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Słowem
wstępu

Fot. C. Szczepanik

Natalia Majchrzak

Redaktor naczelna

Listopad. Miesiąc zadumy, melancholii i przenikającego wszystko zapachu 

chryzantem. Miesiąc ponurego obrazu przyrody, porannej mgły, powietrza 

ciężkiego od deszczu, przenikającego wszystko wiatru. Mrocznych jeszcze 

poranków i coraz szybciej zapadających wieczorów. 

Ale też miesiąc nielicznych słonecznych dni, z czystym niebem, migoczą-

cych rosą kolorowych liści. Pięknych zachodów słońca, czerwono-różo-

wych, które, choć niesamowicie ulotne, trwające zaledwie kilka minut                   

w pełnej swojej krasie, czasami trafi ają w miejsce w sercu, gdzie żadne inne 

piękno natury nie ma dostępu.

Listopad od zawsze kojarzył mi się właśnie w takich barwach. Mrocznych                  

i pięknych zarazem. Nieco chaotycznych, ale mających w tym właśnie swój 

urok. Łączących w sobie wspomnienia dobiegającego już końca roku,               

nadzieję, że kolejny będzie lepszy, szczęśliwszy, bardziej hojny w niezapo-

mniane momenty i obawę, że te nadzieje się jednak nie spełnią.

Listopad to w zbiorowej świadomości także miesiąc pamięci o bliskich, któ-

rzy już od nas odeszli oraz o tych, którzy nam bliscy nie byli, ale dzięki któ-

rym możemy nazywać się dziś Polakami. Pierwszą grupę wspominamy 

pierwszego listopada, uczestnicząc w obchodach kościelnych, czy po pro-

stu odwiedzając miejsce wiecznego spoczynku krewnych i przyjaciół, za-

palając symboliczny ogień, zostawiając kwiaty, przypominając sobie 

wspólnie spędzone chwile. Święto tych mniej znanych, ale wciąż ważnych, 

nadchodzi kilka dni później i zawsze wiąże się z silnymi emocjami. Emocja-

mi tak samo chaotycznymi, jak sama jesień. Z jednej strony czujemy radość 

– z tego, co wydarzyło się niemal cudem, bo było tak długo wyczekiwane, 

że wydawało się już, że nie ma większego sensu podtrzymywać nadziei.                

Z tego, o czym pisali przez ponad wiek poeci, o czym mówiono, śpiewano, 

co w sercu miał każdy, kto jeszcze pamiętał czas, kiedy Polska była na ma-

pie lub słyszał o tych czasach opowieści, tęskniąc za poczuciem bycia                    

„u siebie”, w swoim kraju, w którym mówi się ojczystym językiem. Po ponad 

już 100 latach od momentu odzyskania niepodległości, myśląc o tamtych 

wydarzeniach, wciąż czujemy pewnego rodzaju dumę, że to właśnie nasi 

przodkowie, ci bardziej lub mniej znani, a nawet ci, o których nie wiemy, że 

tam byli i walczyli, sprawili, że nasze życie wygląda właśnie tak, jak teraz.

Jednak przez to, co się w ostatnich tygodniach wydarzyło, radość ta i duma 

została zmącona przez inne, negatywne uczucia. Moment w historii, który 

powinien kojarzyć się wyłącznie pozytywnie, niestety od wielu lat łączony 

jest z zamieszkami, agresją, przepychankami słownymi, stratami material-

nymi i moralnymi. Z kłótniami pomiędzy ludźmi, których, choć dzieli tak 

wiele, powinno też wiele łączyć. Nie tylko język i poczucie przynależności 

do miejsca, w którym żyjemy, ale też duma z własnej historii, wyrażana                   

w sposób, w jaki wyrażana być powinna. Z godnością i szacunkiem dla tych, 

którzy zginęli za nas, nie tylko w 1918 roku, ale przez całe 123 lata zaborów. 

Wiara w to, że kolejny rok przyniesie poprawę, zgodę, celebrację tej wyjąt-

kowej daty i każdej innej, która jest dla Nas ważna, to coś, z czym warto za-

kończyć 2020 rok. Właściwie dotyczy to nie tylko świąt, ale także wszystkich 

relacji, jakie mamy między sobą. Szczerze liczę na to, że po licznych rozcza-

rowaniach 2020 roku, kolejne 12 miesięcy będzie już tylko lepsze.

Kiedy emocje po niecodziennych wydarzeniach opadają, miło zająć się 

czymś, co przypomina o „normalnej” codzienności. Jeśli szukacie Państwo 

inspiracji do tego, Przygotowaliśmy dla Was przepyszne przysmaki, propo-

zycje czytelnicze, fi lmowe, wiadomości z gminy. Tak jak zawsze, serdecznie 

zapraszam do lektury!
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K.M.

Fot. M. Kemnitz

Kostrzyńskie 
aktualności

Fot. K. Adamska

Historyczne dęby w barwach jesieni
Zaraz po wejściu do Parku Miejskiego od ul. Dworcowej rozpościera się trawnik, w rogach 

którego stoją dwa wysmukłe dęby. Posadzone zostały one przed dwoma laty 3 grudnia 2018 

roku przez społeczność kostrzyńską dla upamiętnienia 100-lecia naszej niepodległości oraz 

100-lecia Powstania Wielkopolskiego. W porze jesiennej, przy zmieniającej się barwie ich                 

liści, dęby prezentują się dostojnie i okazale niczym strażnicy tego obiektu.

Pamiątki regionalne i narodowe w pocztowym okienku
W 200-lecie urodzin pedagoga Ewarysta Estkowskiego przypominamy, że pamiątkową kart-

kę pocztową z tej okazji można nabyć w Kostrzyńskim Urzędzie Pocztowym, a ostemplować 

w Urzędzie Miejskim. Coraz bogatszy jest też wybór pamiątek z Kostrzyna oraz kościołów                   

i pałaców z Iwna, Gułtów, Siedlca Czerlejna i Siekierek Wielkich na magnesach oraz różnych 

gadżetach z symboliką patriotyczną i regionalną.

Wypełniają luki w zabudowie Kostrzyna
Upływ czasu sprawia, że niektóre domy w śródmieściu Kostrzyna musiały zostać rozebrane. 

W ich miejscu nowi właściciele realizują swoje pomysły. W miejsce rozebranego starego 

domu przy ul. Poznańskiej obecny właściciel postawił murowaną zabudowę gospodarczą,               

0a rozebrany dom piętrowy przy ul. Piasta zastąpił tzw. bliźniak ustawiony bokiem do ulicy. 

Nowy, właściciel działki przy ul. Średzkiej rozpoczął od postawienia solidnego, metalowego 

ogrodzenia działki w miejscu lichego płotu.

Będzie ciszej w pobliżu torów kolejowych
Ekipy montażowe na zlecenie PKP postawiły kolejny odcinek ekranów akustycznych przy 

torowisku na nasypie między dawnymi przejazdami do Środy i Czerlejna, tym razem od stro-

ny Osiedla Grunwaldzkiego. Dzięki temu wyciszeniu ulegnie hałas powodowany przez coraz 

szybsze pociągi, a dokuczający mieszkańcom tej części Kostrzyna.

Kochajmy nasze zwierzęta
Jesienną porą przy ogrodach i ogródkach w rejonie ulic Kilińskiego, Ogrodowej i nie tylko 

pojawiają się coraz częściej w poszukiwaniu orzechów wiewiórki, które skacząc z drzewa na 

drzewo ku zadowoleniu dzieci i miłośników przyrody. W gąszczu krzewów przy opuszczonej 

niedawno kamienicy przyszło na światy czworo kociątek. Wraz z rodzicami zaglądają na są-

siednie podwórka w poszukiwaniu smacznych kąsków – nie żałujmy im przysmaków. Jedne-

mu z Czytelników udało się sfotografować kocią rodzinkę na skraju chodnika. Oby nie stały 

się ofi arami kolizji z samochodami.

Pamięć o nich nie zaginie!
W uroczystość Wszystkich Świętych uczciliśmy naszych zmarłych nie tylko na cmentarzach. 

Kwiaty i znicze znalazły się na Rynku przy pomniku pomordowanych w 1939 roku, a także 

przed kamieniem ofi ar Katynia przy kościele farnym. Ksiądz proboszcz i wierni pamiętali 

również o murowanym grobowcu w południowo-wschodniej części cmentarza w Kostrzy-

nie. Znajdują się w nim prochy zmarłego w 1867 roku proboszcza i dziekana kostrzyńskiego 

ks. Ignacego Szymańskiego, który był inspektorem szkół w dekanacie. Pobudował też szpital 

dla ubogich. Jego staraniem powstał cmentarz przy drodze do Gwiazdowa.

Patriotyczne plansze ustawiono w Iwnie
W trzech różnych miejscach Iwna ustawione zostały, dzięki pomysłowi sołtysa tej wsi Szymo-

na Nadolnego, plansze przypominające rocznice patriotyczne takie jak: 100-lecie niepodle-

głości 1918-2018, 100-lecie Powstania Wielkopolskiego1918-2018, 100-lecie utworzenia Puł-

ku Ułanów podczas wojny 1920 roku pod dowództwem właściciela Iwna rotmistrza Ignace-

go Mielżyńskiego.

Fot. K. Matysek

Fot. K. Adamska

Fot. S. Nadolny

Fot. K. Nowakowska

Fot. M. Nowakowski
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Wiadomości  
gminne

Nowe sołectwa w Gminie Kostrzyn?

Mieszkańcy sołectw Sokolniki, Glinka oraz Węgier-

skie brali udział w konsultacjach społecznych, doty-

czących podziałów sołectw na odrębne jednostki. 

W sołectwie Glinka na zdane pytanie: „Czy jest Pan/

Pani za podziałem sołectwa Glinka na dwie odrębne 

jednostki pomocnicze gminy: sołectwo Glinka i so-

łectwo Buszkówiec?” 66 osób odpowiedziało TAK 

(100%), 0 osób odpowiedziało NIE (0%). Na 338 osób 

uprawnionych zagłosowało 66, co daje frekwencję 

19,53%.

W sołectwie Węgierskie udział w  konsultacjach 

wzięło 71 z 279 uprawnionych (frekwencja 25,44%). 

Na pytanie: „Czy jest Pan/Pani za podziałem sołec-

twa Węgierskie na dwa sołectwa: sołectwo Węgier-

skie i sołectwo Ługowiny?” 43 osoby odpowiedziały 

TAK (60,6%), 28 osoby odpowiedziały NIE (39,4%).

W sołectwie Sokolniki uprawnionych do głosowania 

było 134 mieszkańców. Udział w konsultacjach wzię-

ło 68 osób, frekwencja 50,75%. Na pytanie: „Czy jest 

Pan/Pani za podziałem sołectwa Sokolniki na dwa 

sołectwa: sołectwo Sokolniki i  sołectwo Klony?” 

wszystkie 68 osób odpowiedziało TAK.

Ostateczną decyzję w  tej sprawie podejmą Radni 

Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn do końca tego roku.

Łukasz Szał

Grafi ka: Ł. Szał
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Fot. S. Matysek

Budowa Pałacowej w Gułtowach
Ruszyła budowa ulicy Pałacowej w Gułtowach. W ramach inwe-

stycji powstanie nowa nawierzchnia oraz chodniki,  utwardzone 

zostaną także miejsca postojowe. Wykonawca wykona również 

odtworzenie i  wyczyszczenie zbiornika wodnego, który będzie 

elementem odwodnienia drogi. Przetarg na realizację robót w uli-

cy Pałacowej w Gułtowach wygrała fi rma Zakład Drogowy Trans-

portowy Sławomir Begier z siedzibą w Nekli. Wartość zadania to 

417 000 złotych.
Łukasz Szał

Zakończyła się modernizacja drogi gminnej 
Brzeźno-Siedleczek
Zakończyły się prace związane z  realizacją drugiego etapu mo-

dernizacji drogi gminnej Brzeźno-Siedleczek. Wartość inwestycji 

to 285 500 złotych, z czego 125 000 złotych pochodzi z Urzędu 

Marszałkowskiego w ramach Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych. 

Wykonawcą zadania była fi rma Zakład Drogowy Transportowy 

Sławomir Begier z siedzibą w Nekli. W ramach zadania droga 

gminna na odcinku Brzeźno-Siedleczek została wyposażona                   

w nową nakładkę asfaltową, która zwiększy bezpieczeństwo 

mieszkańców poruszających się tą trasą.
Łukasz Szał

Postęp prac w ramach budowy 
ulicy Wyszyńskiego i Liliowej
Postępują prace związane z budową ulic Wyszyńskiego i Liliowej. 

To w ramach tej inwestycji powstało kolejne rondo w naszym 

mieście, w zbiegu ulic Narcyzowej, Astrowej oraz Wyszyńskiego. 

Cała inwestycja zbliża się do końca realizacji. Wartość wykona-

nych zadań to 5 milionów złotych, a 60% tej kwoty pochodzi z do-

fi nansowania ze środków zewnętrznych z Funduszu Dróg Samo-

rządowych. Wykonawcą inwestycji jest KRUG Budownictwo Dro-

gowe Sp. z o. o. z siedzibą w Rabowicach. Ostatnim etapem budo-

wy ulic Prymasa Wyszyńskiego i Liliowej na Osiedlu Kórnickim                

w Kostrzynie są nasadzenia roślin. Arterie te przyozdabiać będą 

rzędy drzew – grab kolumnowy i grusza drobnolistna, mieszające 

się z krzewami berberysa, lipowca i derenia białego. Ponadto                  

w okresie wiosenno-letnio-jesiennym zakwitną liliowce oraz róże.

