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KOSTRZYŃSKIE AKTUALNOŚCI

SŁOWEM WSTĘPU
Grudzień. Miesiąc spotkań z rodziną. Pieczenia pierników. Grubych skarpet, gorącej herbaty z miodem, grzańca z pomarańczą 

i goździkami. Kolorowych lampek i pięknych dekoracji w mieście. Miesiąc refl eksji, planów na nadchodzący rok, postanowień. 
Ten piękny czas, chociaż nadchodzi co rok, paradoksalnie za każdym razem jest wyjątkowy. Nie zrażają nas tłumy w sklepach, 

zakupy na ostatnią chwilę, narzekania, że trzeba wszystko przygotować. Ten jeden moment, kiedy siedzimy z rodziną i przyjaciół-
mi przy stole, patrzymy sobie w oczy i pragniemy dla siebie nawzajem wszystkiego, co najlepsze: to największa i najbardziej 
niezwykła magia, jaka nas otacza w zimnym, realistycznym, pozbawionym dziecięcej naiwności świecie. Kilka chwil, w których 
zapominamy o kłótniach, złośliwościach, odmiennych opiniach na istotne tematy. Po prostu jesteśmy razem i cieszymy się z tego. 
Z całego serca tego Państwu życzymy na tegoroczne święta Bożego Narodzenia. Aby takich spotkań i cudów było jak najwięcej, 
w szerokim gronie, nie tylko rodzinnym. No i oczywiście: szczęśliwego Nowego Roku!

Natalia Majchrzak
Redaktor naczelna

Rok 2020 pod znakiem 
jubileuszy

W nadchodzącym roku obchodzić 
będziemy rocznice upamiętniające wy-

bitnych Polaków wywodzących się z ziemi kostrzyńskiej. Zgod-
nie z uchwałą Rady Miejskiej rok 2020 będzie rokiem Ewarysta 
Estkowskiego, dla uczczenia 200. rocznicy urodzin tego zasłu-
żonego pedagoga i patrona Szkoły Podstawowej nr 1. W przy-
szłym roku przypada też 180. rocznica urodzin działacza naro-
dowego i publicysty z okresu zaborów Romana Szymańskiego, 
urodzonego w Kostrzynie 5 sierpnia 1840 roku, a także 170. 
rocznica śmierci  Ignacego Prądzyńskiego, generała Wojsk Pol-
skich, budowniczego Kanału Augustowskiego i pamiętnikarza 
rodem z Sannik. Tak jak cała Polska, uczcimy też 170-lecie 
wybuchu powstania listopadowego, w którym czynny udział 
mieli mieszkańcy Kostrzyna i okolic.

Małżeństwa podstawą zespołu „Siekieracy”
Obchodzący w tym roku swoje 35-lecie istnienia zespół 

„Siekieracy”, działający przy M-G Ośrodku Kultury w Kostrzy-
nie, pierwszy swój występ dał podczas dożynek gminnych. Od 

samego początku w składzie tej grupy folklorystycznej główną 
rolę odgrywały małżeństwa, których nazwiska godzi się przy-
pomnieć, a mianowicie: Bożena i Andrzej Czajkowie, Helena                 
i Bolesław Dolatowie, Irena i Stanisław Gruszkowie, Jolanta        
i Mieczysław Kindowie, Beata i Paweł Knopkiewiczowie, Kry-
styna i Lech Koteccy, Dorota i Zdzisław Narożni, Stefania               
i Zbigniew Staniszewscy, Jolanta i Edward Walkowiakowie,                  

a po roku 2006 Renata i Maciej Banaszewscy, Katarzyna i Ma-
rek Grządzielewscy oraz Monika i Stanisław Niklewiczowie. 
Tym, co odeszli i tym, co do dziś wspierają zespół; dziękujemy 
za twórczą aktywność!

List gratulacyjny z Litwy
Miłą niespodziankę zespołowi „Siekieracy” sprawili z okazji 

jubileuszu członkowie zaprzyjaźnionego Zespołu Pieśni i Tańca 
„Troczanie” z Troków na Litwie, którzy przesłali list gratulacyj-
ny z wyrazami uznania za trud i pracę włożoną w krzewienie 
rodzimych tradycji i obyczajów, pielęgnowanie folkloru i kultu-
ry ludowej. Do życzeń dołączony był piękny widok zamku                   
w Trokach na tle jeziora.

Wystawa o latach okupacji niemieckiej
Na czterech planszach ustawionych na Rynku obok pomnika 

walki i męczeństwa pokazano fotografi czną wystawę pt. „Ko-
strzyn w latach okupacji 1939-1945”, na której przedstawiono 
wojsko niemieckie na ulicach naszego miasta, mieszkańców 
Kostrzyna zatrudnionych w różnych fi rmach przy produkcji 
wózków dziecięcych i w fabryce mebli, a także korespondencję 
przesyłaną przez naszych rodaków z wygnania do Kostrzyna.

Przyroda w obiektywie Karola Śmiałkowskiego
Wykorzystując sprzyjające warunki pogodowe, miłośnik 

fotografi i pan Karol zaczaił się wśród trzcinowisk w pobliżu 
stawu na łąkach strumiańskich. Dzięki cierpliwości udało mu się 
wykonać kilkadziesiąt zdjęć pływającego po wodzie stada wod-
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nych kaczek oraz pięknego łabędzia w różnych pozach. 20 z tych 
fotografi i zamieścił na Facebooku pod tytułem „Kostrzyńska 
fauna i fl ora”. Gratulujemy tego wyczynu.

Odszedł prof. J. Stasiński – twórca wielu medali
W październiku br. zmarł w Poznaniu wybitny rzeźbiarz                   

i medalier profesor Józef  Stasiński. W jego bogatym dorobku 
twórczym znalazły się także prace wykonane dla Kostrzyna, 
takie jak tablica upamiętniająca miejsce urodzenia generała 
Ignacego Prądzyńskiego w Sannikach, medal honorowy miasta 
i gminy Kostrzyn oraz medale z płaskorzeźbami zasłużonych: 
dra Romana Szymańskiego, generała Ignacego Prądzyńskiego, 
Pauliny Wilkońskiej i Ewarysta Estkowskiego. Wykonał on też 
medale dla uczczenia Powstania Wielkopolskiego i innych wy-
darzeń historycznych, które można podziwiać w Izbie Muzealnej.

Szkoła w Brzeźnie ma swoją gazetkę
Ukazał się kolejny numer (4/2019) gazetki szkolnej wyda-

wanej przez uczniów Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy                 
w Brzeźnie pt. ”Uczniak”. Redaguje go 6-osobowy zespół 
uczniów na czele z Kingą Jaśkowiak, a pod opieką nauczycielki 
Moniki Kruk. Na czternastu stronach opisane są wydarzenia                
z życia szkoły, m.in. Dzień Edukacji Narodowej, Narodowe 
Czytanie, Dzień Chłopaka, akcja „Sprzątanie świata”, a także 
wywiad z podporucznikiem lotnictwa z Powidza i wyniki wy-
borów do samorządu uczniowskiego. Życzymy powodzenia                 
i wytrwałości w pracy redakcyjnej!

K.M.

Andrzejki literackie
W poniedziałkowy wieczór 25 listopada, tym razem w „Ko-

strzyniance”, nie – jak w latach ubiegłych – w pałacu Mielżyń-
skich w Iwnie, miała miejsce ósma już edycja Andrzejek                             
z piosenką literacką. Zmianę scenografi i wywołało na rosnące    
z każdym rokiem zainteresowanie wydarzeniem. Nad imprezą 
jak zwykle czuwał Przemysław Mazurek, a tegorocznymi gwiaz-

DODATKOWE 2,85 MLN ZŁOTYCH Z POWIATU NA BUDOWĘ 
UKŁADU DROGOWEGO PRZY BUDOWIE TUNELU!

Na sesji Rady 
Powiatu Poznań-

skiego podjęta została uchwała dot. zwięk-
szenia środków o 2,85 miliona złotych, 
przekazanych przez Powiat Poznański jako 
współudział w największej w historii gminy 
Kostrzyn inwestycji: „Budowa układu dro-
gowego na terenie miasta Kostrzyn w rejonie 
ulic Grunwaldzkiej, Średzkiej i Powstańców 
Wielkopolskich wraz z tunelem pod torowi-
skiem linii kolejowej E20 relacji Poznań-
-Warszawa”. W sesji Rady Powiatu brał 
udział Burmistrz Szymon Matysek, który po 
podjęciu uchwały zabrał głos:

- Dziękuję Panu Staroście Janowi Grab-
kowskiemu, Wicestaroście Tomaszowi         
Łubińskiemu, Radnemu Kazimierzowi 
Dworczakowi i wszystkim Radnym Powiatu 

Poznańskiego za podjęcie tej decyzji. To bar-
dzo ważne środki dla gminy, które pozwolą 
zmniejszyć nasze zaangażowanie fi nansowe 
w budowę układu drogowego na drogach 
powiatowych, a jednocześnie pozwolą                        
na realizacje innych ważnych inwestycji                 
dla mieszkańców gminy Kostrzyn. To dowód 
na współdziałanie i współodpowiedzialność 
za podejmowane wcześniej decyzje.

Zgodnie z zawartym 2 lata temu porozu-
mieniem, udział Powiatu Poznańskiego                     
w części dot. budowy dróg powiatowych 
wynosił 6 mln złotych, co stanowiło 43% 
wartości kosztorysowej. W wyniku przetargu 
najniższa cena przekroczyła wartość koszto-
rysową. Łącznie 8,85 milionów złotych po 
stronie Powiatu Poznańskiego stanowi więc 
nadal 43% wartości zawartej umowy.

UMOWA NA BUDOWĘ OŚWIETLENIA DROGOWEGO W SIEKIERKACH WIELKICH
14 listopada została podpisana umowa na wykonanie zadania 

„Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Siekierki Wiel-
kie: ul. Parkowa, Kościelna”. Umowę podpisał Burmistrz Szymon 
Matysek i Aron Balcerzak, reprezentujący fi rmę Instalacje Elek-

tryczne Aron Balcerzak ze Słupcy. W spotkaniu brali udział także 
Zastępca Burmistrza Waldemar Biskupski oraz podinspektor                    
ds. inwestycji Magdalena Stachowiak. Koszt inwestycji to ponad 
84 tysięcy złotych, a jej termin realizacji: początek maja 2020 roku.

dami byli zespół „U studni” oraz Zuzanna Moczek. Przez ponad 
godzinę kostrzyńską sceną zawładnęła piosenka literacka oraz 
poezja śpiewana, a każdy na widowni opuszczał budynek                          
z myślą, że była to nie tylko wyśmienita rozrywka, ale także 
niezwykłe doświadczenie liryczne.

N.M.
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UMOWA NA BUDOWĘ UL. WYSZYŃSKIEGO I LILIOWEJ PODPISANA!

PODPISANIE UMOWY NA UL. SZKOLNĄ W SIEKIERKACH

PRZEBUDOWA UL. PARKOWEJ                 
W GUŁTOWACH

DOTACJA NA DOPOSAŻENIE OSP

DOFINANSOWANIE DLA CZERLEJNKA

18 listopada została zawarta umowa na budowę ul. Liliowej                
i Prymasa Wyszyńskiego w Kostrzynie. Umowę podpisał Bur-
mistrz Szymon Matysek oraz Tadeusz Krug, reprezentujący fi rmę 
Krug z Rabowic. Podczas spotkania obecni byli także Zastępca 
Burmistrza Waldemar Biskupski, Przewodniczący Rady Miejskiej 
Grzegorz Banaszak, Radny Tomasz Janiak, Inspektor Nadzoru 
Marcin Matysik oraz pracownicy Urzędu Miejskiego.

Koszt inwestycji to prawie 5 mln złotych. Inwestycja dofi nan-
sowana jest w ramach rządowego programu „Fundusz Dróg Sa-
morządowych”.

Termin realizacji zadania przewidywany jest na koniec listo-
pada 2020 roku.

W środę 13 listopada podpisano umowę na realizację inwe-
stycji dotyczącej budowy chodnika w ciągu ulicy Szkolnej                          
w Siekierkach Małych. Umowę realizuje firma Perfecta.                                
W podpisaniu umowy uczestniczyli Burmistrz Szymon Matysek, 

Zastępca Burmistrza Waldemar Biskupski, przedstawiciel   
firmy Perfecta Krzysztof Gamalczyk oraz pracownicy                          
Urzędu Miejskiego w Kostrzynie. Wartość inwestycji to                        
ok.165 000 złotych.

W Urzędzie Miejskim w Kostrzynie podpisano umowę na 
przebudowę ulicy Parkowej w Gułtowach. Zakres prac obejmuje 
utwardzenie nawierzchni poprzez wykonanie z kostki betonowej. 
Termin realizacji zadania to koniec czerwca 2020. Koszt zadania 
to 120 000 złotych. W spotkaniu dot. podpisania umowy uczest-
niczyli Burmistrz Gminy Kostrzyn Szymon Matysek, Zastępca 
Burmistrza Waldemar Biskupski, Radny Marek Kowalski, Wła-
ściciel fi rmy ZDT Begier Sławomir Begier oraz pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Kostrzynie.

Przedstawiciele jednostki OSP Brzeźno w siedzibie Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu podpisali umowę na dotację przedsięwzię-
cia pn: ,, Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Brzeźnie w przyczepę do transportu sprzętu do likwidacji 
skutków katastrof naturalnych i ekstremalnych zjawisk atmos-
ferycznych”. Dzięki otrzymanej dotacji jednostka pozyska 
sprzęt, który pozwoli jeszcze lepiej dbać o bezpieczeństwo 
mieszkańców gminy Kostrzyn i powiatu poznańskiego. Gmina 
Kostrzyn udzieliła wsparcia jednostce na ten cel w wysokości 
8600 złotych.

Z przyjemnością informujemy, że sołectwo Czerlejnko otrzy-
mało dofi nansowanie z programu „Odnowa wsi szansą dla aktyw-
nych sołectw”, współfi nansowanego przez Samorząd Wojewódz-
twa Wielkopolskiego, na wyposażenie świetlicy wiejskiej. Dzięki 
uzyskanemu dofi nansowaniu zakupiono 36 krzeseł, 8 składanych 
stołów oraz odkurzacz automatyczny. Wartość wszystkich zaku-
pów wyniosła 9 876 zł, kwota dofi nansowania to 4 933 zł, wkład 

własny, tj. 4 943 zł, został pokryty z funduszu sołeckiego 
Czerlejnka.
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OBNIŻONY KRAWĘŻNIK Z IWNIE
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Rejon 

Dróg w Gnieźnie, zgodnie z wnioskiem mieszkańców i Gminy, 
obniżyła krawężnik na drodze rowerowej do Iwna. Ułatwi                       
to poruszanie się rowerami i wózkami.

POSTĘPUJĄ PRACE PRZY BUDOWIE 
TUNELU!

NOWY SEKRETARZ GMINY KOSTRZYN
W wyniku przeprowadzonego konkursu na wolne stanowisko 

Sekretarza Gminy Kostrzyn, po zapoznaniu się z opinią Komisji 
Konkursowej, Burmistrz Szymon Matysek powierzył to stano-
wisko z 1 stycznia 2020 roku Agnieszce Piaseckiej. Serdeczne 
gratulacje!

