Słowem
wstępu
2020 rok będzie zapamiętany jako jeden z mniej lubianych lat XXI wieku. Wygląda
na to, że każdy miesiąc serwuje nam kolejne wydarzenia, które trudno nazwać
pozytywnymi. Styczniowa sytuacja w Iranie, lutowe pożary w Australii, marcowy
początek epidemii (przynajmniej w tej części Europy), a tym samym problemy gospodarcze i ekonomiczne, szczególnie niebezpieczne pożary niedaleko Czarnobyla
w kwietniu, zamieszanie z majowymi wyborami, w końcu ciągle rozwijająca się sytuacja związana z zamieszkami, towarzyszącymi pokojowym protestom przeciwko
rasizmowi i brutalności policji w USA w ostatnich tygodniach. A do końca roku
zostało jeszcze 6 miesięcy…
To ostatnie dopowiedzenie ma oczywiście charakter humorystyczny. Niewątpliwie
jednak w tym roku dużo się dzieje, mam więc nadzieję, że druga połowa upłynie już
pod znakiem spokojnych (i przede wszystkim bezpiecznych) wakacji i jeszcze spokojniejszej jesieni. Wśród potencjalnych zagrożeń, często wymienianych w internetowych żartach, pojawiają się już tylko UFO, asteroidy, katastrofy ekologiczne i szeroko pojmowana apokalipsa – a tego z pewnością nikt z nas nie chce ;)
Wracając jednak do rzeczywistości: najbliższe miesiące przynoszą przede wszystkim
upragnione wakacje. Na pewno będą one w tym roku wyglądać nieco inaczej – większość z nas wybierze wycieczki w kraju. Ci, którzy w ogóle nie zdecydują się na wyjazd,
będą pewnie odpoczywać w domowym i ogrodowym zaciszu. Jeśli w tym drugim
– warto przeczytać o nowej akcji, rozpoczynającej się właśnie w naszej gminie. Kostrzyńska Kampania Hydrologiczna to propozycja proekologiczna, związana
z oszczędzaniem wody , pieniędzy i troską o środowisko naturalne. W tym numerze
prezentujemy proste i inteligentne sposoby na wykorzystanie deszczówki. Zalet
tego rozwiązania z pewnością nie trzeba nikomu przedstawiać, jeśli jednak ktoś
jeszcze nie jest przekonany, zachęcamy do przeczytania więcej na stronie 7.
Tymczasem w imieniu całej redakcji i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury życzę
Państwu, a w szczególności młodszym mieszkańcom gminy, radosnych chwil podczas
wakacji i odrobiny letniego szaleństwa, oczywiście z zachowaniem ostrożności, nie
tylko tej związanej z epidemią.
Zapraszam do lektury nowego numeru „Kostrzyńskiego ABC”!

Foto: Cezary Szczepanik

Natalia Majchrzak
Redaktor naczelna

Kostrzyńskie
aktualności
MGOK nie zwalnia tempa!

Konkurs „Nasze zwierzaki i my” rozstrzygnięty!

W ramach jednej z akcji, przeprowadzonych przez MGOK na Facebooku, 23 maja miał miejsce w przestrzeni internetowej „Koncert
dla Mamy”, przygotowany oczywiście z okazji Dnia Matki. Bartek
Wrona, znany piosenkarz, niegdyś członek grupy Just 5, zaśpiewał
wszystkim naszym mamom znane przeboje; pomiędzy występami
zmontowano życzenia, przesłane wcześniej przez dzieci.
Tegoroczny Kurdesz Kasztelański został odwołany, nic nie stoi
jednak na przeszkodzie, aby przywołać odrobinę kurdeszowej
atmosfery. W tym celu MGOK razem z Telewizją STK przygotowali
film „Kurdesz na kwarantannie”, zawierający wspomnienia z najciekawszych momentów i koncertów na przestrzeni historii Kurdesza.
Link także dostępny jest na Facebooku Ośrodka Kultury.
Przypominamy również, że Wakacyjne Warsztaty Wyjazdowe oraz
inne wakacyjne zajęcia dla dzieci zostały w tym roku odwołane.

Sporą popularnością cieszył się zakończony niedawno konkurs
fotograficzny „Nasze zwierzaki i my”, zorganizowany przez MGOK.
Swoje zgłoszenia przysyłali zarówno młodsi, jak i starsi mieszkańcy.
Wśród zdjęć pupili znalazło się tak wiele pięknych fotografii, że jury
miało prawdziwy kłopot z wybraniem najlepszych. Ostatecznie
przyznano wiele wyróżnień, dla których nagrodą będzie udział
w wystawie, natomiast trzy pierwsze miejsca, dla których przewidziano bony do wykorzystania w Zakładzie Fotograficznym „Foto
Wicher”, przypadły kolejno: Blance (4,5), Weronice (17) i Zuzannie
(10). Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
N.M.
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Inwestycja PKP
Na sporej działce przy ul. Kórnickiej, tuż za przejazdem kolejowym, pojawiły się
spychacze, dźwigi i inny sprzęt budowlany, świadczący o rozpoczęciu poważnych robót.
Okazuje się, że zapoczątkowano tam budowę stacji energetycznej, której inwestorem jest
PKP Energia SA. Stacja zasilać będzie mocno obciążoną linię kolejową Poznań-Warszawa.
Foto: Łukasz Szał

Oczko – siedliskiem ptactwa i nie tylko
Pobudowany na terenie łąk strumiańskich zbiornik wodny, tzw. oczko, zasiedliło
kilkanaście sztuk kaczek wraz z gromadką kaczątek. Na tym stawie bywały już łabędzie,
a ostatnio widziano tam czaplę czarną. Na pobliskim trzcinowisku kumkają głośno jak
niegdyś żaby. Przyglądają się temu spacerowicze, przysiadający na ławkach ustawionych
wzdłuż ścieżki rowerowej i alei świeżo posadzonych drzew tuż przy Placu Kurdeszowym.
Natomiast 18 maja 12 bocianów spacerowało po łące w Sokolnikach Klonowskich!
Doniosła nam o tym niezwykłym widoku pani Grażyna.
Foto: Marcin Matuszewski

Rośnie gmach przy ul. Wrzesińskiej
Zainteresowaniem kostrzyniaków cieszy się budowa nowoczesnego, dwupiętrowego
gmachu na początku ul. Wrzesińskiej (w pobliżu Rynku). W ostatnim czasie zamontowano
w nim na wszystkich kondygnacjach okna i rozpoczęto ocieplenie ścian zewnętrznych
budynku.

Foto: Małgorzata Kemnitz

Foto: Izba Muzealna

Święto patronalne kostrzyńskich parafii
Obydwie parafie kostrzyńskie w czerwcu obchodzą swoje święto. Parafia na Andrzejewie
nosi wezwanie Błogosławionej Jolanty księżny wielkopolskiej, a następnie ksieni klarysek
w Gnieźnie, która łączy w sobie idee żony, matki i opiekunki ubogich. Parafia erygowana
została 30 czerwca 2001 roku. Uroczystości odpustowe przypadły 15 czerwca, mszę
św. odprawił ks. Tadeusz Magas. Od 2017 roku proboszczem parafii jest ks. Mateusz
Napierała, inicjator budowy kościoła i przyjaciel młodzieży.
Najstarsza parafia w Kostrzynie, nosząca wezwanie św. Apostołów Piotra i Pawła,
powstała na przełomie XI i XII wieku, a pierwszego jej plebana Mirosta wspomniano już
w 1257 roku. Dzień odpustu przypada 29 czerwca, mszę św. odpustową odprawi dziekan
kostrzyński ks. Ireneusz Rachwalski. Proboszczem parafii jest od 2018 roku ks. Piotr
Lidwin, kontynuator budowy domu parafialnego. Tegoroczne uroczystości odpustowe
ze względu na panującą epidemię w obu parafiach będą miały skromny charakter.