Łukasz Szał

Kolejny etap modernizacji ulicy Grabowej 
w Siekierkach!
Urząd Miejski wspólnie z Zakładem Komunalnym rozliczył kolejny 

etap budowy kanalizacji sanitarnej w Siekierkach. W ramach tego 

zadania wybudowany został kanał tłoczny i kanalizacja grawita-

cyjna w ulicy Grabowej. Ponadto przebudowano przepust drogo-

wy na wysokości ulicy Sosnowej oraz na blisko 750-metrowym 

odcinku drogi – ulicy Grabowej – w ramach odtworzenia położo-

na została nowa nakładka asfaltowa. Wartość całej inwestycji                  

to ponad 1 578 000 złotych. Głównym wykonawcą inwestycji było 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Rymaniak Maja Wolna                 

z siedzibą w Poznaniu. Kolejny etap przygotowywany jest do                

realizacji w przyszłym roku.
Łukasz Szał

Fot. Ł.Szał

Fot. K. Simanowicz

Fot. M. Matuszewski
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Wóz OSP Brzeźno już w Lubiatowie!
Na początku października z  wizytą w  Brzeźnie gościli Burmistrz 

Gminy Dolsk Barbara Wierzbińska wraz z druhami OSP Lubiatowo. 

Spotkanie miało na celu obejrzenie wozu bojowego STAR 244, 

który służył jednostce OSP Brzeźno. W spotkaniu wzięli udział tak-

że Burmistrz Gminy Kostrzyn Szymon Matysek wraz z  Zastępcą 

Burmistrza Waldemarem Biskupskim, a także Sekretarz Agnieszka 

Piasecka oraz Prezes OSP Brzeźno Przemysław Bladowski. Konse-

kwencją ustaleń na spotkaniu był Uchwała Nr XXVI/221/2020 

Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z 29 października 2020 roku 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Dolsk w postaci 

przekazania samochodu specjalnego marki FSC Starachowice 

model pojazdu: STAR P 244L 10.6t z zabudową samochodu pożar-

niczego. Pojazd trafi ł już do Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubia-

towie. Do Urzędu Miejskiego w Kostrzynie dotarły też podzięko-

wania z Gminy Dolsk.
Łukasz Szał

„Koźlak” w rozbiórce!
Po uzyskaniu zgody Powiatowego Konserwatora Zabytków ru-

szyły prace związane z rozbiórką i zabezpieczeniem zabytkowego 

wiatraka „Koźlaka” znajdującego się w Czerlejnie. Dokonana zo-

stanie inwentaryzacja wszystkich jego elementów, jak również 

ich konserwacja. Obecnie trwają na zlecenie kostrzyńskiego sa-

morządu prace projektowe związane z odbudową wiatraka przy 

maksymalnym wykorzystaniu elementów zabytkowej konstrukcji 

„Koźlaka”. Gmina zamierza ubiegać się o środki zewnętrzne                      

na jego pełną rewitalizację.
Łukasz Szał

Remont ulicy Powstańców Wielkopolskich 
zakończony!
Zakończyła się przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich                

w kierunku ul. Kazimierza Wielkiego w Kostrzynie. W ramach in-

westycji powstała ulica z kostki brukowej, a także miejsca parkin-

gowe oraz chodnik i droga rowerowa. W ostatnim etapie zadania 

dokonano także nasadzeń zieleni. Wykonawcą zadania jest fi rma 

Perfecta Robert Gąsiorek z siedzibą w Komornikach. Nowa jakość 

tej drogi z pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa                           

i zwiększy komfort przemieszczania się mieszkańców tej części 

miasta oraz osób korzystających z nowego przedszkola. Wartość 

całej inwestycji to niemal 900 tysięcy złotych.
Łukasz Szał 

Odblaskowe kamizelki dla pierwszaków
Powiat poznański już po raz 19. prowadzi akcję „Bezpieczny Po-

wiat”, która obejmuje m.in. wyposażanie uczniów pierwszych klas 

szkół podstawowych w kamizelki odblaskowe. Akcja prowadzona 

jest przez Starostwo Powiatowe, Komendę Miejską Policji i  Ko-

mendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Co roku 

uczniowie pierwszych klas w  całym powiecie otrzymują odbla-

skowe kamizelki, których mogą używać podczas spacerów, drogi 

do szkoły czy jazdy na rowerze. Kamizelki dotarły również do gmi-

ny Kostrzyn i przekazane zostaną pierwszakom przez Policjantów 

Komisariatu Policji w  Kostrzynie, którzy prowadzić będą w  na-

szych szkołach pogadanki na temat szeroko pojętego bezpie-

czeństwa.
Paulina Bankiewicz

Fot. OSP Brzeźno

Fot. S. Matysek

Fot. K. Adamska

Fot. P. Bankiewicz
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Przypomnienie o dbaniu o czystość i porządek na 
chodnikach przed swoimi posesjami
Szanowni Mieszkańcy,

za naszymi oknami już jesień, chłodno, deszczowo i ponuro. Liście na                

drzewach zmieniają kolory i niestety zaczynają spadać. I właśnie z powodu 

spadających liści zwracamy się do Państwa z uprzejmym przypomnieniem, 

że właściciele posesji mają obowiązek dbać o czystość i porządek na chod-

nikach przed swoimi domami. Dotyczy to wszystkich budynków bez 

względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania. Czysto i bezpiecznie 

powinno być więc przed domami jednorodzinnymi, blokami, szkołami, 

sklepami, a  także działkami niezagospodarowanymi (np. polem upraw-

nym).

Właściciel posesji powinien, oprócz liści, usuwać z  chodników wszelkie               

zanieczyszczenia i śmieci, a także błoto, śnieg i lód.

Wszystkim osobom, które dbają o teren przylegający do posesji serdecznie 

dziękujemy, a tych z Państwa, którzy zapominają o tej konieczności uprzej-

mie prosimy o sprzątanie.

Każdy z nas może mieć wpływ na wygląd naszej gminy, poprawę jej estety-

ki oraz bezpieczeństwo mieszkańców. Dbajmy o gminę Kostrzyn!

Podstawa prawna:

Art. 5 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 t. jedn.) - Właściciele nieru-

chomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie 

błota, śniegu, lodu i  innych zanieczyszczeń z  chodników położonych 

wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną 

część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio 

przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany 

do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub 

parkowanie pojazdów samochodowych.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kostrzyn.

A.Czubak

Zdalna praca Urzędu Miejskiego
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 2 listopada 2020 roku, zmie-

niającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, informuje-

my, że od 3 listopada 2020 roku Urząd Miejski w Kostrzynie funkcjonuje 

częściowo zdalnie. W związku z powyższym petentów, którzy chcą umówić 

się na wizytę z wybranym urzędnikiem, uprasza się o wcześniejszy kontakt 

telefoniczny. Staramy się, aby w tym trudnym czasie epidemii koronawiru-

sa obsługa Urzędu Miejskiego przebiegała sprawnie, skutecznie i możliwie 

szybko. Z uwagi na Państwa bezpieczeństwo i liczne ograniczenia w Biurze 

Podawczym może być obsługiwana osobiście jedna osoba. Prosimy o wy-

rozumiałość.
Agata Bilska

Informacja na temat 
gońca w gminie Kostrzyn

Informujemy, że  od 19 paździer-

nika 2020 roku na terenie gminy 

przesyłki urzędowe dostarcza go-

niec. Pracownicy urzędu proszą 

zatem, aby mieszkańcy przyjmo-

wali gońca z  zaufaniem i  życzli-

wością. Posiada on specjalne 

upoważnienie do roznoszenia 

pism z urzędu. Pozytywną stroną 

nowej formy roznoszenia kore-

spondencji jest także to, że go-

niec roznosi pocztę przede 

wszystkim w  godzinach popołu-

dniowych, kiedy najwięcej osób 

jest w swoich domach. Teren ob-

jęty przez gońca to głównie Ko-

strzyn i Siekierki Wielkie, niekiedy 

również pozostałe miejscowości 

gminy Kostrzyn. Do tej pory 

w Urzędzie Miejskim osoby upo-

ważnione roznosiły raz w  roku 

decyzje podatkowe.
UM Kostrzyn

Finał konkursu „Wyścig po piłki”
We wrześniu Główny Urząd Statystyczny organizował konkurs „Wyścig po 

piłki”, w którym Gmina Kostrzyn, dzięki aktywnemu udziałowi rolników 

w samospisie, zajęła 5. miejsce. Nagrodami w konkursie były zestawy piłek 

do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki oraz pompki do piłek. Nagrody                 

zostały przekazane do szkół z terenów wiejskich w naszej gminie.

Zachęcamy do udziału w pozostałych konkursach promujących Powszech-

ny Spis Rolny 2020. Szczegóły dotyczące konkursów można znaleźć                          

na stronie www.poznan.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna
K.Adamska

Fot. Ł.Szał
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W poniedziałek 26 października przypadła 200. rocznica urodzin wybitnego peda-

goga z  Ziemi Kostrzyńskiej, Ewarysta Estkowskiego, urodzonego w 1820 roku 

w Drzązgowie. Estkowski jest autorem takich publikacji jak „Pismo dla Nauczycieli 

Ludu Wiejskiego”, „Elementarzyk złożony wedle metody pisania i czytania”, „Nauki 

wiejskie tyczące się gminy, życia i stosunków wieśniaka” czy podręcznika „Zbiorek 

rzeczy swojskich”. W  swoich pracach postulował o  utworzenie uczniom wszech-

stronnych warunków rozwoju, skupienie nauczania na samodzielnej pracy ucznia, 

poruszał także kwestie konieczności uspołecznienia nauczycieli.

Z tej okazji pod tablicą pamiątkową znajdującą się przed Szkołą Podstawową                      

nr 1 im. Ewarysta Estkowskiego w Kostrzynie delegacje złożyły kwiaty. Wiązanki zło-

żyli Burmistrz Gminy Kostrzyn Szymon Matysek wraz z Zastępcą Burmistrza Walde-

marem Biskupskim, Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kostrzyn Małgo-

rzata Kemnitz, Kierownik Wydziału Oświaty, Promocji i Sportu Paulina Bankiewicz. 

Pamięć o Ewaryście Estkowskim uczcili także Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawo-

wej nr 1 w Kostrzynie Bogumiła Markiewicz oraz Przewodniczący Rady Rodziców 

Artur Wojciechowski. Znicze pamięci zapalili również uczniowie szkoły pod opieką 

nauczyciela Małgorzaty Matyjaszczyk.

W czwartek po XXVI sesji Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn, która odbyła się w trybie 

zdalnym, cześć Ewarystowi Estkowskiemu oddali także Radni Rady Miejskiej z Prze-

wodniczącym Grzegorzem Banaszakiem na czele. Miał też miejsce pokłon sztanda-

ru pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Prze-

mysława Kubiaka. Tym sposobem symbolicznie zakończono obchody 200. rocznicy 

urodzin Ewarysta Estkowskiego, które zapoczątkowali radni na XV sesji 11 listopada 

2019 roku, uchwalając rok 2020 w Gminie Kostrzyn Rokiem Ewarysta Estkowskiego.

Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą XV/142/2019 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn 

rok 2020 jest Rokiem Ewarysta Estkowskiego na terenie Gminy Kostrzyn. Wystawę 

dotyczącą życia Ewarysta Estkowskiego można oglądać w  Bibliotece Publicznej 

Miasta i Gminy Kostrzyn, a więcej informacji o patronie kostrzyńskiej szkoły oraz 

licznych ulic w  naszym kraju znajdą Państwo w  Izbie Muzealnej Ziemi Kostrzyń-

skiej oraz w albumie „Duma Wielkopolski”, który niebawem ujrzy światło dzienne.

Łukasz Szał

Fot. Ł.Szał

200. rocznica 
urodzin

Ewarysta
Estkowskiego



10

Stypendia dla zdolnej młodzieży z gminy 
Kostrzyn!
Jak co roku Burmistrz Gminy Kostrzyn, po zapoznaniu się z opinią 

Komisji Kultury, Oświaty i Sportu Rady Miejskiej, zdecydował się 

przyznać stypendia dla dzieci i młodzieży z gminy Kostrzyn za wy-

bitne osiągnięcia sportowe, naukowe lub artystyczne. W tym roku 

ze względu na sytuację epidemiczną nie odbyło się coroczne spo-

tkanie, w związku z powyższym do każdego ze stypendystów tra-

fi ła decyzja o przyznaniu stypendium, list gratulacyjny od Burmi-

strza oraz skromny upominek. Stypendia w wysokości 200 złotych 

miesięcznie wypłacane są w trakcie trwania roku szkolnego.

W tym roku przyznano 15 stypendiów dla następujących uczen-

nic i uczniów:

- stypendia artystyczne: Joanna Czarnecka (pianino), Daria Igna-

szewska (krajoznawstwo), Jakub Ptasik (krajoznawstwo),

- stypendia naukowe: Karina Lisek (j. angielski), Alicja Springer 

(krajoznawstwo),

- stypendia sportowe: Igor Kacper Dopierała (karate), Marcel Bajo-

łek (tenis ziemny), Michał Niedziela (karate), Wojciech Niedziela 

(karate), Vesna Wojtaszek (jeździectwo), Milan Wojtaszek (biegi 

przełajowe/piłka nożna), Maciej Niemier (biegi przełajowe), Ma-

ciej Kowalski (lekkoatletyka), Sebastian Tejerina (tenis ziemny), 

Ignacio Tejerina (tenis ziemny).
Łukasz Szał

Rozstrzygnięcie Konkursu „Wielki Korbol & Pyra 
& Jabzo”
Jesienią po wykopkach i zbiorach plonów z ogrodów w różnych 

miejscowościach odbywają się konkursy na największe warzywa             

i owoce, a w tym roku konkurs też zawitał do naszej gminy. Jak 

wiosną zapowiadaliśmy, można było nabyć nasiona, które rozpro-

wadzały członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Trzeku. Ogrodni-

cy, działkowcy oraz rolnicy mogli spróbować swoich sił i rozpo-

cząć hodowlę gigantów.

