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KOSTRZYŃSKIE AKTUALNOŚCI

SŁOWEM WSTĘPU
Koniec 2019 roku, w tym właśnie listopad, to czas świąt dużych i małych, podniosłych i radosnych. 20 października uczciliśmy 

pamięć zamordowanych na kostrzyńskim Rynku. 11 listopada obchodziliśmy rocznicę wielkich, historycznych wydarzeń, jakimi 
było zakończenie I wojny światowej i odzyskanie przez Polskę niepodległości po ponad wieku zaborów i niewoli. Celebrując dzień 
Wszystkich Świętych odwiedzaliśmy cmentarze, na których spoczywają nasi bliscy i dalecy krewni, zapalając na ich grobach sym-
boliczne znicze jako znak pamięci i smutku z powodu ich odejścia. 

Wielkimi krokami zbliża się także adwent, Boże Narodzenie, Sylwester. Niezmiennie, jak co roku, już od prawie miesiąca 
przypominają nam o tym sklepy i galerie handlowe – choć jeszcze nie udało się nas przekonać do słynnej, amerykańskiej gorączki 
zakupów przedświątecznych, której kulminacją jest tak zwany Czarny Piątek (Black Friday). Z komercyjnych ciekawostek, według 
statystyk niewielu z nas skusiło się także na szaleństwo promocji z okazji Dnia Singla, w Azji obchodzonego jako właśnie święto 
zakupów. Podobno jedna z tamtejszych platform sprzedażowych osiągnęła w ten dzień wielomiliardowy wzrost zysków.

Przełom listopada i grudnia to także moja mała rocznica. Mijają bowiem właśnie trzy lata, od kiedy rozpoczęłam swoją przygodę 
w „Kostrzyńskim ABC”. Spojrzenie od tej drugiej strony na nasze lokalne czasopismo uświadomiło mi wiele istotnych rzeczy, nie 
tylko związanych z samą pracą edytorską, ale także z naszą gminą i jej mieszkańcami. Ten czas przeminął niezmiernie szybko, była 
to jednak czysta przyjemność, dlatego też z wielką radością: zapraszam do lektury kolejnego numeru!

Natalia Majchrzak
redaktor naczelna

Wystawa i audycja telewizyjna 
w rocznicę 20 października

W związku z 80. rocznicą rozstrze-
lania na kostrzyńskim Rynku 28 miesz-
kańców Kostrzyna, Nekli i okolic 
urządzono w witrynie jednego ze skle-

pów przy ul. Poznańskiej okolicznościową wystawę, na której 
pokazano fotografi e ofi ar zbrodni hitlerowskich wraz z opisem 
i plakatem w języku pol-
skim i niemieckim, a tak-
że afisz zachęcający do 
udziału w rocznicowym 
capstrzyku 20 X 2019 
roku. Pokazane dokumen-
ty pochodziły ze zbiorów 
Izby Muzealnej Ziemi 
Kostrzyńskiej. Mówili 
również o Kostrzynie                 
w programie TV Historia, 
ukazując zdradziecką rolę 
mniejszości niemieckiej 
w Polsce, która już przed wojną sporządzała listy Polaków, 
wobec których planowano uwięzienie lub wysiedlenie. Wspo-
minano m.in. o tragicznym losie harcerza Tadeusza Drzewiec-
kiego, zamordowanego pod Skałowem.

Relikwie św. Jana Pawła II w Kostrzynie
Staraniem ks. proboszcza Piotra 

Lidwina kostrzyński kościół farny 
dołączył 22 października do świą-
tyń, w których znajdują się relikwie 
świętego Jana Pawła II. Podczas 
uroczystego nabożeństwa relikwie 
w postaci cząstki krwi świętego 
umieszczonej  w ozdobnym                         
relikwiarzu złożono w ołtarzu                 
św. Krzyża w specjalnej gablocie, 
obok relikwii św. Faustyny. Po obu 
stronach  ustawiono olejne portrety 

św. Jana Pawła II i św. Faustyny oraz wielki bukiet biało-czer-
wonych kwiatów od parafi an z Kostrzyna. Tej podniosłej kon-
celebrowanej mszy św. przewodniczył ks. kanonik Lech Ludwi-
czak, wieloletni proboszcz parafi i farnej, który na zakończenie 
uroczystości dokonał symbolicznego poświęcenia obrazu 
świętego papieża Polaka.

Dzień patrona Szkoły im. Ewarysta Estkowskiego
Szkoła Podstawowa nr 1 imienia Ewarysta Estkowskiego 

obchodziła 25 października święto swego patrona. Jego imię 
nadane zostało szkole wraz z jej pobudowaniem w 1962 roku 
jako szkoły Pomnika 100-lecia Powstania Państwa Polskiego. 
Dzieci i młodzież szkolna brała udział w różnych przedsięwzię-
ciach. Młodsze klasy wybrały się do Biblioteki Publicznej, gdzie 
zapoznały się z funkcjonowaniem wypożyczalni, czytelni wraz 
z pracownią komputerową, a także zwiedziły Izbę Muzealną 
Ziemi Kostrzyńskiej. Najstarsze klasy szkoły wzięły udział wraz 
z nauczycielami w okolicznościowym apelu, podczas którego 
regionalista Kazimierz Matysek przybliżył młodzieży sylwetkę 
ich patrona bogato ilustrowanymi na ekranie fotogramami                         
z miejsca urodzenia słynnego pedagoga z Drzązgowa, fragmen-
tami jego dzieł oraz miejsc z nim związanych.

Godnie uczczono Wszystkich Świętych 
1 listopada, jak co roku, tysiące mieszkańców naszej gminy 

wzięło udział w procesjach i nabożeństwach, jakie odbywały 
się na cmentarzach parafi alnych dekanatu kostrzyńskiego dla 
uczczenia zmarłych przodków. Dużą aktywność wykazywały 
też liczne grupy dzieci i młodzieży, którzy wraz ze swymi opie-
kunami porządkowały miejsca pamięci i opuszczone mogiły,                    
a także zapalały znicze na grobach osób, które niegdyś zasłużyły 
się dla naszej małej Ojczyzny. Przed cmentarzami kwestowali 
także przedstawiciele Stowarzyszenia Wiara Lecha pod hasłem 
„Wielkopolanie Powstańcom”. W Dniu Zadusznym również 
odwiedzano groby bliskich, modlono się i wspominano także 
tych, którzy w tym roku od nas odeszli.

Pamięć o miejscach i postaciach historycznych
W minionym roku 100-lecia Niepodległości i 100-lecia 

Powstania Wielkopolskiego odnowiono stare i ufundowano 
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nowe tablice pamięci w wielu miejscowościach kostrzyńskiej 
gminy. Nie wszyscy pamiętają, że przed trzema laty została 
odnaleziona i staraniem społeczników na koszt Gminy Kostrzyn 
odnowiona zabytkowa tablica epitafi jna hrabiego Adolfa Bo-
nifacego Bnińskiego z Gułtów (1815-1881). Ten bohaterski 
powstaniec z 1831 roku, działacz Centralnego Towarzystwa 
Gospodarczego i współtwórca Teatru Polskiego w Poznaniu 
został przedstawiony w marcowym numerze naszego czasopi-
sma z 2016 roku z okazji ponownego umieszczenia jego tabli-
cy nagrobnej w gułtowskim kościele. Kilka tygodni temu od-
nowiono też artystycznej roboty ogrodzenie pomnika powstań-
ców w Czerlejnie.

„Różaniec do granic” w Siedleczku
W niedzielę 6 października na zaproszenie proboszcza para-

fi i w Siedlcu, ks. Piotra Majchrzaka liczni wierni wzięli udział               
w wydarzeniu modlitewnym pod nazwą „Różaniec do granic”, 
będącym fragmentem ogólnopolskiej akcji mającej na celu ob-
jęcie modlitwą wszystkich granic Polski. Wieś Siedleczek leży 
w pobliżu granicy powiatu poznańskiego i wrzesińskiego oraz 
diecezji poznańskiej i gnieźnieńskiej. 

Po odśpiewaniu Boże, coś Polskę pochód modlitewny odma-
wiający różaniec przeszedł od fi gury Matki Bożej do rolniczych 
i leśnych krajobrazów Siedleczka, docierając pod przewod-
nictwem gospodarza uroczystości Zygmunta Grali do owianej 
legendą Grobli Twardowskiego i Cmentarza Olenderskiego. 
Po powrocie 250 uczestników z gmin Kostrzyn i Nekla zostało 
ugoszczonych przez siedleckich parafi an, a w szczególności 
przez gospodynie wiejskie z Brzeźna i Siedleczka oraz piekarnię 
„Bogienka” i restaurację „Greys”, fundatora pysznej grochówki. 

Pomagajmy ptakom przetrwać zimę!
Jesienne ochłodzenie sprawiło, że na naszych ogródkach, 

podwórkach czy balkonach pojawia się coraz więcej sikorek                  
i innych ptaków takich jak gile, które w naszym klimacie chcą 
spędzić zimę, gdyż łatwiej tu o pożywienie dla nich (jak słonin-

ka czy ziarno). Na stawach i różnych zbiornikach wodnych nie 
brakuje również ptactwa: dzikich kaczek, gęsi, łabędzi. Ich do-
karmianie musi być racjonalne, by nie przyniosło więcej szkody 
niż pożytku.

Litewskie Polonika
Narodowe Święto Niepodległości 

stanowi okoliczność, aby przypomnieć, 
ze Polacy i Litwini mają wspólnych 
bohaterów. Dowiodła tego Poczta Litew-
ska, wydając w latach 2018-2019 znacz-
ki pocztowe z portretami Jędrzeja Śnia-
deckiego (chemika, profesora Uniwer-
sytetu Wileńskiego) oraz Stanisława 
Moniuszki (kompozytora i twórcy pol-

skiej opery narodowej). Za ich przesłanie do Kostrzyna dzięku-
jemy Tadeuszowi Tuczkowskiemu z Trok.

Nowoczesny hotel na obrzeżach Trzeka
Pod koniec października oddany został do użytku okazały 

gmach nowoczesnego hotelu, który powstał przy drodze z Klesz-
czewa do Swarzędza na gruncie wsi Trzek w gminie Kostrzyn. 
Budynek ten wznieśli prywatni inwestorzy z Gowarzewa.

Osiedle pod Gwiazdowem szybko rośnie
Po lewej stronie drogi z Kostrzyna do Gwiazdowa na terenie 

tej wsi w ostatnich miesiącach pobudowanych zostało kilkanaście 
jednorodzinnych domów szeregowców, a dalsze są w budowie. 
Podobno chętnych, by zamieszkać na osiedlu, nie brakuje.

Przegląd pieśni patriotycznych
Stało się tradycją, że z okazji Narodowego Święta Niepodle-

głości Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ewarysta Estkowskiego 
urządziła (już po raz XIII) Przegląd Pieśni Patriotycznych. Uczest-
niczyły w nim starsze klasy, które zaprezentowały się również 
publiczności kostrzyńskiej na czele z władzami samorządowymi 
i przedstawicielami instytucji i organizacji społecznych.

WIADOMOŚCI GMINNE

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Tradycyjnie 11 listopada w Naro-
dowe Święto Niepodległości, a także 
rocznicę nadania praw miejskich 

Kostrzynowi, odbyła się XV Jubileuszowa Sesja Rady Miejskiej 
Gminy Kostrzyn. Nim jednak kostrzyńscy Radni przystąpili do 
przyjmowania uchwał, o godzinie 1000 w kościele św. Ap. Piotra 
i Pawła w Kostrzynie odbyła się msza święta w intencji ojczyzny. 
Po niej nastąpił przemarsz z kościoła do Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury, gdzie odbyła się wspomniana uroczysta sesja. 
Podczas przemarszu Burmistrz, Radni oraz obecne delegacje 
złożyli kwiaty pod pomnikiem Walki i Męczeństwa na kostrzyń-
skim Rynku.

Radnych, Burmistrzów oraz wszystkich gości na sesji przy-
witał Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn Grzegorz 
Banaszak, po czym wygłosił przemówienie dotyczące obchodów. 
Następnie głos zabrał Burmistrz Gminy Kostrzyn Szymon Ma-
tysek, dziękując mieszkańcom za liczny udział w uroczystości 
oraz życząc radosnego świętowania niepodległości. W kolejnym 

punkcie Radni jednogłośnie uchwalili rok 2020 w gminie Ko-
strzyn rokiem Ewarysta Estkowskiego, z okazji przypadającej 
w przyszłym roku 200. rocznicy urodzin wybitnego pedagoga 
rodem z Drzązgowa.
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NOWY ZBIORNIK RETENCYJNY NA SUW W GUŁTOWACH!

INWESTYCJE W GMINIE KOSTRZYN
OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI

Z przyjemnością informujemy, że „Strefa Aktywności Każdego Wieku” przy placu Kurdeszowym w Kostrzynie jest już gotowa 
do użytku. Inwestycja została zrealizowana w ramach programu Otwartej Strefy Aktywności (OSA), który zakładał powstanie 
małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym.

8 listopada Kinga Czechowska, Dyrektor Zakładu Komunal-
nego w Kostrzynie i Marcin Rymaniak, pełnomocnik fi rmy Przed-
siębiorstwo Robót Inżynieryjnych Rymaniak z siedzibą w Pozna-
niu podpisali umowę na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej 
w Siekierkach Wielkich – II etap”. Obejmuje ono budowę kana-
lizacji grawitacyjnej i kanału tłocznego w ulicy Grabowej (na 
odcinku od Torkretu do ul. Sosnowej) wraz z odtworzeniem na-
wierzchni poprzez wykonanie nakład asfaltowej. Wartość zadania 
to 900 tys. złotych brutto. Inwestycja zrealizowana będzie do 
końca kwietnia 2020 roku.

RUSZA KOLEJNY ETAP KANALIZACJI              
W SIEKIERKACH!

