Słowem
wstępu
Dobre słowo leczy smutek – pisał jeden ze starożytnych greckich poetów. Inny, już nie
tak starożytny, twierdził, że jest tylko jedno lekarstwo na duże kłopoty – małe radości.
Pierwszy to oczywiście Menander, drugi Karl Heinrich Waggerl. Trzeba przyznać, że
obydwaj mają rację. W tym dziwnym świecie, w jakim przyszło nam ostatnio żyć, smutku
i strachu nie brakuje, dlatego niezwykle ważne są drobne przyjemności, które
przypominają nam o „normalnym” życiu, które wiedliśmy jeszcze kilka tygodni. Życiu,
w którym można było wyjść na spacer, spotkać się z najbliższymi, iść spokojnie na
zakupy. Życiu, do którego mam nadzieję, już niedługo wrócimy: silniejsi, bardziej
ostrożni, mądrzejsi, doceniając drobiazgi i udogodnienia, których wcześniej nie
zauważaliśmy.
Nim jednak to nastąpi, musimy uzbroić się w cierpliwość, zadbać o siebie i naszych
najbliższych. Gorąco Państwa zachęcamy do pozostania w tym trudnym okresie
w domach – jeśli tylko mamy taką możliwość. Dzięki Internetowi i mediom
społecznościowym z łatwością uda nam się utrzymać kontakt i wspólnie przetrwać
powszechną kwarantannę i wprowadzone ograniczenia.
Zgodnie z wprowadzonymi zakazami, odwołano na terenie naszej gminy wszelkie
najbliższe koncerty i wydarzenia – w tym także Kurdesz Kasztelański. Wiele instytucji
i placówek zawiesiło swoją działalność lub prowadzi ją w ograniczonym zakresie.
Z tego powodu znaleźliśmy się w sytuacji, w której ponownie przedstawiamy naszym
Czytelnikom kolejny numer czasopisma wyłącznie w wersji online. Mamy jednak solidne
dane potwierdzające, że jak zawsze kostrzyńska społeczność nie zawiodła naszych
nadziei i odnalazła nas w sieci, chętnie czytając nas na stronie Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury. I choć w poprzednim miesiącu zbyt wiele się nie działo, proponujemy
Państwu jak zwykle artykuły z naszych stałych rubryk. Będzie nam niezmiernie miło,
jeśli uda nam się umilić Wam te trudne chwile, zachęcając do lektury, pieczenia słodkości
czy zagłębienia się w naszą lokalną historię. Zapraszam także do sprawdzenia, jak
z epidemią radzi sobie SP w Iwnie – ich pomysł na zmotywowanie szkolnej społeczności
jest naprawdę wspaniały!

Foto: Cezary Szczepanik
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Kostrzyńskie
aktualności
Przedłużone ograniczenia w wyniku epidemii

M-GOK staje na wysokości zadania

Ograniczenia w handlu i życiu społecznym, wprowadzone kilka
tygodni temu, zostały po Wielkanocy przedłużone. Co najmniej
do 26 kwietnia pozostają zamknięte szkoły, przedszkola i żłobki,
nie działają punkty kosmetyczne, fryzjerskie. Nic nie zapowiada
ponownego otwarcia instytucji kultury i sztuki oraz wycofania
zakazu zgromadzeń. Ministerstwo apeluje także o opuszczanie
domów tylko w sprawach niezbędnych i utrzymywanie odległości
od innych osób. Ponadto od czwartku 16 kwietnia przebywający
w miejscach publicznych muszą zasłaniać usta i nos maseczką,
szalikiem lub inną barierą. Zgodnie z najnowszymi informacjami, od
20 kwietnia rozpocznie się stopniowe i zależne od dalszej sytuacji
łagodzenie zasad i nakazów.

Pomimo tymczasowego zawieszenia zajęć, Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury nie przestaje zachęcać mieszkańców gminy
Kostrzyn do aktywnego spędzania wolnego czasu. Dzięki filmikom,
umieszczanym na Facebooku, można wirtualnie uczestniczyć
w zajęciach plastycznych, ćwiczyć jogę. Dzieci, uczące się tańca,
śpiewu czy gry na instrumencie, uczestniczą w swoich lekcjach
online. Organizowane są także konkursy – np. na najpiękniejszą
pisankę wielkanocną; można również wziąć udział „na odległość”
w tegorocznej edycji programu „Zostań gwiazdą”. Więcej
szczegółów na dalszych stronach.

N.M.

3

W trosce o zdrowie mieszkańców
Na ulicach Kostrzyna i gminy co jakiś czas pojawia się samochód policyjny, z którego
płyną głośne apele dla nas o pozostanie w domach w okresie zagrożenia koronawirusem,
a także o unikanie przebywania w parkach, lasach czy obiektach sportowych. Z myślą
o naszym zdrowiu, ale i ze względów estetycznych, po ulicach Kostrzyna przemieszczają
się urządzeniem o nazwie „Broadway” pracownicy Zakładu Komunalnego. Pojazd skrapla
jezdnię, a następnie dokładnie ją zamiata.

Nie ustaje życie w mieście i gminie

Foto: Roman Malczewski

Mimo ograniczonego ruchu na ulicach Kostrzyna i w innych miejscowościach –
świadczącego o dostosowaniu się mieszkańców do zarządzeń władz – nie brak też
optymistycznych aspektów: jak co roku na Rynku i w innych miejscach publicznych
pojawiły się kolorowe dekoracje w formie pomysłowych pisanek, przypominających
o nadchodzących świętach Wielkanocnych.
Trwają intensywne prace przy budowie tunelu pod nasypem kolejowym, prawidłowo
przebiega adaptacja pomieszczeń Biblioteki Publicznej na przyszłą salę kinową. Przy
ul. Poznańskiej 10 rozebrany został niezamieszkały stary dom, w miejsce którego na sporej
działce powstanie nowy budynek. Nie zwalniają tempa wykonawcy przyszłego przedszkola
przy ul. Powstańców Wlkp. W kilku miejscach pojawiły się plakaty wyborcze z portretami
kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej.