Otwarto „mały, wielki sklep” w Kostrzynie
Po odnowieniu zaniedbanej elewacji kamienicy przy ul. Poznańskiej 1 w sobotę
6 czerwca doczekaliśmy się otwarcia w niej nowego sklepu należącego do sieci „Żabka”,
handlującego głównie artykułami spożywczymi. Życzymy powodzenia!
Foto: Łukasz Szał

Z historii wiatraka w Czerlejnie

Foto: Izba Muzealna

W związku z zakupem przez Gminę Kostrzyn wiatraka z Czerlejna warto przypomnieć
pokrótce jego historię. Wiatrak ten zbudowano w 1754 roku w Spławiu k.Poznania,
zakupił go właściciel gospodarstwa rolnego w Czerlejnie Piotr Brodziński wspólnie
z bratem Walentym w 1865 roku, po czym przekazał go synowi. Po sprowadzeniu go na
obecne miejsce w wiatraku odbywał się przemiał żyta lub pszenicy na mąkę i śrutę. Jak
wspomina Henryk Jakubowski: brat jego matki Stefan Brodziński otrzymał wiatrak od
swego ojca przy wsparciu stryja księdza. Ostatnią właścicielką tego wiatraka „Koźlaka”
była Halina Kulińska, córka Stefana Brodzińskiego.
Fotografia obok przedstawia wiatrak ok. 1950 roku, na tle którego stoi Stefan Brodziński,
ówczesny właściciel.
K.M.
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Wiadomości
gminne

Foto: Piotr Kubiak

KKP nadal bezpłatna!
Podczas XXI Sesji Radni podjęli uchwałę, na podstawie
której przez kolejny rok (1 września 2020-31 sierpnia 2021)
będzie można bezpłatnie korzystać z gminnych przewozów
pasażerskich na terenie Gminy Kostrzyn. Decyzja ta podjęta
została m.in. w celu promowania komunikacji miejskiej oraz
wsparcia działań proekologicznych.
Zachęcamy Mieszkańców do zmiany środka transportu
z samochodu na ekologiczne autobusy, co wpłynie
pozytywnie na jakość powietrza.
Operator wykonujący przewozy Kostrzyńskiej Komunikacji
Publicznej: Zakład Komunalny w Kostrzynie, e-mail:
komunikacja@zkkostrzyn.pl tel. 61 8178 239.
Paulina Bankiewicz

Zmiana lokali wyborczych
W związku ze stanem epidemii koronawirusa i COVID-19
i związanym z tym obowiązkiem dostosowania lokali wyborczych
do wymogów sanitarnych, a także w związku z koniecznością
adaptacji pomieszczenia dla osób z niepełnosprawnościami,
Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Poznaniu z 8 czerwca
2020 roku nastąpiła zmiana lokali wyborczych w obwodach
głosowania nr 8 (dotychczas Urząd Miejski w Kostrzynie) i 10 (do tej
pory Przedszkole Miejskie w Kostrzynie). Szczegółowy wykaz ulic
z podziałem na obwody głosowania znajduje się na kolejnej stronie.
5
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Rusza Kostrzyńska
Kampania Hydrologiczna
pod hasłem „Łap wodę!”

Foto: Monika Szak-Wiśniewska

Foto: Szymon Walkowiak

Foto: Paweł Kubiak

W ostatnich latach obserwujemy wzrost średnich rocznych temperatur
oraz spadek rocznych sum opadów, co może skutkować występowaniem
suszy. Zmiany klimatyczne sprawiają, że coraz częściej występują obfite,
ulewne deszcze, które zamiast nawadniać glebę, spływają po niej i powodują
podtopienia. W ślad za nimi pojawiają się kilkutygodniowe przerwy w opadach,
powodujące wysychanie zbiorników i wysuszanie gleby. Deficyty wody trudno
uzupełnić, dlatego powinniśmy postarać się znaleźć sposób na jej gromadzenie,
zanim będzie za późno.
Wodę opadową, czyli po prostu deszczówkę, można wykorzystać na swojej
działce jako źródło wody – i to nieodpłatne. Woda deszczowa może być
stosowana do podlewania przydomowego ogródka, ale również do innych
celów np. zasilania ogrodowej fontanny, spłukiwania ścieżek czy podjazdów.
Rozwiązania takie mają wiele zalet: zabezpieczenie ogrodu na okres suszy,
wody opadowe trafiają do gruntu zamiast do kanalizacji, oszczędność wysokiej
jakości wody wodociągowej, zmniejszenie opłat za zużycie wody, nowe siedliska
i zwiększenie bioróżnorodności.
Jak możemy gromadzić deszczówkę? Sposobów jest wiele, a oto kilka
najczęściej stosowanych:
- ogród deszczowy w pojemniku lub gruncie – przypomina zwyczajny ogród,
składa się jednak głównie z hydrofitowych gatunków roślin, które są nie tylko
ozdobą, ale również oczyszczają wodę i wchłaniają ją nawet o 40% lepiej niż
zwykły trawnik. Wodę do podlewania ogrodów deszczowych można zbierać
z powierzchni utwardzonych czy dachów;
- oczka wodne i zagłębienia terenu – takie rozwiązanie polega na zachowaniu
naturalnego, zróżnicowanego ukształtowania terenu z zagłębieniami i nieckami
oraz wspiera gromadzenie wody deszczowej na terenie ogrodu. Po ustaniu
opadu, woda powoli wsiąka w grunt, stanowiąc naturalne źródło wilgoci dla
roślin. Przy większej ilości wody odpływającej z terenu, warto zaplanować
oczko wodne. Wodę można zbierać z dachów budynków lub powierzchni
utwardzonych (np. podjazdów);
- studnia chłonna – stosuje się głównie na terenach nieprzepuszczalnych lub
słabo przepuszczalnych. Najprostsza studnia chłonna to po prostu wypełniony
żwirem, płukanym piaskiem lub kamieniami oraz pokryty ziemią i obsadzony
roślinami dół, do którego spływa woda opadowa z dachów lub innych
powierzchni utwardzonych. Zgromadzona woda wsiąka do gruntu przez dno
lub boki studni, zasilając ogród wodą po ustaniu opadu;
- zbiornik retencyjny podziemny lub naziemny – zbiornik może być ustawiany na
poziomie gruntu lub zakopany pod jego powierzchnią. W zbiornikach gromadzi
się wodę spływającą bezpośrednio z rynien. Często wykorzystywane są zbiorniki
naziemne, które oprócz zbierania deszczówki, pełnią również funkcje ozdobne.
Zbiornik na deszczówkę powinien być wyposażony w system przelewowy, który
podczas ulewnych deszczy odprowadza nadmiar wody;
- drenaż rozsączający lub podziemne skrzynki rozsączające – stosuje się, gdy
nie chcemy zbierać deszczówki, ale bezpiecznie rozprowadzić ją w gruncie.
Zebrana z dachu i powierzchni utwardzonych woda opadowa przepływa rurami,
rozsączając się do gruntu przez perforacje. Zaletą skrzynek rozsączających jest
możliwość magazynowania wody z obfitych opadów i powolne rozsączanie
w głąb gruntu.
Wielu Mieszkańców Gminy Kostrzyn postanowiło podzielić się swoimi
pomysłami na to, jak gromadzić wodę opadową. Prezentujemy obok niektóre
rozwiązania. Dziękujemy wszystkim za przesłane zdjęcia i zachęcamy do
podejmowania podobnych działań.
Izabela Borysiak
Małgorzata Kemnitz
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Trwa budowa „Kina za rogiem”
W Bibliotece Publicznej w Kostrzynie postępują prace związane
z budową kina społecznościowego „Kino za rogiem”. Już
wkrótce mieszkańcy będą mogli korzystać z profesjonalnej
sali kinowej. Inwestycja powstaje w ramach projektu „Małe
kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych
województwa wielkopolskiego”.
Ideą projektu „Kino za rogiem” jest stworzenie miejsca przytulnego,
kameralnego, stworzonego np. dla rodziny czy przyjaciół, gdzie
w miły, atrakcyjny i kulturalny sposób będzie można spędzić czas.
Oprócz znanych i lubianych pozycji prezentowane będą tu filmy,
które rzadko albo wcale nie trafiają do multipleksów. Otwarcie
„Kina za rogiem” nastąpi jesienią.
Małgorzata Kemnitz

