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Informacje 
burmistrza

S.A.  oraz Mariuszem Koprem naczelnym 
inżynierem Sokołów-Service Sp. z  o.o. 
Omawiano plany rozbudowy bazy przed-
siębiorstwa na terenie Robakowa.

NadaNie imieNia  
Szkole w kamionkach

Także 21 grudnia  miała miejsce uroczy-
stość nadania imienia Szkole Podstawo-
wej w Kamionkach. 
Społeczność szkolna zawnioskowała 
o nadanie placówce imienia Sprawiedli-
wych Wśród Narodów Świata, co zostało 
potwierdzone specjalną uchwałą Rady 
Miasta i  Gminy Kórnik. Jednocześnie 
burmistrz Przemysław Pacholski przeka-
zał na ręce Dyrektora Wojciecha Dziudy 
sztandar szkoły. Podniosłą uroczystość 
dopełniło przedstawienie przygotowane 
w rygorze sanitarnym przez nauczycieli 
i  uczniów. Zaprezentowano także spe-
cjalnie na tę okazję wybity medal. 

KolejNe fuNdusze dla szpitali

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Metro-
polii w sprawie zatwierdzenia wysokości 
dodatkowej składki członkowskiej prze-
znaczonej na realizację projektu dotyczą-
cego zakupu sprzętu i  materiałów nie-
zbędnych do walki z epidemią COVID-19 
odbyło się 22 grudnia. Miasto i  Gmina 
Kórnik, zgodnie z  deklaracją, przekaże 
40 tys. zł na ten cel. W sumie samorządy 
zrzeszone w Metropolii wpłacą 1.090.000 
zł. Wkład własny pozwoli na urucho-
mienie kwoty 11.431.741 zł w  ramach 
WRPO 2014-2020 współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
W obradach online brał udział burmistrz 
Przemysław Pacholski.

BetlejemSkie światełko 
w kórniku

Także 22 grudnia kórniccy harcerze 
przekazywali mieszkańcom Betlejem-
skie Światło Pokoju. Podczas krótkiej, 
zorganizowanej w  rygorze sanitarnym 
uroczystości na kórnickim rynku ogień 
betlejemski trafił najpierw na ręce bur-
mistrza Przemysława Pacholskiego oraz 
wiceburmistrzów Sebastiana Wlazłego 
i Bronisława Dominiaka.  

Pożyczka umarzalna  
na kanalizację

21 grudnia burmistrz Przemysław Pa-
cholski podpisał umowę na pożyczkę 
umarzalną, dzięki której sfinansowana 
zostanie „Budowa kanalizacji sanitarnej 
w  miejscowości Szczodrzykowo oraz 
części Runowa w gminie Kórnik”. 
Kwota tej pożyczki to 7.011.224,83 zł 
(umorzenie do 30%). Wsparcie w  tej 
formie otrzymujemy od Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Poznaniu.
Przetarg na tę inwestycję ogłoszony 
został pod koniec 2020 roku.

zgromadzenie aquanet

Także 21 grudnia odbyło się Nadzwyczaj-
ne Walne Zgromadzenie Aquanet S.A. 
Naszą Gminę reprezentował wicebur-
mistrz Bronisław Dominiak. Głównym 
punktem porządku obrad było zatwier-
dzenie Planu działalności Spółki na rok 
2021. Uchwała w  tej sprawie została 
jednogłośnie przyjęta przez akcjonariu-
szy spółki.

 
rozmowy z firmą Sokołów

21 grudnia wiceburmistrz Sebastian Wla-
zły spotkał się z  Jarosławem Żełobow-
skim, dyrektorem ds. produkcji Sokołów 

Pomoc dla SchroniSka

23 grudnia przekazano do Schroniska 
dla Zwierząt w Skałowie pomoc rzeczową 
od mieszkańców naszej gminy, zebraną 
podczas zbiórki zorganizowanej przy 
współudziale wiceburmistrza Sebastia-
na Wlazłego oraz radnych Anny Marii 
Andrzejewskiej, Roberta Jankowskiego 
i Jerzego Walczyka.

rocznica PowStania 
wielKopolsKiego

27 grudnia delegacje, w  tym burmi-
strzowie i  radni, składały kwiaty pod 
pomnikiem Powstańców Wielkopolskich 
w Kórniku. Wiązanki złożono także pod 
pomnikiem Obrońców Ojczyzny w  Ro-
bakowie oraz na mogiłach powstańczych 
w Kórniku i Bninie. 
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W dniu 16 listopada 2020 r. Burmistrz Miasta 
i Gminy Kórnik wydał zarządzenie w sprawie 
ustalenia projektu uchwały budżetowej 
Miasta i Gminy Kórnik na 2021 rok. Dodat-
kowo 29 grudnia przesłał autopoprawkę, 
która zawierała zmiany planu wydatków 
do projektu uchwały budżetowej na 2021 r. 
uwzględniające wnioski Komisji Budżetu 
i Finansów Rady Miasta i Gminy Kórnik oraz 
Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Projekt budżetu na 2021 rok zakłada:
 dochody w wysokości: 224 555 842,26 zł,
 wydatki w wysokości: 254 065 861,11 zł,

W stosunku do 2020 roku stanowi to spa-
dek o 3,82% po stronie dochodów i wzrost 
o 2,93% po stronie wydatków.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatka-
mi stanowi deficyt budżetowy w kwocie:  
29 510 018,85 zł, który będzie sfinansowany 
przychodami z emisji obligacji i wolnymi 
środkami.

Burmistrz zadeklarował, że przedstawi 
Radzie Miasta i Gminy Kórnik w zmianie 
budżetu zmniejszenie wysokości wyemito-
wanych obligacji na 2021 r. o środki, które 
zostaną wprowadzone do przychodów 
z tytułu rozliczenia roku 2020.

Dochody 224 555 842,26 zł

Struktura dochodów

 51,75% - dochody podatkowe: 
116 207 067 zł,
 23,37% dotacje, w tym na zadania własne 

oraz na zadania z  zakresu administracji 
rządowej: 52 486 087,00 zł,
 11,82% subwencja ogólna: 26 543 114 zł,

w tym część oświatowa: 26 409 668 zł
 13,06%    pozostałe dochody: 29 319 574,26 zł, 

Szczegółowe dochody:
 116 207 067,00 zł Dochody od osób praw-

nych, od osób fizycznych i od jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej 
oraz wydatki związane z  ich poborem - 
51,75 %,
 49 622 169,00 zł Rodzina - 22,1%,

 26 963 114,00 zł Różne rozliczenia - 
12,01% - subwencje,
 14 946 689,00 zł Gospodarka komunalna 

i ochrona środowiska - 6,66%,
 6 086 642,00 zł Transport i  łączność - 

2,71%,
 6 048 000,00 zł Kultura fizyczna - 2,70 %,
 2 339 430,26 zł Oświata i  wychowanie 

- 1,04%,
 1 053 646,00 zł Pomoc społeczna - 0,46 %
 981 660,00 zł Gospodarka mieszkanio-

wa - 0,44%,
204 522,00 zł Administracja publiczna - 

0,09 %,
 64 500,00 zł Rolnictwo i łowiectwo - 0,03 %
 16 652,00 zł Ochrona zdrowia - 0,01%,
 16 300,00 zł Bezpieczeństwo publiczne 

i ochrona przeciwpożarowa - 0,01%,
 5 451,00 zł Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i  ochrony 
prawa oraz sądownictwa - 0,00 %,
RAZEM: 224 555 842,26 zł.

Dotacje celowe otrzymane z  budżetu 
państwa na realizację zadań z zakresu 
administracji rządowej zleconych gmi-
nom:
 Administracja publiczna: 202 522,00 zł,
 Pomoc społeczna: 631 259,00 zł,
 Rodzina: 49 232 719,00 zł,
 Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa: 5 451,00 zł.
RAZEM: 50 071 951,00 zł

Dochody związane z  realizacją zadań 
w  drodze umów lub porozumień po-
między JST:
 Transport i łaczność: 5 777 629,00 zł.

Podatki
Kwoty podatków od nieruchomości 
zostały podwyższone średnio o  3,9 % 
w  stosunku do stawek obowiązujących 
w 2020 roku.
Wysokość planowanych wpłat z  tytułu 
podatków lokalnych: od nieruchomości, 

od środków transportowych oraz opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
są oszacowane na podstawie przyjętych 
przez Radę Miasta i Gminy Kórnik stawek 
podatków.
Do obliczenia wpływów z tytułu podatku 
rolnego przyjęto stawkę 54,00 zł za 1 dt. 
średniej ceny skupu żyta za okres jedena-
stu kwartałów poprzedzaających kwartał 
poprzedzający rok podatkowy 2021 t.j. 
135,00 zł z 1 ha przeliczeniowego .
Do obliczenia podatku leśnego przyjęto 
cenę drewna uzyskanegom przez nadle-
śnictwa za pierwsze trzy kwartaly obecne-
go roku w kwocie 196,84 zł za m3.

Uszczegółowienie wpływów z podatków 
w tym za gospodarowanie odpadami:
 52 093 703,00 zł Podatek od nierucho-

mości,
 51 941 792,00 zł Udział w podatku do-

chodowym od osób fizycznych,
 14 634 000,00 zł Opłaty za gospodaro-

wanie odpadami komunalnymi na terenie 
Gminy,
 4 000 000,00 zł Udział w podatku docho-

dowym od osób prawnych,
 2 590 300,00 zł Podatek od czynności 

cywilno-prawnych,
 1 549 128,00 zł Opłaty za zajęcie pasa 

drogowego,
 1 606 483,00 zł Podatek od środków 

transportowych,
 1 199 419,00 zł Podatek rolny,
 560 000,00 zł Opłaty za zezwolenia na 

sprzedaż alkoholu,
 159 242,00 zł Podatek leśny,
 150 000,00 zł Opłata skarbowa,
 100 000,00 zł Odpłatność za opłatę 

parkingową,
 100 000,00 zł Podatek od spadków 

i darowizn,
 30 000,00 zł Opłata adiacencka,
 20 000,00 zł Odpłatność za korzystanie 

z przystanków na terenie Gminy.

Opracowanie dokumentacji projektowej 
wraz z budową instalacji fotowoltaicznej 
dla budynku Szkoły Podstawowej przy 
ul. Mieczewskiej 36 w Kamionkach 

Zakończono budowę instalacji fotowol-
taicznej na budynku Szkoły Podstawowej 
w  Kamionkach. Jest to drugi budynek 
gminny wyposażony w tego typu instala-
cję. Panele fotowoltaiczne zlokalizowano 
na dachu budynku od strony południowo-
-zachodniej. Zainstalowano 28 monokry-

stalicznych modułów fotowoltaicznych 
o łącznej mocy 9,94 kW. Energia elektrycz-
na wyprodukowana pod wpływem światła 
słonecznego będzie wykorzystywana na 
potrzeby budynku. Instalacja jest przyja-
zna środowisku i w czasie produkcji energii 
nie następuje emisja CO2 do atmosfery. 
Wykonawca: Michał Adamczewski Energia 
z Głową z siedzibą w Dąbrówce.  
Koszt inwestycji: 78 665,88 zł brutto

Inwestycje

◊  Wydział Inwestycji UMiG Kórnik
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zgromadzenie w „SchroniSku”

29 grudnia wiceburmistrz Sebastian Wla-
zły uczestniczył w Ósmym Zgromadzeniu 
Związku Międzygminnego „Schronisko 
dla Zwierząt” z  siedzibą w  Skałowie. 
Dokonano zmian w  planie finansowym 
na rok bieżący przesuwając niewyko-
rzystane środki na zakup kontenera 
dla kotów. Podjęto uchwały dotyczące 
Wieloletniego Planu Finansowego na lata 
2021-2024 oraz Planu Finansowego na 
rok 2021. Składka członkowska będzie 
wynosiła 6,5 zł na mieszkańca rocznie. 
Plan Związku na rok przyszły przewiduje 
dochody na poziomie 1.900.649 zł z cze-
go ok. 1,5 miliona pochodzić będzie ze 
składek członkowskich 11 zrzeszonych 
samorządów. Pozostała kwota zostanie 
wypracowana poprzez świadczone przez 
Schronisko usługi. 

SPotkanie z dyrektorem 
sp KamioNKi

31 grudnia wiceburmistrz Sebastian 
Wlazły spotkał się z  dyrektorem Szkoły 
Podstawowej im. Sprawiedliwych Wśród 
Narodów Świata w Kamionkach Wojcie-
chem Dziudą. Podsumowano rok 2020, 
omówiono bieżącą sytuację w placówce 
oraz plany na rok 2021, w tym wstępne 
założenia związane z  możliwym już po 
feriach powrotem do placówki uczniów 
młodszych klas. 
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◊  red.

Budżet Miasta i Gminy Kórnik na 2021 rok

Składamy najserdeczniejsze po-
dziękowania policjantom z Komi-
sariatu Policji w Kórniku, za pomoc  
i  z a a n g a ż o w a n i e  o r a z  p e ł n y  
poświęcenia udział w eskorcie  
do szpita la  dnia  18.12.2020r.   
W szczególności za błyskawicz-
nie przeprowadzoną akcję,  za 
poświęcony czas, wielką empa-
tię oraz za życzliwość z jaką spo-
tkal iśmy się ze strony Pol ic j i .  
Dzięki nieocenionej pomocy zdążyli-
śmy na czas, aby po 20 minutach na 
świecie pojawił się nasz syn. 
Dziękujemy za Wasze zaangażowa-
nie. Gdyby nie Wasza pomoc, nie 
wiadomo jak zakończyłaby się ta 
sytuacja.
       
Z wyrazami szacunku i uznania

Podziękowania

◊  Ania i Rafał 
wraz z synem Sebastianem

Grudniowa sesja RMiG 
30 grudnia 2020 roku odbyła się Sesja 
Rady Miasta i Gminy Kórnik. Radni, sie-
demnastoma głosami „za”, przy trzech 
„przeciw” i jednym wstrzymującym 
się, rozpatrzyli i przyjęli Budżet Miasta 
i Gminy Kórnik na 2021 rok. Szczegóły 
projektu budżetu na kolejnych stronach 
tego numeru.

Rozpatrzono też inne projekty i zagadnienia. 
W czasie grudniowej sesji  radni:
- zmienili uchwałę budżetową MiG Kórnik 
na 2020 rok,
- podjęli uchwałę w sprawie wydatków za-
mieszczonych w budżecie Miasta i Gminy 
Kórnik na 2020 rok niewygasających z upły-
wem roku budżetowego,
- przyjęli Gminny Program Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na rok 2021 oraz Gminny Program Przeciw-
działania Narkomanii na rok 2021,
- zmienili uchwałę w sprawie wzoru dekla-
racji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości,
- utworzyli związek powiatowo-gminny 
„Wielkopolski Transport Regionalny” i przy-
jęli jego status,

- zmienili uchwałę nr XII/119/2019 Rady 
Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 sierpnia 
2019 roku w sprawie udzielenia Powiatowi 
Poznańskiemu pomocy finansowej w for-
mie dotacji celowej,
- wyrazili zgodę na odstąpienie od obo-
wiązku przetargowego i zawarcie umowy 
użyczenia nieruchomości położonej w Ra-
dzewie,
- nadali nazwę ulicy w miejscowości Boró-
wiec. Ul. Pieczarkowa ma swój początek od 
działki nr 347/30 i biegnie do działki nr 371/1 
i nr 346/44, a jej podstawę stanowi droga 
oznaczona jako działki nr 347/24, 347/15, 
346/21 oraz część działki nr 341/1,
- uchwalili miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego dla obrębów: Biernatki, 
Dębiec i Prusinowo – etap I,
- nie uwzględnili skargi na Burmistrza MiG 
Kórnik.

Szczegóły podjętych uchwał i decyzji dostęp-
ne są na stronie:
http://api.esesja.pl/posiedzenie8/112689
Relacje z obrad można odtworzyć na ka 
kanale Rady Miasta i Gminy Kórnik na 
platformie YouTube.

◊  SK
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Wydatki 
254 065 861,11 zł

Wydatki na realizację zadań zleconych 
oraz realizację zadaań w drodze umów 
lub porozumień.
Struktura wydatków:

 83,69% wydatki bieżące:
212 622 339,03 zł
 16,31 % wydatki majątkowe:

41 443 522,08 zł

Podział wydatków według działów:
 69 978 135,31 zł Oświata i wycho-

wanie oraz Edukacyjna opieka wy-
chowawcza - 27,54 %,
 58 681 969,00 zł Rodzina oraz Po-

moc społeczna - 23,1%,
 31 317 898,28 zł Transport i łączność 

- 12,33 %,
 25 642 560,72 zł Gospodarka komu-

nalna i ochrona środowiska - 10,09 %,
 15 972 504,00 zł Administracja pu-

bliczna - 6,29 %,
 14 222 384,54 zł Kultura fizyczna 

- 5,6%
 10 000 000,00 zł Turystyka - 3,94 %,
 7 756 000,00 zł Rolnictwo i łowiec-

two - 3,05 %,
 6 928 284,00 zł Różne rozliczenia - 

2,72 %,
 3 637 444,26 zł Kultura i  ochrona 

dziedzictwa narodowego - 1,43 %,
 3 055 700,00 zł Gospodarka miesz-

kaniowa - 1,20 %,
 2 177 721,00 zł Bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona przeciwpożaro-
wa - 0,86%,
 1 622 612,00 zł Obsługa długu pu-

blicznego - 0,64%,
 1 283 690,00 zł Pozostałe zadania 

w zakresie polityki społecznej - 0,51%,
 1 040 612,00 zł Działalność usługo-

wa - 0,41%,
 690 895,00 zł Ochrona zdrowia - 

0,27%,
 45 000,00 zł Ogrody botaniczne 

i zoologiczne oraz naturalne obszary 
i obiekty chronionej przyrody - 0,02%,
 7 000,00 zł Leśnictwo,
 5 451,00 zł Urzędy naczelnych or-

ganów władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz sądownictwa.
RAZEM: 254 065 861,11 zł.