UMOWA NA DOFINANSOWANIE PODPISANA! 
PRAWIE 6 MILIONÓW DLA GMINY KOSTRZYN!

28 października w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim Burmistrz Szymon 
Matysek i Skarbnik Barbara Borowiak podpisali umowę z Wicewojewodą Wiel-
kopolskim Anetą Niestrawską na dofi nansowanie zadania „Budowa ulic gminnych 
o dużym znaczeniu dla lokalnej społeczności – budowa ul. Liliowej i Wyszyń-
skiego w Kostrzynie”. Inwestycja dofi nansowana jest w ramach rządowego 
programu – Fundusz Dróg Samorządowych. Wartość wsparcia to kwota                                
5 870 558 mln złotych, co stanowi maksymalną kwotę dofi nansowania, wyno-
szącą 60% całej inwestycji.

Zadanie rozpocznie się pod koniec listopada, a termin zakończenia to IV kwar-
tał 2020 roku.

Przyznano także nagrodę Gminy Kostrzyn – Statuetkę                  
Rycerza Kostro. Opinię kapituły nagrody przedstawił jej prze-
wodniczący, Zastępca Burmistrza Waldemar Biskupski, prezen-
tując kandydatów zgłoszonych do kapituły (Irena Niemier oraz 
Barbara Jaskuła), a także odczytując werdykt wraz z uzasadnie-
niem o przyznaniu nagrody Rycerza Kostro Barbarze Jaskule. 
Po wręczeniu nagrody głos zabrała laureatka, która złożyła po-
dziękowania dla Burmistrza, swoich współpracowników oraz 
mieszkańców gminy. Po zakończeniu sesji odbył się koncert 
zespołu Capella Samotulinus, grającego muzykę filmową,                      
a po koncercie goście mogli spróbować tradycyjnego rogala 
świętomarcińskiego oraz obejrzeć wystawę dotyczącą wczesno-
średniowiecznych grodów przygotowaną przez Rezerwat Arche-
ologiczny Genius Loci.

25 października  dyrektor Zakładu Komunalnego w Kostrzy-
nie Kinga Czechowska podpisała umowę na zadanie budowy 
zbiornika retencyjnego na Stacji Uzdatniania Wody w Gułtowach. 
Powstanie nowy zbiornik o pojemności 100 m3. Wartość inwesty-

cji to 218 000  złotych, a termin realizacji kwiecień 2020 roku; 
zadanie wykona fi rma PPU PRO-MET z siedzibą w Koźminie 
Wlkp.
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W Otwartej Strefi e Aktywności każdy znajdzie coś dla siebie: dzieci mogą skorzystać z ogrodzonego placu zabaw (domek na 
drzewie, park linowy, stópki, linarium), a także z dwóch urządzeń siłowni zewnętrznej przeznaczonych dla dzieci (wahadło+paja-
cyk, biegacz podwójny), dorośli mają do dyspozycji większe urządzenia siłowni zewnętrznej (biegacz wolnostojący, wioślarz, 
orbitrek, wycisk górny). Ponadto na terenie OSA znajduje się stół do ping-ponga, miejsce do gry w szachy, stojak na rowery, 
śmietniki oraz kolorowe ławki. 

Otwarta Strefa Aktywności (OSA) dofi nansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej (FRKF) w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – 
Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019. Całkowita wartość inwestycji: 119 400,00 zł, kwota dofi nansowania ze środków 
FRKF: 50 000,00 zł.

UL. RZEMIEŚLNICZA
Trwają prace na ulicy Rzemieślniczej w Kostrzynie.

OŚWIETLENIE DO GWIAZ DOWA!
Trwają prace związane budową oświetlenia na drodze gmin-

nej Kostrzyn-Gwiazdowo. Wartość zadania to blisko 140 000 
złotych.

DROGA GMINNA STRUMIANY-LIBARTOWO GOTO-
WA!

Zakończyły się prace związane z budową drogi gminnej 
Strumiany-Libartowo. Na 900-metrowym odcinku położono 
nową nawierzchnię asfaltową. Koszt inwestycji to 282 000 zło-
tych brutto. 217 600 złotych pochodzi z dotacji Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach programu 
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych.

Inwestycja powstała z wniosku Radnego Piotra Kotarskiego 
i Sołtys Marii Przybylskiej.

NOWE OGRODZENIE POMNIKA POWSTAŃCÓW 
WIELKOPOLSKICH W CZERLEJNIE

Zakończyły się prace  nad remontem ogrodzenia i zagospo-
darowania wokół pomnika Powstańców Wielkopolskich                          
w Czerlejnie. Projekt zrealizowano z Funduszu Sołeckiego 2019. 
Wartość prac to ok. 24 000 złotych.
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BUDŻET OBYWATELSKI – WYNIKI
21 października zakończyło się głosowanie na zadania w piątej edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Kostrzyn. Dziękujemy 

za pomysły, za złożone wnioski, za zaangażowanie i za wszystkie głosy!
W konsultacjach społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Kostrzyn na rok 2020 oddano łącznie głosów 3025, 

w tym głosów ważnych: 3025, głosów nieważnych: 0, w formie elektronicznej: 3023, w formie papierowej 2.
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Kostrzyn konsultacji spo-

łecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Kostrzyn zadania przeznaczone do realizacji w 2020 roku zostały podzielone 
na dwie kategorie: „zadania duże” i „zadania małe”.

NOWY POJAZD W ZAKŁADZIE KOMUNALNYM
Zakład Komunalny w Kostrzynie wzbogacił się o nowy 

sprzęt. To traktor Zetor Proxima. Wartość zakupu to 190 000 
złotych netto.

POSTĘPY W BUDOWIE TUNELU I UKŁADU DROGO-
WEGO

TRWA BUDOWA NOWEJ NAKŁADKI ASFALTOWEJ              
NA ODCINKU STRUMIANY-KLONY

Powiat Poznański realizuje drugi etap inwestycji na drodze 
powiatowej z Kostrzyna do Środy Wielkopolskiej, polegający 
na wymianie nakładki asfaltowej na odcinku Strumiany-Klony.

WODOCIĄG NA UL. PARKOWEJ W GUŁTOWACH
Trwają zaawansowane prace związane z modernizacją sieci 

wodociągowej w ulicy Parkowej w Gułtowach. Wartość inwe-
stycji to 180 000 złotych. Urząd Miejski ogłosił także przetarg 
na utwardzenie terenu przy blokach. Prace powinny rozpocząć 
się jeszcze w 2019 roku.
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SPOTKANIE DOTYCZĄCE POZNAŃSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ

Wyniki głosowania na „zadania duże” w ramach konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Kostrzyn 
na rok 2020 kształtują się następująco:

Wyniki głosowania na „zadania małe” w ramach konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Kostrzyn 
na rok 2020 kształtują się następująco:

Zgodnie z regulaminem Budżetu Obywatelskiego Gminy Kostrzyn do realizacji zostają przeznaczone dwa „zadania duże”           
+ i dwa „zadania małe”, które uzyskały największą liczbę głosów.

Do projektu budżetu gminy Kostrzyn na 2020 rok zostaną wprowadzone następujące zadania:
- w kategorii „zadania duże”: Modernizacja gminnych stref aktywności dla dzieci i dorosłych w Gwiazdowie, Siedleczku, 

Węgierskim, Skałowie, Klonach, Trzeku, Czerlejnku oraz Drzązgowie; Siekierki Stadion – budowa górki saneczkowej ze zjeżdżal-
nią i elementami do wspinaczki;

- w kategorii „zadania małe”: Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnie; Doposażenie jednostki OSP Kostrzyn.
Wszelkie informacje i opisy wszystkich zadań są dostępne na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego Gminy Kostrzyn 

https:/ /kostrzyn.budzet-obywatelski.org/.

We wtorek 5 listopada zgodnie z sygnałami zgłaszanymi 
przez radnych i mieszkańców dotyczącymi problemów z komu-
nikacją kolejową na trasie Poznań-Kostrzyn-Gułtowy-Września, 
odbyło się spotkanie w tej sprawie. Podczas rozmów w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, w których 
uczestniczyli włodarze gminy Kostrzyn, a także przedstawicie-
le Departamentu Transportu UMWW Henryk Szczefanowicz – 
Dyrektor, Robert Pilarczyk – Z-ca Dyrektora, Karolina Langner-
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W KOSTRZYNIE

WYRÓŻNIENIE DLA SOŁECTWA CZERLEJNKO
5 października w Krzywiniu odbyło się uroczyste spotkanie 

„Liderzy Wielkopolskiej Odnowy Wsi”, zwieńczenie konkursu 
Aktywna Wieś Wielkopolska, w ramach którego nagrodzone 
zostały sołectwa z regionu zachodniej i południowo-zachodniej 
Wielkopolski. Marszałek Województwa Wielkopolskiego 
Krzysztof Grabowski nadał kilku sołectwom zaszczytny tytuł 
„Aktywna Wieś Wielkopolska”. Kilka sołectw z tego regionu 
otrzymało również wyróżnienia. Jednym z wyróżnionych zosta-
ło Sołectwo Czerlejnko, reprezentujące Gminę Kostrzyn. Wy-
różnienie z rąk marszałka odebrał Sołtys Czerlejnka Waldemar 
Kukuła.

Sołtysowi Czerlejnka, Radzie Sołeckiej oraz wszystkim 
aktywnym mieszkańcom gratulujemy godnej naśladowania 
postawy oraz pracy włożonej w rozwój lokalnej społeczności.

Przypomnijmy, że w 2018 roku podobne wyróżnienie otrzy-
mała ówczesna Sołtys Sołectwa Trzek Beata Knopkiewicz.

-Krzywda a także Marek Nitkowski – Wiceprezes Kolei Wiel-
kopolskich, poruszono tematy związane z zatłoczonymi prze-
działami i spóźnieniami pociągów. Podniesiono oczekiwania 
zgłaszane przez mieszkańców naszej gminy co do jakości                            
i komfortu podróżowania.

UMWW wprowadza aktualnie do obsługi kolei metropoli-
talnej pięć nowych zakupionych składów, mogących pomieścić 

więcej pasażerów. Część z nich skierowana została do obsługi 
linii Poznań-Konin. Jak zapewnia UMWW i przedstawiciele 
Kolei Wielkopolskich, zdecydowana poprawa powinna być 
odczuwalna najpóźniej z początkiem nowego roku, kiedy to 
kolejne pięć nowych składów zwiększy tabor m.in. na trasie do 
Kostrzyna. Strony spotkania umówiły się na bieżące monitoro-
wanie sytuacji.

PARKING PRZY URZĘDZIE MIEJSKIM
Przypominamy, że za postój pojazdów na parkingu znajdu-

jącym się przy ulicy Dworcowej (przy budynku Urzędu Miej-
skiego) od dnia 1 października 2019 pobierane są opłaty. Pierw-
sza godzina parkowania jest darmowa, każda kolejna kosztuje  
2 zł.

Cennik obowiązuje w następujących dniach i godzinach: 
poniedziałek 800-1700, od wtorku do piątku od 700 do 1600. Poza 
godzinami pracy urzędu (również w sobotę i w niedzielę) parking 
jest bezpłatny. Każdorazowo jednak wjazd i wyjazd z parkingu 
następuje na podstawie biletu!

Święto obchodzone 14 października upamiętnia powstanie 
Komisji Edukacji Narodowej, która była pierwszym minister-
stwem oświaty publicznej w Polsce. Komisja ta została powo-
łana z inicjatywy Króla Polskiego Stanisława Augusta Ponia-
towskiego na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z 14 paź-
dziernika 1773 roku. Dzień Edukacji Narodowej, popularnie 
zwany Dniem Nauczyciela, jest polskim świętem państwowym 
oświaty i szkolnictwa wyższego. Został ustanowiony 27 kwiet-
nia 1972 roku na mocy ustawy „Karta praw i obowiązków na-
uczyciela” pod nazwą Dnia Nauczyciela, a następnie w 1982 
roku przemianowany na Dzień Edukacji Narodowej, który jest 
świętem wszystkich pracowników oświaty.

15 października 2019 roku w sali widowiskowej „Kostrzy-
nianka” odbyły się obchody tego święta z udziałem Dyrektorów 
Szkół, nauczycieli obecnie pracujących i emerytowanych. 
Gospodarzami spotkania byli Burmistrz Gminy Kostrzyn Szy-

mon Matysek, Zastępca Burmistrza Waldemar Biskupski, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn Grzegorz 
Banaszak, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
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CAPSTRZYK

Przemysław Kubiak. Tradycyjnie, w dowód uznania za rzetel-
ną i pełną poświęcenia pracę Burmistrz przyznał nagrody 
Dyrektorom i Nauczycielom placówek oświatowych z terenu 
naszej gminy.

Nagrodzono następujących Dyrektorów: Urszula Formanek 
– Przedszkole Miejskie w Kostrzynie, Adam Hamerski – Szko-
ła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Brzeźnie, Jarosław Połom-
ski – Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Iwnie, Adam 
Grzelak – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ewarysta Estkowskiego 
w Kostrzynie. Gratulacje oraz życzenia 
wręczone zostały Dyrektorom, którzy funk-
cję objęli 1 września 2019 roku. Na spotka-
niu obecni byli również przedstawiciele 
niepublicznych przedszkoli z terenu naszej 
gminy.

Nauczyciele, którzy otrzymali Nagrodę 
Burmistrza: Ewa Waszak – Szkoła Podsta-
wowa nr 1 im. Ewarysta Estkowskiego              
w Kostrzynie, Atalia Puzdrowska – Szkoła 
Podstawowa nr 1 im. Ewarysta Estkowskie-
go w Kostrzynie, Lilianna Kawała – Szko-
ła Podstawowa im. Wincentego Witosa                  
w Czerlejnie, Hanna Roszkowiak – Przed-
szkole Miejskie w Kostrzynie, Alina Skor-
lińska – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Rady 
Europy w Kostrzynie, Monika Kruk – Szko-
ła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Brzeźnie, Ewelina Żdżalik 
– Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Iwnie, Kata-
rzyna Doga – Szkoła Podstawowa im. Pauliny i Augusta Wil-
końskich w Siekierkach Wielkich, Marta Jurek – Szkoła Podsta-
wowa im. Arkadego Fiedler w Gułtowach.