Fot. Małgorzata Kemnitz

Serca pod urzędem
Przy budynku Urzędu Miejskiego w Kostrzynie stanęło czerwone
metalowe serce, do którego zbierane będą plastikowe nakrętki
(np. od butelek po napojach). Zostaną one przekazane na cele
charytatywne. Mieszkańcy z entuzjazmem zareagowali na tę
inicjatywę i w ciągu 2 dni zapełnili serce po brzegi. Dostawione
zostało drugie serce, ale i ono wypełniło się szybko nakrętkami.
Po opróżnieniu okazało się, że w jednym sercu uzbierało się
105 kg nakrętek!
Małe, kolorowe, plastikowe nakrętki to źródło dla firm
recyklingowych. Najpierw podlegają procesowi zmielenia,
zamienione na plastikowy granulat stosowane są do produkcji
np. doniczek, wiader, łopat, obudów do akumulatorów. Dodatkowo
akcja ta sprzyja oddzielaniu nakrętek od butelek typu PET, które
łatwiej zgniatać. A co za tym idzie, ich transport, składowanie
i przetwarzanie jest tańsze.
Dzięki inicjatywie zbierania nakrętek wsparcie otrzymają dzieci
z terenu gminy Kostrzyn. Od września zaplanowano, aby
nakrętkowe serce stanęło przy każdej szkole.
Zachęcamy Mieszkańców do zbierania i zapełniania serc!
Małgorzata Kemnitz

Sprawdź Budżet Gminy Kostrzyn!
W nawiązaniu do słów Burmistrza Gminy Kostrzyn Szymona
Matyska na XXI sesji Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn publikujemy
dla Państwa stronę internetową dotyczącą budżetów gminy
w ostatnich sześciu latach.
Dzięki funkcjonalności strony mieszkańcy mogą sprawdzić, na
co w ostatnich latach przeznaczane były pieniądze z budżetu
Gminy Kostrzyn, a także obliczyć, na jakie konkretne cele zostały
przeznaczone ich podatki oraz zapoznać się z inwestycjami
w ostatnich latach.
Strona będzie na bieżąco uaktualniania.
Zapraszamy: www.kostrzyn.budzetyjst.pl
Łukasz Szał
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Fot. Małgorzata Kemnitz

Powszechny Spis Rolny 2020
Gminne Biuro Spisowe w Kostrzynie
informuje, że od 1 września do 30 listopada
2020 roku odbędzie się na terenie gminy
Kostrzyn Powszechny Spis Rolny. Rolnik
podaje dane według stanu na dzień
1 czerwca 2020 roku.
W spisie zbierane będą dane dotyczące
prowadzenia działalności rolniczej,
użytkowania gruntów, powierzchni
zasiewów, pogłowia z wier ząt
gospodarskich, budynków gospodarskich,
maszyn i urządzeń rolniczych. Spis rolny
przeprowadzą rachmistrze spisowi,
powołani przez zastępcę wojewódzkiego
komisarza spisowego spośród osób,
które uzyskają najwyższą liczbę punktów
z egzaminu testowego.
Rolnicy będą mogli udzielić informacji
o gospodarstwach rolnych poprzez:
1. Samospis internetowy przeprowadzony
za pośrednictwem internetowej aplikacji.
2. Odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym
przeprowadzonym przez rachmistrza
telefonicznego. 3. Odpowiedzi w wywiadzie
bezpośrednim przeprowadzonym przez
rachmistrza spisowego, który odwiedzi
gospodarstwo rolne.
Udział w powszechnym spisie rolnym jest
obowiązkowy.
Więcej informacji o Powszechnym
Spisie Rolnym 2020 znajdą Państwo na
portalu https://rolny.spis.gov.pl
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Z obrad
rady
XXI sesja Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn odbyła się 4 czerwca
2020 roku, radni podjęli uchwały w sprawie:
- udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Gminy Kostrzyn za
2019 rok,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu gminy za 2019 rok,
- udzielenia Burmistrzowi Gminy Kostrzyn absolutorium z tytułu
wykonania budżetu Gminy Kostrzyn za 2019 rok,
- zmian w budżecie gminy Kostrzyn na 2020 rok,
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kostrzyn na
lata 2019-2027,
- uchwalenia aktualizacji „Wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
na lata 2017-2021”,
- ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Kostrzyn na
rok szkolny 2020/2021,
- bezpłatnego korzystania z gminnych przewozów pasażerskich
na terenie gminy Kostrzyn, dla którego organizatorem jest Gmina
Kostrzyn,
- zmiany nazwy Przedszkola Miejskiego w Kostrzynie,
- nadania nazwy ulicy na terenie m. Kostrzyn,
- nadania nazw ulic drogom wewnętrznym,
- przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy
mieszkaniowej i usługowej w Gwiazdowie – część A w rejonie ulic
św. Marii Magdaleny, św. Grzegorza, św. Tomasza, św. Krzysztofa,
gm. Kostrzyn.
Więcej na www.kostrzyn.wlkp.pl (zakładka BIP).

Mikołaj Stasinski Radnym Gminy Kostrzyn
Nie tylko liczba głosów powoduje, że kandydat na radnego
otrzymuje ostatecznie mandat. Radnym zostaje się dopiero
po złożeniu ślubowania. Obowiązek złożenia ślubowania
zapisany jest w art. 23a ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym. Wynika z niej, że radni przed przystąpieniem do
wykonywania mandatu, mają złożyć ślubowanie.

Fot. Paulina Bankiewicz

Podczas XXI Sesji Rady Miejskiej 4 czerwca 2020 roku
Mikołaj Stasinski dopełnił powyższego obowiązku i uzyskał
prawa i obowiązki radnego. Nowy Radny podziękował
wyborcom za zaufanie oraz zadeklarował zaangażowanie
i wkład pracy na rzecz rozwoju Gminy Kostrzyn.
Paulina Bankiewicz

Jednogłośnie wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Szymona Matyska
Rada Miejska Gminy podczas sesji, która odbyła się 4 czerwca
2020 roku udzieliła jednogłośnie Burmistrzowi Szymonowi Matyskowi
absolutorium z wykonania budżetu gminy w 2019 roku. Pozytywną
opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała wcześniej
Regionalna Izba Obrachunkowa i Komisja Rewizyjna Rady Gminy.
Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków
kontroli Rady Gminy nad działalnością Burmistrza. Po zakończeniu
roku budżetowego ocenia ona pracę organu wykonawczego
w zakresie działalności finansowej gminy. Wynik głosowania
potwierdza pozytywną ocenę działalności Burmistrza.
Na sukces, jakim jest otrzymanie absolutorium, składa się praca
wielu osób, które działają w strukturach Urzędu Miejskiego
i poszczególnych jednostek organizacyjnych. Burmistrz
podziękował im za pracę i zaangażowanie.
Od kadencji 2018-2023 na Burmistrza nałożono obowiązek
sporządzenia i przedłożenia Radzie Gminy raportu o stanie gminy
za poprzedzający rok. Nad raportem, obejmujący podsumowanie
działalności całej Gminy, przeprowadza się debatę, w której mogą
uczestniczyć zarówno Radni Rady Gminy jak i mieszkańcy.
Szczególnie dotyczy to realizacji polityk, programów i strategii,
realizowanych przez Gminę i jej jednostki organizacyjne, uchwał
Rady Gminy. Jest to swoiste podsumowanie 2019 roku, zawierające
też informacje dotyczące demografii, finansów, inwestycji
realizowanych na terenie gminy, sfery społecznej, warunków
i jakości życia mieszkańców. Zebrane informacje od pracowników
10

