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Słowem
wstępu
Od nowego roku… W tym roku…W tym roku już na pewno… No właśnie,
o czym pomyśleli Państwo o północy, kiedy niebo rozświetliły światła,
szampan wystrzelił z odkorkowanej butelki, a grono najbliższych zaczęło
składać Państwu życzenia?
Postanowienia noworoczne są jak nawyk, którego nie lubimy, ale którego
pozbyć się nie możemy, nie ważne jak bardzo próbujemy. Nawet jeśli
z uporem twierdzimy, że „nie, nie robię postanowień”, podświadomie oczekujemy przy zmianie daty w kalendarzu jakiejkolwiek poprawy. Czyżby
gdzieś głęboko tkwiła w nas jeszcze pozostałość po odległych czasach, kiedy wierzono, że Nowy Rok to idealny moment na powierzenie sile wyższej
swoich próśb z nadzieją, że się spełnią? Albo też zwyczajnie sprawia nam
przyjemność wizja samorozwoju, potencjału, który tkwi w tym magicznym
czasie, gdy wszystko staje się prawdopodobne. Bo jeśli nie od nowego
roku, to od kiedy?
Większość z nas na hasło „postanowienia noworoczne” myśli o diecie, ćwiczeniach, rzucaniu palenia czy nabywaniu nowych zdolności zawodowych.
Plotka głosi, że kiedyś komuś się to wszystko udało. Jeśli tak, składam serdeczne, podszyte nieco zawiścią, gratulacje. Od jakiegoś czasu jestem zdania, że w kwestii postanowień należy mierzyć siły na zamiary i staram się
sobie nie obiecywać zbyt wiele. W końcu małe wymagania to małe rozczarowanie, prawda? Przed poprzednim sylwestrem zażyczyłam sobie jedynie, żeby było lepiej niż poprzednio. Jak to w życiu bywa, spełniło się częściowo i w zasadzie więcej z tych zmian kłopotu niż pożytku. Ale w tym
roku odświeżam ten punkt na liście i mocno trzymam kciuki, żeby jednak
się udało w 100%. A nawet jeśli nie – do trzech razy sztuka! Życzenia życzeniami, ale ostatecznie i tak wszystko zależy od nas samych i decyzji, które
podejmujemy.
Moment, kiedy stare zmienia się w nowe, a pomiędzy nimi pojawia się
odrobina szaleństwa i chaosu, to doskonała okazja nie tylko na szampańską zabawę i naiwną, ale posiadającą swój urok wiarę w przyszłość, ale także na refleksję dotyczącą tego, co tak naprawdę chcemy wymienić na
„nowe”; co, jako „stare”, pozostawić za sobą. Chwila odpowiednia na przewartościowanie poglądów i założeń, dostrzeżenie tego, co, dotychczas
ulotne, staje się osiągalne i zauważalne. Ostatni rok nie oszczędził nikogo
i sprawił, że zaczęliśmy cenić wszystko, co wcześniej było lekceważone
i brane za pewne. W tym roku, 2021, nie popełniajmy tych samych błędów,
nie porzucajmy wiedzy, nie zapominajmy o doświadczeniach. Pielęgnujmy
to, co sprawia radość. Dbajmy o siebie, o bliskich i nieznajomych. Wypełnijmy kolejne miesiące pozytywnymi emocjami, dobrymi przeżyciami, uśmiechem – i dzielmy się tym wszystkim z innymi. Pracujmy nad sobą tak, abyśmy, zamiast spełniać narzucone oczekiwania, świetnie czuli się we własnej
skórze. Od jakiegoś czasu chodzi mi po głowie fragment piosenki: Maybe
we can find a place to feel good and we can treat people with kindness. Znajdźmy przysłowiową arkadię –tę, w której będziemy po prostu czuć się dobrze.
Cokolwiek to dla Państwa znaczy.
Zapraszam do lektury pierwszego w 2021 roku numeru „Kostrzyńskiego
ABC”!

Fot. C. Szczepanik

Natalia Majchrzak
Redaktor naczelna
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Kostrzyńskie
aktualności
Z rozwagą witaliśmy Nowy 2021 Rok
W sylwestrową noc niebo i przystrojone ulice Kostrzyna świeciły odblaskami wybuchających
nad miastem fajerwerków. Szczególne nasilenie ich miało miejsce ok. godz. 2400 w centrum
i na naszych osiedlach mieszkaniowych. Ruch na ulicach miasta i okolicznych wsi niemal
ustał, a tu i ówdzie wychodzili przed swoje domostwa mieszkańcy, by podziwiać całe serie
z hukiem błyskających na tle nieba ognistych wystrzałów. Tylko zwierząt było żal!
Fot. K. Adamska

Telewizja godnie upamiętniła naszego Rodaka
W niedzielę 20 grudnia o godz. 1900 w programie TVP Historia zaprezentowany został film pt.:
Kanał Augustowski – dzieło życia Ignacego Prądzyńskiego. Pierwsze kadry filmu pokazały
znajdującą się we wsi Sanniki pamiątkową tablicę, umocowaną na murze okalającym dawny
dworek, w którym urodził się w 1792 roku sławny inżynier i generał Ignacy Prądzyński. Twórcy filmu wcześniej odwiedzili Kostrzyn i Sanniki.

Fot. M. Kemnitz

Wspólne przedsięwzięcie Poczty Litewskiej i Polskiej
W 2020 roku Poczta Litewska wydała znaczek pocztowy wartości 0,81 euro z okazji 500-lecia
urodzin Wielkiego Księcia Litewskiego i Króla Polski Zygmunta Augusta. Zygmunt August
przeszedł do historii jako ten, który doprowadził do zawarcia w 1569 roku Unii Polski, Litwy
i Rusi jako wspólnej Rzeczypospolitej trojga narodów. Na znaczku pokazano portret króla
i jego małżonki Barbary Radziwiłówny. Ukazał się też znaczek pocztowy polski o wartości
3,30 zł.

Bogata oferta kalendarzowa
Fot. K. Matysek

Fot. M-GOK

Stało się wieloletnią tradycją, że staraniem Gminy Kostrzyn ukazuje się co roku gminy kalendarz. W tym roku także wydano kalendarz ścienny, 4-częściowy, na rok 2021 z kolorową
okładką przedstawiającą panoramę miasta Kostrzyna z lotu ptaka (drona), kościół parafialny
w Iwnie oraz pałac Bnińskich w Gułtowach. Dla potrzeb samorządowców wydany został
w formie książkowej kalendarz Powiatu Poznańskiego, zawierający ilustracje z 17 gmin naszego powiatu, liczne mapy i informacje. Niezwykłym okazał się wydany przez władze Miasta
Poznania kalendarz ścienny dużego formatu pod tytułem „Chrześcijanie, Żydzi i Muzułmanie
razem”. Zawarte w nim barwne ilustracje mówią o tym, jak w ciągu roku kalendarzowego
obchodzą swoje święta wyznawcy różnych religii zamieszkali w stolicy Wielkopolski i jak
pięknie się różnią.

Kostrzyńskie „morsy” coraz odważniejsze
Nasza gmina doczekała się skromnej grupki miłośników zimowych kąpieli, nazywanych morsami. Tymi śmiałkami są zarówno mężczyźni, jak i panie w różnym wieku, którzy dla zdrowia,
w stroju kąpielowym z obowiązkową czapeczką na głowie hartują swój organizm. Wszystko
odbywa się z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarnych nie częściej niż raz w tygodniu.
Fot. M. Śliwińska

Liczba mieszkańców Gminy Kostrzyn na dzień 31 grudnia 2020 roku
Według informacji Biura Ewidencji Ludności Urzędu Miejskiego Gminę Kostrzyn zamieszkiwało ogółem 18 208 mieszkańców zameldowanych na stałe, w tym zamieszkałych w mieście
9 349, na wsiach 8 859. Liczba kobiet wynosiła 9 835, a mężczyzn 8 373. Czasowo było zameldowanych 212 osób. Dla porównania w roku 2015 było nas 17 375 mieszkańców. W 2020
roku urodziło się 217 dzieci, zmarły 164 osoby. Przyrost naturalny wyniósł 53 osoby.
K.M.

Fot. UM Kostrzyn
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Wiadomości
gminne
Krzysztof Zawadzki z Nagrodą Rycerza Kostro!
Krzysztof Zawadzki, mieszkaniec Gułtów, nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Gułtowach, trener i prezes UKS-u Victoria
Gułtowy otrzymał z rąk Burmistrza Gminy Kostrzyn Szymona Matyska nagrodę Gminy Kostrzyn Rycerz Kostro.
Taką decyzję podjęła Kapituła Nagrody w poniedziałek
23 listopada, obradująca w trybie zdalnym. Drugim
z kandydatów zgłoszonych do nagrody był Radosław
Dogoński.
Uzasadnienie wyboru: Krzysztof Zawadzki od lat związany jest zawodowo ze Szkołą Podstawową im. Arkadego
Fiedlera w Gułtowach, gdzie przekazuje swoją wiedzę
i umiejętności jako nauczyciel wychowania fizycznego,
a także stara się zachęcić uczniów do gry w unihokeja.
Każdemu z mieszkańców myślącemu o unihokeju przychodzi na myśl osoba trenera Krzysztofa Zawadzkiego,
który unihokej w Gułtowach rozwijał już od lat 90. poprzedniego stulecia. W rozwijaniu tej dyscypliny nie
przeszkadzał początkowy brak warunków w postaci hali
sportowej w Gułtowach. Odpowiedzią na powstanie
hali, świadczącą o determinacji w rozwoju tej dyscypliny
sportu przez Krzysztofa Zawadzkiego, było powstanie
Uczniowskiego Klubu Sportowego Victoria Gułtowy.
Klub sportowy, nad którym pieczę w roli prezesa oraz
trenera sprawuje właśnie Pan Krzysztof, swoje pierwsze
sukcesy odniósł już w 1999 roku, kiedy młodzicy z Gułtów zdobyli wicemistrzostwa kraju na III Mistrzostwach
Polski Młodzików w Siedlcu.
Przez kolejne lata sukcesów nie brakowało, a warto odnotować, iż Krzysztof Zawadzki wychował dwóch reprezentantów kraju w osobach Bartosza Burka oraz Kamili
Kosteckiej. Klamrą, która znakomicie spaja historię unihokeja w naszej gminie jest powtórzenie sukcesu z Siedlca w ubiegłym roku, kiedy to po raz kolejny młodzicy
UKS-u Victoria Gułtowy zdobyli wicemistrzostwo kraju
na turnieju finałowym w Zielonce w maju 2019 roku.
Wreszcie od sezonu 2020/21 seniorzy gułtowskiego klubu dołączyli do rozgrywek I ligi unihokeja, z dumą reprezentując swoją miejscowość oraz rozsławiając dobre
imię naszej gminy na arenie krajowej.
Oprócz trenerskiego zacięcia Krzysztof Zawadzki wykazuje się również jako organizator imprez sportowych
w ramach Szkoły Podstawowej w Gułtowach oraz turniejów na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Przez wiele lat laureat był także członkiem zarządu Polskiego
Związku Unihokeja. Wartym podkreślenia jest również
fakt, że Pan Krzysztof jest człowiekiem, na którego bezinteresowne wsparcie zawsze można liczyć, a dzięki pracowitości i życzliwości cieszy się głębokim szacunkiem
lokalnej społeczności.