Droga Krzyżowa w kościele w Czerlejnie
W okresie ograniczonego ze względów epidemiologicznych dostępu do kościołów, miłym
zaskoczeniem dla wiernych była internetowa transmisja nabożeństwa Drogi Krzyżowej
z kościoła pw. NMP Wniebowziętej w Czerlejnie. Nabożeństwo przygotowane z wielkim
pietyzmem i pięknymi rozważaniami prowadził miejscowy proboszcz ks. Tomasz Kozica.
Foto: Parafia Czerlejno

Wywiad z burmistrzem Kostrzyna w czasopiśmie„Nasz Głos Poznański”
Wychodzące staraniem Starostwa Powiatowego w Poznaniu czasopismo „Nasz Głos
Poznański” zamieściło obszerny wywiad z Burmistrzem Gminy Kostrzyn Szymonem
Matyskiem na temat aktualnej sytuacji i działań podejmowanych przez Gminę w związku
z zagrożeniem epidemiologicznym.
Źródło: „Nasz Głos Poznański”

Budząca się wiosna na fotogramach
Miłośnik przyrody i fotografii, nasz rodak Konrad Śmiałkowski zdołał w odpowiednim czasie
udokumentować przejawy budzącej się do życia przyrody wiosennej na terenie leśnictw
Iwno i Jezierce. Efekty swych działań zaprezentował na Facebooku, a także przesłał na adres
naszej redakcji. Niektóre z fotografii, m.in. przedstawiające gołębie, udało się mu wykonać
z okna własnego mieszkania.
Foto: Konrad Śmiałkowski

Pałac w Gułtowach dla ratujących życie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaoferował lekarzom, pielęgniarkom
i pracownikom medycznym, którzy od wielu dni ryzykują własne życie, pomagając w walce
z koronawirusem, pomieszczenia w Zespole Pałacowo-Parkowym w Gułtowach. Rektor
zgodził się na udostępnienie 20 pokoi w pałacu, zajmie je kadra pracująca z zakażonymi
pacjentami w poznańskim szpitalu przy ul.Szwajcarskiej.
K.M.
Foto: Narodowy Instytut Dziedzictwa
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Wiadomości
gminne

Kostrzyn pomaga w walce z koronawirusem
24 marca 2020 roku z budżetu gminy Kostrzyn zakupionych
zostało 250 zestawów do kompleksowej ochrony osobistej
oraz 800 litrów płynu do dezynfekcji. Sprzęt został natychmiast
przekazany jako wsparcie od Mieszkańców Gminy Kostrzyn
dla poznańskich szpitali zaangażowanych w związku ze
stanem epidemii koronawirusa jako środki ochrony osobistej
dla personelu medycznego tych placówek. Wartość to ponad
35 tysięcy złotych!
W pomoc zaangażowali się także Radni rady Miejskiej Gminy
Kostrzyn, którzy zrzekli się dobrowolnie swoich diet z tytułu
pełnionych funkcji, otrzymanych w miesiącu marcu, a całą
zebraną kwotę w wysokości 15 280,00 zł przekazali na konto
Szpitala Miejskiego Im. J. Strusia w Poznaniu na wsparcie
realizacji zadań związanych ze zwalczaniem koronawirusa
wywołującego chorobę COVID-19. Do akcji przyłączyli się także
Sołtysi Gminy Kostrzyn, którzy również zrezygnowali z diet
i przekazali na konto szpitala kwotę 10 000 zł.
Małgorzata Kemnitz

Foto: UM Kostrzyn

Trwa budowa ulic Wyszyńskiego i Liliowej
Od początku roku trwa budowa ulicy Wyszyńskiego i Liliowej
w Kostrzynie. Inwestycje realizuje Budownictwo Drogowe KRUG
Sp. z o.o. Sp. k. z Rabowic. Pod koniec marca drogowcy przystąpili
już do prac budowlanych w ulicy Wyszyńskiego, bowiem ulica
Liliowa została już wyposażona w chodniki, drogi rowerowe oraz
nową nakładkę drogową z kostki betonowej. Wartość inwestycji to
5 milionów złotych, a 60% tej kwoty pochodzi z dofinansowania ze
środków zewnętrznych z Funduszu Dróg Samorządowych.
Łukasz Szał

Foto: UM Kostrzyn

Foto: UM Kostrzyn
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Foto: Urząd Gminy Medemblik

75. rocznica śmierci Józefa Prętkowskiego
12 kwietnia 2020 roku minęła 75. rocznica śmierci pilota rodem
z Kostrzyna – Józefa Prętkowskiego. Społeczność miejscowości
Abbekerk, gdzie zginął tragicznie Prętkowski, symbolicznie dała
wyraz pamięci o naszym rodaku. Wieniec został złożony pod
pomnikiem Józefa Prętkowskiego w Abbekerk oraz na jego grobie
na Polskim Cmentarzu Wojennym w Bredzie.
Małgorzata Kemnitz

Foto: UM Kostrzyn

W Gminie Kostrzyn trwają prace inwestycyjne:
- ul. Krzywoustego w Kostrzynie
- ul. Parkowa w Gułtowach
- chodnik w ciągu ul. Szkolnej w kierunku Siekierek Małych
- tunel i układ drogowy w Kostrzynie

Foto: UM Kostrzyn

Foto: UM Kostrzyn
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Wywieś flagę na 3 maja
Przypominamy, że zbliżają się obchody Święta Flagi – 2 maja oraz
Święto Konstytucji 3 Maja. Zwracamy się do Mieszkańców Gminy
Kostrzyn o wywieszenie flagi i udekorowanie swoich domów
w akcenty patriotyczne.
UM Kostrzyn

Rozmowa na stronie
Burmistrz Gminy Kostrzyn Szymon Matysek opowiedział o aktualnej sytuacji, związanej z zagrożeniem
koronawirusem i COVID-19.