Fot. Paulina Bankiewicz

merytorycznych Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy,
są doskonałym źródłem informacji o jej stanie.
Burmistrz Szymon Matysek podczas sesji przedstawił najważniejsze
elementy raportu, który wcześniej w całości został przedłożony
Radnym i mieszkańcom w ustawowym terminie. Na temat raportu
odbyła się debata, w której zabierali głos Radni. W wyniku tej
procedury Burmistrz Gminy jednogłośnie uzyskał wotum zaufania.
Paulina Bankiewicz
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Z teki regionalisty
Kazimierz Matysek
o historii
ZDROWIE PUBLICZNE W DAWNYM
KOSTRZYNIE I OKOLICY
Pierwszym lekarzem, który osiadł w Kostrzynie i otworzył w naszym
mieście w 1866 roku praktykę lekarską był doktor medycyny
Stanisław Paczkowski (1837-1902), syn rolnika z Kamionki pod
Bydgoszczą. Jako uczeń gimnazjum w Trzemesznie należał do
Towarzystwa Narodowego „Zan”. W latach 1861-1865 studiował na
Uniwersytecie w Greifswaldzie, gdzie uzyskał doktorat. Praktykę
lekarską odbywał w Poznaniu i Kostrzynie. Zacny doktor Paczkowski
służył mieszkańcom Kostrzyna nie tylko jako doskonały lekarz, ale
jako działacz społeczny, który tutejszym mieszczaństwem szczerze
się zajmował. Z jego inicjatywy przy współudziale ks. Augusta
Rzezimiewskiego oraz ks. Augustyna Szmarzewskiego założona
została 7 września 1867 roku Spółka Pożyczkowa dla Miasta
Kostrzyna i Okolicy. Stała się ona wkrótce szkołą wychowania
obywatelskiego, broniącą interesów polskości. Od 1868 roku ten
zasłużony lekarz i społecznik przeniósł się na Pomorze do
Koronowa, a następnie do Polplina, gdzie zmarł w wieku 65 lat.
Niedługo po swoim poprzedniku, bo w 1870 roku, objął stanowisko
lekarza w Kostrzynie tajny radca zdrowia dr Marceli Kube, urodzony
w 1845 roku w Bodzewie k. Rawicza jako syn urzędnika
gospodarczego. Pracował w naszym mieście 70 lat, tj. od czasu
ukończenia uniwersyteckich studiów medycznych do końca życia.
Prowadził gabinet lekarski przy ul. Poznańskiej 29, później przy
ul. Ogrodowej 10 (dziś Szymańskiego), a w końcu przy
ul. Dworcowej 7. Cieszył się sławą ofiarnego, dobrego lekarza,
znanego daleko poza najbliższą okolicę. Do chorych z odleglejszych
miejscowości dojeżdżał powózką, a następnie np. do Nekli własnym
samochodem. Przeprowadzał też udane zabiegi chirurgiczne we

Z dawnych czasów nie zachowało się wiele
wiadomości o sprawach zdrowotności
publicznej, gdyż nie zapisy wano tego
w księgach czy kronikach. Zaledwie tu i ówdzie
pojawiały się wzmianki o panującym powietrzy
morowym, które np. w Kostrzynie w latach 1653
i 1654 pochłonęło ponad 300 osób. Dopiero
Sobór Trydencki w 1563 roku nakazał prowadzić
w parafiach księgi chrztów, a nieco później
zapisy zgonów. Najgroźniejsze były wówczas
epidemie takie jak dżuma, ospa, tyfus, a później
cholera. Nasi przodkowie, mimo braku stałej
opieki zdrowotnej, troszczyli się o swoje
zdrowie, wykorzystując tradycyjną medycynę
ludową, a także zaopatrywali się w środki
lecznicze takie jak wyciągi z ziół, proszki czy
pigułki od wędrownych kupców. W wyjątkowych
wypadkach szukano pomocy z zewnątrz, jak np.
w 1767 roku, gdy podczas pasji kościelnej
w Kostrzynie parobkowie z Gwiazdowa zadali
poważne rany parobkom z Tarnowa, pomocy
ciężko poszkodowanym udzielał – opatrując ich
rany – Józef Cyrulik, Żyd ze Swarzędza.

Dom Świerkowskich - długoletnia
siedziba lekarzy kostrzyńskich
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własnym gabinecie, jak i w mieszkaniach pacjentów. Był członkiem
Magistratu Miasta Kostrzyna, a także Dozoru Kościelnego w parafii p.w. Piotra
i Pawła. Należał do Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Z okazji
60-lecia pracy w naszym mieście w 1930 otrzymał Honorowe Obywatelstwo
Kostrzyna, a na Uniwersytecie Poznańskim odnowienie dyplomu doktora.
Miał syna Józefa i córkę Michalinę. Zmarł 22 listopada 1940 roku i pochowany
został w grobowcu rodzinnym na kostrzyńskim cmentarzu parafialnym.
W 1893 roku Kostrzyn doczekał się kolejnego lekarza. Był nim 25-letni
absolwent uniwersytetu doktor medycyny Ignacy Taczak (1868-1927),
najstarszy z pięciu braci rodem z Mieszkowa. Po 3 latach praktyki ożenił się
z Michaliną Kube, córką dr. Marcelego, wraz z którą doczekał się syna Mariana,
późniejszego oficera Wojska Polskiego. W 1900 roku wraz z teściem wszedł
też w skład Magistratu Miasta Kostrzyna. W 1906 roku po śmierci żony
przeniósł się do Ostrowa, gdzie był czynny zawodowo i społecznie.
Tradycje rodzinne na polu zawodowym kontynuował od 1899 roku syn
dr. Marcelego Kube i jego drugiej żony Marii, dr Józef Kube (1874-1922). Był,
podobnie jak ojciec, cenionym lekarzem, miał zamiar założyć w Kostrzynie
szpital w podarowanym miastu przez hrabiego Ignacego Mielżyńskiego
stylowym pałacyku przy ul. Poznańskiej. Zdobył sławę dobrego chirurga
i lekarza internisty. Był członkiem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół
Nauk.
Już w czasach Polski Niepodległej (1923-1928) prowadził w Kostrzynie swój
gabinet lekarski „U Świerkowskich” przy dawnej ul. Ogrodowej, a obecnie
ul. Szymańskiego 10, dr medycyny Włodzimierz Meissner (1887-1941), były
członek Towarzystwa Tomasza Zana, a potem lekarz 15 Pułku Ułanów Wlkp.
Był ojcem chrzestnym Krystyny Mąkowskiej.
Z rodziną Mąkowskich zaprzyjaźniony był dr medycyny Tadeusz Jagielski
(1900-1971), który miał w 1939 roku swój gabinet lekarski w Kostrzynie
w Rynku na piętrze kamienicy pod nr. 4. Na początku wojny uratował przed
aresztowaniem leśniczego w Iwnie wywieszką na jego domu „choroba
zakaźna” (tyfus). Szczęśliwie przeżył pobyt w obozie (Fort VII), by po powrocie
z niego udać się na stałe do Szczecina. Swą fachową biblioteczkę pozostawił
w Kostrzynie.
Przez krótki okres pełnił obowiązki lekarza w Kostrzynie w 1938 roku lekarz
absolwent Wszechnicy Naukowej dr Fink (pochodzenia żydowskiego).
Ogłaszał się, że przyjmuje w gabinecie przy ul. Szymańskiego 47.
Kiedy w 1937 roku osiedlił się w Kostrzynie pochodzący z Janowca absolwent
medycyny Uniwersytetu Poznańskiego dr Stefan Jezierski, nie spodziewał
się z pewnością, że jako lekarz miejski i gminny ponad pół wieku będzie
troszczył się o stan zdrowia mieszkańców Kostrzyna i okolic. We wrześniu
1939 roku jako p.porucznik rezerwy brał udział w bitwie nad Bzurą. Po
powrocie z niewoli w gabinecie przy ul. Szymańskiego 10 od lutego 1940
roku do końca wojny służył pomocą mieszkańcom okupowanego przez
Niemców Kostrzyna. Od 1945 roku organizował powojenną służbę zdrowia
w Kostrzynie, Nekli i Tulcach. Leczyły się u niego trzy pokolenia kostrzyniaków.
Przez 2 kadencje był radnym Rady Miejskiej w Kostrzynie, a w 1960 roku
stanął na czele Komitetu Budowy Szkoły – pomnika 1000-lecia. Do 1972 roku
kierował Ośrodkiem Zdrowia, przyczyniając się do pobudowania jego nowej
siedziby. Dzięki środkom z NFOZ ośrodek rozbudowano w 1985 roku.
Z małżeństwa z Jadwigą Leplawy miał syna Tadeusza i córkę Danutę. W 1976
roku przeszedł na emeryturę. Za swą działalność lekarską i społeczną zdobył
uznanie i wdzięczność. Odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski. Zmarł w 1995 roku wieku 89 lat.
Oprócz lekarzy i farmaceutów w przedwojennym Kostrzynie pożyteczną
służbę medyczną pełniły dwie położne-akuszerki: Helena Miklaszewska oraz
Stanisława Waligóra. Pomocą pielęgniarską służyły też Siostry Służebniczki
NMP. Pierwszym znanym z nazwiska dentystą-stomatologicznym był Marian
Sielski prowadzący swój gabinet w Rynku pod nr. 2. Kolejnym dentystą
w latach okupacji niemieckiej był Niemiec Ernst Hermann, mający swój
gabinet w kamienicy przy obecnej ulicy Kilińskiego 27. Po 1945 roku w tym
samym miejscu otwarła swój gabinet dentystyczny Irena Świtowa.
Od czasów niepodległości działalność na rzecz ochrony zdrowia prowadził
w Kostrzynie Polski Czerwony Krzyż.