Jak wspomina Mateusz Goździcki, zwycięzca największej dyni 

(154kg): Podczas uprawy chodzi o dobre nasiona, kontrolowane za-

pylenie, dobrą glebę połączoną z odpowiednim nawożeniem i du-

żym podlewaniem, nasłonecznione stanowisko i co najważniejsze 

dużo serca. Taka hodowla zajmuje czasami kilka godzin uwagi 

dziennie nad rośliną. Jednak w tym roku pogoda nie sprzyjała ho-

dowcom. Na początku bardzo sucho, później w maju zimno. Ale                     

w końcu udało się i pięknie urosła.

Dziękujemy wszystkim hodowcom, którzy zgłosili swoje warzywa 

i owoce do konkursu „Wielki Korbol & Pyra & Jabzo”. Ze względu 

na obostrzenia konkurs został rozstrzygnięty w sposób symbo-

liczny. Oczywiście za trud włożony w hodowlę przekazano zwy-

cięzcom statuetki, dyplomy oraz upominki. Mamy nadzieję, że 

spotkamy się w przyszłym roku z jeszcze większymi i cięższymi 

plonami na pięknym festiwalu.

Poniżej wyniki konkursów na największe warzywa i owoce jakie 

odbyły się w Trzeku:

- Wielki Korbol: Mateusz Gożdzicki dynia „Kujawianka” – 154 kg, 

Julita Urbaniak dynia „Amelka” – 79 kg, Małgorzata Prządak dynia 

„Zdzichu Czerwony” – 52 kg, Maria Przybylska dynia „Mania” –                 

44 kg, Elżbieta Ziemkiewicz dynia „Eliza” – 21 kg, Róża Ziemkie-

wicz dynia „Anielka” – 17 kg,

- Wielkie Jabzo: Agnieszka Prządak jabłko „Jonaprince” – 0,738 kg, 

Klaudia Kaszowska jabłko „Amelka” – 0,500 kg, Małgorzata Ko-

chańska jabłko „Małgosia” – 0,458 kg, Maria Przybylska jabłko „Da-

rek” – 0,404 kg,

- Wielka Pyra: Magda Jadowska ziemniak „Dorota” – 1,016 kg, Ma-

ria Przybylska ziemniak „Pyrtek” – 1,012 kg, Elżbieta Kuberacka 

ziemniak „Kasia” – 1,002 kg, Danusia Goździcka ziemniak „Kartofe-

lek” – 0,962 kg.
Ewelina Kaszowska

Fot. E. Kaszowska

Fot. Ł. Szał

Fot. E. Kaszowska

Fot. E. Kaszowska
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Mali i duzi obserwują pobliską przyrodę
Koło Gospodyń Wiejskich w Trzeku po raz kolejny w sposób aktywny i kreatywny 

zwiększa integrację dzieci, młodzieży oraz dorosłych poprzez aktywizację wokół dobra 

wspólnego, jakim jest zrównoważony rozwój środowiska przyrodniczego na poziomie 

owad-roślina-człowiek. Różnorodne zajęcia prowadziły do zrozumienia konieczności 

ochrony środowiska w miejscu zamieszkania oraz zmiany sposobu myślenia społe-

czeństwa. W ramach projektu „Mali i duzi obserwują pobliską przyrodę”, który jest zwy-

cięskim grantem na kwotę 10 000 zł i został sfi nansowany przez Fundację Orlen, Koło 

Gospodyń Wiejskich w Trzeku zorganizowało w ciągu ostatniego roku 4 warsztaty                        

z udziałem przeszło 100 osób.

Uczestnicy marcowych warsztatów, które odbyły się w Trzeku oraz w Szkole Podstawo-

wej w Czerlejnie, zbudowali w sumie 45 domków dla ptaków, które rozwiesili w swojej 

okolicy zamieszkania. Obejrzeli przyrodniczy fi lm, na którym dowiedzieli się jakie są 

rodzaje domków lęgowych, a także jakie jest ich przeznaczenie i zaspokojenie potrzeb 

w naszym regionie przez zwierzęta.

We wrześniu na warsztatach o ziołach miododajnych z użyciem mikroskopu uczestnicy 

poznali szczegółowo omawiane przez botanika Natalię Jędrzejczak ze Stowarzyszenia 

Kasztelania Ostrowska z Lednogóry rośliny, które były zebrane na łące koło świetlicy 

wiejskiej w Trzeku.

Jesienną porą odbył się naukowy spacer, na którym Koło Gospodyń Wiejskich w Trzeku 

zaprosiło uczestników do trzeckiego lasu i Grodziska zwanego Szwedzkimi Okopami. 

Marcin Skorliński przedstawił garść informacji historycznych. Omówił też pokrótce ba-

dania archeologiczne, które zostały wykonane latem 2019 roku. Szczegóły badań moż-

na znaleźć na stronie www.trzek.pl. Następnie Maciej Jędrzejczak, też z Stowarzyszenia 

Kasztelania Ostrowska z Lednogóry, pokazał jakie rośliny, drzewa i krzewy usadowiły 

się na tych terenach. Nawet potwierdził, że było tu ciągłe i stałe osadnictwo, pokazując 

roślinne relikty. Uczestnicy odnaleźli znaki, że to teren bagienny, trochę egzotyczny,   

ale też były nasze rodzime rośliny takie jak dąb, bez czarny czy głogi. Warto zauważyć, 

że jest to miejsce bardzo cenne przyrodniczo w naszej gminie. A zadbane grodzisko                    

i las mogą stać się za kilka lat rezerwatem przyrody.

Ostatnim etapem w projekcie było przeprowadzenie konkursu dla całych rodzin z po-

znanej wiedzy. W konkursie podsumowującym przyrodnicze działania należało rozwią-

zać krzyżówkę oraz stworzyć przyrodniczą pocztówkę z lasu, łąki lub parku. Dla zwy-

cięzców przewidziano atrakcyjne nagrody. Zostało zgłoszone 13 prac wykonanych 

dowolną techniką, a nawet z udziałem liści, patyków, skarbów zebranych podczas je-

siennych spacerów. Gratulujemy wszystkim aktywnym uczestnikom projektu oraz bra-

wo za bardzo ciekawe prace plastyczne. Projekt sfi nansowano ze środków Fundacji 

Orlen.
Ewelina Kaszowska

Zarząd KGW w Trzeku

Fot. E. Kaszowska
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Wygraj czujkę czadu!
Powiat poznański wraz Komendą Miejska Państwowej Straży Po-

żarnej w Poznaniu są organizatorami dziewiątej edycji konkursu 

pod nazwą „Czujka tlenku węgla może uratować Twoje życie”. 

Jego celem jest zachęcanie Mieszkańców powiatu do instalowa-

nia w domach czujki tlenku węgla. Szczegóły dostępne na stro-

nie: www.powiat.poznan.pl/wygraj-czujke-czadu-2/. Zachęcamy 

do udziału!
Paulina Bankiewicz

Grafi ka: Powiat Poznański

Zawieszony pobór opłat z parkometru przy 
Urzędzie Miejskim!
Z uwagi na wprowadzenie powiatu poznańskiego do czerwonej 

strefy, a  co za tym idzie, dodatkowych ograniczeń w  życiu co-

dziennym, Urząd Miejski zawiesza od 19 października 2020 roku 

aż  do odwołania pobór płatności z  parkometru przy budynku 

Urzędu.
Daniel Lewicki

Fot. K.Adamska

#bibliotekachallenge
Z inicjatywy rodziców, uczniów i wychowawcy klasy 7h Barbary 

Polińskiej trwa zbiórka na rzecz doposażenia szkolnej biblioteki. 

W mediach społecznościowych mogą Państwo obejrzeć fi lmiki 

promujące akcję. Pamiętajmy, że książki to nie tylko lektury i pod-

ręczniki, a młodzież chętnie sięgnie po publikacje z przeróżnych 

dziedzin, by rozwijać swoje zainteresowania, gdy tylko jej                            

to umożliwimy. Dlatego zachęcamy do wsparcia akcji #biblioteka-

challenge i wpłacenia środków na konto Rady Rodziców przy                 

SP nr 1 w Kostrzynie (71 9075 0009 0001 2553 0016 6333) w tytule 

przelewu wpisując BIBLIOTEKA. Liczy się każda złotówka!
Łukasz Szał

          

Narodowe Święto Niepodległości
Tradycyjnie 11 listopada w Narodowe Święto Niepodległości,                   

a także rocznicę nadania praw miejskich Kostrzynowi, władze sa-

morządowe upamiętniły te historyczne wydarzenia. W tym roku 

w związku z pandemią koronawirusa uroczystości zostały ograni-

czone, nie odbyła się coroczna uroczysta sesja Rady Miejskiej 

Gminy Kostrzyn. O godzinie 1100 w kościele św. app. Piotra i Pawła 

w Kostrzynie odprawiona została msza święta w intencji ojczyzny. 

Po niej nastąpił przemarsz z kościoła na kostrzyński Rynek. Wła-

dze gminy, radni, proboszczowie kostrzyńskich parafi i oraz służba 

liturgiczna złożyli wiązanki kwiatów oraz zapalili znicze pod                   

pomnikiem Walki i Męczeństwa. Po złożeniu wiązanek wszyscy 

zebrani zaśpiewali fragment Roty.
Agata Bilska Fot. A. Bilska
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Zostań turystą w swojej gminie – odwiedź 
Siekierki!
Siekierki to obecnie największa z miejscowości wiej-

skich w naszej gminie. Położona 5 km na południowy 

zachód od Kostrzyna wieś liczy 2224 mieszkańców 

(2074 – Siekierki Wielkie, 150 – Siekierki Małe). Siekierki 

znane są przede wszystkim z zespołu Pieśni i Tańca                

„Siekieracy” oraz drewnianego kościoła (jednego                          

z trzech w gminie), a także fi rmy zajmującej się prze-

twórstwem cebuli.

Zabytkowy kościół drewniany został zbudowany przez 

jezuitów z drzewa modrzewiowego w 1762 roku. Ko-

ściół pw. św. Jadwigi zwieńczony jest złotym baniastym 

hełmem, odnowionym w 2015 roku. Najcenniejszym 

zabytkiem we wnętrzu kościoła jest ława kolatorska                    

z herbami szlachty z XVI wieku. Najwięcej wiernych 

przyciągał jednak cudowny obraz Matki Boskiej z Dzie-

ciątkiem, który podczas odpustów przed II wojną świa-

tową był czczony przez rzesze wiernych, ściągających 

do parafi i w Siekierkach.

Miejscem spotkań mieszkańców Siekierek jest skwer  

im. Powstańców Wielkopolskich, gdzie oprócz posta-

wionego w ubiegłym roku z okazji obchodów 100-lecia 

zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego obelisku i ta-

blic, dot. Sołectwa Siekierki oraz Patronów sąsiadują-

cych ze skwerem szkoły, mieszkańcy znajdą także plac 

zabaw oraz ławki w otoczeniu zieleni.

Szkoła Podstawowa im. Pauliny i Augustyny Wilkońskich 

w Siekierkach Wielkich została zmodernizowana i roz-

budowana w 2017 roku w odpowiedzi na zapotrzebo-

wanie mieszkańców dynamicznie rozwijającej się wsi.  

W tym roku szkoła zyskała także nowe boisko wielo-

funkcyjne ze sztuczną nawierzchnią. Po drugiej stronie 

ulicy Stanisława Karalusa znajduje się boisko trawiaste 

wraz z boiskiem do piłki siatkowej plażowej oraz chętnie 

używaną przez najmłodszych – tyrolką.

Najstarszym obiektem w Siekierkach jest stożkowate 

grodzisko wczesnośredniowieczne, otoczone wałem, 

który niegdyś wypełniony był wodą. Pozostałości po 

grodzisku stanowi niewielkie wzniesienie (1,5 m), poro-

śnięte gęstymi krzewami, znajduje się ono w północno-

-zachodnim narożniku dawnego parku, na prawym 

brzegu strugi. Po dawnym dworze (rozebranym w 1968 

roku) zachowały się tylko pozostałości parku dworskie-

go, o którym przypomina stary drzewostan (dęby, mo-

drzewie, kasztanowce). Przy starej alei łączącej kościół                

z dworem znajduje się murowana kapliczka z fi gurą 

Matki Boskiej.
Łukasz Szał

Opracowano na podstawie:

K. Matysek, Przewodnik po Kostrzynie i okolicach, Kostrzyn, 2012.

Ł. Szał,  Ocena potencjału turystycznego gminy Kostrzyn, Poznań,  2016.

