry 
włosami(Wiktor Korzeniowski), zamknięty w 
sobie i łagodny Milczewski-Bruno (Tomasz 
Kilarski) oraz energiczny, uśmiechnięty w 
nieodłącznej kurtce wojskowej Stachura 
(przekonujący Kamil Łapaj). Wszyscy jeszcze 
pełni życia, choć błądzący w poszukiwaniach 
sensu istnienia i ludzkiej egzystencji, prowa-
dzą swoisty dialog niby między sobą, ale 

w istocie dialog między życiem a śmiercią. 
Materialnym odpowiednikiem oswajania się 

ze śmiercią, pojmowaną jako akt wolności, 
wyzwolenia  jest przewijająca się między 

krzesłami, wszechobecna Fatum w śnież-
nobiałej szacie (Anna Leśniczak). Próżny 
jest tutaj trud ocalenia życia przez  Żywioły 
(Agnieszka Chruściel, Izolda Pietrusiak, 
Joanna Tokarska, Joanna Woźnicka), bo 
każdy z uwiecznionych w spektaklu twórców 
zapowiadał, wywoływał własną śmierć.  

Egzystencjalną, przygnębiającą atmo-
sferę inscenizacji z muzyką Marka Grechuty, 
Jarosława Mądraszkiewicza, Małgorzaty 
Hołtry zamyka,  zaśpiewany przez aktorów, 
utwór Edwarda Stachury pt.„Czas płynie  
i zabija rany”, stanowiący jakby drogowskaz 
ku poszukiwaniu  sensu istnienia, znalezienia 
pomostu między rezygnacją a  pozytywną 
stroną życia.

Teatr „Legion” nie bez powodu wybiera 
teksty literackie mówiące o egzystencji,  
o moralnej świadomości, czy poszukiwaniu 
siebie w istniejącej rzeczywistości. To treści 
zawsze aktualne, ponadczasowe, stanowiące 
sens istnienia każdego z nas. Wielokrotnie 
pomijane, niesłusznie zapomniane teksty 
zbuntowanego pokolenia młodych artystów z 
okresu głębokiego komunizmu,  to wyzwanie 
najwyższej miary, ambitne zadanie dla współ-
czesnych teatrów. Grupa teatralna „Legion” 
z pewnością sprostała temu niełatwemu 
zadaniu, zarówno na płaszczyźnie aktorskiej, 
jak i muzycznej. iM

PREMIERA TEATRU „lEGIoN”
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Finałowy sobotni wieczór 18 sierp-
nia, składający się na II Letni Festiwal 
„Muzyka z Kórnika”, to z pewnością 
kwintesencja tego muzycznego wyda-
rzenia naszego miasta. Swoją obecnoś-
cią zaszczycili obecnych: Jerzy Szejbal- 
aktor wrocławskiego Teatru Polskiego 
i bohater kilku seriali telewizyjnych, 
choćby takich jak: „M jak Miłość”, czy 
„Pierwsza miłość” oraz wybitny pianista-
Andrzej Tatarski, wykładowca kilku aka-
demii muzycznych zarówno w kraju, jak 
i za granicą, członek jury i laureat wielu 
prestiżowych konkursów pianistycznych 
na świecie, kameralista współpracujący 
z wybitnymi śpiewakami takimi, jak 
Bernard Ładysz, Stefania Toczyska, czy 
Antonina Kawecka.

 „Teraźniejszość jest słabym interpre-
tatorem naszej sarmackości i przywar 
narodowych, więc może warto sięgnąć 
po utwory z naszej literackiej i muzycz-
nej przeszłości”- powiedział prof. Sta-
nisław Sierpowski- dyrektor Biblioteki 
Kórnickiej, zapraszając tłumnie przybyłą 
publiczność na spotkanie.

Nastrojowe i piękne wnętrza Zamku 
Kórnickiego na dłuższą chwilę wypełniły 
się czytanymi przez Jerzego Szejbala 
fragmentami ksiąg „Pana Tadeusza” 
Adama Mickiewicza. „Polowanie”, „Spór 
o harty”, „Uczta”, „O muchach” i „Inwo-
kacja” przypomniały słuchaczom to, co 
stanowiło kiedyś o naszych zaletach  
i wadach narodowych, o cechach, które 
tkwią w nas po dziś. Niezapomniane, 
niekiedy radosne, czasem emanujące 
niepokojem, tęsknotą za krajem ma-
zurki (B-dur i E-mol), polonezy, nok-
turny Fryderyka Chopina, wygrywane 
przez Andrzeja Tatarskiego, doskonale 

wkomponowały się w nastrój i tematykę 
wieczoru. 

Zakończenie dziewiątego i ostatnie-
go już festiwalowego koncertu tego lata, 
w sposób naturalny, zbiegło się z gratu-
lacjami, podziękowaniami, kwiatami dla 
sponsorów, patronów i organizatorów. 

Prof .  Stan is ław Sierpowsk i  n ie 
szczędził słów podziękowania dla ho-
norowego patrona II Letniego Festiwalu- 
Burmistrza Jerzego Lechnerowskiego, 
nazywając go „mądrym człowiekiem 
pamiętającym o kulturze”. Ogromne bra-
wa i największe podziękowania zebrali 
sponsorzy: Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Wielkopolskiego, firma „TFP”, 
„Nestor”, „Lechma”, „Hards”, „Kombus” 
oraz Agencja Artystyczna „Tom-Art.”.

 Nad świetną organizacją  II Festiwa-
lu czuwali: Urząd Miasta Kórnika, Biblio-
teka Kórnicka PAN, Instytut Dendrologii 
PAN, Fundacja „Zakłady Kórnickie”, 
Fundacja Muzyczna „Apollo”, Wielko-
polskie Biuro Koncertowe i wreszcie 
Fundacja im. Antoniny Kaweckiej.

Szczególne słowa uznania i wielkie 
brawa przypadły Tomaszowi Raczkiewi-
czowi, który całym sercem, wdziękiem, 
charyzmą, a także ogromnym talentem 
śpiewaczym(udział w koncercie pt. 
„Naszej Pani” przyp. aut.) nieprzerwanie 
czuwał nad wysokim poziomem arty-
stycznym i oprawą każdego spotkania 
tegorocznej edycji Letniego Festiwalu 
„Muzyka z Kórnika”.

Dziewięć koncertów i każdy na inną 
nutę, to z całą  pewnością właściwa 
formuła, bo skierowana do szerokiego 
grona  sympatyków muzyki, a to z kolei 
naj lepszy dowód na uniwersalność 
i fenomen tego przedsięwzięcia. iM

SARMACKIE KlIMATY
W ZAMKU KóRNICKIM

(dokończenie ze str. 9)
– Celem najważniejszym w podej-

mowanych przez nasz dom działaniach 
jest dążenie do jak najszybszego po-
wrotu dziecka do rodziny czy to natu-
ralnej, zastępczej, czy też adopcyjnej 
– tłumaczy dyrektor. – Bardzo istotne 
jest to, aby współdziałanie wszystkich 
instytucji odpowiedzialnych za losy 
dziecka tj. sądy, szkoły, OPS, PCPR 
przyczyniło się do jak najpełniejszej 
readaptacj i  dziecka do środowiska 
społecznego i wyposażenia go w kom-
petencje pozwalające na właściwe 
pełnienie ról społecznych już dziś, gdy 
jeszcze jest dzieckiem – przekonuje 
Dorota Borysiewicz. Nowa dyrektor 
podkreśla, że zależy jej również na 
współpracy z lokalną społecznością. 
– Mam nadzieję, że znajdzie odzew 
wśród mieszkańców nasze zaproszenie 
do współpracy z placówką i realizacja 
cennej formy pomocy dziecku przez 
rodziny zaprzyjaźnione (uregulowana 
prawnie forma kontaktu z dziećmi) 
- mówi Borysiewicz. - Takie rodziny 
mogą wspierać placówkę w pracy opie-
kuńczo-wychowawczej np. zabierając 
dzieci na weekend. Podczas tych kilku 
dni wychowanek ma możliwość przyj-
rzenia się, jak wygląda zwykłe codzien-
ne życie i normalne relacje w rodzinie 
– tłumaczy dyrektor. – Obserwuję, że 
niestety ostatnio instytucja rodziny za-
przyjaźnionej podupadła. Coraz mniej 
rodzin decyduje się na współpracę z 
nami – dodaje. Dorota Borysiewicz 
nie zaprzecza, że istotnym problemem 
jest niechęć wychowanków do szkoły i 
nauki. Stwierdza, że ważnym zadaniem 
będzie również nawiązanie stałych kon-
taktów ze szkołami, do których uczęsz-
czają dzieci oraz młodzież z Domu 
Dziecka. – Aktualnie jestem w trakcie 
rozmów z  dy rek to rami  kórn ick ich 
szkół. Ustaliliśmy, że co pewien czas 
będziemy się spotykać, aby omówić 
sytuację naszych podopiecznych – in-
formuje. Nowością wprowadzoną przez 
obecną dyrektor będzie uaktywnienie 
tzw. samorządu wychowanków, który 
będzie mieć wgląd np. w podstawowe 
rachunki. – Chodzi nam o to, aby nasi 
podopieczni zauważyli, że nic nie jest 
za darmo. Bardzo często zdarza się, 
że nie zdają sobie sprawy z tego, że 
za wodę cieknącą z nie zakręconego 
kranu będzie trzeba dodatkowo więcej 
zapłacić – tłumaczy Dorota Borysie-
wicz. – Jeśli, dzięki staraniom wszyst-
kich zaoszczędzimy jakieś pieniądze to 
wówczas przeznaczymy je na konkretny 
cel np. zakup pakietu telewizji cyfrowej 
– dodaje. Nowa dyrektor zapowiada, że 
w obecnej sytuacji nie może nic kon-
kretnego powiedzieć na temat zmian 
kadrowych. – Na pewno będziemy 
dążyć do normalnego funkcjonowania 
placówki. Braków kadrowych nie będę 
raczej uzupełniać stażystami, o czym 
poinformowane zostaną odpowiednie 
urzędy pracy. Barbara Morasz
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MYJNIA 
SAMOCHODOWA
Zaprasza i oferuje!

• Fachowa obsługa
• Najlepsza jakość
• Najlepsze środki  
myjące i piorące

• Sprzęt firmy KARCHER
• Pranie tapicerki  

welurowej i skórzanej
• Poczekalnia - kawa  

gratis
dla każdego Klienta

CZYNNE:

pon.-sobota  
8.00-20.00

niedz.  
9.00-15.00 
(na telefon)

Konkurencyjne ceny!
NASZĄ WIZYTÓWKĄ  
JEST DOKŁADNOŚĆ 

I SZYBKOŚĆ!