Redakcja: Panie Burmistrzu, mija już ponad 6 tygodni od wprowadzenia szeregu obostrzeń związanych z rozprzestrzenianiem się
w naszym kraju koronawirusa i COVID-19. Jak Mieszkańcy stosują
się do tych nakazów?
Szymon Matysek: Początek marca był bardzo pracowity i jednocześnie dynamiczny w związku z pojawiającymi się praktycznie każdego dnia nowymi zakazami i ograniczeniami. Pierwsze dotyczyły
zamknięcia szkół i przedszkoli. Później wprowadzaliśmy również
ograniczenia dotyczące dostępu do miejsc użyteczności publicznej.
Kolejne działania to zorganizowanie w ramach Gminnego Centrum
Zarządzania Kryzysowego, przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy
Społecznej, wsparcia dla osób, które potrzebują pomocy. Szczególnie w dostarczaniu leków oraz jedzenia. Zabezpieczyliśmy również
pracowników samorządu i strażaków w środki ochrony osobistej.
Obecnie funkcjonujemy już w trochę innej rzeczywistości. Większość
spraw, szczególnie tych urzędowych, udaje się prowadzić bez konieczności wizyt petentów w ratuszu. Mieszkańcy zarówno miasta,
jak i terenów wiejskich starają się stosować do tych obostrzeń. Co
nie znaczy, że wszyscy zostają w domu. Część mieszkańców chodzi
do pracy, robią również zakupy.
R: Koronawirus dotarł również do naszej gminy...
SM: Tak. Na szczęście bez dalszych konsekwencji zdrowotnych.
Osoba zarażona przechodzi tę chorobę bez większego uszczerbku
dla zdrowia. Ale niebezpieczeństwo ciągle jest. Gminne Centrum
Zarządzania Kryzysowego i Komisariat Policji w Kostrzynie
na bieżąco monitorują sytuację. Również w zakresie nałożonych
konieczności odbycia kwarantanny dla mieszkańców, którzy powrócili z zagranicy. Takich osób łącznie było blisko 50. Z wyjątkiem
jednego przypadku mieszkańcy stosują się do nakazów przeprowadzenia kwarantanny. Cieszę się i dziękuję Mieszkańcom, że
w miarę możliwości pozostają w domach. Słowa uznania należą
się osobom, których charakter życia zawodowego zobowiązuje ich
do pracy w służbie zdrowia, sklepach, logistyce, usługach komunalnych, handlu. Dziękuję nauczycielom, którzy codziennie zdalnie
prowadzą lekcje. Dumny jestem z naszych dzieci i młodzieży,
którzy mimo wiosennej aury, siedzą grzecznie w domach. Te
wszystkie ograniczenia mają zminimalizować ryzyko zarażenia
koronawirusem.
R: Dużo mówi się o pomocy dla szpitali i ich wsparciu przez mieszkańców z całego województwa, w tym także przez naszą kostrzyńską społeczność.
SM: Tak. Również wiele pięknych inicjatyw zadziało się na terenie
naszej gminy. Zbiórkę prowadzili między innymi hokeiści Victorii
Gułtowy, koszykarki UKS Siekierki Kostrzyn, strażacy z naszych
trzech jednostek: OSP Kostrzyn, OSP Gułtowy i OSP Brzeźno. Do
akcji wsparcia włączyli się Radni i Sołtysi naszej gminy, przekazując
swoje diety za marzec właśnie na rzecz szpitali. Również Urząd
zakupił komplety odzieży ochronnej i płynów dezynfekujących
o wartości ponad 35 tysięcy złotych. Przekazaliśmy również ponad
3 tysiące maseczek ochronnych dla wszystkich Mieszkańców,
którzy ukończyli 65 rok życia. To wszystko pokazuje, jak Mieszkańcy naszej gminy mają otwarte serca i zawsze gotowi są nieść pomoc.
R: 2 kwietnia weszła w życie ustawa tzw. „tarcza antykryzysowa”,
w której dużo mowy jest o przedsiębiorcach, firmach i wsparciu,

na jakie mogą liczyć. Jakie zapisy dotyczą
gmin i na co mogą liczyć przedsiębiorcy
z terenu gminy Kostrzyn?
SM: Pierwsze rozmowy, jakie już toczyły się
w naszym samorządzie, miały miejsce jeszcze
przed 20 marca. Już wtedy wspólnie z członkami Komisji Budżetowo-Prawnej Rady
Miejskiej rozmawialiśmy o tym, że będziemy
pracować nad systemem pomocy dla naszych firm. Wiedzieliśmy, że to wsparcie będzie musiało być również adekwatne do tego,

jakie kłopoty mają nasi lokalni przedsiębiorcy. Po uchwaleniu przez sejm tej ustawy zostało jasno określone, że po stronie gmin
dopuszczone zostały w uproszczonej wersji
zwolnienia lub przesunięcia płatności rat
podatków od nieruchomości.
R: Kto będzie mógł z nich skorzystać i w jakim
zakresie?
SM: W porozumieniu z Radnymi, członkami
Komisji Budżetowo-Prawnej uznaliśmy,
że będziemy opierać się na Rozporządzeniu
Rady Ministrów z 31 marca, w którym wskazano grupy przedsiębiorców, którym zakazano prowadzenia działalności gospodarczej.
Mowa tu m.in. o restauracjach, hotelach, firmach zajmujących się organizacją imprez,
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zajęć rekreacyjnych, fitness, jak również kosmetyczkach, fryzjerach
i tego typu usługach. Na sesji 20 kwietnia mają zostać podjęte
w tym zakresie dwie uchwały. Jedna umożliwiająca tym właśnie
firmom ubieganie się zwolnienie z podatku od nieruchomości za
okres II kwartału. Druga uchwała daje możliwość wszystkim pozostałym firmom odroczenie terminu płatności za maj i czerwiec do
30 września. Ponadto mając na względzie także rolników, podjęta
zostanie uchwała zwalniająca z poboru opłaty targowej na terenie
gminy przez cały czas obowiązywania stanu epidemii. Kolejne
ułatwienia to odstąpienie od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym (najem, dzierżawa, użytkowanie wieczyste)
dla firm, które mają zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
i ich odroczenie dla firm, których ten zakaz nie dotyczy, ale których
płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek COVID-19. Jesteśmy jedną z pierwszych gmin w województwie wielkopolskim,
która w tak dużym zakresie proponuje pomoc przedsiębiorcom.
Zawsze powtarzałem, że przedsiębiorcy w naszej gminie to nasze
dobro wspólne. Dzięki ich działalności wielu mieszkańców ma
pracę, budżet z roku na rok wzrasta, a często i wspierane są przez
nich nasze różne inicjatywy społeczne czy kulturalne. Dziś czas,
aby w takim trudnym momencie zrobić dobry ruch w ich stronę.
R: Czy brak wpływów związanych z ulgami będzie miał odzwierciedlenie w budżecie gminy?
SM: Oczywiście. Budżet gminy to przecież jeden organizm. Zwolnienia z poboru podatków czy opłat to zmniejszenie wpływu
środków do budżetu. Gmina Kostrzyn jest po kontroli Regionalnej
Izby Obrachunkowej, która oceniała wydatkowanie środków
z budżetu gminy w ostatnich czterech latach. Nie zarzucono nam
żadnych nieprawidłowości. Finanse gminy są w dobrej kondycji.
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Kiedy obejmowałem funkcję burmistrza dochody gminy były na
poziomie 40 mln złotych. Dziś po pięciu latach to blisko 100 mln
złotych. Priorytetem dla nas jest realizowanie inwestycji, dla których
w tej chwili mamy podpisane umowy. Mam tu na myśli m.in. tunel
z układem drogowym oraz inne inwestycje oświetleniowe czy
drogowe. Wartość pomocy dla przedsiębiorców szacujemy na 1,52 mln złotych. To bardzo duże pieniądze. Część pochodzić będzie
z oszczędności związanych z brakiem imprez czy spotkań kulturalnych. Ale to nie wystarczy. Wprowadziłem ograniczenia w wydatkowaniu środków bieżących w administracji. Będziemy musieli
ograniczyć także zamierzenia inwestycyjne, które nie są niezbędne.
Kolejnym problemem, i to jest najbardziej niebezpieczne, są zapowiedzi administracji rządowej, że mogą być zmniejszone wpływy
z opłat, które przekazywane są z budżetu państwa. Trzeba mieć to
na względzie. Na bieżąco śledzimy wpływy tych środków finansowych. Ich zmniejszenie będzie zmuszało nas do wprowadzenia
kolejnych cięć w budżecie.
R: Jak długo to wszystko jeszcze potrwa? Kiedy wrócimy do normalności?
SM: To trudny czas dla nas wszystkich. Jeszcze kilka miesięcy temu
nikt nie zakładał takiego niebezpieczeństwa, takich obostrzeń
i ograniczeń. Nie wiadomo, jak długo to potrwa. Choć chyba już
wszyscy możemy być pewni, że konsekwencje będą odczuwalne
przez miesiące, a może i lata. Na razie odwołaliśmy wszystkie
zaplanowane imprezy w pierwszym półroczu. Choć zakładamy,
że będzie trzeba to przedłużyć na kolejne miesiące. Dziś dla mnie
jako Burmistrza najważniejsze jest zdrowie i bezpieczeństwo
Mieszkańców Gminy Kostrzyn. Reszta może poczekać. Wspólnie
musimy przejść ten trudny czas. Wierzę, że będzie dobrze.