PODSUMOWANIE PROGRAMU WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA
Do Urzędu wpłynęło 68 wniosków o przyznanie 

dotacji na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienie 
ich rozwiązaniami proekologicznymi w 2019 roku. Po 
weryfi kacji formalnej podpisano 52 umowy o przyzna-
nie dotacji. Po zrealizowaniu inwestycji wnioskodawcy 
złożyli łącznie 51 wniosków o rozliczenie dotacji. 

Wszystkie wnioski zakwalifi kowano do udzielenia 
dotacji. Suma udzielonej dotacji z budżetu gminy Ko-
strzyn to 254 033,50 zł, w tym: 50 wnioskodawców 
uzyskało 5 000,00 zł dotacji (maksymalna wartość 
dotacji), 1 wnioskodawca uzyskał 4 033,50 zł dotacji 
(80% kosztów kwalifi kowanych).
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Nieekologiczne piece zostały wymienione na: piece na paliwo 
stałe (5 klasy oraz posiadające certyfi kat ecodesign): 30, piece 
gazowe: 20, piec elektryczny: 1. 25 pieców zostało wymienio-

nych na terenie miasta Kostrzyn, a 26 na terenie pozostałych 
miejscowości w gminie Kostrzyn. Program został zaplanowany 
na trzy lata. Kolejne wnioski będą przyjmowane w marcu 2020.

JUBILEUSZ PAR MAŁŻEŃSKICH

DNI HONOROWEGO KRWIODAWSTWA PCK

Spotkanie z okazji jubileuszu 60-lecia, 50-lecia oraz 25-lecia 
pożycia małżeńskiego w gminie Kostrzyn stało się już tradycją. 
Także w tym roku władze samorządowe zaprosiły czcigodnych 
jubilatów na uroczyste spotkanie w restauracji „U Krzysztofa”. 
Burmistrz Gminy Kostrzyn Szymon Matysek, Zastępca Burmi-
strza Waldemar Biskupski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej 
Grzegorz Banaszak wręczyli Jubilatom obchodzącym Złote Gody 
„Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, przyznawane 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto pary ob-
chodzące 60. rocznicę ślubu otrzymały pamiątkowe statuetki. 
Wszystkie zaproszone osoby zostały uhonorowane pamiątko-
wymi dyplomami i kwiatami. Uroczystość uświetnił występ 
wokalno-artystyczny kostrzyńskiej młodzieży pod przewodnic-
twem Haliny Benedyk. Po zakończeniu części ofi cjalnej odbyła 
się zabawa taneczna.

26 listopada w sali klubowej Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury odbyło się zebranie Kostrzyńskiego Klubu Honorowych 
Dawców Krwi z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK. 
Na początku spotkania Prezes Klubu Ireneusz Hertel przywitał 
gości, podsumował rok 2019 oraz przedstawił zarząd klubu                
w osobach Łukasza Izydorka (wiceprezes), Beaty Adamskiej 
(skarbnik), Jadwigi Hoffmann (członek zarządu), Dariusza Her-
tela (członek zarządu). Następnie głos zabrali Burmistrz Gminy 
Kostrzyn Szymon Matysek, Przewodniczący Rady Miejskiej 
Grzegorz Banaszak oraz Zastępca Burmistrza Waldemar Biskup-
ski, dziękując za działalność klubu oraz wskazując na to, jak 
ważnym i potrzebnym elementem życia jest krwiodawstwo. 
Następnie przystąpiono do wyróżnienia członków klubu, którzy 
odebrali specjalnie przygotowane na tę okoliczność pakiety 
(koszulki, przypinki oraz dyplomy).



7

WIZYTA PRZEDSZKOLAKÓW 
Z ZIELONEGO ZAKĄTKA W URZĘDZIE

29 listopada do Urzędu Miejskiego w Kostrzynie przyjecha-
ły Dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Zielony Zakątek”                 
w Czerlejnku, które w ramach realizowanego przez przedszkole 
projektu „Poznajemy zawody z naszego otoczenia” zapoznane 
zostały z pracą kostrzyńskiego magistratu. 

Przedszkolaków przywitał Zastępca Burmistrza Gminy              
Kostrzyn Waldemar Biskupski, a o zadaniach wykonywanych 
przez Urząd opowiedzieli kierownicy i pracownicy poszczegól-
nych wydziałów.

Z OBRAD RADY
XVI sesja Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn odbyła się 26 listopada 2019 roku, radni podjęli uchwały w sprawie:

- przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kostrzyn              
z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok – 
odbyły się konsultacje społeczne, organizacje pozarządowe 
oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalno-
ści pożytku publicznego i wolontariacie nie zgłosiły wniosków 
i uwag do ww. Programu;

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
w Brzeźnie przy ul. Kostrzyńskiej i drodze krajowej nr 92,                
gm. Kostrzyn – Rada Miejska Gminy Kostrzyn podjęła                         
22 czerwca 2016 roku uchwałę w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenu w Brzeźnie. Projekt zmiany miejscowego planu 
został wykonany zgodnie z przedmiotem i zakresem określo-
nym ww. uchwałą o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, 
określone w miejscowym planie, nie naruszają ustaleń obowią-
zującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Kostrzyn;

- zmiany uchwały Nr XXV/197/2016 z 27 października 2016 
roku dotyczącej przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania 
publicznego w zakresie wykonania kompleksowej pełnobran-
żowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa 
układu drogowego w rejonie ulic Grunwaldzkiej, Średzkiej                 
i Powstańców Wielkopolskich w Kostrzynie (drogi powiatowe 
w granicach miasta) wraz z tunelem pod torowiskiem linii 
kolejowej E20 relacji Poznań-Warszawa” w ciągu drogi powia-

towej nr 2411P i 2441P – zadanie fi nansowane jest w części ze 
środków Powiatu Poznańskiego. Uchwałą z 20 listopada 2019 
roku Rady Powiatu w Poznaniu w budżecie Powiatu na rok 
2019 zwiększone zostały o kwotę 2,85 mln zł wydatki na               
realizację zadania „Budowa układu drogowego w rejonie ulic 
Grunwaldzkiej, Średzkiej i Powstańców Wielkopolskich                      
w Kostrzynie (drogi powiatowe w granicach miasta) wraz                      
z tunelem pod torowiskiem linii kolejowej E20 relacji Poznań-
-Warszawa”;

- zmian w budżecie gminy Kostrzyn na 2019 rok – dochody 
budżetu zwiększono o kwotę 3 135 000,00 zł, do kwoty                        
96 633 110,50 zł, wydatki budżetu zwiększono o kwotę                            
3 135 000,00 zł do kwoty 101 131 361,06 zł;

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

- uchwalenia aktualizacji „Wieloletniego planu rozwoju i moder-
nizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na 
lata 2017-2021” – w związku z tym, iż wystąpiły zmiany                         
w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodo-
ciągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2019, 
uchwalonym przez Radę Miejską Gminy Kostrzyn, Zakład 
Komunalny w Kostrzynie przedłożył Burmistrzowi Gminy 
Kostrzyn aktualizację powyższego planu, wynika on ze zmian 
uchwalonych 24 października 2019 roku oraz 26 listopada 2019 
roku. Wystąpienie zmian w wieloletnim planie spowodowało 
konieczność uaktualnienia planu będącego w toku realizacji.

Więcej na www.kostrzyn.wlkp.pl (zakładka BIP).

SESJA MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ GMINY KOSTRZYN
18 listopada 2019 roku odbyła się II sesja Młodzieżowej Rady 

Miejskiej Gminy Kostrzyn. Młodzi Radni przyjęli protokół                         
z poprzedniej sesji, a także powołali zespół problemowy ds. spor-

tu, zespół problemowy ds. kultury oraz komisję dyscyplinarną. 
Został przyjęty harmonogram prac na 2019 oraz 2020 rok; podję-
to też uchwałę dotyczącą konkursu na kartkę bożonarodzeniową.
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Z TEKI REGIONALISTY - Kazimierz Matysek o historii 

TRAGICZNY LOS KOSTRZYNIAKÓW 
WYSIEDLONYCH W 1939 ROKU

Po zajęciu w 1939 roku ziem zachod-
nich Rzeczpospolitej, okupanci hitlerow-
scy poświęcili szczególną uwagę sprawie 
masowych wysiedleni ludności polskiej       
i żydowskiej z Kraju Warty oraz szybkiej 
akcji osiedleńczej Niemców na tym tere-
nie. Mieszkania i domy zwolnione przez 
wysiedlonych Polaków zajmowały rodzi-
ny niemieckie pochodzące z krajów                
nadbałtyckich, Besarabii i Wołynia.                 
Akcje przesiedleńczą przeprowadzono 
siłami żandarmerii, policji ochronnej                    
i Wehrmachtu.

Pierwsze pojedyńcze wysiedlenia 
miały miejsce w październiku i listopadzie 
1939 roku. Główna fala wysiedleni nastą-
piła 7 i 8 grudnia 1939 roku w święto 
Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia. 
Do końca 1943 roku wysiedlono do Ge-
neralnej Guberni 534 tysięce Polaków. 
Jednocześnie prowadzona była wywózka 
na przymusowe roboty do Rzeszy.

W pamięci mieszkańców Kostrzyna               
i okolic utrwaliły się następujące akcje 
wysiedleń:

- 7 i 8 grudnia 1939 roku wysiedlono 
stąd najliczniejszą grupę ok. 45 rodzin, t.j. 
blisko 150 osób, które przez Środę trafi ły 
do powiatu Garwolin w Generalnej Gu-
berni;

- 15 marca 1940 roku wysiedlono do 
obozu przejściowego Poznań-Główna,               
a następnie do Tarnobrzegu w Generalnej 
Guberni co najmniej 16 osób;

- 21 września 1940 roku wysiedlono 
do województwa lubelskiego ok. 80 osób;

- 23 kwietnia 1941 roku wysiedlono 
do obozów w Łodzi i Konstantynowie               
ok. 100 osób.

Łącznie z miasta Kostrzyna i obwodu 
wójtowskiego w Kostrzynie wywieziono 
ponad 400 osób.

Na przygotowanej w tajemnicy przed 
wrześniem 1939 roku liście niebezpiecz-
nych dla Rzeszy Niemieckiej osób, prze-
znaczonych w pierwszej kolejności do 
wysiedlenia z powiatu średzkiego, znala-
zło się 309 osób, wśród których byli 
przedstawiciele inteligencji, kupiectwa, 
rzemiosła oraz właściciele gospodarstw 
rolnych. Jak wspominała wysiedlona                   
7 grudnia 1939 roku  Zdzisława Rakowska 
z Kostrzyna – wyznaczone ofi ary musiały 

w ciągu 15-20 minut opuścić swoje miesz-
kania, pozostawiając własność i dobytek; 
pozwolono im tylko zabrać żywność, 
ubrania i najpotrzebniejsze rzeczy – razem 
do 50 kg bagażu – oraz od 100 do 200 
złotych na osobę w gotówce. Wszystkie 
rodziny z Kostrzyna przewożono samo-
chodami do miasta powiatowego Środy, 
do gmachu Szkoły Powszechnej nr 1 przy 
ul. Lipowej, gdzie znajdował się punkt 
zbiorczy. Okolicznych rolników dowożo-
no w to miejsce także furmankami. Stam-
tąd, po kilku dniach, przewieziono prze-
siedleńców na dworzec kolejowy w Śro-
dzie, skąd koleją przetransportowano do 
Generalnej Guberni do stacji Garwolin 
koło Warszawy, a dalej furmankami do 
poszczególnych gmin w powiecie garwo-
lińskim. Większość kostrzyniaków trafi ła 
do osady targowej Sobienie Jeziory,                
zamieszkałej w dużej części przez ludność 
żydowską. W ciężkich warunkach,                        
o głodzie i chłodzie, spędzili na wygnaniu 
prawie 5 lat. 

Sytuację wysiedlonych kostrzyniaków 
ilustrują w dużym stopniu wspomnienia 
okupacyjne Józefa Luberskiego, wówczas 
13-letniego syna piekarza Stanisława 
Luberskiego, który mieszkał z rodziną                
w Kostrzynie w istniejącej do dzisiaj ka-
mienicy w Rynku pod nr. 2.

To, co przeżył, opisał w pracy konkur-
sowej w 1970 roku: „8 grudnia (1939)                 
o godzinie 1400 przyszedł do nas żandarm 
i powiedział, że za 15 minut mamy być 
gotowi do wyjazdu. Ojcu kazali pokazać 
wszystko co pozostaje w magazynie, ile 
mąki i zboża jak również drobiu i świń. 
Wszystko to spisali na listę, a ojciec mu-
siał to podpisać. Powiedzieli ojcu, że to 
co tutaj zostawimy, dostaniemy na miej-
scu. Nie zezwolili zabrać ani kołder ani 
poduszek. Żołnierze niemieccy, którzy 
byli u nas na kwaterze i spali pod tymi 

kołdrami spakowali wszystko w koc, za-
brali od matki sznury i pasy, położyli to 
obok naszych paczek i kazali zabrać. 

Hitlerowiec, który pilnował nas, powie-
dział, że nie wolno nam tego wziąć. Na to 
jeden z tych żołnierzy powiedział mu, że 
jeżeli dla nas nie ma litości to powinien 
mieć nad tym małym dzieckiem – chodzi-
ło o mojego brata Andrzeja, który miał               
7 miesięcy – lecz on nie chciał słuchać 
nawet o tym. Kiedy wychodziliśmy                       
z domu na pięcioletnią tułaczkę paczka                 
z pościelą pozostała, wówczas żołnierze 
wzięli ją i nieśli za nami aż do boiska 
„Sokoła’’. Tak długo stali z nami i czeka-
li aż nie przyjechały autobusy. Siostra 
przypomniała sobie, że zostawiła w domu 
zegarek. Mama powiedziała o tym jedne-
mu z żołnierzy i on natychmiast poszedł 
do naszego domu po zegarek. Kiedy że-
gnał się z nami to dyskretnie podał go 
mamie. Autobusem zawieziono nas do 
Środy i tam przebywaliśmy przez trzy dni. 
Następnie załadowano nas i przetranspor-
towano za Warszawę do powiatu garwo-
lińskiego. Z Pilawy przewieziono nas 
saniami 18 km do miejscowości Sobienie 
Jeziory.  Tu ulokowano nas w szkole                        
i wreszcie po trzech dniach otrzymaliśmy 
trochę ciepłej strawy. Chętnie jedliśmy po 
kilku dniowym wygłodzeniu. Zaraz też 
zaczęły się nowe kłopoty. Następnego 
dnia rozdzielono nas do mieszkań. Przy-
dzielono nam mieszkanie wspólnie                        

Rodzina Stanisława i Marii Luberskich

Żydowscy sąsiedzi z Sobienich Jezior
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z Kowalskimi. Mieszkanie składało się             
z pokoju i kuchni, nas było razem                     
11 osób. Spaliśmy na podłodze w barło-
gu, jak bydło. Dopóki było trochę pienię-
dzy w zapasie to jakoś się żyło. Później 
trzeba było starać się, nie raz z ojcem 
szliśmy od domu do domu i od wsi do 
wsi za czymś do jedzenia. Tutaj ustały 

rewizje za bratem Lechem, lecz w Po-
znaniu wytropili go Niemcy i tym razem 
musiał uciekać do nas. Granicę przeszedł 
pieszo, ponieważ nie posiadał żadnych 
dokumentów. Do nas dotarł w samą wi-
gilię Bożego Narodzenia w roku 1939. 
Nie mogliśmy go poznać, miał zapusz-
czonego wąsa i brodę. Po świętach zabrał 
się natychmiast do pracy, szklił okna                  
w szkołach i w domach. Roboty było tak 
dużo, że razem z ojcem pomagaliśmy mu 
i przez to powodziło się nam znacznie 
lepiej. Ojciec postarał się dla niego                     
o nowe dokumenty, bo tam jak były pie-
niądze można było wszystko załatwić.  
W roku 1941 ojciec dostał pożydowską 
piekarnię i teraz nie brakowało nam 
chleba i życie się znów polepszyło. Lecz 
nie długo po tym przyszło to najgorsze. 
Zachorowała nasza matka Maria i po 
kilku dniach zmarła 26 października 
1941 roku i pochowana została na miej-
scowym cmentarzu parafi alnym.