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

88�-303-1�3

OŚRODEK  
SZKOLENIA  

ZAWODOWEGO
 A.KACZMAREK   

Kursy prawa jazdy: kat A, B, B+E, C, C+E,. Przewóz towarów niebezpiecznych - ADR 
wózki widłowe • spawanie • i inne w/g potrzeb

Rozpoczyna się nabór na kurs podstawowy i dodatkowy dokształcający kierowców wykonu-
jących transport drogowy - przewóz osób i rzeczy (dawne świadectwo kwalifikacji).  

Zapraszamy na kursy prawa jazdy kat. B 
Otwarcie 4 i 6 września o godz. 18.00 w Kórniku, ul. Staszica (Szkoła Podstawowa)

Zapisy i informacje w biurze Ośrodka.
Śrem, ul. Kilińskiego 18, 

Tel. 0602 631 288 lub 061 28 28 760
e-mail: biuro@osz-kaczmarek.com.pl    www.osz-kaczmarek.com.pl

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

SOLARIUM

KOSMETYKA
       ● TIPSY - ponad 80 rodzajów brokatów
       ● manicure, pedicure
       ● zabiegi pielęgnacyjne na twarz

SOLARIUM  

KOSMETYKA

TROPICAL SUN

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

Lokal i łóżka z klimatyzacją. Nowe lampy !!! Ekstra moc

NOWOŚĆ - Biotatuaże

Klub „Małego Skrzata” zaprasza Dzieci w wieku 2-4 lat
na zajęcia, które odbywać się będą 2 razy w tygodniu od 9.00 - 12.00

Zajęcia obejmują: język angielski • zajęcia Montessori • zajęcia Klanzy • warsztaty muzyczne • inne atrakcje
Informacje i zapisy w przedszkolu

We wrześniu fryzjer 50% taniej

R
EK
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M
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Gaszenie pożaru konną sikawką, po-
kaz starodawnej młócki, zmagania w Tur-
nieju Wsi czy artystyczne występy – to 
atrakcje, jakie przygotowali 
organizatorzy tegorocznych 
Gminnych dożynek, które 
tym razem odbyły się 27 
sierpnia w Czmoniu. 

 
Dożynki rozpoczęły się 

Mszą Świętą prowadzoną 
przez ks. kanonika Jerze-
go Kędzierskiego, probosz-
cza parafii pod wezwaniem 
Wszystkich Świętych w Kór-
niku oraz ks. Bolesława Do-
latę, proboszcza parafii pod 
wezwaniem św. Wojciecha 
w Bninie. 

Po eucharystii Julia Bart-
kowiak, przewodnicząca ko-
mitetu organizacyjnego powi-
tała zebranych i przedstawiła 
starostów dożynek. Byli to: 
Ewelina Kazyaka z Czmońca, 
która wraz z mężem prowadzi 
gospodarstwo oraz Tomasz 
Kowalski z Czmonia, który 
także zajmuje się gospodar-
stwem. 

Następnie Zespół Pieśni i 
Tańca „Łany” dokonał obrzę-
dów dożynkowych. Podczas 
śpiewów i tańca starostowie 
przekazali Jerzemu Lech-
nerowskiemu, burmistrzowi 
Kórnika chleb wypieczony ze 
zboża z tegorocznych plonów. 
Podając go włodarzowi miasta 
wypowiedzieli słowa: „Oto macie bochen 
chleba, krajcie nie dużo, nie mało, by go 
nigdy nie zabrakło i dla wszystkich stało”. 

Burmistrz podzielił się chlebem z gośćmi i 
mieszkańcami. 

Nie zapomniano także o wyróżnieniu 

rolników, którzy przez wiele lat trudnili się 
rolnictwem. Nagrody wręczali Jerzy Le-
hcnerowski, burmistrz gminy oraz Maciej 

Marciniak, przewodniczący Rady Miejskiej. 
Otrzymali je: Monika i Franciszek Rumińscy 
oraz Joanna i Leon Sznurowie z Czmonia, 

Agnieszka i Jan Koralewscy 
z Radzewa, Teresa i Tade-
usz Kaliszowie z Konarskie-
go oraz Stanisław Perdoch  
z Błażejewa. 

Część artystyczną dożynek 
otwarły występy dzieci i mło-
dzieży z gminy Kórnik. Ogrom-
ne emocje i zainteresowanie 
wzbudził pokaz starodawnej 
młócki oraz gaszenia poża-
ru konną sikawką. Strażacy 
wykazali się umiejętnościami 
i wytrzymałością w ręcznym 
pompowaniu wody, tak, aby 
zgasić płonące snopki zboża. 

Przybyli gorąco dopingo-
wali drużyny, które startowały 
w tradycyjnym podczas doży-
nek Turnieju Wsi. Poszczegól-
ne wsie rywalizowały ze sobą 
w następujących konkuren-
cjach: praca ładowaczem, sla-
lom taczką, rzut podkową oraz 
nawlekanie igieł. I miejsce wy-
walczyła drużyna z Czmonia, II 
miejsce z Czmońca, natomiast 
III miejsce z Dziećmierowa. 

Dla dzieci przygotowa-
no specjalny program. Mimo 
deszczu, publiczność wytrwale 
stała pod sceną, by obejrzeć 
„Jan Zieliński Show” i wspól-
nie bawić się z Kabaretem  
„a – trzy”. Dla tych, których nie 
odstraszyła deszczowa pogo-

da zagrał zespół „Benibex”. Zabawa tanecz-
na trwała do późnych godzin nocnych. 

Barbara Morasz

KURSY JĘZYKoWE
oGólNe

dlA dZIECI I MŁodZIEżY
już od 92,80 zł miesięcznie

MATURAlNE
EGZAMINACYJNE (TElC, CAMBRIdGE, lTE)

SPECJAlISTYCZNE
GRUPY do 6 oSóB

Szczegóły na www.ecj.pl

NAUKA JUŻ OD 128,00 MIESIĘCZNIE
                 

Europejskie Centrum Językowe Sp. z o.o.
ul. Starołęcka 18, Poznań

0-61 87 87 342, 0-61 87 87 343, 0507 119 337
info@ecj.pl, www.ecj.pl

Grzegorz Kowalski
62-035 Kórnik-Bnin, Rynek 3

tel. dom. (061) 2857953, lub (061) 8170356,  
tel. kom. 0605781862

TapiceRsTwo
MeBlowo-saMochodowe

TEl. (061) 663-88-37, TEl. KoM. 06�2-2�1-023

USŁUGI ŚLUSARSKO - SPAWALNICZE
Płoty kute
Bramy samonośne
Balustrady
Pergole
Siatki ogrodzeniowe
Kraty itp.
Również ogrodzenia  
drewniane

A u t o m a t y k a  d o  b r a m !

GMINNE DOŻYNKI W CZMONIU
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Starostowie dożynek

Wyróżnieni rolnicy
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Kórnik 
ul. Średzka 17

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

WypoŻyczalnia samochodów
 osobowych i dostawczych

RORARO

» Niskie ceny
» Bardzo dobra 
  jakość towaru

K ó r n i k
Ul. MŁYŃSKA 18
(droga do hurtowni T.M. MAŁECCY) 

pOLECAMY ODZIEŻ WIOSENNO-LETNIĄ: 
MODNE WZORY

TANIA ODZIEŻ
UŻYWANA I NOWA

W  PIĄTKI

-10%
DOSTAWATOWARU  

W  KAŻDY
PONIEDZIAŁEK

zapraszamy:
pn.- pt.  10:00-19:00
sob.  10:00-13:00 

pRZEJRZYSTA EKSpOZYCJA TOWARU, ELEGANCKIE WNĘTRZE SKLEpOWE, MIŁA OBSŁUGA!

SERDECZNIE ZApRASZAMY!

(po 100 kg odzieży)

DAMSKA, MĘSKA, MŁODZIEŻOWA I DZIECIĘCA (0-12 LAT)

Zakiety, Garsonki, Sukienki, Spódnice (rozmiar 38-44)
Garnitury, Koszule (rozmiar 36-47), Spodnie Jeans - oryginał Levi’s, Lee i inne

Odzież z Włoch, Niemiec, Anglii, Anglii

TOM-PlaST
OKNa
I dRZWI Z PCV

żAlUZJE:
pionowe (verticale)
poziome
RolETY:
Zewnętrzne -antywłamaniowe
Wewnętrzne-tkaninowe

PRoFIlE: VEKA, ALUPLAST
oKUCIA: WINKHAUS
SZYBA: K=1,1/ CLIMA NEUTRAL
PARAPETY: PCV, ALU

MOSKITIeRY
doRAdZTWo, PoMIAR, WYCENA GRATIS, SPRZEdAż, MoNTAż, GoTóWKA I RATY

TEl./FAx: 061 8171 937, 501 645 939
Kórnik, ul. Mickiewicza 6MOSKITIeRY
TEl./FAx: 061 8171 937, 501 645 939
Kórnik, ul. Mickiewicza 6

PRaCOWNIa KRaWIeCKa 
a&a

szczytniki
ul. Jeziorna 9

tel. (61) 817-10-17
kom. 0606-461-245

* GaRNiTURY daMsKie
* KosTiUMY
* sZYcie MiaRowe do RoZMiaRU 52
  -spodnie, spódnice, bluzki
* sZYcie odZieŻY cZaRNeJ
 sZYcie RÓwNieŻ Z TKaNiN powieRZoNYch

CENY KONKURENCYJNE!
SZYBKO - TaNIO - FaCHOWO

Zapraszamy!

Godz. otwarcia: od pon. do pt. 8.00-16.00, soboty 10.00-14.00

poleca swoje wyroby:

Przyjmę krawcowe do pracy

Miejsce na Twoją reklamę
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Kórnickie Towarzystwo Pomocy Spo-
łecznej tegoroczną Akcję Lato 2006 zorga-
nizowało w terminie 31 lipca do 13 sierpnia 
w Ośrodku Oświatowo-Wypoczynkowym 
„Wojków” , prowadzonym przez Małgorzatę 
i Dariusza Szymańskich, w Kowarach, 6 km 
od Karpacza. Przygotowany pod kątem wy-
poczynku dzieci i młodzieży Ośrodek (obok 
miejsc noclegowych były 2 sale dydaktycz-
ne, sala gimnastyczna, sala do ping-ponga, 
gdzie odbywały się także dyskoteki, boisko 
sportowe i miejsce na ognisko), skrywał 
niespodziankę – z jego okien był wspaniały 
widok na Śnieżkę, najwyższy szczyt Karko-
noszy – 1602 m.n.pm. Górę tą, pod czujnym 
okiem przewodnika, zdobyliśmy 3 sierpnia 
2006 r. Dla wielu naszych kolonistów był 
to pierwszy kontakt z górami i to od razu 
tak znaczącymi.  W czasie wyprawy na 
Śnieżkę dzieci z zainteresowaniem słuchały 
opowieści przewodnika i same wykazały się 
sporą wiedzą przyrodniczo-geograficzną, 
co świadczy o tym, iż cały rok szkolny pilnie 
się uczyły i w nagrodę wyjechały na pełne 
przygód wakacje.