Źródło: gov.pl
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Z teki regionalisty
Kazimierz Matysek
o historii
CIEKAWOSTKI Z DAWNYCH DZIEJÓW
Pierwsza wzmianka o Kostrzynie “in costrinensi provincia” pochodzi
z dokumentu biskupa poznańskiego Benedykta z lat 1187-93, który
zaświadcza, że książę Mieszko Stary wraz z jego poprzednikiem bp.
Radwanem nadał szpitalowi joannitów pod wezw. św. Michała
w Poznaniu dziesięciny w opolu kostrzyńskim. Decydującym
czynnikiem rozwoju Kostrzyna było nadanie mu prawa miejskiego
przez księcia Przemysła I 11 listopada 1251 roku w Pobiedziskach.
Najważniejsze zdanie tego dokumentu: “Contulimus potestatem
locandi civitatem liberani in Costrzin” znaczy – nadaliśmy sołtysowi
Hermanowi pełną władzę osadzenia miasta wolnego Kostrzyn na
prawie niemieckim. Prz yjęcie prawa, naz ywanego też
magdeburskim, przez osadników oznaczało przeprowadzenie
reformy, polegającej na powstaniu samorządu miejskiego
w Kostrzynie, jednego z pierwszych w Wielkopolsce.

Dla lepszego zrozumienia tamtych czasów warto
przypomnieć wiele pojęć i nazw lokalnych czy
urzędowych, które wyszły z użycia lub uległy zapomnieniu
w ciągu wieków. Już w przywileju księcia Władysława
Łokietka nadającym – na prośbę księżnej Jolanty –
w 1298 roku miasto Kostrzyn klasztorowi klarysek
w Gnieźnie, jest mowa o wsi na prawie polskim zwanej
Polską Wsią, a także o rolach uprawianych dla potrzeb
księżnych polskich i dziale, który„Duboras” zowią. W 1331
roku Kostrzyn padł ofiarą najazdu krzyżackiego, podczas
którego miasto i kościół zostały spalone. W 1424 roku
wójt Kostrzyna otrzymał od przełożonej klarysek 1½
ogrodu przy ulicy Skokowej i ogród przy ulicy Łaziennej.
W 1485 roku ksieni Katarzyna Zagajewska odnowiła
przywilej na koński młyn kostrzyński, niegdyś dany
Przedsławowi, a obecnie jego sukcesorowi Wojciechowi
Pastewce. Ten młyn był położony przy jeziorze na końcu
ulicy Pobiedziskiej. W akcie z 1484 roku wspomniany jest
dom narożny w Rynku z ogrodem, podobnie w 1588 roku
inny dom w Rynku.
W 1477 roku klasztor nadał Kostrzynowi nowy przywilej
prawa magdeburskiego. Zaznaczono w nim m.in., że
dochód z łaźni własnej w Kostrzynie przeznaczony
zostaje na budowę ratusza i bruków. Zaznaczono też, że
Wikariusze Kościoła Kostrzyńskiego i młodzież szkolna
raz w tygodniu będą korzystać z łaźni. „Młodzieńce
szkólne” raz w tygodniu mają też chodzić na Winniki
Dębowe, zapewne dla potrzeby smagania witkami
w łaźni. Łaziebnikowi zezwolono szynkować w łaźni wino,
miód i piwo Świdnickie lub Bydgoskie. Przypomniano
mieszkańcom o przynależnych im karaniach, tj.:
o wyrwaniu włosów za kostery wstawianie, czyli
nałogową grę w kości, a także, iż w mieście ma być kuna,
czyli żelazna obręcz zakładana na szyję złoczyńcom. Za
zdjęcie tejże umocowanej do ściany kościoła lub ratusza
trzeba było zapłacić słudze miejskiemu. W 1493 roku
miały miejsce zniszczenia w Kostrzyna przez szlachtę,
idącą na wojnę za króla Jana Olbrachta.
Przy podziale Wielkopolski na kategorie w 1500 roku
Kostrzyn był zaliczany do miast mniejszych. Na przełomie
XV i XVI wieku królowie polscy ufundowali w Kostrzynie
murowany kościół w stylu późnogotyckim pw. św. Piotra
w Okowach. W 1513 roku szlachcic Grzegorz Dąbrowski
kupił od klarysek staw między Kostrzynem a wsią
Strumiany za 40 grzywien. W dokumencie z 1593 roku
„Powinności Dóbr Konwentu Panien Gnieźnieńskich”
wymienia się czynsze roczne z 46 włók/osiadłych
w mieście Kostrzynie, a także podatki: kucharne,
dworowe i trybut oraz z dwudziestu ogrodów na
Rypinach pod tymże miasteczkiem, od szewców, zdunów,