Stanisław Paczkowski

Marceli Kube

Stefan Jezierski

Źródło ilustracji: Izba Muzealna
DALSZA CZĘŚĆ W KOLEJNYM NUMERZE
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Rozmowa
na stronie

Z Marleną Chłopicką, Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kostrzynie, rozmawiali Małgorzata Kemnitz i Łukasz Szał
z Wydziału Oświaty, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego
w Kostrzynie.

MK/ŁS: Na początku chcielibyśmy serdecznie
pogratulować objęcia funkcji kierownika
kostrzyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Przed
Panią z pewnością wiele nowych obowiązków, jakie
wyzwania czekają OPS w najbliższych czasach?
MC: Witam Państwa serdecznie. Na wstępie pragnę
powiedzieć, że objęcie przeze mnie funkcji kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie było
przemyślaną decyzją. Rola i zadania kierownika wiążą
się z dużą odpowiedzialnością, umiejętnością

Foto: Marlena Chłopicka

sprawnego kierowania zespołem oraz skutecznego
działania w obszarze szeroko rozumianej pracy
socjalnej. Uważam, że sukcesem w rozstrzyganiu spraw
oraz podejmowaniu decyzji jest prawidłowa
k o m u n i k a c j a , b u d u j ą c a p oz y t y w n e re l a c j e
międzyludzkie. Prawidłowa komunikacja ma wpływ na
dobrą atmosferę wśród współpracowników, wpływa
na efektywność pracy oraz buduje zaufanie pomiędzy
pracodawcą, a pracownikiem.
Oczywiście czeka mnie wiele nowych obowiązków, do
których będę podchodziła sumiennie i z dużym
zaangażowaniem. W chwili obecnej Ośrodek Pomocy
16

Społecznej jest w trakcie realizacji dwóch projektów w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020. Pierwszy projekt pt: „Aktywizacja Seniorów z terenu
Gminy Kostrzyn” rozpoczął się we wrześniu 2018 roku i będzie trwał
do sierpnia 2021 roku. W projekcie tym bierze udział 120
uczestników, którzy mają możliwość skorzystania ze zajęć
sportowych, florystycznych, kulinarnych, ponadto organizowane
są wyjazdy do kina, teatru lub na basen. Natomiast drugi projekt
pt: „Niesamodzielni mają wsparcie w Kostrzynie” realizowany jest
od września 2019 roku i będzie trwał do sierpnia 2021 roku,
w ramach niego organizowane są m.in. zajęcia florystyczne,
pogadanki ze specjalistami, wyjazdy do kina, teatru, na basen,
dodatkowo uczestnicy projektu mają możliwość skorzystania
z pomocy w formie usług asystenckich, opiekuńcz ych
i specjalistycznych usług opiekuńczych z zakresu rehabilitacji oraz
wsparcia psychologicznego.
Dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, każdy dzień jest
wyzwaniem. Jesteśmy po to, by świadczyć pomoc osobom tego
potrzebującym, by wspierać rodziny lub osoby na trudnych etapach
ich życia oraz udzielać porad i informacji, za pomocą których
beneficjenci będą mogli samodzielnie pokonać sytuacje kryzysowe,
wykorzystując własne zasoby i możliwości.
MK/ŁS: W tych trudnych czasach epidemii pracownicy OPS-ów
często są osobami „pierwszego kontaktu”, robiąc chociażby zakupy
w aptece, jakie jeszcze dodatkowe obowiązki w związku z epidemią
zostały przydzielone Pani pracownikom?
MC: Tak, to prawda. Pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej
często są osobami „pierwszego kontaktu”. W marcu 2020 roku całe
społeczeństwo, a także pracownicy Ośrodka Pomocy społecznej
w Kostrzynie, stanęli naprzeciw wyzwania zorganizowania pomocy
dla osób i rodzin w związku z pojawieniem się zagrożenia
koronawirusem SARS-COV-2. Sytuacja ta wymagała wzmocnienia
istniejących już rozwiązań pomocowych, zachowując maksymalne
środki bezpieczeństwa. W związku z tym pracownicy OPS przez
7 dni w tygodniu, od godziny 730 do 1900 pełnią dyżury telefoniczne,
udzielając niezbędnych informacji oraz wsparcia osobom/
rodzinom potrzebującym pomocy. Wszelkie wnioski, pisma oraz
zapytania są niezwłocznie rozpatrywane. Mieszkańcy Gminy
Kostrzyn, w szczególności seniorzy, osoby samotne i/lub
niepełnosprawne oraz osoby objęte kwarantanną mogą liczyć na
pomoc w dostarczeniu artykułów spożywczych i leków do miejsca
zamieszkania. Dodatkowym zadaniem dla pracowników było
dostarczenie maseczek dla osób 65 plus do miejsca ich zamieszkania.
W sytuacji zagrożenia osoby lub rodziny pracownicy socjalni
i asystent rodziny natychmiast podejmują działania interwencyjne
w środowisku, zachowując wszelkie środki bezpieczeństwa. W tym
trudnym okresie epidemii, kwarantanny i izolacji przed
pracownikiem socjalnym oraz asystentem rodziny stoi potrzeba
podjęcia właściwej strategi działania na „tu i teraz”, wykorzystując
możliwość współpracy z innymi instytucjami tj. policją, szkołą,
służbą zdrowia, aptekami, strażą pożarną, ośrodkami interwencji
kryzysowej, czy organizacjami pozarządowymi.
MK/ŁS: W Ośrodku Pomocy Społecznej pracuje Pani już od kilku
lat. Jakie chwile w Ośrodku wspomina Pani najmilej?
MC: Mam przyjemność pracować z profesjonalistami. Wspólnie
omawiamy wiele tematów na gruncie zawodowym i prywatnym.

Rozmowy na wielu płaszczyznach dają nam możliwość wymiany
własnych doświadczeń oraz dzielenia się wiedzą i umiejętnościami.
Jednak najmilej wspominam pierwszą rozmowę rekrutacyjną
z Panią Agnieszką Piasecką oraz Panią Hanną Rumas i pierwszy
dzień pracy 4 maja 2015 roku, kiedy zostałam bardzo ciepło przyjęta
do zespołu przez wszystkich pracowników.
MK/ŁS: W swojej ścieżce zawodowej miała Pani styczność już
wcześniej z samorządem, chociażby w Centrum Integracji
Społecznej w Pobiedziskach. A gdzie stawiała Pani swoje pierwsze
kroki, jak dalej układała się Pani kariera zawodowa?
MC: Jestem matką trójki dzieci, więc nie zawsze obowiązki domowe
pozwalały mi realizować swoje plany. Natomiast kiedy dzieci były
bardziej samodzielne, mogłam więcej czasu zagospodarować dla
siebie i podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Pierwszym krokiem,
który był też impulsem do dalszego rozwijania własnych
umiejętności i wiedzy, było podjęcie decyzji uczestnictwa
w szkoleniu pt. „Pracownik administracyjno-biurowy” w 2008 roku.
Szkolenie to pozwoliło mi odbyć staż w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Pobiedziskach, gdzie poznałam zadania z zakresu
pomocy społecznej, organizację pomocy społecznej oraz zasady
i tryb postępowania w jednostce samorządowej. Po zakończonym
stażu w 2010 roku otrzymałam ofertę pracy w Ośrodku Pomocy

Społecznej w Pobiedziskach na stanowisku „referent”. Po
zakończeniu nauki w Kolegium Pracowników Służb Społecznych
rozpoczęłam naukę w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji
w Poznaniu. Mając już uprawnienia do wykonywania zawodu
pracownika socjalnego otrzymałam propozycję pracy w Centrum
Integracji Społecznej Stowarzyszenie „Patent” w Pobiedziskach.
W roku 2015 złożyłam dokumenty na stanowisko pracownika
socjalnego w Ośrodku Pomocy społecznej w Kostrzynie. Pani
Agnieszka Piasecka, pełniąca funkcję kierownika OPS, przyjęła mnie
do pracy i stworzyła mi dalsze możliwości do podnoszenia
kwalifikacji zawodowych i rozwoju.
MK/ŁS: Sporo pytaliśmy o doświadczenie zawodowe, jednak nie
samą pracą człowiek żyje. Czym kierownik OPS-u zajmuje się
w czasie wolnym?
MC: Cenię sobie swoją rodzinę i wspólnie spędzany czas. Interesuję
się psychologią i jestem otwarta na zdobywanie wiedzy z zakresu
pracy z rodziną lub indywidualnym przypadkiem. Ponadto chętnie
eksperymentuję kulinarnie. Aktywnie organizuję dla siebie czas
wolny, w okresie letnim moim ulubionym zajęciem są prace
ogrodowe. Natomiast w okresie zimowym wraz z morsami z Klubu
„Alaska” korzystam z kąpieli wodnych.
MK/ŁS: Dziękujemy bardzo za poświęcony nam czas.