Fot. S. Pokorski

Fot. S. Pokorski

Fot. S. Pokorski
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Z obrad  
Rady

- zmian w budżecie gminy Kostrzyn na 2020 rok – dochody budżetu zwiększono o kwotę 

535 809,00 zł, do kwoty 104 276 996,82 zł, wydatki budżetu zwiększono o kwotę 535 809,00 zł, 

do kwoty 117 092 034,15 zł;

- zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kostrzyn na lata 2020-2030, w związku                 

ze zmianą budżetu dokonano zmian w WPF;

- zmiany uchwały nr XXVII/314/2017 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 26 października 

2017 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie 

zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 2514P (ul. Czereśniowa i Lipowa) i 2439P 

(ul. Lipowa) – przejęcie zadania na wykonanie dokumentacji technicznej oraz przebudowy 

skrzyżowania dróg powiatowych, wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowę chod-

nika w ciągu ulicy Czereśniowej nastąpi na okres do dnia 31 grudnia 2021 roku;

- udzielenia pomocy fi nansowej z budżetu Gminy z budżetu Gminy Kostrzyn dla Powiatu 

Poznańskiego w 2021 roku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa ulicy Spo-

kojnej w Siekierkach Wielkich wraz z przebudową fragmentu ulicy Poznańskiej w ciągu drogi 

powiatowej nr 2439P” – dotacja celowa w kwocie nie wyższej niż 450 000 zł przekazana                 

zostanie w roku 2021;

- ustalenia ceny za świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 

na 2021 rok (usługi opiekuńcze – 32,00 zł za godzinę, specjalistyczne usługi opiekuńcze – 

100,00 zł za godzinę);

- ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronio-

nych i w ośrodkach wsparcia, w tym w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach 

dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;

- udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Dolsk w postaci przekazania samochodu specjalne-

go z zabudową samochodu pożarniczego, szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczo-

wej zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Kostrzyn, a Gminą Dolsk. Udzie-

lenie pomocy rzeczowej przyczyni się do podniesienia gotowości bojowej jednostki OSP                 

w Lubiatowie;

- wieloletnie go programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kostrzyn                    

na lata 2021-2025, program ma służyć za podstawę optymalnego planowania, realizacji                         

i modernizacji zasobu komunalnego gminy.

Ponadto podjęto uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych na rok 2021:

Stawki podatku od nieruchomości

XXVI sesja Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn odbyła 
się 29 października 2020 roku, radni podjęli 
uchwały w sprawie:
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Podatek rolny na 2021 rok

Zgodnie ustawą o podatku rolnym, do obliczania podatku rolnego za rok podatkowy stosuje 

się średnią cenę skupu żyta, ustaloną na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego. 

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rol-

nego na rok 2021 wynosi 58,55 zł za 1 dt, zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego z dnia 19 października 2020 roku.

W 2021roku stawka od 1 ha przeliczeniowego (2,5 q żyta) wyniesie – 146,375 zł/ha dla grun-

tów gospodarstw rolnych, stawka od 1 ha gruntów (5 q żyta) – 292,75 zł/ha. 

W związku z powyższym nie podejmowano uchwały w sprawie obniżenia w/w ceny. 

Podatek leśny na 2021 rok

Zgodnie z ustawą o podatku leśnym, podatek leśny od 1 ha wynosi równowartość pieniężną 

0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadle-

śnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, ustaloną na pod-

stawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez 

nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku wynosi 196,84 zł za 1 m3, zgodnie z Komu-

nikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 roku.                            

W związku z powyższym stawka od 1 ha gruntów w roku 2021 wyniesie – 43,3048 zł/ha.

Roczna opłata od posiadania psów

Stawka opłaty od posiadania psów wynosi 20,00 zł od jednego psa i płatna jest bez wezwa-

nia, jednorazowo do dnia 15 marca 2021 roku, jeżeli obowiązek powstanie po 15 marca opła-

ta płatna jest w ciągu 14 dni od dnia jej powstania; w przypadku nabycia psa w pierwszym 

półroczu roku objętego opłatą – wysokość opłaty wnosi 100 % stawki, natomiast w przypad-

ku nabycia psa w drugim półroczu – wysokość opłaty wynosi 50 % stawki.

Rocznych stawek podatku od środków transportowych

Obowiązkowi podatkowemu podlegają również autobusy, samochody ciężarowe o masie 

całkowitej powyżej 12 ton, zespoły pojazdów (ciągniki siodłowe, balastowe, przyczepy,                  

naczepy). 

Podatek od środków transportowych płatny jest bez wezwania w dwóch równych ratach                  

w terminie do dnia 15 lutego i 15 września.

Na podatnikach ciąży obowiązek składania – w terminie do 15 lutego – deklaracji na poda-

tek od środków transportowych na dany rok podatkowy.

W razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku 

podatkowego, podatnicy zobowiązani są złożyć deklarację – w terminie 14 dni – od dnia 

zaistnienia okoliczności (kupno-sprzedaż, zmiana miejsca zamieszkania).

 Wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Kostrzyn na rok 2021

Ustalona została dzienna stawka opłaty targowej: za sprzedaż na stanowisku – 15,00 zł, za 

sprzedaż płodów rolnych „z ręki”, koszyka, wiadra wózka ręcznego, stolika – 5,00 zł. Dzienna 

stawka opłaty targowej podczas imprez regionalnych i świąt: za sprzedaż ze stanowiska – 

60,00 zł, za sprzedaż w punkcie małej gastronomii: ze stoiska do 4 m2 włącznie – 120,00 zł, ze 

stoiska powyżej 4 m2 – 170,00 zł, za sprzedaż na stanowisku przy cmentarzach w dniach od 

29 października 2021 roku do 1 listopada 2021 roku – 20,00 zł. Terminem płatności opłaty 

targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. Na inkasenta opłaty targowej po-

bieranej na targowisku miejskim w Kostrzynie przy ul. Piasta 10 oraz na stanowisku przy 

cmentarzu w Kostrzynie przy ul. Cmentarnej wyznaczono zarządzającego targowiskiem, 

opłatę targową obowiązującą w czasie imprez regionalnych pobiera Miejsko-Gminny Ośro-

dek Kultury w Kostrzynie, natomiast na inkasenta opłaty targowej w pozostałym zakresie 

wyznaczono Urząd Miejski w Kostrzynie.

Ponadto Radni wysłuchali informacji o realizacji zadań oświatowych Gminy Kostrzyn w roku 

szkolnym 2019/2020.

Więcej na www.kostrzyn.wlkp.pl (zakładka BIP).
Mariola Zygaj
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Z teki regionalisty

Kazimierz Matysek
o historii

J. Kossak, Szarża jazdy poznańskiej pod 

Rajgrodem, pocztówka ze zbiorów autora

Echa powstania dotarły także do naszych rodaków z okolic Ko-

strzyna. Jednym z nich był August Wilkoński, narzeczony Pauliny 

Laucz, córki właścicielki majątku Siekierki, który z zapałem wyru-

szył do Kongresówki, by stanąć w szeregach narodowych. Wśród 

krwawych walk i zapasów o wolność zatęsknił za ukochaną i z na-

rażeniem życia przybył do Siekierek. Następnej nocy wojsko pru-

skie otoczyło dwór, z którego uratował się ucieczką przez okno do 

parku, by w przebraniu wieśniaka wrócić na pole walki. W bitwie 

pod Grochowem 25 lutego niósł chorągiew białą z czerwonym 

krzyżem pośrodku i napisem po polsku i rosyjsku „W imię Boga                           

za naszą i waszą wolność”. W bitwie pod Dębem Wielkim zebrał,                 

a pod Iganiami zagwoździł działa. Pod Ostrołęką ciężko ranny              

dostał się do niewoli. W kilka dni potem udało się mu zmylić czuj-

ność Moskali i zbiegł szczęśliwie do Warszawy, by walczyć w oko-

pach Woli. Dzięki opiece brata i doktora Dworzaczka wrócił szczę-

śliwie do Wielkopolski, gdzie za udział w powstaniu skazany zo-

stał na 2 lata twierdzy. Dalsze koleje losu sprawiły, że poślubiwszy 

literatkę Paulinę sam stał się znanym pisarzem – humorystą, któ-

rzy dziś wraz z żoną patronują Szkole Podstawowej w Siekierkach 

Wielkich. Tablice upamiętniające ich znajdują się w Kaplicy przy 

miejscowym kościele.

Innym mieszkańcem Siekierek, który idąc śladami przodków, 

uznających, że: „miłość ojczyzny tradycyjnie spada z ojca na syna”, 

podążył na pole walki, był Hipolit Radoński, mąż Anieli z Lauczów, 

siostry Pauliny. Wstąpiwszy – prawdopodobnie, jak jego siedmiu 

braci z Kociałkowej Górki – do pułku jazdy poznańskiej pod do-

wództwem płk. Augustyna Brzeżańskiego, wyróżniał się sumien-

nym wykonywaniem obowiązków i waleczności. W nagrodę za 

dzielną postawę w bitwie o Olszynkę Grochowską uzyskał stopień 

ofi cerski. Obaj wielkopolscy obrońcy ojczyzny                  

po dokonaniu swego żywota spoczęli w grobowcu 

rodzinnym przy siekiereckim kościele pod                               

p.w. świętej Jadwigi.

Wśród około 2000 ochotników z Wielkopolski, zdą-

żających z pomocą w powstaniu przez granicę pol-

sko-rosyjską do królestwa, był 16-letni uczeń tkacki 

Tomasz Thiel z Kostrzyna, który ze względu na mło-

dy wiek i słabe zdrowie nie był przyjęty do wojska 

do służby czynnej.

Z Kostrzynem związane były losy słynnego kate-

chety poznańskiego gimnazjum Marii Magdaleny, 

księdza Adama Logi, który kilkanaście dni po wybu-

chu powstania – jak zeznał jego ojciec – „poprosił 

swojego brata Stanisława o konie i powózkę, by 

móc pojechać do Kostrzyna w odwiedziny do zna-

jomych. Pojechał atoli dalej niż do Kostrzyna, w po-

dróż z której już nie miał wrócić nigdy”. W Warsza-

wie został kapelanem szwadronu ochotników po-

znańskich, wraz z którym wziął udział w bitwie pod 

UDZIAŁ RODAKÓW Z KOSTRZYNA I OKOLIC 
W POWSTANIU LISTOPADOWYM 1830-1831

Sto dziewięćdziesiąt lat dzieli nas od nocy         

29 listopada 1830 roku, kiedy w Królestwie 

Polskim, zwanym też Kongresowym, wybu-

chło powstanie zbrojne. Skierowane ono 

było przeciwko naszej zależności od Rosji, 

której car był jednocześnie królem Polski,                 

a jego brat książę Konstanty naczelnym do-

wódcą Wojska Polskiego. Choć powstanie 

zapoczątkowane przez garstkę podchorą-

żych zaczęło się w Warszawie, miało ono 

charakter ogólnonarodowy, bo od początku 

było wspierane przez mieszkańców zaboru 

pruskiego i austriackiego. Już w początkach 

stycznia 1931 roku w Wielkim Księstwie Po-

znańskim utworzony został pułk jazdy po-

znańskiej, liczący 201 ochotników i 100 koni. 

W jego skład weszli przedstawiciele rodzin 

ziemiańskich z Wielkopolski, m.in.: Koczo-

rowskich, Mielżyńskich, Potulickich, Radoń-

skich, Sczanieckich, których stać było na wy-

ekwipowanie ułanów, oraz patriotyczna 

młodzież. 
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Ksiądz Adam Loga wśród powstańców, staloryt A. Olesz-

czyńskiego, Muzeum Wojska Polskiego

Grochowem, a potem pod Dębem Wielkim zagrzewając przykła-

dem swym żołnierzy do walki. Wraz z korpusem generała Dezyde-

rego Chłapowskiego uczestniczył w wyprawie na Litwę, gdzie 

krzyżem w ręku prowadził szeregi. Zginął w bitwie pod Szawlami 

w lipcu 1831 roku.

Sporą grupę powstańców z okolic Kostrzyna stanowiła szlachta                

i ofi cjaliści dworscy, tacy jak: Aleksander Poniński z Iwna, Antoni 

Trąmpczyński, dzierżawca majątku w Iwnie, Feliks Lipiński, leśni-

czy z Iwna, ranny pod Grochowem, Kazimierz Oborski, rządca ma-

jątku w Siedlcu, Józef Echast, ekonom z Drzązgowa oraz Aleksan-

der Stanisław Bniński, Seweryn Ostrowski i Adolf Bonifacy Bniński, 

wszyscy z Gułtów. W służbie sanitarnej niosącej pomoc rannym                  

i chorym powstańcom udzielała się ofi arnie Klaudyna Potocka, 

żona właściciela majątku w Tulcach w okręgu kostrzyńskim. 

Wśród wymienionych tu ochotników na szczególną uwagę zasłu-

guje Adolf Bonifacy Bniński, późniejszy dziedzic Gułtów, działacz 

Towarzystwa Gospodarczego „Bazar”, współtwórca Teatru Polskie-

go w Poznaniu. Jako 16-letni młodzieniec pospieszył pod chorą-

gwie narodowe wraz z bratem Aleksandrem, bijąc się pod Gro-

chowem i w Korpusie Ramoniny. Za wzięcie do niewoli pułkowni-

ka rosyjskiego mianowany porucznikiem i odznaczony orderem 

Virtuti Militari. W 2016 roku odnowiona została jego tablica epita-

fi jna na koszt gminy Kostrzyn w gułtowskim kościele.

Najwybitniejszą postacią pochodzącą z okolic Kostrzyna, która 

odegrała kluczową rolę w powstaniu w 1830/31 roku, był generał 

Ignacy Prądzyński. Ten wielki patriota, inżynier i strateg wojskowy 

ma poczesne miejsce w tradycji polskiego oręża. Urodził się                    

20 lipca 1792 roku z ojca Stanisława, dzierżawcy majątku ziem-

skiego Sanniki, które w czasie powstania kościuszkowskiego spu-

stoszyli Prusacy. Rodzina Prądzyńskich wywodziła z rodu Grzyma-

litów, osiadłego w okolicach Kostrzyna, Iwna, Gułtów, Siedlca czy 

Prądna (dziś Promna). Stąd jego przodkowie wzięli nazwisko Prą-

dzyński. Młody Ignacy zarówno w domu jak i w czasie nauki                       

w Dreźnie wychowywany był w duchu patriotycznym. Już jako 

14-letni ochotnik służył w 11 pułku piechoty wielkopolskiej,                       

a później kształcił się w Szkole Aplikacyjnej Artylerii i Inżynierów. 