Nieodłącznym elementem lata wydaje 
się być słoneczna pogoda. Jednak słońca 
było w czasie 
tegorocznych 
wakacji pod do-
statkiem, toteż z  
ulgą przyjęliśmy 
parę chłodniej-
szych dni. Nie 
spodziewaliśmy 
się jednak, że 
przeżyjemy eks-
cytujące spotka-
nie z nieokiełza-
nym żywiołem 
–  j ak im  j es t 
woda. Dwa dni 
deszczu spowo-
dowały, że na naszych oczach leniwe, 
płytkie górskie potoczki zamieniły się w 
groźne, niebezpieczne i niszczące rzeki. 
Nam samym nie groził bezpośredni kontakt 
z powodzą, mogliśmy jednak zobaczyć jej 
skutki w najbliższej okolicy – Jeleniej Gó-
rze, Piechowicach i Szklarskiej Porębie. To 
zupełnie coś innego, niż oglądanie powodzi 
na ekranie telewizora. 

Ulewa i powódź spowodowały, iż kilka 
dni musieliśmy spędzić na Ośrodku. Nie było 
jednak wtedy czasu na nudę – obok zajęć 
sportowych, plastycznych i psychoeduka-
cyjnych, zorganizowaliśmy Turniej Talentów, 
Przegląd Sztuk Pokojowych, wybieraliśmy 
Miss i Mistera kolonii, wspólnie śpiewaliśmy, 
uczyliśmy się także nowych umiejętności 
– robić łódki z papieru, aby mogły zabrać w 
rejs dookoła świata nasze marzenia. 

Kiedy pogoda na to pozwalała, ruszali-
śmy na wycieczki – zwiedzaliśmy Park Minia-
tur Zabytków Dolnego Śląska w Kowarach, 
opactwo cystersów w Krzeszowie, Karpacz 
z jego atrakcjami – Świątynią Wang, letnim 
torem saneczkowym i skocznią narciarską, 

zdobyliśmy górę Sokolik (643 m.n.pm.)  
w otaczającym Kowary Rudawskim Parku 
Krajobrazowym, pływaliśmy na krytym base-
nie w Kamiennej Górze. Podczas wspólnej 
modlitwy z grupą oazową w Kowarach, 
mogliśmy śpiewać … kolędy! 

Spotkaliśmy się  także z Walończykami. 
Ci potomkowie średniowiecznych fachow-
ców od wydobywania i przetwarzania bo-
gactw naturalnych, srebra, złota i kamieni 
szlachetnych prowadzą w Szklarskiej Porę-
bie Muzeum Ziemi. Podczas tzw. obrzędu 
walońskiego, po pokazie zbioru minerałów 
z Sudetów i ze świata, każdy uczestnik ko-
lonii otrzymał, po przejściu prób hartujących 
„duszę i ciało” prowadzonych przez okrutne 
wiedźmy, certyfikat potwierdzający pierwszy 
stopień wtajemniczenia walońskiego, nada-
ny za dzielność i wiedzę. Ochotnicy mogli 
sfotografować się w dybach, a wszyscy 
posilili się, w towarzystwie szkieletów i zjaw 
z mroków, kiełbaską pieczoną na olbrzymim 
palenisku.

Aby wspomnienia pełnych zabaw, przy-
gód i wrażeń dni pozostały uczestnikom ko-
lonii na dłużej, wszyscy, pod czujnym okiem 
wychowawców, prowadzili w zeszytach 

„Mapy Pobytu”.  
Na koniec kolo-
nii wszyscy ko-
loniści otrzymali 
pamiątkowe cer-
tyfikaty, słodycze 
i upominki.

Akcja Lato 
2006 Kórnickie-
go Towarzystwa 
Pomocy Spo-
łecznej została 
przygotowana 
dzięki pracy wie-
lu osób. Członko-
wie Towarzystwa 

w ciągu całego roku gromadzili środki finan-
sowe na zorganizowanie letniego wypoczyn-
ku dla naszych podopiecznych. Wspomagali 
nas w tym sponsorzy i darczyńcy. W imieniu 
Zarządu KTPS-u kieruję do nich serdeczne 
słowa podziękowania. Bez ich ofiarności po-
byt dzieci z miasta i gminy Kórnik na kolonii 
nie byłby możliwy. Dziękujemy - Urzędowi 
Miejskiemu w Kórniku, Fundacji Zakłady 
Kórnickie, Aptekom Zamkowa i Średzka, 
P.H.U Rem-Tech. Pawła Krakowiaka, KPA 
KOMBUS oraz anonimowym sponsorom 
indywidualnym. 

Pragnę także podziękować Krystynie 
Janickiej, przewodniczącej KTPS-u, za oso-
biste zaangażowanie i pomoc w organizacji 
kolonii oraz wychowawcom - Agnieszce 
Szyc, Irenie Żyto, Piotrowi Jankowskiemu 
i Robertowi Jankowskiemu, za bezpłatną 
pracę na rzecz dzieci i młodzieży pod-
czas kolonii. Dziękuję kierowcy autokaru, 
Kazimierzowi Kmieciowi za cierpliwość  
i bezpieczną jazdę.

 M. Smolarkiewicz-Maliszewska,  
kierownik kolonii

PóŁKoloNIE 
„KlAUdYNKI”

Podczas wakacji w dniach 21-25 sierpnia 
Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Niepełno-
sprawnym Intelektualnie i Ruchowo „Klaudyn-
ka” zorganizowało dla swoich podopiecznych 
turnus półkolonii. Zajęcia odbywały się w 
godzinach 10-13 w „Klaudynce” w siedzibie 
Stowarzyszenia przy Szkole Podstawowej 
nr 1 w Kórniku. Uczestniczyło w nich ok.10 
osób, a opiekowało się nimi 6 wolontariuszy. 
Niestety, w tym roku półkolonie nie otrzymały 
dofinansowania ze strony władz samorządo-
wych. Wolontariuszki opiekowały się niepełno-
sprawnymi całkowicie społecznie. „Klaudynka” 
we własnym zakresie zapewniła półkolonistom 
napoje i ciasteczka. Prowadząc te półkolonie 
– Anita Wachowiak podkreśliła, iż były one 
bardzo przydatne, gdyż część ich uczestni-
ków nie wyjeżdżała na kolonie albo była tylko 
na Jarosławcu nad Bałtykiem. Zatem dzięki 
temu niepełnosprawni mieli okazję opuścić 
„cztery ściany”, miło spędzać wolny czas. 
Anita Wachowiak prowadzi również sobotnie 
zajęcia odbywające się w ciągu roku szkolnego.  
Z „Klaudynką” jest związana od trzech lat. Przez 
pierwszy rok była wolontariuszką. Martusia 
uczęszcza do II klasy podstawówki. Podkreśliła, 
że podoba się jej na półkoloniach, a najbardziej 
lubi malować. Wyraziła zadowolenie, iż może 
spotykać się tu z rówieśnikami. Wolantariuszki 
są uczennicami Gimnazjum w Kórniku. Cztery 
z nich już na stałe zajmują się podopiecznymi 
„Klaudynki”, polubiły to, co robią. Klaudia Kajew-
ska z kl. II a zwierza się, iż zżyła się z dziećmi,  
a opiekuje się nimi od lipca ubiegłego roku.

Agnieszka Chmielewska z kl. II a jest wolon-
tariuszką od początku organizowania półkolonii 
przez „Klaudynkę”, bo ma doświadczenie, gdyż 
opiekuje się swoim bratem Jakubem.

Agnieszka Giertych z kl. II a jest wolon-
tariuszką trzeci rok. Lubi bawić się ze swoimi 
podopiecznymi, pomagać im. Nie może się  
z nimi rozstać. Także Weronika Frąckowiak z kl. 
II a będąca wolontariuszką przez półtora roku 
chętnie pomaga innym. Podkreśla, iż nie lubi 
siedzieć bezczynnie w domu, a na półkoloniach 
jest bardzo fanie. 

Za namową Agnieszki Kajewskiej na tych 
półkoloniach po raz pierwszy wolontariuszką 
była Joasia Przekota z kl. II a, która stwierdziła, 
że podoba się jej tutaj. Zaprosiła nawet swoją 
siostrę – Kasię kl. II d, która była wolontariuszką 
przez jeden dzień.

Młodzi ludzie w ciągu dnia w zależności 
od pogody przez godzinę udawali się na gry i 
zabawy organizowane na świeżym powietrzu. 
Potem dwie godziny uczestniczyli w zajęciach 
plastycznych w „Klaudynce”. Wykonywali 
papierowe talerze i kubki, odrysowywali but za 
pomocą świeczki i farb, robili także girlandy. W 
trakcie tej pracy nie brakowało również wspól-
nego muzykowania i śpiewania.