Fot. Ł. Szał

Łukasz Szał
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Postępują prace w ulicy Pałacowej w Gułtowach
W ramach inwestycji w ulicy Pałacowej postępują prace. Wykonywana jest nowa nawierzchnia oraz chodniki, następnie utwardzone zostaną także miejsca postojowe. Realizacją robót w ulicy Pałacowej w Gułtowach zajmuje się firma Zakład Drogowy Transportowy Sławomir Begier z siedzibą w Nekli. Wartość zadania to
417 000 złotych.
UM Kostrzyn

Fot. M. Matuszewski

Postępują prace przy budowie chodnika
w Ignacewie!
Powoli widać postępy prac przy budowie chodnika wzdłuż ulicy
Ignacewo w Kostrzynie. Wykonawcą robót jest Zakład Drogowo-Transportowy Sławomir Begier z siedzibą w Nekli. Wartość wykonywanego zadania to nieco ponad 200 tysięcy złotych. Inwestycja wykonywana jest zgodnie z wnioskiem Radnej Rady Miejskiej
Beaty Jankowiak. Budowa chodnika ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców tej części Kostrzyna.
UM Kostrzyn

Fot. M. Matuszewski

Instalacja do zagospodarowania wody opadowej
w Czerlejnie zakończona!
Informujemy o zakończeniu inwestycji pn. „Kostrzyńska Kampania Hydrologiczna – instalacja do zagospodarowania wody opadowej przy budynku Szkoły Podstawowej w Czerlejnie”, w ramach
projektu został zbudowany obiekt retencyjny wraz z instalacją,
który zbiera wodę opadową i roztopową powstającą na zadaszonej części budynku Szkoły Podstawowej w Czerlejnie.
Zbiornik został umieszczony w wykopie, jest wyposażony w hydrofor, pompę, odpowiednie orurowanie i kran czerpany. Zebrana woda będzie wykorzystywana do podlewania terenów zielonych w obrębie obiektu szkoły.
Zadania współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu pn. „Deszczówka”.
UM Kostrzyn

Wznowienie prac przy drogach dojazdowych do
tunelu!
Na przełomie roku zostały wznowione prace przy drogach dojazdowych prowadzących do największej gminnej inwestycji – tunelu pod trasą kolejową E20. Wykonawca, firma Zakład Drogowy
Transportowy Sławomir Begier z siedzibą w Nekli powróciła
już do prac związanych z budową dróg po obu stronach inwestycji, tj. ulic Czesława Miłosza oraz Średzkiej. W kolejnym etapie prac
planowana jest budowa ulicy Nad Strumieniem.
Łukasz Szał
Fot. AC Media
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Nowe żłobki w Gminie Kostrzyn

Fot. M. Matuszewski

4 500 000 zł na budowę żłobków w Kostrzynie i Siekierkach!
Gmina Kostrzyn na początku października 2020 roku
złożyła wnioski o dofinansowanie, z dwóch źródeł, zadania polegającego na budowie żłobków w Kostrzynie i Siekierkach Wielkich. Pierwszym źródłem pozyskanych środków zewnętrznych jest Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „MALUCH+”, w ramach którego 16 grudnia 2020 roku Burmistrz Gminy
Kostrzyn Szymon Matysek podpisał oświadczenie
o przyjęciu dotacji w wysokości 2 310 000 zł na tworzenie nowych miejsc w żłobkach na terenie gminy
Kostrzyn.
– Kolejny wielki projekt inwestycyjny w naszej gminie
z myślą o najmłodszych mieszkańcach – mówi Szymon
Matysek, Burmistrz Gminy Kostrzyn. – Po nowo otwartym publicznym Przedszkolu nr 2 dopełniamy naszą
ofertę edukacyjną. Ruszamy z budową dwóch żłobków.
Instytucji, o której od lat się mówiło i w końcu pojawi się
na mapie naszej gminy. To też ważne w kontekście możliwości szybkiego powrotu rodziców na rynek pracy po
okresie macierzyńskim.
– Zgodnie z założeniami obiekty nowych żłobków mają
powstać do końca 2021 roku. Budynki żłobków będą parterowe z salami edukacyjnymi, wypoczynkowymi oraz
pełnym węzłem sanitarnym – mówi Waldemar Biskupski, Zastępca Burmistrza Gminy Kostrzyn. – Zakładamy
budowę podobnych obiektów o powierzchni ok. 230 m2
każdy. Powstaną również place zabaw m.in. z zadaszonymi piaskownicami. Od lat inwestujemy w rozwój i poprawę warunków edukacji i opieki nad najmłodszymi
mieszkańcami naszej gminy. Wysoki standard infrastruktury z całą pewnością przekłada się na podnoszenie
jakości kształcenia.
Drugim źródłem finansowania jest Wielkopolski
Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020,
w którym przewidziano Działanie 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy
z powodu opieki nad małymi dziećmi. Wniosek Gminy
Kostrzyn pozytywnie został oceniony pod względem
formalnym i obecnie jest na etapie negocjacji. Wartość
kwoty dofinansowania ma wynieść ok. 2 700 000 zł.
– Środki te mają być przeznaczone na prowadzenie żłobków w okresie pierwszych 18 miesięcy – mówi Paulina
Bankiewicz, Kierownik Wydziału Oświaty, Promocji
i Sportu. – Będą one wydatkowane na wyposażenie placówek, ich utrzymanie i wynagrodzenia kadry. Spowoduje to, że zgodnie z założeniami Projektu, przez wskazany wyżej okres, koszty ponoszone przez rodziców zostaną zminimalizowane.
Każdy z nowych żłobków zaprojektowany jest na
35 miejsc. Powstaną one w Kostrzynie przy ul. Powstańców Wielkopolskich (pomiędzy Orlikiem
a Przedszkolem nr 2) oraz w Siekierkach przy ul. Grabowej 3.
Całkowity koszt projektu ma wynieść 5 500 000 zł,
w tym środki zewnętrzne 4 500 000 zł (WRPO + MALUCH+) i środki własne w wysokości 1 000 000 zł. Umowy o przyznaniu dofinansowania z obu źródeł mają
zostać podpisane w styczniu 2021 roku.
Paulina Bankiewicz
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Budżet na 2021 uchwalony!
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn, 17 grudnia 2020 roku, Radni podjęli uchwałę budżetową na 2021 rok. Dochody gminy mają
wynieść 99 795 000 zł, a wydatki 104 795 000 zł.
Największe wpływy do budżetu gminy to udział w podatku od osób fizycznych, stanowiące ponad 21 mln złotych, świadczenia wychowawcze 22 mln zł, wpływy z podatku od nieruchomości, które szacowane są na kwotę 11 mln zł, subwencja oświatowa – 15 mln zł. Gmina zamierza również sprzedać nieruchomość przy ulicy Grunwaldzkiej, za kwotę nie mniejszą niż 12 mln zł. Docelowo ma tam powstać nowe osiedle
mieszkaniowe. Gmina planuje też emisję obligacji na kwotę 9 800 000 zł.
Najwięcej środków z budżetu gminy przeznaczone jest na oświatę, to ponad 34 mln zł przy subwencji z budżetu państwa w kwocie 15 mln
zł. Kolejna pozycja to świadczenia 500+, które pochłoną ponad 22 mln złotych. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 mln złotych.
Najważniejszymi inwestycjami mają być kontynuacja budowy tunelu wraz z układem komunikacyjnym, kolejny etap budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego w Gułtowach, budowa i modernizacja dróg m.in. w Glince, Gułtowach, Siedlcu, Siedleczku, Siekierkach, Libartowie,
Wiktorowie, Wróblewie i Kostrzynie.
Będziemy także budować oświetlenia na terenach wiejskich oraz modernizować świetlice. Samorząd planuje w przyszłym roku także m.in.
rozpocząć budowę świetlicy wiejskiej w Czerlejnie, rozbudować strażnicę OSP Gułtowy i pracować nad dokumentacją projektową ciągu
pieszo-rowerowego Kostrzyn-Gwiazdowo-Tarnowo oraz przebudową drogi Drzązgowo-Gułtowy. Na skrzyżowaniu w Trzeku ma pojawić się
sygnalizacja świetlna.
Zamierzamy również realizować kolejne etapy kanalizacji sanitarnej w Siekierkach oraz remontować sieć wodociągową na terenie miasta.
Gmina nawiązała współpracę z Politechniką Poznańską i wspólnie ze studentami Wydziału Architektury w pierwszym półroczu planuje opracować koncepcję przebudowy i modernizacji centrum Kostrzyna, w tym „Serca gminy”, czyli płyty Rynku.
Rozpoczniemy prace przy opracowaniu dokumentacji projektowej rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Skałowie.
W roku 2021 roku powstaną dwa skateparki w Kostrzynie i Siekierkach oraz projekt boiska wielofunkcyjnego w Iwnie. Planowane jest zagospodarowanie terenów przy cieku Strumień w Kostrzynie jako miejsca wypoczynku i rekreacji. Kontynuowany będzie program wymiany
pieców.
Urząd czeka na rozstrzygnięcia konkursów na budowę dróg oraz obiektów oświatowych. Przyznane środki pozwolą na realizację tych zadań
w przyszłym roku.
– Przygotowując budżet na 2021 rok braliśmy pod uwagę obecną sytuację gospodarczą i analizowaliśmy, w jak dużym stopniu pandemia koronawirusa może mieć wpływ na finanse kostrzyńskiego samorządu – mówi Szymon Matysek, Burmistrz Gminy Kostrzyn. – Budżet jest optymalny
na nasze możliwości, a zakres planowanych inwestycji, tych dużych i tych małych, pozwala z optymizmem spoglądać w przyszłość. Priorytetem
są inwestycje, które świadczą o kontynuacji rozwoju gminy. Nie zamierzamy ani przez chwilę stać w miejscu. Zmieniamy przecież gminę dla Mieszkańców. Dziękuję Współpracownikom za wytężoną pracę nad projektem budżetu, a Radnym za zaufanie, którym mnie obdarzyli na kolejny rok.
Burmistrz Szymon Matysek
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Szczepienia przeciwko COVID-19
Proces rejestracji powszechnych szczepień Polaków przeciwko COVID-19 rozpocznie się w styczniu 2021 roku. Aby wykonać szczepienie trzeba będzie:
- zarejestrować się: w internecie, na infolinii (numer 989) lub u lekarza POZ;
- zgłosić do punktu szczepień, gdzie do podania dawki zakwalifikuje nas lekarz;
- powtórzyć szczepienie po upływie 21 dni – bez konieczności ponownej rejestracji.
W gminie Kostrzyn szczepienia będą realizowane w 2 przychodniach, w następujących placówkach:
1. Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego „SANUS”, ul. Braci Drzewieckich 1
62-025 Kostrzyn, tel. 618178999.
2. KAMED Lekarze Rodzinni, ul. Warszawska 4a/94, 62-025 Kostrzyn,
tel. 612261111.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie https://www.gov.pl
w zakładce Szczepimy się.
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102. rocznica Powstania Wielkopolskiego