Wydatki w dziale Oświata i  wy-
chowanie oraz Edukacyjna opieka 
wychowawcza to w szczególności:
 40 027 192,00 zł Szkoły podstawowe,
 10 423 820,00 zł Przedszkola,
 149 118,00 zł Punkt przedszkolny,
 12 917 664,00 zł Dotacje podmioto-

we do przedszkoli,
 1 576 332,00 zł Środki dla innych 

gmin za odpłatność dzieci uczęszcza-
jących do przedszkoli poza terenem 
gminy Kórnik,
 2 740 000,00 zł Wydatki majątkowe.

W dziale Rodzina oraz Pomoc Spo-
łeczna wydatki obejmują też te z za-
kresu programu 500+ w  wysokości  
43 833 581,00 zł oraz zadania w za-
kresie świadczeń rodzinnych 5 351 
270,00 zł realizowane przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej.

W dziale Transport i łączność prze-
widziano:
 3 316 431,00 zł środki na organizację 

komunikacji publicznej na terenie 
Miasta i  Gminy Kórnik dla Spółki 
KOMBUS,
 4 500 000,00 zł dotacja dla M. Po-

znania,
 5 699 029,00 zł komunikacja na te-

renie gmin: Środa Wlkp., Zaniemyśl, 
Miłosław, Kleszczewo, Kostrzyn, Krzy-
kosy, Nowe Miasto,
 3 110 000,00 zł remont i utrzymanie 

infrastruktury drogowej,

 460 000,00 zł utrzymanie przystan-
ków na terenie gminy,
 13 343 000,00 zł wydatki majątkowe.
 25 642 560,72 zł Gospodarka komu-

nalna i ochrona środowiska 10,09%,
 1 420 000,00 zł Gospodarka ścieko-

wa i ochrona wód,
 14 634 000,00 zł Wydatki bieżące 

związane z gospodarką odpadami,
 1 000 000,00 zł Oczyszczanie gminy,
 1 100 000,00 zł Utrzymanie zieleni,
 215 800,00 zł Rozwiązywanie pro-

blemów związanych z bezdomnymi 
zwierzętami,
 700 000,00 zł Konserwacja i remont 

infrastruktury oświetlenia ulicznego,
 1 100 000,00 zł Oświetlenie gminy,
 774 000,00 zł Dopłata Gminy do 

Spółki SATER.
 
W  ramach działu Kultura fizyczna 
planuje się środki na:
 działalność Centrum Rekreacji 

i  Sportu w  Kórniku OAZA w  kwocie 
11 124 774,00 zł, w tym wydatki ma-
jątkowe 168 050,00 zł,
 dotację dla podmiotów spoza sek-

tora finansów publicznych w kwocie 
735 000,00 zł,
 stypendia sportowe dla zawodników 

osiągających wysokie wyniki sporto-
we wewspółzawodnictwie międzyna-
rodowym lub krajowym oraz nagrody 
o szczególnym charakterze w łącznej 
kwocie 160 000,00 zł,
 pozostałe zadania z zakresu kultu-

ry fizycznej 116 000,00 zł, w tym na 
organizację triathlonu (10 000,00 zł),
 utrzymanie boiska w  Kamionkach 

i Szczodrzykowie w kwocie 60 000,00 
zł.

W  ramach działu Różne rozliczenia 
planuje się wpłatę w  kwocie 3 506 
645,00 zł jaką Gmina musi przekazać 
do budżetu państwa (tzw. janosiko-
we).

Zaplanowano również rezerwy:
 celową na wydatki bieżące w oświacie 

i funkcjonowanie żłobka w kwocie 2 000 
000,00 zł, co stanowi 0,79 % planowanych 
wydatków,
 celową na realizację zadań własnych 

z  zakresu zarządzania kryzysowego 
w kwocie 790 000,00 zł, co stanowi 0,31% 
planowanych wydatków,
  ogólną w kwocie 316 639,00 zł, co stano-

wi 0,12 % planowanych wydatków,
 na inwestycje i  zakupy inwestycyjne 

w kwocie 315 000,00 zł, co stanowi 0,12% 
planowanych wydatków.

Wydatki z działu Bezpieczeństwo pu-
bliczne i ochrona przeciwpożarowa 
planuje się przeznaczyć na:
 wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na 

dofinansowanie etatów cywilnych zajmu-
jących się obsługą portierni w Komisariacie 
Policji (kwota 65 000,00 zł),

 bieżącą działalność ochotniczej straży 
pożarnej w kwocie 742 000,00 zł,
 straż miejską w kwocie 1 049 721,00 zł.

Dotacje:
 dla instytucji kultury w łącznej kwocie  

2 634 380,00 zł:
-  dla Kórnickiego Ośrodka Kultury  
    - 1 382 700,00 zł,
- dla Biblioteki Publicznej w  Kórniku  
     - 1 251 680,00 zł.
 dla podmimotów spoza sektora finan-

sów publicznych na realizację zadań zle-
conych w łącznej kwocie 995 000,00 zł; (na 
kulturę fizyczną 735 000,00 zł, na kulturę  
100 000,00 zł)
 na dofinansowanie prac remontowych 

i  konserwatorskich obiektów zabytko-
wych w kwocie 200 000,00 zł; (Kolegiata  
100 000,00 zł i Zamek 100 000,00 zł)
 na dofinansowanie budowy przydo-

mowych oczyszczalni ścieków i  zadań 
w zakresie ochrony powietrza w kwocie 
380 000,00 zł;

Składka na Związek Międzygminny 
„Schronisko dla Zwierząt” (dot. schro-
niska dla zwierząt w  Skałowie Gmina 
Kostrzyn) w kwocie 195 000,00 zł.

Fundusz Sołecki 1 441 287,79 zł 
Przeznaczenie środków:
 utrzymanie infrastruktury drogowej:  

25 500,28 zł, w tym na zadania majątko-
we 8 000,00 zł,
 gospodarka komunalna: 1 026 212,71 

zł, w tym przede wszystkim na zadania 
związane z utrzymaniem świetlic sołec-
kich oraz na zadania majątkowe 416 
817,70 zł,
  kultura i sztuka, w tym przede wszyst-

kim na organizację imprez: 302 964,26 zł,
 kultura fizyczna: 86 610,54 zł.

Podział środków funduszu sołeckiego:
 Błażejewo 68 084,83 zł,
 Borówiec 68 084,83 zł,
 Borówiec Nowy 68 084,83 zł,
 Czmoń 68 084,83 zł,
 Dachowa 68 084,83 zł,
 Kamionki Stare 68 084,83 zł,
 Kamionki Północne 68 084,83 zł,
 Kamionki Przy Lesie 68 084,83 zł,
 Robakowo Osiedle 68 084,83 zł,
 Robakowo Wieś 32 067,96 zł
 Szczytniki 68 084,83 zł,
 Dziećmierowo 63 318,89 zł,
 Biernatki 58 552,96 zł,
 Radzewo 58 076,36 zł,
 Szczodrzykowo 53 923,19 zł,
 Gądki 49 225,33 zł,
 Koninko 47 931,72 zł,
 Pierzchno 41 736,00 zł,
 Konarskie 41 055,15 zł,
 Czmoniec 38 059,42 zł,
 Mościenica 37 923,25 zł,
 Skrzynki  36 425,39 zł,
 Runowo 33 497,74 zł,

 Błażejewko 32 476,46 zł,
 Czołowo 31 795,62 zł,
 Żerniki 31 182,85 zł,
 Prusinowo 28 391,38 zł,
 Kromolice 24 510,54 zł,
 Dębiec 20 289,28 zł.

Przychody i Rozchody
W  2021 roku planuje się przychody 
w kwocie 28 900 000,00 zł z tytułu emisji 
obligacji komunalnych z  przeznacze-
niem na sfinansowanie planowanego 
deficytu Gminy Kórnik związanego z re-
alizacją wydatków majątkowych. Spłatę 
obligacji planuje się w latach 2023–2032.
Planuje się przychody z tytułu pożyczki 
w kwocie 4 200 724,30 zł z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.
Dodatkowo planuje się wolne środki 
w kwocie 4 088 850,00 zł.

Rozchody
Po stronie rozchodów uwzględniono 
wykup obligacji na łączną kwotę 5 400 
000,00 zł oraz spłatę pożyczki w kwocie  
2 279 555,45 zł z inicjatywy JESSICA.
Łączna kwota przypadających wypłat 
w roku 2021 dotycząca wykupu obliga-
cji i  spłaty pożyczek wraz z  należnymi 
odsetkami i  dodatkowymi kosztami 
emisji wynosi łącznie 9 202 167,45 zł, co 
stanowi 5,6% planowanych dochodów 
bieżących pomniejszonych o  dotacje 
i środki przeznaczone na cele bieżące.

Zgodnie z  art. 243 ustawy z  dnia 27 
sierpnia 2009r. o finansach publicznych 
maksymalny dopuszczalny wskaźnik 
spłaty wynosi 19,63%. Prognozowana 
łączna kwota długu Gminy Kórnik na 
koniec 2021 roku wyniesie 58 200 724,30 
zł, co stanowi 25,92% planowanych 
dochodów.

WPF
Projekt uchwały w  sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej zawiera progno-
zowane dochody i wydatki gminy na lata 
2021–2032. Zakłada się wzrost dochodów 
i wydatków średnio o 2-6% rocznie.

W żadnym roku Gmina nie przekroczy do-
puszczalnego wskaźnika zadłużenia, który 
dla Gminy Kórnik po roku 2021 będzie się 
kształtował na poziomie do ok. 18%.

Planowana łączna kwota spłaty zobowią-
zań będzie wynosiła od 6% w roku 2021, 
do 2% w roku 2032.

Załącznikiem do WPF jest wykaz przed-
sięwzięć, w  którym zapisano 60 zadań 
majątkowych.
Najważniejsze zadania zapisane w WPF, 
to:
 Budowa zintegrowanego węzła prze-

siadkowego przy stacji kolejowej Gądki 
wraz z  zakupem środków transportu 
publicznego,
 Budowa ul. Szkolnej w Borówcu,
 Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa 

w Błażejewku,
 Kanalizacja sanitarna w Szczodrzykowie, 

Runowie, Pierzchnie i Kromolicach,
 Budowa kanalizacji sanitarnej w Czmo-

niu,
 Przebudowa budynku przy Pl. Niepod-

ległości 4,
 Budowa szkoły podstawowej w Kórniku 

(Bninie),
 Modernizacja budynku na mieszkania 

socjalne w Dziećmierowie,
 Pomoc finansowa dla Województwa 

Wielkopolskiego na przebudowę drogi 
434 na terenie gminy Kórnik.
Te inwestycje mają zapewnić zrównowa-
żony rozwój Gminy Kórnik w  kolejnych 
latach.

cd. na str. 8
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Wydatki majatkowe
W budżecie planuje się wydatki majątko-
we w kwocie 41.443.522,08 zł, co stanowi 
16,31% ogólnej kwoty. Na zadania inwesty-
cyjne planuje się 35.851.622,08 zł, w tym:
 Budowa kanalizacji w miejscowościach Ro-

bakowo, Gądki, Dachowa, Żerniki w kwocie 
1.600.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
 Budowa  kanalizacji  sanitarnej  ul. Katowic-

ka,   Czereśniowa   w   Dziećmierowie w kwo-
cie 50.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
 Kanalizacja sanitarna w Błażejewku 

w kwocie 300.000,00 zł – zadanie kontynu-
owane,
 Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczo-

drzykowie i w  części miejscowości Runowo  
w kwocie 4.920.000,00 zł – zadanie konty-
nuowane,

 Budowa sieci wodociągowej z Gądek do 
Szczodrzydowa w kwocie 360.000,00 zł, – 
zadanie kontynuowane
 Budowa kanalizacji w Czmoniu w kwocie 

200.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
 Budowa sieci wodociągowej w Błażejewku 

w kwocie 50.000,00 zł,
 Wykonanie przystanków autobusowych 

na terenie Miasta i Gminy Kórnik w kwocie 
250.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
 Budowa i modernizacja przejść dla pie-

szych i  chodników na drodze wojewódz-
kiej  434 Kórnik – Dziećmierowo w kwocie 
500.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
 Budowa chodnika przy ul. Dworzyskowej 

w Radzewie w kwocie 150.000,00 zł – zada-
nie kontynuowane,
 Budowa chodnika do os. Radosnego 

w Czmoniu w kwocie 140.000,00 zł – zadanie 
kontynuowane,
 Budowa chodnika przy ul. Głównej w Bier-

natkach (projekt) w kwocie 25.000,00 zł – 
zadanie kontynuowane,
 Budowa drogi w  Czmońcu w  kwocie 

2.000.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
 Budowa drogi Huby Konarskie w kwocie 

200.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
 Budowa ul. Dębowej w Borówcu w kwocie 

300.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
 Budowa ul. Jaśminowej w Kamionkach 

w kwocie 1.000.000,00 zł – zadanie konty-
nuowane,
 Budowa chodnika przy ul. Piotrowskiej 

w Szczytnikach w kwocie 250.000,00 zł – 
zadanie kontynuowane,
 Budowa chodnika w  Koninku od ul. 

Dziennikarskiej do ul. Lazurowej w kwocie 
30.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
 Budowa dróg os. Nadwarciańskiego w Trzy-

kolnych Młynach w kwocie 240.000,00 zł 
 – zadanie kontynuowane,
 Budowa dróg: Krokusowa, Narcyzowa, Ró-

żana w Robakowie w kwocie 700.000,00 zł
– zadanie kontynuowane,
 Budowa drogi 332017P w Kromolicach 

w kwocie 50.000,00 zł – zadanie kontynu-
owane,
 Budowa ul. Brylantowej w Kamionkach 

w kwocie 160.000,00 zł – zadanie konty-
nuowane,
 Budowa ul. Cichej w Szczytnikach w kwocie 

50.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
 Budowa ul. Grzybobranie w  Borówcu 

(projekt) w kwocie 80.000,00 zł – zadanie 
kontynuowane,
 Budowa ul. Kwiatowej, Akacjowej i Brzo-

zowej w Gądkach w kwocie 40.000,00 zł 
– zadanie kontynuowane,
 Budowa ul. Kwiatowej, Wiśniowej, Le-

śnej, Jeziornej, Nowej, Łąkowej i Palmowej 
w  Skrzynkach w  kwocie 120.000,00 zł  
– zadanie kontynuowane,
 Budowa ul. Lotniczej w  Kamionkach 

w kwocie 50.000,00 zł – zadanie kontynu-
owane,
 Budowa ul. Maślakowej w Borówcu 

w kwocie 300.000,00 zł – zadanie kontynu-
owane, 
  Budowa ul. Sowiej, Międzylesie, Szarot-

kowej i Bratkowej w Szczytnikach w kwocie 
80.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
 Budowa ul. Spacerowej w Kamionkach 

w kwocie 40.000,00 zł – zadanie kontynu-
owane,
 Budowa ul. Stokrotkowej w Kamionkach 

w kwocie 400.000,00 zł – zadanie konty-
nuowane,
 Budowa ul. Szerokiej w Robakowie w kwo-

cie 50.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
  Budowa ul. Wiosennej w Borówcu w kwo-

cie 50.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
 Budowa ul. Zwierzynieckiej w  Kórniku 

w kwocie 50.000,00 zł – zadanie kontynu-
owane,
 Budowa chodnika w miejscowości Ko-

narskie w kwocie 40.000,00 zł – zadanie 
kontynuowane,
 Budowa chodnika ul. Porannej Rosy w Ka-

mionkach (projekt) w kwocie 20.000,00 zł,
 Przebudowa pl. Powstańców Wielko-

polskich i ul. Szkolnej w Kórniku (projekt) 
w kwocie 80.000,00 zł,
 Budowa chodnika w  Kórniku (Bninie)  

ul. Śremska w kwocie 100.000,00 zł,
 Budowa ul. Szkolnej i Krótkiej w Robako-

wie w kwocie 200.000,00 zł,

 Budowa chodnika na odcinku od ul. Po-
znańskiej do końca zabudowy dz. Nr 27 
Szczodrzykowo w kwocie 60.000,00 zł,
 Budowa ul. Szkolnej w Borówcu w kwocie 

400.000,00 zł,
  Budowa progów zwalniających na ul. Gra-

nicznej w Borówcu w kwocie 30.000,00 zł,
 Budowa  progów  zwalniających  na  ul.  