Po oskarżeniu Leszka, że ostrzega 
innych przed represjami i sprzyja Żydom, 
musiał się on ukrywać. Pewnego dnia 
dwóch zbirów hitlerowskich spotkało 
brata na ulicy, a było to 31 grudnia 1943 
roku. Został pobity przez Niemców                       
i pogryziony przez psa. Po tym Leszek 
wrócił do domu a za nim przyszedł jeden 

ze zbirów, drugi nato-
miast poszedł do apte-
ki, żeby psu opatrzeć 
łapę, którą skaleczył. 
W tym czasie w domu 
hitlerowiec zaczął bić 
brata szprajzlem. Zła-
pałem wówczas go 
wpół i krzyknąłem bra-
tu, aby uciekał, lecz              
w tym momencie nad-
szedł drugi Niemiec               
i teraz zaczęło się na 
dobre. Dostałem pięć 

razy i uciekłem. Resztę wiem z opowia-
dania od siostry. Ojciec pytał ich za co 
biją syna, dostał potężny cios i oprzytom-
niał dopiero po wszystkim. Siostra moja 
została obita za to, że trzymając na ręce 
brata Andrzeja zasłoniła go kiedy Nie-
miec  chciał go uderzyć. Gdy odeszli, 
wróciłem do domu i zobaczyłem w jakim 
okropnym stanie był mój pobity brat 
Leszek. Po trzech miesiącach udało się 
brata wyleczyć i uciekł do Warszawy. 
Zabrał go kolega z Kostrzyna Marian 
Staniszewski i postarał się o robotę dla 
niego, lecz długo już nie żył. Zmarł                    
4 stycznia 1944 roku. Była to już trzecia 
ofi ara wojny w naszej rodzinie po pole-
głym w bitwie nad Bzurą w 1939 roku 
bracie Januszu i matce. Od tego czasu 
musiałem pomagać ojcu w piekarni, aż 
któregoś dnia Niemcy zabrali mnie                      
i wywieźli do Otwocka do kopania                   
rowów i okopów. Przebywałem tam                
do chwili ucieczki Niemców za Wisłę.

Kiedy przyszło Wojsko Polskie do 
Wisły postanowiłem zgłosić się ochotni-
czo do służby wojskowej. Powiedziałem, 
że chcę pomścić braci oraz krzywdy wy-
rządzone mnie i mojej rodzinie...”

Podobnie przykry los dzieliły z rodzi-
ną Stanisława i Marii Luberskich inne 
rodziny z Kostrzyna i okolic, wysiedlone 
w grudniu 1939 roku głównie do Sobie-
nich Jezior. Ich listę, choć z pewnością 
niekompletną, przytaczam:

- rodziny kostrzyńskie: Andrzejakowie, 
Blachowscy, siostry Braun, Ćwiklińscy, 
Goćwińscy, Gorazdowie, Karalusowie, 
Kowalscy, Kruszonowie, Kubiakowie, 
Lisowie, Luberscy, Majewscy, Mąkowscy, 
Nowotarscy, Perkowie, Postanowiczowie, 
Rakowscy, Sieińska Kazimiera, Szczepań-
scy, Tobolscy, Wiśniewscy, Wieruszewscy;

- rodziny pochodzące z okolic Ko-
strzyna: Kasprzykowie, Słomianowie                   
i Zygułowie z Brzeźna, Dudowie, Grześ-
kowiakowie z Gowarzewa, Kozłowscy               
z Kleszczewa, Weberowie z Markowic, 
Frankowscy, Grzybowie, Krotofi lowie, 
Madajewscy, Nogajowa, Owczarkowscy, 
Sznurkowie, Szygendowie i Urbaniako-
wie z Trzeka, Serbowie z Taniborza.

Najstraszniejszy los spotkał kostrzyń-
skie żydowskie siostry Braun (Augusta, 
Rachela i Greta), które wraz z innymi 
Żydami z miejscowego getta wywiezione 
zostały do obozu zagłady w Treblince.

Od tych wydarzeń minęło w tym roku 
80 lat.

ZLOT MŁODZIEŻY SZKOLNYCH KÓŁ PCK
W dniach 15-17 listopada w Straduniu odbył się kolejny, 

XXVII Zlot Młodzieży Szkolnych Kół PCK. Czerwonokrzyscy 
aktywiści zdobywali bądź pogłębiali wiedzę z zakresu pierwszej 
pomocy przedmedycznej. Zadania przygotowali i przeprowa-
dzali druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gułtowach.

Nasze spotkania w Straduniu bardzo pozytywnie zapisują się 
w pamięci uczestników, i to zarówno w zakresie przekazywanej 
wiedzy, jak i integracji młodzieży z naszych szkół. Znamienne 
jest to, że uczestnicy zlotów po latach wracają do nas jako wo-
lontariusze i bardzo aktywnie włączają się w czerwonokrzyską 
pracę. Tegoroczny zlot, w związku z przypadającą 100. rocznicą 
powołania Polskiego Czerwonego Krzyża, wzbogaciliśmy za-
daniami i konkursami związanymi między innymi z tym jubile-
uszem. Młodzież zadziwiła nas posiadaną wiedzą i inwencją 
twórczą, a gościnny „January” zaprosił na przyszły rok.

Elżbieta Mielcarek

Lech Luberski wraz z kostrzyniankami

Pogrzeb Marii z Sieińskich Luberskiej
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JESIENNE ZAJĘCIA DLA SENIORÓW

KUKW W ZIEMI ŚWIĘTEJ
Słuchacze i sympatycy Kostrzyńskiego Uniwersytetu Każ-

dego Wieku wybrali się do Ziemi Świętej. Poznań pożegnał nas 
chłodną listopadową aurą, a Tel Awiw, w którym wylądowaliśmy, 
prawie letnimi temperaturami. Zostaliśmy zakwaterowani                      
w Betlejem. 

Kolejny dzień to zwiedzanie Jerozolimy: Wzgórze Świątyn-
ne, Ściana Płaczu – najświętsze miejsce dla Żydów, przeszliśmy 
wzdłuż murów starej Jerozolimy na Syjon do Wieczernika, 
Bazyliki Zaśnięcia Matki Bożej. W starej części Jerozolimy 
byliśmy w Bazylice Zmartwychwstania, weszliśmy do Grobu 
Pańskiego i na Golgotę.

Nazajutrz – wyjazd do Galilei. Urokliwą drogą wzdłuż Mo-
rza Śródziemnego dojechaliśmy do Hajfy, gdzie wjechaliśmy na 
Górę Karmel i podziwialiśmy ogrody Bahaitów. Dojechaliśmy 
do Tyberiady, gdzie łodziami odbyliśmy rejs po Jeziorze                         
Genezaret. Skosztowaliśmy „ryby św. Piotra”, udaliśmy się do 
Yardenit – miejsca chrztu Jezusa. Nocowaliśmy w hotelu                          
w izraelskim kibucu, kosztowaliśmy koszernego jedzenia,                         
a grejfruty i mandarynki mogliśmy jeść prosto z drzew. W Izra-
elu jest w tej chwili wtórna wegetacja, więc mogliśmy podziwiać 
kwitnące krzewy i piękną świeżą zieleń.

Następnego dnia: Safed – centrum żydowskiego mistycyzmu 
i kabały, wizyta w winiarni w Kacrin na Wzgórzach Golan, 
Kafarnaum i Tabgha – miejsce rozmnożenia chleba i ryb. Byliśmy 
w malowniczej Jaffi e i w nowoczesnym Tel Awiwie. Próbowa-
liśmy izraelskich przysmaków i kąpaliśmy się w Morzu Śród-
ziemnym. Powrót do Jerozolimy i dalsze zwiedzanie to wjazd 
na Górę Oliwną, nawiedzenie kościołów Pater Noster i Dominus 
Flevit. U stóp wzgórza weszliśmy do Grobu Matki Bożej i po-
dziwialiśmy pamiętające Jezusa oliwki w Ogrodzie Oliwnym. 
Popołudnie spędziliśmy w Yad Vashem, gdzie zobaczyliśmy 
Aleję Sprawiedliwych oraz Muzeum. Z punktu widokowego 
obejrzeliśmy Knesset – izraelski parlament. Kolejką górską 
wjechaliśmy do Masady – twierdzy zbudowanej przez Heroda, 
będącej ostatnim bastionem Zelotów w obronie przed Rzymia-
nami. Byliśmy w najstarszym, trwającym bez przerwy mieście 
świata – Jerycho opodal Góry Kuszenia. Kąpaliśmy się w Morzu 
Martwym, a błoto z jego brzegów, bardzo lecznicze, podobno 
„odmłodziło” nas o 7 lat.

Ostatni dzień przeznaczyliśmy na zwiedzanie Betlejem, gdzie 
panuje już prawdziwie świąteczny nastrój. Ogromna choinka na 
Placu Żłóbka pośród palm robi wrażenie, a wizyty w Bazylice 
Narodzenia, kościele św. Katarzyny, Grocie Mlecznej i na Polu 
Pasterzy przybliżyły nam święta Bożego Narodzenia. Dzięki 
ogromnej wiedzy Agnieszki – naszej pilotki – poznaliśmy izra-
elskie i palestyńskie realia, wielokrotnie przekraczaliśmy grani-
cę autonomii palestyńskiej i Izraela, widzieliśmy szabat i spie-
szących na modlitwy ortodoksyjnych żydów. Słuchaliśmy 
śpiewnych nawoływań do modlitwy muezinów na minaretach. 
Pomimo licznych ostrzeżeń medialnych czuliśmy się bezpiecz-
nie, a Hasim – kierowca naszego autokaru, prawdziwy arcymistrz 
kierownicy, dowoził nas we wszystkie ciekawe miejsca. To był 
naprawdę piękny wyjazd.

Elżbieta Mielcarek

Projekt „Aktywizacja seniorów z terenu gminy Kostrzyn” 
obejmuje nie tylko wyjazdy do kina i teatru, ale również wiele 
innych, różnorodnych zajęć dla seniorów. Przykładem mogą być 
warsztaty fl orystyczne, prowadzone raz w miesiącu, podczas 
których fl orystka uczy sztuki układania roślin i dbania o nie. 
Ostatnie zajęcia poświęcone były świątecznym wieńcom na 
drzwi. Seniorzy z gałązek świerku i naturalnych ozdób, m.in. 
suszonych pomarańczy, szyszek i lasek cynamonu stworzyli 
piękne dzieła. Na pewno będą one ozdobą niejednego domu 
w okresie świątecznym.

Mimo chłodnej pory roku spacery z kijkami cieszą się nadal 
popularnością. Grupa seniorów pod profesjonalnym okiem pro-
wadzącej spaceruje po Kostrzynie, wzmacniając mięśnie całego 
ciała i dotleniając organizm. 1,5 godziny ruchu na świeżym 
powietrzu dostarcza wiele energii i buduje ogólną kondycję 
organizmu.
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i wszystkich seniorów głos zabrali Burmistrz Szymon Matysek, 
Zastępca Burmistrza Waldemar Biskupski, Kierownik OPS 
Agnieszka Piasecka oraz Prezes KUKW Elżbieta Mielcarek. 
Słowami skierowanymi do seniorów podkreślili, że najważniej-
sze jest zdrowie, radość i pogoda ducha, czego wszystkim życzą. 
Po przemówieniach seniorzy i goście zostali poczęstowani 
smacznym obiadem, po którym była kawa i ciasto oraz zimny 
bufet. Koleżanki i koledzy umilali nam czas, śpiewając kilka 
piosenek. Mieliśmy też przyjemność potańczyć podczas zabawy 
tanecznej, do której przygrywał Marek Adamczewski. Seniorzy 
pokazali, iż mają w sobie wiele sił witalnych i nie wiek jest tutaj 
najważniejszy, lecz radość bycia razem oraz fakt, że się o nich 
pamięta.

Dziękujemy zaproszonym gościom za obecność oraz tym, 
którzy przyczynili się do sponsorowania tego spotkania.                         
Do zobaczenia za rok.

DZIEŃ SENIORA I INWALIDY

9 listopada Seniorzy z Polskiego Związku Emerytów Renci-
stów i Inwalidów tradycyjnie świętowali Dzień Seniora i Inwa-
lidy. To szczególny dzień dla tych, co mają „srebrne włosy                       
i złote serca”; moment, który pozwala docenić potencjał                       
doświadczenia, wartości i wiedzy, z których mogą czerpać młod-
sze pokolenia.

Uroczystość odbyła się w „Kostrzyniance”. Po ofi cjalnym 
powitaniu przez przewodniczącą PZERiI zaproszonych gości                 

Wszystkim seniorom i przyjaciołom radosnych i pogod-
nych świąt Bożego Narodzenia, wiele zdrowia, spokoju oraz 

przychylności losu w nadchodzącym Nowym 2020 Roku
życzy

Zarząd PZERiI w Kostrzynie

KOLEJNY SZCZĘŚLIWY FINAŁ 
SZLACHETNEJ PACZKI W KOSTRZYNIE

W sobotnie popołudnie, 7 grudnia w Szkole Podstawowej                
nr 2 im. Rady Europy w Kostrzynie odbył się kolejny fi nał Szla-
chetnej Paczki. Zanim nastał ten szczęśliwy dzień wolontariusze 
odwiedzili 19 rodzin w naszej gminie. Te wizyty w domach 
rodzin to zawsze wzruszające chwile dla obu stron, to historie 
pisane przez życie, które nie zawsze bywa łaskawe, ale dzięki 
wolontariuszom i darczyńcom nawet w sytuacjach bez wyjścia 
– los potrafi  się uśmiechnąć do tych, których wcześniej doświad-
czył srogo. Spośród tych 19 rodzin do bazy danych tegorocznej 
edycji Szlachetnej Paczki zakwalifi kowało się 16 rodzin i bardzo 
szybko znalazły się otwarte serca i ręce gotowe nieść pomoc. 
Wizyty w domach podopiecznych to zawsze łzy wzruszenia,   
szczęścia obdarowanych mieszające się z często ocieranymi 
ukradkiem łzami radości wolontariuszy. Czyż może być pięk-
niejsza lekcja miłości?