Księżna Jolanta
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rzeźników, z Młynu Słodowego, od mielcarzy, z opłat targowych i jarmarków;
także z jeziorka pod Miasteczkiem rocznie złotych dwa i z folwarku
na Wójtostwie. W 1615 roku wg. opisu Dóbr Klasztornych Kostrzyn liczył
200 domów, burmistrza, wójta oraz 6 cechów skupiających: rzeźników majstrów
(9), krawców szewców (20), garncarzy (6), mielcarzy-piwowarów (50), kuśnierzy
(6). W nadanym miastu nowym prawie zastrzeżono, by mieszczanie w czasie
sądów w ratuszu od rozruchów i wołania się wstrzymywali i nie ważyli się
odejmować powrozek od dzwonu ratuszowego, aby nikt nie śmiał się bawić
pijaństwem. W 1630 roku księgi Grodzkie Poznańskie z powodu panującej
zarazy zostały przewiezione do Kostrzyna. W 1644 roku, 16 września miał
miejsce wielki pożar miasta, w którym „wszystko miasteczko pogorzało”.
Lata 1655-56 to spustoszenie Kostrzyna i zrujnowanie kościoła przez Szwedów.
Ubytek domów wyniósł 56%. Wg lustracji z lat 1659-65 w miastach królewskich
ubytek domów wyniósł w Wielkopolsce 65%, a w poznańskim 56%. W 1663
roku „Mieszczanin Kostrzyński Prymus przez przyczynę Jolenty od śmierci
rewokowany” – miał miejsce cud sławiony w wierszu ks. Maurycego
Kiełkowskiego z 1723 roku. Ciężko chory ozdrowiał po wypiciu piwnego trunku
z dosypaną do niego ziemią z grobu Jolenty.
W 1722 roku wznowiono prawo z 1572 roku o obowiązkach szewców
i piwowarów kostrzyńskich wobec klasztoru. Szewcy mieli dać 5 grzywien
i 4 pary butów, a piwowarzy szynkować beczkę piwa ze dworu kostrzyńskiego.
W dokumencie z 1755 roku z pieczęcią wójta kostrzyńskiego jest mowa
o sprzedaży „ogrodu na Błoniu”. W 1790 roku w obecności burmistrza Kostrzyna
Józefa Żnińskiego odbyła się w marcu lustracja dóbr królewskich i duchownych
Województwa i Powiatu Poznańskiego na terenie miasta. „Lustratorzy widzieli
łąki i dosyć dobre pastwiska, jedne ku Paczkowu na trakcie poznańskim zwane
Brody na staj kilkanaście, po drugiej stronie miasta ku wsi Krzek (Trzek) zwanej
łąki Moczydła na staj kilkanaście. Dalej ciągną się łąki Męciny zwane Czerlejem
na staj 10, gdzie wypadła klinem łąka Rabieniec i Turzyniec na dwa staja grunta
wszędzie dobre. Na północy miasta sterczy pagórek “Szubianki”. Mieszkańców
gospodarzy jest w tym mieście 196. Konsystuje chorągiew rotmistrzowska
J.W.Suchorzewskiego. Do tegoż miasta należy wieś Strumiany w posesji
Franciszkanek gnieźnieńskich. Klucz Kostrzyński utrzymać może chorągiew
Kawalerii Narodowej”.
W 1790 roku Komisja Porządkowa Cywilno-Wojskowa Województwa i Powiatu
Poznańskiego nakazała klaryskom, by w czasie 4-miesięcznym drogi
w Kostrzynie nakazały wyprowadzić, a zwłaszcza drogę za miasto wokoło błota
idącą, wprost przez błoto wyprowadzić groblą szeroką tak, aby się dwa wozy
wygodnie minąć mogły. Rok później Ksieni Zofia Kraszkowska „podźwignęła”
z upadku kościół farny. Komisja Porządkowa Cywilno-Wojskowa zarządziła, aby
dla dobra miasta Kostrzyna i pasażerów pocztą jadących przebudować odcinek
traktu z Poznania do Siedlca tak, aby trakt od Poznania przechodząc przez
Rynek zwracał się wedle plebanii i przez Błota Pło zwane (Pło, czyli jezioro płem
zarosłe mierzy 200 łokci obszaru) dochodził do wsi Strumiany. Przez całe miasto
i ulice Rypinu do zarządzanej przez dwór grobli dać nowe bruki, zrobić groblę
i rowy szerokie i drogę na trakt ku Siedlcowi wyprowadzić.
Na początku 1793 roku miasto Kostrzyn wraz z całą Wielkopolską znalazło się
pod panowaniem pruskim. Kostrzyn wszedł w skład prowincji nazywanej Prusami
Południowymi w departamencie poznańskim i powiecie śremskim. Działo się to
za czasów burmistrza Ignacego Pawłowskiego. Wszyscy mieszkańcy byli
katolikami, oprócz felczera – ewangelika pochodzącego z Niemiec. W mieście
było ponad 100 rzemieślników, wśród których prym wiedli: piwowarzy, gorzelnicy,
szewcy, płóciennicy i kuśnierze. W Kostrzynie znajdowały się takie gmachy
publiczne jak: kościół farny, ratusz, szkoła, szpital (przytułek), plebania i stacja
pocztowa. Liczba mieszkańców wynosiła 771 w 147 domach. Spis pogłowia
zwierząt wykazał 39 koni, 33 woły, 77 krów, 309 owiec oraz 121 świń. Role uprawne
zajmowały obszar 84 kwart. Handel miejski reprezentowało 4 kupców
i 2 karczmarzy. Trzyklasowa szkoła położona przy kościele farnym utrzymywała
się z datków społeczeństwa. Nauczyciel był rodem z Wrocławia. Ratusz kostrzyński
stał w Rynku, był zbudowany z drzewa i gliny, składał się z 1 izby i 2 komórek
znajdujących się pod nią, przeznaczonych tymczasowo dla więźniów.

Pieczęć miasta Kostrzyna z 1680

Pieczęć cechu szewców
kostrzyńskich z 1775

Żródło ilustracji: Izba Muzealna

Sprostowanie
W marcowym numerze pojawił się błąd w nazwisku redaktora naczelnego, Piotra Budzińskiego. Za pomyłkę uprzejmie przepraszamy.
Redakcja
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Poezją
w koronawirusa

I miejsce – Rodzina Witkowskich z Iwna
Koronawirus
A kiedy na świat przyszedł zły wirus,
I każdy uczeń do domu przyrósł,
Są ci, co chroniąc nas jakby tarczą,
Dzień w dzień, noc w noc z wirusem walczą.
Jak piękny byłby ten czas wiosenny,
A na ulicach brzmiał gwar codzienny…
Oby najrychlej korony korona
Została wreszcie na wieki strącona!
I zabrzmiał radosny śpiew na świecie:
Koniec korony - czy Wy to wiecie?