Szafirowej  i   Kamiennej  w   Kamionkach   
w kwocie 30.000,00 zł,
 Budowa chodnika w  ciągu Alei Flensa 

w Kórniku (przy ul. Jankowskiego pomię-
dzy przejściami dla pieszych) w  kwocie 
110.000,00 zł,
 Budowa ul. Drukarskiej w  Koninku 

w kwocie 200.000,00 zł,
 Budowa chodnika przy ulicy wzdłuż  dzia-

łek 61/1, 61/2 w Robakowie-wsi  - projekt  
w kwocie 5.000,00 zł – zadanie finansowa-
ne z funduszu sołectwa,
 Wykonanie chodnika przy boisku sporto-

wym w Szczodrzykowie w kwocie 3.000,00 
zł – zadanie finansowane z  funduszu 
sołectwa,
 Budowa zintegrowanego węzła przesiad-

kowego przy stacji kolejowej Gądki wraz 
z  zakupem środków transportu publicz-
nego w  kwocie 590.000,00 zł – zadanie 
kontynuowane,

 Budowa pętli autobusowej przy skrzy-
żowaniu ul. Platanowej i Klonowej w Ka-
mionkach w kwocie 70.000,00 zł – zadanie 
kontynuowane,
 Modernizacja parkingu, dziedzińca wraz  

z  odwodnieniem  na  Prowencie  -  projekt 
w kwocie 120.000,00 zł – zadanie kontynu-
owane,
 Budowa parkingu przy ul. Średzkiej i Młyń-

skiej w Kórniku wraz z przebudową układu 
komunikacyjnego w kwocie 80.000,00 zł – 
zadanie kontynuowane,
 Budowa promenady spacerowej wzdłuż 

brzegu Jeziora Kórnickiego w  kwocie 
10.000.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
 Modernizacja budynku na mieszkania so-

cjalne w Dziećmierowie w kwocie 100.000,00 
zł – zadanie kontynuowane,
 Przebudowa windy w  budynku UMiG 

w kwocie 200.000,00 zł – zadanie kontynu-
owane,
 Przebudowa budynku przy Pl. Niepodległo-

ści 4 (projekt) w kwocie 50.000,00 zł – zadanie 
kontynuowane,
 Rozwój ekonomiczny systemu obsługi 

obywateli oraz systemów wsparcia funkcjo-
nowania Miasta i Gminy Kórnik w kwocie 
208.850,00 zł,
 Rozbudowa OSP w  Kórniku w  kwocie 

100.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
 Budowa strażnicy w Robakowie w kwocie 

50.000,00 zł,
 Rozbudowa monitoringu w Kórniku w kwo-

cie 50.000,00 zł – zadanie kontynuowane,

 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Roba-
kowie w kwocie 2.000.000,00 zł – zadanie 
kontynuowane,
 Termomodernizacja Szkoły Podsta-

wowej w  Robakowie (projekt) w  kwocie 
100.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
 Zagospodarowanie terenu przy SP Nr 2 

w Kórniku w kwocie 490.000,00 zł – zada-
nie kontynuowane,
 Budowa boiska przy SP Robakowo (pro-

jekt) w kwocie 50. 000,00 zł,
 Budowa szkoły podstawowej w Kórniku 

(Bninie) – koncepcja w kwocie 100.000,00 
zł,
 Budowa placówki wsparcia dziennego 

osób starszych, dzieci i młodzieży w Kór-
niku w  kwocie 1.250.000,00 zł, zadanie 
dofinansowane ze środków Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych – zadanie 
kontynuowane,
 Przyłącze energetyczne przy boisku 

w Czołowie w kwocie 8.000,00 zł – zadanie 
kontynuowane,
 Budowa oświetlenia na ul. Jęczmiennej 

i ulic przyległych w Kamionkach Przy Lesie 
w kwocie 70.000,00 zł – zadanie kontynu-
owane, finansowane z funduszu sołectwa 
w kwocie 34.000,00 zł,
 Budowa oświetlenia na ul. Leśnej w Czoło-

wie w kwocie 60.000,00 zł – zadanie konty-
nuowane, finansowane z funduszu sołectwa 
w kwocie 7.795,62 zł
 Budowa oświetlenia na ul. Polnej w Dzieć-

mierowie w kwocie 40.000,00 zł – zadanie 
kontynuowane, finansowane z  funduszu 
sołectwa w kwocie 20.000,00 zł

 Budowa oświetlenia na ul. Poranek 
w Koninku w kwocie 25.000,00 zł – zadanie 
kontynuowane,
 Budowa oświetlenia os. Lipowe w Mo-

ścienicy w kwocie 250.000,00 zł – zadanie 
kontynuowane,
 Budowa oświetlenia przy ul. Poznańskiej 

w Kórniku w kwocie 250.000,00 zł – zadanie 
kontynuowane,
 Budowa oświetlenia ul. Letnia, ul. Kwitnąca 

w Błażejewku w kwocie 30.000,00 zł,
 Budowa oświetlenia ul. Lipowej w Czmoniu 

w kwocie 70.000,00 zł – zadanie kontynu-
owane,
 Budowa oświetlenia ul. Nad Potokiem 

w Borówcu w kwocie 40.000,00 zł – zadanie 
kontynuowane, finansowane z  funduszu 
sołectwa w kwocie 20.000,00 zł,

 Budowa oświetlenia na os. Przylesie w Bła-
żejewie w kwocie 100.000,00 zł – zadanie 
kontynuowane,
 Budowa oświetlenia na ul. Na Górce 

i  ul. Czereśniowej w  Borówcu w  kwo-
cie 40.000,00 zł – zadanie finansowane 
z  funduszu sołectwa Borówiec w kwocie 
20.000,00 zł,
 Oświetlenie ul. Spokojna w Błażejewie 

w kwocie 10.000,00 zł,
 Budowa oświetlenia placu rekreacyjnego 

oraz przyłącza energetycznego w Błażejew-
ku (projekt) w kwocie 5.000,00 zł,
 Budowa oświetlenia na ul. Źródlanej 

w Borówcu (projekt) w kwocie 6.000,00 zł – 
zadanie finansowane z funduszu sołectwa,

cd. na str. 10
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 Budowa oświetlenia ul. Strażacka 
w Czmoniu (projekt) w kwocie 10.000,00 
zł – zadanie finansowane z  funduszu 
sołectwa,
 Oświetlenie ulic w  Czmońcu w  kwocie 

10.000,00 zł – zadanie kontynuowane– 
zadanie finansowane z funduszu sołectwa,
 Budowa oświetlenia przy placu zabaw 

i siłowni w Dębcu w kwocie 14.789,00 zł – 
zadanie finansowane z funduszu sołectwa,
 Budowa oświetlenia ul. Skowronkowej 

(od ul. Jeziornej do ul. Łabędziej, os. Parko-
we (całe) w Szytnikach/Koninku w kwocie 
5.000,00 zł – zadanie kontynuowane –  za-
danie finansowane z funduszu sołectwa,

 Budowa oświetlenia ul. Dziennikarska 
(od nr. 26) w Koninku (projekt) w kwocie 
4.000,00 zł – zadanie kontynuowane – za-
danie finansowane z funduszu sołectwa,
 Budowa oświetlenia ul. Kolejowa w Ko-

ninku w  kwocie 4.000,00 zł – zadanie 
finansowane z funduszu sołectwa,
 Budowa oświetlenia w Pierzchnie (Huby) 

(projekt) w kwocie 6.000,00 zł – zadanie 
finansowane z funduszu sołectwa,
 Budowa oświetlenia na ul. Żniwnej w Ra-

dzewie w  kwocie 5.000,00 zł – zadanie 
kontynuowane – zadanie finansowane 
z funduszu sołectwa,
 Budowa oświetlenia boiska w Robako-

wie-osiedlu (projekt) w kwocie 10.000,00 
zł – zadanie finansowane z  funduszu 
sołectwa,
 Budowa oświetlenia ul. Skowronkowa  w  

Szczytnikach  (projekt)  w  kwocie 1.000,00 

zł – zadanie finansowane z  funduszu 
sołectwa,
 Budowa oświetlenia wiaty piknikowej 

i przyłącza elektrycznego w Kamionkach 
Północnych w kwocie 30.000,00 zł – zada-
nie kontynuowane, finansowane z fundu-
szu sołeckiego
 Budowa  oświetlenia  ul.  Wypoczynkowej  

w   Kamionkach  Północnych  -  projekt   
w  kwocie 3.500,00 zł – zadanie finanso-
wane z funduszu sołectwa,
 Budowa oświetlenia ul. Kwiatowej w Ka-

mionkach Przy Lesie (projekt) w  kwocie 
6.000,00 zł – zadanie finansowane z fun-
duszu sołectwa,

 Budowa świetlicy w Dachowie w kwocie 
50.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
 CBA - Centrum Borówieckiej Aktywno-

ści – miejsce rekreacji dla osób w każdym 
wieku w kwocie 200.000,00 zł – zadanie 
kontynuowane,
 Modernizacja targowiska w  Kórniku 

w kwocie 100.000,00 zł – zadanie konty-
nuowane,
 Plac zabaw małych strażaków w Czmoniu 

w kwocie 200.000,00 zł – zadanie konty-
nuowane,
 Budowa wiaty rekreacyjnej i siłowni ze-

wnętrznej drabinkowej na działce gminnej 
nr 142 w Błażejewku w kwocie 20.000,00 
zł – zadanie kontynuowane, finansowane 
z funduszu sołeckiego w kwocie 10.000,00 
zł,
 Budowa toalety w  Kórniku (Bninie) 

w kwocie 100.000,00 zł,

 Budowa placu zabaw pl. Browarowy dla 
osób z  niepełnosprawościami w  kwocie 
50.000,00 zł,
 Budowa świetlicy w Skrzynkach w kwocie 

50.000,00 zł,
 Przebudowa świetlicy w  Pierzchnie 

70.000,00 zł,
  Wykonanie miejsca rekreacji nad Jezio-

rem Bnińskim „Lasek” ul. Główna w Bier-
natkach w kwocie 10.000,00 zł – zadanie 
finansowane z funduszu sołectwa,
 Zagospodarowanie działki nr 17 w Bła-

żejewie w kwocie 28.084,83 zł – zadanie 
kontynuowane – zadanie finansowane 
z funduszu sołectwa,

 Budowa boiska w  Czmońcu w  kwocie 
14.000,00 zł – zadanie finansowane z fun-
duszu sołectwa,
 Budowa placu zabaw w Dachowie w kwo-

cie 25.000,00 zł – zadanie finansowane 
z funduszu sołectwa,
 Wykonanie garażu i  budowa wiaty 

w Gądkach w kwocie 27.225,00 zł – zada-
nie kontynuowane – zadanie finansowane 
z funduszu sołectwa,
 Budowa placu zabaw w  Pierzchnie 

w kwocie 22.500,00 zł – zadanie finanso-
wane z funduszu sołectwa,
 Wykonanie pomieszczenia gospodarcze-

go/garażu na działce nr 9/3 w Prusinowie 
(projekt) w kwocie 4.000,00 zł – zadanie 
finansowane z funduszu sołectwa,
  Budowa placu zabaw w Radzewie w kwo-

cie 16.000,00 zł – zadanie kontynuowane – 
zadanie finansowane z funduszu sołectwa,

 Budowa placu zabaw na działce nr 144/9 
w Mościenicy w kwocie 21.923,25 zł – za-
danie finansowane z funduszu sołectwa,
 Budowa siłowni pod chmurką w  Żer-

nikach w  kwocie 11.000,00 zł – zadanie 
kontynuowane – zadanie finansowane 
z funduszu sołectwa,
 Budowa  ścieżki  parkowo  -  rekreacyj-

nej  w   Kamionkach  Przy  Lesie  -  projekt    
w kwocie 5.000,00 zł – zadanie finansowa-
ne z funduszu sołectwa,
 Budowa szatni i toalet przy boisku Orlik 

w Kamionkach w kwocie 1.000.000,00 zł – 
zadanie kontynuowane,
 Przebudowa nawierzchni boiska w Bo-

rówcu w kwocie 350.000,00 zł – zadanie 
kontynuowane,
 Wykonanie falowników silników w tech-

nologii basenowej w CRiS OAZA w kwocie 
46.000,00 zł,
 Budowa światłowodu CRiS OAZA BŁONIE 

w kwocie 30.750,00 zł,
 Budowa oświetlenia bocznego na terenie 

CRiS OAZA BŁONIE w kwocie  100.000,00 
zł,
 Budowa lodowiska w Kórniku w kwocie 

500.000,00 zł,
 Wykonanie siatki ogrodzeniowej i płotu 

panelowego na terenie CRiS OAZA BŁONIE 
w kwocie 15.000,00 zł.

Na pozostałe wydatki majątkowe planuje 
się 5.591.900,00 zł, w tym:
 pomoc finansowa dla Powiatu Poznań-

skiego na dofinansowanie rozbudowy 

drogi powiatowej nr 2477P Gądki – Szczo-
drzykowo w kwocie 2.700.000,00 zł,
  pomoc finansowa dla Powiatu Poznań-

skiego z  przeznaczeniem na zadanie: 
budowa ścieżki pieszo - rowerowej w cią-
gu drogi powiatowej Swarzędz-Gądki na 
odcinku od pętli autobusowej przy węźle 
Koninko do miejscowości Żerniki w kwocie 
1.100.000,00 zł,
 pomoc finansowa dla Powiatu Poznań-

skiego na dofinansowanie przebudowy 
drogi powiatowej nr 2464P Świątniki - gra-
nica powiatu i 2472P Radzewice - Kórnik 
na odcinku Radzewice - Radzewo w kwocie 
40.000,00 zł,

  wykup nieruchomości przez gminę 
w kwocie 500.000,00 zł,
 zakup sprzętu komputerowego i innych 

wydatków majątkowych dla Urzędu Miasta 
i Gminy Kórnik w kwocie 215.600,00 zł,
 zakup nożyc hydraulicznych dla OSP 

Radzewo kwocie 40.000,00 zł,
 dotacja na wydatki majątkowe dla OSP 

w kwocie 10.000,00 zł,
 zakup defibrylatorów do placówek oświa-

towych na terenie Gminy Kórnik w kwocie 
20.000,00 zł,
 zakupy majątkowe związane z  realizo-

waniem programu dot. przeciwdziałania 
alkoholizmowi w kwocie 30.000,00 zł,
 dotacja przeznaczona na dofinansowa-

nie budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków w kwocie 30.000,00 zł,
 dotacja przeznaczona na dofinansowa-

nie kosztów inwestycji w zakresie ochrony 

środowiska w kwocie 350.000,00 zł,
 dotacja celowa dla podmiotów nie zali-

czanych do sektora finansów publicznych 
i nie działających w celu osiągnięcia zysku 
na realizację zadań publicznych innych niż 
określone w  ustawie z  dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie w kwocie 20.000,00 zł,
 zakupy majątkowe KCRiS OAZA Kórniku 

w kwocie 76.300,00 zł,
  rezerwa na inwestycje i zakupy inwesty-

cyjne w kwocie 460.000,00 zł.

Zaproponowana autopoprawka, która 
zawiera wnioski Komisji RMiG Kórnik 

przewiduje umniejszenie rezerwy na inwe-
stycje i zakupy inwestycyjne z 460.000,00 
zł o 145.000,00 zł do 315.000,00 zł, oraz 
wprowadzenie do budżetu zadań inwe-
stycyjnych:
 Budowa świateł spowalniających przy Al. 

Flensa w Kórniku - 60.000,00 zł,
 Budowa oświetlenia na działce nr 426/3 

w Kórniku - 25.000,00 zł,
 Budowa oświetlenia przy ul. Bazaltowej 

od ul. Kamiennej w  Kamionkach (przy 
posesji nr 29) - 10.000,00 zł ,
 Budowa plenerowego miejsca spotkań 

(wiata wraz z infrastrukturą towarzyszącą) 
w Kórniku-Bninie - 50.000,00 zł.

◊  Opracowano na podstawie 
prezentacji budzetowej 
i projektu budżetu 

Budowa ul. Szkolnej w Borówcu Budowa chodnika przy ul Śremskiej w Bninie 

Budowa z integrowanego węzła przesiadkowego  
przy stacji kolejowej Gądki wraz z zakupem środków transportu  
publicznego Budowa ul. Kwiatowej, Akacjowej i Brzozowej w Gądkach 

Budowa ul. Stokrotkowej w Kamionkach 
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Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik informu-
je, że zgodnie z Uchwałą nr XXV/326/2020 
Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 
października 2020 roku w sprawie ustale-
nia stawki opłaty za pojemnik lub worek 
o określonej pojemności, przeznaczony 
do zbierania odpadów komunalnych na 
terenie nieruchomości niezamieszkałych 
od 1 stycznia 2021 roku nastąpiła zmiana 
w sposobie i wysokości naliczania opłat. 
Aktualnie opłata za gospodarowanie od-
padami komunalnymi deklarowana jest 
od każdego pojemnika oraz worka.
W związku z powyższym zgodnie z art. 
6m ust. 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 
roku o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1439) 
jesteście Państwo obowiązani złożyć nową 
deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym na-
stąpiła zmiana tj. do 10 lutego 2021 roku 
za m. styczeń 2021 roku. 
W Mieście i Gminie Kórnik obowiązują 
poniższe stawki opłat:
a) pojemnik o pojemności 120 litrów (0,12 

m3) – w wysokości 6,30 zł, 
b) pojemnik o pojemności 240 litrów (0,24 
m3) – w wysokości 12,60 zł, 
c) pojemnik o pojemności 1100 litrów (1,10 
m3) – w wysokości 58,20 zł, 
d) pojemnik o pojemności 2200 litrów (2,20 
m3) – w wysokości 116,40 zł, 
e) pojemnik KP-5 o pojemności 5000 litrów 
(5,00 m3) – w wysokości 264,50 zł, 
f) pojemnik KP-7 o pojemności 7000 litrów 
(7,00 m3) – w wysokości 370,30 zł, 
g) pojemnik KP-10 o pojemności 10000 
litrów (10,00 m3) – w wysokości 529,00 zł, 
h) worek o pojemności min. 80 litrów (0,08 
m3) na szkło bezbarwne lub kolorowe – 
w wysokości 12,00 zł, 
i) worek o pojemności min. 120 litrów (0,12 
m3) na metale i tworzywa sztuczne lub 
papier – w wysokości 18,00 zł, 
j) pojemnik typu dzwon o pojemności 
1500 litrów (1,50 m3) na szkło bezbarwne, 
kolorowe, metale i tworzywa sztuczne lub 
papier – w wysokości 79,30 zł, 
k) pojemnik typu dzwon o pojemności 
1700 litrów (1,70 m3) na szkło bezbarwne, 

kolorowe, metale i tworzywa sztuczne lub 
papier – w wysokości 89,90 zł, 
l) pojemnik typu dzwon o pojemności 
2000 litrów (2,00 m3) na szkło bezbarwne, 
kolorowe, metale i tworzywa sztuczne lub 
papier – w wysokości 105,80 zł, 
m) pojemnik typu dzwon o pojemności 
2100 litrów (2,10 m3) na szkło bezbarwne, 
kolorowe, metale i tworzywa sztuczne lub 
papier – w wysokości 111,10 zł, 
n) pojemnik typu dzwon o pojemności 
2500 litrów (2,50 m3) na szkło bezbarwne, 
kolorowe, metale i tworzywa sztuczne lub 
papier – w wysokości 132,20 zł.