Dobra książka
biblioteka poleca i zaprasza
James Wyllie, Żony nazistów, Wydawnictwo Agora.
Margarete Himmler, Magda Goebbels, Carin Göring, Ilse Hess, Lina Heydrich i Gerda Bormann. Gdy mordowano miliony ludzi, żony najważniejszych hitlerowców żyły w luksusie, wśród zrabowanych dzieł sztuki, niewolniczej służby, jedząc warzywa i owoce z ogrodów uprawianych przy obozach koncentracyjnych. Pierwsze damy
III Rzeszy do końca wspierały niechlubną karierę swoich małżonków, rywalizując jednocześnie o swoją pozycję
w kobiecej hierarchii nazistowskiego reżimu.

Joanna Szarańska, Wyszczekana miłość, Wydawnictwo Czwarta Strona.
Na czas wyjazdu ciotki Piotr zajmuje się jej ukochanym pieskiem, Terpentyną. Okazuje się to sporym wyzwaniem,
szczególnie, że całą uwagę pechowca zaprząta płeć piękna. Gdy Terpentyna niespodziewanie znika, a ciotka
zapowiada wcześniejszy powrót, mężczyzna musi szybko odnaleźć zgubę. Pełna humoru historia o tym, że
szukając zagubionego czworonoga, można wpaść na trop miłości.

Iwona Czarkowska, Pan Kudłaty i Cztery Łapy, Wydawnictwo Papilon.
W schronisku dla zwierząt „Cztery Łapy” zaskakują nie tylko dzieciaki i zwierzaki, ale i pewien... Troll Kudłaty.
Opowieść o tym, że nie wszystko jest takie, jak się wydaje. Książka nagrodzona w V Konkursie Literackim
im. Astrid Lindgren na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży, organizowanego przez Fundację „ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom” (wiek 7+).
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Kostrzyńskie
przysmaki
ORZEŹWIAJĄCE CIASTO
paczka ciastek owsianych
pół szklanki płatków owsianych
500g chudego twarogu
1200g jogurtu naturalnego
3 łyżki ksytolitu
cytryna
mięta
żelatyna
2 galaretki owocowe
owoce

Foto: Marta Szwalec

ZAPIEKANKA

Foto: Marta Szwalec

Blendujemy paczkę ciastek owsianych, np. sasanki/ bonitki,
dodajemy pół szklanki płatków owsianych, mieszamy i wylepiamy
nimi dno blaszki. Schładzamy w lodówce min. 30 minut. 500g
chudego twarogu blendujemy z 400 g jogurtu naturalnego,
3 łyżkami ksylitolu lub innego słodzidła, startą skórką z 1 cytryny,
2 łyżkami soku z cytryny i liśćmi mięty z 2-3 gałązek. Dodajemy
dobrze rozpuszczoną, ostudzoną żelatynę bez grudek (4 łyżeczki
żelatyny z 3 łyżkami ciepłej wody), mieszamy. Wylewamy
na spód, wstawiamy do lodówki i czekamy aż masa będzie
sztywna. 2 galaretki owocowe, np. brzoskwiniową rozpuszczamy
w 500 ml wody (nie litrze!). Ostudzone miksujemy z 800g jogurtu
naturalnego. Wylewamy na ciasto, jak masa delikatnie stężeje
układamy owoce i miętę. Schładzamy.

ziemniaki
mleko
łyżeczka masła
koperek/szczypiorek
gałka muszkatołowa
mozzarella
szynka parmeńska
szparagi/cukinia
olej
czosnek
sól
Pr z ygotowujemy puree ziemniaczane
(blendujemy ugotowane ziemniaki z mlekiem,
łyżeczką masła, koperkiem/szczypiorkiem,
można dodać gałkę muszkatołową). Ziemniaki
wykładamy do naczynia żaroodpornego, na
nich kładziemy plasterki mozzarelli, szynkę
parmeńską i szparagi posmarowane olejem
z czosnkiem i solą. Pieczemy w piekarniku
w 200 st. C, aż szparagi będą miękkie,
ok. 25 minut. Szparagi można zastąpić,
np. cukinią.
Smacznego!
Marta Szwalec
Dietetyk
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Artykuł sponsorowany
Mój Świat Okularów. Przeczytaj i dowiedz się, jak dbamy o twoje bezpieczeństwo
w czasie epidemii.
Jak wygląda praca w Salonie Optycznym w czasie epidemii?
Drodzy Państwo, w mediach cały czas słyszymy o konieczności
dbania w sposób szczególny o higienę, o myciu i dezynfekcji rąk,
utrzymaniu bezpiecznego odstępu od drugiej osoby. Jeśli chodzi
o moje Salony i gabinety to zawsze, nawet kiedy nie było epidemii,
cały sprzęt w gabinecie był dezynfekowany po każdym pacjencie.
Teraz dodatkowo dezynfekujemy ladę, stoliki i wszystkie mierzone
przez klientów oprawy. Wietrzymy częściej Salon i gabinet, natomiast pacjentów umawiamy indywidualnie, dla każdego rezerwujemy godzinę po to, aby wszyscy mieli jak najmniejszy kontakt
z osobami postronnymi i dzięki temu czuli się bezpieczniej.
Czyli rozumiem, że nie zwalnia Pani tempa?
Oczywiście, że nie. Przez dwa tygodnie Salony były zamknięte, ale
cały czas moje pracownice pełniły dyżury pod telefonami. Jeśli była
taka potrzeba, przyjeżdżałam na miejsce, przeprowadzałam badania, dobierałam okulary lub wykonywałam naprawy. O ile oczywiście była taka możliwość, gdyż wiele firm nie pracowało, także
mieliśmy problem z częściami zamiennymi. Ale robiłam wszystko,
co w mojej mocy, aby pomóc
klientom.
Nie bała się Pani, że się Pani naraża?
W pracy mamy maski i rękawice,
w gabinecie dodatkowo przyłbice.
Mam ponad siedem tysięcy klientów w bazie. Ci ludzie, przychodząc
do moich Salonów, zaufali mi
i mojemu zespołowi. Dlatego też
czuję się odpowiedzialna za nich
i ich komfort widzenia. Klienci
muszą wiedzieć, że mogą na nas
liczyć, że jesteśmy do ich dyspozycji nawet wtedy, kiedy przychodzi
kryzys. Sporo osób ma tylko jedne
okulary i kiedy się zepsują robi się
problem. Nie mogą pracować, nie
mogą nic przeczytać. Trzeba im
wtedy natychmiast pomóc, dlatego jeśli była taka potrzeba otwierałam Salony i przyjmowałam
klientów.
Brzmi to nie jak opowiadanie
o pracy, ale o pasji.
Tak zgadza się, moja praca jest
moją pasją. Uwielbiam spędzać