Ostatni dzień półkolonii był szczególny, 
gdyż ich uczestnicy wzięli udział w wycieczce 
statkiem po jeziorze. Wsiedli koło Zamku i do-
tarli na Błonie. Tam właściciele „Tawerny pod 
żaglami” na terenie OSiR w Kórniku - Barbara  
i Michał Walczakowie nieodpłatnie poczęstowali 
ich frytkami. Robert Wrzesiński

ŚNIEżKA, PoWódŹ I WAloŃCZYCY 
CZYlI WAKACJE Z KTPS-EM
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50% zniżki *
na wizytę lekarską

w każdy wtorek od 15.00 
KoMPUTERoWE 

BAdANIE WZRoKU
Lek. med. Maria Walkowiak
tel. (61) 287-02-50

* gdy kupisz u nas okulary

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

REAlIZUJEMY WSZYSTKIE RECEPTY

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

tel. (61) 28 13 587 lub 0608087955

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

tel. (61) 28 39 702 lub 0608087955

WYKoNUJĄ BAdANIA USG:
* JAMY BRZUSZNEJ
* TARCZYCY
* JĄdER
* PIERSI
* CIĄżY

* wyniki badania pacjent otrzymuje bezpośrednio po nim;
* badania wykonuje specjalista radiolog – Krzysztof Gaweł;
* gabinety posiadają certyfikat sekcji usg polskiego towarzystwa  

radiologicznego

PRYWATNE GABINETY dIAGNoSTYKI 
USG  W ŚREMIE 

C Z A S  P R O M O C J I  O G R A N I C Z O N Y

B E Z P Ł A T N E *
BADANIE WZROKU

*promocja dla osób, które zamówią okulary

GABINET PRYWATNY          
każdy czwartek

wcześniejsza rejestracja

KOMPUTeROWe BadaNIe WZROKU
nowoczesnym urządzeniem japońskim

OKULARY NA KAŻDĄ KIESZEŃ
OKULARY NA KASĘ CHORYCH

REALIZUJEMY WSZYSTKIE RECEPTY
OPTYK 

WEJŚCIE DO „POLO MARKET”

PL. NIEPODLEGŁOŚCI 25, kÓRNIk
Tel. 0502 773 552

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

piątki 17:00-18:00

codziennie od godz. 8:00 - indywidualne terminy wizyt

KÓRNIK, pl. Niepodległości 43 
(ELLMED)

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

USŁUGI INSTAlACYJNE  
Wod-KAN, C.o., GAZ

DROBNE NAPRAWY, KOMPLEKSOWE REMONTY

Piotr Szymkowiak

Centrum Stomatologii  
i Specjalistyki ogólnomedycznej

Kórnik, Plac Niepodległości 43

CZYNNE:

EllMEdEllMEd

SToMAToloGIA
rentgen stomatologiczny

oraz
Rejestracja lekarzy ogólnych

(neurolog, lekarz rodzinny, 
chirurg, medycyna pracy,  

dermatolog w soboty)

pn. - pt. 800-2000, sob. 800-1�00

tel. CENTRALA: 061 817-01-75

„DoBry mIÓD”
z własnej pasieki oferuje:

sŁoma stEFan
moŚCIEnICa, ul. mosińska 3

tel. 061 8170 176

Polska firma poszukuje przewoźników, 
właścicieli ciągników siodłowych
z terenu Gminy Kórnik, Śrem,  

Środa Wlkp., Kościan do przewozów  
towarów na trasach krajowych

Tel. 607-664-172
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Szwedzki inwestor buduje przy trasie 
katowickiej centrum spedycyjne. W przy-
szłym roku pracę znajdzie tam prawie 
tysiąc osób. 

Zagraniczna firma odzieżowa buduje 
przy trasie katowickiej, w okolicach węzła 
drogowego Koninko centrum spedycyjne. 
Stąd towar będzie najprawdopodobniej 
dostarczany do południowo – wschodniej 
części naszego kraju i kontynentu. 

Rozmowy z inwestorem prowadził 
wiceburmistrz Kórnika Hieronim Urbanek. 
- Firma wykupiła grunty przy krajowej je-
denastce. Początkowo powstanie obiekt 
o powierzchni 45 tysięcy metrów kwadra-
towych - informuje Urbanek. - Docelowo 
18 hektarów obszaru zostanie zadaszone 
- dodaje.

Pojawienie się szwedzkiej firmy na lo-
kalnym rynku niesie ze sobą przynajmniej 
dwie korzyści. Przede wszystkim stwo-
rzone zostaną nowe miejsca pracy. Tych 
przewiduje się w fazie początkowej 400,  
a docelowo około tysiąca. W gminie 
Kórnik bezrobocie utrzymuje się na 7% 
poziomie. Wydaje się jednak, że nie 

wszyscy znajdą zatrudnienie. - Firma sta-
wia dość wysokie wymagania przyszłym 
pracownikom – mówi wiceburmistrz. Prze-
de wszystkim warunkiem jest minimum 
średnie wykształcenie. Inwestor szuka 
ludzi związanych z transportem i logisty-
ką. Posadę znajdą również informatycy. 
- Najlepiej, gdyby to były osoby biegle 
obsługujące programy komputerowe. 
Właściciel przewiduje również szkolenia 
dla tych osób - stwierdza nasz rozmówca. 
Pierwsze osoby rozpoczną pracę już za 
rok. W kwietniu przyszłego roku przewi-
duje się zakończenie pierwszego etapu 
budowy hal. 

Dzięki nowemu inwestorowi budżet 
gminny wzrośnie o około 4 miliony złotych 
rocznie. Szwedzka firma przez pewien 
okres czasu zwolniona będzie z lokalnych 
opłat i podatków. Mimo tego, dodatkowy 
zastrzyk pieniędzy cieszy kórnickie wła-
dze. - Nie ukrywam, że będziemy mogli 
zrealizować inwestycje, na które w tej 
chwili nie ma środków - wspomina Hie-
ronim Urbanek. 

Barbara Morasz

MAJĄ 
PlAC ZABAW 

Zjeżdżalnie, huśtawki, drabinki i mi-
niaturowy domek – to urządzenia, które 
zamontowano w sierpniu na placu przy re-
mizie strażackiej  
w Kamionkach.  

Małgorzata 
Walkowiak, soł-
tys Kamionek 
przyznaje, że 
plac zabaw dla 
dzieci był nie-
zwykle potrzeb-
ny. – Rozbudo-
wa Kamionek 
stale postępuje. 
Przeprowadza 
się do nas wiele 
młodych mał-
żeństw z małymi 
dziećmi, które nie miały innego miejsca do 
zabawy  niż własne podwórko – tłumaczy 
pani sołtys. – Stąd pomysł utworzenia przy 
remizie placu, gdzie najmłodsi pod okiem 

rodziców mogą bawić się dowoli – dodaje. 
Trwają jeszcze prace, które zapewnią w 

pełni bezpieczeństwo dzieci. Naprawiony 
będzie płot otaczający remizę oraz zostanie 
przebudowany pobliski zbiornik przeciwpo-
żarowy tak, aby nie był on zagrożeniem dla 
najmłodszych. Wszystkie urządzenia dla 

dzieci opatrzone 
są odpowiednim 
atestem. 

Zbudowanie 
placu koszto-
wało ok. 15 tys. 
złotych. Utwo-
rzono go z pie-
niędzy sołeckich 
oraz z funduszy 
pozyskanych z 
Gminnej Komisji 
Rozwiązywania 
Problemów Al-
koholowych. 

Małgorzata 
Walkowiak nie ukrywa, że chciałaby, aby 
w przyszłości na każdym kamionkowskim 
osiedlu powstały niewielkie place zabaw 
dla dzieci. BM

RAJd CITRoËNA
W sobotę, 26 sierpnia mieszkańcy Kór-

nika mieli niecodzienną okazję, by w jednym 
miejscu i w jednym czasie, zobaczyć około 
50 citroenów, które wzięły udział w V-tym 
Międzynarodowym Zlocie Samochodo-
wym Citroena. Organizatorem Zlotu było 
Stowarzyszenie Citroën- Klub-Poznań. 

Impreza odbywa się corocznie, a uczest-
nicy rajdu oprócz pokonania zaplanowanej 
trasy muszą odpowiedzieć na szereg pytań 
związanych z zabytkami i atrakcjami tury-
stycznymi znajdującymi się na trasie rajdu. 
W Kórniku odbył się I etap rajdu, w którym 

uczestnicy zwiedzili zamek i ok. godz. 10.00 
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kór-
niku pan Wojciech Królikowski wystartował 
pierwszą załogę. Następnie uczestnicy rajdu 
zatrzymali się na parkingu przy Urzędzie 
Miejskim, by zwiedzić kościół i zapoznać się 
z tablicami umieszczonymi na ratuszu, gdyż 
właśnie jedno z pytań, na które uczestnicy 
mieli odpowiedzieć, dotyczyło informacji tam 
zawartych. Po odszukaniu „ucha igielnego”, 
które było kolejnym zadaniem, uczestnicy 
udali się do Bnina, po drodze zwiedzając 
dom Wisławy Szymborskiej. W Bninie, gdzie 
był II etap rajdu uczestnicy odwiedzili mogiłę 
poległych powstańców wielkopolskich i stare 
grodzisko na Półwyspie Szyja i udali się w 
kierunku Środy Wlkp. do Koszut. MMB

Motel, restauracja 
„NESTOR” w Kórniku chęt-
nie zatrudni kelnerkę bądź 
kelnera. Doświadczenie 

niekonieczne, mile widziana 
wysoka kultura osobista  

i znajomość języka obcego.
tel. 0695 191 800 

Firma zatrudni 
krawcowe, szwaczki.

Wynagrodzenie  
już w okresie próbnym  

1.100 zł.
Zgłoszenia:

tel. (061) 8 170 352

Produkcja i montaż 
wkładów kominowych 

z blachy kwasoodpornej  
do pieców gazowych

i miałowych
Kostrzyn Wlkp. ul. Garncarska 1 

(po godz. 18.00)
Tel. 061 8 178 080 tel. (61) 8171 127

a

BUdUJĄ  
CENTRUM SPEdYCYJNE
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NapRawa spRZĘTU aGd 
wsZYsTKich fiRM
pRalKi * lodÓwKi 

ZMYwaRKi pRZepŁYwowe 
oGRZewacZe wodY * ladY chŁodNicZe 

wiTRYNY
sZYBKo * TaNio * fachowo

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

KOpLEKSOWE USŁUGI pOGRZEBOWE
M. pRZYBYŁ

pRZEWÓZ TRUMIEN I ZWŁOK GRATIS!
trumny, krzyże, tabliczki, obudowy grobów

tel. (61) 819-01-46

CENY KONKURENCYJNE

CZYNNE: 24h
62-035 Kórnik, ul. Średzka 5  

	 	 	 			
USŁUGoWo-HANDloWY ZAKŁAD PoGRZeBoWY

KomPleKSoWe USŁUGI PoGRZeBoWe

MONIKA ORLEWICZ

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

www.orlewicz.pl

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

ŻALUZJE - ROLETY - VERTICALE
OKNA - MOSKITIERY - BRAMY GARAŻOWE

ul. Szeroka 4
Bnin k/ Kórnika

tel. (061) 817-18-39, 283-41-87
tel. (061) 819-03-02, tel. kom. 667 399-009

PRODUKCJA I MONTAŻ ŻALUZJI  
WSZYSTKICH TYPÓW 

A PA RTA M E N T Y 
- PRZESIEKA k/Karpacza

160 zł (2 pokoje - max 4 os.)

609 843 893
www.idylla.com.pl

Future 
Fabryka Mebli sp. z o.o.

zatrudni:

Future 
Fabryka Mebli sp. z o.o.