Fot. UM Kostrzyn

W 102. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego władze
samorządowe złożyły znicze oraz wiązanki na cmentarzu w Kostrzynie oraz pod pomnikami upamiętniającymi Powstańców
i poległych mieszkańców gminy w walce o niepodległość. Burmistrzom, radnym oraz sołtysom na cmentarzu i ul. Powstańców
Wlkp. w Kostrzynie, w Wiktorowie, w Siedlcu, w Czerlejnie i Siekierkach towarzyszył poczet sztandarowy Gminy Kostrzyn.
Znicze oraz wiązanki złożyli: Burmistrz Gminy Kostrzyn Szymon
Matysek, Zastępca Burmistrza Gminy Kostrzyn Waldemar Biskupski, Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Banaszak, Radni Beata Knopkiewicz, Beata Jankowiak, Szymon Nadolny, Szymon
Frąckowiak, Arkadiusz Bilski oraz Sołtys Wiktorowa Dorota Kaczmarek.
UM Kostrzyn

Awans zawodowy nauczyciela
W sesji zimowej egzamin na stopień nauczyciela mianowanego
zdała Monika Kardasz, nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Ewarysta Estkowskiego w Kostrzynie. Przy nadawaniu tego
stopnia nauczyciel składa ślubowanie, które odbyło się 21 grudnia 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Kostrzynie w obecności Burmistrza Gminy Kostrzyn Szymona Matyska, Zastępcy Burmistrza
Waldemara Biskupskiego oraz Wicedyrektora Szkoły Bogumiły
Markiewicz. Gratulujemy!
Paulina Bankiewicz
Fot. P. Bankiewicz

Helena Żminkowska obchodziła 100. urodziny

Fot. K. Czarnecka

4 stycznia 2021 roku Helena Żminkowska z Gwiazdowa obchodziła jubileusz 100 urodzin.
Pani Helena wychowała 6 dzieci, 13 wnuków, 24 prawnuków
i 7 praprawnuków.
Serdeczne gratulacje Dostojnej Jubilatce w imieniu Mieszkańców
złożyli Burmistrz Gminy Kostrzyn Szymon Matysek i Zastępca Burmistrza Waldemar Biskupski. Gratulacje przekazała także Sołtys
Gwiazdowa Honorata Galuba-Andrzejczak.
Ze względu na obecny stan epidemiologiczny list gratulacyjny
i symboliczny bukiet kwiatów przekazane zostały na ręce wnuczki, Kamili Czarneckiej. Pani Helenie z całego serca życzymy zdrowia i wszelkiej pomyślności.
UM Kostrzyn

Zbiórka Młodzieżowej Rady Miejskiej na rzecz
Schroniska w Skałowie
23 grudnia 2020 roku Młodzieżowa Rada Miejska Gminy Kostrzyn
przekazała zebrane podczas zbiórki artykuły dla Schroniska dla
Zwierząt w Skałowie.
W dniach 6 do 20 grudnia Mieszkańcy Gminy mogli wesprzeć zorganizowaną przez młodzież zbiórkę. Zbierano m.in. koce, ręczniki, gazety czarno-białe, kocyki polarowe oraz karmy.
Za wszystkie datki bardzo dziękujemy!
UM Kostrzyn
Fot. Ł.Szał
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Zostań turystą w swojej gminie – odwiedź
Trzek!
W tym miesiącu zabieramy Państwa do jednego z sołectw gminy Kostrzyn – Trzeka. Sołectwo leży w południowo-zachodniej części gminy i rozciąga się na wiele
kilometrów, sąsiadując z Wróblewem, Siekierkami,
Czerlejnem oraz Kleszczewem, a nawet i Gowarzewem.
Wieś przecięta jest drogą krajową S-5, zjazd z drogi
znajduje się na terenie sołectwa. We wsi Trzek według
stanu na pierwsze dni stycznia 2021 roku zamieszkuje
390 osób.
Trzek składał się kiedyś z dwóch miejscowości, które
pod koniec XX wieku zostały połączone w całość. Nazwa Trzek pojawiła się po raz pierwszy już w 1342 roku,
chociaż zdarzają się zapiski, że dopiero od 1349 roku.
Swoją nazwę wieś zawdzięcza etymologom, którzy nazwę wywodzą od młyna, bo trzetrzak to chleb z grubo
zmielonej mąki, a mąka taka to trzeczka.
W Trzeku znajduje się pięć zabytków: grodzisko wczesnośredniowieczne, szkoła, która obecnie jest świetlicą,
pałac przy ul. Akacjowej, cmentarz ewangelicki przy
ul. Lipowej oraz budynek dawnej karczmy. W 2019 roku
grodzisko było celem badań nieinwazyjnych w ramach
digitalizacji dziedzictwa archeologicznego powiatu
poznańskiego. Badania przeprowadzono pod kątem
weryfikacji reliktów stanowiska archeologicznego,
w tym przede wszystkim lokalizacji poszczególnych reliktów o charakterze obronnym. Tym samym podjęta
została próba określenia stanu zachowania poszczególnych form dawnej architektury i innych potencjalnych
obiektów o znaczeniu archeologicznym. Dla realizacji
tego zadania wykonane zostały pomiary geofizyczne
(czterema metodami), w celu rozpoznania podłoża
gruntowego pod kątem obecności w nim elementów
dawnej zabudowy i miąższości warstw historycznych
na wytypowanym do badań terenie.
W sołeckiej zabytkowej szkole, będącej obecnie świetlicą, prężnie działa Koło Gospodyń Wiejskich, które dba
o nią. Panie organizują wszelkiego rodzaju wydarzenia
kulinarne oraz konkursy skierowane zarówno do małych, jak i dużych mieszkańców. Panie spotykają się
w każdy drugi wtorek miesiąca. Świetlica nie tylko służy
jako miejsce spotkań Koła Gospodyń Wiejskich. W budynku świetlicy stworzono „Trzekolandię”, gdzie organizowane są zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz jest możliwość korzystania z placu zabaw, boiska do siatkówki,
piłki ręcznej i nożnej.
Dzięki inicjatywie mieszkańców sołectwo pięknieje.
Odnowiony został krzyż na skrzyżowaniu ulic Czereśniowej i Lipowej oraz zamontowane zostało oświetlenie ulicy Dębowej. Inwestycją, która daje sołectwu perspektywę rozszerzenia swojej działalności o warsztaty
dla mieszkańców całej gminy jest budowa pieca chlebowego wraz z otoczeniem rekreacyjnym. To dzięki
temu Trzek ma możliwość powrotu do tradycji nawiązujących do nazwy wsi. Organizując warsztaty z pieczenia
chleba sołectwo rozwija działalność edukacyjną, by zintegrować mieszkańców Trzeka i gminy Kostrzyn.
UM Kostrzyn
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Fot. A. Czubak

Fot. M. Kemnitz

Na podstawie:
K. Matysek, Przewodnik po Kostrzynie i okolicach, Kostrzyn 2012.
CAD-ART Małkowski, Aktualizacja podstawowej dokumentacji
zabytków – digitalizacja dziedzictwa archeologicznego Powiatu
Poznańskiego. Wykonanie inwentaryzacji wybranych grodzisk
z terenu Powiatu Poznańskiego. Grodzisko w m. Trzek, dz. ewid.
16, 17, gm. Kostrzyn, powiat poznański, woj. wielkopolskie. AZP
53-30 stan. 1/227. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NIEINWAZYJNYCH,
Trzek 2019. Materiały dostępne na stronie www.trzek.pl.