Choć w szkołach straszą puste korytarze
i puste sale lekcyjne, to jednak życie szkolnych społeczności nie zamarło. Nie tylko
zdalne nauczanie wypełnia czas trudnej dla
wielu kwarantanny. Rodziny twor zące
społeczność szkolną Szkoły Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika w Iwnie w ostatni
weekend przystąpiły do zabawy pod ha-

II miejsce – Rodzina Kowalskich z Kociałkowej Górki
Niechciany Gość

słem „Poezją w koronawirusa”. Zabawa,

Pewnego dnia przybył do nas morowy wirus,
który z dnia na dzień szybko przyrósł.
Było to w czas wiosenny,
kiedy zaburzył nam żywot codzienny.
I mimo, że wszyscy z nim dzielnie walczą,
wydaje się osłaniać przedziwną tarczą.
Mamy nadzieję, że jego korona
zostanie przez doktora szybko strącona.
Bo jak sami dobrze wiecie,
cuda dzieją się na świecie.

stworzeniu wiersza z wykorzystaniem 5 par

mająca charakter rywalizacji, polegała na
rymujących się wyrazów, otrzymanych od
organizatora. Przedstawiamy utwory laureatów konkursu, którym serdecznie gratulujemy i życzymy zdrowia, wytrwałości
i cierpliwości w tej walce z wirusem.
R. Krukowski

III miejsce – Rodzina Obarów z Iwna
Wiosenny kaprys
Z dalekich stron przyleciał on, to wirus,
Który do Polski przyrósł.
Otoczył nas wielką tarczą,
wszyscy z zarazą walczą.
Ale nadejdzie czas wiosenny,
który będzie już codzienny.
Bo nie straszna nam korona,
która niedługo będzie stracona.
I wy wszyscy o tym wiecie,
że będą szczęśliwi wszyscy ludzie na świecie.
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Wspomnienie
o Wiesławie
Garbatowskim
Non omnis moriar - nie wszystek umrę...

Cytat z Pieśni Horacego pasuje do życia pana Wiesława, bo żyć
będzie w swoich dziełach, w naszych wspomnieniach.
Wiesław Garbatowski był jednym z pierwszych absolwentów szkoły,
wybudowanej przy ulicy Piasta w Kostrzynie. Po latach, w 2004 roku
powrócił do nas już jako dr inżynier Politechniki Poznańskiej, Prezes
Fundacji Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych
„Kierowcy – Dzieciom”. Dzięki jego inicjatywie i pomysłowości
powstała w szkole w 2005 roku nowoczesna pracownia wychowania
komunikacyjnego i Miasteczko Ruchu Drogowego. Nie poprzestał
na tym. Co roku wspierał gminne konkursy rowerowe „Rowerem
bezpiecznie i wesoło” oraz kolejne etapy Ogólnopolskiego
Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Co roku gościliśmy
go na przeglądach pieśni patriotycznych, jasełkach, innych
uroczystościach. Z okazji 50-lecia szkoły przypomniał historię
swojej nauki w budynku przy ulicy Piasta 1 i ufundował Dąb
Pamięci, który rośnie na skwerze przed szkołą. W 2006 roku
otrzymał tytuł Przyjaciela Szkoły.
Działał nie tylko na rzecz naszej szkoły, ale i całej gminy. Okoliczne
szkoły zostały obdarowane rowerami i pomocami dydaktycznymi,
powstały miasteczka ruchu drogowego. Kierowana przez
niego Fundacja zakupiła dla gminy Kostrzyn wóz ratownictwa
drogowego. Z jego inicjatywy na słupach sygnalizacji świetlnej
w wielu miejscach w Polsce pojawiły się tabliczki z napisem:
„Na zielonym – dajesz przykład dzieciom”. Jako były harcerz
był inicjatorem i realizatorem obchodów 90-lecia harcerstwa
w Kostrzynie. Ufundował na tę okoliczność pamiątkowe głazy
i tabliczki, które znajdują się w Parku Harcerza w Kostrzynie i nad
jeziorem Ula w Jeziercach.
W 2005 roku Wiesław Garbatowski został laureatem nagrody Gminy
Kostrzyn „Rycerz Kostro”.
Zawsze był pełen pomysłów, zaangażowany w różne działania.
Informacja o jego chorobie, a potem śmierci przyszła nagle,
zdecydowanie za szybko…

Foto: SP w Brzeźnie

Adam Grzelak – dyrektor SP1 w Kostrzynie

Podziękowanie
W imieniu Pacjentów, personelu pielęgniarskiego i lekarskiego Kliniki Zakażeń Noworodka w Poznaniu, na ręce księdza proboszcza
Parafii Bł. Jolanty Mateusza Napierały pragnę złożyć podziękowania wszystkim, którzy się przyczynili do zakupu dwóch termometrów
bezdotykowych do naszej Kliniki. Chcę podziękować Księdzu za wsparcie duchowe, które tak bardzo jest nam w obecnym czasie
potrzebne.
W imieniu wszystkich pracowników Kliniki Zakażeń Noworodka,
Ewa Wietecka
Z-ca Oddziałowej
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Dobra książka
redakcja poleca
Jakub Ćwiek, Grimm City. Wilk!, Wydawnictwo SQN.
Nie wszystkie baśnie są dla dzieci. Ta, którą snuje Jakub Ćwiek – z pewnością nie. Nie każdy pamięta, że pierwsze
opowieści, które wydali Jakub i Wilhelm Grimm, przepełnione były okrucieństwem i erotyką. Autor doskonale
zdaje sobie z tego sprawę, nawiązując właśnie do tych wersji, z humorem i nutą dreszczyku przepisując je
na nowo w elektryzującą, wciągającą opowieść kryminalną, przepełnioną przemocą, dymem papierosów
i klimatem noir.

Marcin Wicha, Jak przestałem kochać design, Wydawnictwo Karakter.
Jak przestałem kochać design to, podobnie jak nagrodzone Nagrodą Nike Rzeczy, których nie wyrzuciłem, osobisty
esej, przepełniony wspomnieniami, anegdotami i rozmyślaniami na temat projektowania i grafiki użytkowej.
Krótkie historie, pozornie ze sobą niezwiązane, tworzą szeroki obraz dzieciństwa Wichy, spędzonego pod
wpływem ojca-grafika i fascynacji obrazem, ale także charakterystykę polskiej szkoły plakatu, mistrzów kreski
lat 60. i 70., sztuki użytkowej doby PRL-u i konsekwencji, jakie dla polskiego designu przyniosła transformacja
ustrojowa i kapitalizm.