- STOLARZY
- TAPICERÓW
- KIEROWNIKA TAPICERNI

Oferty prosimy przesyłać na adres:
Future Fabryka Mebli sp. z o.o.
ŁĘKNO 8A, 63-020 ZANIEMYŚL
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Ilość edycji ogłoszenia20
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* 200 sztuk suporeksu, drut 12 żebrowana, pełna cegła, wapno i brama garażowa 2,40x2,40 - sprzedam. Tel. 0668 299 234
* Fiat marea 1.8 ELX rok 1997, przebieg 120 tyś. km, elektr. szyby i lusterka, wspomaganie kierownicy, p.p. x 1, benzyna, alarm - sprzedam. Tel. 788 280 809
* Przyjmę pracownika do montażu rolet i bram - Kórnik - Bnin, ul. Szeroka 4. Tel. 061 817 18 39
* Oddam w wynajem mieszkanie osobie samotnej lub bezdzietnemu małżeństwu. Tel. 061 817 16 52
* Zaopiekuję się dzieckiem u siebie w domu - Bnin. Tel. 061 898 04 70 lub 506 505 469
* Wynajmę lokal na działalność gospodarczą bądź inną o pow. 32 m2 z mediami - Bnin. Tel. 061 8 171 776
* Wynajmę pawilon handlowy 74m2 w Borówcu, także na inne cele. Tel. 607 573 303
* Komputer przestał działać? Zawiesza się, bądź wolno uruchamiają się programy? Zadzwoń, bądź napisz... 660-44-34-86 lub internet@uslugibiurowe.pl
* Fizyka, matematyka, chemia, biologia. Tel. 0696 039 552
* Biologia - pomoc w przygotowaniu do matury. Tel. 0696 039 552
* Sprzedam płyty drogowe Jombo 100x75x12 cm. 100 szt. Tel. 887 314 158
* Zamienię atrakcyjne mieszkanie 2-pokojowe (własność) w Środzie Wlkp. na podobne w Kórniku lub część bliźniaka. Tel. 0506 332 710
* Oddam w najem na działalność gospodarczą pomieszczenie w Borówcu. Tel. 600-10-20-87
* Zatrudnię blacharza dekarza. Kostrzyn Wlkp. Tel. 061 - 8178 080 (po godz. 18.00)
* Kupię motorower Romet z papierami - może być do remontu lub WSK 125. Tel. 503 546 651
* Sprzedam Ford Fiesta 1,1 rok 1987, przebieg 220 tyś. km. Cena 1100 zł lub do uzgodnienia. Tel. 061 8190 713, 607 947 899
* Gądki - wynajmę nowowybudowany dom góra i dół - osobne wejścia. Tel. 0693 530 005
* Poloneza Atu+ 1997, gaz sprzedam. Tel. 503 571 362
* Wynajmę lokal na działalność gospodarczą bądź inną o pow. 32 m2 z mediami. Bnin. Tel. 061 8171-776
* Zaopiekuję się dzieckiem u siebie w domu. Bnin. Tel. 061-8980 470 lub 506 505 469
* Sprzedam skuter „Sunny” 2-osobowy, stan idealny, przebieg 400 km, automatyczna skrzynia biegów. Tel. 602-611-331
* Oddam za darmo drewno opałowe. Borówiec. Tel. 607 573 303
* Zamienię pół bliźniaka w Robakowie Osiedlu na 2-pokojowe w Kórniku - z dopłatą. Tel. 0693 158 097
* Przyjmę gruz lub ziemie z wykopu. Tel. 501 36 95 09
* Kto dojeżdża do Środy Wlkp i mógłby zabrać odpłatnie. Tel. 609 19 55 44
* Przyjmę kierowcę na kraj z kat. C i E. Tel. 061 8171 686
* Kolekcjoner kupi meble, obrazy, odznaczenia, militaria, zegary, gramofon, skrzypce, różne starocie. Tel. 0601 308 880
* Poszukuję do wynajęcia kawalerki lub 2 pokoje w Kórniku. Tel. 665 21 69 87

PUNKT SPRZEdAżY
KóRNIK PlAC GS

Ul. ŚREdZKA 17
TEl. 0604 275 135

NAGRoBKI
STONE-CENTRUM

ZAPRASZAMY

dUżY WYBóR - NISKIE CENY

Granity z całego świata
m.in. Brazylia, Włochy, Szwecja, Indie, Chiny, Polska 
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(dokończenie ze str. 8) 
Rodzin Archidiecezji Poznańskiej.

W roku 1975 zostałam dekanalną  
doradczyniążycia rodzinnego w porad-
ni przy parafii Nowe Miasto n. Wartą. 
Ksiądz Dziekan poprosił mnie również 
o prowadzenie lekcji wychowania do 
życia w rodzinie, w ramach lekcji religii. 
To drugie zadanie okazało się trudniej-
sze, ale też przyniosło wiele satysfakcji. 
Nie przypuszczałam wtedy, że z moimi 
uczennicami (mój małżonek miał lekcje 
z chłopcami, ja z dziewczętami) spot-
kam się za kilkanaście lat w Poradni 
Duszpasterstwa Rodzin, przygotowując 
je bezpośrednio do małżeństwa. Przez 
dwadzieścia pięć lat starałam się pomóc 
w wychowaniu młodych  ludzi do życia w 
sakramentalnym małżeństwie na terenie 
całego dekanatu nowomiejskiego.

W momencie, kiedy lekcje religii 
wróciły do szkół, wtedy już dyrektorzy 
zapraszali mnie na lekcje wychowania. 
Dzięki temu mogłam gościć między in-
nymi w szkołach w Książu Wlkp., Klęce, 
Kolniczkach, Radlinie i nieprzerwanie 
w Chociczy oraz w Nowym Mieście n. 
Wartą.

Kiedy  po odchowaniu dzieci nastała 
możliwość  poszerzenia wiedzy, podję-
łam naukę na podyplomowym studium w 
Instytucie Studiów nad Rodziną na  Aka-
demii Teologii Katolickiej w Warszawie 
– filia w Poznaniu. Po uzyskaniu dyplomu 
otworzyła się przede mną możliwość pra-
cy w szkole w ramach wprowadzonego 
wtedy do szkół przedmiotu „Wychowania 
do życia w rodzinie”. Podjęłam najpierw 
pracę na zlecenie w Technikum Odzie-
żowym w Poznaniu, Technikum Gastro-
nomiczno – Hotelarskim w Pniewach i 
prawie  we wszystkich szkołach naszej 
gminy (oprócz gimnazjum w Robakowie 
i Liceum w Kórniku). 

W roku 2000 zostałam zatrudniona 
na pełnym etacie w Szkole Podstawowej 

w Szczodrzykowie, gdzie oprócz lekcji  
„Wychowania do życia w rodzinie” opie-
kowałam się uczniami w świetlicy szkol-
nej. Piątkowe przedpołudnia spędzałam 
natomiast w Szkole  Podstawowej w 
Radzewie, kontynuując tam lekcje wy-
chowania  dla uczniów tamtejszej szko-
ły. Tak było do końca roku szkolnego, 
do czerwca 2006, a teraz …  czas na 
emeryturę. 

Niezapomniane chwile z pracy  
z dziećmi.

Pyta Pan o niezapomniane chwi-
l e?  S ta ra łam s ię  t rak tować  p ra -
cę jako służbę tym, do których na-
leży przyszłość. Właściwie każde-
go dnia zdarzało się coś dobrego,  
a nawet bardzo dobrego. Chociażby 
to, że wiele dzieci wracało do domu 
po spożyciu dobrego, ciepłego posiłku, 
że dojechały do domu szczęśliwie, że 
następnego dnia rano z uśmiechem  
wchodziły do szkoły.

Miłe spotkania, to spotkania z byłymi 
uczennicami, które przypominają mi co 
zapamiętały z lekcji sprzed wielu lat. 
Wzruszające są zwierzenia: „postaram 
się zdążyć urodzić czworo dzieci, tak 
jak pani przed laty radziła.”.  Rzeczywi-
ście, tak przed laty  mówiłam – wtedy 
sytuacja demograficzna Polski była 
w takiej potrzebie. Teraz, kiedy jest 
jeszcze gorzej, kiedy w skali kraju rodzi 
się mniej Polaków niż umiera – cyfrę  
tę musiałabym powiększyć.  

Kiedy zaczęła  Pani marzyć o pracy 
w szkole? 

Może będzie to niezrozumiałe, ale od 
zawsze. Jeszcze w szkole podstawowej, 
mieszkając w Jarocinie, należałam do 
harcerstwa. Wcześnie powierzono mi 
opiekę  nad młodszymi – pozwoliło to 
odkryć powołanie. Potem wybrałam na-
ukę innego zawodu, aby jednak szybko 

do dzieci wrócić. 
Najpierw do swojej czwórki, której bar-

dzo dużo zawdzięczam. To właśnie włas-
ne dzieci pozwoliły mi inaczej spojrzeć na 
proces wychowania. Odkryłam, że proces 
ten jest obustronny. Przy własnych dzie-
ciach uczyłam się pokory, a to pomogło mi  
w pracy z powierzonymi mojej opiece 
dziećmi szkolnymi.

Czego będzie Pani najbardziej  
brakować?

Codziennych spotkań z koleżankami 
i kolegami w pracy. Myślę, że te poza-
szkolne nie znikną, choć siłą rzeczy będą 
sporadyczne. Wiele Im zawdzięczam, 
bowiem pomoc w rozwiązywaniu prob-
lemów wychowawczych była mi nieraz 
potrzebna i za nią i za jeszcze wiele 
innych oznak przyjaźni bardzo serdecz-
nie dziękuję.

A dzieciaki? To osobna sprawa. Jest 
oczywiste, że będzie mi ich brakować.  
Z niektórymi absolwentami lat minio-
nych nawiązałam korespondencję już 
wcześniej, a w tym roku doszli nowi 
respondenci.

Plany na przyszłość?
Mam ich wiele. Rodzinę mamy dużą  

(a mam nadzieję, że będzie jeszcze 
większa), więc więcej czasu poświęcę 
najbliższym. Już mam ustalone dni dy-
żurów przy wnukach -  wracam więc do 
pracy z dziećmi, teraz tymi najmłodszy-
mi. Poza tym chcę kontynuować podjęte 
kiedyś zobowiązanie – pomoc rodzinom 
wielodzietnym - nie tylko w wymiarze 
materialnym. Może znajdziemy z mężem 
czas na podróże…. Byle tylko zdrowie 
dopisało.