Z obrad
Rady

XXVIII sesja Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn odbyła
się 17 grudnia 2020 roku, radni podjęli uchwały
w sprawie:

- zmian w budżecie gminy Kostrzyn na 2020 rok – dochody budżetu zwiększono
o kwotę 88 000,00 zł do kwoty 107 328 031,82 zł, dochody bieżące zwiększono
o kwotę 88 000,00 zł, wydatki budżetu zwiększono o kwotę 88 000,00 zł do kwoty
120 143 069,15 zł;
- zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kostrzyn na lata 2020-2030, w związku
ze zmianą budżetu dokonano zmian w WPF;
- udzielenia pomocy finansowej w 2021 roku dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie
kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień – w kwocie 32 588 zł;
- emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu – Gmina
Kostrzyn Gmina Kostrzyn wyemituje w 2021 roku w 6 seriach obligacje komunalne na
okaziciela w łącznej liczbie 9 800 sztuk o wartości nominalnej 1 000,00 PLN (jeden tysiąc
złotych) każda, na łączną kwotę 9 800 000,00 PLN;
- przyjęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2439 P – ul. Poznańska w m. Siekierki Wielkie
w zakresie wykonania dokumentacji technicznej dla przebudowy fragmentu
ul. Poznańskiej w ciągu drogi powiatowej nr 2439P w Siekierkach Wielkich w rejonie
ul. Spokojnej, będącego zadaniem Powiatu, przyjęcie zadania nastąpi na okres do dnia
31 grudnia 2021 roku na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Burmistrzem Gminy
Kostrzyn, a Zarządem Powiatu w Poznaniu, które określi także sposób finansowania
zadania;
- ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunalnego w Kostrzynie. Ustalono stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej do 1 wozokilometra w lokalnych przewozach pasażerskich realizowanych przez operatora – Zakład Komunalny w Kostrzynie
na terenie miasta i gminy Kostrzyn, na 2021 rok w wysokości 6,46 zł, w związku z tym, że
Rada Miejska Gminy Kostrzyn podjęła decyzję, iż gminne przewozy pasażerskie będą
nieodpłatnymi, zachodzi konieczność sfinansowania w całości kosztów organizacji
i realizacji w/w przewozów w kwocie 1 725 466 zł;
- uchwalenia aktualizacji „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2021” – wystąpienie zmian
w wieloletnim planie spowodowało konieczność uaktualnienia planu będącego w toku
realizacji;
- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Kostrzyn na 2021 rok. W załączniku
do podjętej uchwały Nr XXVII/237/2020 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Kostrzyn na 2021 rok, konieczne było
wprowadzenie korekt: 1. W punkcie 8. Sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy w latach 2015-2019 (dane wg oświadczeń prowadzących działalność gospodarczą),
2. Rozdział III.1 1.4;
- wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn Szymona Nadolnego jako właściwego do wydawania Przewodniczącemu Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
polecenia wyjazdu służbowego;
- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kostrzyn na lata 2021-2033 obejmującej dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu,
przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu oraz ustalającej wieloletnie
przedsięwzięcia finansowe;
- uchwały budżetowej na rok 2021 – ustalającej dochody budżetu w łącznej kwocie
99 795 000,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 85 193 800,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 14 601 200,00 zł oraz wydatki budżetu w łącznej kwocie 104 795 000,00 zł,
z tego wydatki bieżące w kwocie 85 027 031,00 zł wydatki majątkowe w kwocie
19 767 969,00 zł.
Więcej na www.kostrzyn.wlkp.pl (zakładka BIP).
Mariola Zygaj
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Oddawaj krew i zyskaj w PIT
Informacja prasowa
• Krew i jej składniki (osocze, płytki krwi) to lek, którego nie da się zastąpić sztucznymi preparatami.
• Jej oddawanie to bezcenna pomoc dla wielu chorych (w tym również dla zmagających się
z COVID-19), często ratująca im życie.
• Darowiznę na cele krwiodawstwa można m.in. odliczyć od dochodu w PIT. W tym roku z ulgi tej
skorzystało prawie 19 tys. Wielkopolan.
Osoby, które oddają krew lub jej składniki, mogą skorzystać z odliczenia w swoim zeznaniu rocznym PIT. Ulga przysługuje zarówno krwiodawcom, jak również ozdrowieńcom COVID-19, którzy
oddają honorowo osocze. Za oddanie krwi jak i jej składników przysługuje ta sama stawka rekompensaty, tj. 130 zł za 1 litr.
Odliczyć można wartość faktycznie dokonanej darowizny, jednak nie więcej niż 6% dochodu/
przychodu darczyńcy. Trzeba też pamiętać, że w 6-procentowym limicie uwzględnia się łącznie
wysokość wszystkich darowizn – obok krwiodawstwa również na cele kultu religijnego, na działalność pożytku publicznego oraz na kształcenie zawodowe.
Aby skorzystać z ulgi trzeba uzyskać zaświadczenie o ilości oddanej krwi lub jej składników
ze stacji krwiodawstwa. Darowiznę można odliczyć wykazując ją w zeznaniu PIT-36, PIT-37 lub
PIT-28. W rozliczeniu PIT za 2019 rok w Wielkopolsce podatnicy odliczyli w ten sposób ponad
4,26 mln zł (to o 280 tys. zł więcej niż rok wcześniej).
Poza ulgą w PIT honorowym krwiodawcom przysługuje także posiłek regeneracyjny i zwolnienie
z pracy w dniu, w którym oddaje się krew lub jej składniki. Można też uzyskać bezpłatne wyniki
badań laboratoryjnych i zwrot kosztów dojazdu do stacji krwiodawstwa. Zasłużonemu honorowemu krwiodawcy - czyli takiemu, który łącznie oddał już 5 lub 6 litrów krwi (limit odpowiednio
dla kobiet i mężczyzn) – przysługują dodatkowe benefity takie jak tańsze leki, możliwość skorzystania poza kolejnością ze świadczeń ambulatoryjnych w placówkach medycznych, czy też zniżki
w komunikacji miejskiej.

TERMINY ZBIOROWYCH AKCJI POBORU KRWI ORGANIZOWANYCH PRZEZ
KLUB HDK PCK W KOSTRZYNIE W 2021 ROKU
KOSTRZYN – MGOK – UL. POZNAŃSKA 33
19 lutego, 28 maja, 27 sierpnia, 26 listopada
W imieniu Klubu HDK PCK Kostrzyn
Ireneusz Hertel

Podziękowanie
W imieniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie pragnę złożyć na ręce Prezesa Koła Pszczelarzy w Kostrzynie najserdeczniejsze podziękowania za ofiarowane słoje miodu, które także w tym roku osłodzą niejednej rodzinie ten wyjątkowo trudny czas.
Dar mozolnej pracy pszczół pozwolił wrócić pamięcią do rodzinnej atmosfery świąt Bożego Narodzenia, która w tym roku może była celebrowana w mniejszym gronie, lecz wierzymy, że była również przepełniona miłością i radością oraz pozwoli, by w nowym roku tradycja obdarowywania miodem kostrzyńskich rodzin będzie mogła się powtórzyć.
Jednocześnie pragnę złożyć życzenia zdrowia, pomyślności oraz obfitości nadchodzących zbiorów, aby lejąca słodycz, będąca owocem pracy
pszczół i Pszczelarzy, zachwycała kolejne pokolenia mieszkańców gminy Kostrzyn.
Z wyrazami szacunku
Marlena Chłopicka
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie
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Z teki regionalisty
Kazimierz Matysek
o historii
DOKTOR ROMAN SZYMAŃSKI
WYBITNY WIELKOPOLANIN
180 lat minęło od czasu, gdy przyszedł na świat dr Roman Szymański – wielce zasłużony działacz ruchu ludowo-narodowego,
ceniony publicysta, wieloletni redaktor „Orędownika”. W księdze
chrztów parafii Kostrzyn zapisano, że 4 sierpnia 1840 roku urodził
się chłopiec Roman Szymański, którego ojcem był Józef Szymański, z zawodu farbiarz, a matką Marianna Koszczyńska, córka średniozamożnego właściciela ziemskiego Franciszka Koszczyńskiego. To on za posąg swej żony z domu Margońskiej kupił nazwany
jej imieniem folwark Antoniewo pod Kostrzynem. Mimo, że warunki w rodzinie Romana były stosunkowo skromnie, ojciec dbał
o wykształcenie syna. Nie szczędząc wydatków, wysłał go do Poznania, gdzie Roman zaczął uczęszczać do gimnazjum Marii Magdaleny. Tam wspólnie z kolegami zorganizował Koło „Marianów”,
którego celem było pogłębienie wiedzy o literaturze i historii
Polski.
Później znalazł się w szeregach konspiracyjnego Towarzystwa Narodowego, używając pseudonimu Damian. W 1860 roku wziął
udział w Zjeździe delegatów Towarzystwa z gimnazjów wielkopolskich, jaki odbył się w Poznaniu. Po ukończeniu nauki w gimnazjum wstąpił do seminarium duchowego, skąd wyruszył jako
ochotnik na powstanie styczniowe 1863 roku, walcząc w bitwach
pod Nową Wsią i Brdowem.
Po szczęśliwym powrocie z pola walki pod koniec 1863 roku wstąpił na Uniwersytet we Wrocławiu. Dodatkowo studiował ekonomię polityczną w Berlinie, gdzie też był współzałożycielem Towarzystwa Przemysłowego. W 1867 roku studiował na uniwersytecie
w Lipsku, na którym zdobył tytuł doktora filozofii za pracę
o XIV-wiecznej historii Litwy. Tutaj wydał też pod pseudonimem
Wacława Góreckiego broszurkę pt. Zasady
towarzystw przemysłowych, będącą zaczątkiem jego działalności publicystycznej.
Wróciwszy do Poznania rozpoczął działalność dziennikarską. W 1869 roku objął redakcję tygodnika ilustrowanego „Sobótka”,
współpracował z „Dziennikiem Poznańskim” i „Gazetą Toruńską” reprezentując
w swych publikacjach kierunek liberalny.
Opublikował też w lwowskim „Przeglądzie
Polskim” rozprawę pt. Uwagi nad kwestią
wyborów w Prusach Zachodnich i Wielkim
Księstwie Poznańskim. W 1870 roku opublikował w Poznaniu traktat O siłach moralnych w ustroju społecznym, w którym
uzasadniał konieczność rozwoju przemysłu
i mieszczaństwa polskiego uświadomionego narodowo i ekonomicznie. Twierdził,
że wypieraniu nas z jednego posterunku
na drugi musimy przeciwstawić się pracą
i oświatą, podnoszeniem intelektualnego
i materialnego poziomu społeczeństwa.
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Pamięć o naszym zasłużonym Rodaku
utrwaliła Rada Miejska Kostrzyna, nazywając w czerwcu 1919 roku imieniem
dr. Romana Szymańskiego ulicę w centrum miasteczka. Podobnie uczyniły
miasta Poznań i Środa. W 80. rocznicę
jego śmierci, t.j. w 1988 roku na ścianie
narożnikowej kamienicy przy ulicach
Dworcowej i dr. Romana Szymańskiego
wmurowano tablicę pamiątkową z jego
portretem w medalionie.
Nasz bohater przeszedł do pamięci potomnych, także dzięki piosence pt.: Orędownik Wielkopolski, sławiącej jego imię,
a zawartej w Poznańskim Śpiewniku Polskim Tadeusza Powidzkiego.