Bohdan Butenko, Wesoły kaszkiecik, Wydawnictwo Akapit Press.
Bohdana Butenki nikomu przedstawiać nie trzeba. Ten polski ilustrator i autor książeczek dla dzieci tworzył
ponad pół wieku, zachęcając malców do lektury lekką, ciekawą historią i swoim charakterystycznym stylem
rysunku. Wesoły kaszkiecik świetnie oddaje to, za co kochamy autora: dystans, beztroskę i niezwykłe panowanie
nad przestrzenią kartki. Doskonała lektura nie tylko dla najmłodszych.
N.M.
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Kostrzyńskie
przysmaki

PLACUSZKI DROŻDŻOWE
2 dag drożdży
250 ml mleka
sól
20 dag mąki
5 dag cukru
1 jajko
1 żółtko
2 łyżeczki cukru wanilinowego
5 łyżek masła
Drożdże pokruszyć do kubka, zalać połową ciepłego mleka. Dodać
po łyżeczce cukru i mąki. Dokładnie rozetrzeć i odstawić do
wyrośnięcia. Mąkę przesiać, dodać szczyptę soli. Jajko i żółtko utrzeć
mikserem z pozostałym cukrem. Dodać drożdże, resztę mleka,
cukier wanilinowy i 2 łyżki stopionego, ostudzonego masła.
Zmiksować na gładką masę, ciasto odstawić na ok. 60 minut.
Smażyć na pozostałym maśle do zrumienienia. Najlepiej smakują
ze świeżymi owocami, cukrem pudrem i bitą śmietaną.

SERNIK
Ciasto:
2 szklanki mąki pszennej
0,5 szklanki cukru
1 żółtko
1 jajko
2 łyżeczki proszku do pieczenia
10 dag margaryny
Masa:
1 kg sera twarogowego
0,5 szklanki cukru
3 szklanki mleka
1 budyń śmietankowy
2 jajka
4 żółtka
05, szklanki oleju
Ciasto zagnieść z powyższych składników i wyłożyć
nim dno i boki blaszki. Wymieszaną mikserem masę
wylać na ciasto. Piec ok. 50 minut w 180 stopniach.
Pozostałe 5 białek ubić z 0,5 szklanki cukru pudru i
po upieczeniu ciasta wyłożyć na wierzchu, piec ok.
10-15 minut.
Smacznego!
N.M.
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Strażackie
wydarzenia
Interwencje strażaków w gminie Kostrzyn:
1 marca – zabezpieczenie miejsca wypadku dwóch samochodów osobowych na trasie S5,
jedna osoba poszkodowana została zabrana do szpitala; zabezpieczenie zerwanego częściowo
przez wiatr dachu na budynku mieszkalnym w Drzązgowie.
4 marca – zabezpieczenie miejsca dachowania samochodu osobowego na trasie KostrzynPobiedziska.
11 marca – gaszenie pożaru auta osobowego w Kostrzynie, ponieważ pojazd stał blisko
budynku, doszło także do uszkodzenia części elewacji i okna. W zdarzeniu nikt nie odniósł
obrażeń.
12 marca – pomoc pogotowiu przy transporcie osoby poszkodowanej do karetki; usuwanie
wiatrołowmów z drogi w Klonach.
18 marca – wezwanie do podejrzenia pożaru piwnicy w Kostrzynie, na miejscu okazało się,
że to tylko silne zadymienie.
19 marca – gaszenie pożaru traw przy zbiorniku wodnym w Siedlcu, usuwanie wiatrołomów
z drogi w Klonach.
29 marca – pomoc pogotowiu przy transporcie osoby poszkodowanej do karetki.
31 marca – neutralizacja plam ropopochodnych na ulicach Zbożowej, Okrężnej, Słowackiego.
Ryszard Kubiak
Prezes ZOMGZOSP RP w Kostrzynie

POMAGAMY!
Dzięki Wam, Mieszkańcom gminy
Kostrzyn i nie tylko oraz przy
wsparciu Urzędu Miasta i Gminy
w Kostrzynie mogliśmy pomóc
tym, którzy tej pomocy bardzo
potrzebują!
Dostarczyliśmy wszystkie zebrane
od Państwa artykuły do Szpitala
im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu. Odbyło się
to oczywiście w sposób bezpieczny i zgodny z wytycznymi do tego
typu działań. Chcielibyśmy jako
jednostk i OSP z gminy Ko strzyn serdecznie podziękować
wszystkim zaangażowanym w ten
szczytny cel. Bez Was by się to nie
udało. Tym jednym, krótkim
słowem – pomagamy – można
podsumować trwającą przez 3 dni
akcję.
Apelujemy także – zostańcie
w domu!

Foto: OSP Kostrzyn
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Z kroniki
policyjnej

Stan epidemii, w którym się znajdujemy, nie
sprawia, że policjanci nie pełnią codziennej
służby. Nadal realizujemy swoje zadania,
a osoby, które naruszają prawo, muszą liczyć
się z konsekwencjami.