Serdecznie dziękujemy za rozmowę  
i życzymy spełnienia marzeń

Rozmawiał ŁG                                

DzIeCI  
RodZICoM

 Przesympatyczny koncert miał miej-
sce w Zamku Kórnickim. Był to popis 
muzyczny dzieci i młodzieży uczącej się  
indywidualnie gry na różnych instrumen-
tach pod kierunkiem nauczyciela muzyki 
prof. Zygmunta Szrama. Koncert  był 
zadedykowany rodzicom i odbył się na 
zakończenie roku szkolnego jako pod-
sumowanie całorocznej pracy. Efekty 
pracy nauczyciela i uczniów okazały się 
bardzo sympatyczne, a popisy  młodych 
artystów wpisały się już na stałe w pro-
gram imprez gminy Kórnik i odbywać się 
będą co roku. 

 Na tegoroczny występ muzyczny 
przyszły całe rodziny: babcie, dziad-
kowie, rodzice, rodzeństwo. Sala była 
pełna! Dzieci w liczbie 25,  choć z wiel-
ką tremą, dały wspaniały popis gry na 
instrumentach: fortepianie, keyboardzie 

i akordeonie. Repertuar był bardzo róż-
norodny, od kompozycji Jana Sebastiana 
Bacha, Johannesa Brahmsa, Fryderyka 
Chopina, Michała Kleofasa Ogińskiego, 
Jacquesa Offenbacha i wielu innych 
wybitnych kompozytorów, po kompozy-
cje własne nauczyciela i organizatora 
koncertu Zygmunta Szrama. 

 Młodzi artyści różnili się wiekiem ( 6-
16lat) i okresem gry na instrumencie ( od 
6 miesięcy- do 10 lat), ale wszystkich ce-
chowała staranność gry i wielkie zaanga-
żowanie. Nie omieszkała tego podkreślić,  
obecna na występach dyrektor Zespołu 
Szkół Muzycznych w Poznaniu prof. 
Daniela Kraus-Burzyńska. Powiedziała- 
,,Dzisiejsze wykonania radowały serce 
tym, że była to piękna muzyka i czuło się, 
że ci wykonawcy  wiedzą, czego  chcą 
i  im wszystkim trzeba gorąco, gorąco 
podziękować”. Podkreśliła również, że 
tu dzieci grają to, co lubią, uwielbiają 
grać i  robią to znakomicie, bo ,,jest to 
muzyka płynąca z serca”. -,,Ta młodzież 
jest uczona dokładności, muzykalności, 

cieniowania...Tu widać serce ich, serce 
nauczyciela i serca tych Państwa, bez 
których nie byłoby tej szkoły. Ta szkoła 
ma przyszłość”- stwierdziła. 

W podziękowaniu  wszystkim obec-
nym na sali Pani Profesor zadedykowała 
„dar muzyczny”  Matusa   Podrigueza, „La 
Cumparsita”, którego wykonawcami byli 
znakomity pianista Michał Karasiewicz  
i występujący już wcześniej uczeń  Łu-
kasz Zimny - akordeonista. Na koniec 
piękne wariacje na temat „Happy Birt-
hday  (arr. Denes Agay) wykonali : a la 
Bach  i a la Beethoven - Marta Lehmann, 
a la Chopin i Liszt – Beata Zwierzyńska,  
a la Strauss i Sousa  - Tomasz Zwie-
rzyński, a la Gershwin  i w stylu boogie 
– woogie – Sebastian Dubas.

 Pan Zygmunt Szram podziękował  
prof. Danieli Kraus- Burzyńskiej za 
przybycie, za słowa uznania i wręczył 
Jej swoją kompozycję z dedykacją. Na-
tomiast uczniowie otrzymali dyplomy,  
w zamian  składając Profesorowi podzię-
kowania i kwiaty. Halina Danieluk  
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ZAPRASZAMY 
1. Wszystkie dzieci w wieku 2-12 lat do udziału w xxVIII Wielkim 
Festynie Rowerowym dla dzieci, w którym każdy uczestnik otrzy-

ma upominek. Natomiast wszystkich sympatyków kolarstwa na: 

Ix ogólnopolskie Kryterium Uliczne  
o Puchar  Burmistrza Kórnika  

w kategorii młodzik, junior młodszy i junior,

oraz 
Memoriał Franciszka Przecinkowskiego  

Zawody odbędą  się 03 września 2006r. na RYNKU w Kórniku
ulicami: Plac Niepodległości (start, meta), Średzka, 20 Października,                  

ks. Jabłońskiego, Woj. Polskiego i Pocztową.

PRoGRAM ZAWodóW :
12.30 – 14.00  zapisy dzieci  przy Ratuszu Miejskim   

  w obecności rodziców lub opiekunów (prosimy zabrać 4 agrafki)
14.15 start dzieci do lat 4  -   100m                      
14.25 start dzieci do lat 6  -   300m
14.35 start dzieci do lat 8   -  800 m
14.45 start dzieci do lat 10  - 1600m
14.55 start dzieci do lat 12 –  4 km 
15.10 wyścig kategorii młodzik – 15 km (12 okr.)
15.35 wyścig dziewcząt – młodzik, junior mł. junior – 15 km
16.00 wyścig juniorów młodszych – 20 km (16 okr.)
16.40  wyścig  juniorów – 25 km (25 okr.)
17.30   ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

Sponsorzy: 
Urząd Miejski w Kórniku  
Starostwo Powiatowe
B.C.M. „Nowatex –Puszczykowo”      
„Auto Handel”  R. Kolasa  
„Luksus Dom” R.P. Adamscy     
Firma ”Polaris ”
„SHIMANO”- R&P Pawlak
Kawiarnia „Kaprys” z Kórnika     
Kwiaciarnia „ Stokrotka”
Motel –Restauracja NESTOR      
Firma „Rowery Antkowiak”
Byli Kolarze KS „Stomil”

organizatorzy :  
Starostwo Powiatowe  
Urząd Miejski w Kórniku
UKS Jedynka Kórnik                       
„LIMARO” Mosina
Wielkopolski Związek 
Kolarski

100 – LECIE URODZIN 
JANA WÓJKIEWICZA
PATRONA SZKÓŁ 
W ŁĘKNIE I W RADZEWIE

SERdECZNIE ZAPRASZAMY 
NA URoCZYSTE oBChodY RoCZNICoWE 9 WRZEŚNIA 2006

9.30 MSZA ŚW. W KAPLICY W BNINIE
11.00 UROCZYSTOŚCI W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W ŁĘKNIE

13.00 UROCZYSTOŚCI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RADZEWIE
15.00 FESTYN W RADZEWIE

W PRoGRAMIE FESTYNU:
- WYSTĘP ChóRU „MoNIUSZKo” ZE ŚREMU

- WYSTĘP ZESPoŁU „oRlANIE” Z JUTRoSINA
- WYSTĘP ZESPoŁU MUZYCZNEGo

- ZABAWA TANECZNA
- TURNIEJ STRZElECKI

- TURNIEJ RZUTU loTKĄ

ZAPRASZAMY do ZWIEdZENIA: 
ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W ŁĘKNIE, 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RADZEWIE 
ORAZ OKOLICZNOŚCIOWYCH WYSTAW

Komitet organizacyjny

odlEWNIA 
AlUMINIUM 
W RUNOWIe 

2A
ZATRUdNI:

1. Konserwatora maszyn  
i urządzeń

Wymagania: 
- doświadczenie w utrzymy-

waniu ruchu maszyn  
i w automatyce,

- dyspozycyjność
- wskazane uprawnienia 
spawalnicze i elektryczne

2. Mechanika wózków 
widłowych

3. Pracowników fizycznych

Wymagania:
- uregulowana służba  

wojskowa
- wskazane uprawnienia  

na wózki widłowe

TEl. KoNTAKToWY: 

061 817� 028
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hoNoRoWY PATRoNAT NAd AKCJĄ 
PRZYJĄŁ JAN GRABKoWSKI, STARo-
STA PoZNAŃSKI, PRZEWodNICZĄCY 

KoNWENTU STARoSTóW WoJE-
WódZTWA WIElKoPolSKIEGo

Z prof. dr hab. Markiem Spaczyńskim 
– Kierownikiem Kliniki onkologii Gineko-
logicznej Akademii Medycznej w Pozna-
niu, Prezesem Polskiego Towarzystwa 
Ginekologicznego, szefem Centralnego 
ośrodka Koordynującego Program Ak-
tywnej Profilaktyki Raka Szyjki Macicy w 
Polsce rozmawia Ewelina Węgierska.

Ewelina Węgierska: Panie Profesorze, 
wykorzystując fakt, że Pańskimi pacjent-
kami są wyłącznie kobiety chciałabym 
zapytać, czy – Pana zdaniem - Polki 
potrafią o siebie zadbać, podobnie jak 
Niemki, Francuzki czy Szwedki? 

prof. M. Spaczyński: Nie ulega wąt-
pliwości, że Polki zaliczają się do grona 
najpiękniejszych kobiet w Europie, na 
ulicach dużych miast można dziś spotkać  
wiele eleganckich, dobrze ubranych pań 
w różnym wieku. Jednak jako lekarz - gi-
nekolog patrzę na kobiety z nieco innej 
perspektywy: dbałości o stan zdrowia, 
przestrzegania podstawowych zasad  
mieszczących się w ramach profilaktyki 
– czyli świadomego zapobiegania choro-
bom. A z tym niestety, bywa różnie. Polki 
na przykład od lat przegrywają z rakiem 
szyjki macicy, z którym w cywilizowanym 
świecie dawno już sobie poradzono. To 
sytuacja zatrważająca i  tragiczna w 
skutkach. Pod względem zachorowal-
ności na ten nowotwór  mamy najgorsze 
statystyki w Europie. Konkurując już 
tylko z Rumunią, narażamy się na przy-
kre komentarze i wielki wstyd na arenie 
międzynarodowej.    

E.W: Co jest przyczyną takiej przepa-
ści, jaka nas dzieli od Europy? 