Delegacja Kostrzyna przy grobie Romana Szymańskiego

Pracę tę dedykował światłem obywatelowi Karolowi Karśnickiemu
z Mystek k. Nekli, któremu wiele zawdzięczał.
W 1871 roku grupa ziemian z Maksymilianem Jackowskim zaproponowała mu objęcie stanowiska redaktora nowego pisma dla mieszczaństwa pod nazwą „Orędownik”. Wraz z ukazaniem się pierwszego
numeru pisma 1 kwietnia Szymański stał się jednym z najgłośniejszych polityków zaboru pruskiego. Podjął się w nim agitacji na rzecz
podniesienia świadomości politycznej mieszczaństwa i uzyskania
przez tę warstwę współudziału w kierowaniu życiem publicznym, co
nie odpowiadało linii politycznej ziemiaństwa i doprowadziło do zerwania współpracy z tą grupą. Od końca 1872 roku Szymański wydawał pismo samodzielnie. Jego „Orędownik” odegrał wielką rolę
zwłaszcza trudnych latach Kulturkampfu, kiedy ostro krytykował politykę zaborcy i występował w obronie narodu i Kościoła. Z jego inicjatywy słano petycję do władz pruskich i zwoływano wiece protestacyjne w miastach i miasteczkach. M.in. 17 marca 1872 roku ok. 300 osób
wzięło udział w wiecu zwołanym w Kostrzynie staraniem kostrzyńskiego społecznika Piotra Świerkowskiego w obecności redaktora
„Orędownika” dr. Romana Szymańskiego. Uczestnicy wiecu wystosowali adres do Bismarcka, protestując przeciw rozporządzeniom rządu,
ograniczającym język polski w stosunkach publicznych.
Wokół „Orędownika” skupiła się grupa działaczy ruchu mieszczańskiego zwanego ludowym. Agitacja pisma przyniosła z czasem pewne
rezultaty, wzrósł udział polskiej ludności miejskiej w wyborach do rad
miejskich sejmu pruskiego i parlamentu niemieckiego. Roman Szymański przyczynił się w 1872 roku do założenia w Poznaniu Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Rękodzielników. Udzielał się także w Towarzystwie Przemysłowym, Towarzystwie Młodych Przemysłowców i Towarzystwie Naukowej Pomocy.
W ostatnim dziesięcioleciu XIX wieku zwolennicy Szymańskiego popadli w konflikt z ziemiaństwem i narazili się także duchowieństwu,
gdy w czasie walki wyborczej w 1893 roku wystąpili przeciwko arcybiskupowi Stablewskiemu. W warunkach zaostrzającej się walki narodowej na ziemiach polskich w latach 1898-1914 ograniczano lub likwidowano swobody językowe Polaków, co miało miejsce w różnych
dziedzinach m. in. w szkolnictwie, w administracji niemczącej nazwy
miejscowości polskich oraz na kolejach i poczcie, która od 1900 roku
odmówiła doręczenia listów i paczek adresowanych po polsku. Przeciw tym szykanom pocztowym urządzony został protest zjednoczonej prasy polskiej, w którym udział wzięło 20 dziennikarzy – redaktorów gazet z Wielkopolski, Śląska i Pomorza na czele z redaktorem
„Orędownika”.
Ożywiona działalność publiczna niewiele czasu pozostawiała mu na
życie prywatne. Dopiero w 1883 roku ożenił się z Heleną Wyczyńską,
córką syndyka konsystorialnego, która urodziła mu sześcioro dzieci:
Józefa, Marię, Jana, Kazimierę, Helenę i Antoniego. Rodzice wychowali swe dzieci w duchu szacunku do tradycji narodowych, a także regionu. Na początku XX stulecia Roman Szymański nabył kamienicę przy
ul. Podgórnej 7, gdzie zamieszkał z całą swoją rodziną. Tutaj mieściły
się redakcje „Orędownika” i „Kuriera Poznańskiego”, tu też od 1906
roku działała Nowa Drukarnia Polska. Kiedy w 1901 roku pojawiły się
kłopoty zdrowotne wyjechał stąd na kurację do Szczawna (Salzbrunn)
na Śląsku.
Na przełomie wieków Szymański i kierowany przez niego ruch ludowy zyskał poparcie Narodowej Demokracji, która wkrótce przejęła
wydawanie „Orędownika”, a redaktor wszedł w skład zarządu Drukarni
Polskiej. Roman Szymański utrzymywał bliskie stosunki ze swoim rodzinnym miastem, będąc w latach 1871-1875 członkiem zarządu
Bractwa Strzeleckiego w Kostrzynie. Uczestniczył też w urządzanych
tu wiecach ludowych. Jego imię nosiło stypendium dla uczniów kostrzyńskiego rzemiosła, ufundowane przez Cech Szewski.
Dr Roman Szymański zmarł w Poznaniu 18 sierpnia 1908 roku, o czym
zawiadamiały nekrologi. Pochowany został na Cmentarzu Świętomarcińskim. W roku 1959 po likwidacji tego cmentarza jego szczątki przeniesiono na Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan na Wzgórzu św. Wojciecha do wspólnego grobowca z żoną.

Roman Szymański

Tablica pamiątkowa na ul. Drogowej
Doktor Roman Szymański (1840-1908), rodem
z Kostrzyna, zasłużony w walce o Polskość, działacz ruchu mieszczańskiego w Wielkopolsce, publicysta, redaktor „Orędownika”.

Ilustracje: K.Matysek
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Rozmowa
na stronie
Ewelina Bulewicz: Jak zaczęła się historia „Miodu od Kulmy”?
Andrzej Kulma: Pszczołami zainteresował mnie mój Dziadek.
Dzisiaj jest on jednym z najstarszych pszczelarzy w okolicy i cały
swój czas najchętniej poświęcałby pszczołom. Teraz w miejscu
gdzie stała jego pasieka, stoją moje ule i historia toczy się dalej.
W Jagodnie powstała pracownia pszczelarska i cały czas powoli
remontuję siedlisko, żeby niedługo wystartować z pszczelą agroturystyką.
EB: Czym charakteryzuje się produkcja miodu naturalnego?
AK: Samo pozyskanie miodu to niemal ostatni etap gry strategicznej, zwanej pszczelarstwem. Najpierw jednak musimy znaleźć
odpowiednie miejsce na pasiekę, w pobliżu kwiatów, z których
pszczoły mogłyby czerpać nektar. Później powinniśmy zadbać
o znakomitą kondycję naszych pszczół, by miały zdrowie to robić.
Gdy dojdziemy już do etapu, kiedy pszczoły mogą produkować
miód, pozostaje nam liczyć na dobrą pogodę. Na to ostatnie nie
mamy wpływu, co sprawia, że pszczelarstwo to zabawa dla cierpliwych.
EB: Po czym rozpoznać dobry miód?
AK: Zdecydowana większość gatunków miodów krystalizuje
szybko i oznacza to, że miód wybrany jest dojrzały. Przy czym
konsystencja miodu może być ciągnąca lub twarda, ale już nie lejąca. Dobry miód ma swój smak i nie jest po prostu słodki. Dobry
miód to miód nieprzegrzany, a więc najlepszy jest ten rozlewany
na bieżąco.
EB: Jakich umiejętności wymaga praca z pszczołami?
AK: Najważniejszy jest spokój i dobra organizacja. Trzeba lubić
pracę na świeżym powietrzu, zwłaszcza w upalne letnie dni.
Warto też słuchać mądrzejszych pszczelarzy i chętnie zaglądać do
pszczelarskich książek.
EB: Dlaczego warto sięgnąć po miód?
AK: Miód to mieszanka łatwo przyswajalnych cukrów oraz olejków eterycznych. Doskonale zastępuje tradycyjny cukier. Warto
szukać dobrego miodu, bo łatwo trafić na produkty gorszej jakości, które nie przypominają go smakiem i właściwościami.
EB: O leczniczych właściwościach miodu wie zapewne każdy miłośnik naturalnego wzmacniania odporności. Który miód sprawdzi się najlepiej w czasie zimowych infekcji?
AK: Tradycyjna medycyna wywyższa walory miodu lipowego.
Warto jednak zacząć budowanie odporności od spożywania pyłku kwiatowego i pierzgi – to z nich pszczoły biorą witaminy i białko.
EB: Coraz częściej słyszy się o problemie wymierania pszczół. Czy
zwykły człowiek może pomóc tym pożytecznym stworzeniom?
AK: Oczywiście, zmiany najlepiej zacząć od własnego podwórza.
Zamiast sadzić tuje, możemy zrobić żywopłot miododajny – karaganę lub amforę. Ograniczyć opryski trawnika, rzadziej go kosić
i podlewać. Zadbać o poidła dla pszczół oraz naturalne sadzawki.
Susza, o której ostatnio dużo się mówi, bardzo szkodzi pszczołom.
EB: Serdecznie dziękuję za rozmowę, a wszystkich czytelników
„Kostrzyńskiego ABC” gorąco zachęcam do zajrzenia na stronę
www.miododkulmy.pl i zapoznania się z ofertą tej niezwykłej pracowni pszczelarskiej.
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O rodzinnym biznesie, miodzie naturalnym oraz pomaganiu
pszczołom opowiada Andrzej Kulma.