Kradł alkohol.
4 marca w Kostrzynie w jednym z marketów zatrzymany został 32-letni mężczyzna,
mieszkaniec Pobiedzisk, który dokonał kradzieży kilku butelek alkoholu. W trakcie
wykonywanych czynności policjantów na miejscu kradzieży wspólnie z pracownikami ochrony ustalono, że mężczyzna ten dokonywał systematycznie kradzieży
alkoholu od ponad miesiąca. W chwili obecnej starty oszacowano na prawie
2000 złotych. Ustalono także, że mężczyzna ten dokonywał kradzieży w jeszcze
jednym markecie na terenie Kostrzyna. Mężczyzna przyznał się do stawianych
zarzutów, wyjaśnił, ze do kradzieży zmusiła go trudna sytuacja materialna. Trwają
czynności zmierzające do ustalenia wszystkich okoliczności sprawy.
Pożar samochodu.
11 marca w Kostrzynie na ul. Prądzyńskiego spaleniu uległ samochód osobowy
marki BMW o wartości 40 000 złotych. W wyniku przeprowadzonych czynności
z udziałem biegłego z dziedziny pożarnictwa ustalono, że przyczyną pożaru było
zwarcie instalacji elektrycznej.
Nietrzeźwy kierujący.
W marcu na terenie miasta i gminy Kostrzyn zatrzymanych zostało 4 kierowców,
którzy prowadzili pojazdy mechaniczne, w jednym przypadku koparkę, w stanie
nietrzeźwości. Jest to znaczący wzrost zatrzymanych nietrzeźwych kierujących
w stosunku do lutego czy stycznia 2020 roku. Niechlubnym rekordzistą był kierujący Peugeotem, który zatrzymany został 21 marca z wynikiem ponad 2 promili alkoholu we krwi.
Ustalono sprawców kradzieży z terenu parafii.
23 marca, w wyniku zgłoszenia kradzieży rur aluminiowych z terenu parafii w Kostrzynie, ustalono i zatrzymano 3 osoby podejrzane o przedmiotową kradzież.
Ustalono także, że skradzione mienie zostało oddane do punktu skupu złomu
i zniszczone.
Prowadził auto pomimo sądowego zakazu.
25 marca w Kostrzynie na ul. Wrzesińskiej zatrzymany został 33-letni mężczyzna,
mieszkaniec gminy Kostrzyn, który prowadził samochód marki Ford pomimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego przez Sąd Rejonowy we Wrześni.
Uwaga na oszustów.
Po raz kolejny funkcjonariusze z KP w Kostrzynie zostali powiadomieniu o oszustwie
za pomocą popularnego komunikatora społecznościowego. Oszustwo polega na
wyłudzeniu kodu do płatności przez telefon i okradzenia konta osoby oszukanej.
Po raz kolejny przestrzegamy – jeżeli otrzymasz prośbę o pożyczkę, nie działaj pochopnie. Taką prośbę można w łatwy sposób zweryfikować, wystarczy zadzwonić
do osoby, która prosi nas o pomoc.
Przestrzegamy także przed oszustami, którzy wykorzystując aktualną sytuację
w kraju i na świecie oferują do sprzedaży amulety, cudowne środki, które mają
nas uchronić przed zarażeniem koronawirusem czy też spowodować cudowne
uzdrowienie. Nie wpuszczajmy takich osób do domu, informujmy policję o takich
przypadkach.
Policjanci sprawdzają osoby przebywające na kwarantannie.
Policjanci w całym kraju wspierają służby sanitarne w walce z koronawirusem. Przynajmniej raz na dobę, a w konkretnych przypadkach częściej, policjanci kontaktują
się z osobami objętymi kwarantanną i sprawdzają, czy nie potrzebują pomocy.
Policjanci nie mają bezpośredniego kontaktu z osobami na kwarantannie, nie
wchodzą do domów i mieszkań, kontaktują się z nimi telefonicznie oraz z odległości potwierdzają ich obecność. W dniach 28-29 marca policjanci z KP w Kostrzynie
w trakcie kontroli mężczyzny, który miał przebywać na kwarantannie, nie zastali
go. W powyższej sprawie prowadzone jest postępowanie, mające wyjaśnić z jakiego
powodu mężczyzna opuścił miejsce kwarantanny.
asp.szt. Piotr Kubicz
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OGŁOSZENIA DROBNE
- Mgr pedagogiki z ponad 10-letnim doświadczeniem udzieli korepetycji
z języka angielskiego oraz niemieckiego, tel. 799 036 661
- Lokalne pośrednictwo nieruchomości - mieszkania, domy, lokale użytkowe,
grunty. Specjalność Kostrzyn, Siekierki, Paczkowo, okolice. Chcesz kupić,
sprzedać, wynająć...? Zadzwoń 601 591 337 (MiCasa Nieruchomości Michał
Gniatkowski)
- Zaopiekuję się dzieckiem, tel. 783 182 569, dzwonić po 1800
- Zgubiono złoty kolczyk na znalazcę czeka nagroda, tel. 61 817 84 72
- Sprzedam działki budowlane w Kostrzynie, ul. Mieszka I, tel. 502 296 848
- Poszukuję kawalerki do wynajęcia, tel. 607 749 451
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Kronika
sportowa

Zawieszenie imprez sportowych!
W związku z trwającym stanem epidemii w naszym kraju
zawieszone zostały wszelkie imprezy sportowe w Gminie Kostrzyn
do końca czerwca 2020 roku. Oznacza, to że Bieg „Dziki w Błocie”
w Wiktorowie, Kurdeszowa (Za)Dyszka w Kostrzynie nie odbędą się
w wyznaczonych terminach. Opłaty startowe zostaną zwrócone
zawodnikom, którzy zdążyli zapisać się na kostrzyński bieg.
Zawieszeniu podlega także Biegowe Grand Prix Gminy Kostrzyn.
UM Kostrzyn

Zawodniczki UKS Siekierki-Kostrzyn z pomocą
dla chorych
Zawodniczki UKS-u Siekierki - Kostrzyn wraz z koleżankami
z UKS-u Vitoria Plewiska przeprowadziły zbiórkę na pomoc
poznańskim szpitalom pod hasłem #zostajewdomu
i pomagamy szpitalom w Poznaniu. Zbiórka prowadzona
była internetowo przez portal zrzutka.pl. Łącznie zebrano
1779 złotych, dzięki czemu zakupiono napoje oraz słodycze.
Wielkie brawa za inicjatywę i przeprowadzenia zbiórki dla
młodych zawodniczek z naszej gminy!
Łukasz Szał

W Siekierkach powstaje boisko wielofunkcyjne!
Z początkiem kwietnia rozpoczęto prace związane z budową boiska
wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Pauliny i Augusta
Wilkońskich w Siekierkach. Do końca maja powstanie obiekt z trawą
syntetyczną z przeznaczeniem do gry w piłkę nożna, piłkę ręczną,
koszykówkę oraz siatkówkę, a także wyposażony w oświetlenie.
Wartość inwestycji realizowanej przez spółkę Sodex z Suchego Lasu
to 316 tysięcy złotych. Budowa boiska realizowana jest w ramach
gminnego programu budowy boisk wielofunkcyjnych w gminie.
W ramach programu powstały już boiska w Brzeźnie, Czerlejnie,
Gułtowach, a także w Kostrzynie przy ulicy Andrzejewo.
Łukasz Szał

Renowacja boisk Stadionu Miejskiego!
Nieplanowaną przerwę w rozgrywkach, spowodowaną trwającym
stanem epidemii, wykorzystano do przeprowadzenia renowacji
wszystkich boisk znajdujących się na Stadionie Miejskim
w Kostrzynie. Gruntownej renowacji poddano boiska treningowe,
gdzie dokonano wertykulacji, piaskowania, a także aeracji.
Dosiano nową trawę oraz zastosowano nowej technologii nawóz
BIO-organiczny. Główna płyta stadionu również została poddana
wertykulacji oraz piaskowaniu, zastosowano na niej wyżej
wymieniony nawóz. Łącznie w boiska kostrzyńskiego stadionu
zainwestowano blisko 30 tysięcy złotych ze środków budżetu
gminy, a także prywatnych sponsorów. Za wszystkie prace
pielęgnacyjne na stadionie odpowiedzialna była firma Magmar
Murawy.
Łukasz Szał

26

Foto: UKS Siekierki-Kostrzyn

27

28

29

30

31

32

33
3