M.S:  W Polsce kobiety często traktują 
raka, w tym także raka szyjki macicy - jak zły 
los, karę czy przeznaczenie. W gabinecie 
często słyszę: „rak to choroba starszych 
kobiet, mnie nie dotyczy”, albo: „nie chodzi-
łam do lekarza, bo się bałam, że coś u mnie 
wykryją”. Polki nie robią badań, ponieważ 
niewiele wiedzą o chorobie. Osobom zna-
nym publicznie takim jak: pisarka Krystyna 
Kofta, dziennikarz Kamil Durczok, aktorzy 
Krzysztof Kolberger czy Mariusz Sabiniewicz 
zawdzięczamy to, że choroba nowotworowa 
pomału przestaje być w Polsce tematem 
tabu.  Najwyższy czas zrozumieć, że rak 
jest przede wszystkim skutkiem ryzyka, 
które podejmujemy świadomie  rezygnując 
z regularnych badań. W przypadku kobiet, 
ten brak nawyku poddawania się nawet tak 
prostym i nieinwazyjnym badaniom gine-
kologicznym jak wymaz cytologiczny, poza 

tym kiepska świadomość i trudność w prze-
łamywaniu wstydu - najbardziej dzielą nas 
od innych państw europejskich. Do takiego 
stanu rzeczy przyczyniła się także - pokutu-
jąca od wielu lat - słaba organizacja opieki 
medycznej, począwszy od profilaktyki aż do 
kompleksowej terapii kobiet z rozpoznaniem 
kwalifikującym je do dalszego leczenia.   

E.W: Jest Pan jednym z pomysłodaw-
ców  i oficjalnie powołanym koordynato-
rem Ogólnopolskiego Programu Aktyw-
nej Profilaktyki Raka Szyjki Macicy pro-
mowanym pod hasłem „Wybierz Życie”, 
którego organizatorami są: Ministerstwo 
Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia i 
Polskie towarzystwo Ginekologiczne. 
Akcja ta, rozpoczęła się w czerwcu. Łatwo 
było przekonać ministerstwo i NFZ do 
podjęcia i sfinansowania przedsięwzięcia 
na tak wielką skalę? 

M.S: To istotnie wielkie przedsięwzięcie, 
polegające na tym, że wkrótce każda Polka 
w przedziale wiekowym od 25-59 lat otrzyma 

imienne zaproszenie na bezpłatne badanie 
cytologiczne. Badanie to, polegające na 
pobraniu przez ginekologa przy użyciu spe-
cjalnej szczoteczki komórek znajdujących 
się na szyjce macicy i poddanie ich ocenie 
pod mikroskopem - to jedyny sposób, by we 
wczesnym stadium zdiagnozować zmiany 
mogące prowadzić do raka szyjki macicy. 
Wiadomo, że czynnikami zachorowalności 
są w tym przypadku: zakażenie wirusem 
HPV (brodawczaka ludzkiego), wczesne roz-
poczęcie współżycia, duża liczba partnerów, 
duża liczba porodów, palenie papierosów i 
niski status socjo - ekonomiczny.

Wracając do Pani pytania: trudno dziś 
policzyć wielogodzinne dyskusje na ten 
temat, kolejne wizyty w Ministerstwie 
Zdrowia w tej sprawie i korekty naszego 
programu. Dlatego ośrodek poznański ma 
dziś naprawdę wielką satysfakcję, że akcja 
się  rozpoczęła. Jak powiedział Horacy: „Kto 
zaczął, zrobił połowę”. Choć, nie ukrywam, 
że polskich ginekologów czeka jeszcze dużo 
pracy. Stawiamy przed sobą ambitny cel: 

w ciągu 8 lat chcemy zmniejszyć o połowę 
liczbę zachorowań i zgonów na raka szyjki 
macicy. Może już za kilka lat, ten „cichy” 
zabójca stanie się mniej groźny?   

E.W: Dużo się mówi o roli wirusa 
HPV w powstawaniu raka szyjki macicy. 
Szanowane stacje telewizyjne i tytuły 
prasowe podały niedawno do publicznej 
wiadomości  informację, że „wynaleziono 
szczepionkę na raka szyjki macicy”. Co 
Pan na to? 

M.S: Przede wszystkim elementarna 
uczciwość zawodowa wymaga ode mnie, 
abym tę  informację  natychmiast zdemen-
tował i sprostował: dotąd nikt na świecie nie 
wynalazł szczepionki przeciwko rakowi szyj-
ki macicy! Fakt takiego odkrycia oznaczałby 
dla mnie,  że wystarczy się zaszczepić, by 
otrzymać 100 procentową gwarancję, że się 
nie zachoruje. A takiej gwarancji producenci 
szczepionki przeciwko wirusowi HPV na 
razie nikomu dać nie mogą. Dlatego, uwa-
żam, że podana – może w dobrej wierze 

-  ale jednak w wielkim uproszczeniu 
wiadomość o szczepionce „na raka” 
wywołała niepotrzebne zamieszanie i 
przedwczesną radość. 

Chciałbym również wyjaśnić, że 
zakażenie wirusem HPV, przeciwko 
któremu wkrótce pojawi się szczepionka, 
jest jedną z najważniejszych przyczyn 
powstawania raka szyjki macicy i prawie 
zawsze z nim współistnieje. Niebezpiecz-
ne dla kobiety jest przede wszystkim 
zakażenie niektórymi szczepami tego 
wirusa: HPV16 i HPV18. Ale, pamiętajmy 
-  to tylko jeden z czynników ryzyka, a 
sprawców zachorowania jest więcej. 

E.W: Wierzy Pan, że Polki zaczną 
się regularnie badać?

M.S: Chciałbym, aby tak było, bo 
naprawdę nie warto głupio umierać. 
Zostawiać bliskich, komplikować życie 
osieroconym dzieciom. Pracuję w Klinice 

Onkologii Ginekologicznej, patrzę chorym 
głęboko w oczy i widzę w nich strach i żal. 
Znam smak gorzkich słów, które brzmią jak 
wyrok. Pacjentki pytają: dlaczego ja? Oczy-
wiście nie znam odpowiedzi na to pytanie, 
ale wiem, że wielu zachorowań można było 
uniknąć. 

Nasze zaproszenie na bezpłatne bada-
nie w wyznaczonych gabinetach gineko-
logicznych można wyrzucić do śmieci, tak 
jak się to robi z natrętną reklamą. Zanim 
jednak kobieta podejmie decyzję, powinna 
pomyśleć o sobie, rodzeństwie, rodzicach, 
dzieciach , wnukach. Czy przynajmniej dla 
nich nie warto poddać się trwającej trzy 
minuty cytologii? Proszę mi wierzyć, hasło 
naszej kampanii : „Wybierz życie”  naprawdę 
ma bardzo głęboki sens. 

dziękujemy wydawcom miesięcznika
Welcome to Poznań & Wielkopolska za 

wyrażenie zgody na publikację materiału

Wywiad jest autoryzowany.
Poznań, 18  lipca 2006 r. 
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oSIEM MEdAlI MŁodZIKóW W 
SzCzeCINIe

     
Podczas rozegranych w miniony week-

end na torze kolarskim w Szczecinie Mi-
strzostw Makroregionu Młodzików, 
rewelacyjną formą błysnęli najmłodsi 
zawodnicy UKS „Jedynki-Limaro” 
Kórnik, którzy wśród chłopców w pię-
ciu konkurencjach zdobyli aż osiem 
medali. Zawody rozpoczęły się dość 
skromnie bo od brązowego medalu 
Adama Piaseckiego w wyścigu na 2km 
na dochodzenie, w tej samej konku-
rencji czwarty był Kacper Rajkowski i 
wtedy jeszcze nic nie wskazywało na 
taki pogrom przez kolarzy z Kórnika 
w dalszej części mistrzostw. Tego 
samego dnia w serii popołudniowej 
odbyła się konkurencja 500 metrów 
ze startu zatrzymanego. I tym razem 
na podium stanęło już dwóch zawodników 
„Limaro”. Drugie miejsce i srebrny medal 
zdobył Przemysław Duraj, a brązowym me-
dalistą został Kacper Rajkowski.  Warto 
jeszcze dodać iż mniej doświadczony 
Przemek (był to jego pierwszy start na 
500m) popełnił poważny błąd na starcie, 
który go kosztował utratę ok. 1 sek. a złoty 
medal przegrał z Marcinem Sobierackim z 
Kalisza zaledwie o 0.15 sek. (Kacper 0.19 
sek.). Nie trudno wyliczyć, że gdyby miał 
troszkę większe doświadczenie zastałby 
zadecydowanie złotym medalistą. Praw-
dziwy koncert jazdy Kórniczanie pokazali 
na zakończenie pierwszego dnia, kiedy 
to wręcz zdominowali wyścig Australijski 
(co okrążenie ostatni zawodnik na mecie 
odpada z rywalizacji), w którym wystar-
towało 42 zawodników. Gdy na placu 
boju pozostało zaledwie pięciu chłopców, to 
wśród nich było aż trzech reprezentantów 
Jedynki Kórnik. Trzy okrążenia wcześniej 

zaatakował Adam Piasecki i on już nie 
zagrożenie zmierzał po zwycięstwo. Jako 
piąty od końca odpadł niestety rewelacyjnie 
jadący Kórniczanin Daniel Adamski, zajmując 
ostatecznie piąte miejsce. Na torze pozostał 

jeszcze Kacper Rajkowski i dwóch groźnych 
rywali walczących o drugie miejsce z Kalisza 
i Szczecina. Kacper lubi takie wyzwania i w 

dziecinny sposób ograł po kolei obydwóch 
rywali zdobywając srebrny medal. Drugi 
dzień zawodów rozpoczął się od wyścigu 

drużynowego na 2 km i od wielkiego pecha 
młodych kolarzy „Limaro”. Na około 20 min 
przed startem nasi zawodnicy właśnie koń-
czyli rozgrzewkę i jeden z nich wjechał na 
malowaną linie na torze i tak niefortunnie 

ześlizgnęło mu się koło na stromym 
łuku, że cała czwórka z Kórnika upad-
ła i mocno się potłukła. Najbardziej 
ucierpiał ten najdrobniejszy Daniel 
Adamski, którego dwóch kolegów 
wręcz rozjechało i nawet połamał 
mu się bardzo mocny kask. Ucierpiał 
mocno nawet sprzęt a trener Taciak 
nawet chciał wycofać drużynę Kórni-
ka z tej konkurencji, lecz poturbowani 
zawodnicy koniecznie chcieli jechać 
szybko z trenerem usuwali usterki 
sprzętowe stając w komplecie na 
starcie. Ambitny zespół z Kórnika w 
składzie (Rajkowski, Piasecki, Duraj 
i Adamski) zdołał jeszcze zdobyć 

brązowy medal, choć gdyby nie kraksa na 
pewno zaliczani byli do faworytów nawet 
na „złoto”. Dłuższy odpoczynek przed 

ostatnią konkurencją Szczecińskich 
mistrzostw sprawił, że młodzież z „Li-
maro” pozbierała się już na dobre nie 
dając żadnych szans rywalom w wyścigu 
punktowym w którym wystartowało 41 
zawodników. Kolejność była odwrotna 
niż w wyścigu Australijskim. Złoty medal 
zdobył Rajkowski, a srebrny Piasecki 
(obaj po 15pkt), brązowy przypadł w 
udziale Rafałowi Klepackiemu z KTC 
Konin (11pkt). Ósmy w tym wyścigu był 
Duraj a Adamski ponownie uczestniczył 
w kraksie i musiał się wycofać. Bardzo 
dobrze również wypadła nasza jedyna 
zawodniczka podczas tych mistrzostw 
młodziutka Paula Dutkiewicz, która w 

wyścigu na 200m zajęła czwarte miej-
sce tracąc do podium zaledwie 0.06sek,  
a w wyścigu na 1km była dziewiąta. HS

KoTWICA

Do rozgrywek ligowych w różnych gru-
pach wiekowych na sezon 2006/2007 Klub 
KSS Kotwica Kórnik zgłosił w Wielkopol-
skim Związku Piłki Nożnej pięć drużyn. 