Fot. J. Kulma

Ekoporadnik
Pięć rzeczy, które warto przemyśleć w nowym roku
Początek roku to dla wielu czas wytyczania nowych celów oraz snucia noworocznych
postanowień. Niestety z planami wybiegającymi daleko w przyszłość – jak w życiu –
bywa różnie. W praktyce pragnienia, z którymi wkraczamy w nowy rok, okazują się
zazwyczaj trudne do zrealizowania, dlatego w styczniowym wydaniu „Kostrzyńskiego
ABC” zamiast noworocznych postanowień proponuję przemyśleć pięć kwestii, które
– być może – zainspirują Państwa do wprowadzenia małych zmian w 2021 roku.
Dieta
Pisząc o diecie, nie mam na myśli zmiany wszystkich nawyków żywieniowych, które
do tej pory towarzyszyły nam na co dzień. Warto jednak zastanowić się, czy dostarczamy naszemu organizmowi wszystkich niezbędnych składników odżywczych, czy
nasza dieta jest odpowiednio zbilansowana, czy dobrze czujemy się w swoim ciele.
Nie od dziś wiadomo, że nadmierne spożywanie mięsa lub słodyczy nie sprzyja dobremu samopoczuciu. Początek roku to dobra okazja, aby wprowadzić do swojej diety więcej warzyw, czekoladę odstawić na rzecz zdrowej przekąski np. suszonych owoców, a białko zwierzęce – przynajmniej częściowo – zastąpić roślinami strączkowymi.
Metoda małych kroków w tym przypadku sprawdzi się doskonale. Przepisy na zdrowe
i smaczne posiłki znajdą Państwo m.in. w naszej rubryce „Kostrzyńskie przysmaki”.
Zakupy
O problemie konsumpcjonizmu pisałam już w październikowym wydaniu miesięcznika, a mimo to przypominam, że mniej znaczy więcej. Nowe rzeczy czynią nas szczęśliwszymi jedynie na chwilę, dlatego inwestujmy tylko w te niezbędne i dobrej jakości. Zamiast ubrań z najnowszej kolekcji czy kolejnego gadżetu elektronicznego warto inwestować w przeżycia oraz podróże. Szkolenie pogłębiające nasze pasje, kurs
efektywnej nauki lub szybkiego czytania czy test umiejętności (np. test Gallupa) są
świetną alternatywą dla rzeczy typowo materialnych. Z kolei na dalekie podróże musimy jeszcze trochę poczekać, ale już teraz można snuć plany, gdzie z utęsknieniem
wybierzemy się w okresie – miejmy nadzieję – wakacyjnym.
Segregacja odpadów
Tej kwestii również nigdy za wiele, tym bardziej że od początku roku obowiązują
nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Prawidłowa segregacja
śmieci wymaga od nas nie tyle chęci, co umiejętności. To taka rzecz, której – chcąc nie
chcąc – musimy się nauczyć, bo niedługo problem nadmiaru odpadów będzie znacznie większy. Wszystkich, którzy mają wątpliwości, gdzie
wyrzucić karton po pizzy lub stłuczone szkło, zapraszam
do nadrobienia lektury wrześniowego numeru „Kostrzyńskiego ABC”, w którym znajduje się tekst Ekoporadnik. Segregacja odpadów. Archiwalne wydania są dostępne na stronie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kostrzynie.
Organizacje charytatywne
W Polsce istnieją liczne organizacje charytatywne i instytucje, które warto wspierać. Niestety pandemia częściowo ograniczyła ich działalność. Mimo to większość z nich
nadal funkcjonuje i robi naprawdę wiele, aby nieść pomoc tam, gdzie jest potrzebna. Snując plany na 2021 rok,
warto przyjrzeć się działalności wybranych organizacji
i je realnie wesprzeć, nie tylko materialnie. Osoby zainteresowane aktywnością stowarzyszeń na terenie naszej
gminy mogą zajrzeć na profil Organizacji Pozarządowych Gminy Kostrzyn.
Przestrzeń
Przestrzeń, zarówno ta w znaczeniu dosłownym, jak
i metaforycznym, wymaga od nas szczególnej uwagi. Niech nowy rok będzie okazją
do jej bacznej obserwacji. Warto zadać sobie pytanie, czy przestrzeń, która nas otacza,
umożliwia aktywny wypoczynek bądź czy w jakimś stopniu nie dotyczy nas wykluczenie przestrzenne. Otaczajmy się zielenią, dbajmy o dobry sen, nie bagatelizujmy
naszego wpływu na zmiany klimatyczne i małymi krokami czyńmy rok 2021 rokiem
zdrowia oraz szczęścia.
Ewelina Bulewicz
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Wieści
z Lemoniady
6 stycznia o godz. 20 Kino Lemoniada działające przy parafii
pw. bł. Jolanty w Kostrzynie opublikowało na swoim profilu spektakl pt. Walizka Maryi. Krótka produkcja przygotowana przez
kostrzyńską grupę artystyczną to ciekawy dialog współczesności
z historią, osnuty wokół motywu tajemnicy. Walizkę Maryi polecam obejrzeć przede wszystkim młodszym odbiorcom. Spektakl
w dalszym ciągu można znaleźć na profilu Lemoniady. Natomiast
wszystkich pozostałych zapraszam do śledzenia na bieżąco wydarzeń organizowanych przez Kino Lemoniada. Jestem przekonana,
że to dopiero początek filmowych produkcji młodych artystów
w tym roku.
Ewelina Bulewicz
Fot. Kino Lemoniada

Wieści
z Przedszkola nr 1
Od początku grudnia czuć było w przedszkolu radosną, świąteczną atmosferę oczekiwania. W salach pojawiły się choinki ozdobione własnoręcznie wykonanymi łańcuchami, a pod nimi krasnale. Całe przedszkole zostało świątecznie ustrojone. Biedronki wykorzystały masę solną do tworzenia ozdób
świątecznych, które po nałożeniu farby i brokatu przepięknie się mieniły na
naszych zielonych drzewkach. Rybki wykonały kartki świąteczne i drewniane
zawieszki ozdabiane pastelami, a Serduszka świeczniki jako prezenty dla
rodziców. Wesołe Zajączki, Serduszka, Liski stworzyły kalendarz adwentowy
z różnymi zadaniami, dzięki którym poznały zwyczaje świąteczne i w aktywny sposób czekały na przyjście Gwiazdora. Ponadto 4 grudnia Wesołe Zajączki obchodziły święto górnika zwane Barbórką, poznawały szczegóły związane z pracą górnika i wykonały piękne czapki – czako.
6 grudnia spełniły się marzenia dzieci o odwiedzinach Świętego Mikołaja
i otrzymały one słodki upominek oraz obejrzały film – list adresowany bezpośrednio do naszych przedszkolaków.
Nasi podopieczni w tym magicznym czasie nie tylko skupiali się na marzeniach, ale również poszerzali swoje kompetencje cyfrowe. Smerfy, Pszczółki
doskonaliły umiejętność kodowania. Pszczółki wykonały kolejne zadanie
projektu ,,Dzieci uczą rodziców”, w którym to uwrażliwiane były na pomoc
innym. Smerfy realizowały kolejny blok tematyczny projektu ,,Miś Bajkuś
w Krainie Bajkoterapii” – oswajały lęki związane z mrokiem i ciemnością.
Przygotowały również teatrzyk cieni.
Kolejnym elementem świątecznej tradycji było pieczenie pierniczków we
wszystkich grupach. I nadszedł ten wymarzony długo wyczekiwany dzień –
przedszkolaków odwiedził Gwiazdor. Ze względu na pandemię niestety nie
mogliśmy spotkać się wspólnie na uroczystości gwiazdkowej, dlatego Gwiazdor odwiedzał każdą grupę indywidualnie. Było wesoło, radośnie, były kolędy, piosenki świąteczne, życzenia przy wigilijnych stołach.
Z tym świątecznym nastrojem wychodzimy do Państwa i życzymy dobrego,
nowego 2021 roku.
Przedszkole nr 1
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Fot. Przedszkole nr 1