Służył w wojsku Księstwa Warszawskiego, z którym odbył kampa-

nię napoleońską od Berezyny w Rosji, aż po walki w 1813 roku 

pod Lipskiem. Od 1815 roku służył w randze podpułkownika                    

w wojsku Królestwa Polskiego. W latach 1823-25, a potem 1829-

30 zajmował się projektowaniem i budową Kanału Augustowskie-

go. Przez 3 lata był więziony za działalność w Towarzystwie Patrio-

tycznym. Po wybuchu powstania listopadowego, powołany do 

sztabu Chłopickiego, wysłany został na zastępcę komendanta 

twierdzy Zamość. W styczniu 1831 roku nowy wódz naczelny po-

wierzył mu funkcję generalnego kwatermistrza. W bitwie pod 

Grochowem prowadził do boju kolumny powstańcze. Jego zasłu-

gą było opracowanie znakomitych planów strategicznych, które 

przyniosły Polakom zwycięstwa podczas kampanii wiosennej 

pod Wawrem i Dębem Wielkim. Jako generał brygady odniósł               

10 kwietnia świetne zwycięstwo pod Iganiami. W ten dzień sławy 

zasmuciła go wiadomość o śmierci 20-letniego siostrzeńca Teo-

dora Moszczeńskiego z Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Klęska 

Polaków pod Ostrołęką wskutek błędów gen. Skrzyneckiego spo-

wodowała odsunięcie go z naczelnego dowództwa. W sierpniu 

rząd ofi arował gen. Prądzyńskiemu objęcie dowództwa, którego 

jednak z uwagi na beznadziejną sytuację nie przyjął. Mianowany 

generałem dywizji brał udział w wyprawie na Ramoriny. Po kapi-

tulacji Warszawy jako jeniec wywieziony został do Rosji, gdzie na-

pisał swoje dzieło O wojnie 1831 roku. Zwolniony z wojska osiadł 

na wsi w Galicji, a później w Krakowie, pisząc Pamiętniki. Ignacy 

Prądzyński zmarł 3 sierpnia 1850 roku podczas kuracji na wyspie 

Helgoland. Generał Ignacy Prądzyński został upamiętniony przez 

Gminę Kostrzyn nazwą ulicy, nazwą kostrzyńskiego hufca ZHP 

oraz tablicą na murze w parku w Sannikach, gdzie co roku obcho-

dzony jest dzień Wojska Polskiego.

Cześć pamięci bohaterów Ziemi Kostrzyńskiej z roku 1830-1831!

August  Wilkoński, litografi a, Biblioteka Narodowa

Ignacy Prądzyński, Muzeum Narodowe Warszawa
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Co roku przemarsz przez nasze miasto, zwany „Capstrzykiem Pa-

triotycznym” gromadził tłumy mieszkańców Kostrzyna, którzy 

chcieli upamiętnić poległych 20 października 1939 roku. Cap-

strzyk jest wieczornym pochodem, odbywa się zwykle w  dzień 

poprzedzający lub w dzień rocznicy, z udziałem ochotniczej stra-

ży pożarnej, harcerstwa, kombatantów, młodzieży szkolnej, władz 

samorządowych, z orkiestrą i pochodniami ulicami miasta na Ry-

nek, zakończony apelem poległym, zapaleniem zniczy i  złoże-

niem kwiatów pod Pomnikiem Walki i Męczeństwa. W tym roku, 

w związku z pandemią koronawirusa, uroczystości zostały ograni-

czone do złożenia kwiatów oraz modlitwy przy pomniku na ko-

strzyńskim rynku, w  domu parafi alnym oraz cmentarzu. W  uro-

czystościach udział wzięli Burmistrz Miasta i  Gminy Nekli Karol 

Balicki, Burmistrz Gminy Kostrzyn Szymon Matysek wraz z  Za-

stępca Waldemarem Biskupskim, Sekretarz Gminy Kostrzyn 

Agnieszka Piasecka, poczet sztandarowy w osobach Beaty Knop-

kiewicz, Przemysława Kubiaka, Waldemara Kukuły oraz ksiądz 

proboszcz kostrzyńskiej fary Piotr Lidwin.

Rys historyczny został bogato przedstawiony na stronie Izby Mu-

zealnej Ziemi Kostrzyńskiej, który cytujemy poniżej.

Dziś przypada 81 rocznica brutalnego mordu na niewinnych, pol-

skich obywatelach. Przypominamy rys historyczny tych tragicz-

nych wydarzeń.

W Wielkopolsce w  dniach 20-23 października 1939 odbyły się 

pierwsze masowe, publiczne egzekucje dokonane w  ramach 

Operacji Tannenberg. Obok terrorystycznego charakteru stano-

wiły one element szeroko zakrojonej akcji fi zycznej likwidacji 

polskich warstw kierowniczych i  inteligencji, a  zarazem odwet 

za zwalczanie dywersji niemieckiej w pierwszych dniach wrze-

śnia 1939 roku. Ewenement w  historii egzekucji publicznych 

w Wielkopolsce w 1939 roku stanowi ich seria, jaka miała miej-

sce w dniach 20, 21 i 23 października na terenie 14 miast powia-

tów: gostyńskiego, kościańskiego, leszczyńskiego, śremskiego 

i średzkiego. Akcja ta, mająca wybitnie terrorystyczny charakter, 

została zaplanowana przy użyciu wszystkich środków, a jej pra-

źródło stanowiła narada u  Heydricha w  dniu 14 października, 

w  której uczestniczył na zasadzie gościa sam Arthur Greiser 

(urodzony w  Środzie Wlkp. niemiecki polityk narodowosocjali-

styczny, obergruppenfuhrer SS, Namiestnik Rzeszy). Bezpośred-

nio po tym, w dniu 18 października, odbyła się w Poznaniu od-

prawa funkcjonariuszy Einsatzkommando VI, na której dokona-

no szczegółowych ustaleń odnośnie miejscowości, w  których 

miały być przeprowadzone egzekucje publiczne, marszrut od-

działów egzekucyjnych, a nawet liczby przewidzianych ofi ar. Za-

równo ten ostatni fakt, jak również wybór miejscowości nie po-

zostaje bez znaczenia w kontekście propagandowego „uzasad-

nienia” konieczności przeprowadzenia egzekucji. Do rozpo-

wszechnianych przez hitlerowską propagandę legend o „krwa-

wej niedzieli bydgoskiej” i  marszu ewakuacyjnym internowa-

nych Niemców zamierzano dorzucić „mit” o bestialskim mordzie, 

dokonanym rzekomo na 103 Volksdeutschach, pochodzących 

z terenu wyżej wymienionych powiatów na początku września 

w okolicy Turku.

Operacja miała charakter ludobójstwa i dotyczyła uznanych przez 

Niemców za „szczególnie niebezpiecznych dla III Rzeszy Polaków”. 

Ofi ary znalazły się na listach przeznaczonych do likwidacji 

ze  względu na działalność publiczną i  patriotyczną, sporządzo-

nych przez specjalną komórkę wywiadu SS współpracującą z lo-

81. rocznica rozstrzelania 
mieszkańców Kostrzyna i Nekli

Fot. Ł.Szał

Fot. Ł.Szał
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kalnymi mniejszościami niemieckimi. W  spisach znajdowali się: 

duchowni, politycy, pedagodzy, ludzie kultury, nauki i  sztuki, 

przedsiębiorcy, powstańcy wielkopolscy i śląscy, działacze plebi-

scytowi na Warmii i  Mazurach i  na Górnym Śląsku, członkowie 

Związku Polaków w  Niemczech, Partii Narodowo-Demokratycz-

nej, Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół i  Polskiego 

Związku Zachodniego.

W Kostrzynie egzekucje na polskich obywatelach odbyły się 

w piątek, dnia 20 października. We wszystkich egzekucjach zginę-

ło ogółem 275 Polaków, z tego 28 na Rynku w Kostrzynie (miesz-

kańcy Gmina Kostrzyn i Gminy Nekla). Głównych aresztowań do-

konano w dniach 18 i 19 października przy użyciu sił policyjnych 

i przy aktywnej współpracy miejscowych Niemców, którzy zara-

zem należeli do współautorów wykazów straconych Polaków. Na-

leży podkreślić, że aresztowania znaczących osobistości życia go-

spodarczego dokonywano przy użyciu podstępu. Dla zachowania 

pozorów egzekucje poprzedzały bezpośrednio „postępowania 

sądowe” przed sądami doraźnymi policji bezpieczeństwa Stand-

gerichte. Parodię przewodu sądowego, trwającego nie dłużej niż 

kilkanaście minut, ograniczona głównie do sprawdzenia persona-

liów i wysłuchania opinii miejscowych Niemców na temat antyse-

mickiej postawy i  działalności podsądnych. W  Kostrzynie sala                  

sądowa miała miejsce w  Domu Katolickim przy ul. Dworcowej. 

Skazanych rozstrzeliwano w kilku grupach. Dramatyczny charak-

ter miał epilog egzekucji w Kostrzynie, kiedy to przy wrzucaniu 

zwłok do dołu, jeden z rozstrzelanych, nauczyciel Konrad Goćwiń-

ski odzyskał nagle przytomność, usiadł i  powiedział „..dajcie mi 

spokój, jestem niewinny...”, a w chwilę później został dobity strza-

łami z pistoletu. Należy jeszcze dodać, że kierujący egzekucją ofi -

cerowie z reguły osobiście dobijali postrzelonych i dających ozna-

ki życia Polaków.

Zabitych przewożono bezpośrednio do przygotowanych wcze-

śniej mogił za murami cmentarza. Spoczywały tam do 1945 roku, 

kiedy to dokonano ekshumacji i  szczątki przeniesiono na teren 

cmentarza.

W 1946 roku powstała tablica upamiętniająca zamordowanych 

na Rynku w Kostrzynie.
Małgorzata Kemnitz, Łukasz Szał

Źródło:

1. A. Galiński, W. Majchrzak, S. Nawrocki, M. Woźniak, H. Zimniak, Zbrodnie 

Wehrmachtu w Wielkopolsce, Kalisz 1986.

2. Wikipedia.

Święto Niepodległości 
w Kinie Lemoniada

11 listopada z okazji 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 

na profi lu Kina Lemoniada odbyła się premiera wieczornicy patriotycznej 

zatytułowanej Tęsknota. Spektakl online w wykonaniu kostrzyńskiej mło-

dzieży to wzruszająca historia o życiu w czasie zaborów, podczas wojen, 

komunizmu, aż po współczesność. Piękne pieśni oraz niebanalne interpre-

tacje wierszy poetów takich jak Tadeusz Różewicz, Krzysztof Kamil Baczyń-

ski czy Adam Asnyk z pewnością poruszyły niejednego widza. Ci z Państwa, 

który nie mieli możliwości obejrzenia wydarzenia na żywo, mogą zajrzeć 

na Facebook Kina Lemoniada. 
Ewelina Bulewicz

Koncert patriotyczny 

11 listopada z okazji Narodowego Święta Niepodległości mieszkańcy gmi-

ny mieli możliwość obejrzenia specjalnego koncertu online, przygotowa-

nego przez Zespół Pieśni i Tańca Siekieracy. Oprócz wykonania tradycyj-

nych pieśni patriotycznych takich jak: Rota, Białe roże, Szara piechota czy 

Wojenko, wojenko artyści zatańczyli również na kostrzyńskiej scenie słynne-

go poloneza. Całość występu dopełniły przepiękne ludowe stroje. Koncert 

w dalszym ciągu jest dostępny na profi lu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kul-

tury w Kostrzynie oraz na Facebooku zespołu.
Ewelina Bulewicz

Fot. JJ Artist Home

Fot. Kino Lemoniada
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Nasza planeta

Osiem odcinków przedstawiających funkcjonowanie tytułowej planety to                   

w istocie fascynująca podróż przez niezwykły świat roślin i zwierząt. Jednak 

niech nie zmyli Państwa kojący głos Krystyny Czubówny w polskiej wersji ję-

zykowej. Nasza planeta opowiada przede wszystkim o zniszczeniu środowiska 

naturalnego, do którego w głównej mierze przyczynił się człowiek na prze-

strzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Kto jeszcze nie zdążył zapoznać się z tym 

brytyjskim serialem dokumentalnym, ma teraz świetną okazję, aby nadrobić 

zaległości. 

Twój Vincent

To pierwsza pełnometrażowa animacja malarska, która w 2017 roku wzruszy-

ła zapewne wszystkich miłośników twórczości Vincenta van Gogha. Każda                    

z ponad 60 tysięcy (!) klatek została namalowana ręcznie przez 125 zawodo-

wych malarzy z całego świata, w tym przez mieszkankę naszej gminy – Martę 

Czarnecką. Twój Vincent, czyli historia życia i geniuszu jednego z najwybitniej-

szych XIX-wiecznych artystów, to prawdziwa uczta dla zmysłów. Postimpre-

sjonistyczne obrazy urzekają różnorodnością barw, a rozwinięta biografi a 

głównego bohatera stanowi o niezwykłej wartości poznawczej tego fi lmu.

Zimna wojna

Głośny fi lm z 2018 roku w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. To właśnie ta pro-

dukcja wskrzesiła wśród młodego pokolenia pamięć o utworach słynnego                 

w powojennej Polsce zespołu Mazowsze. Dwa serduszka w wykonaniu Joanny 

Kulig stały się znakiem rozpoznawczym tego nominowanego do Oscara me-

lodramatu. Czarno-białe zdjęcia Łukasza Żala tworzą niepowtarzalny klimat 

– jakże typowy dla całej twórczości Pawlikowskiego. Świetna obsada, niepo-

wtarzalna muzyka oraz tragizm obecny w historii bohaterów – to wszystko 

sprawia, że Zimną wojnę po prostu warto zobaczyć.