Druk Deklaracji można pobrać ze strony 
internetowej: https://www2.kornik.pl/
odpady/Deklaracja_o_wysokosci_opla-
ty_za_gospodarowanie_odpadami_komu-
nalnymi_2/.
Deklarację można złożyć za pośrednic-
twem platformy ePUAP, operatora poczto-
wego lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu  
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik.

Rozpoczęły się w naszym kraju szczepienia 
na COVID-19. W pierwszej kolejności (tzw. 
etap „0”) szczepieni mają być pracownicy 
służby zdrowia (w tym wykonujący indy-
widualną praktykę), pracownicy domów 
pomocy społecznej i pracownicy miejskich 
ośrodków pomocy społecznej oraz personel 
pomocniczy i administracyjny w placówkach 
medycznych, w tym stacjach sanitarno-epi-
demiologicznych oraz rodzice wcześniaków.

W kolejnych etapach szczepieni mają być:
 etap 1: pensjonariusze domów pomocy 

społecznej oraz zakładów opiekuńczo-
-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych 
i innych miejsc stacjonarnego pobytu, 
osoby powyżej 60. roku życia w kolejności 
od najstarszych, służby mundurowe, w tym 
Wojsko Polskie, nauczyciele;
 etap 2: osoby w wieku poniżej 60. roku 

życia z chorobami przewlekłymi zwiększają-
cymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, 
albo w trakcie diagnostyki i leczenia wyma-
gającego wielokrotnego lub ciągłego kon-
taktu z placówkami ochrony zdrowia, osoby 
bezpośrednio zapewniające funkcjonowa-
nie podstawowej działalności państwa;
 etap 3: przedsiębiorcy i pracownicy sekto-

rów zamkniętych na mocy rozporządzeń w 
sprawie ustanowienia określonych ograni-
czeń, nakazów i zakazów w związku z wystą-
pieniem stanu epidemii. Realizowane będą 
także powszechne szczepienia pozostałej 
części dorosłej populacji.

Od 15 stycznia ruszyć ma proces reje-
stracji powszechnych szczepień Polaków 
przeciwko COVID-19.  Poszczególne jej 
etapy to:
 Rejestracja – online: przez infolinię, u 

lekarza POZ lub poprzez Internetowe 
Konto Pacjenta.
 Zgłoszenie do punktu szczepień – kwali-

fikacja przez lekarza.
 Wykonanie szczepienia oraz obserwacja 

pacjenta po szczepieniu.
 Powtórzenie procesu po upływie 21 dni 

– bez konieczności ponownej rejestracji.

Szczepienia będą realizowane w:
 przychodniach (POZ),
 szpitalach,
 szpitalach rezerwowych,
 u lekarzy samodzielnie prowadzących 

praktykę.

Zgodnie z narodowym programem szcze-
pień ochronnych, punkt szczepień urucho-
miono w każdej gminie. 
Jak wynika z listy opublikowanej na rządowej 
stronie:

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/ 
punkty-szczepien-lista 

na terenie naszej gminy szczepić można 
będzie się w pięciu punktach:
 Borówiec, ul. Szkolna 1C

- NZOZ „DOM ZDROWIA”,
 Kamionki,ul. Platanowa 18 

- MEDKAM Anna Michałek,
 Kamionki, ul. Mostowa 12

- CENTRUM ZDROWIA RODZINY,
 Kórnik (Bnin), ul. Armii Krajowej 27 

- FORESHADOW Sp. z o.o.,
 Robakowo, ul. Szkolna 18 

- CENTRUM MEDYCZNE KORMED.

Szczepienia na COVID-19 - kiedy ruszą zapisy?

◊  Opr. ŁG

Śmieci z  nieruchomości niezamieszkałych

Do pojemników/worków na papier, tekturę opakowaniową i nieopakowaniową (worki/pojemniki niebieskie)
Należy wrzucać: Zabrania się wrzucać:

1) niezabrudzone zgniecione kartony, tekturę falistą;
2) gazety, magazyny, gazetki reklamowe, ulotki, katalogi;
3) zeszyty i stare książki bez plastikowych okładek;
4) torebki papierowe, papier pakunkowy;
5) papierowe wytłaczanki na jajka.

1) zabrudzonego, zatłuszczonego papieru, resztek żywności;
2) ubrań, pieluch jednorazowego użytku, podpasek 

higienicznych, odzieży i tekstyliów;
3) papieru termicznego do faksu i drukarki, paragonów, papieru  

do pieczenia, worków po wapnie, cemencie, gipsie, tapet;
4) styropianu, folii aluminiowych.

Do pojemników/worków na opakowania szklane bezbarwne i kolorowe (worki/pojemniki białe i zielone)
Należy wrzucać: Zabrania się wrzucać:

1) butelki ze szkła barwionego i  białego z  rozgraniczeniem  
na poszczególne worki (szkło białe, szkło kolorowe);

2) słoiki po dżemach i przetworach bez zawartości pozbawione 
nakrętek i gumowych uszczelek;

3) opakowania szklane po pokarmach dla dzieci;
4) opakowania szklane po kosmetykach bez zawartości 

i elementów plastikowych i metalowych;
5) naczynia ze szkła zwykłego.

1) naczyń żaroodpornych, kryształów;
2) porcelany, fajansu, ceramiki, płytek ceramicznych, 

doniczek;
3) luster, kineskopów, świetlówek, żarówek, termometrów;
4) szyb okiennych w tym szyb zbrojonych i samochodowych;
5) szkła okularowego;
6) szkła laboratoryjnego oraz ampułek i butelek po lekach.

Do pojemników/worków na opakowania z metali i tworzyw sztucznych (worki/pojemniki żółte)
Należy wrzucać: Zabrania się wrzucać:

1) butelki po napojach typu PET;
2) butelki po chemii gospodarczej;
3) plastikowe nakrętki;
4) opakowania po żywności np. jogurtach, śmietanach  

– bez zawartości;
5) suche, grube folie i torby z tworzyw sztucznych, worki i 

reklamówki nie podlegające biodegradacji, folie bąbelkowe, 
folie typu stretch;

6) aluminiowe puszki po napojach oraz inne metale;
7) metalowe opakowania po dezodorantach;
8) opakowania wielomateriałowe np. kartony po sokach, 

mleku.

1) butelek i pojemników z zawartością;
2) mokrych folii, opakowań po słodyczach;
3) opakowań i butelek po olejach i smarach;
4) puszek i pojemników po farbach i lakierach;
5) opakowań po środkach chwasto -, grzybo - i owadobójczych;
6) styropianu, plastikowych zabawek i mebli ogrodowych i ich 

części, sprzętu AGD;
7) naczyń styropianowych jednorazowego użytku;
8) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego;
9) baterii.

Do pojemników na oDpaDy ulegających bioDegraDacji, ze szczególnym uwzglęDnieniem biooDpaDów (pojemniki brązowe)
Należy wrzucać czysty odpad (bez worków): Zabrania się wrzucać:

1) odpadów zielonych powstałych w przydomowych 
ogródkach tj. ścięta trawa, liście, chwasty i ścięte kwiaty, 
drobne gałęzie, nieduże kwiaty doniczkowe bez doniczek 
i ziemi;

2) odpadków warzywnych i owocowych (w tym obierek 
itp.), skorupek jaj, fusów po kawie i herbacie, zużytych 
ręczników papierowych  
i chusteczek higienicznych;

3) resztek jedzenia pochodzenia roślinnego.

1) mięsa i kości zwierząt;
2) odchodów zwierząt, trocin i piasku z kuwet;
3) popiołu;
4) leków;
5) drewna impregnowanego;
6) płyt wiórowych i MDF;
7) ziemi i kamieni;
8) doniczek;
9) pampersów;
10) liści z ulic;
11) płynnych odpadów kuchennych;
12) innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych);
13) worków biodegradowalnych, kompostowalnych, 
papierowych.

Do skrzynek pocztowych Państwa domów 
i  mieszkań powinny trafi już  harmono-
gramy odbioru odpadów w  roku 2021. 
Harmonogramy dla wszystkich stref od-
bioru można również pobrać pod adresem 
internetowym: https://www2.kornik.pl/
odpady/HARMONOGRAM_ODBIORU_ODPA-
DOW_KOMUNALNYCH_/
Przypominamy również o obowiązku skła-
dania (w przypadku nowych mieszkańców)  
lub aktualizowania informacji mających 

wpływ na stawkę opłaty za odbiór odpadów. 
Pierwsza deklaracja składana jest w termi-
nie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 
nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 
powstania na danej nieruchomości odpa-
dów komunalnych. Nowa deklaracja, czyli 
aktualizacja danych, składana jest w termi-
nie do 10 dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Razem z wymiarem podatków od nierucho-
mości mieszkańcy otrzymają informację na 

temat nowych stawek (35 zł od osoby mie-
sięcznie), możliwych zniżkach i sposobach 
i terminach uiszczania opłat. 
Warto też przestrzegać wymogów zwią-
zanych z segregacją odpadów. Będzie to 
coraz bardziej skrupulatnie kontrolowane 
podczas odbioru. Mieszkańcy, którzy nie 
segregują odpadów lub robią to niepra-
widłowonarażeni będą na wysokie opłaty 
„karne”.

Segregujmy - to się opłaca!

◊  ŁG
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Miesiąc temu ogłosiliśmy konkurs doty-
czący Białej Damy. Ponieważ już na po-
czątku tego roku dotarło do redakcji pięć 
wyczekiwanych, sprezentowanych przez 
Stowarzyszenie Teatralne „Legion” broszur 
przybliżających postać sławnej Teofili  mo-
żemy rozstrzygnąć zmagania.
Oto prawidłowe odpowiedzi:
1. Ilu mężów miała Biała Dama? 
Była dwukrotnie zamężna.
2. Jak miała na imię Biała Dama? 
Oczywiście Teofila.
3. Gdzie jest pochowana Biała Dama?
 W Kolegiacie Kórnickiej.
4. Jakiej maści (koloru) jest koń, na którym 
w nocy, wg legendy, jeździ Biała Dama? 
To wierzchowiec czarny.
5. Co na portrecie Biała Dama trzyma w le-
wej ręce? Trzyma wachlarz.
6. W którym roku urodziła się Biała Dama? 
Najpewniej w 1714, choć na odwrocie sław-
nego obrazu podano rok 1715.
7. Jakie „robaczki” hodowała Biała Dama? 
Były to jedwabniki.
8. Jak nazywano osadników, sprowadzanych 
z przez Białą Damę do Kórnika i okolic, z za-
granicy? Byli to Olędrzy. 
9. W którym mieście odbył się ślub rodziców 
Białej Damy? Było to na Świętej Górze pod 
Gostyniem

Pięcioro osób, które jako pierwsze prawidło-
wo odpowiedziały na pytania konkursowe,  
poinformowaliśmy już o możliwości odbioru 
nagród. 

Co wiesz
o Teofili?

◊  ŁG

Wyniki konkursu plastycznego 
„Na rowerze – zdrowo i bezpiecznie”

Przyznane wyróżnienia:
Kategoria I – klasa III szkół podstawowych 
i młodsi:
- Sara Lewandowska,
- Helena Tokarz-Wasik,
Kategoria II – klasy IV-VIII szkół podstawo-
wych:
-Ludwika Rolnik,
- Kategoria III – uczniowie szkół ponadpod-
stawowych i starsi:
- Paulina Pawlik
- Bartosz Wesołek

Wyniki 
konkursu

◊  SK

Dofinansowanie kosztów inwestycji 
w zakresie ochrony środowiska i go-

spodarki wodnej

Rada Miasta i  Gminy Kórnik dnia 25 
listopada 2020 roku podjęła uchwałę nr 
XXVI/353/2020 w sprawie zasad udziela-
nia dotacji celowej na dofinansowanie 
kosztów inwestycji w zakresie ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej.

Jakie inwestycje mogą zostać dofinan-
sowane?    (za   1 §  uchwały):                   
1) modernizacji systemu grzewczego 
związanego z likwidacją, rozumianą jako 
trwałe odłączenie od systemu grzew-
czego, źródła ciepła opalanego paliwem 
stałym, niespełniającego wymagań jako-
ściowych szczegółowo określonych w §4 
uchwały i jego zastąpieniu, jednym z niżej 
wymienionych źródeł ciepła:
a) kocioł gazowy,
b) kocioł elektryczny lub urządzenie elek-
tryczne będące bezpośrednim źródłem 
energii cieplnej, 
c) kocioł olejowy,
d) pompa ciepła,
e) kocioł na paliwo stałe spełniający 
wymagania jakościowe szczegółowo 
określone w § 4;
2) montażu w systemie grzewczym źródła 
wykorzystującego energię odnawialną np. 
kolektor słoneczny, pompa ciepła;
3) montażu mikroinstalacji do produkcji 
energii elektrycznej, w rozumieniu ustawy 
z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 
źródłach energii (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 
261 z późn. zm.);
4) montażu przydomowej oczyszczalni 
ścieków;
5) wykonaniu systemu podziemnego lub 
naziemnego magazynowania wody opa-
dowej wraz z instalacją umożliwiającą jej 
zagospodarowanie.

Dofinansowana inwestycja musi speł-
niać następujące kryteria:
1) inwestycje wymienione w ust. 2 pkt 1, 2 
i 3 realizowane będą w istniejącym lokalu 
lub budynku mieszkalnym. Dopuszcza 
się montaż dotowanego urządzenia 
w obiekcie budowlanym innym niż bu-
dynek mieszkalny lub na wolno stojącej 
konstrukcji, pod warunkiem, że urządze-
nie będzie służyło celom mieszkaniowym;
2) w przypadku realizacji inwestycji, o któ-
rej mowa w ust. 2 pkt 1 lit. e, wymagane 
jest pisemne oświadczenie dysponentów 
sieci ciepłowniczej i gazowej o braku moż-
liwości podłączenia budynku lub lokalu 
mieszkalnego do sieci ciepłowniczej lub 
gazowej, w terminie 12 miesięcy od dnia 
złożenia wniosku o udzielenie dotacji;
3) inwestycja wymieniona w ust. 2 pkt 
4 realizowana będzie poza terenami 
objętymi systemem kanalizacji zbiorczej, 
zakończonym oczyszczalnią ścieków oraz 
na terenie pozbawionym sieci kanalizacji 

sanitarnej, gdy budowa sieci nie jest 
planowana w ciągu 5 lat od dnia złożenia 
wniosku o udzielenie dotacji;
4) inwestycja wymieniona w ust. 2 pkt 5 
ma na celu zbieranie wody deszczowej 
służącej nawadnianiu terenów zielonych 
w okresie suszy.

Wysokość dotacji wynosi:
1) 50% udokumentowanych kosztów, lecz 
nie więcej niż 6 000,00 zł brutto, w przy-
padku inwestycji, o których mowa w § 
1 ust. 2 pkt 1 uchwały, z zastrzeżeniem 
ust. 1;
2) 50% udokumentowanych kosztów, lecz 
nie więcej niż 3 000,00 zł brutto, w przy-
padku inwestycji, o których mowa w § 
1 ust. 2 pkt 2 uchwały, z zastrzeżeniem 
ust. 1;
3) 30% udokumentowanych kosztów, lecz 
nie więcej niż 2 000,00 zł brutto, w przy-
padku inwestycji, o których mowa w § 1 
ust. 2 pkt 3 i 4, uchwały z zastrzeżeniem 
ust. 1;
4) 50% udokumentowanych kosztów, lecz 
nie więcej niż 1 000  zł brutto, w przypad-
ku inwestycji, o których mowa w § 1 ust. 
2 pkt 5, z zastrzeżeniem ust. 1.
2. Dotacja udzielana będzie dla inwestycji, 
które zostaną zrealizowane do 31 paź-
dziernika danego roku.
3. Dotacje udzielane będą do wysokości 
środków finansowych zarezerwowanych 
na ten cel w  budżecie miasta i  gminy 
Kórnik.

Kosztami objętymi dotacją są:
1) koszty nabycia i montażu urządzeń oraz 
osprzętu instalacji wewnętrznej niezbęd-
nych do realizacji inwestycji;
2) koszty nabycia i montażu wewnętrznej 
instalacji c.o. i c.w.u., a w przypadku, kiedy 
budynek lub lokal mieszkalny ogrzewany 
był przy wykorzystaniu pieców kaflowych 
również koszty nabycia i montażu grzej-
ników;
3) koszty nabycia i montażu wkładu ko-
minowego, w przypadku modernizacji 
systemu odprowadzania spalin, niezbęd-
nego do prawidłowego funkcjonowania 
nowego źródła ogrzewania;
4) wartość podatku i  usług (VAT), jeśli 
beneficjentowi nie przysługuje prawo 
do obniżenia kwoty podatku należnego 
o kwotę podatku naliczonego lub ubie-
gania się o zwrot podatku VAT.