Wieści
z biblioteki
Nowy Rok przywitaliśmy w Bibliotece Publicznej
w Kostrzynie z radością i nadzieją na jak najszybsze
zakończenie pandemii i towarzyszących jej ograniczeń w kontaktach międzyludzkich, które tak bardzo
dały nam się wszystkim w ostatnim czasie we znaki.
Liczymy na to, że w 2021 roku będziemy w stanie
uszczęśliwić czytelników jak największą ilością zakupionych nowości wydawniczych, choć wiemy, że poprzeczka zawieszona jest wysoko, a apetyty naszych
wiernych moli książkowych stale rosną. Widać to chociażby po długich „wirtualnych kolejkach” jakie ustawiały się w naszej bibliotece na zeszłoroczne bestsellery, m.in. Powrót z Bambuko Katarzyny Nosowskiej,
Położną z Auschwitz Magdy Knedler, Pokorę Szczepana
Twardocha czy Becoming – moja historia Michelle
Obamy.
Cieszy nas bardzo fakt, że w ostatnich tygodniach
księgozbiór kostrzyńskiej Biblioteki Publicznej wzbogacił się o nowość w postaci pierwszych zakupionych
audiobooków. Oferta książek mówionych skierowana
jest szczególnie do czytelników, którzy z powodu problemów ze wzrokiem nie są w stanie samodzielnie
czytać. Audiobooki stanowić też mogą alternatywę
dla wszystkich osób, którym w natłoku codziennych
obowiązków zwyczajnie brakuje czasu na dobrą lekturę. Płytę możemy przecież włączyć, jadąc samochodem do pracy, przy codziennym gotowaniu, prasowaniu czy podczas wakacyjnej podróży z nudzącymi się
dziećmi. Książka drukowana mimo swoich niezaprzeczalnych i oczywistych zalet jest niestety zdecydowanie bardziej wymagająca i nie toleruje żadnych „rozpraszaczy uwagi”. Audiobook to wielka gratka, również dla tych spośród Państwa, którzy potrafią docenić mistrzowską interpretację dzieł literackich w wykonaniu najlepszych polskich głosów, takich jak
Krzysztof Gosztyła, Adam Ferency, Wiktor Zborowski,
Krystyna Czubówna, Agata Kulesza czy Magdalena
Schejbal. Kto nie spróbuje ten się nie przekona, a być
może początek roku będzie dobrym momentem na
wypożyczenie książki w nowoczesnej formie, do czego gorąco zachęcamy.
Wystawa „20 lat kostrzyńskich kalendarzy”
W holu Biblioteki Publicznej w Kostrzynie została
otwarta wystawa pt. „20 lat kostrzyńskich kalendarzy”.
Na przestrzeni wielu lat ukazywały się różnorodne kalendarze ścienne, ukazujące walory naszej gminy. Zapraszamy do obejrzenia wystawy codziennie w godzinach 8-18.

Fot. Biblioteka Publiczna

Fot. Biblioteka Publiczna
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Dobra książka
biblioteka poleca i zaprasza
Marianne Pfeffer Gjengedal, Klaudia Iga Pérès, Nienasycone: 14 sławnych kobiet i 99 stylowych przepisów, Wydawnictwo Dwie Siostry.
Niezwykłe kobiety od wieków łamią konwencje i przesuwają granice, by osiągnąć to, czego pragną. Niektóre
zapłaciły za to wysoką cenę, udało im się jednak zmienić świat – wpływając zarazem na nasze życie. Rzadko
kiedy myśląc o nich zauważamy, że przecież po drodze musiały coś jeść! Nienasycone to wyjątkowy zbiór przepisów, równie inspirujących jak przedstawione pokrótce osobowości czternastu bohaterek. Od makaroników
dla Marii Antoniny aż po burgery dla Björk...

Anna Sakowicz, Czas grzechu: Jaśminowa saga, Wydawnictwo Poradnia K.
Trzy kobiety, trzy pokolenia, trzy oblicza jednego miasta. Czas grzechu to epicka opowieść o rodzinie Jaśmińskich, rozgrywająca się na tle epokowych wydarzeń, w jednym miejscu, choć w trzech różnych rzeczywistościach: w Danzig, w Wolnym Mieście Gdańsku i w Gdańsku. Porywająca opowieść o marzeniach, rodzinnych
tajemnicach, o miłości i śmierci, spisana aż do czasów współczesnych.

Kimberlie Hamilton, Opowieści o kotach, które rządziły światem: 30 kocich bohaterów, którzy dokonali
niezwykłych rzeczy, Wydawnictwo Znak Emotikon.
Koty rządzą światem i są na to dowody! Poznaj historie prawdziwych kocich bohaterów, którzy owinęli sobie
świat wokół ogona. Jak tego dokonali? Zuchwały kocur Stubbs wygrał wybory na burmistrza miasteczka na
Alasce. Félicette jako pierwsza astrokotka poleciała w kosmos. Królewska Doorkins zajęła fotel samej angielskiej królowej i wcale nie zamierzała jej ustąpić. A niezatapialny Sam cudem przeżył trzy katastrofy statków
wojennych (czy to nie dowód, że koty mają więcej niż jedno życie?). Przygotuj się na niezwykłe przygody, od
których aż futro się jeży! Lektura dla tych, co mają kota na punkcie kotów (wiek 7+).

Orszak Trzech Króli
w nowej formie
6 stycznia w Święto Objawienia Pańskiego, zwane
popularnie Świętem Trzech Króli, w związku z pandemią ulicami Czerlejna nie przeszedł jak w roku ubiegłym barwny i tłumny pochód. Orszak Trzech Króli
przybrał tym razem symboliczną formę i mimo tych
przeszkód, dzięki inicjatywie proboszcza parafii
pw. NMP Wniebowziętej w Czerlejnie ks. Tomasza Kozicy, udało się utrzymać magię świąt. Wszyscy parafianie i nie tylko dzięki transmisji internetowej mogli
zobaczyć Trzech Króli w fantastycznych strojach, kroczących w uroczystej procesji do wnętrza zabytkowego kościółka w towarzystwie dzieci, które zaprezentowały pięknie przygotowane Jasełka. Parafianie
w swoich domach mogli się przyłączyć do wspólnego śpiewania kolęd, które zakończyło świętowanie.
Organizacja wydarzenia w takiej formie przyczyniła
się do dobrego przeżywania tego wyjątkowego dnia.
I.N.
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Fot. Parafia w Czerlejnie

Kostrzyńskie
przysmaki

LASAGNE ZE SZPINAKIEM I BROKUŁAMI
makaron lasagne
świeży lub mrożony szpinak
brokuł
puszka pomidorów
żółty ser
mleko
masło
mąka
czosnek
bazylia
gałka muszkatołowa
sól, pieprz

MAKARON Z ZIELONYM
PESTO I POMIDORAMI
makaron farfalle
pomidorki koktajlowe
liście bazylii (średniej wielkości miseczka)
3-4 ząbki czosnku
100 g tartego parmezanu
¼ szklanki migdałów lub nerkowców
½ szklanki oliwy z oliwek
sól

Szpinak dusić na patelni z odrobiną oliwy, czosnkiem, solą i pieprzem. Dodać puszkę pomidorów (najlepiej krojonych), wymieszać, dusić na małym ogniu do wyparowania soku i powstania
gęstego farszu. Brokuł ugotować: doprowadzić wodę do wrzenia,
wrzucić rozdzielone różyczki, gotować ok. 7 minut, przełożyć
do durszlaka i przelać zimną wodą. Przygotować sos beszamelowy: roztopić na małym ogniu 1/3 kostki masła, dodać ok. 3 łyżek
mąki i 2 szklanki mleka (jeśli sos będzie zbyt gęsty, to nieco
więcej). Po zagotowaniu przyprawić gałką muszkatołową, solą
i pieprzem. Makaron lasagne lekko podgotować. W naczyniu żaroodpornym wysmarowanym masłem lub odrobiną oliwy ułożyć
warstwy: makaron, sos beszamelowy, brokuł, szpinak z pomidorami, tarty ser, makaron, sos beszamelowy, tarty ser. Piec
ok. 30 minut w 180 stopniach.

Przygotować pesto, blendując ze sobą
składniki: bazylię, czosnek, orzechy,
parmezan i oliwę. Doprawić solą do
smaku. Makaron ugotować, pomidorki
przekroić na 2 lub 4 części. Makaron
wymieszać z pesto bezpośrednio przed
podaniem, udekorować pomidorkami
i liśćmi bazylii.
Smacznego!
N.M.
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Strażackie
wydarzenia

SADZA PŁONIE. CZAD ZABIJA. ŻYJ!
Strażacy przypominają i proszą, aby zapobiec tragedii. Sprawdź przewody kominowe dymowe i wentylacyjne. Zaproś kominiarza, sprawne i czyszczone
kominy to bezpieczeństwo twojej rodziny.

WIADOMOŚCI STRAŻACKIE Z GMINY KOSTRZYN
4 grudnia – gaszenie pożaru sadzy w kominie budynku mieszkalnego na prywatnej posesji w Kostrzynie.
8 grudnia – neutralizacja plamy ropopochodnej w Kostrzynie na ul. Poznańskiej; gaszenie pożaru garażu na
prywatnej posesji w Kostrzynie; neutralizacja plamy
ropopochodnej po kolizji w Siekierkach.
14 grudnia – pomoc pogotowiu w przeniesieniu
poszkodowanego.
15 grudnia – gaszenie pożaru i pomoc osobie poszkodowanej na prywatnej posesji w Kostrzynie.
18 grudnia – zabezpieczenie miejsca kolizji, samochód osobowy uderzył w ścianę tunelu w Kostrzynie;
zabezpieczenie miejsca lądowania LPR w Kostrzynie;
zabezpieczenie miejsca wypadku samochodu osobowego na trasie DK92 w Siedlcu.
24 grudnia – gaszenie pożaru w garażu domu jednorodzinnego w Kostrzynie.
26 grudnia – gaszenie pożaru sadzy w kominie
budynku mieszkalnego na prywatnej posesji w Sokolnikach Gwiazdowskich.
27 grudnia – gaszenie pożaru sadzy w kominie
budynku mieszkalnego na prywatnej posesji w Kostrzynie.
29 grudnia – neutralizacja plamy ropopochodnej
w Brzeźnie na ul. Długiej i Kostrzyńskiej.
30 grudnia – gaszenie pożaru samochodu osobowego na trasie DK92 w Brzeźnie.
31 grudnia – zabezpieczenie miejsca kolizji,
samochód osobowy uderzył w ogrodzenie posesji
w Paczkowie.