Kotwicę Kórnik reprezentować będą : 
Seniorzy w wielkopolskiej klasie okrę-

gowej gr. wschodnia, Juniorzy w kl A 
juniorów starszych gr.1, Trampkarze C2 
gr.2, I dwie drużyny Orlików. Obecnie w 
klubie trenuje ponad 100 zawodników w 
różnych kategoriach wiekowych. W szero-
kiej kadrze seniorów mamy obecnie około 
30 zawodników. 

W letnim okresie przygotowawczym 
seniorzy rozegrali szereg meczy kontrol-
nych:
15.07 Kotwica - Dragon Tulce 1:5 (1:4)
22.07 Kotwica - Wełna Rogoźno 2:3 (2:1)
25.07 Kotwica - Kolejarz Łódź 2:5 (2:0)
28.07 Kotwica - Obra Mosina 0:1 (0:1)
02.08 Tarnovia Tarnowo Podgórne - Kotwi-
ca 0:4 (0:1)
09.08 Kotwica - Dragon Tulce 6:2 
11.. 08 Kotwica - Lech Poznań Juniorzy 
0:1 (0:1)

Klasa Okręgowa wsch. Terminarz Se-
niorów KSS Kotwica Jesień 2006
Na wszystkie mecze w Kórniku WSTĘP 

WOLNY

20 sierpień 2006 r. - niedziela 16:00 Polonia 
Środa Wlkp. - Kotwica Kórnik 3:0 (2:0)
26 sierpień 2006 r. - sobota 16:00 Kotwica 
Kórnik - Polonia Poznań 0:0 (0:0)
3 wrzesień 2006 r. - niedziela 15:00 Błękitni 
Owińska - Kotwica Kórnik 
10 wrzesień 2006 r. - niedziela 16:00 Ko-
twica Kórnik - Warta Śrem 
16 wrzesień 2006 r. - sobota 16:00 Wełna 
Rogoźno - Kotwica Kórnik 
23 wrzesień 2006 r. - sobota 16:00 Kotwica 
Kórnik - Grom-Ciepłownik Plewiska 
30 wrzesień 2006 r. - sobota 13:00 TPS 
Winogrady Poznań - Kotwica Kórnik 
7 październik 2006 r. - sobota 15:00 Kotwica 
Kórnik - Unia Swarzędz 
14 październik 2006 r. - sobota 15:00 1922 
Lechia Kostrzyn - Kotwica Kórnik 
22 październik 2006 r. - niedziela Vitcovia 
lub Lipno - Kotwica Kórnik 
28 październik 2006 r. - sobota 15:00 Ko-
twica Kórnik - Kłos Zaniemyśl 
5 listopad 2006 r. - niedziela 14:00 KS 

Łopuchowo - Kotwica Kórnik 
12 listopad 2006 r. - niedziela 11:00 Kotwica 
Kórnik - Piast Kobylnica 

Niestety inauguracja ligowych wystę-
pów nie okazała sie przyjemna dla Kibi-
ców i zawodników. Po pierwszym wyraź-
nie przegranym meczu ze spadkowiczem  
z IV ligi Polonią Środa, trener w dru-
giej kolejce na mecz z Polonią Poznań 
wyraźnie przetasował skład drużyny. 
Odmłodzona drużyna pokazała więcej 
zaangażowania i woli walki, jednak ani-
muszu starczyło na pierwsze 30 minut. 
Najdogodniejszej sytuacji bramkowej 
nie wykorzystał Jarosław Nowak, bliski 
trafienia w bramkę Polonii był po ładnym 
silnym strzale Lukasz Słabolepszy (po-
przeczka). Po lepszej grze niż w pierw-
szym spotkaniu znów musieliśmy uznać 
wyższość rywali.

Tak wiec po dwóch kolejkach jeste-
śmy bez punktu i bez zdobytej bramki. 
Teraz może być już tylko lepiej. Zapra-
szamy na następne mecze. 

www.kotwica.kornik.eu 
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	 	 	TELEfONY ALARMOWE:
999, 8660066, 8661235 Pogotowie ratunkowe
998 straż pożarna
997 Policja 
992 Pogotowie gazowe
991 Pogotowie energetyczne
(061) 8620111 anonimowa, całodobowa informa
cja dotycząca kradzieży samochodów
(061) 8478997 automat zgłoszeniowy Wydziału 
ds. narkotyków KW Policji w Poznaniu
Rada Miejska w kórniku
ul. Rynek 1, 62035 Kórnik
tel./fax (061) 817 02 77
e-mail: radamiejska@kornik.pl
Urząd Miejski w kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62035 Kórnik 
tel. (061) 817 04 11, (061) 8170182, fax. (061) 817 04 75
Gminne Centrum Reagowania
tel. (061) 817 00 74
tel. alarmowy: 0602 620 736
e-mail: oc@kornik.pl
komisariat Policji w kórniku
ul. Poznańska 66, 62035 Kórnik
tel. (061) 817 02 04
Ochotnicza straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. (061) 817 01 15, tel. kom. 602 740 481
straż Miejska
ul. Poznańska 34a
tel./fax. (061) 817 01 26, tel. kom. 604 607 104
Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „Zdrowie”
ul. Poznańska 34a, tel. (061) 817 00 43, (061) 817 00 59
„falck” 
Poznań, ul. Strzelecka 49
tel. 96-75
Wodociągi kórnickie i Usługi komunalne
ul. Poznańska 71c
tel. (061) 817 02 72, fax. (061) 817 00 41
Pogotowie wodociągowe
tel. 0602319756
Pogotowie kanalizacyjne
tel. 0602319775
AQUANET
Tel. alarmowy: 994
Biuro Obsługi Klienta: (061) 8359032, (061) 8359036/37 
Pogotowie Energetyczne w kórniku
ul. Młyńska 36
tel. (061) 817 04 23
Gminna komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych
ul. Poznańska 34a
tel. (061) 817 00 54
Ośrodek Pomocy społecznej
ul. Poznańska 34a
tel./fax. (061) 817 00 54
Nadleśnictwo Babki
tel. (061) 878 80 43, fax. (061) 878 81 07
Urzędy Pocztowe: 
Kórnik, ul. Wojska Polskiego 9, tel. (061) 817 01 20/30
Kórnik, Rynek 1, tel. (061) 817 04 87
Gądki, tel. (061) 817 11 62, (061) 817 11 68
Apteki:
Kórnik, ul. Średzka 1, tel. (061) 817 01 28
Kórnik, ul. Poznańska 14, tel. (061) 817 08 34
Lecznice dla zwierząt / gabinety weterynaryjne
Kórnik, ul. Młyńska 44, tel. (061) 817 01 67
Kórnik, ul. Stodolna 88, tel. (061) 817 03 44 
tel. kom. 660723400
Kórnik, ul. Dworcowa 18, 
tel. (061) 817 02 22; tel. kom. 601 956 700
Przedsiębiorstwo Autobusowe kOMBUs
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. (061) 898 06 66, (061) 817 02 76 
Biblioteka Publiczna w kórniku
ul. Poznańska 65, tel. (061) 817 00 21
Zamek Muzeum i Biblioteka kórnicka
ul. Zamkowa 10, tel. (061) 817 00 81
tel./fax. (061) 817 19 30
Zakład Doświadczalny PAN
tel. (061) 817 01 55
Instytut Dendrologii PAN i Arboretum
ul. Parkowa 5, tel. (061) 817 00 33

Rozwiązanie krzyżówki z „Kórniczanina” Nr 15/2006: „KAŻDY MA SWÓJ  
ROZUM”.  

Nagrodę książkową otrzyma p. Marian Świejkowski z Kórnika.  
GRATULUJEMY! Nagrodę prześlemy pocztą.

Następny numer Kórniczanina ukaże się
15-go września 2006 r.  

Materiały prosimy dostarczać do 8-go września 2006 r.
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Litery w polach z dodatkową numeracją (w prawej dolnej części), uszeregowane w kolej-
ności, utworzą ostateczne rozwiązanie – przysłowie.

Poziomo: 1) dyrektorka Biblioteki Publicz-
nej w Kórniku, 7) wieje, 8) prezes Klubu 
Spinningowego Kotwica Kórnik, 9) „…, 
to nie wypada” to tytuł przedwojennego 
szlagieru, 11) półwysep z Sewastopolem, 
14) gdy pług pracuje, 16) przystąpienie do 
organizacji, akcji, 17) płynna przyprawa 
do potraw, 18) obcęgi, 19) kloc, 20) biała 
w Kórniku, 22) część należności, 25) po-
puszczany za króla Sasa, 27) szeroki brzeg 
kapelusza, 28) kwiat ogrodowy, 29) lampa 
jarzeniowa.
Pionowo: 1) sołtys wsi Czołowo, 2) preze-

ska Klubu im. Mieczysława Karłowicza w 
Kórniku, 3) rzeka albo choroba, 4) zabieg 
leczniczy, 5) mediolański klub sportowy, 
6) … buduje, niezgoda rujnuje, 10) wieś 
w naszej gminie, sołtysem jest tam Józef 
Białkowski, 12) słuszność, 13) żona ojca, 
14) amerykańska nagroda filmowa, 15) 
Koło Łowieckie w Kórniku, 20) Przemy-
sław, kolarz UKS „Jedynka-Limaro” Kórnik, 
21) minuje tereny, 23) najbardziej czynni 
członkowie jakiejś organizacji, 24) główna 
tętnica, 25) uprawiane przez rolnika, 26) 
Ada, słynna dawniej śpiewaczka.