The Crown

Serial biografi czny opowiadający o brytyjskiej rodzinie królewskiej cieszy się 

w Polsce dużą popularnością. Nic dziwnego, bo zarówno gra aktorska, jak                       

i reżyseria potwierdzają zasadność przyznania serialowi Złotych Globów za 

2016 rok. Obserwowanie monarchii królowej Elżbiety II w oryginalnych wnę-

trzach nadaje całości produkcji niezwykle autentycznego charakteru. W tym 

miesiącu przypominam o tym tytule, ponieważ 15 listopada miała miejsce 

premiera czwartego sezonu. Kto lubi wątki historyczne oraz klimat brytyjskie-

go światka, na pewno się nie zawiedzie. 

Król

Polski serial na podstawie powieści Szczepana Twardocha o tym samym tytu-

le to produkcja, na którą czekało wielu miłośników twórczości autora Pokory, 

ale nie tylko. Ośmioodcinkowy serial w reżyserii Jana Pawła Matuszyńskiego 

to ciekawe studium życia społecznego i politycznego przedwojennej Warsza-

wy. Na uwagę widza zasługują nie tylko losy głównego bohatera Jakuba Sza-

piro, ale przede wszystkim sposób ukazania „męskiego” świata lat 30. Premie-

ra pierwszego odcinka odbyła się 6 listopada na Canal+. Serdecznie zachę-

cam do zapoznania się z tą widowiskową ekranizacją, a tych z Państwa, którzy 

nie mieli wcześniej okazji sięgnąć po literacką twórczość Szczepana Twardo-

cha do przeczytania jego fascynującej powieści. 

Cudowny chłopak

Na koniec kilka słów o fi lmowej adaptacji książki R.J. Palacio. Cudowny chłopak 

to wzruszająca historia Auggiego, który mimo przeciwności losu stawia czoło 

własnym słabościom. Choć momentami można dostrzec w tej produkcji inter-

pretacyjne uproszczenia, tytuł ten świetnie sprawdzi się podczas jesiennego 

wieczoru w gronie najbliższych.
Ewelina Bulewicz

Jesienne
propozycje fi lmowe 

Tegoroczna jesień z pewnością nie nale-

ży do najprzyjemniejszych. Pandemia 

koronawirusa zmusiła nas do pozostania 

w domach oraz znalezienia alternatyw-

nych form wypoczynku. Choć muzea, bi-

blioteki, kina i inne instytucje zostały po-

nownie zamknięte, nic nie stoi na prze-

szkodzie, aby w tym trudnym czasie się-

gnąć po wartościowe teksty kultury.                   

W listopadowym wydaniu „Kostrzyńskie-

go ABC” przygotowałam dla Państwa 

krótkie zestawienie fi lmów i seriali, które 

– moim zdaniem – umilą wiele chłod-

nych wieczorów. 
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Ekoporadnik
Naturalne wzmacnianie odporności

Listopadowy Ekoporadnik to instrukcja, jak poprawić kondycję układu odpornościowego                 

w okresie jesienno-zimowym. Pandemia koronawirusa wciąż jest obecna w naszym życiu, 

dlatego mam nadzieję, że opisane przeze mnie metody wspomagania odporności przyniosą 

Państwu poczucie spokoju oraz wytyczą właściwy kierunek dbania o zdrowie w tym trud-

nym czasie. Pragnę również zaznaczyć, że niniejszy artykuł oparłam na rzetelnym materiale 

naukowym, który w całości mogą Państwo przeczytać na stronie internetowej czasopisma 

„Wiedza Medyczna”.

Sen

Zarówno jakość, jak i długość naszego snu wpływają na prawidłowe funkcjonowanie układu 

odpornościowego, dlatego w okresie wzmożonych zachorowań należy pamiętać o regene-

racji organizmu. Minimum 7 godzin ciągłego snu pozwala optymalnie zregenerować siły. 

Ponadto przed snem warto zrezygnować z używania telefonu czy innych urządzeń elektro-

nicznych, które utrudniają zasypianie i mogą niekorzystnie wpłynąć na jakość wypoczynku. 

Wysiłek fi zyczny

O tym, że siedzący tryb życia przyczynia się do powstawania wielu chorób wie zapewne 

każdy. W czasie pandemii tym bardziej nie można o tym zapomnieć. To doskonała okazja, 

aby wprowadzić aktywność fi zyczną do codziennej rutyny. Zamknięte siłownie nie są uspra-

wiedliwieniem dla braku wysiłku. W rzeczywistości wystarczy jednak kawałek podłogi, cza-

sami mata i butelki z wodą. W internecie dostępnych jest wiele różnorodnych treningów,                    

z których każdy jest w stanie wybrać coś dla siebie. Badania dowodzą, że umiarkowana ak-

tywność fi zyczna znacząco podnosi sprawność organizmu, a często także łagodzi przebieg 

infekcji. Jeżeli z jakichś powodów nie możemy ćwiczyć siłowo, warto poznać techniki relak-

sacyjne (np. trening Jacobsona) i ćwiczenia oddechowe, które pozwolą na rozluźnienie spię-

tego ciała. 

Dieta

Na nic zda się prawidłowy sen oraz aktywność fi zyczna, jeśli nie będziemy przestrzegać zdro-

wej i pełnowartościowej diety. Już Hipokrates mówił: „Niech żywność będzie twym lekiem,                 

a lek twym pożywieniem”. Nie bez powodu współcześnie za jedną z najkorzystniejszych diet 

dla ludzkiego organizmu uznaje się dietę śródziemnomorską. Prawidłowy sposób odżywia-

nia wzmacnia układ odpornościowy poprzez dostarczanie do organizmu wszystkich nie-

zbędnych składników. I tak na przykład warzywa i owoce powinny stanowić 2/3 objętości 

posiłków. Jednocześnie należy pamiętać, że przy odpowiedniej diecie nie ma potrzeby su-

plementacji wszystkich dostępnych na rynku witamin. Już jedna surowa papryka pokrywa 

nasze dzienne zapotrzebowanie na witaminę C. Wyjątkiem jest witamina D
3
, którą warto 

suplementować całą rok, bezwzględnie natomiast w okresie jesienno-zimowym oraz wita-

mina B
12, 

którą muszą suplementować osoby przestrzegające dietę wegańską. Ważnym 

punktem stymulacji układu immunologicznego będzie również wzmocnienie jelit, dlatego 

to świetna okazja, aby spróbować domowego zakwasu z buraków czy naturalnych kiszonek. 

Nie wolno przy tym zapomnieć o sezonowości warzyw i owoców, o której pisałam w po-

przednim wydaniu Ekoporadnika.

Stres

Dzisiejszy świat niestety nie sprzyja wewnętrznej równowadze. Życie w miejskim zgiełku, 

natłok informacji oraz wszechobecna w mediach społecznościowych pandemia doprowa-

dzają do podwyższenia poziomu kortyzolu we krwi, który osłabia działanie układu immuno-

logicznego. Chociaż współcześnie nie da się wyeliminować stresu, dobrym pomysłem na 

jego rozładowanie mogą być małe przyjemności, takie jak relaksująca kąpiel czy medytacja.

Niezależnie od tego, czy wymienione sposoby wzmacniania odporności są nam dobrze zna-

ne czy nie nigdy nie jest za późno, aby wprowadzić je do codzienności. Dbanie o siebie może 

być nie tylko ekologiczne, ale przede wszystkim efektywne. Wszystkich zainteresowanych 

szczegółową analizą czynników wspomagających odporność odsyłam do artykułu Katarzy-

na Jankowskiej oraz Natalii Suszczewicz.
Ewelina Bulewicz

Oprac. na podstawie: k. Jankowska, N.Suszczewicz, Naturalne metody wspomagania odporności w walce 

z koronawirusem, „Wiedza Medyczna” 2020, s. 46-65.
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Fot. P. Kubiak

Zaczęło się od Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Manifestacje zo-

stały zorganizowane m.in. przed gmachem Sejmu w Warszawie. 

W proteście przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego        

w sprawie aborcji w całym kraju, ale również już i poza granicami 

naszego państwa wychodzą tłumy kobiet, dołączają mężczyźni, 

bo problem dotyczy też całych rodzin.

Obserwując to, co dzieje się w kraju, we wszystkich większych 

miastach, takich jak Warszawa, Kraków, Poznań, Gdańsk, Katowice 

czy Wrocław, również poczułyśmy z Beatą Jankowiak, że w Ko-

strzynie też wyjdziemy na ulice, by zjednoczyć się ze społeczno-

ścią lokalną kobiet i również zaprotestować przeciwko wyrokowi  

i temu, jak rząd traktuje nas w ostatnich latach. Bardzo sponta-

nicznie zapadła decyzja o utworzeniu grupy na Facebooku –              

Kobiety Kobietom – Gminy Kostrzyn oraz Gminy Powiatu, grupa 

rosła w siłę w bardzo szybkim tempie, co utwierdziło nas w prze-

konaniu, że to była dobra decyzja. Również spontanicznie zostało 

utworzone i zaplanowane wydarzenie 27 października 2020 roku 

– „Myślę, Czuję, Decyduję”, które swój fi nał miało w Parku Miej-

skim przy PKP. Liczba uczestników protestu przeszła nasze naj-

śmielsze oczekiwania, Kostrzynianie poczuli równość, wolność, 

solidarność i licznie włączyli się do protestu w naszym mieście. 

W Parku Miejskim odbył się półgodziny wiec, gdzie wyraziłyśmy 

swoje emocje, był też czas na wystąpienia osób zgromadzonych. 

Tłum skandował: „Moje ciało, mój wybór”, „Mamy dość”, „Nie damy 

się” , „Nie ma naszej zgody, na takie metody” , „Jesteśmy wściekłe”. 

Podczas wiecu głos zabrała mama Jędrzeja, naszego mieszkańca 

– która wskazała, że życie z niepełnosprawnym dzieckiem jest 

ogromnym wyzwaniem dla rodziców, ale również dla całej ro-

dzinny. Niestety Państwo nie pomaga, tak jakby oczekiwano i zo-

stają ze wszystkim, zdani tylko na siebie. To był niezwykle ważny 

głos w sprawie podczas tego protestu. Następnie uczestnicy pro-

testu przeszli ulicami Dworcową i Poznańską na Rynek, na którym 

ułożone zostały znicze w kształcie czerwonej błyskawicy – symbo-

lu protestów – pod pomnikiem.

Trzeba jasno określić: że to ta władza jest odpowiedzialna za cier-

pienia kobiet, brak wsparcia, odmowy badań prenatalnych, od-

mowę tabletek antykoncepcyjnych, odmowę aborcji. Niestety ta 

władza od lat działa bezkarnie, nie tylko w temacie aborcji, ale 

również w każdym innym aspekcie naszego społecznego życia. 

Musimy się organizować na co dzień i walczyć o godne życie i na-

sze prawa dla nas wszystkich! To walka o zdrowie kobiet, o dostęp 

do legalnej i bezpiecznej aborcji, do badań lekarskich, a przeciw 

przymuszaniu do rodzenia i traktowania kobiet jako żywe inkuba-

tory, bez praw i podmiotowości. Nie ma na to naszej zgody.

31 października 2020 roku odbył się również spacer wokół Parku 

Miejskiego, gdzie nie zgadzałyśmy się z decyzją rządu w zakresie 

zamknięcia cmentarza i braku dostępu do naszych bliskich. Nato-

miast 2 listopada odbył się spokojny przejazd ulicami naszego 

miasta pod hasłem „Niech usłyszą na całym świecie nasz krzyk                 

w powiecie” – samochodowy przejazd, który również miał na celu 

jedność i solidarność z wydanym wyrokiem Trybunału w sprawie 

aborcji. Jesteśmy przekonane, że to dopiero początek walki o Wol-

ność. Zgodnie z cytatem z jednej piosenki: Wolność, Kocham i ro-

zumiem... Wolności oddać nie umiem…

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym oraz uczestnikom każde-

go naszego spotkania, za wspólnotę, którą tworzymy w Naszym 

mieście oraz zjednoczenie wokół tematów istotnych dla naszego 

społeczeństwa.
Monika Śliwińska

Protest
kobiet 
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Rozmowa
na stronie

Z Kubą Gudełajtis o pracy ratownika medycznego w czasie pande-

mii rozmawiała Ewelina Bulewicz z  Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Kultury w Kostrzynie.

EB: Czym praca podczas pandemii różni się od tej wykonywanej przed 

odnotowaniem zachorowań na koronawirusa? 

JG: Przede wszystkim warunkami. Wiele godzin spędzam w kombine-

zonie, masce i przyłbicy lub w goglach, które parują właściwie zaraz po 

założeniu, przez co praca, która jest trudna sama w sobie, staje się jesz-

cze trudniejsza. Część ratowników samodzielnie zaopatruje się w środ-

ki ochrony osobistej, żeby zwiększyć swoje bezpieczeństwo. W szpita-

lach coraz częściej brakuje miejsc dla pacjentów, więc zdarza się, że 

jeżdżę od szpitala do szpitala lub stoję w kilkugodzinnych kolejkach. 

Praca w takich warunkach zdecydowanie nie jest komfortowa. 

EB: Wzrost zakażeń to również zwiększenie nakładu pracy całej ochro-

ny zdrowia. Jak Pan jako jej pracownik radzi sobie w tym czasie?

JG: Jest ciężko. Pracujemy czasami 400 godzin w miesiącu, ponieważ 

nie ma obsad karetek. Jesteśmy przemęczeni, tęsknimy za rodzinami, 

ale część z nas nie wraca do domu, aby nie narażać domowników na 

zakażenie koronawirusem. Są też ratownicy, którzy planują odejście                  

z pracy po pandemii. 