Wszystkich zainteresowanych dofinanso-
waniem zapraszamy do uważnej lektury 
uchwały regulującej jego przyznawanie 
lub do osobistego kontaktu z Wydziałem 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMiG 
Kórnik, plac Niepodległości 41, tel. 61 
8170 411 wew. 671.
Link do aktów prawnych dotyczących 
kórnickiego programu: 
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ 
legalact/2020/9523/

Mam przyjemność powiadomić Państwa, 
iż Nasza inicjatywa obywatelska w postaci 
Apelu do Marszałka Sejmu oraz Senatu 
wystosowana w związku z koniecznością 
wprowadzenia zmian w ustawodawstwie 
w kwestiach odpadów, znalazła poparcie 
wśród posłów na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej.
W  dniu 16 listopada 2020 r. pan poseł 
Franciszek Sterczewski zainteresował 
się wysłanymi przeze mnie materiałami: 
Naszym Apelem oraz projektem Apelu 
gminnego (uchwałą z  dnia 25.11.2020 
podpisaną przez 18 Radnych Miasta i Gmi-
ny Kórnik). Na ich bazie 02.12.2020 r. wraz 
z  innymi posłami wniósł Interpelację nr 
15990 do Ministra Klimatu i Środowiska 
w sprawie zmian w systemie gospodarki 
odpadami komunalnymi.
Podaję link do interpelacji:  https://
www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.
xsp?typ=INT&nr=15990

Warto dodać, iż apel gminny podpisali 
– również radni Miasta i  Gminy Kórnik, 
którzy nie głosowali za wprowadzeniem 
wyższej opłaty za odbiór odpadów. Tym 
samym wyraziliśmy natychmiastową 
potrzebę zmiany przepisów prawnych 
regulujących kwestie odpadów, które 
wpływają bezpośrednio i wprost na wy-
sokość stawek.
W chwili obecnej prowadzę również roz-
mowy z panem Karolem Wójciak z Zespo-
łu roboczego ds. recyklingu i gospodarki 
odpadami przy Rzeczniku Małych i Śred-
nich Przedsiębiorców. Przygotowujemy 
kolejne materiały na drugą interpelację 
dla pana posła Franciszka Sterczewskiego. 
Panie pośle dziękujemy.
Jednocześnie bardzo dziękuję mieszkań-
com za wsparcie akcji z podpisami oraz 
informacje o możliwych kanałach komu-
nikacji i pozyskania wiedzy szczegółowej.
Razem możemy więcej!

Interpelacja nr 15990
do ministra klimatu i środowiska
w sprawie zmian w systemie gospodar-
ki odpadami komunalnymi
Zgłaszający: Franciszek Sterczewski, 
Hanna Gill-Piątek, Klaudia Jachira, To-
masz Aniśko, Małgorzata Tracz, Urszula 
Zielińska
Data wpływu: 02-12-2020

Szanowny Panie Ministrze,
w  ostatnich latach ustawodawca wpro-
wadził szereg regulacji zmieniających sys-

W sprawie
cen odpadów

tem segregacji odpadów i przepisy z nim 
związane. Starania o  należytą ochronę 
środowiska należy ocenić pozytywnie – to 
jeden z podstawowych obszarów, o które 
organy państwa zobowiązane są dbać. 
Jednak koszty wspomnianych zmian w zbyt 
dużej części ponoszą organy samorządo-
we. Dlatego władze centralne powinny 
zadbać o  proporcjonalny do możliwości 
rozkład odpowiedzialności za ten aspekt 
ochrony środowiska.
Ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach wprowa-
dzony został obowiązek segregacji odpa-
dów na pięć frakcji. System jest bardzo 
kosztowny – na przestrzeni roku spowodo-
wał wzrost kosztów gospodarki odpadami 
o  ok. 20 procent. U  jego podstaw leży 
słuszne założenie, że podział surowców 
w  trakcie segregacji odpadowej pozwoli 
na ich późniejsze zagospodarowanie, czyli 
recykling. Tymczasem w  rzeczywistości 
gminy nie zarabiają na odpadach. Co 
więcej, obecnie muszą dopłacać kilkaset 
złotych do każdej tony branej makulatury 
czy tworzyw sztucznych. Przechowywanie 
surowców wtórnych przez dłuższy okres 
nie jest możliwe z  dwóch przyczyn: ma-
gazynowanie generuje koszty, a  surowce 
wtórne, które w krótkim okresie od zbiórki 
nie zostaną przetworzone stają się bez-
użytecznym odpadem. Brak recyklerów, 
czyli podmiotów, które byłyby skłonne 
skupować segregowane odpady, zaburza 
funkcjonowanie systemu gospodarki od-
padami. Z kolei za magazynowanie surow-
ców ponad rok gminy zostaną obarczone 
wysokimi karami, ponieważ nie osiągną 
zakładanego poziomu recyklingu.
Te czynniki powodują wzrost ilości wy-
twarzanych odpadów, a  w  konsekwencji 
drastyczne podwyżki opłat za wywóz 
nieczystości w  wielu gminach. Przy tym 
wzrost opłat bezpośrednio wiąże się ze 
wzrostem cen proponowanych przez firmy 
uczestniczące w przetargach publicznych. 
Wielokrotnie firmy trudniące się odbiorem 
odpadów zamiast konkurować między 
sobą, tworzą konsorcja i dyktują wygóro-
wane warunki cenowe. Rywalizujące z nimi 
w przetargach gminne spółki są niekonku-
rencyjne, ponieważ gmin nie stać na ich 
prawidłowe doinwestowanie. Jednocześnie 
ustawa o  utrzymaniu czystości i  porząd-
ku w  gminach nie obciąża producentów 
opłatami za utylizację wprowadzonych na 
rynek opakowań.
Wobec tej kryzysowej sytuacji należy roz-
ważyć rozwiązania przyjęte w innych pań-
stwach. W Austrii, Niemczech lub Czechach 
opłaty użytkowników ograniczono wyłącz-
nie do odbioru śmieci zmieszanych i bio. 
Według tego schematu odbiór odpadów 
segregowanych powinien być pokrywany 
z obowiązkowych dopłat producentów (na 
przykład w Austrii dopłata do tony odpa-
dów segregowanych wynosi ok. 600 euro, 
w Polsce to ok. 3,5 euro). W konsekwencji 
użytkownicy zachodni płacą za odbiór 

odpadów mniej niż w Polsce.
Jednak już teraz dostępne są rozwiązania 
poprawiające tę sytuację. Należą do nich:
- wprowadzenie zasady „zanieczyszczają-
cy płaci”; oznacza ona, że podmiot, który 
wprowadza kłopotliwe opakowanie na 
rynek, powinien ponosić podwójne opłaty ze 
względu na konieczność dalszej kosztownej 
segregacji,
- zmiany w  niekorzystnych dla obywateli 
i obywatelek przepisach dotyczących stawek 
preferencyjnych dla nieruchomości nieza-
mieszkałych; obecnie są one utrzymywane 
na minimalnym, wysoce nieopłacalnym 
poziomie, a gmina, która podejmie decyzję 
o  włączeniu podmiotów biznesowych do 
systemu odbioru odpadów, naraża się na 
konieczność podwyższenia opłat,
- zmiana i wprowadzenie w życie przepisów 
prawnych likwidujących preferencyjne 
stawki dla nieruchomości niezamieszkałych; 
wyłącznie zmiana na poziomie przepisów 
rangi ustawowej, nie zaś gminnych syste-
mów odbioru odpadów wykluczających 
poszczególne podmioty przyniesie oczeki-
wane efekty; wykluczenie podmiotów biz-
nesowych, do którego zmuszane są gminy, 
jest działaniem szkodliwym, prowadzącym 
do zwiększenia smogu i utraty przez samo-
rządy kontroli nad strumieniem odpadów 
na własnym terenie,
- zmiany prawne minimalizujące produkcję 
trudnych do utylizacji opakowań i skłania-
jące producentów do wytwarzania pro-
duktów/opakowań, które będą pochodziły 
z surowców wtórnych,
- urynkowienie kosztów gospodarki od-
padami komunalnymi przez właścicieli 
nieruchomości niezamieszkałych; obecnie 
obowiązuje limit maksymalnej stawki opłat 
za dany pojemnik/kontener, który został ob-
niżony w wyniku ustawowych regulacji i jest 
ponad 2-krotnie niższy niż stawki rynkowe,
- refinansowanie przez budżet państwa ulgi 
z  tytułu honorowania kart dużej rodziny 
i Ogólnopolskiej Karty Seniora w gospodar-
ce odpadami komunalnymi.

W  związku z  powyższym zwracam się do 
Ministerstwa Klimatu i Środowiska z nastę-
pującymi pytaniami:
1. Dlaczego wprowadzono regulacje nad-
miernie obciążające instytucje samorzą-
dowe kosztami gospodarki odpadami ko-
munalnymi? Czy zmiany były konsultowane 
z organami samorządowymi?
2. Czy ministerstwo monitorowało wpływ 
wskazanych regulacji na sytuację finan-
sową samorządów bądź w  inny sposób 
współpracowało z  tymi organami w  celu 
oceny i  ewentualnej korekty wprowadzo-
nych zmian?
3. Czy ministerstwo planuje wprowadzenie 
wymienionych wyżej rozwiązań? Jeśli tak, 
to których dokładnie i  co uniemożliwia 
wprowadzenie pozostałych? Jeśli nie, to 
dlaczego?
Z poważaniem

◊  Anna Maria Andrzejewska
Radna RMiG Kórnik

◊  Franciszek Sterczewski
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Dzień 21 grudnia 2020 r. zapisze się w hi-
storii Szkoły Podstawowej w Kamionkach 
jako jeden z ważniejszych. Nastąpiło wtedy 
oficjalne nadanie szkole imienia Sprawie-
dliwych wśród Narodów Świata. Ze wzglę-
du na obowiązujące przepisy i wynikające 
z nich ograniczenia spotkanie odbyło się 
w reżimie sanitarnym i w bardzo wąskim 
gronie. Punktualnie o godz. 12 dyrektor 
szkoły pan Wojciech Dziuda przywitał przy-
byłych gości, wśród których byli: Burmistrz 
Miasta i Gminy Kórnik pan Przemysław Pa-
cholski, wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
i Gminy Kórnik pani Anna Andrzejewska, 
przewodniczący komisji rewizyjnej pan 
Jerzy Walczyk, zastępca przewodniczącej 
rady rodziców pani Dominika Buczkow-
ska oraz ks. Jakub Lechniak. Uroczystość 
rozpoczęła się od wspólnego odśpie-
wania hymnu państwowego. Następnie 
pani Anna Andrzejewska odczytała treść 
uchwały Rady Miasta i  Gminy Kórnik 
w  sprawie nadania imienia Sprawie-
dliwych wśród Narodów Świata Szkole 
Podstawowej w Kamionkach, a pan Jerzy 
Walczyk przedstawił uzasadnienie decyzji. 
Z kolei głos zabrał burmistrz Przemysław 
Pacholski, który pogratulował dyrekcji, 
nauczycielom i uczniom trafnego wyboru 
patrona szkoły. Chwilę później nastąpiło 
uroczyste przekazanie sztandaru dyrek-

torowi szkoły, który następnie powierzył 
go uczniom jako symbol najwyższych 
wartości, honoru i tradycji. 
Ważnym punktem uroczystości było 
wspólne odśpiewanie hymnu szkoły pt. 
„Blisko ludzi” wraz z  uczennicą Oliwią 
Held z klasy 7f. Słowa hymnu napisał pan 
Maciej Maciołek, a muzykę skomponowała 
pani Barbara Szelągiewicz wraz z panem 
Dariuszem Tarczewskim. Szczególnym 
momentem uroczystości było wystąpienie 
dyrektora szkoły, który podkreślił wagę 
przesłania wszystkich Sprawiedliwych 

wśród Narodów Świata od dziś towarzy-
szącego także uczniom z Kamionek – „Kto 
ratuje jedno życie, ratuje cały świat” oraz 
przedstawił współczesne znaczenie słowa 
sprawiedliwy. Na zakończenie odbyła się 
część artystyczna. Najpierw goście obej-
rzeli etiudę teatralną pt. „Pytania i milcze-
nie” napisaną i przygotowaną przez pana 
Macieja Maciołka wraz z uczniami: Wikto-
rem Karasiewiczem, Izabelą Walkowiak, 
Julią Eckert, Melanią Janicką, Aleksandrą 
Ochowiak, Oliwią Andrzejewską, Agatą 
Gratkowską, Wiktorią Ratajską, Marią 
Stelmaszyk oraz Niną Cardet. Następnie 
wysłuchano utworu muzycznego z filmu 
pt. „Lista Schindlera” w  wykonaniu pani 
Barbary Szelągiewicz. Spotkanie zakończy-
ło się wręczeniem zaproszonym gościom 
pamiątkowych medali. 

Uroczystości nadania imienia towarzyszyły 
wystawy prac uczniowskich oraz fotografii 
dokumentujących działania uczniów i na-
uczycieli poprzedzające dzisiejsze święto. 
Zaprezentowanie sztandaru społeczności 
szkolnej nastąpi w bardziej sprzyjających 
warunkach, kiedy będzie można bezpiecz-
nie spotkać się na terenie szkoły.

Sprawiedliwych wśród Narodów Świata...
Z cyklu
„Wiadomości z Ogrodów Kórnickich”

Kto z  nas nie słyszał określenia „polska 
złota jesień”? Nasuwa się ono na myśl 
zwłaszcza wtedy, gdy możemy spacerować 
wśród liści szeleszczących pod stopami 
i spoglądać na kolorowe drzewa rosnące 
wokoło. Dlaczego drzewa o tej porze roku 
przedstawiają nam tak piękny spektakl?
W  ten właśnie sposób drzewa i  krzewy 
liściaste rosnące naturalnie w naszej strefie 
klimatycznej przygotowują się na nadejście 
zimy. Liście drzew iglastych są wąskie, mają 
niewielką powierzchnię, a  dodatkowo 
pokryte są woskami i grubą skórką, a  te 
cechy chronią je przed niską temperaturą. 
Drzewa liściaste natomiast w większości 
nie są odporne na mróz i zawarta w nich 
woda zwyczajnie zamarzłaby, powodując 
uszkodzenia komórek i  tkanek. Dlatego 
drzewa liściaste czynią przygotowania do 
zimy zanim nadejdzie mróz.
Skąd jednak drzewa „wiedzą”, że nadchodzi 
jesień? Przecież nie każdego roku tempe-
ratury są takie same i mimo coraz cieplej-
szych jesieni i zim rośliny te niezmiennie 
gubią liście wraz z końcem lata i nastaniem 
jesieni. Otóż drzewa rejestrują skracanie 
się długości dnia dzięki specjalnym recep-
torom, takim jak fitochrom, który pozwala 
wykryć światło czerwone oraz kryptochrom 
wykrywający światło niebieskie. Dzięki nim 
rośliny mogą wyśledzić zmiany w długości 
dnia i  uruchamiać procesy prowadzące 
w  konsekwencji do zmiany zabarwienia 
liści, a później do ich zrzucania.
A skąd w  takim razie biorą się te piękne 
kolory liści? Wszystko za sprawą barw-
ników fotosyntetycznych znajdujących 
się w komórkach roślinnych, a dokładnie 
w  organellach zwanych chloroplastami. 
Barwniki fotosyntetyczne są substancjami 
umożliwiającymi roślinie pobieranie energii 
słonecznej, a głównym z nich jest chlorofil, 
nadający liściom kolor zielony. To on naj-
bardziej wydajnie przechwytuje energię 
i dlatego jest go najwięcej w liściach, a to 
powoduje, że pozostałe barwniki są przez 
niego przyćmione i stają się niewidoczne. 
Jesienią jednak rośliny wycofują substancje 
z liści, chlorofil ulega rozkładowi, a budują-
ce go cząsteczki gromadzone są np. w ko-
rzeniach. Dopiero wtedy dostrzec można 
pozostałe barwniki obecne w  liściach, 
które „wychodząc z cienia” chlorofilu pre-
zentują się nam w całej okazałości. Wśród 
najczęściej spotykanych wymienić można 
karoteny, które przeważnie przyjmują bar-
wę żółtą, oraz ksantofile, które mogą być 
żółte, pomarańczowe lub czerwone. Są one 
barwnikami pomocniczymi dla chlorofilu 
i wyłapują część energii promieniowania, 
przekazując ją dalej właśnie na chlorofil, 
a oprócz tego do ich głównych zadań na-
leży neutralizacja wolnych rodników, które 

mogłyby uszkodzić wrażliwe chloroplasty.
Zawartość chlorofilu w liściach zmienia się 
nie tylko jesienią. U roślin, które poddane 
są działaniu stresów, np. suszy, również 
zaobserwować można zmniejszenie ilości 
tego składnika. Przez badanie zawartości 
barwników fotosyntetycznych naukow-
cy ocenić mogą kondycję rośliny zanim 
zmiany zabarwienia liści stają się widoczne 
„gołym okiem”. Zawartość chlorofilu wyko-
rzystywana jest jako jeden ze sposobów 
oceny kondycji drzew w warunkach eks-
perymentów, które są prowadzone w In-
stytucie Dendrologii PAN. W jednym z nich 
zawartość chlorofilu wykorzystana została 
jako jeden z czynników określających kon-
dycję drzew w warunkach ograniczonego 
nawożenia. Rośliny pozbawione nawożenia 
posiadają mniej chlorofilu w  liściach niż 
te, którym dostarczany jest nawóz w opty-
malnych ilościach. To jednak tylko jeden 
z przykładów, gdyż rośliny reagują zmniej-
szeniem zawartości chlorofilu na bardzo 
wiele czynników stresowych, a u gatunków 
dwupiennych (rosnących jako osobniki mę-
skie i żeńskie) obserwuje się nawet różnice 
w zawartości chlorofilu pomiędzy płciami.
Gdy roślina wycofa już najcenniejsze sub-
stancje, liść przestaje być jej potrzebny; 
dlatego na styku ogonka liściowego z łody-
gą wytwarza się zbiór komórek zwany war-
stwą odcinającą. Cały proces jej tworzenia 
regulowany jest przez hormony roślinne. 
To właśnie tam za pomocą specjalnych 
enzymów wytwarzanych przez roślinę na-

stępuje trawienie blaszki środkowej, czyli 
struktury łączącej ze sobą poszczególne ko-
mórki roślinne. Gdy połączenia pomiędzy 
komórkami stają się nietrwałe, liść łatwo 
ulega oderwaniu i  strąceniu przez wiatr, 
a gdy zespolenie komórek staje się wyjątko-
wo słabe, liść opaść może nawet jedynie na 
skutek grawitacji, pod własnym ciężarem. 
Na tym jednak rola liści się nie kończy. Ten 
szeleszczący, kolorowy „dywan”, po którym 
stąpamy jesienią, z czasem ulega rozkła-
dowi, a zawarte w nim substancje mogą 
zostać ponownie pobrane przez korzenie 
drzew. W ten sposób kończy się kolorowe 
widowisko, jakiego jesteśmy świadkami 
każdego roku, a  drzewo przygotowane 
na niskie temperatury czeka do wiosny, 
by znów wytworzyć liście i rozpocząć inne 
widowisko, tym razem wiosenne, które peł-
ne jest zielonych liści i barwnych kwiatów.