A sam fi nał to już tradycyjnie bardzo nastrojowy wieczór,               
w którym czujemy już atmosferę ciepła świąt Bożego Narodze-
nia. W tym roku darczyńców, wolontariuszy powitała ciepłym 

słowem Anna Mazurek – liderka naszego rejonu Szlachetnej 
Paczki, a zaraz potem na scenie pojawili się uczniowie kostrzyń-
skiej „Dwójki”, którzy pod okiem Eweliny Wysoczańskiej 
przygotowali bożonarodzeniowe jasełka zatytułowane A świa-
tłość w ciemności świeci. Dzieciaki we właściwy sobie bezpre-
tensjonalny sposób opowiedziały o tym, jak dobro zwycięża zło, 
by świat spowity mrokiem mógł znów zajaśnieć słońcem.                      
Bo choć tyle zalet w nas i nieuśpionych wad, przekażmy sobie 
znak pokoju – śpiewali wszyscy zebrani w piosence fi nałowej 
tego przedstawienia.  Ale to był dopiero początek duchowej uczty 
tego popołudnia, bowiem prawdziwą wisienką na tym torcie 
Szlachetnej Paczki był koncert Eweliny Bulewicz przyjęty 
gromkimi brawami. A potem jeszcze znalazł się czas, by przy 
kawie i ciastku podzielić się wrażeniami. No cóż, kolejny fi nał 
za nami i dla kolejnych rodzin w naszej gminie znów zaświeci-
ło słońce, by w te najtkliwsze ze świąt było cieplej w domach                  
i w sercach.

Robert Krukowski

Raz w miesiącu odbywają się również „pogadanki” na tema-
ty zdrowotne. Tym razem dotyczyły one fi zjoterapii oraz diete-
tyki. Fizjoterapeutka uczyła seniorów jak dbać o poszczególne 
mięśnie ciała, by jak najdłużej były sprawne. Ćwiczyła z nimi 
prawidłowy oddech, żeby dobrze dotleniać mózg, opóźniając 
w ten sposób procesy demencji. Natomiast dietetyk wskazywa-
ła błędy popełniane w odżywaniu i uczyła, jakie stosować diety 
w różnych dolegliwościach.

Na koniec trudno nie wspomnieć o comiesięcznym pobycie 
na basenie – na poznańskich Termach Maltańskich. Stała grupa 

aktywnych seniorów z niecierpliwością czeka na kolejne wyjaz-
dy. Dzięki regularności wielu oswoiło się z wodą i coraz chętniej 
korzysta z atrakcji dostępnych na miejscu – jacuzzi, biczów 
wodnych, a nawet zjeżdżalni. Podczas mroźnych dni wspaniałe 
są również gorące baseny zewnętrzne, w których nie odczuwa 
się niskiej temperatury powietrza.

Przed nami jeszcze wiele wyjazdów, spotkań i warsztatów. 
Cieszy nas tak duże zaangażowanie w ten projekt i mobilizacja 
naszych seniorów.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie
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Z Ewą Czajką, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, rozmawiali Małgo-
rzata Kemnitz i Łukasz Szał z Wydziału Oświaty, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego 
w Kostrzynie.

MK/ŁS: Na początku chcielibyśmy serdecznie pogratu-
lować jubileuszu 35-lecia pracy. Tak się złożyło, że odbierała 
go Pani w dniu, kiedy miał miejsce koncert „Gdzie są chłopcy 
z tamtych lat”. Zacznijmy jednak od Pani jubileuszu, proszę 
przybliżyć czytelnikom swoją ścieżkę zawodową oraz najwięk-
sze sukcesy.

EC: Moja ścieżka zawodowa rodziła się w głowie od najmłod-
szych lat, wywodzę się z umuzykalnionej  rodziny, gdzie pradzia-
dek grał na skrzypcach w kapeli ludowej, a w rodzinie mojej mamy 
muzyka była nierozłącznym elementem życia codziennego. Od 
początku byłam więc ukierunkowana na muzykę. Zaraz po szko-
le podstawowej trafi łam do zespołu ludowego (Zespół Pieśni                    
i Tańca Wielkopolska, a później Cepelia-Poznań), gdzie przez                
15 lat tańczyłam, równocześnie kończąc Liceum Ekonomiczne            
w Poznaniu i Studium Piosenkarskie przy ul. Głogowskiej                         
w Poznaniu oraz Studium kulturalno-oświatowe o specjalizacji 
taniec ludowy. Odbyłam także studia na kierunku kulturoznawstwo 
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o specja-
lizacji zarządzanie instytucjami kultury. Jako rodowita poznanian-
ka za zasługi na polu krzewienia kultury ludowej zostałam odzna-
czona odznaką „Zasłużona dla Miasta Poznania”. Kiedy z powo-
dów mieszkaniowych przeprowadziłam się do Swarzędza, pierw-
sze moje realizacje kulturalne realizowałam dla Spółdzielni 
Mieszkaniowej, organizując na jej zlecenie różnego rodzaju im-
prezy kulturalno-rekreacyjne oraz prowadząc dziecięcy zespół 
ludowy, a następnie w Swarzędzkim Ośrodku Kultury prowadzi-
łam młodzieżowy zespół estradowy i współorganizowałam liczne 
imprezy miejskie. Tę pracę bardzo miło wspominam, ponieważ 
moi wychowankowie kontynuują swoje muzyczne pasje jako 
zawodowi piosenkarze i aktorzy, co jest dla mnie bardzo budują-
ce. Utrzymuję z wieloma kontakty i bardzo im kibicuję. Sukcesem 
okazała się także impreza charytatywna „Zostań Gwiazdą”, którą 
po raz pierwszy zorganizowałam w 2001 roku na potrzeby Sto-
warzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka 
Grajka w Swarzędzu, gdzie wśród długiej listy wykonawców 
śpiewali m.in posłowie na sejm, proboszcz parafi i w Wierzonce, 
ówczesny starosta oraz burmistrz Swarzędza, tercet policjantów 
ze swarzędzkiego komisariatu, radni miejscy oraz wiele innych 
znanych osobistości. Koncerty cieszyły się dużym powodzeniem, 
a publiczność śpiewała piosenki razem z wykonawcami. Następ-
ne koncerty realizowałam już ze wspomnianymi już dziećmi                      
i młodzieżą – uczestnikami zajęć Ośrodka Kultury w Swarzędzu, 
które prowadziłam. Prezentowaliśmy różnego rodzaju muzykę, 
tworząc tematyczne pełnowymiarowe koncerty, z których chyba 
najciekawszym był ten prezentujący przeboje małego i wielkiego 
ekranu pt.,,Pół żartem, pół serio’’. 

MK/ŁS: Oprócz pełnienia funkcji Dyrektora Miejsko-
-Gminnego Ośrodka Kultury spełnia się Pani w roli artystki. 
Który z koncertów wspomina Pani najlepiej w swojej arty-
stycznej karierze?

EC: Jako młoda adeptka sztuki wokalnej śpiewałam na roz-
maitych imprezach i koncertach, również w różnych składach 
muzycznych i w tamtych czasach wykonywałam głównie covery. 
Ponieważ jestem sympatykiem piosenki literackiej i ballad, przed 

ROZMOWA „NA STRONIE”

pracą nad autorskim repertuarem wykonywałam koncert piosenek 
zaangażowanych z repertuaru Edyty Gepert, Ewy Demarczyk, 
Hanny Banaszak. Ale myślę, że zawsze w życiu każdego, kto 
zajmuje się pracą twórczą, przychodzi taki moment, w którym 
chce się stworzyć coś swojego. Około 5 lat temu powstał mój 
pierwszy utwór, od którego wszystko się zaczęło. Później coraz 
częstsze „odwiedziny” w studiach nagrań, tworzenie muzyki, 
obróbki studyjne i ostateczne aranżacje po żmudnej i długiej 
pracy (nie powiem ciężkiej, bo lubię to robić), jej efektem jest 
moja pierwsza autorska płyta o tytule Pokochaj Mnie, która jest 
zarazem tytułem jednej z moich piosenek.

Teksty piszę sama, a piosenki mówią o życiu szczególnie 
uczuciowym, które przedstawione jest w moich utworach z dy-
stansem, a czasami z morałem. Nadałam tej płycie taneczny klimat, 
aby o miłości opowiadać w sposób optymistyczny. Moi Fani po-
zytywnie reagują na moje piosenki i dają wyraz uznania mojej 
twórczości przez głosowania na Liście Śląskich Przebojów, gdzie 
od kilku tygodni utrzymuję się w pierwszej dziesiątce, biorę udział 
w telewizyjnych koncertach Parady Gwiazd Śląskich Szlagierów. 
Promocja mojej płyty odbyła się również w „Waszym radiu FM” 
z Wągrowca, gdzie zostałam zaproszona na plenerowy koncert            
z okazji pierwszej rocznicy radia i powiem szczerze, że to był 
koncert, który zapamiętałam jak dotąd najbardziej, ponieważ „na 
żywo” na stadionie sportowym w Wągrowcu zebrało się kilka 
tysięcy ludzi, którzy nie tylko tańczyli i klaskali w rytm mojej 
muzyki, ale w znaczącej części śpiewali ze mną po kolei wszyst-
kie piosenki. To był super koncert i wspaniałe wrażenia, rzeczy-
wiście można było poczuć się gwiazdą. Na razie planuję według 
zasady „tu i teraz”, cieszę się każdym koncertem, każdym spotka-
niem z publicznością i robię swoje. Myślę, że to najlepszy plan na 
każdy sukces. 

MK/ŁS: Kreuje Pani życie kulturalne gminy przez blisko 
13 lat, jakie przedsięwzięcia dedykowane mieszkańcom odby-
wają się cyklicznie w naszej gminie? W jakich grupach artyści 
amatorzy mogą ćwiczyć swoje zdolności i jakie ma Pani plany 
na kolejne lata?

EC: Będziemy kontynuować dotychczasowe cykliczne im-
prezy i wprowadzać nowe formy kulturalne, zawsze bowiem ma 
się ochotę na więcej i lepiej. I choć na końcu nasze plany weryfi -
kują fi nanse, jestem niepoprawną optymistką, nie przestaję szukać 
rozwiązań i spotykam się ze wsparciem mieszkańców, których 
pasje wykorzystuję w swojej pracy. Kiedy objęłam stanowisko 
dyrektora MGOK-u w Kostrzynie zasób działalności był inny niż 
obecnie, przez lata mojej pracy on również się zmieniał, ewoluował 
i przybierał różne formy zarówno w kontekście zajęć stałych, jak 
i imprez. Moim marzeniem jest prowadzenie zajęć w każdej 
gminnej szkole i świetlicy wiejskiej, co poszerzyłoby ofertę kul-
turalną dla terenów wiejskich i wpłynęło na wyrównanie warun-
ków rozwoju utalentowanej artystycznie młodzieży.

I tutaj ze względu na środki moje poczucie zagospodarowania 
tej przestrzeni pomimo realizacji kilku projektów na terenach 
wiejskich naszej gminy pozostaje jeszcze nie do końca zrealizo-
wane. Jednak nie tylko kwestie fi nansowe pozostają dla mnie 
sprawą szczególnej opieki, ponieważ kolejną troską staje się coraz 
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większe obciążenie sal do prowadzenia zajęć, na które rozpisuje-
my w M-GOK-u bardzo restrykcyjny grafi k, aby można było 
pomieścić wszystkie działalności. Ośrodek robi się za mały, choć 
z drugiej strony cieszy coraz większa ilość uczestników zajęć, 
którym chcielibyśmy stworzyć jak najlepsze warunki do nauki                  
i stworzyć nowoczesne miejsce do rozwijania artystycznych pre-
dyspozycji, kreować kulturę w taki sposób, aby kształtować 
przyszłe osobowości. 

W kostrzyńskim Ośrodku Kultury działa grupa plastyczna: 
dwie grupy dziecięce i jedna dla dorosłych, grupa taneczna „Twi-
ster – Born to dance”. Ponadto trzy razy w tygodniu od wielu lat 
Maciej Nowak uczy dzieci i młodzież gry na keyboardzie, akor-
deonie, pianinie i gitarze. Od dwóch lat pracuje w Ośrodku Kul-
tury Szymon Józwiak, który tworzy sekcję instrumentów dętych 
z nastawieniem na poszerzenie składu, już w przyszłym roku                  
o sekcję perkusyjną i dalsze uzupełnienia w celu utworzenia peł-
nego składu orkiestry dętej. W zasobach ośrodka działa również 
legendarny zespół „Siekieracy”, który obecnie pod nowym posze-
rzonym kierownictwem odbywać będzie zajęcia wokalne, klasy-
ki tanecznej z elementami baletu i tańców ludowych. Halina Be-
nedyk bardzo mocno rozwinęła 
działalność wokalną w Kostrzy-
nie i obecnie oferuje zajęcia                 
w trzech kategoriach wieko-
wych,  Jan Galasiński w ramach 
oferty dla wsi w Czerlejnie od-
bywa próby taneczne dla dzieci 
w wieku 5-6 lat, Katarzyna 
Markiewicz propaguje i organi-
zuje zajęcia klubu fi lmowego, 
startuje też w konkursach fi lmo-
wych m.in. konkursie fi lmowym 
,,1 minuta”, gdzie już po raz 
drugi dzieci pod jej kierunkiem 
zdobyły wyróżnienie wśród                
100 prezentowanych fi lmów. Od 
br. uruchomiliśmy zajęcia jogi. Imprezy cykliczne to przede 
wszystkim Kurdesz Kasztelański, a także Wianki, Dożynki, kon-
kurs piosenki „Zostań Gwiazdą”. Co roku staramy się zaprosić, 
idąc z duchem czasu, przynajmniej jeden kabaret. Od wielu lat 
organizujemy WOŚP, bazując na własnych zasobach, zaczynałam 
swoją pracę, gdy orkiestra zbierała około 8 tysięcy, po 12 latach 
kwoty sięgają 40 tysięcy złotych.

MK/ŁS: Sprawuje Pani pieczę nad naszym lokalnym mie-
sięcznikiem „Kostrzyńskie ABC”, proszę powiedzieć, jak 
zmieniała się ta gazeta i czy planowane są kolejne modyfi kacje?

EC: Jestem wydawcą gazety, podlega mi redaktor naczelny              
i zespół redakcyjny, obecnie współpracuję już z czwartym redak-
torem naczelnym, zaczynałam od Kazimierza Matyska, później 
pracował z nami Robert Krukowski, Piotr Budziński, a obecnie 
Natalia Majchrzak. Przez ostatnie 12 lat udało nam się zrealizować 
dwa zacne jubileusze gazety, z którego na 20-lecie przybyli ko-
mentatorzy Grzegorz Miecugow i Tomasz Sianecki, a na 25-leciu 
ABC bawił nas do łez Artur Andrus. Kilka lat temu postanowiłam 
zmienić format gazety z małej czarno-białej na format A4, wyda-
wanej w pełnym kolorze, zmiana spotkała się z życzliwym przy-
jęciem mieszkańców i spowodowała wzrost sprzedaży do 2000 
egzemplarzy. W dobie internetu drukowane gazety nie mają ła-
twego życia, to lokalny rynek, który rządzi się swoimi prawami. 
W naszej gazecie musi się znaleźć miejsce na bieżące informacje, 
stałe rubryki, nowości oraz reklamy. Ponieważ czas biegnie                        
i również na rynku prasowym zachodzą ciągle zmiany, my również 

postanowiliśmy znowu pójść z duchem czasu i odmienić od no-
wego roku „Kostrzyńskie ABC”. Już wkrótce zobaczycie Państwo 
efekty naszej pracy. Będzie to również niespodzianka dla inter-
nautów i reklamodawców, na pewno będzie to szansa na posze-
rzenie grona odbiorców. Dlatego zapraszamy do śledzenia naszych 
poczynań i w wersji papierowej i na stronie www Ośrodka                   
Kultury.