EB: Odnoszę wrażenie, że zawód ratownika medycznego to praca wy-

magająca zarówno sprawności fi zycznej, jak i bezbłędnej oceny sytu-

acji, w której znajduje się osoba poszkodowana. Na ile akcji ratunko-

wych wyjeżdża karetka pogotowia w ciągu jednego dyżuru? 

JG: Podczas 12-godzinnego dyżuru zdarzają się dni, kiedy są 3 lub                      

4 akcje ratunkowe, jednak coraz częściej wyjeżdżam nawet 12 razy.           

Ponadto większość dyżuru spędzam w karetce, w której coraz trudniej 

o komfort i bezpieczeństwo pracowników oraz ciężko chorych pacjen-

tów. Nierzadko brakuje środków ochrony osobistej, ale także wody czy 

szybkiego posiłku. 

EB: Często słyszy się o bezpodstawnym wzywaniu karetki pogotowia. 

Czy Panu także zdarzyło się uczestniczyć w takiej sytuacji?

JG: Tak. Niestety jest to zjawisko powszechne. Zdarzało mi się wyjeż-

dżać do osób z katarem, bólem nogi czy ręki oraz do osób starszych, 

które wzywały karetkę nie ze względu na zły stan zdrowia, ale z powo-

du samotności.

EB: Niestety wzrost zachorowań to ogromne obciążenie dla całego 

personelu medycznego. Co zwykły człowiek może zrobić, aby ułatwić 

ratownikom, pielęgniarkom i lekarzom pracę podczas pandemii? 

JG: Nosić maseczkę, nie wychodzić z domu, jeśli nie jest to konieczne, 

a jeżeli musimy wyjść, to robić to odpowiedzialnie, czyli zgodnie z za-

chowaniem dystansu społecznego. Dodatkowo warto często myć ręce, 

a pod numer 112 i inne numery alarmowe dzwonić tylko wtedy, kiedy 

bezwzględnie tego potrzebujemy. To samo dotyczy zgłaszania się na 

szpitalny oddział ratunkowy. Wszyscy pracownicy ochrony zdrowia 

mają teraz ręce pełne pracy, więc każde bezpodstawne wezwanie ka-

retki czy przyjazd na SOR zabiera nam czas, który moglibyśmy przezna-

czyć osobom realnie tego potrzebującym, czyli takim, które bez naszej 

pomocy nie przeżyją. 

EB: Dzienne raporty Ministerstwa Zdrowia nie napawają optymizmem, 

a jednak wiele ludzi wciąż bagatelizuje problem pandemii. Ma Pan po-

mysł, jak trafi ć do takich osób?

JG: Tacy ludzie, moim zdaniem, stwarzają największe zagrożenie. Z po-

wodu nieodpowiedzialnego zachowania osób, które nie stosują się do 

ogólnie przyjętych zasad z zupełnie niezrozumiałych dla mnie powo-

dów, ciągle obserwujemy wzrost zakażeń. Osobiście zaprosiłbym je na 

wolontariat do karetek pogotowia oraz do szpitali albo zapoznał z ro-

dzinami, które straciły bliską osobę z powodu koronawirusa.

EB: Serdecznie dziękuję za rozmowę.

29. Finał WOŚP
w Kostrzynie

Sztab Wielkiej Orkie-

stry Świątecznej Po-

mocy nr 358 jak co 

roku założony w Miej-

sko-Gminnym Ośrod-

ku Kultury w Kostrzy-

nie, w związku z sytu-

acją epidemiologicz-

ną, poszukuje pełno-

letnich wolontariuszy 

do samodzielnego założenia e-skarbonki 

(WOŚP w Warszawie uruchomi e-skarbonkę 

w grudniu br.), z której dochody zostaną 

przekazane bezpośrednio na konto WOŚP. 

Każdą e-skarbonkę pełnoletni wolontariusz 

rejestruje na własne konto. Ankiety i regula-

min założenia e-skarbonki do pobrania są ze 

strony. Każdy pełnoletni wolontariusz musi 

dokładnie wypełnić ANKIETĘ, po czym ode-

słać ją e-mailem na adres: mgok.kostrzyn@

gmail.com, na ten sam adres należy wysłać 

swoje zdjęcie – najpóźniej do 7 grudnia 

2020 roku. Liczba miejsc ograniczona –                     

decyduje termin nadesłania wypełnionej 

ankiety i zdjęcia. Informacje tel. 697 091 272 

lub 61 8178 345.
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Wieści 
z biblioteki

Fot. Biblioteka Publiczna

Dobra książka 
biblioteka poleca i zaprasza

Martyna Skura, Podróże na własnej skórze, Wydawnictwo Wielka Litera.
Zamiast urządzać mieszkanie kupione na kredyt, Martyna Skura spakowała swoje życie w 20 kilogramów ba-

gażu i wyjechała do Gruzji, by pracować na rzecz kobiet i ich praw. Potem ruszyła dalej. W ciągu 9 lat odwie-

dziła 49 krajów. Jej osobisty reportaż przedstawia ciemne i jasne aspekty podróżowania i mieszkania za grani-

cą. Wyprawa na przysłowiowy koniec świata w czasach gdy z powodu pandemii o dalekich podróżach może-

my tylko marzyć.

Alicja Sinicka, Służąca, Wydawnictwo Kobiece.
Julia stawia sobie cele, ale potrzebuje pieniędzy. Trafi a do domu państwa Borewskich, w którym ma za zada-

nie dbać o porządek. Gdy Borewska dodatkowo proponuje Julii przeprowadzkę do ich wielkiego domu, ta 

stanowczo odmawia. Mimo nietypowej oferty dziewczyna podejmuje u nich pracę i podczas kolejnej wizyty 

w trakcie porządków traci przytomność. Po ocknięciu czeka ją udział w bezlitosnej grze małżonków, w której 

może zapłacić najwyższą cenę.

Alexandra Stewart, Everest: Edmund Hillary i Tenzing Norgay: niesamowita historia, Wydaw-
nictwo Wilga.
29 maja 1953 roku dwóch zdeterminowanych, pełnych pasji mężczyzn – Edmund Hillary i Tenzing Norgay – 

wspięło się na najwyższą górę świata — Mount Everest, otwierając nowy rozdział w historii himalaizmu. Napi-

sana w brawurowy, a jednocześnie przystępny dla dzieci sposób książka opowiada historię pierwszego zdo-

bycia dachu świata. To również opowieść o wszystkich tych, którzy umożliwili tym dwóm śmiałkom drogę na 

szczyt (wiek 9-12 lat).

W listopadzie w holu Biblioteki Publicznej w Kostrzynie stanęła 

wystawa Instytutu Pamięci Narodowej „Życie codzienne w okupo-

wanej Wielkopolsce 1939–1945”, przygotowana przez Oddziało-

we Biuro Edukacji Publicznej w Poznaniu. Wystawę tworzą                           

32 plansze, na których zaprezentowano opatrzone komentarzem 

dokumenty i fotografi e pochodzące z archiwów IPN, a także                

materiały wyszukane przez pracowników poznańskiego OBEP                 

w archiwach i muzeach regionalnych oraz w zbiorach prywat-

nych. Całość przedstawia początki okupacji, funkcjonowanie apa-

ratu nazistowskiego w Wielkopolsce, opór społeczeństwa polskie-

go oraz specyfi kę różnych aspektów życia codziennego ludności 

polskiej i niemieckiej zamieszkującej tzw. Kraj Warty, który zarzą-

dzany przez nazistowskiego namiestnika Arthura Greisera miał 

poprzez całkowitą i bezwzględną germanizację zostać przekształ-

cony we wzorcowy okręg Rzeszy.
Alicja Wilczyńska
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Wieści 
z Przedszkola nr 1

Pomimo niepokoju spowodowanego pandemią i wejściem Polski 

w „czerwoną strefę”, w naszym przedszkolu jest radośnie i dużo 

się dzieje. By zminimalizować ryzyko zakażenia zrezygnowaliśmy 

z wycieczek i zawiesiliśmy zajęcia dodatkowe. Dzięki pomysłom                    

i zaangażowaniu nauczycielek nasi podopieczni miło i pracowicie 

spędzają czas w placówce. 

Smerfy, nasze najstarsze dzieci, rozpoczęły realizację ogólnopol-

skiego projektu „Miś Bajkuś w Krainie Bajkoterapii”. Jego głównym 

zadaniem jest realizacja zadań określonych w podstawie progra-

mowej, zwłaszcza pobudzenie aktywności artystycznej przed-

szkolaków. Na potrzeby projektu wykorzystane zostały bajki psy-

choedukacyjne Marii Molickiej. Dzięki bajce dziecko zdobywa 

doświadczenie w rozwiązywaniu różnorodnych problemów, 

przyswajając w ten sposób pozytywne wzorce zachowań. Po-

przez bajkoterapię, w połączeniu z edukacją teatralną, uczymy 

dzieci empatii, radzenia sobie z emocjami oraz wzmacniamy jego 

poczucie własnej wartości.

Smerfy kontynuują również wewnątrzprzedszkolny program 

edukacyjny o przygodach skarpetek, napisany na 

podstawie książki Justyny Bednarek Skarpetka na 

tropie, czyli kto ukradł złoty guzik?. Głównym celem 

programu jest wykształcenie w dzieciach potrzeby 

obcowania z książką, aby czytanie stało się przyjem-

nością. W trakcie realizacji poszczególnych tematów 

przedszkolak rozwija również wyobraźnię i kreatyw-

ność. 

„Poznajemy Europę” – to kolejny program edukacyj-

ny dla najstarszej grupy. Celem jego jest rozbudze-

nie zainteresowań życiem i kulturą mieszkańców 

wybranych państw europejskich. Podstawową po-

mocą dydaktyczną wykorzystaną do realizacji pro-

gramu jest mata do kodowania. Wprowadzenie na-

uki programowania w pierwszym etapie edukacyj-

nym daje dzieciom szanse na rozwijanie umiejętno-

ści logicznego myślenia, wyobraźni przestrzennej, 

pracy zespołowej.

Smerfy uczestniczyły również w warsztatach my-

dlarskich, dzięki którym dowiedziały się, jak wygląda 

gliceryna i poznały etapy wyrabiania mydła poprzez 

samodzielne wykonanie. 

Wesołe Zajączki (6-latki) przystąpiły do realizacji 

Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna 

nasza Polska cała”. Główne cele projektu to: kształto-

wanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości, 

rozwijanie zainteresowań symbolami narodowymi, poznanie hi-

storii i tradycji swojego regionu. W ramach projektu dzieci muszą 

wykonać szereg zadań. Pierwszym zadaniem pod tytułem „A ja 

kocham moje miasto” było narysowanie największej laurki dla Ko-

strzyna. 

Wesołe Zajączki razem z Rybkami, Pszczółkami, Liskami uczestni-

czą także w projekcie czytelniczym „Czy wiesz gdzie giną twoje 

skarpetki?”. Pszczółki kontynuują projekty „Czyściochowe przed-

szkole” i „Dzieci uczą rodziców”. Wszystkie grupy wykonały wiele 

jesiennych prac plastycznych, często wykorzystując bogaty, natu-

ralny materiał przyrodniczy. Serduszka, nasze 4-latki, samodziel-

nie wykonały i smakowały owocowe szaszłyki, promując zdrowy 

styl życia. Wszystkie grupy obejrzały nagranie przedstawienia 

charytatywnego pt. Królowa Śniegu, przygotowanego przez 

Smerfy na rzecz chorego Krzysia. Dziękujemy Rodzicom za wspar-

cie akcji. 
Przedszkole nr 1

Fot. Przedszkole nr 1
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Strażackie
wydarzenia

Ryszard Kubiak

Prezes ZOMGZOSP RP w Kostrzynie

WIADOMOŚCI  STRAŻACKIE Z GMINY KOSTRZYN

2 października – neutralizacja pl  amy ropopochodnej na ul Dłu-

giej w Brzeźnie. 

4 października – druhny i druhowie z Ochotniczej Straży Pożar-

nej w Kostrzynie uczestniczyli w szkoleniach z ratownictwa wyso-

kościowego. Warsztaty odbywały się w Jednostce Ratowniczo-

-Gaśniczej nr 3 w Poznaniu. Podczas szkoleń druhowie zdobywali 

wiedzę z zakresu wiązania węzłów ratowniczych, budowy stano-

wisk, asekuracji w trakcie prac na wysokości, zjazdu na linie i ewa-

kuacji osób poszkodowanych. Wiedza ta z pewnością poprawi 

bezpieczeństwo naszych strażaków podczas działań ratowni-

czych.

7 października –  otwarcie mieszkania w Czerlejnie; zabezpiecze-

nie miejsca kolizji  trzech samochodów osobowych na skrzyżowa-

niu dróg w Klonach.

9 października – wezwanie do gaszenia pożaru samochodu cię-

żarowego na trasie S5, na miejscu okazało się, że to tylko nagrza-

ne hamulce.

10 października – neutralizacja plamy ropopochodnej na trasie 

DK92 w okolicy Sk ałowa.

13 października – usuwanie powalonego drzewa tara-

sującego drogę Iwno-Wiktorowo.

14 października – usuwanie powalonego drzewa tara-

sującego drogę Iwno-Wiktorowo; usuwani e wiatroło-

mów z drogi w Puszczykowie Zaborzu; zabezpieczanie 

zerwanej linii energetyc znej na ul. cmentarnej w Ko-

strzynie, usuwanie wiatrołomów z drogi w Leśnej Gro-

bli; usuwanie wiatrołomów z drogi Kostrzyn-Tarnowo.

22 października – gaszenie pożaru na poddaszu bu-

dynku mieszkalnego w Kostrzynie.