W bieżącym roku Burmistrz Gminy Kostrzyn przyznał                     
31 osobom stypendia sportowe, naukowe lub artystyczne w ra-
mach gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych 
uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, 
zamieszkałych na terenie gminy Kostrzyn. Stypendyści wraz                 
z rodzicami odebrali gratulacje za uzyskane osiągnięcia oraz 
życzenia dalszych sukcesów: Sebastian Augustynek (unihokej), 
Antoni Bachlaj (unihokej), Witold Białkowski (unihokej), Zofi a 
Budzyńska (jeździectwo), Szymon Chojnacki (narciarstwo               
alpejskie), Jakub Dudzik (karate), Nikola Janikowska (krajo-
znawstwo), Zuzanna Kniat (lekka atletyka – rzut młotem), 
Maciej Kowalski (lekka atletyka – biegi), Jakub Kuszak (uniho-
kej), Jakub Loskot (unihokej), Maria Matusiak (lekka atletyka 
– biegi), Patryk Meller (taniec), Oliwier Mikołajczak (karate), 
Michał Niedziela (karate), Wojciech Niedziela (karate), Maciej 
Niemier (biegi przełajowe), Aleksander Piątek (unihokej), Mar-
cel Piekarski (unihokej), Maja Pirogowicz (programowanie), 
Jakub Ptasik (krajoznawstwo), Daniel Roszyk (unihokej), Oliwier 
Seremak - Ławniczak (unihokej), Andrzej Tarnowski (unihokej), 
Jan Tarnowski (unihokej), Ignacio Tejerina (tenis ziemny), Pau-
lina Witaszczyk (karate), Mikołaj Włodarz (krajoznawstwo), 
Milan Wojtaszek (biegi przełajowe), Vesna Wojtaszek (jeździec-
two), Bartosz Woźniak (krajoznawstwo).

Program artystyczny dla gości przygotowany został przez 
uczniów ze Szkoły Podstawowej z Siekierek Wielkich. Oprócz 
tej niespodzianki czekały na wszystkich zebranych prezenty 
wykonane przez uczniów i wychowanków naszych szkół i przed-
szkoli – dekoracje z polskich, jesiennych darów jesieni.

20 października Gmina Kostrzyn uczciła 80. rocznicę roz-
strzelania mieszkańców Kostrzyna, Nekli i okolic przez hitle-
rowców.

Uroczysty pochód wyruszył z dziedzińca Szkoły Podstawowej 
nr 1 przy ul. Piasta. Obecni w nim byli Burmistrz Gminy Kostrzyn 
Szymon Matysek, Zastępca Burmistrza Waldemar Biskupski, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Banaszak, Zastępca 
Burmistrza Miasta i Gminy Nekla Anna Mizgajska, potomkowie 
rozstrzelanych, delegacje szkół, organizacji i stowarzyszeń oraz 
liczni mieszkańcy. Tradycyjnie w Capstrzyku brali udział kostrzyń-
scy harcerze, którzy dumnie maszerowali z pochodniami.

Pierwszy przystanek miał miejsce w Domu Katolickim przy 
ulicy Dworcowej, gdzie Włodarze złożyli kwiaty pod pamiątko-

wą tablicą upamiętniającą miejsce sądu nad mieszkańcami 
Kostrzyna w latach 1939-1945. Następnie kwiaty i znicze zło-
żono pod fi gurą Matki Boskiej przy ul. Średzkiej. Pochód prze-
maszerował w stronę Rynku. Pod Pomnikiem Pomordowanych 
delegacje złożyły kwiaty przy dźwiękach werbli.

Główne uroczystości odbywały się w tym roku na cmentarzu 
w Kostrzynie, w kwaterze pomordowanych. Modlitwę za ofi ary 
II wojny światowej zmówił ksiądz proboszcz Piotr Lidwin. Głos 
zabrał także Burmistrz. Kluczowym momentem uroczystości był 
Apel Poległych, odczytany przez Roberta Krukowskiego. Na 
zakończenie uroczystości złożono kwiaty i znicze, a poczty 
sztandarowe oddały hołd w dowód pamięci o wszystkich ofi arach 
II wojny światowej.
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SPOTKANIE MRM
21 października  odbyło się spotkanie robocze Młodzieżowej 

Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn. W spotkaniu uczestniczyli 
Burmistrz Gminy Kostrzyn Szymon Matysek, zastępca Burmi-
strza Waldemar Biskupski, opiekunowie Młodzieżowej Rady 
Miejskiej Dorota Hamerska i Anna Brewko oraz Młodzieżowi 
Radni. Omówiono sprawy bieżące, a także przedstawiono naj-
bliższe plany.

NOWY KAPELAN GMINNYCH OSP W KOSTRZYNIE
Decyzją Kurii Metropolitalnej z 15 października 2019 roku obowiązki Kapelana Gminnego Ochotniczych Straży Pożar-

nych RP w Kostrzynie zostały powierzone księdzu proboszczowi Piotrowi Lidwinowi.
Serdecznie gratulujemy. Życzymy pomyślności i wszelkiego dobra w posłudze wobec strażaków i pracowników Gmin-

nego Związku OSP RP w Kostrzynie.

SOBOTA DLA ZDROWIA 2019
26 października w Szkole Podstawowej nr 2 w Kostrzynie 

już po raz czwarty odbyła się akcja profi laktyczna „Sobota dla 
zdrowia”. Mieszkańcy mogli bezpłatnie skorzystać z szeregu 
badań podstawowych oraz specjalistycznych, oferowanych przez 
Przychodnię Zespołu Lekarza Rodzinnego SANUS, Centrum 
Medycyny Rodzinnej KAMED oraz Pracownię Optyczną Mał-
gorzata Polska-Batorska. Ponadto w ramach „Soboty dla zdro-
wia” chętne osoby miały możliwość zarejestrowania się w bazie 
potencjalnych dawców szpiku kostnego. Akcja ta została zorga-
nizowana przy współpracy z fundacją DKMS. W akcję zaanga-
żowani byli także członkowie PCK Kostrzyn.

GIGANTYCZNE DYNIE W KOSTRZYNIE
29 września w Grzybnie (gm. Brodnica) odbył się „Dzień 

Korbola z miodową nutą”, w ramach którego miał miejsce VIII 
Finał Konkursu Uprawy Dyń Olbrzymich. W konkursie wziął 
udział mieszkaniec gminy Kostrzyn Mateusz Goździcki, który 
zajął III miejsce. Pan Mateusz wyhodował kilka gigantycznych 
dyń, a największa z nich ważyła aż 320,5 kg! Serdecznie gratu-
lujemy!

INFORMACJA NA TEMAT GOŃCA W GMINIE KOSTRZYN
Funkcja gońca w urzędach administracji publicznej staje się 

coraz bardziej popularna. Zadaniem takiego pracownika jest 
przede wszystkim roznoszenie właściwym podmiotom pism 
procesowych wydawanych w postępowaniach administracyjnych 
prowadzonych przez organ administracji publicznej. Niewątpli-
wie posiadanie takiego specjalnego pracownika przyczyni się do 
przyspieszenia postępowań administracyjnych. Goniec dostarczy 
pismo do adresata praktycznie tego dnia, w którym zostanie ono 
wygenerowane przez urząd. W związku z tym czas trwania po-
stępowania ulegnie znacznemu skróceniu, a pracownicy urzędu 
będą zawsze mieli pewność, że dokumenty doszły do właściwych 
adresatów.

Informujemy, że od 4 listopada 2019 roku na terenie gminy 
przesyłki urzędowe dostarczać będzie goniec. Pracownicy 
urzędu proszą zatem, aby mieszkańcy przyjmowali gońca                     
z zaufaniem i życzliwością. Posiada on specjalne upoważnienie 
do roznoszenia pism z urzędu. Pozytywną stroną nowej formy 
roznoszenia korespondencji jest także to, że goniec roznosi 
pocztę przede wszystkim w godzinach popołudniowych, kiedy 
najwięcej osób jest w swoich domach. Teren objęty przez goń-
ca to głównie Kostrzyn i Siekierki Wielkie, niekiedy również 
pozostałe miejscowości gminy Kostrzyn. Do tej pory w Urzę-
dzie Miejskim osoby upoważnione roznosiły raz w roku decy-
zje podatkowe.



11

Z OBRAD RADY
XIV sesja Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn odbyła się 24 października 2019 roku, radni podjęli uchwały w sprawie:
- 19 uchwał dotyczących nadania Statutu Sołectwu: Brzeźno, Czerlejnko, Czerlejno, Drzązgowo, Glinka, Gułtowy, Gwiazdowo, 

Iwno, Jagodno, Siedlec, Siedleczek, Siekierki, Skałowo, Sokolniki, Strumiany, Tarnowo, Trzek, Węgierskie, Wiktorowo;
- ustalenia ceny za świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na 2020 rok (usługi opiekuńcze – 

29,00 zł za godzinę, specjalistyczne usługi opiekuńcze – 95,00 zł za godzinę);
- zmiany Uchwały Nr XXXVII/313/2017 z 26 października 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania                     

i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowi-
tego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania;

- ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunalnego w Kostrzynie – do jednego wozokilometra w lokalnych 
przewozach pasażerskich realizowanych przez operatora – Zakład Komunalny w Kostrzynie na terenie miasta i gminy Kostrzyn 
na 2019 rok w wysokości 6,19 zł;

- zmian w budżecie gminy Kostrzyn na 2019 rok – dochody budżetu zwiększono o kwotę 1 600 440,00 zł, do kwoty                                      
91 141 671,58 zł, wydatki budżetu zwiększono o kwotę 1 600 440,00 zł, do kwoty 95 639 922,14 zł;

- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kostrzyn na lata 2019-2027, w związku ze zmianą budżetu dokonano 
zmian w WPF;

- zmiany uchwały Nr XI/90/2019 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z 8 lipca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy fi nansowej 
Województwu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów 
pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofi nanso-
wanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)”, dotacja celowa wynosi: na 2019 rok – 51 340,28 zł, na 2020 rok –                                            
219 586,09 zł, na 2021 rok – 224 516,96 zł, na 2022 rok – 231 257,65 zł;

- przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu kościoła w rejonie ulicy 
Kórnickiej w Kostrzynie – uchwała na wniosek Burmistrza Gminy Kostrzyn, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, z wnioskiem o przystąpienie do sporządzenia ww. planu wystąpił do Burmistrza właściciel działki, który wskazał 
na istotne problemy w zagospodarowaniu terenów na podstawie obowiązującego planu;

- skargi na Burmistrza Gminy Kostrzyn – po zapoznaniu się z treścią wniesionej skargi oraz ze stanowiskiem Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn – Rada Miejska Gminy Kostrzyn uznała się za niewłaściwą do rozpatrzenia 
skargi i zadecydowała o przekazaniu skargi Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Poznaniu, jako organowi właściwemu 
do jej rozpatrzenia;

- uchwalenia aktualizacji „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 
na lata 2017-2021” – w związku z tym, iż wystąpiły zmiany w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2019 uchwalonym przez Radę Miejską Gminy Kostrzyn, Zakład Komunalny w Kostrzynie 
przedłożył Burmistrzowi Gminy Kostrzyn aktualizację powyższego planu, aktualizacja wynika ze zmian uchwalonych 23 września 
2019 roku. Wystąpienie zmian w wieloletnim planie spowodowało konieczność uaktualnienia planu będącego w toku realizacji;

- podjęto uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych na rok 2020:
*stawki podatku od nieruchomości
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Do obliczania podatku rolnego w roku 2020 przyjęto średnią cenę żyta w wysokości 58,46 zł za 1 dt, ogłoszoną w Komunika-
cie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 18 października 2019 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwar-
tałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2020. W związku z powyższym nie podejmowano uchwały w sprawie 
obniżenia w/w ceny;

*rocznej opłaty od posiadania psów: stawka opłaty od posiadania psów wynosi 20,00 zł od jednego psa i płatna jest bez wezwa-
nia, jednorazowo do 15 marca 2020 roku, jeżeli obowiązek powstanie po 15 marca opłata 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 przypadku 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 podatek 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 2020: 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. Dzien-
na 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 cmen-
tarzach w dniach od 28 października do 1 listopada 2020 roku – 20,00 zł. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym 
dokonywana jest sprzedaż. Na inkasenta opłaty targowej pobieranej na targowisku miejskim w Kostrzynie przy ul. Piasta 10 oraz 
na stanowisku przy cmentarzu w Kostrzynie przy ul. Cmentarnej wyznaczono zarządzającego targowiskiem, opłatę targową obo-
wiązującą w czasie imprez regionalnych pobiera Miejsko-Gminny Ośrodek 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 2018/2019.

11 listopada 2019 roku odbyła się XV Uroczysta Sesja Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn.
 Radni wysłuchali okolicznościowych przemówień Przewodniczącego Rady i Burmistrza Gminy Kostrzyn oraz podjęli uchwa-

łę w sprawie ustanowienia roku 2020 „Rokiem Ewarysta Estkowskiego na terenie gminy Kostrzyn”.
Ponadto na uroczystej sesji została wręczona nagroda Rycerza Kostro. Laureatem tej nagrody została Barbara Jaskuła – wielo-

letnia Sekretarz Gminy Kostrzyn.
Więcej na www.kostrzyn.wlkp.pl (zakładka BIP).

ROZMOWA „NA STRONIE”

Z Barbarą Jaskułą rozmawiali Małgorzata Kemnitz i Łukasz Szał                              
z Wydziału Oświaty, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Kostrzynie.