MK/ŁS.: W zeszłym roku odbył się koncert „Lata 20., lata 
30.”, który spotkał się z bardzo dobrym odbiorem kostrzyń-
skiej publiki, na kanwie tamtego wydarzenia miał miejsce 
wspomniany wyżej koncert „Gdzie są chłopcy z tamtych lat”, 
wcześniej organizowała Pani także „Taniec z gwiazdami”. 
Proszę powiedzieć, jak wygląda organizacja tych wydarzeń 
od kuchni i czy są planowane kolejne tego typu imprezy?

EC: Wspominałam już wcześniej o koncercie „Zostań Gwiaz-
dą” w Swarzędzu, którego kontynuacją w Kostrzynie były właśnie 
„Taniec z Gwiazdami” wystawiony w dwóch edycjach oraz 
przedstawienie estradowe „Lata 20., lata 30.”. Jak każde przed-
sięwzięcie, którego realizacja zależy w całości od producenta, 
wydarzenia to duża realizacja wymagająca wielu elementów, 

które muszą ze sobą współgrać. 
Trzeba na początek osadzić 
przedstawienie w przestrzeni 
czasowej, czyli określić w jakim 
czasie i okolicznościach osadzi-
my scenariusz, wybrać scenogra-
fi ę, ustalić elementy, które pod-
kreślą charakter przedstawienia. 
Przygotować wszystkie te ele-
menty, ,,ustawić” sceny z reży-
serem, przygotować oprawę 
muzyczną, ustalić wszystkie 
wymagania techniczne. No                      
i oczywiście próby, próby i jesz-
cze raz próby, podczas których 
ustalane są wszystkie szczegóły 

i zgrywany jest program. Dopracowanie tych wszystkich elemen-
tów stanowi o powodzeniu imprezy, bo gramy tak, jak w praw-
dziwym teatrze.

Produkcje tego typu na rodzimym gruncie z rodzimymi arty-
stami zawsze cieszą się powodzeniem z racji tego, że występują 
w nich ludzie, których znamy na co dzień, nasi krewni czy znajo-
mi. Dlatego tego typu wydarzenia mają tak wielką, właściwie 
unikalną wartość i z tego powodu ich kontynuowanie jest tak 
cenne oraz również jest najlepszym przykładem rozwijania zain-
teresowań społecznych i stanowi podstawę działalności MGOK-
-u. Kontynuacja tego koncertu na pewno nastąpi, ponieważ nasi 
wykonawcy, tak samo jak publiczność, nie mogą się doczekać 
kolejnych edycji.

MK/ŁS: Największą imprezą organizowaną przez MGOK 
jest Kurdesz Kasztelański, uchyli Pani rąbka tajemnicy zwią-
zanej z przyszłoroczną imprezą?

EC: Kurdesz Kasztelański odbędzie się w ostatnią sobotę                    
i niedzielę maja 2020 roku. Jak zwykle przewidujemy wiele 
atrakcji, w tym bogaty program dla dzieci, biegi w postaci 
„Kurdeszowej (Za)Dyszki” i jej edycji dla dzieci. Tradycyjnie 
będą koncerty grup działających w MGOK-u, a także dla fanów 
polskiej muzyki tanecznej wystąpi zespół MIG. Główną gwiaz-
dę, która powinna zadowolić starszą i młodszą publiczność, 
zostawiamy na deser i poznacie ją państwo w późniejszym 
terminie. 

MK/ŁS: Dziękujemy bardzo za poświęcony nam czas.
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Z PAMIĘTNIKA ARTYSTY AMATORA
Moim koleżankom i kolegom – też artystom amatorom – Kin-

dze, Agnieszce, Karolinie, Marzenie, Paulinie, Małgorzacie, 
Annie, Katarzynie, Jakubowi, Łukaszowi oraz zawodowcom 
wśród nas, czyli Ewie i Dariuszowi

Kiedy w roku ubiegłym, namawiani przez Dyrektor Miejsko-
-Gminnego Ośrodka Kultury Ewę Czajkę, decydowaliśmy się 
na udział w projekcie „Lata dwudzieste, lata trzydzieste”, byliśmy 
pełni obaw o fi nał naszych estradowych poczynań. Nie wiedzie-
liśmy też od razu, że na pomysł uczczenia piosenką 100. rocz-
nicy odzyskania niepodległości wpadł nasz śpiewający kolega 
Jakub Łabędzki. No i tak nieświadomi do końca całej sytuacji, 
daliśmy się namówić z większym lub mniejszym oporem i stało 
się. Sukces przerósł wówczas nasze najśmielsze oczekiwania.  
A kiedy wybrzmiała muzyka i zgasły światła, czegoś niektórym 
z nas zaczęło brakować. Wzdychaliśmy do tych wspólnych 
spotkań, prób, wzajemnie czynionych dowcipów, bo dobrze było 
nam razem. Ale od samego wzdychania nic się nie dzieje, dlate-
go już w lutym br. zwróciliśmy się tym razem my do pani dy-
rektor z prośbą, byśmy mogli zrealizować kolejną edycję tej 
kostrzyńskiej śpiewogry. Najpierw mieliśmy pomysł, żeby dalej 
tkwić w latach dwudziestych i trzydziestych, bo repertuar boga-
ty, a przecież publiczność kupiła… Potem ktoś rzucił hasło, 

weźmy na tapetę lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte, bo fajne 
kawałki wtedy powstawały. I już nawet mieliśmy dobrany re-
pertuar, kiedy łapę na to położyła producentka, a reżyser Dariusz 
Jezierski przyklasnął i skutecznie wybili nam ten pomysł                           
z głowy. Musimy być konsekwentni – stwierdzili – to muszą być 
lata czterdzieste i pięćdziesiąte. Trochę baliśmy się tych wojen-
nych lat, żeby nie wyszła nam szkolna akademia ku czci. Pewne 
o d razu stało się to, że wszystko będzie działo się w jednej                
z warszawskich kawiarenek. No dobrze, dobrze – trochę jak                  
w serialu Allo!Allo!. Kiedy już repertuar był dobrany, to trzeba 
było zrobić z tego jakąś sensowną opowieść. Oj, każdy miał tu 
mnóstwo pomysłów, a pan reżyser słuchał, słuchał, temperował 
niekiedy nasze artystyczne wizje i w końcu powstał scenariusz. 
I się zaczęło… Z niemieckimi mundurami, czy może bez? –                    
tu dyskusja między nami była gorąca i sypały się iskry, ale                      
w gruncie rzeczy tym ogniem nikt z nas się nie poparzył, a co 
najwyżej było nam tylko cieplej. Ostatecznie my amatorzy po-
stawiliśmy na profesjonalizm oddania realiów epoki. No i oczy-
wiście w każdą środę spotykaliśmy się na próbach, najpierw 
indywidualnie – jedni przychodzili, inni wychodzili, ale zawsze 
choć na chwilę trzeba było podpatrzeć, jak radzi sobie koleżeń-
stwo (w końcu konkurencja nie śpi – ha, ha, ha). A pan reżyser 
miewał wizje, zmieniał koncepcje, a przede wszystkim stawał na 
rzęsach, żeby poskromić nasze indywidualności. No i jeszcze 
trzeba było się jakoś odstrzelić na tę scenę i tu się dopiero działo. 
Wszystkie babcie i ciotki zostały uruchomione i szperały w swo-
ich szafach. Niektórzy szyli kreacje, a jakże. I jeszcze scenografi a, 
ale tu podobno w myślach reżysera czytała jedna z naszych kole-
żanek Paulina Bankiewicz i dzielne „sanitariuszki Magistratu”. 
Efekt? Kto był na koncercie „Gdzie są chłopcy z tamtych lat”, ten 
widział. Wiem, wiem, podobno biletów znów było za mało. Ale 
rygorów fi nansowych nie przeskoczymy. My byśmy pewnie  dali 
i trzeci koncert, ale co pan zrobisz, nic pan nie zrobisz... Dla nas, 
wykonawców tego koncertu, to była przede wszystkim dobra 
zabawa, a jeśli udało się Państwa wzruszyć, zabawić – to czegóż 
chcieć więcej. I znów wybrzmiała muzyka, znów zgasły światła 
i znów nam czegoś żal.

Robert

MIKOŁAJKI
Jak co roku na kostrzyńskim Rynku, dokładnie 6 grudnia, 

odbyło się uroczyste zapalenie lampek na choince oraz zabawy 
dla dzieci pod nazwą „W poszukiwaniu świętego Mikołaja”.                   
W tym roku święty nie dał się długo szukać i już po chwili 
przybył na wezwanie zebranych dzieci i pani Mikołajowej. Kilka 
minut później zaczęło się wielkie odliczanie i gminna choinka 
pięknie rozbłysła kolorowymi światełkami i gwiazdą na samym 
szczycie. Później były zagadki, słodycze dla grzecznych dzieci 
(i tych trochę mniej grzecznych), zabawy z kolorowym kołem. 
Ponownie można było przybić piątkę Mikołajowi i wykonać 
pamiątkowe zdjęcie. Śpiewano także kolędy w kilku językach. 
Kiedy już wszyscy pożegnali się z gościem, ten jak szybko się 
pojawił, tak też zniknął.

Tegoroczne Mikołajki obfi towały również w inne atrakcje. 
Między innymi było to rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników 
konkursu na najładniejszą kartkę świąteczną, który organizo-
wała Młodzieżowa Rada Miejska. Po raz pierwszy odbył się 
także jarmark bożonarodzeniowy! Piękny wystrój stoisk nie 

ustępował pola poznańskim czy wrocławskim; podobnie jak tam 
można było też  zakupić ozdoby choinkowe i świąteczne oraz 
spróbować przysmaków.

N.M.
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WIEŚCI Z PRZEDSZKOLA
Listopad był bardzo pracowitym miesiącem. Z okazji święta 

odzyskania niepodległości dzieci uczestniczyły w cyklu zajęć 
patriotycznych i trenowały śpiewanie Mazurka Dąbrowskiego, 
ponieważ nasze przedszkole przystąpiło do akcji MEN „Szkoła 
do hymnu”. Zorganizowany został również konkurs plastyczny 
pt. „Pocztówka z Polski”, wystawę kartek można było oglądać 
w Bibliotece, której dziękujemy za umożliwienie prezentacji 
prac. Dziękujemy również rodzicom za zaangażowanie i pomoc. 

Jednym z ważniejszych wydarzeń w naszej placówce było 
pasowanie na przedszkolaka. „Liski”, „Serduszka” i „Biedronki” 
po przedstawieniu programu artystycznego i złożeniu przysięgi 
zostały prawdziwymi przedszkolakami.

„Krasnale” i „Krasnoludki” odwiedziły Laboratorium Wy-
obraźni, gdzie poznały zasady fi zyki i chemii poprzez obserwację 
i zabawy badawcze. „Krasnoludki” uczestniczyły też w projekcie 
w krainie dinozaurów.

W ramach realizacji programu edukacyjnego „Czy wiesz 
gdzie giną twoje skarpetki?”, w grupie „Smerfów” odbyło się 
spotkanie z rodzicami. Dorośli czytali dzieciom i wspólnie ze 
swoimi pociechami wykonali przebranie – skarpetkę dla dziec-
ka. Wszystkie drużyny wypowiedziały się na temat tego, co by 
zmieniły w przedszkolu. Wypowiedzi zostały nagrane i przed-
stawione pani dyrektor, która zobowiązała się spełnić niektóre 
marzenia dzieci. 

Nasze przedszkole przyłączyło się do akcji „Dzień Czy-
stego Powietrza”. Dzieci z transparentami: „Palisz śmieci                        
trujesz dzieci” wyruszyły ulicami miasta, by zainteresować 
tematem mieszkańców Kostrzyna. Dzięki uprzejmości Elżbiety 
Mielcarek nasi podopieczni mogli obejrzeć teatrzyki eduka-
cyjne, które również przybliżały temat ekologii i wzajemnego 
szacunku.

W listopadzie obchodzimy Dzień Pluszowego Misia. Dzieci 
tego dnia przynosiły swoje ukochane maskotki, brały udział                    
w konkursach na największego, najmniejszego i najbardziej                    
podobnego do właściciela misia. Nasi przedszkolacy przyłączy-
li się również do akcji zbierania nowych maskotek i materiałów 
plastycznych dla małych pacjentów oddziałów szpitalnych. 
Koniec miesiąca to także zabawy i wróżby andrzejkowe. 

„Liski”, „Rybki”, „Misie” i „Pszczółki” rozpoczęły już przy-
gotowania do świąt Bożego Narodzenia, dlatego pojechały na 
wycieczkę do fabryki bombek w Gnieźnie, gdzie poznały etapy 
ręcznego ozdabiania. „Małpki” z kolei wybrały się do Muzeum 
Przyrodniczo-Łowieckiego w Uzarzewie, by poznać zwyczaje 
bożonarodzeniowe i spotkać się z Mikołajem. 

Przedszkole Miejskie
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WIEŚCI Z BIBLIOTEKI
W listopadzie dzieci z klas 0-3 Szkoły Podstawowej w Guł-

towach uczestniczyły w spotkaniu z książką w Bibliotece Pu-
blicznej. Tym razem była to książeczka Susany Isern Siedem 
łóżek malutkiej popielicy. Dzieci poznały historię zwierzątka, 
które bało się spać samo i co noc odwiedzało innego sąsiada. 
Jednym z łóżek małej popielicy była pozytywka wiewiórki. Mali 
czytelnicy również mogli posłuchać muzyki z tego przedmiotu. 

Dalsza część spotkania upłynęła na rozwiązywaniu zagadek                   
o dniach tygodnia i leśnych zwierzętach oraz wesołych zabawach.

12 listopada Bibliotekę Publiczną w Kostrzynie odwiedziła 
Renata Matusiak, która dwa lata temu podbiła nasze serca swo-
ją opowieścią o pobycie w amazońskiej dżungli u Indian Aczu-
arów. Tym razem nieustraszona podróżniczka zrelacjonowała 
publiczności swoją wyprawę do Pakistanu. Jej prezentacja Miłość 

w świecie aranżowanych małżeństw przedstawiła nam kulturę 
islamu i życie codzienne w Pakistanie z perspektywy samotnie 
zwiedzającej ten uznawany za bardzo niebezpieczny kraj kobie-
ty. Pani Renata, jako pierwsza Europejka, na własną rękę poko-
nała przełęcz Chajber na pograniczu afgańsko-pakistańskim, 
przemierzyła też najwyższą drogę świata – Karakorum Highway. 
Zwiedziła wiele zabytków i pomników kultury w Islamabadzie, 
Karaczi, Peszawarze i wielu innych fascynujących miejscach. 
Wszędzie miała szczęście spotkać się z wielkim szacunkiem                   
i gościnnością mieszkańców, dla których to stanowiła tak dużą 
atrakcję, że zaproszono ją nawet do lokalnej telewizji.