Fot. 1. Klon czerwony, wbrew swej nazwie, 
może przebarwiać się na żółto
Fot. 2. Przebarwione liście parocji perskiej 
mogą utrzymać się nawet do grudnia
Fot. 3. Wiśnie Hilliera w Arboretum Instytutu 
Dendrologii PAN
Fot. 4. Magnolia parasolowata w Arboretum 
Instytutu Dendrologii PAN

 Jesienne widowisko

◊  Mariola Rabska
Instytut Dendrologii PAN

Fot. 1.  

Fot. 2.  

Fot. 3.  

Fot. 4.  

◊  SP Kamionki
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Informujemy, że 29 Finał WOŚP odbę-
dzie się 31 stycznia 2021 roku. 
Na ulice gminy wyjdą wolontariusze  
z puszkami – młodzież, która tę niedzielę 
chce poświęcić na rzecz zbiórki pieniędzy 
dla  chorych dzieci. Prosimy o życzliwe  ich 
potraktowanie.

Z uwagi na sytuację epidemiczną nie or-
ganizujemy w tym roku imprezy masowej. 
Zbiórkę dla WOŚP prowadzimy już, i to na 
dwa sposoby:
 wpłat na konto bankowe  WOŚP  nr  58 

1140 1010 8525 2021 0000 2571.
 eskarbonkę - znajdziecie ją na Fb  „WOŚP 

Sztab Kórnik” lub wpisując link:
https://eskarbonka.wosp.org.pl/g1z2j9/

A  już wkrótce na  utworzonym  koncie  
Allegro będzie możliwość wylicytowania  
różnych ciekawych  przedmiotów, więc  
polecamy  aby zaglądać na stronę: 
https://allegro.pl/uzytkownik/szatann1981
Zachęcamy Państwa do  udziału w 29 Finale 
WOŚP.

W tym roku wspieramy laryngologię, oto-
laryngologię i diagnostykę głowy. 
Się ma!  

Wiadomości ze sztabu WOŚP Kórnik

◊  Sztab 2571  Kórnik
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Oddziały wielkopolskie w walkach 
o wschodnią granicę Rzeczypospolitej

27 grudnia świętowaliśmy 102. rocznicę 
wybuchu Powstania Wielkopolskiego. 
Pamiętając o bohaterskich czynach Wiel-
kopolan – w tym, niezmiernie zasłużonej 
dla losów zwycięskiego zrywu, Kompanii 
Kórnickiej – nie można przeoczyć także 
ich roli w zmaganiach o kształt wschod-
niej granicy Rzeczypospolitej. 

O  znaczącej obecności Poznańczyków 
w  Bitwie Warszawskiej i  wcześniejszych 
działaniach zbrojnych na tych terenach 
przypomina wydawnictwo albumowe „Od-
działy wielkopolskie w walkach o wschodnią 
granicę Rzeczypospolitej”, pod redakcją Ada-
ma Pleskaczyńskiego i Michała Krzyżaniaka. 
Wydawcami tej ważnej książki są Instytut 
Pamięci Narodowej, Muzeum Powstańców 
Wielkopolskich w Lusowie oraz Fundacja 
Zakłady Kórnickie. Publikację przygotował 

Instytut Pamięci Narodowej – Oddział 
w Poznaniu.
Ze wstępu:
Setna rocznica Bitwy Warszawskiej to doskona-
ła okazja do przypomnienia roli, jaką w wojnie 
z bolszewikami odegrali żołnierze wywodzący 
się z formacji utworzonych na ziemiach byłego 
zaboru pruskiego. Większość z nich stanowili 
mieszkańcy tzw. prowincji poznańskiej, czyli 
tej części Wielkopolski, która na początku XIX 
stulecia została zaanektowana przez Prusy 
i poddana bezprecedensowej, trwającej wiele 
dziesięcioleci germanizacji. [...] 
Wielkopolanie od samego początku rozumieli 
wspólnotę losu z odradzającym się państwem 
polskim. Zanim na dobre minęło niemieckie 
zagrożenie, wysłano z Wielkopolski pierwsze 
oddziały na odsiecz Lwowa i później do walk 
w Małopolsce Wschodniej oraz na Wileńsz-
czyznę zagrożoną bolszewicką ofensywą. 
Pełne wykorzystanie potencjału militarnego 
Wielkopolski stało się możliwe po podpisaniu 
przez Niemcy traktatu pokojowego 28 czerwca 
1919. Sformowane tutaj i świetnie wyszkolone 
pułki miały odegrać w obronie młodej republiki 
bardzo istotną rolę. 
Niniejszy album przybliża tę szerzej nieznaną 
historię i  jej głównych bohaterów, żołnierzy 
wielkopolskich.

Album można nabyć w siedzibie Fundacji 
Zakłady Kórnickie, pisząc uprzednio na ad-
res sekretariat@fzk.pl. Cena: 39 zł.

Oddziały wielkopolskie w  walkach 
o  wschodnią granicę Rzeczypospolitej, 
red. Adam Pleskaczyński, Michał Krzyża-
niak, IPN, Muzeum Powstańców Wielko-
polskich w  Lusowie, Fundacja Zakłady 
Kórnickie, Poznań–Warszawa 2020, 220 s.,  
ISBN 978-83-8098-211-6

Zapraszamy
do lektury

◊  Danuta Podolak FZK

Żurawski Edmund (1899-1919). Harcerz. 
Powstaniec Wielkopolski Kompanii Kór-
nickiej. Poległ pod Zbąszyniem. 

Na cmentarzu w  Łomnicy znajduje się 
bezimienna mogiła, miejsce wiecznego 
spoczynku Edmunda Żurawskiego syna 
Ignacego Żurawskiego i  Maryanny Żu-
rawskiej z  domu Smolarkiewicz. Jego 
biografii nikt nie napisał, został jednak 
symbolicznie upamiętniony przez Kór-
niczan nazwiskiem na zbiorowej mogile 
powstańczej na cmentarzu w Kórniku.

Wojna o  wyzwolenie Wielkopolski spod 
jarzma Pruskiego, zwana Powstaniem 
Wielkopolskim, okupiona została licz-
nymi ofiarami, często młodych skautów 
i  żołnierzy. Jednym z  nich był Edmund 
Żurawski. W  niektórych opracowaniach 
błędnie używa się imienia Edward.
W czasie drugiej wojny światowej więk-
szość dokumentów związanych z Powsta-
niem Wielkopolskim przepadła, podobnie 
stało się w czasie powojennym. Towarzy-
stwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 
założone w 1989 r. próbuje przywracać 
pamięć o  bohaterskich powstańcach 
poprzez opracowywanie biogramów 
uczestników Powstania Wielkopolskiego 
1918/1919. W 2019 r. ukazał się 16. tom 
edycji Powstańcy Wielkopolscy. Pamięć 
o  uczestnikach powstania jest pielę-

gnowana w  rodzinach, niestety często 
fragmentarycznie i  z  licznymi błędami 
faktograficznymi. Przechowywane są 
nieliczne już pamiątki: dokumenty, zdję-
cia, odznaki, odznaczenia – nie zawsze 
właściwie opisane. Liczne miejsca upa-
miętniające te wydarzenia niestety też 
są obciążone błędami. 
Pamięć o Edmundzie Żurawskim jest za-
pisana na pamiątkowych tablicach w Kór-
niku: na tablicy na ścianie kościoła oraz 
na mogile powstańczej na cmentarzu 
parafialnym. Niestety Edmund Żurawski 

nie doczekał się dotychczas opracowania 
biograficznego.
Edmund Żurawski urodził się 11 listopada 
1899 r. w  Kórniku przy Rynku 24, gdzie 
rodzice, Ignacy (6.06.1865-13.08.1937) 
i  Maryanna (7.08.1868-18.06.1908) ze 
Smolarkiewiczów urodzona w Radzewie, 
posiadali piekarnię. Ojciec Edmunda 
urodził się w Kościanie, tam poznał swoją 
żonę i  osiadł w  Kórniku. Był członkiem 
Bractwa Kurkowego w  Kórniku, tak jak 
jego szwagier Jachnik. Należał również do 
cechu piekarzy. 

Edmund Żurawski - powstaniec z Kórnika

Z głębokim żalem przyjęliśmy wia-
domość o śmierci

pracownika Spółki JAGROL,  
zatrudnionego od 8 lat w dziale 
produkcji zwierzęcej–fermie krów  
w Szczodrzykowie.

Rodzinie zmarłego składamy wyrazy 
szczerego współczucia.

 

śp. Krzysztofa 
      Kulona

Zarząd i pracownicy Spółki Jagrol

Pierworodny syn Stanisław urodzony 
w 1893 r. utopił się w 1911 r. w Jeziorze 
Kórnickim. Para miała również cztery 
córki: Zofię (ur. 1896), Eleonorę (ur. 1898), 
Klementynę (ur. 1902) i Halinę (ur. 1907).
Dnia 18 czerwca 1908 r., w  Boże Ciało, 
zmarła Maryanna Żurawska. Po śmierci 
żony Ignacy ożenił się ponownie z Mag-
daleną (16.07.1870-4.02.1946) z Tłoków, 
z którą mieli córkę Marię. Żurawscy wy-
chowali dzieci w  duchu patriotycznym, 
zaangażowane społecznie.  Po ukończe-
niu Szkoły Powszechnej w  Kórniku Ed-

mund kontynuował naukę w Gimnazjum 
w Kościanie. Jako czternastolatek wrócił 
do Kórnika i  rozpoczął naukę zawodu 
w piekarni ojca. Był członkiem zawiązanej 
w 1913 r. Drużyny Harcerskiej im. Józefa 
Poniatowskiego. Jako uczeń zawodu 
piekarskiego należał do Towarzystwa 
Terminatorów i pełnił funkcję skarbnika.
Siostry Edmunda, Klementyna i  Halina, 
zdobyły wykształcenie nauczycielskie. 
Po ukończeniu 17 lat Edmunda Żuraw-
skiego powołano do odbycia służby woj-
skowej. W okresie unitarnym służył w 2. 
kompanii batalionu 19. pułku piechoty 
w Zgorzelcu. Następnie służył w 46. Pułku 
Piechoty im. Hrabiego Kirchbacha w Po-
znaniu w oddziale sanitarnym. Pod koniec 
1918 r. znalazł się w Kórniku i zgłosił się 
ochotniczo do Kompanii Kórnickiej, gdzie 
przydzielono go do drużyny harcerskiej, 
z zadaniami łączności oddziału sanitariu-
szy. Dnia 6 stycznia 1919 r. z Kompanią 
Kórnicką działającą w ramach batalionu 
śremskiego jako IV Kompania wyruszył 
pod dowództwem Stanisława Celichow-
skiego na front zachodni pod Zbąszyn. 
Dnia 7 stycznia 1919 r. Kompania Kórnic-
ka zajęła pozycję w Łomnicy. 

W  trzecim rozdziale „Wyprawy Zbąszyń-
skiej” pt. „Atak na Zbąszyń” wydanej 
w  1935 r. Stanisław Celichowski opisuje 
jak 11 stycznia 1919 r. zginął Edmund 
Żurawski.
Podstawą planu uderzenia na Zbąszyń miał 
być niespodziewany atak kompanii kórnickiej 
od północy, tj. z boku pozycji nieprzyjaciela, 
a  sekundować miał mu atak od wschodu 
kompanii jarocińskiej przez most kolejowy 
na dworzec… O świcie 1 i 2 pluton kompanii 
kórnickiej runął przez tor do ataku. Od razu 
Strzyżewo odżyło, w oknach każdego prawie 
domu błysnęły strzały, gruchnęły granaty, 
a z boku zaterkotały karabiny maszynowe. 

Gdym dobiegł do ściany domu zbawczej 
i  obejrzałem się by wydać dalsze rozkazy, 
zdrętwiałem. Obok mnie stał Wierniewski, 
pozatem byłem sam. Zrozumiałem! Kompa-
nia dostała się w krzyżowy ogień kulomiotów 
z przodu, z boku i atak się załamał. Jak się 
później dowiedziałem, gdy padł śp. Żurawski. 
2 dalszych śmiertelnie i kilku lżej rannych. 
Kompania się zachwiała.
Poległy Edmund Żurawski został po-
chowany pod Strzyżowem. W  1934 r. 
ekshumowano jego ciało i pochowano na 
cmentarzu w  Łomnicy, gdzie spoczywa 
jako NN. W  tym uroczystym pochówku 
uczestniczył ojciec Ignacy z  siostrą Ed-
munda Klementyną. W zbiorowej mogile 
powstańczej w  Kórniku umieszczono 
symboliczną tabliczkę z napisem:

Nie znalazł wiecznego spoczynku 
w rodzinnem mieście bo leży pochowany 

na polu chwały pod Zbąszyniem
ś.p.

Edmund Żurawski
Szereg. Komp. Kórnickiej

Poległ 11.1.1919
Śmierć ich ofiarna niech służy za przykład

Wszystkim pokoleniom. 

W prasie poznańskiej opublikowano ne-
krolog śp. Edmunda Żurawskiego podpi-
sany przez drużynę harcerską w Kórniku 

im. J. Poniatowskiego. 
Pamięć o Edmundzie Żurawskim jest pie-
lęgnowana w rodzinie. Jego siostra Halina 
urodzona w  1907 r. ukończyła Liceum 
Pedagogiczne w Poznaniu mieszczące się 
przy ul. Ratajczaka. Maria Zamoyska uczyła 
Halinę śpiewu. Po ukończeniu szkoły około 
1930 r. podjęła pracę w banku w Kórniku. 
W 1933 r. wyszła za mąż za Stefana Ste-
kela z miejscowości Garki pod Ostrowem. 
Stefan Stekel pracował w Urzędzie Skar-
bowym w Poznaniu. Kontrolował browary 
i  cukrownie. Po wybuchu wojny rodzina 
Stekelów znalazła się w Generalnej Guber-
ni. Po odzyskaniu niepodległości Stefan 

Stekel był kierownikiem Urzędu Skarbo-
wego w  Rzepinie, a  następnie pracował 
jako Kierownik Wydziału Finansowego Po-
wiatowej Rady Narodowej w Słubicach. Był 
też tłumaczem języka niemieckiego. Osta-
tecznie Stekelowie zamieszkali w Ostrowie 
Wlkp., gdzie w 1945 r. urodziła się ich córka 
Bożena zamężna Olczykowa. To dzięki 
Pani Bożenie Olczykowej oraz jej synowi 
Marcinowi (ur. w 1979 r.) mogłem napisać 
wspomnienie o Edmundzie Żurawskim. 
     