MK/ŁS: Na początku chcielibyśmy serdecznie pogratu-
lować otrzymanej nagrody Rycerza Kostro, wręczonej na 
uroczystej sesji, która miała miejsce 11 listopada. Mijają trzy 
miesiące od momentu, kiedy przestała Pani pełnić rolę Se-
kretarza Gminy, po zakończeniu pracy zawodowej. Pełniła 
ją Pani od roku 1995; jakie wspomnienia związane z pełnie-
niem tej funkcji przywołuje Pani najczęściej?

BJ: Trudne pytanie i trudno na nie odpowiedzieć krótko                     
i zwięźle. Jednak wybory, a szczególnie wybory samorządowe, 
w tym te pierwsze bezpośrednie do Rady Gminy, a później                      
na Burmistrza Gminy przywołują wspomnienia, duże emocje. 

Przygotowanie przeprowadzenia wyborów jest to długotrwały 
proces, wiążący się ze znajomością procedur zmieniających się 
przepisów, co wybory to zmiany. No i zmiany radnych, zmiany 
szefów Gminy, Urzędu, tak ważnych dla pracowników. Uwa-
żam, że na przestrzeni tych wszystkich lat za sukces wszystkich 
osób pracujących przy wyborach należy uznać to, że były 
przeprowadzone sprawnie, zawsze jako jedna z pierwszych 
gmin oddawaliśmy protokoły i nigdy nie „zagościliśmy” na 
czołówkach gazet z takich powodów jak: spóźnienie się                            
z otwarciem lokalu wyborczego, nieprawidłowo przygotowa-
nych kart wyborczych itd.



13

MK/ŁS: Zanim została Pani Sekretarzem Gminy Ko-
strzyn, również pracowała Pani w Urzędzie, czym się wtedy 
Pani zajmowała?

BJ: Pracę w Urzędzie (był to wtedy terenowy organ admini-
stracji państwowej) rozpoczęłam 1 sierpnia 1980 roku na stanowi-
sku referenta ds. planowania. Było to nowo utworzone stanowisko 
pracy przez ówczesnego Naczelnika P. Konrada Nowakowskiego. 
Głównym moim zadaniem było sporządzenie planów rocznych      
i wieloletnich społeczno-gospodarczych, tak te dokumenty wtedy 
nazywały się. Były to dokumenty zatwierdzane przez radnych, 
moim zdaniem odpowiedniki naszego 
obecnego budżetu gminy i WPF-u. Pro-
wadziłam również popularne w tamtych 
latach czyny społeczne, w ramach któ-
rych mieszkańcy budowali: wodociągi, 
drogi, telefonizację itd. Wydawałam 
kartki na paliwo, prowadziłam rejestr 
osób uchylających się od prac.

Dla ciekawości: pod koniec lat 80.  
w gminie Kostrzyn było 60 radnych                 
(o ile mnie pamięć nie myli). Następnie 
zostałam inspektorem ds. planowania, 
potem starszym inspektorem ds. plano-
wania i spraw socjalnych. Kolejne sta-
nowiska to Kierownik Referatu ds. 
planowania, Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Spraw 
Obywatelskich i od 14 listopada 1995 roku Sekretarz Gminy 
Kostrzyn. Nie sposób wymienić wszystkich zadań, którymi zaj-
mowałam się, lista jest naprawdę długa. 

MK/ŁS: Jako Sekretarz współpracowała Pani z różnymi 
środowiskami, między innymi z organizacjami pozarządo-
wymi takimi jak WOKISS czy Stowarzyszenie Światowid.

BJ: Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Stu-
diów Samorządowych (WOKiSS) powstało w czerwcu 1990 roku 
i jest najstarszym oraz największym stowarzyszeniem samorządów 
w Polsce. Aktualnie zrzesza 272 jednostki samorządowe, w tym 
również gminę Kostrzyn (242 gminy z terenu województw: wiel-
kopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, łódzkiego i zachodnio-
pomorskiego oraz 30 wielkopolskich powiatów). Celem Stowa-
rzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz po-
moc w podnoszeniu efektywności jednostek samorządu teryto-
rialnego w realizacji zadań publicznych. Najistotniejsze decyzje 
Stowarzyszenia podejmowane są corocznie przez Walne Zgroma-
dzenie, składające się z reprezentantów członkowskich gmin                       
i powiatów. Kierunki działalności Stowarzyszenia wyznacza Rada 
(8 osób), wybierana przez Walne Zgromadzenia w głosowaniu 
tajnym i ja miałam ten zaszczyt reprezentować środowisko Sekre-
tarzy Gmin w tym organie Stowarzyszenia i pełnić funkcję Sekre-
tarza Rady Stowarzyszenia w latach 2015-2019.

Nasza gmina przystąpiła do Lokalnej Grupy Działania Stowa-
rzyszenie Światowid w 2008 roku. Członkami stowarzyszenia 
były między innymi gminy z powiatu gnieźnieńskiego bez miasta 

Gniezna, Kostrzyn, Nekla, Pobiedziska, Kleszczewo, Czerwonak. 
Za pośrednictwem Stowarzyszenia Światowid można było pozy-
skać pomocy (środki unijne) w ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich, oś 4 Leader, tj. operacje na działania: „Małych 
projektów”, „Odnowa i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój mikro-
przedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierol-
niczej”. Reprezentowałam naszą gminę w stowarzyszeniu i zosta-
łam wybrana do Rady Projektowej, organu do kompetencji któ-
rego należało min. wybór projektów do realizacji. W radzie było 
29 osób i ocenialiśmy projekty przy pomocy programu kompute-

rowego, głosując również w ten sam 
sposób. Udział naszej gminy w Stowa-
rzyszeniu Światowid zaowocował po-
zyskaniem paru milionów złotych ze 
środków unijnych rolników indywidu-
alnych, przedsiębiorców, organizacji 
pozarządowych i na rozwój naszej 
gminy. Dla przykładu w ramach działa-
nia „odnowa i rozwój wsi” pozyskali-
śmy środki na pomoc w budowie 
Świetlicy Wiejskiej w Drzązgowie. 
Stowarzyszenie Światowid było rów-
nież uczestnikiem programu „Działaj 
Lokalnie”, z którego to programu Sto-
warzyszenia działające na terytorium 

gminy Kostrzyn pozyskiwały środki na swoją działalność, których 
efekt m.in. można zaobserwować na ulicach naszego miasta,                      
np.: tabliczki wyjaśniające genezę nazw ulic.

MK/ŁS: Przez 8 lat pełniła także Pani funkcję ławnika, 
proszę przybliżyć czytelnikom swoje doświadczenie związa-
ne z wykonywaniem tej pracy

BJ: Przez 2 kadencje, tj. w latach 2000-2003 i 2004-2007 
pełniłam funkcję ławnika w Sądzie Pracy w Środzie Wielkopol-
skiej. Sąd rozstrzygał sprawy z zakresu prawa pracy. Funkcja 
ławnika przypadła mi w okresie najwyższego bezrobocia                          
w naszym kraju. Głównie to pracownicy wnosili sprawy przeciw 
pracodawcom. Sprawy, które wtedy rozpatrywał Sąd, to przede 
wszystkim zwolnienia grupowe i związane z tym odszkodowa-
nia, zwolnienia z pracy bez wypowiedzenia, zwolnienia z pacy 
bez zapłaty za godziny ponadwymiarowe. Za każdą sprawą krył 
się człowiek, jego egzystencja, a niekiedy jego tragedia życiowa. 
Nie były to łatwe sprawy.

MK/ŁS: Jakie są Pani najbliższe plany? Czy związane są 
one z naszą gminą?

BJ: Pracę zawodową zakończyłam 3 miesiące temu. Obecnie 
wydaje mi się, że jestem jeszcze na urlopie. Moja sytuacja                  
rodzinna bardzo się zmieniła, muszę na nowo nauczyć się żyć, 
jest to bardzo trudne. Najprawdopodobniej rozpocznę pracę na 
nowym „etacie” – babci. Mój najstarszy wnuk rozpoczął naukę 
w szkole, a więc: odprowadzanie i przyprowadzanie ze szkoły. 
A potem zobaczę co dalej. Na pewno będę mieszkać w Kostrzy-
nie i zawsze utożsamiać się z Gmina, Urzędem.
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Z TEKI REGIONALISTY - Kazimierz Matysek o historii 

EWARYST ESTKOWSKI
WYBITNY PEDAGOG I PRAWY POLAK

Zbliżająca się za niespełna rok 200. 
rocznica urodzin Ewarysta Estkowskiego, 
wybitnego pedagoga i działacza oświato-
wego rodem z Drzązgowa koło Kostrzyna 
z pewnością budzi zainteresowanie tą po-
stacią nie tylko ze względu na bliskie 
związki z naszym regionem. Warto lepiej 
poznać patrona kostrzyńskiej Szkoły Pod-
stawowej nr 1, założyciela pierwszego                   
w Polsce Towarzystwa Pedagogicznego, 
wydawcę elementarza, a także pierwszego 
polskiego miesięcznika pedagogicznego 
„Szkoła Polska”, dydaktyka i pisarza dla 
ludu.

Ewaryst Estkowski – syn ziemi ko-
strzyńskiej – żył i działał w XIX stuleciu, 
w latach 1820-1856. Urodził się we wsi 
Drzązgowo – dziś w gminie Kostrzyn –     
26 października 1820 roku z ojca Jana 
Estkowskiego i matki Katarzyny. Ojciec 
był właścicielem samodzielnego gospo-
darstwa rolnego, czyli przysiółka Dębiny 
Drzązgowskiej leżącego w odnogach 
rzeczki Męciny oraz ekonomem (rządcą) 
w majętności hr. Antoniego Grudzińskie-
go. W skład tych dóbr wchodziły wsie: 
Drzązgowo i Wysławice oraz folwark 
Sokolniki.

Szlachecka rodzina Jana Estkowskiego 
pochodziła z Litwy i była spokrewniona 
przez prababkę Annę Estko z Tadeuszem 
Kościuszką. Jana Estkowskiego, ojca na-
szego pedagoga, ściągnęła zapewne do 
Drzązgowa siostra jego Rozalia, która 
wyszła za mąż za szlachcica Józefa Biń-
kowskiego, właściciela pobliskiego Borze-
jewa. Pierwsze trzy lata spędził Ewaryst 
wraz z rodzicami w maleńkim drewnianym 
dworku. W 1823 roku Jan Estkowski wraz 
z rodziną przeniósł się do Strzyżewa pod 
Witkowem, gdzie kupił 80 morgów ziemi 
sądząc, że to zapewni byt rodzinie. W tej 
wsi nie było szkółki, więc ojciec powierzył 
wychowanie i naukę syna prywatnemu 
nauczycielowi, u którego chłopiec przeby-
wał na stancji poza domem w Krzepiszynie 
pod Kcynią przez 3 lata, tj. do 6 roku życia. 
Nauczyciel stosując mechaniczne naucza-
nie, pamięciowe przyswajanie pojęć i kary 
cielesne zniechęcał chłopca do nauki. Nie 
mogąc utrzymać się z folwarku ojciec 
Ewarysta przeniósł się ze Strzyżewa do 

Powidza. Zapisany do szkoły w tym mia-
steczku Ewaryst spotkał tu z podobnymi 
trudnościami co poprzednio. W drugim 
roku ojciec zapisał go do szkoły ewange-
lickiej w Bierzglinie, w której nauka ogra-
niczała się do czytania, pisania i rachowa-
nia. Gdy Ewaryst ukończył 12 lat ojciec 
przeniósł się do Mierzewa pod Witkowem 
w parafi i Jarząbkowo, gdzie znajdowała się 
szkoła elementarna, w której młody chło-

piec był pilnym uczniem, szczególnie ję-
zyka niemieckiego. Dzięki półtoraroczne-
mu przygotowaniu w 1836 roku zdał egza-
min wstępny do Seminarium Nauczyciel-
skiego w Poznaniu. Po 3 latach nauki                    
w seminarium w 1839r. uzyskał świadec-
two uprawniające go do wykonywania 
zawodu nauczyciela szkoły elementarnej. 
W tymże roku objął posadę nauczycielską 
w Wojciechowie pod Jaraczewem w pow. 
jarocińskim. W 1843 roku przeniesiono go 
do Mikstatu. Dokształcał się i pisał artyku-
ły do czasopism naukowych w Poznaniu. 
Od września 1844 do połowy 1846 roku 
studiował na wydziale fi lozofi cznym uni-
wersytetu we Wrocławiu. Redagował też 
pierwsze w Poznaniu „Pismo dla Nauczy-
cieli Ludu Wiejskiego”.