26 października –  wypompowanie wody z zalanej 

piwnicy budynku mieszkalnego w Kostrzynie.

SADZA PŁONIE. CZAD ZABIJA. ŻYJ

Strażacy przypominają i proszą, aby za-

pobiec tragedii. Sprawdź przewody ko-

minowe dymowe i wentylacyjne. Zaproś 

kominiarza, sprawne i czyszczone komi-

ny to bezpieczeństwo twojej rodziny. Za-

czyna się okres grzewczy, a nasilające się 

pożary sadzy w kominach budynków 

mieszkalnych oznaczają brak kontroli ko-

miniarskich.

Informujemy, że w celu zachowania pra-

widłowego ciągu kominowego należy 

sprawdzać i czyścić: przewody dymowe 

– co najmniej raz na 3 miesiące, przewo-

dy spalinowe (gaz) co najmniej raz na                  

6 miesięcy, a przewody wentylacyjne               

co najmniej raz w rok.

Fot. OSP Kostrzyn
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Z kroniki
policyjnej

Kradzież bramy.

1 października funkcjonariusze KP w Kostrzynie zostali 

powiadomieni o kradzieży bramy dwuskrzydłowej                   

z opuszczonej posesji w Mikuszynie. Właścicielka osza-

cowała straty na 800 złotych.

Zmarł 32-letni mieszkaniec Malborka.

3 października na terenie MOP Siekierki Wielkie 32-let-

ni mieszkaniec Malborka – kierowca ciągnika siodło-

wego – upadł nieszczęśliwie, uderzając głową o podło-

że. Pomocy na miejscu udzielił zespół LPR, który prze-

transportował pokrzywdzonego do Szpitala w Pusz-

czykowie. Pomimo przeprowadzonej operacji 4 paź-

dziernika mężczyzna zmarł. Postępowanie w tej spra-

wie prowadzi Prokuratura Rejonowa we Wrześni.

Wypadek na budowie.

8 października mieszkaniec powiatu pleszewskiego – 

26 letni mężczyzna – w trakcie prac dekarskich na bu-

dowie obiektu wielorodzinnego w Gwiazdowie spadł   

z wysokości około 8 metrów, doznając poważnych ob-

rażeń głowy. W stanie ciężkim został przetransporto-

wany LPR do szpitala w Lesznie. Na miejscu przepro-

wadzono oględziny miejsca wypadku, wspólnie                           

z inspektorem PIP w Poznaniu.

Uciekał przed policją.

9 października 49-letni kierujący samochodem marki 

Peugeot nie zatrzymał się do policyjnej kontroli i ucie-

kał przed funkcjonariuszami przez kilkanaście kilome-

trów aż do miejscowości Jasin. Jak się okazało powo-

dem ucieczki był stan nietrzeźwości kierującego oraz 

sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Groził oraz uszkodził drzwi w markecie.

13 października na ul. Warszawskiej zatrzymany został 

26-letni mieszkaniec Kostrzyna, który dokonał uszko-

dzenia drzwi przesuwnych w jednym z marketów oraz 

kierował groźby karalne w kierunku ekspedientki                 

sąsiedniego sklepu.

Posiadali narkotyki.

25 października 2020 roku policjanci z KP w Kostrzynie 

w Siedlcu zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 25 i 24 

lat, którzy posiadali przy sobie środki odurzające i sub-

stancje psychotropowe w łącznej ilości 35 gram. Męż-

czyźni przyznali się do posiadania narkotyków, złożyli 

wyjaśnienia i dobrowolnie poddali karze.

asp.sztab. Piotr Kubicz

                    Byłeś z nami długo, a jednak za krótko...

Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy łą-

czyli się z nami w smutku biorąc udział w ostatnim 

pożegnaniu kochanego Męża, Ojca, Dziadka i Pra-

dziadka

Ś.†P. Stanisława Bączkiewicza
Za udział we mszy św. pogrzebowej, ofi arowane 

komunie św., intencje mszalne, a także za słowa 

wsparcia w tak trudnych dla nas chwilach                                                                   

                                           serdecznie „Bóg zapłać”

                                          żona Wanda, dzieci z rodzinami

                    

                    Rozłąka jest naszym losem, spotkanie nasza nadzieją...

Małgorzacie Kemnitz
Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kostrzyn

wyrazy szczerego współczucia i smutku z powodu śmierci 

Matki

składa

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn

Grzegorz Banaszak 

wraz z Radnymi

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej...

Małgorzacie Kemnitz
Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kostrzyn

wyrazy szczerego współczucia i smutku z powodu śmierci 

Matki

składają

Burmistrz Gminy Kostrzyn

Szymon Matysek

Zastępca Burmistrza

Waldemar Biskupski

oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kostrzynie

                    

Małgorzacie Kemnitz
Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kostrzyn

z powodu śmierci 

Mamy

szczere wyrazy współczucia, smutku, słowa wsparcia   
i otuchy
składają

Dyrektor i Pracownicy
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

w Kostrzynie
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Kostrzyńskie
przysmaki

PENNE ALL’ARRABBIATA

200g makaronu penne

ostra papryka (1 lub 2, w zależności od preferencji)

2 ząbki czosnku

pomidory w puszce bez skórki

tarty parmezan lub grana padano

bazylia
SZAKSZUKA

5 dojrzałych pomidorów

ząbek czosnku

4 jajka

sól, pieprz

słodka papryka, kmin rzymski

świeża bazylia

masło

Pomidory obrać ze skórki i pokroić              

w kostkę. Na maśle podsmażyć czo-

snek, dodać pomidory, doprawić                    

i smażyć około 5 minut. Do pomido-

rów wbić jajka, przykryć i gotować 

około 3 minut, aby ścięło się białko,             

a żółtko pozostało płynne. Przed po-

daniem posypać bazylią. Można po-

dać samodzielnie, na grzance lub to-

ście.
Mateusz KosiorekUgotować makaron al dente według instrukcji na opakowaniu                     

i zachować szklankę wody z gotowania, odcedzając makaron po 

upływie wymaganego czasu. Na dużej patelni odsmażyć czosnek 

z drobno posiekaną ostrą papryczką, dodać pomidory z puszki                    

i smażyć około 10 minut, co jakiś czas mieszając. Jeżeli konsysten-

cja będzie zbyt gęsta, dodać wody z gotowania makaronu.                      

Następnie dodać makaron penne do sosu, posypać odrobiną sera 

i mieszać do momentu, aż makaron całkowicie połączy się z so-

sem. Wyłożyć na talerz, posypać serem oraz bazylią.

Fot. Freepik
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Kronika
sportowa

Fot. GKS Gułtowy

Piłkarska runda jesienna na fi niszu
Rozgrywki w ligach prowadzonych przez Wielkopolski Związek Piłki Noż-

nej powoli dobiegają końca. Jak w piłkarskich ligach prezentują się kluby 

reprezentujące naszą gminę? Zmagania ligowe w Klasie B Proton, gr. wiel-

kopolska IV zakończył już GKS Gułtowy. Zawodnicy z ulicy Kasztanowej              

w ostatnich dwóch spotkaniach rundy jesiennej odnieśli wyjazdowe zwy-

cięstwo w Kiszkowie, pokonując miejscową Wełniankę 1-0, oraz przegrali 

1-4 z Wełną Rogoźno w Gułtowach. Niezła postawa w całej rundzie pozwo-

liła piłkarzom GKS-u na zajęcie piątego miejsca w 12-zespołowej stawce              

z 18 oczkami na koncie i stosunkiem bramkowym 17-16.

W poprzednim numerze informowaliśmy o rewelacji rozgrywek w klasie A 

Proton, gr. wielkopolska III: Maratończyku Brzeźno, który długo przewodził 

ligowej tabeli. Ostatnie trzy spotkania zawodników z Brzeźna zakończyły 

się dwoma zwycięstwami „Maratończyków” nad Lubońskim KS-em (4-1)               

i Lotnikiem-1997 Poznań (3-2) oraz dotkliwą porażką u siebie 1-9 z poznań-

ską Polonią. Ostatni mecz rundy piłkarze z Brzeźna rozegrali 14 listopada            

w Tarnowie Podgórnym z Tarnovią II. Maratończyk po 12 spotkaniach zaj-

muje drugie miejsce z 28. punktami na koncie i bilansem bramkowym 38-

30.

Kilka oczek w ostatnich spotkaniach wywalczyła także, występująca w V li-

dze Red Box gr. wielkopolskiej I, Lechia Kostrzyn. Zespół z ulicy Sportowej 

w Kostrzynie w ostatnich spotkaniach wygrał z Lechitą Kłecko 2-1, zremiso-

wał bezbramkowo z GLKS-em Wysoka oraz uległ Czarnym Czerniejewo 0-2. 

Dwa spotkania, w Kostrzynie z Concordią Murowana Goślina oraz w Połaje-

wie z Płomieniem rozstrzygną o miejscu w tabeli, jakie zespół zajmie w ta-

beli po rundzie jesiennej. Po 14 spotkaniach Lechia zajmuje 14. miejsce                  

(na 18 drużyn) z 14. punktami na koncie i bilansem bramkowym 11-18.

Łukasz Szał

Sukcesy sportowców z gminy Kostrzyn
Ostatnie miesiące były usłane sukcesami mieszkańców naszej gminy na 

krajowych arenach sportowych. Z pewnością dwójka mieszkańców naszej 

gminy na długo zapamięta lekkoatletyczne Mistrzostwa Polski w Radomiu. 

W sztafecie 4x100 metrów mieszkanka Kostrzyna Maria Matusiak zdobyła 

Wicemistrzostwo Polski U-20, a do tego dołożyła medal brązowy w sztafe-

cie 4x400 metrów. 

Z kolei mieszkaniec Gułtów Maciej Kowalski wywalczył w Radomiu Wice-

mistrzostwo Polski na 1500 metrów. To nie pierwsze sukcesy zdolnej mło-

dzieży z naszej gminy w tym roku, Maciej ma już na swoim koncie Mistrzo-

stwo Wielkopolski w Biegach Przełajowych czy ubiegłoroczne Wicemi-

strzostwo Kraju na dystansie 2000 metrów w Halowych Mistrzostwach                

w Toruniu, a Marysia zdobyła tytuł mistrzowski w ubiegłym roku na Mi-

strzostwach Polski U-18 w Poznaniu w sztafecie 4x400 metrów.

Kolejny puchar w swojej bogatej już kolekcji w zawodach Modeli Swobod-

nie Latających w klasie F1A Standard dołożył Kostrzyniak Rafał Wagner.               

W Częstochowie Rafał przypieczętował zwycięstwo w Pucharze Polski Mo-

deli Swobodnie Latających w klasie F1A Standard, a także Drużynowe Mi-

strzostwo Polski Małych Form i Latających Skrzydeł. Kostrzyniak został tak-

że indywidualnym wicemistrzem Polski w klasie F1K.
Łukasz Szał Fot. N. Mrugalska



36

OGŁOSZENIA DROBNE

- Masz problem z komputerem, 

internetem,  zadzwoń 605 233 

576 - www.  vip-tech.pl

- Mgr pedagogiki z ponad 10-let-

nim doświadczeniem udzieli ko-

repetycji z języka angielskiego 

oraz niemieckiego, tel. 799 036 

661

- Sprzedam siedzisko na wannę 

dla osoby niepełnosprawnej, tel. 

604 228 842

Z działalności UKS Olimp
W roku bieżącym Uczniowski Klub Sportowy OLIMP otrzymał dofi nansowa-

nie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach rządowego Programu „Klub”. 

Dofi nansowanie zostało zgodnie z umową przeznaczone na zakup sprzętu 

sportowego i prowadzenie zajęć szkoleniowych – sekcji lekkoatletycznej. 

Wartość projektu to 11 508 zł. Zajęcia szkoleniowe odbywają się w grupie   

15 osób, dzieci w wieku 10-13 lat, z uwzględnieniem różnego stopnia za-

awansowania umiejętności, prowadzone przez Mieczysławę Zwierz.

08 października 2020 roku na stadionie lekkoatletycznym przy Szkole Pod-

stawowej nr 2 w Kostrzynie odbyły się zawody lekkoatletyczne. Zawody od-

bywały się bez udziału publiczności. Celem zawodów zorganizowanych 

przez Mieczysławę Zwierz, w ramach zadania realizowanego przez                             

UKS Olimp, było umożliwienie sprawdzenia umiejętności zawodniczek i za-

wodników podczas rywalizacji sportowej. W zawodach brało udział                                

62 uczniów z gminy, startowali uczniowie klas III i IV (26 uczestników) oraz              

V i VI (36 uczestników). Uczniowie mogli się sprawdzić w trzech konkuren-

cjach: technicznej – skok w dal – i dwóch konkurencjach biegowych: 60 m                

i 400 m lub 600 m w kategorii chłopców i dziewcząt.

Każdy uczestnik otrzymał pamiątkową książkę o historii Kostrzyna, ufundo-

waną przez Urząd Miasta i Gminy w Kostrzynie. Medale dla pierwszych 

trzech zawodników w każdej konkurencji i kategorii wręczyła prezes                         

UKS Olimp Renata Lepczyk.

Dziękujemy uczniom za zainteresowanie i udział w zawodach oraz wspania-

łą postawę zgodnie z zasadami fair play. Dziękujemy uczniom za pomoc                   

w organizacji zawodów oraz za nagłośnienie. Gratulujemy bardzo dobrych 

wyników sportowych zawodnikom, trenerom i rodzicom oraz składamy ser-

deczne podziękowania za wsparcie i pomoc w umożliwieniu przeprowa-

dzenia zawodów: Dyrekcji i pracownikom Szkoły Podstawowej nr 2 im. Rady 

Europy w Kostrzynie.
Zarząd UKS Olimp

Fot. UKS Olimp
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