Fot. OSP Kostrzyn

Ryszard Kubiak
Prezes ZOMGZOSP RP w Kostrzynie
Fot. OSP Kostrzyn

30

Z kroniki
policyjnej

Przywłaszczył elektronarzędzia.
1 grudnia zatrzymany został 30-letni mieszkaniec Kostrzyna,
który dokonał przywłaszczenia elektronarzędzi o łącznej wartości 26 000 złotych. Z uwagi, że do przestępstwa doszło na terenie powiatu wrzesińskiego, zatrzymanego wraz z odzyskanymi
elektronarzędziami przekazano policjantom z Komendy Powiatowej Policji we Wrześni.

Poszukiwany listem gończym zatrzymany.
3 grudnia w Kostrzynie zatrzymany został 54-letni mężczyzna,
który poszukiwany był na podstawie Listu Gończego wydanego
przez Sąd Rejonowy w Kole. Poszukiwanego osadzono w Areszcie Śledczym w Poznaniu, gdzie będzie odbywał karę pozbawienia wolności.

Pożar garaży.
Policjanci z Komisariatu Policji w Kostrzynie wyjaśniają przyczynę pożaru garaży, do którego doszło 8 grudnia na ul. Sobieskiego. Na miejscu zdarzenia przeprowadzono oględziny. W sprawie
wypowie się biegły sądowy z dziedziny pożarnictwa, który
wskażę przyczynę pożaru.

Uszkodził wiatę przystankową.
Na gorącym uczynku zatrzymany został 16-letni mieszkaniec
Siekierek Wielkich, który 11 grudnia na pierwszym peronie
dworca PKP w Kostrzynie wybił szybę. Za swój czyn odpowie
przed Sądem Rejonowym w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich.

Włamania do garaży.
W nocy z 27/28 grudnia odnotowano włamania do garaży
w Czerlejnie. Skradziono koła samochodowe oraz elektronarzędzia. W przypadku zauważenia przez mieszkańców podejrzanych osób należy niezwłocznie powiadomić policjantów pod
nr. tel. 600 016 086 lub 997.

Włamywacz zatrzymany.
31 grudnia policjanci z KP w Kostrzynie
zostali powiadomieni o włamaniu do magazynu stadniny Koni w Iwnie. Na miejsce niezwłocznie udali się funkcjonariusze Zespołu Kryminalnego i Ogniwa Prewencji Komisariatu Policji w Kostrzynie,
gdzie potwierdzili włamanie. Ustalono,
że sprawca włamał się do magazynu poprzez odgięcie metalowej zasuwy na bramie, a następnie dokonał kradzieży elektronarzędzi, maszynki do strzyżenia koni
oraz innych drobniejszych przedmiotów
o łącznej wartości strat 10 000 złotych.
Na miejscu przeprowadzono oględziny
z udziałem technika kryminalistyki, a także czynności z udziałem przewodnika
z psem służbowym. W wyniku prowadzonych czynności pies patrolowo-tropiący doprowadził policjantów do opuszczonych garaży na terenie stadniny,
gdzie ukryte zostały wszystkie skradzione przedmioty. Jeszcze tego samego
dnia policjanci ustalili sprawcę włamania,
którym okazał się 21-letni mieszkaniec
tejże wsi. Mężczyzna przyznał się do
stawianych zarzutów. Mienie w całości
odzyskano.

Usiłowanie włamania do bankomatów.
29 grudnia funkcjonariusze Komisariatu Policji w Kostrzynie
zatrzymali 50-letniego mieszkańca Kostrzyna podejrzanego
o usiłowanie włamania do bankomatu PKO BP 19 grudnia oraz
do bankomatu Euronet 28 grudnia. Ten sam mężczyzna podejrzany jest o kradzież z włamaniem do dwóch toalet miejskich
19 grudnia. Tego samego dnia przeprowadzono eksperyment
procesowy, gdzie odtworzono z udziałem podejrzanego sposób, w jaki popełnił przestępstwo. Mężczyzna przyznał się do
stawianych zarzutów.
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Czasu spędzonego z tymi, których kochamy, nigdy nie jest za dużo.

Najbardziej kochamy tych ludzi, te sprawy i te rzeczy,
od których bieg życia każe nam odchodzić – nieraz na zawsze...

Panu
Romanowi Malczewskiemu
wyrazy szczerego współczucia i smutku
z powodu śmierci
Ojca
składają
Burmistrz Gminy Kostrzyn
Szymon Matysek
Zastępca Burmistrza
Waldemar Biskupski
wraz z Pracownikami Urzędu Miejskiego w Kostrzynie

Z powodu śmierci
Krystyny Skibińskiej
wyrazy głębokiego współczucia oraz smutku
najbliższej rodzinie
składają
Burmistrz Gminy Kostrzyn
Szymon Matysek
Zastępca Burmistrza
Waldemar Biskupski
wraz z Pracownikami Urzędu Miejskiego w Kostrzynie

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

Rozłąka jest naszym losem, spotkanie nasza nadzieją.

Pani
Otylii Desce
Przewodniczącej kostrzyńskiego koła
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
wyrazy szczerego współczucia i smutku
z powodu śmierci
Syna
składają
Burmistrz Gminy Kostrzyn
Szymon Matysek
Zastępca Burmistrza
Waldemar Biskupski
wraz z Pracownikami Urzędu Miejskiego w Kostrzynie

Pani
Otylii Desce
Przewodniczącej kostrzyńskiego koła
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
wyrazy szczerego współczucia i smutku
z powodu śmierci
Syna
składa
Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
Grzegorz Banaszak
wraz z Radnymi

Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą..
Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej...
Pani
Dorocie Kaczmarek
Sołtys Sołectwa Wiktorowo
wyrazy szczerego współczucia i smutku
z powodu śmierci
Ojca
składa
Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
Grzegorz Banaszak
wraz z Radnymi

Pani
Dorocie Kaczmarek
Sołtys Sołectwa Wiktorowo
wyrazy szczerego współczucia i smutku
z powodu śmierci
Ojca
składają
Burmistrz Gminy Kostrzyn
Szymon Matysek
Zastępca Burmistrza
Waldemar Biskupski
wraz z Pracownikami Urzędu Miejskiego w Kostrzynie

Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci.
W. Szymborska

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że odszedł od nas nasz Kolega śp. Józef Malczewski – zasłużony działacz
Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Kostrzynie, pełniący przez wiele lat odpowiedzialne funkcje społeczne, m.in. w latach
1976-2010 Skarbnika Koła PZW w Kostrzynie. Wychował kilka pokoleń wędkarzy, zawsze służył radą i pomocą młodszym kolegom.
Za swoją działalność społeczną był uhonorowany wieloma odznaczeniami oraz Złotą Odznaką PZW z Wieńcami za zasługi dla Związku.
Niełatwo wypowiedzieć słowo pożegnania, szczególnie gdy odchodzi człowiek tak ceniony i zasłużony. Śp. Józef Malczewski na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako ciepły, życzliwy i serdeczny Kolega.
Rodzinie i bliskim wyrazy współczucia składa Zarząd i Członkowie Koła PZW w Kostrzynie.
Zarząd PZW Kostrzyn
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Kronika
sportowa
Szachowe zmagania
W dniach 12-13 grudnia w aplikacji Chess.com odbyły się V Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół i Przedszkoli w Szachach. Zawody zorganizowane zostały przez Śląski
Związek Szachowy i skierowane były do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Do gry przystąpiło ponad półtora tysiąca zawodników podzielonych na kategorie pod względem wieku i płci. Wśród nich znalazło się
też kilkunastu kostrzyniaków, zawodników UKS „Goniec” Kostrzyn, którzy tym razem
reprezentowali swoje szkoły.
Najlepsze wyniki osiągnęli: Jagna Smolińska – 11. miejsce (32 zawodniczki – szkoły
ponadpodstawowe), Maja Płóciennik – 17. miejsce (26 zawodniczek – klasy pierwsze
szkół podstawowych), Jakub Pieczeniak – 44. miejsce (93 zawodników – klasy siódme szkół podstawowych), Szymon Banaszak – 35. miejsce (53 zawodników – klasy
ósme szkół podstawowych), Aleksander Adamski – 70. miejsce (139 zawodników –
klasy drugie szkół podstawowych).
W trakcie trwania zawodów odbył się też konkurs fotograficzny, podzielony na dwa
dni. W niedzielę najwięcej głosów (i jednocześnie nagrodę) zdobyło zdjęcie Mai Płóciennik, rozgrywającej partię podczas mistrzostw, które zostało wykonane przez jej
tatę.
19 grudnia, także w aplikacji Chess.com, odbyły się Mistrzostwa Uczniowskiego Klubu Sportowego „Goniec” w Szachach Błyskawicznych. Do gry przystąpiło 12 zawodników, a strefa medalowa wygląda następująco: 1. miejsce Maciej Gamalczyk,
2. miejsce Jakub Pieczeniak, 3. miejsce Jagna Smolińska.
Piotr Smoliński
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OGŁOSZENIA DROBNE
Przypominamy że
ogłoszenia drobne,
do 10 słów, dla osób
nieprowadzących
działalności gospodarczej
są bezpłatne.
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