W latach 1846-47 był nauczycielem 
prywatnym w Broniszewicach koło Ple-
szewa, potem w Paruszewie koło Strzał-

kowa. W trakcie wydarzeń Wiosny Ludów 
został komisarzem powstańczym na po-
wiat wrzesiński. Po upadku powstania 
udzielał się w Lidze Polskiej wydając 
m.in. broszurę Głos do miejscowych dy-
rekcji Ligi. Jako wykładowca Seminarium 
Nauczycielskiego głosił zasady demokra-
tyczne, wiedząc, że w ludziach tkwią 
pierwiastki kultury narodowej, które przez 
oświatę należy wyzwolić. Zwolniony                 
z pracy za udział w powstaniu zaczął 
pracować jako nauczyciel prywatny. Za-
łożył we wrześniu 1848 roku pierwsze                 
w Polsce Towarzystwo Pedagogiczne                  
w Poznaniu w celu popierania wychowa-
nia młodzieży we wsiach i miasteczkach 
całego zaboru pruskiego. Miało ono                      
20 kół fi lialnych. Zajął się też redagowa-
niem wydawanego przez Towarzystwo 
miesięcznika „Szkoła Polska” (1849-
1853) oraz przeznaczonych dla dzieci                    
i młodych miesięczników „Szkółka dla 
Dzieci” i „Szkółka dla Młodzieży”. Dzię-
ki poparciu Karola Libelta w 1853 roku 
odbył podróż po Europie, spotykając się 
z Adamem Mickiewiczem i Joachimem 
Lelewelem. Interesowała go metodyka 
nauczania. Jego podręcznik Metoda pisa-
nia i czytania (1851) obowiązywał w se-
minariach nauczycielskich przez 30 lat. 
Postulował wprowadzenia do programu 
nauki rzeczy ojczystych zarówno z przy-
rody, geografi i, jak i historii i kultury ce-
lem rozbudzenia więzi patriotycznych, co 
znalazło wyraz w napisanej w 1856 roku 
książce pt. Zbiorek rzeczy swojskich ku 
nauce i rozrywce dla młodzieży. Zawarł  
w niej ok. 40 opisów i opowiadań z histo-
rii Litwy i Polski m.in. Napad Krzyżaków 
na Polskę, w którym wspomina o spusto-
szeniu Kostrzyna. W 1861 roku w Pozna-
niu wyszły jego Nauki Wiejskie tyczące 
się Gminy, Życia i Stosunków Wieśniaka, 
będące zbiorem 19 przykładowych lekcji 
w szkole wiejskiej.

Z myślą o najmłodszych czytelnikach 
E. Estkowski opracował Książkę do pierw-
szego czytania dla szkółek publicznych                 
i prywatnych oraz Elementarzyk złożony 
wedle metody czytania i pisania (1851),    
a także adresowany dla starszych Żywot 
człowieka poczciwego na wzór utworu 
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Mikołaja Reja. W ostatnich latach życia 
objął posadę w prywatnej szkole w Wie-
luniu nad Notecią. Dla poratowania zdro-
wia wyjechał za granicę, gdzie zmarł                     
i został pochowany 15 sierpnia 1856 roku 
w Bad Soden koło Frankfurtu nad Menem 
w Niemczech. Mimo że żył krótko, swym 

pracowitym i aktywnym życiem na polu 
oświaty ludowej w pełni zasłużył do zali-
czenia go do grona wybitnych Polaków 
XIX wieku. Jego imię noszą szkoły                    
i ulice w wielu miastach Wielkopolski.

Pamięć o Estkowskim zawsze była 
żywa wśród jego rodaków i nauczyciel-
stwa. Jak wynika z zapisków kronikar-
skich miejscowej Publicznej Szkoły Po-
wszechnej, w lipcu 1927 roku utworzony 
został komitet w sprawie wystawienia 
pomnika z kamienia polnego w ogródku 
szkolnym w Drzązgowie. Materiał bu-
dowlany i roboty związane z postawie-

niem pomnika w kształcie stożka miał 
zapewnić właściciel majątku hr. Jerzy 
Mielżyński, a tablicę z napisem nauczy-
cielstwo z Chrześcijańskiego Stowarzy-
szenia Szkół Powszechnych. Budową 
kierował budowniczy Urbański z Wrześni. 
W porozumieniu z rzeczoznawcą z Pozna-
nia zaprojektowano na zwieńczeniu po-
mnika symbol oświaty – znicz. Dalsze 
prace kontynuowano wiosną 1828 roku. 

Dopiero jednak w sierpniu przybył kamie-
niarz, który wykuł w granitowej tablicy 
we wnęce tekst z napisem „Ewarystowi 
Estkowskiemu, urodzonemu 20 paździer-
nika 1820 roku w Drzązgowie, zasłużo-
nemu krzewicielowi polskiej myśli peda-
gogicznej, wybitnemu bojownikowi                    

w walce o oświatę ludu polskiego – Na-
uczycielstwo Okręgu Szkolnego Poznań-
skiego”.

Ostatecznie uroczystość odsłonięcia 
pomnika nastąpiła 29 października 1928 
roku o godzinie 1000, a wzięło w niej 
udział nauczycielstwo, które dowożono 
na dwóch lorach z dworca w Gułtowach, 
starosta i inspektor ze Środy, hr. Jerzy 
Mielżyński z  Drzązgowa, hr. Ignacy 
Mielżyński z Iwna, hr. Adolf Bniński                      
z Gułtów, proboszczowie z Gułtów i Gro-
dziszczka, przedstawiciele Kuratorium 
Oświaty w Poznaniu i Chrześcijańskiego 
Stowarzyszenia Szkół Powszechnych oraz 
mieszkańcy Drzązgowa. Program arty-
styczny przygotowały dzieci z Drzązgowa 
i Gułtów (śpiewy i deklamacje). Pomnik 
odsłonił wizytator Krantz – przedstawiciel 
Kuratorium. Uroczystość zakończono 
odśpiewaniem Roty. O tym wydarzeniu 
donosił „Kurier Poznański”, zamieszcza-
jąc fotografi ę z uroczystości. 

W czasie wakacji w 1939 roku fi rma 
murarska Lecieja z Gułtów przeprowadzi-
ła remont pomnika. W 1940 roku niemiec-
kie władze okupacyjne po zniszczeniu 
figur i krzyży przydrożnych wydały 
również rozporządzenie o usunięciu po-
mnika Estkowskiego. Skończyło się na 
tym, że zdjęto jedynie tablicę, którą polscy 
robotnicy wraz z byłym kierownikiem 
szkoły Włodzimierzem Frasunkiewiczem 
zakopali w ziemi, by po wojnie mogła 
wrócić na swoje miejsce. Tego zadania 

podjęła się powołana w lutym 1945 roku 
Rada Szkolna, której przewodniczył Waw-
rzyniec Blandzi. W 1956 roku odbyły się 
w Drzązgowie wojewódzkie uroczystości 
z okazji 100-lecia śmierci Ewarysta Est-
kowskiego. Budynek szkolny pochodzący 
z 1856 roku, przy którym stoi pomnik, 
pełnił swoją funkcję do roku 1978. Od 
tego czasu dzieci drzązgowskie uczęsz-
czają do szkoły w Gułtowach, dokąd są 
codziennie dowożone. Później budynek 
został sprzedany w ręce prywatne. Mimo 
tego pomnik Estkowskiego zawsze był 
otoczony troską mieszkańców wsi i gmi-
ny, a po ostatniej konserwacji nabrał no-
wego blasku. Pamięć o zasłużonym peda-
gogu i wielkim Polaku nie zginie. 

Wybudowana w 1962 roku Szkoła 
Podstawowa w Kostrzynie przyjęła imię 
Ewarysta Eskowskiego. W 1977 roku                   
w Środzie odbyła się sesja popularno-
-naukowa poświęcona Ewarystowi Est-
kowskiemu. Wojewódzka Rada Postępu 
Pedagogicznego w Poznaniu wydała 
medal z portretem słynnego pedagoga 
autorstwa Józefa Stasińskiego. W 160. 
rocznicę jego urodzin w październiku 
1980 roku umieszczono przed kostrzyńską 
szkołą obelisk z pamiątkową tablicą.                      
W 2006 roku, w 150. rocznicę śmierci 
wielkiego pedagoga konserwatorzy                        
z Poznania Witold i Wojciech Olesiakowie 

przeprowadzili na koszt gminy renowację 
pomnika. Z tej okazji 23 listopada 2006 
roku w kościele w Gułtowach odbyła się 
msza święta, a następnie uroczystość                    
w Drzązgowie z udziałem dzieci z Ko-
strzyna, Drzązgowa i Gułtów oraz władz 
i mieszkańców gminy Kostrzyn. Dzień 
urodzin Ewarysta Estkowskiego jest ob-
chodzony jako święto szkoły kostrzyń-
skiej noszącej jego imię.

2006 rokSzkoła w Drzązgowie ok. 1900 roku
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I GMINNY KONKURS RECYTATORSKI 
GWARY POZNAŃSKIEJ

W piątek 8 listopada w Szkole Podstawowej w Brzeźnie 
odbył się po raz pierwszy Gminny Konkurs Recytatorski „Go-
dojmy po naszymu”. Nieprzypadkowo połączony został z ob-
chodami 11 listopada, gwara regionu jest jednym z elementów 
kultury i tradycji, a jej poszanowanie i kultywowanie stanowi 
wyraz patriotyzmu. Jako że początki bywają trudne, nie wszyst-
kie szkoły odpowiedziały na naszą propozycję, tym serdeczniej 
więc witaliśmy gości z SP nr 2 w Kostrzynie, SP w Siekierkach 
i SP w Czerlejnie. 

Uczniowie – laureaci eliminacji szkolnych – zaprezentowa-
li publiczności popularne wiersze w wersji „poznańskiej”, po-
kazując, jak wspaniale radzą sobie z językiem regionu. Również 
publiczność zdała egzamin, odgadując bez problemu znaczenia 
wyrazów ze scenografi i. Do komisji oceniającej wystąpienia 
zaproszeni zostali bezstronni jurorzy – Kazimierz Matysek, hi-
storyk-regionalista oraz Krystyna Jagodzińska – ceniona polo-
nistka z sąsiedniej gminy. W czasie przerwy, podczas której 
komisja obradowała, goście zostali uraczeni słodkim poczęstun-
kiem. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody, ufundowane przez 
Burmistrza Gminy Kostrzyn, Radę Rodziców SP w Brzeźnie 
oraz organizatorów konkursu. 

Wyniki: w kategorii klas I-III: I m. Marcelina Dopierała                
z Brzeźna, II m. Paweł Kielan z Siekierek; w kategorii klas 
IV- VI: I m. Klaudia Bartkowiak z SP Kostrzyn, II m. Bartosz 
Sroczyński z SP Siekierki; w kategorii klas VII-VII: I m.                 
Martyna Obarska z Brzeźna, II m. Dominika Fot z SP 2 Ko-
strzyn, III m. Magdalena Stachowiak z Czerlejna. Nagrody 
otrzymali również uczniowie biorący udział w konkursach 
szkolnych: w konkursie ortografi cznym „Polska niepodległa”: 
Maria Kozubska-Antunes, Judyta Ciesielka, Martyna Obarska; 
w konkursie matematycznym „Tydzień tabliczki mnożenia”:               
I m. Bartosz Tomczak, II m. Ignacy Banasiak, III m. Weronika 
Ciesielka.

Po rozdaniu nagród nastąpiła druga część uroczystości, po-
święcona 101. rocznicy odzyskania niepodległości. Uczniowie 
kl. VI i IV zaśpiewali pieśni patriotyczne Boże, coś Polskę, Rotę, 
Żeby Polska…, wygłosili wzruszające wiersze i przypomnieli 
historię odzyskania wolności przez naszą Ojczyznę. Jak cała 
Polska, o godz. 1111 odśpiewaliśmy hymn narodowy, by w ten 
sposób wyrazić swój patriotyzm i szacunek dla symboli, tradycji 
i historii. Kazimierz Matysek przypomniał o poświęceniu Po-
wstańców Wielkopolskich, o walce rodaków z naszych okolic, 
o zbrojnym wysiłku, dzięki któremu dziś kolejne pokolenia 
cieszą się wolnością. Nikt nie był znudzony czy zmęczony, 
wszyscy z zaangażowaniem uczestniczyli w tej ważnej uroczy-
stości patriotycznej. Na zakończenie odśpiewaliśmy hymn 
szkoły – bo przecież ojczyzna to miejsce, w którym żyjemy, nasz 
region, nasza miejscowość, nasz dom, nasza szkoła… Wszystkim 
uczestnikom, gościom i całej szkolnej społeczności serdecznie 
dziękuję. Specjalne podziękowania kieruję również do Dyrek-
tora SP w Brzeźnie, nauczycieli, pracowników szkoły oraz do 
Koła Gospodyń w Brzeźnie i OSP Brzeźno za pomoc w organi-
zacji.

V. Nowak

WYJAZDY SENIORÓW DO KINA I TEATRU 
W ostatnim czasie odbyły się dwa ciekawe wyjazdy seniorów 

w ramach projektu „Aktywizacja seniorów z terenu gminy                
Kostrzyn”.

Pierwszy wyjazd – do kina – miał miejsce 25 września.                   
90 osób wraz z liderami klubów seniora wyjechało z Kostrzyna 
i Gułtów do Cinema City Kinepolis na polski fi lm pt. Na bank 
się uda. Opowiada on historię napadu na bank dokonanego przez 
trzech starszych panów, granych przez znanych wszystkim ak-
torów: Mariana Dziędziela, Lecha Dyblika czy Adama Ference-
go. Fabuła pełna zwrotów akcji, humoru i ciekawych intryg 
wprawiła seniorów w dobry nastrój. Drugi wyjazd odbył się                
10 października, seniorzy udali się do Teatru Muzycznego na 
przedstawienie Zakonnica w przebraniu. Podobnie jak wcześniej, 
90 osób z Kostrzyna i Gułtów stawiło się na miejsca zbiórek. 
Spektakl trwał 170 minut z jedną przerwą. Fabuła w reżyserii 
Jacka Mikołajczyka powstała na kanwie fi lmu z Whoopi Gold-
berg pod tym samym tytułem. Opowiada o historii piosenkarki 
Deloris Van Cartier, która, będąc przypadkowym świadkiem 
morderstwa, znajduje schronienie w klasztorze. Cały spektakl 
wypełniony jest dobrym żartem oraz licznymi utworami mu-

zycznymi w rytmie disco i nie tylko. Niezwykle zadowoleni 
seniorzy powrócili w wyśmienitych humorach do Kostrzyna.

Przypominamy, że wszystkie wyjazdy odbywają się cyklicz-
nie i obejmują kolejno wszystkie zapisane do projektu osoby. 
Zachęcamy do czynnego brania udziału w w/w inicjatywach.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie
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40 LAT MINĘŁO JAK JEDEN DZIEŃ…

FLAMENCO & ROCK
26 października w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury 

odbył się niezwykły koncert. Witek Łukaszewski, pisarz, autor 
tekstów, gitarzysta, piosenkarz i poeta gościł na scenie „Kostrzy-
nianki” w towarzystwie pięknej tancerki Angeliki Bobkowskiej. 
Artyści na ponad godzinę przenieśli słuchaczy w świat rytmów 
fl amenco, połączonych z rockowym, gitarowym brzmieniem.