14 listopada Oddział dla Dzieci i Młodzieży gościł grupę 
„Smerfów” z Przedszkola Miejskiego. Nasi najmłodsi czytelni-
cy wysłuchali pięknie rymowanej i ilustrowanej książki pt.     
Rycerz, który nie chciał walczyć. Bohater opowiadania wolał 
czytać książki zamiast walczyć, a wszyscy – nawet smok –                 
pokochali jego opowieści.

15 listopada do Biblioteki Publicznej w Kostrzynie przyje-
chali muzycy z Agencji Artystycznej Art-Bonsai z kolejną kon-
certową odsłoną cyklu Dźwiękowe pocztówki z Europy. Spotka-
nie zatytułowane Polskie pejzaże było dla dziecięcej publiczno-
ści doskonałą okazją, aby odbywając muzyczną i etnografi czną 
podróż po Polsce poznać dawniej kultywowane tradycje wesel-
ne. A wszystko to przy dźwiękach akordeonu i bębenka obrę-
czowego, z ludowym zaśpiewem i przytupem.

18 listopada w Bibliotece Publicznej w Gułtowach i w Ko-
strzynie odbyło się spotkanie autorskie z Romanem Pankiewi-
czem. Krakowski pisarz i podróżnik opowiedział nam o swojej 
najnowszej serii zabawnych, rymowanych książeczek dla dzie-

ŚWIĄTECZNE PRZEPISY
KOSTRZYŃSKIE PRZYSMAKI

SERNIK Z MALINAMI
750 g twarogu sernikowego
budyń waniliowy
1 jajko
1/2 szklanki cukru/ksylitolu
aromat waniliowy
150 g mrożonych malin

Twaróg miksujemy z budyniem 
w proszku, cukrem i jajkiem. Masę wyle-

wamy na blaszkę (średnica 26 cm) wyło-
żoną papierem do pieczenia. Maliny 
miksujemy, mus nakładamy łyżeczką 
dookoła brzegów, następnie końcówką 
łyżeczki robimy wzorki. Pieczemy w 180 
stopniach, ok. 40 minut (pilnujemy, aby 
sernik się nie przypalił, ale był ścięty). 
Schładzamy przed podaniem.

PIECZONA RYBA
2 kawałki ryby
łyżeczka musztardy francuskiej
łyżeczka ostrej musztardy
łyżka soku z cytryny
sól czosnkowa
szczypta pieprzu
3 łyżki kaparów
mała cebula

Mieszamy musztardy, sok z cytryny, 
sól oraz pieprz. Sosem smarujemy rybę. 
Układamy ją w naczyniu żaroodpornym. 
Posypujemy kaparami i plasterkami            
cebuli. Naczynie przykrywamy. Piecze-

my ok. 30 minut w 180 stopniach.                             
Na ostatnie kilka minut otwieramy na-
czynie.

Pięknych, pełnych szczęścia
 i bliskich osób świąt!

Marta Szwalec
Dietetyk
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ci, w polskiej i angielskiej wersji językowej, poświęconej pięciu 
zawodom kultury i oświaty. Zaproszeni na tę prezentację ucznio-
wie wysłuchali opowieści o pasji i powołaniu, które potrzebne 
są do pracy w zawodzie: nauczyciela, aktora, nauczyciela 
przedszkolnego, animatora kultury oraz bibliotekarza.

21 listopada w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży przeprowa-
dzona została lekcja biblioteczna z uczniami klasy 2A ze Szko-
ły Podstawowej nr 2 w Kostrzynie. Z okazji przypadającej                     
w listopadzie rocznicy nadania praw miejskich naszemu miastu 
dzieci wysłuchały kilku utworów Włodzimierza Ścisłowskiego 
z książki pt. Rymy znad Cybiny i poznały m. in. historię dzielne-
go rycerza Kostro. Dowiedziały się również, kiedy został zało-
żony gród Kostrzyn, kiedy stał się miastem oraz jak wygląda                
i co symbolizuje jego herb. Na zakończenie wszyscy wykonali 
ilustracje związane z poznanymi legendami.

27 i 28 listopada Oddział dla Dzieci i Młodzieży odwiedzili 
uczniowie z klasy 1A i 1C ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ko-
strzynie. Tematem spotkania były oczywiście książki i bibliote-

ka. Korzystając z pomocy żółwika Franklina dzieci poznały 
podstawowe zasady obowiązujące podczas wypożyczania 
książek. Mały bohater opowiadania Franklin i książka z biblio-
teki pomógł uczniom przyswoić zdobyte informacje na temat 
biblioteki, a kolorowanki umiliły czas spędzony pośród książek. 
Wizyta pierwszoklasistów zakończyła się zwiedzaniem wypo-
życzalni dla dorosłych, czytelni i Izby Muzealnej.

A.Nowacka, I. Guzińska

Życzymy Państwu radosnych świąt Bożego Narodzenia,
pełnych wiary, pokoju i miłości,

odpoczynku w rodzinnym gronie i przy dobrej książce,
a także spełnienia najskrytszych marzeń

w nadchodzącym Nowym 2020 Roku.
Dyrektor oraz Pracownicy

Biblioteki Publicznej w Kostrzynie

DOBRA KSIĄŻKA – BIBLIOTEKA POLECA I ZAPRASZA
Roman Warszewski, Dzikowska. Pierwsza biografi a legendarnej podróżniczki, Wydawnictwo Znak.
Elżbieta Dzikowska – podróżniczka, dziennikarka, gwiazda telewizji i współtwórczyni programu Pieprz i wanilia. 
Podróżowała z Tonym Halikiem i samotnie, często do miejsc niebezpiecznych i wcześniej niemal nieznanych. 
Kiedy granice były zamknięte, a dalekie podróże niemożliwe, ona zza żelaznej kurtyny opowiadała o świecie 
niedostępnym dla większości obywateli. Pierwsza biografi a Elżbiety Dzikowskiej to opowieść o niezwykłej kobie-
cie i jej życiu pełnym pasji oraz wyzwań.
 
Sylwia Trojanowska, Wigilijna przystań, Wydawnictwo Czwarta Strona.
Kiedy świat wypełnia magiczna atmosfera, a w powietrzu unosi się zapach świerku i pierników, mieszkańcy nad-
morskiego Niechorza rozpoczną świąteczne przygotowania. Przeszkodzą im jednak tajemnice z przeszłości, które 
wyjdą na jaw w najmniej odpowiednim momencie oraz kilka niespodziewanych zdarzeń. Czy mimo to wspólne 
spotkanie przy stole sprawi, że w święta zatriumfuje miłość i dobroć?

Katarzyna Kozłowska, Feluś i Gucio wiedzą jak się zachować, Wydawnictwo Nasza Księgarnia.
Feluś jest już przedszkolakiem. Nadszedł czas, żeby poznał zasady dobrego wychowania. Dowie się, że w różnych 
sytuacjach, czy to w domu, czy w przedszkolu, należy zachowywać się w określony sposób. Dzięki temu, że pozna 
kodeks przedszkolaka, będzie wiedział, jak ładnie jeść przy stole, kiedy używać magicznych słów: „proszę”, „prze-
praszam”, „dziękuję”, i jak zachować się w teatrze (wiek 3+).
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ALE KINO!
Ponad 60 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Czerlejnie 

uczestniczyło 3 grudnia w wydarzeniach towarzyszących                      
37. Międzynarodowemu Festiwalowi Filmów Młodego Widza 
Ale kino!. Uczniowie klas II, III, IV i V udali się do Multikina 
na wartościowe seanse fi lmowe, których tematyka dopasowana 
była do wieku uczestników. Młodsza widownia obejrzała fi lm 
animowany Słynny najazd niedźwiedzi na Sycylię, starsi nato-
miast Sune przeciw Sune, poruszający problematykę ich rówie-
śników: przyjaźni, dojrzewania, akceptacji. 

Uczniowie klasy VI udali się Centrum Kultury Zamek              
w Poznaniu, gdzie wzięli udział w warsztatach „Filmujemy           
z Gwiazdą”. Były to zajęcia praktyczne, podczas których pozna-

wali tajniki tworzenia filmu, a następnie przy współpracy                          
z profesjonalnym reżyserem z Mongolii oraz zawodowym ak-
torem zrealizowali napisany przez siebie scenariusz. W tym roku 
motywem przewodnim warsztatów było hasło: „Nasz ulubiony 

bohater fi lmowy”. Młodzież zdecydowała się zainscenizować 
scenę z Hobbitem w roli głównej, której premiera odbędzie się 
już niebawem.

Nasza szkoła kolejny rok z rzędu uczestniczyła w festiwa-
lu fi lmowym Ale kino!. Dzięki pozyskanemu dofi nansowaniu 
do kosztów dojazdu, dzieci i młodzież mogli za symboliczną 
kwotę zobaczyć fi lmy przeznaczone właśnie dla nich. Wyjazd 
na festiwal niesie ze sobą wiele korzyści zarówno społecznych, 
jak i edukacyjnych. Młody widz dowiaduje się, że fi lm jest 
źródłem informacji o świecie i ludziach, uczy się nazywania 
emocji oraz odpowiednich zachowań w sytuacjach społecznych 
opartych na obserwacji i ocenie bohatera fi lmowego. Z pew-
nością taki wyjazd również poszerza horyzonty oraz pozwala 
nabyć nowe umiejętności, przydatne w funkcjonowaniu                          
w codziennym życiu.

Katarzyna Markiewicz

WYRÓŻNIENIE DLA KLUBU FILMOWEGO
Mamy zaszczyt poinformo-

wać, że film Magiczne japko 
zrealizowany przez dzieci i mło-
dzież z Klubu filmowego przy 
M-GOK w Kostrzynie otrzymał 
wyróżnienie podczas XVII Mię-
dzynarodowego Festiwalu Filmo-

wego „1 Minuta”. Tegoroczna edycja  festiwalu odbyła się                        
w Kórnickim Domu Kultury. 

Do konkursu zgłoszono 28 fi lmów, w tym z Polski, Niemiec 
i Ukrainy. Prezentowane były produkcje animowane, dokumen-
talne i krótkie fabuły. Czas każdego z nich nie przekraczał jedne 
minuty. 

W jury festiwalu zasiedli Dyrektor Kórnickiego Ośrodka 
Kultury Sławomir Animucki, magister sztuk Krystyna Fiedler 
oraz operator i edukator fi lmowy Janusz Piwowarski. Ich zada-
niem było omówić fi lmy i przyznać nagrody. Szczegółowy 
werdykt oraz relacje z festiwalu można zobaczyć na fanpage-u: 
www.facebook.com/MFF1Minuta. Młodym twórcom serdecznie 
gratulujemy i zachęcamy do podejmowania kolejnych wyzwań 
fi lmowych.

Katarzyna Markiewicz 



23

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

SYNOPTIS INDUSTIAL DZIAŁA U NAS JUŻ 5 LAT

Pięć lat temu, 5 grudnia 2014 roku, 
NEUCA otworzyła w Swarzędzu spółkę 
Synoptis Industrial – zakład, którego 
główną działalnością miał być import, 
pakowanie i przepakowywanie leków 
oraz innych preparatów sprzedawa-
nych w aptekach. Wówczas w fi rmie 
pracowało kilka osób. Dziś fi rma za-
trudnia 65 osób na stałe, w większości 
– kobiety. 

Synoptis Industrial to fi rma działająca 
w naszym regionie już 5 lat. Swój sukces 
– jak podkreśla Tomasz Nawrocki, Dyrek-
tor Operacyjny i Prezes Synoptis Indusi-
trial Sp. z o.o. – zawdzięcza przede 
wszystkim swoim pracownikom. 
Rozwój importu 

Synoptis Industrial obecnie skupia się 
na rozwoju usługi importu produktów 
farmaceutycznych, wspiera klientów też 
serwisem – oferuje pakowanie, badania 
kontroli jakości, certyfikację QP oraz 
transport. Aktualnie fi rma importuje głów-
nie z Indii oraz z Turcji. Firma pozyskała 
klienta z Japonii, pracuje także nad kon-
traktami z Kanady i Izraela. Produkty 
importowane przez Synoptis Industrial 
trafi ają do całej Unii Europejskiej. 
Nowe miejsca pracy 

Inwestycja w Swarzędzu przełożyła 
się na powstanie nowych miejsc pracy. 
Dziś zespół tworzy 65 stałych pracowni-
ków. W Synoptis Industrial pracują nie 

tylko osoby z bogatym doświadczeniem 
w różnych branżach, ale i takie, dla któ-
rych Synoptis Industrial to pierwsza praca 
po programie stażowym. 

– Kluczem do sukcesu Synoptis Indu-
strial był i jest zespół, którzy tworzą ludzie 
ambitni, otwarci na zmiany i nastawieni 
na rozwój – tłumaczy Tomasz Nawrocki. 
– Nasz zespół cechuje jedna fundamen-
talna zasada – otwartość w dyskusji. Na-
zywamy siebie „zespołem SI – na tak”. 
Wiele inicjatyw i zmian wdrożyliśmy po 
dyskusjach i sporach w zespole. Na prze-
strzeni pięciu lat naszej działalności nie 
brakowało trudnych momentów, zaczyna-
liśmy jako start-up, więc nasza dzisiejsza 
pozycja sprawia, że czujemy ogromną 
satysfakcję z wykonanej pracy. 
Praca nie tylko dla kobiet

– W związku z tym, że praca na pa-
kowni wymaga manualnej sprawności,                
a także dbałości o szczegóły, pracuje u nas 
bardzo dużo pań – mówi Tomasz Nawroc-
ki. – Panów zatrudniamy w magazynie 
oraz jako operatorów maszyn. 

Firma zatrudnia dziś na stale 65 osób 
i nadal szuka pracowników – aktualnie do 
zespołu operacyjnego i specjalistycznego. 

– Pracują u nas zarówno młodzi pra-
cownicy, jak i osoby po 50 r.ż. Nie prefe-
rujemy żadnej grupy wiekowej, siłą na-
szych zespołów jest ich różnorodność – 
podkreśla Tomasz Nawrocki. 

Synoptis Industrial 
Aktualnie Synoptis Industrial działa  

w trzech lokalizacjach – w Swarzędzu, 
Ołtarzewie oraz Warszawie, ale to Swa-
rzędz pozostaje centrum pakowania.    
Pozostałe lokacje to magazyny importowe 
o łącznej powierzchni ponad 8500 m2.

Tylko w 2018 roku Synoptis Industrial 
zaimportował do EU 6,5 mln opakowań, 
dodatkowo zapakował 5,1 mln opakowań 
leków i preparatów aptecznych, a ten rok 
planujemy zakończyć z wynikiem ponad 
13 mln zaimportowanych opakowań                        
i 6 mln zapakowanych opakowań leków. 

– Coraz odważniej wchodzimy w rynek 
usług na potrzeby badań klinicznych. Lo-
gistykę produktów do badań prowadzimy 

z magazynu w Ołtarzewie, a pakowanie             
w Swarzędzu – mówi Tomasz Nawrocki.
Synoptis Industrial w liczbach

- 3 lokalizacje – Swarzędz, Oltarzew 
i Warszawa

- magazyny importowe o łącznej po-
wierzchni ponad 8500 m2

- 5,1 mln opakowań leków zapakowa-
no w fi rmie w 2018 roku (linia pakująca 
– 2,7 mln, pakowanie ręczne – 2,4 mln)

- w 2019 roku Synoptis Industrial 
zapakuje 6 mln opakowań

- 65 stałych pracowników po 5 latach 
działalności

***
Synoptis Industrial jest częścią Gru-

py Neuca, lidera w hurtowej dystrybucji 
leków. W całym kraju Neuca zatrudnia 
ponad 4 000 osób, w naszym regionie 
posiada centrum logistyczne w Gądkach, 
pakownię w Swarzędzu i agencję rekla-
mową Nekk w Poznaniu.