w niej czas, mam niesamowitą satysfakcję w poprawianiu klientom
komfortu widzenia lub dobieraniu nietuzinkowych opraw, których
w moich Salonach są tysiące. Kiedy widzę uśmiechniętą, zadowoloną minę klienta, który z radością spogląda w lustro czuję dumę
z tego, co robię. Do moich Salonów zatrudniam osoby z pasją,
które chcą pracować i lubią kontakt z ludźmi, dzięki temu ludzie
nam ufają, a przede wszystkim lubią do nas przychodzić.
Wspomniała Pani, że macie ponad siedem tysięcy klientów.
To imponująca liczba.
Tak to prawda, należy jeszcze wspomnieć, że większość tych osób
robiła już kilka par okularów. Ludzie do nas wracają, przyprowadzają całe rodziny. Dla mnie to dowód na to, że obrałam słuszny
kierunek, że to, co robię, ma sens. Najlepszym dowodem na to, że
warto się rozwijać, szkolić i dbać o klientów jest to, iż w tym roku,
podobnie jak w poprzednim, moja firma została wyróżniona przez
firmę Essilor – lidera na rynku optycznym – dyplomem Złotego
Specjalisty w sprzedaży soczewek progresywnych Varilux.
W 2019 roku sprzedaliśmy ponad
700 par okularów progresywnych
naszym klientom, jesteśmy w czołówce w Polsce. A to wszystko
dzięki temu, że mamy najlepszy
sprzęt, komputery i iPady, służące
do bardzo precyzyjnych pomiarów,
niezbędnych do zakupu najnowocześniejszych szkieł, szytych na
miarę. Jednak przede wszystkim
ten sukces zawdzięczamy naszym
klientom, którzy nam zaufali, powierzyli pod opiekę swój wzrok,
którzy cały czas do nas wracają i na
których zawsze możemy liczyć.
Jeśli ktoś z Państwa chciałby dołączyć do rodziny Świata Okularów
serdecznie zapraszamy do odwiedzenia moich Salonów. Wszystkie
Salony są otwarte, przeprowadzamy badania i dobieramy okulary.
Środa Wlkp, ul. Czerwonego
Krzyża 12/2, tel. 786229846
Kostrzyn, ul. Dworcowa 4c/3,
tel. 793047160
Swarzędz, ul. Grudzińskiego 7/7,
tel. 786202415
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OGŁOSZENIA DROBNE
- Wynajmę mieszkanie 41 m2 we
Wrześni przy ul. Daszyńskiego.
Mieszkanie składa się z pokoju
z aneksem kuchennym, sypialni,
łazienki, korytarza, komórki lokatorskiej oraz miejsca postojowego. Mieszkanie w pełni urządzone,
gotowe do zamieszkanie. Bardzo
dobra lokalizacja, tel. 502 296 848
- Zatrudnię na umowę o pracę do
prac wykończeniowych, może byc
również osoba do przyuczenia,
więcej informacji pod nr. telefonu
607 304 490
- Masz problem z komputerem,
z internetem - vip-tech.pl, zadzwoń 605 233 576
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Strażackie
wydarzenia

Liczba interwencji, związanych z pożarami, ciągle wzrasta. Kostrzyńscy strażacy ponownie ostrzegają przed suszą i niebezpieczeństwem wypalania traw, gałęzi, palenia śmieci w przydomowych
kotłowniach. Segregujmy odpady! To nic nie kosztuje, a zapewniamy bliskim i sobie czyste powietrze.

Interwencje strażaków w gminie Kostrzyn:
1 maja – zabezpieczenie miejsca kolizji samochodu osobowego
na trasie DK92.

8 maja – gaszenie pożaru śmieci w Iwnie.
11 maja – neutralizacja plamy ropopochodnej w Paczkowie.
16 maja – gaszenie pożaru budynku wielorodzinnego w Kostrzynie.
19 maja – gaszenie pożaru traw na nieużytku w Kostrzynie.
20 maja – neutralizacja plamy ropopochodnej w Kostrzynie.
25 maja – gaszenie pożaru w Siekierkach Wielkich. Po dojeździe na
miejsce stwierdzono, że na szczęście to tylko ognisko. Na miejscu
interweniowały OSP Gowarzewo, OSP Kleszczewo i OSP Kostrzyn.
28 maja – gaszenie pożaru sadzy w przewodzie kominowym
w budynku mieszkalnym w Kostrzynie przy ul. Akacjowej.
29 maja – usuwanie konaru drzewa na drodze Kostrzyn-Pobiedziska
w miejscowości Tarnowo.
Ryszard Kubiak
Prezes ZOMGZOSP RP w Kostrzynie
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Maj niestety zakończył się smutkiem braci strażackiej,
ponieważ odszedł z szeregów OSP Gułtowy na wieczny
spoczynek Druh Krzysztof Żurek. Przyjaciel, osoba, która
zawsze ciepło i sympatycznie podchodziła do życia i była
bardzo przyjazna dla wszystkich Druhów i Druhen OSP.
Krzysztof był druhem od najmłodszych lat , już w latach
80. wstąpił w szeregi OSP Gułtowy. W Zarządzie OSP
Gułtowy pełnił funkcje między innymi Naczelnika,
Prezesa oraz członka Zarządu OMGZOSP RP w Kostrzynie.
W czasie swojego życia wielokrotnie uczestniczył
w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ratując ludzkie życie
i mienie. Brał udział w uroczystościach strażackich,
patriotycznych i religijnych. Ponadto zawsze służył radą
i pomocą młodszym kolegom. Dla Krzysztofa, naszego
wspaniałego Druha, nie było rzeczy niemożliwych do
zrealizowania.
Nie łatwo wypowiedzieć słowa pożegnania: „Żegnaj
Druhu”, szczególnie, gdy odchodzi człowiek tak ceniony
i zasłużony.

Z kroniki
policyjnej

Majowe interwencje kostrzyńskich policjantów
były niezwykle różnorodne. Udało im się m.in.
zatrzymać mężczyznę posiadającego znaczne
ilości narkotyków, ująć kilku pijanych kierowców, a także zabezpieczyć miejsce tragicznego
wypadku drogowego w Czerlejnku.

Nie zatrzymał się do kontroli drogowej.
4 maja na drodze S5 Inspektorzy Transportu Drogowego przy użyciu sygnałów
świetlnych i dźwiękowych wydali polecenie zatrzymania się do kontroli drogowej
kierującemu samochodem marki Ford Focus. Kierujący nie zatrzymał się i kontynuował jazdę, a po zatrzymaniu pojazdu przed posesją oddalił się. Za powyższy czyn kodeks karny przewiduję karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do
5 lat.
Kradzież pieniędzy
15 maja w Trzeku doszło do kradzieży pieniędzy. Sprawca, wykorzystując
otwarte okno w budynku jednorodzinnym, dokonał kradzieży pieniędzy
w kwocie 600 złotych.
Pożar kamienicy.
16 maja z nieustalonych dotychczas przyczyn doszło do pożaru kamienicy
w Kostrzynie przy ul. Kilińskiego. W wyniku działania ognia całkowitemu zniszczeniu uległo poddasze budynku. Następnego dnia w miejscu pożaru dokonano
oględzin budynku z udziałem biegłego z dziedziny pożarnictwa. W powyższej
sprawie wszczęto postępowanie, mające na celu wyjaśnić przyczynę pożaru.
Nietrzeźwy kierowca.
17 maja w Węgierskim zatrzymany został 63-letni kierujący samochodem marki
Renault Clio. Stan nietrzeźwości, w jakim się znajdował, wynosił prawie 1,4 promila alkoholu we krwi. Tego samego dnia na ul. Grunwaldzkiej u kierującego
samochodem marki Ford Focus 32-letniego obywatela Ukrainy policjanci stwierdzili stan nietrzeźwości wynoszący 0,6 promila alkoholu we krwi. Za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 2.
Kradzież pojazdu.
W nocy z 19 na 20 maja w Kostrzynie z ul. Liliowej został skradziony Hyundai i20.
Starty oszacowano na 23 000 złotych.
Tragiczny wypadek.
1 czerwca 2020 roku w Czerlejnku doszło do wypadku drogowego, w wyniku
którego śmierć na miejscu poniósł 10-letni chłopiec. Śledztwo w tej sprawie
prowadzi Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu pod nadzorem Prokuratury Rejonowej we Wrześni.