Pomiędzy utworami twórca raczył publiczność anegdotkami 
i historiami o swoim życiu, emanując niezwykle pozytywną 
energią, szczerością sceniczną i humorem. Program muzyczny 
również był zróżnicowany: muzyk zaprezentował utwory ze 
swojego repertuaru, a także znane wszystkim polskie przeboje, 
między innymi utwór Zegarmistrz światła Tadeusza Woźniaka. 
Było też kilka piosenek hiszpańskojęzycznych, a na fi nał wisien-
ka na torcie – W sumie nie jest źle Maryli Rodowicz, napisana 
właśnie przez Łukaszewskiego.

N.M.

18 października zebraliśmy się – absolwenci Szkoły Podsta-
wowej im. Ewarysta Estkowskiego w Kostrzynie – na kolejnym 
zjeździe. Szkołę skończyliśmy niespełna 40 lat temu – to dobry 
rocznik 1979! Nie było to pierwsze takie spotkanie, poprzednie 
odbyło się 10 lat temu. Można zaryzykować stwierdzenie, że 
uczestniczyliśmy w cyklicznej imprezie, powstała – cytując 
klasyka – nowa świec-
ka tradycja, która cie-
szy się dużym zaintere-
sowaniem.

Już samo powitanie 
przybyłych uczestni-
ków wzbudziło zainte-
resowanie. Pozostając 
w stylistyce języka fi l-
mów Stanisława Barei 
(Kawa i wuzetka są 
obowiązkowe dla każ-
dego!) – róża i ,,małp-
ka” były obowiązkowe 
dla każdego (uzupeł-
niając – róża dla pań, 
,,małpka” dla panów). 
Wyszukane stroje i wy-
g ląd  uczes tn ików 
świadczyły o tym, że 
każdy poważnie potraktował spotkanie po latach. Zgodnie                        
z zasadą – klient w krawacie jest mniej awanturujący się – wszy-
scy trzymali fason i świetnie się bawili.

Wspomnieniom nie było końca. Ciekawie przemyślany                      
i przygotowany program spotkania spowodował, że wielokrotnie 
mieliśmy okazję wracać do beztroskiego dzieciństwa. Ogląda-
liśmy zdjęcia sprzed 40 lat, odgrzebując w mrokach pamięci                  
(a niejednokrotnie też i niepamięci) osoby, zdarzenia, przeżycia. 
Czasami jednak pamięć zawodziła i pojawiała się refl eksja:                   
z twarzy podobny zupełnie do nikogo. Szybko jednak przycho-
dzili z pomocą koleżanki i koledzy, którym pamięć dopisywała 
i natychmiast przywoływane były wydarzenia, wspólne rozmo-
wy, które wszystko wyjaśniały. Udział w tego typu spotkaniach 

jest ciekawym przeżyciem. Odnajdujemy się po latach, ale pa-
trzymy na siebie przez pryzmat dzieciństwa, choć dzieli nas nie 
tylko czas (40 lat!), ale także doświadczenia, które każde z nas 
nabyło już poza grupą. Spotykamy się już w zupełnie innym 
miejscu swojego życia. Czasami podczas rozmów odnajdywało 
się tę osobę sprzed lat, a niekiedy byli to już zupełnie inni ludzie. 

Bez względu na to, jak 
siebie postrzegaliśmy 
teraz, za każdym ra-
zem były to sympa-
tyczne  i miłe doznania 
oraz uczucia. 

Imprezę uświetniło 
dobre jedzenie i muzy-
ka, były też tańce (żeby 
nie powiedzieć fajfy). 
Wszyscy dzielnie 
,,walczyli” na parkie-
cie, choć kondycja fi -
zyczna, czyli walka                    
z metryką to, niestety, 
także trafne określenie 
naszych fi gur tanecz-
nych. Z godnością                     
i honorem dotrwali-
śmy, prawie w komple-

cie (słabsze jednostki wyszły wcześniej), do końca imprezy                          
w dobrych nastrojach i w wyśmienitym humorze.

I jeszcze jednej tradycji stało się zadość, jeśli chodzi                               
o absolwentów VIIIc, którzy, pomimo późnej albo jak kto woli 
wczesnej pory, odprowadzali się nawzajem do domów, jak to 
robili każdego dnia po lekcjach. 

Frekwencja także dopisała – w spotkaniu uczestniczyło 
około 60 absolwentów. To zasługa komitetu organizacyjnego, 
któremu bardzo dziękujemy za zaangażowanie i liczymy na 
dalsze spotkania. A biorąc pod uwagę dojrzały już wiek uczest-
ników, sugerujemy, aby nie czekać kolejnych 10 lat, ale może 
przyspieszyć następne spotkanie za 5 albo może 3 lata – aby 
łatwiej było osiągnąć zadowalającą frekwencję.
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WIEŚCI Z PRZEDSZKOLA
Październik był bardzo pracowitym miesiącem w naszym 

przedszkolu. Rozpoczęliśmy realizację dwóch projektów edu-
kacyjnych rozwijających czytelnictwo u dzieci. „Czy wiesz gdzie 
giną twoje skarpetki” to program przeznaczony dla pięcio-                        
i sześciolatków oparty na książce J. Bednarek pt. Niesamowite 
przygody dziesięciu skarpetek. Na każdy miesiąc zaplanowane 
jest zadanie, realizacja konspektu zajęć i zadanie dodatkowe. 
Drugi projekt – „Mały miś w świecie wielkiej literatury” – to 
wędrówka misia po domach dzieci, które mają za zadanie prze-
czytać misiowi wybrane opowiadanie.

Nauką piosenek, wierszyków i tańców zajmują się najmłod-
si: „Biedronki”, „Serduszka” i „Liski”, by zdać egzamin na 
prawdziwego przedszkolaka podczas uroczystości pasowania.

„Pszczółki” zajęły się pieczeniem ciasta marchewkowego                 
i samodzielnym przygotowaniem kanapek na śniadanie.                     
„Krasnoludki” samodzielnie ukisiły ogórki. 

Ładna pogoda sprzyjała jesiennym spacerom do parku, by 
obserwować zmiany w świecie przyrody.

Ważnym wydarzeniem w grupach „Pszczółek”, „Smerfów” 
i „Rybek” były zajęcia z języka migowego, które prowadziła 
niewiele od nich starsza Alicja Przybylak, uczennica I klasy, 
która uczy się tego języka już trzeci rok. Głównym celem zajęć 
było uświadomienie dzieciom, że są na świecie osoby niesłyszą-
ce, które do porozumiewania się używają gestów. Alicja nauczy-
ła przedszkolaków migania podstawowych zwrotów grzeczno-
ściowych oraz nazw ośmiu kolorów. Na zakończenie każdy 
uczestnik otrzymał pieczątkę w zamiganym przez siebie kolorze. 
Było to bardzo ciekawe doświadczenie dla naszych podopiecz-
nych.

Wydarzeniem również był pokaz kosmosu w planetarium – 
dmuchanej kopule. 

„Wesołe Zajączki” i „Smerfy” były na wycieczce autokaro-
wej w gospodarstwie agroturystycznym w Hermanowie. Dzieci 
jeździły konno oraz bryczką i poznały zwierzęta z różnych stron 
świata: ostronosy, emu i kolorowe papugi.

„Krasnoludki” i „Małpki” były w Teatrze Animacji w Pozna-
niu na spektaklu pt. A niech to gęś kopnie, opowiadającym                      
o przyjaźni pomimo różnic.

„Małpki” brały udział w koncercie edukacyjnym w bibliote-
ce pt. Dźwiękowe pocztówki z Europy oraz razem z grupą „Smer-
fów” obejrzały teatrzyk pt. W leśnym sądzie.

Przedszkole Miejskie

WIEŚCI Z BIBLIOTEKI
6 października grupa „Żabek” z Przedszkola Labado Świat 

Dziecka odwiedziła Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki 
Publicznej w Kostrzynie. Dzieci wysłuchały opowiadania                      
pt. Kicia Kocia w bibliotece i wykonały ilustrację do książki. 
Następnie zwiedziły cały budynek biblioteki.

7 października Biblioteka Publiczna miała okazję gościć 
krakowskiego podróżnika, przewodnika i fotografi ka – Andrze-
ja Pasławskiego, który tym razem zgodnie z tytułem swojej 
prezentacji oprowadził nas po Budapeszcie „nie (tylko) znanym 
szlakiem”. Zobaczyliśmy oczywiście obowiązkowe punkty 
programu każdej wycieczki takie jak: Parlament, mosty na Du-
naju łączące Budę i Peszt czy Basztę Ry-
backą. Więcej było jednak ciekawostek, 
które nie są znane przeciętnemu turyście 
planującemu swój pierwszy wyjazd do 
stolicy Węgier. Zwiedziliśmy więc również 
m.in. wschodni i zachodni dworzec kolejo-
wy, kolejkę dziecięcą, największe w Europie 
lodowisko pod gołym niebem, najpiękniej-
szą kawiarnię świata czy w końcu labirynt 
Drakuli, w którym straszył sam słynny 
wampir oraz... nasz podróżnik.

11 października w bibliotece w Kostrzy-
nie odbył się kolejny koncert z cyklu Dźwię-
kowe pocztówki z Europy. Spotkanie pt. 
Skrzaci skarb poświęcone zostało Irlandii, 

a dziecięcej publiczności zaprezentowano nie tylko typowo 
celtyckie melodie i instrumenty, takie jak: fl et, gitara, skrzypce, 
banjo i dudy, ale również symbole zielonej wyspy i legendę                  
o skrzacie pilnującym złota na drugim końcu tęczy.

17 października Oddział dla Dzieci i Młodzieży kolejny raz 
gościł grupę „Smerfów” z Przedszkola Miejskiego w Kostrzynie. 
Tym razem dzieci wysłuchały historii, której bohaterem był 
kurczaczek Kukuryk z książki Marisy Nunez. Na zakończenie 
spotkania przedszkolaki wykonały ilustrację do poznanej bajki.

22 października do Biblioteki Publicznej w Kostrzynie przy-
jechał Teatr Maska z Krakowa ze spektaklem pt. W leśnym sądzie 
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niejeden bohater dziś zasiądzie. Była to bajka o zasadach dobre-
go wychowania zainspirowana wierszami dla dzieci Jana Brze-
chwy: Kłamczucha, Samochwała i Leń. Jej bohaterowie przeko-
nują się na własnej skórze, że prawdomówność, skromność             
i pracowitość to wartości, które powinny stać zawsze na pierw-
szym miejscu.

25 października naszą bibliotekę odwiedziły klasy IV ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Kostrzynie, która w tym dniu ob-
chodziła dzień swojego patrona. Uczniowie wzięli udział                     

w lekcjach bibliotecznych, podczas których zapoznali się                         
z księgozbiorem biblioteki, zasadami wypożyczania książek oraz 
korzystania z katalogu on-line. Korzystając z czytelni interneto-
wej oraz zwiedzając Kostrzyńską Izbę Muzealną wyszukali  
informacji na temat Ewarysta Estkowskiego. Wysłuchali również 
kilku opowiadań z książki Grzegorza Kasdepke Co to znaczy,              
a gra w „kalambury frazeologiczne” umiliła wspólnie spędzony 
czas.

A.Nowacka, A.Wilczyńska

DOBRA KSIĄŻKA-BIBLIOTEKA POLECA I ZAPRASZA
Rose George, Krew. Pieniądze, medycyna, tajemnice, Wydawnictwo Znak literanova.
Czy wiesz, że codziennie w naszym ciele krąży 30 bilionów krwinek, które pokonują 19 tysięcy kilometrów              
w układzie krwionośnym? Czy wiesz, że krew można uznać za substancję cenniejszą od ropy i złota, a rynek 
handlu krwią jest wart 252 miliardów dolarów? Skąd wziął się u Świadków Jehowy zakaz transfuzji i dlaczego 
ludzie wierzyli w wampiry? Książka Rose George w przystępny sposób odsłania przed nami fascynujący świat 
krwi, z jej medycznymi, biznesowymi i kulturowymi tajemnicami.

Nele Neuhaus, Wśród rekinów, Wydawnictwo Media Rodzina.
Młoda i piękna Alex Sontheim jest bankierem inwestycyjnym w Nowym Yorku, gdzie od lat walczy o swoją 
pozycję. Dzięki ciężkiej pracy i samodyscyplinie odnosi kolejne sukcesy w męskim świecie. Kiedy skupia na 
sobie uwagę wpływowego biznesmena i miliardera Sergio Vitaliego nie przypuszcza nawet, że już wkrótce 
znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie... Akcja i napięcie rodem z thrillerów Johna Grishama.

David McKee, Elmer i hipopotamy, Wydawnictwo Papilon.
Elmer to słoń, do którego wszyscy przychodzą po radę. Zawsze podejmuje inicjatywę i potrafi  zmotywować 
innych do działania. Jest dowcipny, cierpliwy, ma naturę badacza. Jego życiowe motto to: „sprawdźmy”, „po-
szukajmy”, „dowiedzmy się”. W tym tomiku przekonujemy się, że przy pomocy przyjaciół można przenosić 
góry (wiek 3+).
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Wszystkie składniki mieszamy, wykła-
damy do naczynia żaroodpornego/blaszki 
wyłożonej papierem do pieczenia (np. roz-
miar 20cmx20cm), posypujemy wiórkami 
kokosowymi. Pieczemy ok. 35-40 minut 
(do suchości patyczka) w 180 st. C. 
                                              Marta Szwalec

                                              Dietetyk

25 października wolontariusze i członkowie Kostrzyńskiego klubu HDK PCK oddali w ostatniej tegorocznej 
zbiórce krwi 29,7 litrów tego drogocennego płynu.
Do akcji przystąpiły 73 osoby, krew oddało 66, a jedną zakwalifi kowano jako potencjalnego dawcę szpiku.
                                                                                                                                     Dziękujemy wszystkim za przybycie.