Tomasz Nawrocki – magister farma-
cji, specjalista ds. farmacji przesyłowej. 
Członek  APICS (The Association for 
Supply Chain Management); w 2018 roku 
uzyskał prestiżową certyfikację CPIM 
(Certifi ed in Production and Inventory 
Management). Doświadczenie zawodowe 
budował w fi rmach Biorfarm i GlaxoSmi-
thKline Pharmaceutiucals, wspierając 
technologię wytwarzania leków oraz 
transfery produkcyjne. Od 2014 roku 
związany z Grupą Neuca, gdzie pełni rolę 
Dyrektora Operacyjnego Synoptis Indu-
strial Sp. z o.o.
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Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w tak bolesnych chwilach dzielili z nami smutek i żal oraz uczestniczyli w ostatnim 
pożegnaniu

Ś.†P. Anny Mikołajczak
W szczególności księdzu proboszczowi, organiście, obsłudze cmentarza, rodzinie, sąsiadom i znajomym. Za zamówione inten-
cje mszalne, modlitwę, złożone kwiaty oraz okazaną pamięć serdeczne „Bóg zapłać”

                                                                         mąż z synami

STRAŻACKIE WYDARZENIA

Bądźmy czujni, czad to cichy zabójca!
Rozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia tlenkiem węgla (czadem).
To również okres zwiększonej ilości pożarów. Niestety ilość strażackich interwencji rośnie z każdym 

rokiem. Przyczyny pożarów od lat ciągle się powtarzają. Dominują nieostrożność osób, zarówno doro-
słych, jak i nieletnich, wady lub niewłaściwa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych, gazowych 

oraz wady i zła obsługa urządzeń grzewczych. 
Zapewnij bliskim i sobie bezpieczeństwo przestrzegając podstawowe przepisy p. poż.
Nie pal śmieci w kotłowniach przydomowych – trując społeczeństwo – lecz segreguj odpady: to nic nie kosztuje, a zapewnisz 

bliskim i sobie czyste powietrze. Zdrowie i bezpieczeństwo!

2 listopada – zabezpieczenie lądowania Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego w Kostrzynie.

6 listopada – neutralizacja plamy ropopochodnej o długości              
ok. 2 km w Kostrzynie.

7 listopada – zabezpieczenie miejsca kolizji samochodu osobo-
wego n a trasie DK92. 

10 listopada – gaszenie pożaru poddasza w jednorodzinnym 
budynku mieszkalnym.

11 listopada – wezwanie do podejrzenia pożaru (zadymienia)  
w budynku mieszkalnym w Siedlcu.

16 listopada – tradycyjnie w Straduniu 16 i 17 listopada młodzież 
ze Szkolnych Kół PCK gminy Kostrzyn udoskonalała swoje 
umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej 
pod opieką nauczycielek oraz strażaków-ratowników, tym    
razem z OSP Gułtowy;  ćwiczenia zgrywające OSP i PSP                 
w Owińskach; gaszenie pożaru sadzy w kominie budynku 
jednorodzinnego mieszkalnego w Kostrzynie.

22 listopada – komisja z Komendy Miejskiej Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Poznaniu przeprowadziła planowaną kontrolę 
roczną w OSP Kostrzyn i Brzeźno. Są to jednostki Krajowego 
Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Kontrola dotyczyła spraw-

dzenia stanu technicznego sprzętu,  gotowości bojowej, wiedzy 
i dokumentów. Obie jednostki otrzymały oceny celujące;               
zabezpieczenie wypadku drogowego dwóch samochodów 
osobowych na trasie S5; zabezpieczenie miejsca kolizji dwóch 
samochodów osobowych w Kostrzynie.

23 listopada – niecodzienna uroczystość w gminie Kostrzyn.  
W pełnej asyście strażaków i pojazdówów OSP i PSP odbył się 
ślub druha Krzysztofa, członka jednostki OSP Kostrzyn i jed-
nocześnie pracownika PSP w Poznaniu.

27 listopada – gaszenie pożaru samochodu osobowego na                   
ul. Broniewskiego w Kostrzynie; gaszenie pożaru samochodu 
osobowego na ul. Średzkiej w Kostrzynie.

28 listopada – wyciąganie psa z niezabezpieczonej piwnicy przy 
ul. Nowotarskiego w Kostrzynie.

29 listopada – zabezpieczenie zerwanego przez wiatr opierzenia 
komina wentylacyjnego na budynku gospodarczym w Czer-
lejnku; gaszenie pożaru garażu przylegającego do budynku 
mieszkalnego przy ul. Wrzosowej w Kostrzynie.

30 listopada – w miejscowości Skrzynki odbyły się III Powia-
towe Zawody Strzeleckie Strażaków OSP i PSP w strzelaniu             
z karabinka sportowego – KBKS; w zawodach brało udział              
13 drużyn. Drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostrzynie 
reprezentująca naszą gminę zdobyła 4. miejsce. 

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia oraz 
Nowego 2020 Roku:

dużo zdrowia, spokoju, pomyślności, zadowolenia 
z pracy. Rodzinnego ciepła, wiary i ludzkiej życzliwości. 

Aby wszystkie dni były tak piękne, wyjątkowe i szczęśliwe, 
jak ten jeden wigilijny wieczór

życzą
Ryszard Kubiak

Prezes ZOMGZOSP w Kostrzynie
oraz Druhny i Druhowie OSP Gminy Kostrzyn
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Z KRONIKI POLICYJNEJ

Nietrzeźwy motocyklista.
10 listopada w Kostrzynie na                

ul. Warszawskiej funkcjonariusze 
zauważyli motocyklistę, który jechał 

bez kasku ochronnego. W trakcie kontroli drogowej wyczuli od 
kierującego woń alkoholu. Po sprawdzeniu stanu trzeźwości 
okazało się, że znajduje się on w stanie nietrzeźwości wynoszą-
cym ponad 2 promile alkoholu we krwi. Kierujący – 40-letni 
mężczyzna – stracił prawo jazdy. Za swoje zachowanie odpowie 
przed sądem.

Znaleziono ciało mężczyzny.
16 listopada w godzinach wieczornych w Kostrzynie na                 

ul. Grunwaldzkiej zostały znalezione zwłoki 63-letniego męż-
czyzny. Na miejscu obecny był prokurator, który przeprowadził 
oględziny wspólnie z lekarzem medycyny sądowej. Okoliczno-
ści śmierci i przyczynę wyjaśni prowadzone śledztwo.

Tymczasowe aresztowania.
21 listopada na wniosek Komendanta Komisariatu Policji              

w Kostrzynie oraz Prokuratora Rejonowego Sąd Rejonowy we 
Wrześni wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu na 
okres 3 miesięcy 62-letniego mieszkańca Kostrzyna, który po 
raz kolejny kierował groźby karalne pozbawienia życia wobec 
członów swojej rodziny, a także wobec pracowników jednego       
z banków w Kostrzynie. Tymczasowo aresztowany został także 
29 listopada 36-letni mieszkaniec Kostrzyna, który tego samego 
dnia o godz. 430 bez żadnego powodu wtargnął do jednego                    
z domów na terenie gminy Kostrzyn i kierował groźby podpa-
lenia wobec mieszkańców, zniszczył mienie oraz zmuszał                      
do określonego zachowania jednego z sąsiadów, który przyszedł 
z pomocą.

Pożar samochodu.
Funkcjonariusze wyjaśniają zdarzenie z nocy 26 listopada, 

kiedy to doszło do pożaru samochodu marki Volvo zaparkowa-
nego na ul. Średzkiej w Kostrzynie. Świadków zdarzenia prosi-
my o kontakt pod nr telefonu 600 016 086.

Komunikat.
W związku z dochodzeniem prowadzonym przez Komendę 

Miejską w Poznaniu w sprawie wypadku drogowego zaistniałe-
go 2 grudnia 2019 roku około godz. 1720 na drodze Tarnowo-
-Jagodno w kierunku Pobiedzisk, zwracamy się do świadków              
z prośbą o przekazywanie wszelkich informacji dot. powyższe-
go zdarzenia, które mogą doprowadzić do ustalenia sprawcy wy-
padku. N/n kierujący n/n pojazdem, prawdopodobnie Mercede-
sem klasy A, uderzył w jadącego z kierunku Kostrzyna w kie-
runku Pobiedzisk rowerzystę w wieku 15 lat, który doznał             
obrażeń ciała i został przewieziony do szpitala w Poznaniu.   
Informacje można przekazywać także anonimowo pod nr tel. 
061 84 13615, 061 84 13210, 061 84 130 90.

Bezpieczny senior.
W związku z licznymi przypadkami oszustw, których ofi a-

rami stają się między innymi osoby starsze, samotnie mieszka-
jące, apelujemy do seniorów o zdrowy rozsądek w kontaktach    
z osobami pukającymi do drzwi mieszkań lub telefonujący-
mi. Oszuści są bezwzględni – umiejętnie manipulują rozmową 
tak, aby uzyskać jak najwięcej informacji, po czym doprowa-
dzają do przypadków podejmowania z kont zgromadzonych 
oszczędności, dóbr osobistych, a także zaciągania kredytów. 
Zwracamy uwagę również na kwestie związane z kradzieżami 
kieszonkowymi. Przypominamy jak ważną kwestią jest zamy-
kanie drzwi na klucz.

ZWIERZAKI ZE SKAŁOWA CZEKAJĄ NA ADOPCJĘ!

Maja to nieśmiała suczka, która 
dzięki pracy wolontariuszy nabiera 
zaufania do człowieka. Dla Mai szu-
kamy spokojnego domu, w którym  
poczuje się bezpiecznie. Znaleziona 
w Sokolnikach.

Nr schr. 431.1017

Płotek to sympatyczny piesek. Jest 
jeszcze nieufny w stosunku do niezna-
nych osób. Znaleziony w Kostrzynie 
na ul. Grunwaldzkiej.

Nr schr. 102.0219

Czarek to psiak przygotowywany 
do adopcji. Znaleziony w Siekierkach.

Nr schr. 521.1019

Wszystkie psy są zaszczepione, odrobaczone, oznakowane i wysterylizowane. Kontakt w sprawie adopcji:
Schronisko dla Zwierząt w Skałowie, tel. 783 552 272.
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KRONIKA SPORTOWA

OD BIEGU NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO DO MIKOŁAJKOWEGO…
Mieszkańcy Kostrzyna skupieni 

w różnych grupach biegowych                     
w ostatnim miesiącu skupili się na 
biegach poznańskich, ale nie zabrakło 

ich również w innych miejscach Wielkopolski, Polski, a nawet 
Europy! Nim jednak kostrzyńscy biegacze wybrali się w dalsze 
podróże, 25 października pobiegli w swoich zakątkach w ramach 
wirtualnego biegu 5-tka w Egipskich Ciemnościach, w którym 
udział wzięli zawodnicy klubów „Gdzie Ta Meta” oraz „Panie 
daleko jeszcze?”. Na początku listopada na VI Marcelińskim 
Biegu Jesiennym na 10 kilometrów pobiegli Krzysztof Skorliń-
ski (Echo) oraz Marek Bogusz (Walka Kostrzyn), który w swo-
jej kategorii wiekowej wywalczył miejsce drugie. Z kolei kiedy 
większość kostrzyniaków szykowała się do wspomnianego                     
w tytule Biegu Niepodległościowego, Monika Szał (Walka Ko-
strzyn) udała się do Włoch, gdzie w regionie Emilia-Romania 
w mieście Rawenna przebiegła półmaraton z czasem 1:57:40.

Święto odzyskania niepodległości najliczniej uczcili biegacze 
klubu „Gdzie Ta Meta” w Luboniu, gdzie 10 zawodników po-
biegło na 10 kilometrów, z czego trójka Ilona Morawiec, Robert 
Kaczmarek i Iwona Pomykalska pobili swoje rekordy życiowe, 
najszybszy był jednak Krzysztof Kołaczkowski z czasem 47:52. 
Dziewięcioro Walkowiczów uczciło Święto Niepodległości na 
różnych biegach, w tym pięcioro na poznańskim, gdzie najszyb-
szy z nich był Marcin Otto z czasem 45:49, pozostali Walkowi-
cze mierzyli się z dystansem 10 kilometrów w Obornikach,                  
7,5 kilometra w Baranowie lub półmaratonie w Rogoźnie.                          
Z kolei trójka dziewczyn z grupy „Panie daleko jeszcze?” wy-
startowała w I Wirtualnym Biegu Niepodległości Dumni i Nie-
podlegli. 

Kolejne biegi w listopadzie, na których można było spotkać 
znajome kostrzyńskie twarze to oczywiście cotygodniowy swa-
rzędzki Park Run, Botaniczna Piątka w Poznaniu, Dziewicza 
Góra Biega (trzecie miejsce na 10 km w kategorii wiekowej 
Marka Bogusza z Walki), Uliczny Bieg o Lampkę Górniczą                   

w Koninie, Poznańska Piwna Mila czy Charytatywny Bieg dla 
Joanny „Mamy tę moc”. Sporym zainteresowań wśród biegaczy 
cieszył się ostatni bieg z cyklu Agrobex – Zalasewska Piątka, 

podczas którego drugie miejsca w swoich kategoriach wieko-
wych uzyskali Ilona Morawiec (Gdzie Ta Meta, czas 24:51)                   
i Marek Bogusz (Walka Kostrzyn, czas 26:56), dla Marka był     
to też bardzo udany cykl biegów, bowiem został sklasyfi kowany 
w końcowej stawce na miejscu trzecim!

Ostatnim z biegów przed zamknięciem aktualnego numeru 
był VI Bieg Mikołajkowy nad Jeziorem Strzeszyńskim w Po-
znaniu, gdzie zawodnicy mieli do wyboru dwie trasy: 4,3 kilo-
metra lub 10 kilometrów, była też opcja dla biegaczy z kijkami. 
W charytatywnym biegu, z którego organizatorzy przekazują 
część wpisowego na wymianę najpotrzebniejszego wyposażenia 
placówki Domu Dziecka w Wągrowcu, wzięło udział czwórka 
biegaczy „Gdzie Ta Meta”, troje zawodników „Panie daleko 
jeszcze” oraz trójka Walkowiczów.

Łukasz Szał

PIŁKARSKIE PODSUMOWANIE JESIENI
Trzy kluby z gminy Kostrzyn zakończyły rozgrywki ligowe 

w rundzie jesiennej. Ostatecznie na 13 pozycji zakończyła zma-
gania w grupie I w wielkopolskiej V lidze kostrzyńska Lechia. 
Lechiści zgromadzili na koncie 13 punktów, trzykrotnie wygry-
wali, cztery razy mecz kończył się podziałem punktów,                             
aż ośmiokrotnie musieli uznać wyższość 
rywala. Podczas 15 spotkań strzelili 14 goli, 
tracąc 30. Liderem rozgrywek jest Concor-
dia Murowana Goślina (32 pkt.), a stawkę 
zamyka Sparta Oborniki (9 pkt.). Najwyż-
sze zwycięstwo w lidze Lechia odniosła               
w ostatnim meczu w Połajewie, wygrywa-
jąc 4:2 z miejscowym Płomieniem, nato-
miast najwyższej porażki zawodnicy                       
z Kostrzyna doznali w Łobżenicy przegry-
wając z Płomieniem 0:5. Najwięcej goli dla 
kostrzyńskiej Lechii strzelił Dawid Aku-
szewski, zdobywca 5 bramek.