  

◊  Kazimierz Krawiarz
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Wspaniałą tradycją w wielu polskich do-
mach jest rodzinne kolędowanie.
Wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek to 
dobra okazja do bycia razem, do nawią-
zywania i pogłębiania relacji, a  także do 
zaprezentowania swojego talentu muzycz-
nego w gronie rodzinnym.
Taką możliwość dał nam koncert online, 
który odbył się 21 grudnia w Szkole Pod-
stawowej nr 1 w Kórniku. W ten niezwykły 
wieczór uczniowie i  ich rodziny spotkali 
się przed monitorami komputerów i  na 
przekór pandemii stworzyli cudowny 
klimat Świąt Bożego Narodzenia. Gość-
mi „Rodzinnego kolędowania” byli pani 
wicedyrektor Joanna Ignasiak i przewod-
niczący Rady Rodziców – pan Łukasz 
Grzegorowski.
Repertuar kolęd wykonany przez uczniów 
i  ich rodziny był różnoraki. Można było 
usłyszeć zarówno rzewne kujawiaki („Jezus 
Malusieńki”), jak i  żywe mazury („Dzisiaj 
w Betlejem”), czy dostojne polonezy („Bóg 
się rodzi”). Nie zabrakło także pastorałek 
i mniej znanych, często już zapomnianych 
kolęd. Wielu uczniów brawurowo zaśpie-
wało kolędy a cappella, inni z podkładem 
muzycznym, a jeszcze inni grając na instru-
mentach. Nie sposób wymienić wszystkich 
wykonawców tego niezapomnianego wie-

czoru. Samych dzieci, które wzięły udział 
w koncercie było bowiem aż 87. W kolę-
dowaniu pomagali im rodzice, dziadkowie, 
ciocie i wujkowie, którzy wspierali swoje 
pociechy w śpiewaniu, a niejednokrotnie 
sami im przygrywali. Dzięki temu koncert 
przyczynił się do odkrycia wśród dzieci 
i dorosłych wielu ukrytych talentów.
Liczna widownia, w  postaci koleżanek 
i kolegów występujących uczniów, bacznie 
obserwowała i oklaskiwała swoich rówie-
śników przed monitorami komputerów.
Na zakończenie koncertu pani wicedy-
rektor Joanna Ignasiak złożyła wszystkim 
rodzicom i dzieciom ciepłe życzenia zdro-
wych, radosnych świąt. Każde dziecko, 
które wzięło udział w kolędowaniu, zostało 
nagrodzone świątecznym upominkiem 
zakupionym przez Radę Rodziców.
Wszystkim uczestnikom koncertu „Ro-
dzinne kolędowanie” należą się ogromne 
podziękowania za stworzenie niepowta-
rzalnego nastroju bożonarodzeniowego, 
który przywołał miłe wspomnienia i gra-
tulacje, że w tym trudnym dla nas wszyst-
kich czasie udało się wspólnie spotkać 
i kultywować jedną z najstarszych tradycji.

Rodzinne kolędowanie - koncert online

◊  Lidia Jakubowska

W Szkole Podstawowe nr 2 w Kórniku, 
w dniach 11-15 grudnia 2020 r. odbyły 
się warsztaty profilaktyczne „Spinacz-
-online” dla uczniów klas VII i VIII.
Program powstał z  myślą o  tym, by 
wesprzeć młodzież w  trudnym okresie 
dorastania, uświadomić zagrożenia, z ja-
kimi przyjdzie im się zmierzyć, zarówno 
w świecie realnym jak i wirtualnym. Pro-
gram promuje również podejmowanie 
przemyślanych wyborów i planowanie 
dalszej ścieżki zawodowo-edukacyjnej, 
wspiera w  rozwijaniu indywidualnych 
pasji i  zainteresowań oraz kształtuje 
postawę konsekwentnego dążenia do 
osiągania wymarzonych celów.
W  piątkowy wieczór 11 grudnia, wyko-
rzystując możliwości platformy Zoom, 
odbyło się spotkanie dla rodziców, pod-
czas którego prowadzący, Andrzej Koc 
przedstawił zarys programu, niepokojące 
wyniki badań aktywności młodych ludzi 
w  Internecie oraz zakres treści poru-
szanych podczas spotkań z  uczniami.                                                                                      
W poniedziałek i wtorek odbyły się trzy-
godzinne warsztaty online z  udziałem 
młodzieży.                                                                            
Pierwsza część spotkań poświęcona była 
problemowi istnienia dwóch światów - re-
alnego i wirtualnego. W miarę rozwijania 

się dyskusji, uczniowie zauważali wiele 
wspólnych cech obu tych przestrzeni oraz 
to, że świat wokół nas jest jeden i to jego 
kreujemy, przekształcamy, zmieniamy 
poświęcając temu swój czas. Spotkanie 
uświadomiło uczniom, że to od nich zale-
ży, na co poświęcą swój czas – na rozwój 
i doskonalenie umiejętności, czy ogląda-
nie filmów i granie w gry komputerowe. 
Oczywiście wybór zawsze należy od nas, 
ale warto dokonywać słusznych wyborów.                                                                                                                                         
W drugiej części poruszany był temat fake 
news, bezpieczeństwa w sieci, hejtu oraz 
szacunku wobec innych osób, zarówno 
w  przestrzeni realnej jak i  wirtualnej. 
Jednym z  kluczowych elementów była 
kwestia związana z  budowaniem po-
czucia własnej wartości opartego na 
indywidualnych zasobach, a  nie opi-
niach innych, często nieznanych osób.                                                                                                                                  
Trzecia część spotkań dotyczyła gier 
komputerowych, które dla młodzieży 
stają się stałymi elementami dnia, oraz 
czasu poświęconego grom i  oglądaniu 
filmów.  Dzięki matrycy Eisenhowera 
uczestnicy poznali proste narzędzie uła-
twiające wskazywanie działań ważnych 
i nieważnych, pilnych i mogących jeszcze 
poczekać na realizację. Przekonali się 
również, na jakie kompetencje czeka 

przyszłość – umiejętność dobrej komuni-
kacji, współpracy w zespole, krytycznego 
myślenia i kreatywności.    
Ewaluacja programu wypadła bardzo po-
zytywnie w oczach uczniów i nauczycieli, 
wskazała na dużą potrzebę poruszania 
kwestii cyfrowych zagrożeń oraz wspie-
rania rodziców w  sposobach czuwania 
nad bezpiecznym korzystaniem dzieci 
z Internetu.
Mamy przekonanie, że czas poświęcony 
na realizację programu „Spinacz – online” 
był doskonałą inwestycją w rozwój i bez-
pieczeństwo naszych uczniów.

„Spinacz–online” w bnińskiej Dwójce   

◊  Organizatorki
Agnieszka Półchłopek
Natasza Noskowiak

Dzień Wolontariusza  
w Stowarzyszeniu Klaudynka
Bez wsparcia i pomocy wolontariuszy trudno 
byłoby wyobrazić sobie realizację wielu zadań 
Stowarzyszenia Klaudynka. To wolontariusze 
dają nam najcenniejszy dar – swój czas, a ich 
serdeczny uśmiech i zaangażowanie leczą 
smutki naszych podopiecznych. Tradycją 
stały się grudniowe spotkania podsumowu-
jące całoroczną pracę naszych wolontariuszy. 
Pomimo wyjątkowego czasu i obostrzeń nie 
mogliśmy sobie wyobrazić, że zrezygnuje-
my z podziękowań naszym pomocnikom. 
Zachowując reżim sanitarny, spotkaliśmy 
się przed siedzibą Klaudynki i organizując in-
dywidulane wizyty w odstępach czasowych, 
mogliśmy złożyć indywidualne życzenia i po-
dziękowania. Dotarliśmy też z niespodzianką 
do niektórych domów. Ogromnie cieszy nas 
fakt, że wciąż pojawiają się u nas młodzi ludzi, 
którzy chcą nieść bezinteresowną pomoc. W 
tym szczególnym dniu mogliśmy obdarować 
naszych wolontariuszy drobnymi upominka-
mi, a dodatkowo uroczystość osłodził nam 
Loft46, przygotowując wyjątkowe muffinki 
– dziękujemy!
W imieniu Zarządu oraz podopiecznych skła-
dam nasz ukłon w stronę tych, którzy mimo 
codziennych obowiązków znajdują czas i siłę, 
aby pomagać innym!
I ty możesz zostać wolontariuszem – zgłoś 
się do nas!

„Gwiazdkowy prezent” – taki tytuł nosi 
świąteczne przedstawienie, które przygoto-
wały dzieci 6-letnie z grupy „Wiewióreczki” w 
prezencie dla wszystkich przedszkolaków.
Występ, który odbył się 16 grudnia w 
naszym przedszkolu, bez wątpienia wpro-
wadził wszystkich w magiczną atmosferę 
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. 
Intensywna praca dzieci, liczne próby oraz 
duże zaangażowanie rodziców w przygo-

towanie strojów scenicznych, przełożyły 
się na duży sukces przedstawienia, które 
oczarowało wszystkich.
W tym szczególnym czasie nie zapomnieli-
śmy również o rodzicach, którzy – w nieco 
mniej tradycyjny sposób – mogli zostać 
świadkami tego wydarzenia.
Mam nadzieję, że występ online dostarczył 
rodzicom niezapomnianych wzruszeń.

Pandemia Covid-19 spowodowała, iż 
uczestnicy zajęć w Środowiskowym Domu 
Samopomocy „Gościnni” nie mogli zebrać 
się wspólnie na tradycyjnej Wigilii, zatem 
wzięli udział w Wigilii online. 
Odbyła się ona w środę 23 grudnia o godzi-
nie 10:00. Uczestniczyło w niej czternastu 
uczestników ŚDS, dyrektor Anita Wachowiak 
i pracownicy, a gościem specjalnym był Bur-
mistrz Miasta i Gminy Kórnik  Przemysław 
Pacholski.
Na początku świętowania zaśpiewano kolę-
dy i złożono sobie życzenia. Zostały przywo-
łane wspomnienia mijającego roku poprzez  
prezentację, na którą złożyły się zdjęcia 
wykonane przez „Gościnnych” w trakcie za-
jęć. Stanowiły one podsumowanie wolnego 
czasu i prac wykonanych w ramach spotkań.
Bartosz, Karina, Hubert, Gosia i  Paulina 
przeczytali fragmenty Ewangelii o narodzi-
nach Dzieciątka Jezus. 

W takcie Wigilii były odczytane kartki z ży-
czeniami od zaprzyjaźnionych instytucji. 
Biorący udział w tej specyficznej Wigilii obej-
rzeli filmy z zeszłorocznych Świąt Bożego 
Narodzenia, przywołujące wspomnienia 
dzielenia się opłatkiem i biesiadowania przy 
wspólnym stole. 
Na koniec został zaprezentowany teledysk 
do piosenki pt. „Dom” Patryka Skoczyńskie-
go, który uczestnicy ŚDS nakręcili w ramach 
Powiatowego Zlotu Talentów i który został 
doceniony poprzez przyznanie II miejsca.
Dyrektor Anita Wachowiak podkreśla:
- Uczestnicy mają nadzieję na szybki powrót 
do ŚDS i uczestnictwa w zajęciach ,,na żywo”, 
za którymi tak bardzo tęsknią.

Wigilia online 
 u Gościnnych

◊  Robert Wrzesiński

Dzień
Wolontariusza

◊  Koordynator projektu
 - Siła Wolontariatu 
– Dagmara Horodecka

„Gwiazdkowy prezent”

◊  Agnieszka Marek
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Przedstawiamy podsumowanie zmagań 
zawodników UKS TKD Kórnik, podczas 
startów na imprezach rangi Mistrzostw 
Polski w Taekwondo Olimpijskim w 2020 
roku.
Mistrzostwa Polski Seniorów Jarocin:
- Łukasz Nowak - Mistrz Polski Seniorów, 
- Celestyna Siejak - Brązowa Medalistka 
Mistrzostw Polski, 
- Julia Szpak- Brązowa Medalistka Mi-
strzostw Polski. 
W  klasyfikacji drużynowej zajęliśmy  
V miejsce.
 Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w War-
szawie:
- Łukasz Nowak - Młodzieżowy Mistrz Polski, 
- Celestyna Siejak - Wicemistrzyni Polski 
Młodzieżowców. 
W  klasyfikacji drużynowej zajęliśmy  
III miejsce. 
Mistrzostwa Polski Juniorów w Warszawie:
- Julia Szpak - Mistrzyni Polski Juniorów,
- Tatiana Tomczak - Wicemistrzyni Polski 
Juniorów,
- Milena Michałowska - Brązowa Medalistka 
Mistrzostw Polski Juniorów.
W  klasyfikacji drużynowej zajęliśmy  
V miejsce.

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Pu-
ławach:
- Wiktoria Wośkowiak - Brązowa Medalistka 
Mistrzostw Polski, 
- Kacper Glista - Brązowy Medalista Mi-
strzostw Polski, 
- Wiktor Matuk-Brązowy Medalista Mi-
strzostw Polski. 
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzi-
ków w Tarnowie Podgórnym:
- Oliwia Andrzejewska - I miejsce kyorugi,  
II miejsce poomse,

- Hubert Ciołek-  I miejsce kyorugi,
- Hanna Matuk - III miejsce kyorugi.

Ministerstwo Sportu dokonało oceny współ-
zawodnictwa sportowego w Systemie Spor-
tu Młodzieżowego za 2020 rok w klubach, 
gminach i powiatach.
W minionym roku pomimo trudności spo-
wodowanych pandemią, udało nam się 
zdobyć 110,5 pkt, to jest o 32 punkty więcej 
niż w 2019 roku.

UKS TKD
podsumowuje

Aż 293 dni musiały czekać unihokeistki 
UKS Radzevia Radzewo, by znów zagrać 
w turnieju. W końcu, 13 grudnia, na 
hali w Zaniemyślu odbył się I turniej 
eliminacyjny Mistrzostw Polski 
w  kategorii juniorek młodszych, 
w sezonie 2020/2021. Nasz Klub po 
raz pierwszy w historii był organiza-
torem turnieju tej rangi. Organiza-
cyjnie wypadliśmy bardzo dobrze. 
Sportowo również. Odnieśliśmy 
dwa zwycięstwa i zanotowaliśmy 1 
remis. Dziewczęta nie zapomniały, 
jak się gra i  jak się wygrywa. 8:0 
ze Zbąszyniem, 4:3 z  Kębłowem 
i pechowy remis 3:3 z połączonymi 
drużynami z Sicienka i Kramarzyn 
wlały dużo optymizmu po tak dłu-
giej przerwie spowodowanej pandemią. 
Indywidualne wyróżnienia po meczach 
odebrały: Julia Marciniak (6 bramek + 2 
asysty), Zofia Brylewska (5+7) i Roksana 
Bazanowska (41 obronionych strzałów). 
Oprócz nich zespół tworzyły także: Zuzanna 
Banecka (4+2), Monika Fiedorczyk, Wiktoria 
Przybylska (0+1), Amelia Konarska, Alek-

sandra Wróbel i Weronika Oźminkowska. 
Nasze zawodniczki po pierwszej kolejce są 
też w czołówce statystyk całej Polskiej Ligi 
Unihokeja, w której występuje 11 zespołów. 
Upominki rzeczowe na zawody przekazał 
Wydział Promocji Gminy Kórnik, za co bar-
dzo serdecznie dziękujemy.
20 grudnia, także w Zaniemyślu, byliśmy 
organizatorami II Świątecznego Turnieju 

Unihokeja. Nie byliśmy gościnni – to na 
naszych szyjach zawisły złote medale 
i  w  nasze ręce trafił największy puchar. 
Zwyciężyliśmy 8:0 UKS Koplę Paczkowo 
i 3:1 UKS Salezjanie Poznań. Zespół w tych 
zawodach wzmocniła nasza juniorka star-
sza Natalia Sznura. Indywidualne nagrody 
otrzymały: Zuzia, Wiktoria, Weronika, Julia, 

Natalia i Ola. Wicemistrzyniami w Wielkim 
Konkursie Rzutów Karnych zostały: We-
ronika wśród bramkarek i  Zosia pośród 
strzelających. W  rundzie finałowej, tej 
emocjonującej konkurencji, znalazły się 
także Wiktoria i Amelia. Turniej mogliśmy 
zorganizować dzięki wsparciu finansowe-
mu ze strony Miasta i Gminy Kórnik.
Rok 2020 był bardzo trudny. Najpierw za-

wieszenie treningów, potem stop-
niowe ich „odmrażanie”. Ominęło 
nas przez to wiele wydarzeń. Mimo 
wszystko był to rok bardzo udany, 
i to zarówno pod względem sporto-
wym, jak i organizacyjnym. Juniorki 
młodsze zajęły 3 miejsce w klasyfi-
kacji generalnej Mistrzostw Polski. 
Dwójka dziewcząt została powoła-
na na zgrupowanie reprezentacji 
Polski do lat 19. Dzięki wsparciu 
ze strony Gminy Kórnik i Polskie-
go Związku Unihokeja mamy już 
profesjonalne bandy do gry, dzięki 
czemu możemy organizować zawo-
dy najwyższej rangi. Powiększyła 

się nam liczba trenujących dzieci. To tylko 
niektóre z sukcesów, których doświadczy-
liśmy w minionym roku. Mamy nadzieję, że 
rok 2021 będzie jeszcze lepszy, ale przede 
wszystkim spokojniejszy. Dziękujemy 
wszystkim, którzy nas w minionym roku 
wspierali.

Grudzień to miesiąc radosnego oczeki-
wania, pełnego uśmiechu i szczęścia. 
W Kolorowym Świecie już na początku 
miesiąca przedszkole zmieniło się nie do 
poznania! Wszystkie dzieci 4 grudnia z 
niecierpliwością oczekiwały przybycia św. 
Mikołaja, dla którego przygotowały wiele 
niespodzianek, a on odwdzięczył im się 
upominkami zostawionymi w butach. 
Grudzień to także czas twórczości plastycz-
nej w naszym przedszkolu. Wszystkie dzieci 
przygotowywały wystawy tematyczne, reali-
zowane różnymi technikami plastycznymi. 
Rodzice i goście odwiedzający przedszkole 
mogli przed wejściem podziwiać dzieła 
dzieci w ramach realizacji tematów „W 
krainie św. Mikołaja”, „Targ Rybny”, „Cho-
ineczka aż do nieba”. W połowie miesiąca 
grupy przedszkolne prezentowały swoje 
umiejętności podczas świątecznych przed-
stawień, natomiast grupy szkolne przygo-
towały przestawienia jasełkowe oddające 
wyjątkowy charakter zbliżających się świąt. 
Uwieńczeniem intensywnego miesiąca był 

wspólny obiad wigilijny, podczas którego 
przy dźwiękach kolęd koleżanki i koledzy 
z grup składali sobie świąteczne życzenia. 
Podniosła i wyjątkowa atmosfera spotkania 
wywołała uśmiechy na twarzach dzieci. 
Serdeczne podziękowania należą się także 
rodzicom naszych podopiecznych za aktyw-
ny udział w życiu przedszkola, a co za tym 

idzie wspólne świętowanie tego wyjątko-
wego czasu. Mamy nadzieję, że nowy rok 
przyniesie nam jeszcze więcej wspólnych, 
wspaniałych chwil i tego właśnie życzymy 
naszym kochanym dzieciom, ich rodzicom, 
jak również wszystkim sympatykom nasze-
go przedszkola. 