                                                                                                                                      Klub HDK PCK w Kostrzynie

SEZON NA DYNIĘ
KREM Z DYNI
średnia dynia
cebula
główka czosnku
2 pomidory
łyżka oleju rzepakowego
przyprawy, np. sól, kurkuma, słodka pa-
pryka, wędzona papryka, bazylia, lubczyk

Nieobraną dynię kroimy na kawałki, 
usuwamy nasiona. Pomidory, główkę 
czosnku i cebulę przekrawamy na pół. Wa-
rzywa układamy na blaszce, posypujemy 
ziołami i pieczemy w 180 st. C przez ok. 
40 minut, do ich miękkości. Wybieramy 
miąższ, usuwamy skórki, łupiny. W garnku 
na oleju podsmażamy warzywa. Po kilku 
minutach dodajemy przyprawy, wodę (2 

KOSTRZYŃSKIE PRZYSMAKI

szklanki). Gotujemy i blendujemy. Jeśli 
zupa będzie za gęsta, można dodać wodę.

CIASTO Z DYNI
1 szklanka musu z dyni (obraną dynię bez 
nasion dusimy w garnku z odrobiną wody 
lub można upiec ją w piekarniku)
1 szklanka mąki pełnoziarnistej
8 łyżek oleju rzepakowego
1 łyżeczka proszku do pieczenia
1 jajko
3 łyżki ksylitolu
1 łyżeczka cynamonu
1/2 łyżeczki imbiru w proszku
1/2 łyżeczki soli
2 cm świeżego imbiru, np. przeciśniętego 
przez praskę od czosnku lub startego
garść orzechów
wiórki kokosowe
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Serdeczne podziękowania dla księdza proboszcza Tomasza 
Kozicy, pana organisty, pani Mirosławy Stróżyk, pani dok-
tor Beaty Michalczewskiej-Wnuk, rodziny, sąsiadów, przy-
jaciół, znajomych, Zakładu Pogrzebowego Edyty i Roberta 
Czerniejewskich oraz dla wszystkich, którzy łączyli się                 
z nami w smutku, biorąc udział w ostatnim pożegnaniu na-
szego ojca, teścia, dziadka i pradziadka 

Ś.†P. Tadeusza Kozerskiego
za  udział we mszy św., ofi arowane komunie św., intencje 
mszalne, różaniec, złożone kwiaty i pamięć „Bóg zapłać”

składa
Rodzina

Z całego serca pragniemy podziękować wszystkim 

osobom, które pomogły nam po pożarze, który 

miał miejsce 12.06.2019 roku.

Nie jesteśmy w stanie wymienić każdego z osob-

na, ponieważ grono tych osób było naprawdę 

duże. Dziękujemy więc naszej rodzinie, sąsiadom, 

przyjaciołom i znajomym oraz włodarzom miasta. 

Wszystkim tym, którzy poświęcili swój wolny czas, 

energię i umiejętności, żeby pomóc nam w odbu-

dowie domu, również tym osobom, które pokiero-

wały nami w gąszczu urzędowych spraw.

Dziękujemy za wsparcie fi nansowe, za troskę i po-

moc.
Michał Ławicki z rodziną

Z KRONIKI POLICYJNEJ

STRAŻACKIE WYDARZENIA

2 października – uczestnictwo                         
.  w ćwiczeniach na obiekcie Szkoły 
.  Podstawowej nr 1.
5 października – neutralizacja plamy 
.  ropopochodnej na wjeździe z drogi 

DK92 na trasę S5 w Kostrzynie.
6 października – zabezpieczenie miejsca kolizji drogowej trzech 

aut na skrzyżowaniu ulic Okrężnej i Mickiewicza.
12 października – gaszenie palącego się auta osobowego na 

trasie S5 w okolicy Iwna.
14 października – neutralizacja plamy ropopochodnej na ulicy 

Półwiejskiej w Kostrzynie.
18 października – gaszenie palącego się auta osobowego na 

trasie DK92 w Siedlcu.
21 października – usuwanie gniazda owadów błonkoskrzydłych 

w Wiktorowie.
24 października – gaszenie palącego się auta osobowego na 

trasie S5 w Sannikach.

25 października – zabezpieczenie miejsca kolizji drogowej 
dwóch samochodów w Trzeku.

27 października – zabezpieczenie miejsca kolizji drogowej 
samochodu osobowego z ciężarowym.

31 października – uprzątnięcie trasy S5 po kolizji drogowej.
Ryszard Kubiak

Prezes ZOMGZOSP w Kostrzynie

Kradzież oleju napędowego.
W nocy z 1 na 2 październi-

ka w Sannikach doszło do kradzie-
ży oleju napędowego z zaparkowane-
go ciągnika siodłowego marki Man. 

Straty zostały oszacowane na 960 złotych.

Kradzież psa.
2 października pies rasy labrador został skradziony z kojca 

na posesji przy ul. Ignacewo w Kostrzynie. Właściciel oszacował 
wartość psa na 700 złotych. Następnego dnia zarzut kradzieży 
został przedstawiony 35-letniemu mężczyźnie, który przyznał 
się do popełnienia czynu, pies przebywał w jego mieszkaniu. 
Sprawca odpowie przed sądem.

Nietrzeźwy kierujący.
8 października w Kostrzynie na ul. Krajowej 55-letni kie-

rujący samochodem marki Volvo wjechał do rowu. W trakcie 
wykonywanych czynności okazało się, że kierowca – obywatel 
Ukrainy – prowadził auto w stanie nietrzeźwości wynoszącym 
2,5 promila alkoholu we krwi. Sprawa została rozpoznana przez 
Sąd Rejonowy we Wrześni w trybie przyspieszonym.

Wypadek w pracy.
14 października w Kostrzynie 39-letni mężczyzna, któ-

ry wykonywał prace na rusztowaniu, dostał ataku padaczki                       
w wyniku której spadł z rusztowania, doznając obrażeń ciała 
nie zagrażających jego życiu. Okoliczność zdarzenia wyjaśni 
prowadzone postępowanie.
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Finał sprawy śmiertelnego wypadku na budowie.
22 października Prokurator Prokuratury Rejonowej we 

Wrześni skierował akt oskarżenia wobec 63-letniego mieszkańca 
powiatu konińskiego, który został oskarżony o spowodowanie 
nieumyślnie śmierci 56-letniego mężczyzny, który 18 maja 
2019 roku, wykonując prace na budowie domu jednorodzinnego                   
w Gułtowach, spadł z wysokości, ponosząc śmierć na miejscu. 
Prokurator uznał, że mężczyzna jako właściciel fi rmy budowlanej 
naruszył zasady BHP, przyczyniając się pośrednio do wypadku 
swojego pracownika.

Groził pozbawieniem życia.
31 października zatrzymany został 62-letni mężczyzna, 

który w Czerlejnie od dłuższego czasu kierował groźby karal-
ne pozbawienia życia wobec swojej żony. Tego dnia do Komi-
sariatu Policji zgłosiła się 48-letnia mieszkanka Czerlejna, 
która złożyła zawiadomienie i wniosek o ściganie męża, który                      
od dłuższego czasu nęka ją i grozi. Mężczyznę zatrzymano, 
decyzją prokuratora wobec sprawcy gróźb zastosowano dozór 
policyjny połączony z zakazem kontaktowania się z pokrzyw-
dzoną.

KRONIKA SPORTOWA

RUNDA JESIENNA DOBIEGA KOŃCA…
W październiku reprezentujące naszą gminę kluby piłkarskie 

szukały kolejnych zdobyczy punktowych. Lechia Kostrzyn po 
wspomnianym w ostatnim numerze pożegnaniu z rozgrywkami 
pucharowymi, które pozostawiło spory niedosyt kostrzyńskim 
kibicom, odegrała się na kolejnym rywalu. Kostrzyniacy okaza-
li się lepsi od GLKS-u Wy-
soka, wygrywając 2:0 po 
bramkach Dawida Aku-
szewskiego i Rafała Pio-
trowskiego. W kolejnym 
ligowym meczu Lechiści 
spotkali się w wyjazdowym 
starciu ze Spartą Oborniki, 
skąd udało się przywieźć 
jeden punkt po trafi eniach 
Dawida Akuszewskiego                 
i Roberta Jadowskiego                   
i remisie 2:2. W następnych 
dwóch spotkaniach piłkarze 
z Kostrzyna ulegli Noteci 
Czarnków (0:2) oraz Pogoni 
Łobżenica (0:5). W ostatnim 
występie przed własną wi-
downią Lechiści pokonali lidera Concordię Murowana Goślina, 
a gola na wagę trzech punktów w doliczonym czasie gry zdobył 
Dawid Chąpiński (wcześniej trafi ł do bramki rywali, otwierając 
wynik spotkania w 45. minucie gry, a bramkę na 2:2 zdobył 

Wojciech Chudziński). Lechia po czternastu rozegranych me-
czach zajmuje 15. miejsce z 10 punktami, 10 bramkami strzelo-
nymi przy 28 straconych. Za nią uplasowała się tylko Sparta 
Oborniki, przed nią bezpośredni rywal ostatniego meczu tej 
rundy – Płomień Połajewo. O dalszych losach kostrzyńskiego 

klubu będzie decydował 
nowy zarząd, wybrany 
podczas Walnego Ze-
brania Sprawozdaw-
czo-Wyborczego KKS 
1922 Lechia Kostrzyn, 
które  odbędzie  s ię                     
13 grudnia o godz. 1730                
w sali klubowej (I pię-
tro) M-GOK w Kostrzy-
nie.

Swoje  rozgrywki                 
w rundzie jesiennej                    
w poznańskiej A-klasie 
zakończyli już zawodni-
cy Maratończyka Brzeź-
no. Piłkarze tej drużyny 
mierzyli się w paździer-

niku z Polonią Poznań (porażka 2:4), Tarnovią II Tarnowo 
Podgórne (0:2), Sokołem Mieścisko (1:3), jedyne trzy punkty 
udało im się zdobyć w starciu z Pogromem w Luboniu, gdzie 
wygrali po dwóch golach Filipa Kwiatkowskiego. Ostatni mecz 

V MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ SAMORZĄDOWCÓW
12 października w hali sportowej 

przy Zespole Szkół nr 1 im. Powstań-
ców Wielkopolskich w Swarzędzu 

odbył się V Międzynarodowy Turniej Samorządowców w halo-
wej piłce nożnej o Puchar Starosty Poznańskiego. Gmina Ko-
strzyn wywalczyła na nim 5. miejsce!

W turnieju wzięło udział osiem zespołów podzielonych na 
dwie grupy. Los skojarzył Gminę Kostrzyn z drużynami Hano-
ver I, Gminą Dopiewo oraz Powiatem Poznańskim II. Pierwszy 
mecz drużyna reprezentująca naszą gminę zremisowała bezbram-
kowo z przedstawicielami Powiatu Poznańskiego, w drugim 
spotkaniu uległa Hanowerowi I 0:2, a w ostatnim meczu grupo-

wym wygrała z Dopiewem 2:1. W związku z uzyskaniem trzeciej 
pozycji w grupie Gmina Kostrzyn wystąpiła w meczu                         
o 5. miejsce, gdzie przyszło jej się zmierzyć z drużyną Hanower 
II. Po zdecydowanie najlepszym spotkaniu w wykonaniu ko-
strzyńskich samorządowców mecz zakończył się ich zwycię-
stwem 3:1. W fi nale spotkały się drużyny Powiatu Poznańskiego 
I oraz Gminy Dopiewo. Do rozstrzygnięcia potrzebowano rzutów 
karnych, bowiem w meczu padł bezbramkowy remis. W rzutach 
karnych lepsi okazali się samorządowcy z Dopiewo. Ceremonii 
wręczenia nagród dla wszystkich zespołów dokonał Starosta 
Poznański Jan Grabkowski.

UM Kostrzyn
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SUKCES WOJTKA NIEDZIELI

BIEGI POD ZNAKIEM POZNAŃSKIEGO MARATONU!
Październik wszystkim biegaczom z okolic Poznania kojarzy 

się przede wszystkim z Maratonem w Poznaniu, jednak nie 

rundy Maratończycy przegrali 0:3 z Wielkopolską Komorniki. 
Zespół z Brzeźna po trzynastu kolejkach rundy jesiennej upla-
sował się na dziewiątej pozycji z 15. punktami na koncie. Piłka-
rze Maratończyka trafi ali do bramek rywala 33 razy, przy stracie 
35 goli.

W porównaniu do poprzedniego numeru naszego miesięcz-
nika znacznie poprawiła się sytuacja Gułtowskiego GKS-u. 
Gułtowianie wygrali trzy na cztery ostatnie spotkania w jesien-
nej rundzie poznańskiej klasy B. Pierwsze zwycięstwo w sezonie 
odnieśli na stadionie Fary-Pelikan w Żydowie, wygrywając 3:2 
po golach Tomasza Jahnsa, Dominika Maćkowiaka i Michała 

Jędrzejczaka. Kolejne zwycięstwo było bardziej okazałe, na 
stadionie przy ulicy Kasztanowej w Gułtowach GKS pokonał 
KS Uchorowo 5:1 po trafi eniach Mikołaja Błażykowskiego, 
Michała Jędrzejczaka, Wiktora Derdy, Artura Robaka i Dawida 
Wąsowicza. Dziesiąta kolejka przyniosła dotkliwą porażkę 0:6 
z KS-em Łopuchowo. Na zakończenie rundy GKS wygrał przed 
własną publicznością ze Stellą II Luboń 3:0 po dwóch bramkach 
Mikołaja Błażykowskiego oraz jednym trafieniu Dominika 
Maćkowiaka. Po zakończeniu rundy jesiennej piłkarze GKS-u 
Gułtowy zajmują dziewiąte miejsce, mając 9 punktów na koncie, 
17 bramek strzelonych i 34 stracone.