Posiadał narkotyki.
5 maja w Siedlcu policjanci z Komisariatu Policji w Kostrzynie zatrzymali 33-letniego mężczyznę podejrzanego o posiadanie narkotyków. Podczas kontroli policjanci
ujawnili w samochodzie, w którym
znajdował się mężczyzna, kilkadziesiąt porcji amfetaminy i tabletek extasy. Narkotyki zostały zabezpieczone, a 33-latek został doprowadzony do Komisariatu Policji
w Kostrzynie. Podejrzany usłyszał
zarzut posiadania oraz udzielania narkotyków, co zagrożone jest
karą pozbawienia wolności do lat
3. W powyższej sprawie prowadzone jest postępowanie mające na
celu wyjaśnić, czy zatrzymany
mężczyzna rozprowadzał na terenie gminy Kostrzyn narkotyki.
Do kolejnego zatrzymania mężczyzny podejrzanego o posiadanie
narkotyków doszło 1 czerwca
w godzinach rannych. W Wiktorowie zatrzymano 25-letniego mieszkańca tejże wsi, przy którym ujawniono 5 gram marihuany. Za posiadanie narkotyków przewidziana
jest kara do 3 lat pozbawienia
wolności.

asp.sztab. Piotr Kubicz

Akcja poboru krwi, ze względu na szczególne zachowanie zasad bezpieczeństwa i przestrzeganie
surowych wytycznych związanych z epidemią, odbyła się w maju dwukrotnie, w podziale na
dwie tury: 15 i 22 maja. Jak zawsze członkowie klubu HDK w Kostrzynie nie zawiedli. 15 maja
do akcji przystąpiło 37 osób, krew oddało 32, a w sumie pozyskano 14,4 litrów krwi. 22 maja do
akcji zgłosiło się 52 dawców, krew oddało 37, pozyskano 16,650 ml tego drogocennego daru
życia. W sumie w dwóch poborach uzyskano 30,650 litrów krwi.
Dziękujemy za tak liczne zainteresowanie i przepraszamy za wszelakie niedogodności.
Zarząd klubu HDK Kostrzyn
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Kronika
sportowa

Obiekty sportowe w Gminie Kostrzyn
w czasie epidemii koronawirusa

Boisko wielofunkcyjne w Siekierkach otwarte!
Istnieje już możliwość korzystania z boiska wielofunkcyjnego
w Siekierkach. Boisko otwarte jest jednak z pewnymi ograniczeniami,
związanymi z obowiązującym stanem epidemii. Korzystanie
z boiska możliwe tylko po wcześniejszej rezerwacji pod numerem
telefonu: 661 674 873. Boisko czynne jest w godzinach 1400-2100
(poniedziałek-piątek) oraz w weekend po wcześniejszej rezerwacji.
Obowiązkowe jest dezynfekowanie rąk.
To już piąty tego typu obiekt wielofunkcyjny, w poprzednich latach
oddane do użytku zostały boiska w Gułtowach, Brzeźnie, Czerlejnie
i Kostrzynie (ul. Andrzejewo).
Łukasz Szał

Foto: Łukasz Szał

Kamila Kotecka z Kryształową Kulą!
Mieszkanka Gułtów, zawodniczka Reprezentacji Polski w unihokeju
i bramkarka PKS MOS Zbąszyń Kamila Kotecka odebrała nagrodę
dla najlepszej zawodniczki sezonu 2019/2020 – Kryształową Kulę.
Serdecznie gratulujemy kolejnego sukcesu!
Łukasz Szał

Szanowni Państwo, poniżej przypominamy zasady
wynajmu obiektów sportowych w Gminie Kostrzyn.
Prosimy o zastosowanie się do poniższych wytycznych.
W związku z ogłoszeniem przez Prezesa Rady Ministrów
zniesienia kolejnych obostrzeń w zakresie korzystania
z obiektów sportowych informujemy, że od poniedziałku 18 maja 2020 roku istnieje możliwość korzystania
z boisk wielofunkcyjnych w naszej gminie, a od 25 maja
2020 roku również wynajem hal sportowych.
Zgodnie z informacją rządową na boiskach wielofunkcyjnych będzie mogło jednocześnie do 150 osób.
Korzystanie z boisk możliwe jest tylko po uprzedniej
rezerwacji, w tym celu należy skontaktować z opiekunami obiektów:
Boisko w Brzeźnie – Jacek Pasek, tel. 602 646 077,
boisko czynne w godzinach: poniedziałek, wtorek,
czwartek 1600-1815, środa, piątek 1600-2100;
Boisko w Czerlejnie – Janina Koszarek, tel. 782 129 985,
poniedziałek-piątek 1700-2100;
Boisko w Gułtowach – Maria Skibińska, tel. 508 059 298,
poniedziałek-piątek 1500-2100;
Boisko przy ul. Andrzejewo w Kostrzynie – ks. Mateusz
Napierała, tel. 507 632 392, poniedziałek-piątek
1400- 2000;
Boisko w Siekierkach Wielkich – Martyna Dolata,
tel. 661 674 873, poniedziałek-piątek 1400-2100.
Istnieje również możliwość korzystania z wyżej wymienionych boisk w weekendy po wcześniejszym uzgodnieniu z opiekunem obiektu.
Przypominamy również, że od 4 maja korzystać można
z boiska Orlik 2012 w Kostrzynie, w celu rezerwacji tego
obiektu prosimy o kontakt z Tomaszem Krzyżanem pod
numerem: 518 125 073. Orlik czynny jest w godzinach:
poniedziałek-piątek 1500-2200, sobota 1200-2200, niedziela 1400-2200.
Zgodnie z rozporządzeniem informujemy, że Administrator obiektu uprawniony jest do: weryfikacji liczby
osób korzystających z obiektu lub sprzętu; udostępnienia obiektu z wyłączeniem możliwości korzystania
z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą); dezynfekcji
urządzeń i sprzętu sportowego po każdym użyciu
i każdej grupie korzystających. Osoby korzystające
z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji
rąk wchodząc i opuszczając obiekt!
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
z 16 maja 2020 roku otwarte zostały także hale
sportowe.
W związku z powyższym, w Gminie Kostrzyn od poniedziałku 25 maja 2020 roku czynne są wszystkie sale
sportowe znajdujące się przy Szkołach Podstawowych
na terenie Gminy Kostrzyn z zachowaniem dotychczasowych umów oraz rezerwacji, którą należy wcześniej
potwierdzić administratorowi obiektu. Na obiektach
obowiązują również obowiązuje wyżej wspomniane
restrykcje.
Łukasz Szał

Foto: Krzysztof Zawadzki
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VIII Kurdeszowa
(Za)Dyszka zdalnie!

Do poniedziałku 8 czerwca 2020 roku włącznie 167 osób
zameldowało się na wirtualnej mecie VIII edycji Kurdeszowej
(Za)Dyszki. Początkowo bieg wirtualny był możliwy do 31 maja,
jednak organizatorzy zdecydowali się przedłużyć możliwość
pokonania trasy pięciu lub dziesięciu kilometrów do 30 czerwca
br. Aby wziąć udział w kurdeszowym biegu, należy wybrać trasę
5 lub 10 km, wydrukować numer startowy dostępny na stronie
www.kurdeszowazadyszka.pl (lub poniżej) i wpisać na niego
swoje imię, następnie przebiec (lub przejść z kijkami) dystans
z aplikacją mobilną, przesłać zdjęcie aplikacji potwierdzające,
że przebiegliśmy dystans oraz zdjęcie własne z numerem
startowym, w mailu należy też wpisać oświadczenie dostępne
na stronie internetowej biegu. Po spełnieniu wszystkich
wymogów można odebrać medal w Biurze Podawczym Urzędu
Miejskiego w Kostrzynie.
Jak wygląda przegląd uczestników Kurdeszowej (Za)Dyszki?
Spośród 167 osób – 36% stanowiły kobiet, a 64% mężczyźni.
79 osób przebiegło dystans 10 kilometrów, a 87 zdecydowało
się, na krótszy, pięciokilometrowy dystans. 43% biegaczy
Foto: Uczestnicy Kurdeszowej (Za)Dyszki
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zdecydowało się na bieg na terenie naszej gminy,
z dalszych zakątków kraju i nie tylko biegi miały miejsce
w Bełchatowie, Sopocie, Radomiu, Nowej Soli oraz
Krzemieńczuku na Ukrainie, jednak aż 95% uczestników
biegło na terenie Wielkopolski. Najszybciej z Pań trasę
10 kilometrów pokonała Anna Szymańska z Kostrzyna
w czasie 48:02, z Panów najszybszy był Jarosław
Witkowski z Markowic. Na dystansie 5 kilometrów
najszybsza była Zofia Biskupska z Kostrzyna – 25:09,
a najszybszy Marek Szymczak z Brzeźna – 19:13.
Organizatorzy przewidzieli także 5 nagród losowych
wśród uczestników oraz nagrodzili najlepsze stylizacje
wśród biegaczy w maseczkach. Gratulacje dla wszystkich
uczestników VIII Kurdeszowej (Za)Dyszki!
Wszystkich chętnych do udziału w biegu zachęcamy
do wycięcia numeru startowego, znajdującego się
w aktualnym numerze Kostrzyńskie „ABC”.
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