Świąteczny czas w Kolorowym Świecie

Grudzień w Przedszkolu im. Misia Uszatka 
oprócz tradycyjnych, świątecznych przy-
gotowań obfitował w  treści ekologiczne, 
artystyczne i prozdrowotne.

W ramach ubiegania się o certyfikat Master 
Eco nasze przedszkole zachęcało dzieci do 
wzięcia udziału w świątecznym ekokonkursie 
„Idą święta” organizowanym przez Zakład 
Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie.
Celem konkursu było stworzenie recyklin-
gowej ozdoby z surowców wtórnych. Wiele 
surowców wtórnych zyskało ponowne 
zastosowanie. 
Powstały naprawdę pomysłowe ozdoby 
świąteczne – począwszy od bombek, zawie-
szek, Mikołaja, aż po łańcuchy, świeczniki, 
a nawet gwiazdy.
W ramach wspomnianego wcześniej Ogól-
nopolskiego Projektu Edukacyjnego „Zabawa 
Sztuką” grupa dzieci 6-letnich realizowała 
w grudniu temat „Kolor i rytm – Wassily Kan-
dinsky i Mozart”. Przedszkolaki poznawały 
twórczość artysty oraz muzykę kompozytora. 
Odnajdywały w nich kolor i rytm oraz tworzy-
ły własne małe dzieła.
U Misia Uszatka w dobie pandemii szcze-
gólnie dba się o edukację prozdrowotną za-
równo dzieci, jak i dorosłych. We wszystkich 
grupach wiekowych przypominano o zacho-
waniu obowiązujących środków ostrożności.
W grupie dzieci 6-letnich odbyły się zajęcia 
według scenariusza E. Gruszczyk-Kolczyń-
skiej oraz E. Zielińskiej o  tym, jak należy 
zachowywać się w czasie choroby. Dzieci 
dowiedziały się, jak diagnozuje się chorobę 
i dba o pacjenta. Każdy miał okazję przyjść do 

„przedszkolnej przychodni” i zbadać swojego 
chorego podopiecznego, wysłuchać wytycz-
nych o sposobie leczenia, otrzymać tackę 
z „lekarstwami” oraz potrzebnymi rzeczami. 
Potem należało już tylko dbać o pacjenta 
i czekać aż wyzdrowieje. Dzięki takiej poglą-
dowej lekcji dzieci łatwiej mogły uświadomić 
sobie, jak ważne jest dbanie o swoje zdrowie 
i o zdrowie innych.
W przedszkolu pełną parą ruszyły przygoto-
wania do Świąt Bożego Narodzenia.
Zewsząd słychać było dźwięki kolęd, a w gru-
pach powstawały piękne ozdoby choinkowe: 
wielobarwne łańcuchy, pawie oczka, Miko-
łaje, aniołki – dekoracje grupowych choinek 
ufundowanych przez rodziców.
Największym jednak wyzwaniem było za-
projektowanie i wykonanie ekologicznych 
gwiazdek na wspólną choinkę mieszczącą 
się w głównym holu przedszkola. 
Jedną z ulubionych, zwłaszcza przez dzieci, 
tradycji Świąt Bożego Narodzenia jest piecze-
nie i zdobienie pierniczków. Również nasze 
przedszkole czynnie włączyło się w kultywo-
wanie tego zwyczaju. Dla najstarszej grupy 
wiekowej świąteczne warsztaty wypiekania 
pierniczków zorganizowała załoga Loft 46 
w ramach współpracy z rodzicami. Młodsze 
dzieci wykrawały i ozdabiały pierniczki pod 
okiem swoich wychowawców i  pomocy 
w grupach.  Słodkie ciasteczka zostały upie-
czone w przedszkolnej kuchni. Gdy były już 
gotowe, dzieci przystąpiły do dekorowania. 
Zapakowane w ozdobny papier, stanowiły 
jeden ze świątecznych prezentów dla rodzi-
ców. Nie ma przecież nic cenniejszego niż 
własnoręczna praca dziecka.

Jest taka siła co spełnia marzenia (...)
To właśnie magia Świąt Bożego Narodzenia.
22 grudnia magiczny nastrój panował w ca-
łym przedszkolu.
Tego dnia odbyło się świąteczne spotkanie 
w auli, gdzie dzieci wysłuchały opowiadania 
„Tajemnica świątecznego prezentu” – ciepłej 
opowieści o tym, jak obdarowywanie innych 
może uszczęśliwiać. Śpiewały także kolędy, 
no i oczywiście spotkały się z Gwiazdorem, 
który pod choinką zostawił długo wyczeki-
wane prezenty.
Potem był uroczysty obiad z tradycyjnymi po-
trawami wigilijnymi: czerwonym barszczem, 
kapustą z grzybami, rybą oraz pierniczkami, 
życzenia świąteczne oraz wiele, wiele radości.

Spotkanie bożonarodzeniowe już za nami. 
Pora teraz sprostać nowym wyzwaniom, 
jakie przyniesie nam Nowy 2021 Rok.

Grudzień u Misia Uszatka

◊  Grażyna Domagalska 

◊  Katarzyna Kofel

◊  UKS TKD

Radzevia 
niepokonana

◊  Karol Niemier
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WAŻNE TELEFONY:
Pogotowie ratunkowe 999
Straż pożarna 998
Policja 997
Pogotowie gazowe 992
Telefon alarmowy 112
Pogotowie energetyczne 991

Rada Miasta i Gminy Kórnik
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik
tel./fax 61 8170277
e-mail:radamiejska@kornik.pl

Urząd Miasta i Gminy Kórnik
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
tel. 61 817 04 11, 61 8170182,
fax. 61 817 04 75, kornik@kornik.pl

Gminne Centrum Zarządzania 
Kryzysowego
tel. 61 8 170 126, 604 607 104  

Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. 47 77 130 30
w razie  zgłoszeń interwencji nie cier-
piących zwłoki tel. 661 518 075 

Ochotnicza Straż Pożarna 
ul. 20 Października 93
tel. 61 817 01 15, tel. kom. 790 775 009

Straż Miejska
ul. Poznańska 83, 62-035 Kórnik
tel./fax. 61 817 01 26
e-mail: sm@kornik.pl
Całodobowy Monitoring 
tel. kom. 604 607 104

Przychodnia Lekarzy Rodzinnych
„Zdrowie”ul. Poznańska 34a, Kórnik
tel. 61 817 00 43, 61 817 00 59, 
618 170 254, recepty 513 877 146

Przychodnia NZOZ „Dom Zdrowia”
ul. ul. Szkolnej 1C, Borówiec
tel. 504 21 02 02

Przychodnia w Kórniku-Bninie
ul. Armii Krajowej 1, Kórnik-Bnin
tel. 61 8170 050

C.M.MedHeart, ul. Armii Krajowej 27, 
 tel. 511 988 999 i 61 278 79 99

Centrum Zdrowia Rodziny
ul. Mostowa 12, Kamionki
tel. 885 029 029
email: kamionki@centrum-zdrowia-
-rodziny.pl

Centrum Medyczne Kamionki
Platanowa 18, Kamionki
tel. 661 203 203
email: kontakt@cmkamionki.pl

Centrum Medyczne KORMED 
ul. Szkolna 18, Robakowo
tel. 61 28 11 256, kom.  668 700 807

W przypadku konieczności wezwa-
nialekarza na wizytę domową w no-
cylub dni wolne od pracy:

Wielospecjalistyczny Szpital Miej-
ski im. Józefa Strusia z Zakładem 
Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ,  
ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań
Tel. 61 873 90 81, 61 873 91 90
61 873 94 08
lub Szpital w Puszczykowie im. prof. 
S.T. Dąbrowskiego S.A. ul. Kraszew-
skiego 11, 62-041 Puszczykowo.
Tel. 61 898 42 40
bądź inna placówka z listy dostępnej 
na stronie:  http://nfz-poznan.pl/page.
php/1/0/show/13328/

Lecznice dla zwierząt/gabinety  
weterynaryjne
Kórnik, ul. Dworcowa 18,
tel. 61 817 02 22, 601 956 700
Borówiec, ul. Główna 22
tel. 608 244 949
Kamionki, Szafirowa 52
tel. 602 464 664

Schronisko dla zwierząt w Skałowie
Warzywna 25, 62-025 Kostrzyn
tel. 783 552 272

Wodociągi Kórnickie i Usługi Komu-
nalne, ul. Poznańska 71c, Kórnik
tel. 61 817 02 72, fax. 61 817 00 41
Awaria wodociągów
Tel. 602 319 756

AQUANET - tel. alarmowy: 994
centrala telefoniczna
tel. (61) 8359 100

Infolinia ds. odbioru odpadów komunal-
nych z terenu g. Kórnik 661 480 223

Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
ul. Poznańska 34a, Kórnik
tel. 61 817 18 71, pon.-pt. 9:00-12:00
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a, Kórnik
tel./fax. 61 817 00 54

Gminny Rzecznik Osób Niepełno-
sprawnych, UMiG Kórnik, Pl. Niepod-
ległości 1, tel. 515 229 671
e-mail: rzecznik.on@kornik.pl

Przedsiębiorstwo Autobusowe
KOMBUS
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. 61 898 06 66, 61 817 02 76
www.kombus.pl

Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, tel. 61 817 00 21
Filia Biblioteki w Kórniku-Bninie
ul. Rynek 16, tel. 61 819-02-69

Zamek Muzeum i Biblioteka Kórnicka 
ul. Zamkowa 10, Kórnik
tel. 61 817 00 81
tel./fax. 61 817 19 30

Zakład Doświadczalny PAN
ul. Średzka 20, 62-035 Kórnik
tel. 61 817 01 55

Instytut Dendrologii PAN i Arboretum 
ul. Parkowa 5, Kórnik
tel. 61 817 00 33

Nadleśnictwo Babki
tel. 61 878 80 43, fax. 61 878 81 07

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Józefa Rzemieślnika
ul. Szkolna 7, Robakowo
62-023 Gądki
Tel.: 61 819 80 11
Parafia Rzymskokatolicka
pw. M.B. Królowej Rodzin
ul. Poznańska 107
62-023 Borówiec
tel. 61 819 08 05
Parafia pw. św. Wojciecha
62-035 Kórnik, ul. Kościelna 9
Tel.: 61 8170 125
Parafia pw. Wszystkich Świętych
ul. Średzka 1 62-035 Kórnik
Telefon: 515 371 910
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Narodzenia NMP w Tulcach
ul. Pocztowa 1
63-004 Tulce
tel. 61 870 50 55
Parafia Rzymskokatolicka
pw. bł. Matki Teresy z Kalkuty
ul. Mostowa 45, 62-023 Kamionki,
tel. 61 8788010

...
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...

...

...

...

...
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Ogłoszenia drobne są darmowe. Powinny zawierać około 15 słów, wraz z  nr. telefonu. Większe ogłosze-
nia mogą zostać skrócone przez Redakcję, lub nie będą publikowane. Pierwszeństwo mają niepublikowane 
wcześniej ogłoszenia. W  przypadku, gdy liczba nowych ogłoszeń jest większa niż liczba miejsc na ogłoszenia,  
o publikacjidecyduje kolejność nadesłania. Ogłoszenia prosimy przynosić osobiście, przesyłać pocztą, pocztą elektroniczną 
(adres w stopce redakcyjnej), lub przekazywać telefonicznie.

Ogłoszenia drobne:
 Sprzedaż drewna kominkowego 

i  sosnowego. Pocięte i porąbane. 
Transport gratis. Tel. 661 099 768

 Sprzedam maszyny i urządzenia 
rolnicze. Tel. 691 783 400

 Sprzedam baloty słomy, 7 zł/szt. 
Tel. 691 783 400

 Kupię działkę budowlaną w Roba-
kowie. Tel. 66 66 77 003  

 Kupię mieszkanie lub dom do 
remontu w  Kórniku i  okolicach.  
Tel. 66 66 77 003 

 Sprzedam mieszkanie w Dziećmie-
rowie. Tel. 66 66 77 003  

 Sprzedam pół bliźniaka w Kamion-
kach. Tel. 66 66 77 003

 Sprzedam lodówkę, pralkę wąską 
i  szeroką. Możliwość transportu.  
Tel. 511 120 011

 Naprawa pralki, zmywarki.  
Tel. 537 394 398

 Usługi sprzątania biur, klatek 
schodowych, mycie okien, pranie 
tapicerki i dywanów, ciśnieniowe 
mycie tarasów, kostki brukowej 
i  bram garażowych. Dobre ceny!  
Tel. 508 795 439

 Usługi utrzymania terenów zielo-
nych, koszenie trawy, wertykulacja, 
cięcie krzewów, drzew, itp. Zapra-
szamy. Tel. 508 795 439

 Rower damski nowy sprzedam, 
koła 26. Tel. 513 697 520

 Firma sprzątająca nawiąże współ-
pracę ze Spółdzielniami Miesz-
kaniowymi dot. sprzątania kla-
tek schodowych, oraz utrzymania 
terenów zielonych. Zapraszam.  
Tel. 508 795 439

 Meble na wymiar: kuchnie, szafy, 
komody, garderoby, meble biuro-
we i  łazienkowe. Krótkie terminy.  
Tel. 723 882 617

 Kupię skuter (może być elektryczny) 
w idealnym stanie. Tel. 503 582 788

 Sprzedam małą betoniarkę nową, 
bramę dwuskrzydłową o  wym. 
5,10 m nową oraz stół spawalniczy 
3mx1,5m nowy. Tel. 503 582 788

 Poszukuję wspólnika do dzia-
łalności, posiadam halę 100 m2 

ogrzewaną. Może być działalność 
internetowa. Tel. 503 582 788

 Wydzierżawię ziemię od 3 tys. do  
6 tys. m2, pod działalność gospodar-
czą na 10 lat w okolicy Kórnika, Środy 
Wlkp. Kontakt: tempehjoy@gmail.
com. Tel. 609 229 007 

 Oddam w wynajem mieszkanie 
o pow. 55 m2 firmie wykonującej 
usługi lub obywatelom Ukrainy, 
w okolicach Kórnika. Tel. 501 645 939

 Poszukujemy modeli do darmo-
wego barberingu. Usługa wyko-
nywana przez ambitnego ucznia. 
Zapraszamy Studio Atelier, Kórnik, 
ul. Dworcowa 2a/1. Tel. 883 767 479 

 Sprzedam działkę budowlaną 
o  pow. 1686 m2 w  miejscowości 
Leśniów Wielki, gmina Czerwińsk, 
blisko Zielonej Góry. Działka uzbro-
jona, 12 km do miasta, lasy, stawy, 
cisza - piękne miejsce. Cena 85 tys. 
Tel. 733 666 988

 Wynajmę bezczynszowe mieszka-
nie w Dziećmierowie /blisko Oazy/
jednej osobie lub małżeństwu 42 m2, 
1500 zł. Tel. 602 772 270

 Korepetycje z chemii na każdym 
poziomie. Przygotowanie do matury 
rozszerzonej. Zdalnie i kontaktowo. 
Duże doświadczenie dydaktyczne. 
Tel. 790 285 872

 Sprzedam złotą Toyotę Aven-
sis, rocznik 2006, przebieg 170 
tyś, silnik 1.6. Stan bardzo dobry.  
Tel. 728 781 485

 Oddam w wynajem pokój w Kórni-
ku z dostępem do kuchni i łazienki. 
Tel. 501 645 939

 Naprawa rolet zewnętrznych. 
Montaż rolet zewnętrznych, materia-
łowych, moskitery. Tel. 501 645 939

 Sofa do siedzenia, 1 – os., w cenie 
70 zł (do negocjacji). Tel. 503 959 966

 Długa czerwona suknia wieczoro-
wa, raz ubrana na wesele. W stanie b. 
dobrym. Wysadzana kamieniami na 
dekolcie, rozm. L. Zainteresowanym 
wyślę zdjęcia. Tel. 503 959 966

 Sukienka cekinowa, rozm. S/M, 
zielone cekiny, mini z długimi rę-
kawami, nowa z metką, cena 125 
zł. Zainteresowanym wyślę zdjęcia.  
Tel. 503 959 966

 Sprzedam edukacyjny stolik 
dziecięcy, cena 100 do negocjacji.  
Tel. 503 959 966

 Sprzedam fotelik samochodowy 
firmy Graco, za 40 zł. Tel. 503 959 966

 Sprzedam nianię elektroniczną 
w  bardzo dobrym stanie + pod-
grzewacz do butelek, całość 80 zł.  
Tel. 503 959 966

 Poszukuję kawalerki do wynajęcia 
w Kórniku lub najbliższej okolicy. 
Tel. 693 537 364

 Wypożyczalnia  samocho-
dów dostawczych w  Kórniku.  
Tel. 516 238 231

 Profesjonalne lekcje/korepetycje 
z  języka angielskiego na każdym 
poziomie. Tel. 605 548 427

 Fotowoltaika, prąd ze słońca. 
Instalacja paneli. Promocja. Don-
-Bud D. Kasperski, Komorniki ul. ks. 
Malinowskiego 13. Tel. 732 620 002

 Kredyty - dla Firm, Deweloperów, 
Hipoteczne, dla Klientów Indywidu-
alnych - Bez wychodzenia z domu. 
Tel. 798 833 228