Łukasz Szał

tylko na królewskim dystansie można było spotkać biegaczy                 
z naszej gminy. Jak co sobotę na każdym swarzędzkim Park 
Runie spotykali się biegacze klubu „Gdzie Ta Meta”. W sobotę 
12 października trójka zawodników „Echa” mierzyła się z trasą 
na 10 kilometrów podczas 2. Biegu Ognia i Wody w Poznaniu, 
najszybszym z trójki był Marcin Skorliński z czasem 45:27.                  
W niedzielę 13 października udział w biegu Pyra Party Wokół 
Warty w Puszczykowie wzięły biegaczki „Panie Daleko jesz-
cze?”, najlepiej z nich spisała się Agata Makowska, która wy-
walczyła trzecie miejsce w swojej kategorii wiekowej w biegu 
na pięć kilometrów. W ten sam weekend trójka Walkowiczów 
wystąpiła w III Charytatywnym Biegu dla Neuronków nad je-
ziorem Brzostek w Promnie. Reprezentanci czterech klubów 
wzięli udział w święcie biegaczy – Maratonie Poznańskim                    
20. Października. Najszybszymi maratończykami z naszej gmi-
ny byli jednak niezrzeszeni w naszych gminnych klubach: Michał 
Purczyński (2:59:54) z Siekierek oraz Marlena Strzelczyk                       
z Kostrzyna (4:07:59). Najszybszymi reprezentantami klubów 
byli: Jowita Kruczkowska (Walka Kostrzyn 3:40:32), Marcin 
Skorliński (Echo 3:51:38), Krzysztof Kołaczkowski (Gdzie                 
Ta Meta 4:14:27).

Łukasz Szał

Wojtek Niedziela zajął III miejsce w kata kadetów na mię-
dzynarodowych zawodach Grand Prix Pilzno 2019 oraz zdobył 
brąz w Polish Open 2019 – największych zawodach karate                    
w Europie Środkowo-Wschodniej. Serdecznie gratulujemy!

UM Kostrzyn
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SP CZERLEJNO NA FINAŁACH 
POWIATU W PIŁCE NOŻNEJ!

Szkoła Podstaw owa im. W. Witosa w Czerlejnie reprezento-
wała naszą gminę na powiatowym fi nale Pucharu Tymbarku. 
Dziewczyny dzielnie walczyły o awans, ale ostatecznie zajęły 
drugie miejsce. W fi nale mierząc się z zawodniczkami, które 
regularnie trenują piłkę nożną, a część z nich pochwalić może 
się nawet występami w kadrze, uznały wyższość drużyny                         
z Lubonia.

Wyniki: SP Czerlejno – SP 4 Luboń 9:0, SP Czerlejno –                    
SP 2 Luboń 6:1, SP Czerlejno – Lejdis Luboń 0:4.

UM Kostrzyn

Z DZIAŁALNOŚCI UKS OLIMP

TENIS STOŁOWY

W roku bieżącym Uczniowski Klub Sportowy Olimp otrzymał 
dofi nansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach 
Rządowego Programu „Klub”. Dofi nansowanie zostało zgodnie 
z umową przeznaczone na zakup sprzętu sportowego i prowadze-
nie zajęć szkoleniowych w ramach sekcji lekkoatletyki. Wartość 
projektu: 11 400 zł. W zajęciach sportowych uczestniczyło                       
30 dzieci w wieku 7-12 lat. Zajęcia szkoleniowe odbywały się               
w dwóch grupach liczących po 15 osób z uwzględnieniem róż-
nego stopnia zaawansowania umiejętności, prowadzone przez 
wykwalifi kowaną kadrę.

24 października 2019 roku na stadionie lekkoatletycznym 
przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kostrzynie odbyły się Zawody 
Lekkoatletyczne. Podczas uroczystości otwarcia uczciliśmy pa-
mięć zamordowanych i poległych podczas II wojny mieszkańców 
Kostrzyna i okolic. Celem zawodów zorganizowanych przez        
UKS Olimp była możliwość sprawdzenia własnych umiejętności 
w trakcie rywalizacji. W zawodach brało udział 50 uczniów klas 
III i IV oraz V i VI. Można było się sprawdzić w trzech konku-

rencjach: skoku w dal i biegach 60 m. i 400 m. lub 600 m.                            
i 800 m. w kategorii chłopców i dziewcząt. Każdy uczestnik 
otrzymał pamiątkową książkę o historii Kostrzyna ufundowaną 
przez Urząd Miasta i Gminy w Kostrzynie. Burmistrz Szymon 
Matysek i prezes UKS Olimp Renata Lepczyk rozdali medale dla 
pierwszych trzech zawodników w każdej konkurencji i kategorii. 
Organizatorzy dziękują uczniom za zainteresowanie i wspaniałą 
postawę zgodną z zasadami fair play. Gratulujemy bardzo dobrych 
wyników sportowych zawodnikom, trenerom i rodzicom oraz 
składamy serdeczne podziękowania za pomoc przy organizacji 
turnieju: dyrekcji, pracownikom oraz uczniom Szkoły Podstawo-
wej nr 2 im. Rady Europy w Kostrzynie.

Najlepszymi zawodnikami zostali Wojtek Mońka i Michali-
na Plura. Medaliści w poszczególnych konkurencjach: 60 m. 
klasa 3 i 4 dziewczęta: I m. Jasińska Iga 4a, II m. Deręgowska 
Maja 4a, III m. Wietecka Maria 4a; 400 m. klasa 3 i 4 dziewczę-
ta: I m. Deręgowska Maja 4a, II m. Jasińska Iga 4a, III m. Wie-
tecka Maria 4a; skok w dal klasa 3 i 4 dziewczęta: I m. Adamska 
Natasza, II m. Kraśner Amelia, III m. Walkowiak Nikola; 60 m. 
klasa 3 i 4 c hłopcy: I m. Czubaszek Filip 3b, II m. Wachowicz 
Mikołaj 3b, III m. Kaźmierczak Aleksander 3a; 400 m. klasa                
3 i 4 chłopcy: I m. Wachowicz Mikołaj 3b, II m. Tomicki Adam 
4a, III m. Kaźmierczak Aleksander 3a; skok w dal klasa 3 i 4 
chłopcy: Im. Kaźmierczak Aleksander 3a, II m. Wachowicz 
Mikołaj 3b, III m. Czubaszek Filip 3b; 60 m. klasa 5 i 6 dziew-
częta: I m. Plura Michalina 5a, II m. Wieczorek Nikola 5a,                      
III m. Hanna Matusiak 5c; 600 m. klasa 5 i 6 dziewczęta: I m. 
Plura Michalina 5a, II m. Wesołowska Anna 5a, III m. Matusiak 
Hanna 5c; skok w dal klasa 5 i 6 dziewczęta: I m. Hanna Matu-
siak 5c, II m. Plura Michalina 5a, III m. Szwed Zuzanna 5a;                  
60 m. klasa 5 i 6 chłopcy: I m. Mońka Wojtek, II m. Guściora 
Kamil, III m. Ratajczak Michał; 800 m. klasa 5 i 6 chłopcy: I m. 
Mońka Wojtek, II m. Perekhotko Denis, III m Janiak Filip; skok 
w dal klasa 5 i 6 chłopcy: I m. Mońka Wojtek, II m. Guściora 
Kamil, III m. Rataj Wojciech.

Zarząd UKS Olimp

22 października w sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 
w Kostrzynie odbył się pierwszy turniej z trzeciego cyklu Ligi 
Tenisa Stołowego. Organizatorem był Klub Sportowy „Sokoły” 
oraz wyżej wymieniona szkoła. Do rozgrywek przystąpiło                      
19 zawodników. Wyniki: uczniowie rocznik 2007 i młodsi: I m. 

Małgorzata Majewska (SP 1 Kostrzyn), II m. Jakub Czajka                 
(SP 1 Kostrzyn), III m. Aleksander Rakszawski (SP 1 Kostrzyn); 
uczniowie rocznik 2005-2006: I m. Jakub Janiak (SP 1 Kostrzyn), 
II m. Oliver Bocian (SP 1 Kostrzyn), III m. Szymon Kwitowski 
(SP 1 Kostrzyn).
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KRONIKA SZACHOWA

Ogółem w trzecim cyklu odbędzie się pięć turniejów,                        
z czego do klasyfi kacji końcowej ligi będą brane pod uwagę 

trzy najlepsze wyniki. Zawody przezna-
czone są dla uczniów ze szkół podstawo-
wych gminy Kostrzyn (rocznik 2005                    
i młodsi).

29 października w sali sportowej Szko-
ły Podstawowej nr 1 w Kostrzynie odbył 
się drugi turniej tego cyklu. Do rozgrywek 
przystąpiło 20 zawodników. Ofi cjalnego 
otwarcia zawodów dokonała przedstawi-
cielka klubu Renata Lepczyk. Wyniki: 
uczniowie rocznik 2007 i młodsi (18 za-
wodników): I m. Małgorzata Majewska 
(SP 1 Kostrzyn), II m. Jakub Czajka (SP 1 
Kostrzyn), III m. Aleksander Rakszawski 
(SP 1 Kostrzyn); uczniowie rocznik 2005-
2006 (2 zawodników): I m. Jakub Janiak 
(SP 1 Kostrzyn), II m. Oliver Bocian                  
(SP 1 Kostrzyn).

Natomiast 7 listopada w sali sportowej Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Kostrzynie odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Gminy 
Szkół Podstawowych w Tenisie Stołowym dla uczniów z rocz-
nika 2007 i młodszych. W zawodach rywalizowały ze sobą 
dwuosobowe reprezentacje szkół, oddzielnie w kategorii chłop-
ców i dziewcząt. Stawką zawodów, oprócz dyplomów i meda-
li, był awans do mistrzostw powiatu. Ofi cjalnego otwarcia 
mistrzostw dokonał Dyrektor Szkoły Adam Grzelak, natomiast 
dyplomy i medale wręczyli podinspektor ds. promocji i sportu 
Łukasz Szał oraz organizator turnieju. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali napoje oraz słodki poczęstunek. Końcowe wyniki 
przedstawiają się następująco: kat. dziewcząt: I m. SP 1 Ko-
strzyn awans, II m. SP Czerlejno, III m. SP 2 Kostrzyn; kat. 
chłopców: I m. SP 2 Kostrzyn – awans, II m. SP Iwno, III m. 
SP 1 Kostrzyn, IV m. SP Czerlejno.

Ewa Majewska, Piotr Smoliński

15 września w Galerii MM w Poznaniu odbył się Turniej 
Szach-Strike-Mat. Były to pierwsze zawody piątego cyklu tur-
niejów łączących szachy z inną dyscypliną sportową.

Członkowie Uczniowskiego Klubu Sportowego „Goniec” 
Kostrzyn uzyskali następujące wyniki: grupa uczniów do klasy 
III szkoły podstawowej: V m. Michał Pieczeniak; grupa od                  
IV do VI klasy szkoły podstawowej: IV m. Jakub Pieczeniak,                     
X m. Adam Tomicki; grupa klasy VII i VIII szkoły podstawowej 
oraz szkoły ponadpodstawowe: III m. Jagna Smolińska, VIII m. 
Kamil Jęczmionka, IX m. Weronika Jęczmionka; grupa doro-
słych: I m. Piotr Smoliński, V m. Paweł Tomicki.

W dniach 22-29 września w Łazach miały miejsce eliminacje 
strefowe do Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzików w Sza-
chach. Startujący w nich Filip Łąkowski zajął VI miejsce wśród 
20 zawodników w grupie chłopców do lat 14.

15 października w Kórniku odbyły się Drużynowe Mistrzostwa 
Powiatu Szkół Podstawowych w Szachach – uczniowie rocznik 
2007 i młodsi. Zespół SP 1 Kostrzyn w składzie: Szymon Bana-
szak, Jakub Pieczeniak, Aleksander Adamski/Bartosz Banaszak               
i Dorota Podolecka zajął IX miejsce. Natomiast zespół SP Czer-
lejno w składzie: Franciszek Wierucki, Stanisław Małyjasiak, 
Marianna Małyjasiak oraz Nikola Janikowska zajął XII miejsce.
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OGŁOSZENIA DROBNE

- Masz problem z komputerem, in-
ternetem, zadzwoń 605 233 576,                
www.vip-tech.pl

- Manicure hybrydowy, tel. 606 511 
176

- Sprzedam Skodę Octavię, rp. 2002, 
tel. 601 796 231

- Mgr pedagogiki z ponad 10-letnim 
doświadczeniem udzieli korepetycji 
z języka angielskiego oraz niemiec-
kiego, tel. 799 036 661

Dzień później w tym samym miejscu do rywalizacji przystąpili uczniowie z rocz-
nika 2005-2006. Drużyna SP 1 Kostrzyn w składzie: Filip Łąkowski, Patryk Sumera, 
Franciszek Adamski i Aleksandra Zajączkowska wywalczyła IV miejsce.

22 października w Szkole Podstawowej nr 1 odbył się III Turniej z cyklu Szachowa 
Liga dla Najmłodszych zorganizowany przez Uczniowski Klub Sportowy „Goniec” 
Kostrzyn.  Przeznaczony był dla uczniów z rocznika 2009 i młodszych. W rywalizacji 
uczestniczyło 12 zawodników. Najlepszymi okazali się: I m. Bartosz Banaszak                        
(SP 1 Kostrzyn), II m. Adam Tomicki (SP 2 Kostrzyn), III m. Aleksander Adamski               
(SP 1 Kostrzyn).

Piotr Smoliński
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