Maratończyk Brzeźno rywalizację w grupie IX wielkopolskiej 
Klasy A zakończył na miejscu dziewiątym z 15 oczkami                        
na koncie. „Maratończycy” w 13 kolejkach wygrali 4 spotkania, 
3 zremisowali i 6 przegrali, zdobywając 33 bramki  i tracąc 35. 
Liderem rozgrywek jest Wielkopolska Komorniki (33 pkt.), 



29

zamykają tabelę zawodnicy WKS Owieczki z trzema punktami 
na koncie. Najwyższej porażki Maratończyk doznał z Wielko-
polską Komorniki (0:3), a najwyższe zwycięstwo to wygrana         
7:4 w meczu z Antaresem Zalasewo.  Najwięcej bramek                         
dla zespołu z Brzeźna zdobył Miłosz Tomczak, który trafi ał                   
do siatki rywali ośmiokrotnie.

Najwcześniej z wszystkich trzech zespołów rozgrywki za-
kończył GKS Gułtowy, który uplasował się na dziewiątej pozy-
cji w grupie V wielkopolskiej klasy B z 9 punktami na koncie. 

Piłkarze z Gułtów wygrali trzy z jedenastu spotkań, pozostałe 
przegrywając. We wszystkich meczach rundy 17 razy pokony-
wali bramkarzy rywali, a 34 razy bramkarze GKS-u musieli 
wyciągać piłkę z siatki. Tabeli przewodniczy Lotnik-1997 Po-
znań (28 pkt.), a ostatnie miejsce w stawce zajmuje KS Ucho-
rowo (4 pkt.). Najwyższe zwycięstwo GKS odniósł w Gułtowach 
pokonując 5-1 KS Uchorowo, najwyższa porażka miała miejsce 
w Łopuchowie z KS-em (0:6). Najlepszym strzelcem GKS-u               
w rundzie jesiennej był Wiktor Derda, autor czterech goli.

Łukasz Szał

REPREZENTACJA GMINY ZWYCIĘZCĄ PIŁKARSKIEGO FINAŁU POWIATU!
W środę 4 grudnia odbył się fi nał Igrzysk Dzieci Powiatu 

Poznańskiego w halowej piłce nożnej w Stęszewie. Naszą gminę 
reprezentowali pod egidą Jacka Paska uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Kostrzynie, którzy wcześniej wygrali eliminacje 
gminne oraz zwyciężyli w półfi nale rozgrywek powiatowych               
w Suchym Lesie, gdzie okazali się niepokonani (wygrane                            
z SP 2 Puszczykowo 3:1 i SP 2 Suchy Las 1:0, remis z SP                  
Dopiewo 4:4). W fi nale powiatowym reprezentanci naszej gmi-
ny wygrali z SP 2 Murowana Goślina 2:0, pokonali SP Strykowo 
1:0 oraz ulegli SP 4 w Lubonie 0:1. Gminę reprezentowali: 
bramkarze: Miłosz Handzel, Jakub Budziński, zawodnicy z pola: 
Filip Janiak, Norbert Nowak, Kamil Guściora, Franciszek Pio-
trowski, Oskar Szwarc, Jakub Wujek i Wojciech Mońka.

Łukasz Szał

MISTRZOSTWA GMINY KOSTRZYN W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ 
21 listopada w sali sportowej Szkoły 

Podstawowej im. A. Fiedlera w Gułto-
wach odbyły się Mistrzostwa Gminy 
Kostrzyn w halowej piłce nożnej w kat. 
chłopców klas VI i młodszych. Do rywa-
lizacji przystąpiło 7 szkół, a więc wszyst-
kie z naszej gminy. Po rozlosowaniu do 
dwóch grup i rozpisaniu kolejności me-
czów, otwarcia zawodów dokonała Dy-
rektor SP Jadwiga Kubiak, która przywi-
tała wszystkie zespoły, życząc im radości 
i sukcesów na tej ulubionej przez chłop-
ców imprezie sportowej.

Mecze półfi nałowe były od początku 
do końca bardzo zacięte, zwłaszcza przy 
drugim meczu, kiedy wynik po regulami-
nowym czasie był remisowy i dopiero 
rzuty karne przyniosły rozstrzygnięcie               
z korzyścią dla SP Siekierki: Iwno-                 
Kostrzyn nr 2 0:3; Kostrzyn nr 1-Siekier-
ki 0:0 k. 0:1. Wyniki fi nałów: o III m. 
Iwno-Kostrzyn nr 1 0:2; o I m. Kostrzyn                    
nr 2-Siekierki 3:1.

Klasyfi kacja końcowa turnieju: 1. SP Kostrzyn nr 2, 2. SP Siekierki, 3. SP Kostrzyn 
nr 1, 4. SP Iwno, 5. SP Czerlejno, 6. SP Gułtowy, 7. SP Brzeźno.Wszystkie drużyny 
otrzymały dyplomy, a te z zajętymi miejscami od I-III uhonorowane zostały medalami 
i pucharami. Dekoracji dokonał Burmistrz Gminy Kostrzyn Szymon Matysek.

Krzysztof Zawadzki

MISTRZOSTWA GMINY KOSTRZYN W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA
W poniedziałek 25 listopada w Szkole Podstawowej nr 2               

im. Rady Europy odbyły się Mistrzostwa Gminy Kostrzyn                      
w halowej piłce nożnej o Puchar Burmistrza Gminy Kostrzyn. 
Rozgrywki były eliminacjami do półfi nału Igrzysk Młodzieży 

Szkolnej Powiatu Poznańskiego. Do walki o tryumf w turnieju 
przystąpiło 6 szkół z terenu naszej gminy. W grupie A sytuacja 
po meczach grupowych przedstawiała się następująco: 1. SP               
nr 1 Kostrzyn 2 6 6-2; 2. SP Gułtowy 2 3 3-3; 3. SP nr 2 Kostrzyn 
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2 0 2-6. Natomiast rozgrywki w grupie B przyniosły następują-
ce rozstrzygnięcia: 1. SP Siekierki 2 6 10-1; 2. SP Czerlejno 2 3 
2-7; 3. SP Brzeźno 2 0 1-6.

W półfi nałach Szkoła Podstawowa nr 1 w Kostrzynie poko-
nała SP Czerlejno 4:2, a SP Siekierki wygrały z SP Gułtowy 3:0. 
W meczu o miejsce piąte SP 2 Kostrzyn okazało się lepsze                     
od Szkoły z Brzeźna wygrywając 4:0. Mecz o brązowe medale 
na swoją korzyść rozstrzygnęli zawodnicy z Gułtów, pokonując 
SP Czerlejno aż 5:0. W fi nale turnieju reprezentanci SP 1 Ko-
strzyn, po zaciętym spotkaniu, wygrali 1-0 z uczniami szkoły             
w Siekierkach. Wszystkie drużyny nagrodzono dyplomami,                   
a trzy najlepsze medalami oraz pucharami, które wręczali                      
Burmistrz Gminy Kostrzyn Szymon Matysek, Dyrektor                            
SP nr 2 Wojciech Fąka oraz były reprezentant kraju i srebrny 
medalista IO w Montrealu Piotr Mowlik.

UM Kostrzyn

IV OTWARTE MISTRZOSTWA W MINI SIATKÓWCE DZIEWCZĄT
9 listopada w hali sportowej przy 

Szkole Podstawowej nr 1 w Kostrzynie 
odbyły się IV Otwarte Mistrzostwa                       
w Mini Siatkówce Dziewcząt, zorganizo-
wane przez Klub Sportowy Sokoły Ko-
strzyn, przy współpracy z Urzędem 
Miejskim i Volley Academy. W zawodach 
udział wzięło 46 zawodniczek startują-
cych w kategorii singli.

Ceremonię otwarcia, którą poprowa-
dziła Renata Lepczyk, swoją obecnością 
zaszczycili: Burmistrz Gminy Kostrzyn 
Szymon Matysek, Z-ca Burmistrza Wal-
demar Biskupski, Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Kostrzynie Adam Grze-
lak, Skarbnik Zarządu KS Sokoły Ko-
strzyn Michał Lepczyk oraz trenerzy, ro-
dzice i opiekunowie drużyn. Renata 
Lepczyk poinformowała, że KS Sokoły 
Kostrzyn otrzymał w bieżącym roku 

15 000 zł dofi nansowania z MSiT w ramach Rządowego Programu KLUB na zakup 
sprzętu sportowego oraz dodatkowe zajęcia z siatkówki i tenisa stołowego. Turniej 

IX TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ Z OKAZJI DNIA NIEPODLEGŁOŚCI

W sobotę 16 listopada w hali sportowej przy Szkole Podsta-
wowej nr 1 im. Ewarysta Estkowskiego w Kostrzynie odbył się 
IX Turniej Piłki Siatkowej z okazji Dnia Niepodległości o Puchar 
Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn. Do turnie-
ju przystąpiło osiem drużyn: Znajomi, Sokoły Kostrzyn, AZS 

Malina, Na Szybko, Walka Kostrzyn, Jadwiżański KS, Weź                     
nie pytaj, Wolf-Gang, które rywalizowały w dwóch grupach                 
po cztery zespoły.

Zanim rozpoczęto część sportową turnieju wszystkie druży-
ny zostały powitane przez organizatora Przewodniczącego Rady 
Miejskiej – Grzegorza Banaszaka, a także odśpiewano Mazurka 
Dąbrowskiego. Awans do półfi nałów z rozgrywek grupowych 
wywalczyły Weź nie pytaj i Jadwiżański KS z grupy A oraz AZS 
Malina i Sokoły Kostrzyn z grupy B. Starcia półfi nałowe przy-
niosły rozstrzygnięcia w postaci meczu fi nałowego AZS Malina-
-Sokoły Kostrzyn, nim jednak przystąpiono do ostatniego spo-
tkania turnieju, w meczu o 3. miejsce zespół Weź nie pytaj 
wygrał z Jadwiżańskim KS-em 2:0 (25:10; 25:19). W fi nałowym 
meczu AZS Malina nie pozostawiła złudzeń kostrzyńskim So-
kołom, wygrywając 2:0 (25:17; 25:6). Nagrody wręczali Bur-
mistrz Gminy Kostrzyn Szymon Matysek, Zastępca Burmistrza 
Waldemar Biskupski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej 
Grzegorz Banaszak wraz z Radnymi.
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umożliwił młodszej grupie zawodniczek sprawdzenie własnych 
umiejętności podczas rywalizacji. 

Zasady rozgrywek przedstawił dyrektor zawodów Robert 
Pieńczykowski. W tegorocznej imprezie swoje reprezentacje 
wystawiły następujące kluby sportowe: 

KS Energetyk Poznań, KS Sokoły Kostrzyn, MKS Nasz 
Jarocin, SP Da Vinci Poznań, LZS Piast Kobylnica, UKS Lider 
Rokietnica, UKS ZSMS Poznań, Volley Academy Września. 
Mecze rozgrywane były w trzech rundach. W pierwszej rundzie 
rywalizacja odbywała się w dziewięciu grupach w systemie 
„każdy z każdym” na czas (przez 6 min). Miejsca zajęte w gru-
pie kwalifi kowały do odpowiednich grup, w których odbywały 
się dalsze rozgrywki. W rundzie trzeciej, również w grupach, 
zawodniczki walczyły o miejsca w turnieju. Zespoły  KS Soko-
ły Kostrzyn zdobyły 5, 6, 9 i 10 miejsce. Wszystkie siatkarki 
startujące w turnieju otrzymały złote medale za udział, natomiast 

trzem najlepszym zostały wręczone puchary i medale: złote, 
srebrne i brązowe.

Rywalizacja w ramach Otwartych Mistrzostw z zawodnicz-
kami o wysokich umiejętnościach była bardzo cennym doświad-
czeniem zarówno dla najmłodszych zawodniczek, jak i trenerów. 
Po raz pierwszy zostały przeprowadzone zawody w kategorii 
singli. Sprawnie przeprowadzone rozgrywki, pozytywne emocje 
towarzyszące zmaganiom oraz zdobyte doświadczenia pozwa-
lają uznać IV Otwarte Mistrzostwa w Mini Siatkówce Dziewcząt 
za bardzo udane.

Organizatorzy gratulują zawodniczkom, trenerom i rodzicom 
osiągniętych wyników oraz składają serdeczne podziękowania 
za pomoc przy organizacji turnieju: dyrektorowi Adamowi 
Grzelakowi, pracownikom i uczniom Szkoły Podstawowej nr 1 
w Kostrzynie, rodzicom za przygotowanie kanapek i ciast oraz 
Anecie i Arturowi Wojciechowskim za ufundowanie napojów.

Zarząd KS Sokoły Kostrzyn

DRUGIE MIEJSCE DLA ZAWODNIKÓW UNIHOKEJA Z GUŁTÓW
W ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej 

organizowanych przez SZS Wielkopolska 
20 listopada w Zbąszyniu odbył się Finał 
Rejonu Poznań Teren Zachód w unihoke-
ju chłopców klas VII – VIII SP. W zawo-
dach uczestniczyły reprezentacje szkół, 
które wywalczyły mistrzostwo swojego 
powiatu; i tak SP Zbąszyń (powiat nowo-
tomyski), SP Lubosz (powiat między-
chodzki), SP Obrzycko (powiat szamotul-
ski) oraz SP Gułtowy reprezentująca po-
wiat poznański. Niestety skromna pod 
względem ilościowym nasza drużyna                  
(7 uczniów na możliwych 12) zajęła                      
II miejsce w rejonie i nie uzyskała awan-
su do szczebla półfi nałowego wojewódz-

twa. Wyniki SP Gułtowy przedstawiają się następująco: z SP Lubosz 7:0, z SP Zbąszyń 
1:1 oraz z SP Obrzycko 0:2.

Krzysztof Zawadzki

TENIS STOŁOWY
15 listopada w sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1                    

w Kostrzynie odbyły się V Mistrzostwa Tenisa Stołowego                         
o Puchar Prezesa Klubu Sportowego Sokoły Kostrzyn. Organi-
zatorami zawodów byli: KS Sokoły Kostrzyn, Gmina Kostrzyn 
oraz wyżej wymieniona szkoła.

Do rywalizacji  przystąpiło 15 zawodników. Otwarcia tur-
nieju dokonała przedstawicielka KS Sokoły Renata Lepczyk. 
Najlepsi zawodnicy otrzymali medale, nagrody rzeczowe,                          
a zwycięzcy dodatkowo puchar.

Wyniki:
grupa rocznik 2007 i mł.: I m. Małgorzata Majewska                        

(SP1 Kostrzyn), II m. Karol Skikiewicz (SP Czerlejno),                  
III m. Dorian Czubala (SP1 Kostrzyn); grupa rocznik 2005-2006: 
I m. Miłosz Lewandowski (SP Iwno), II m. Jakub Janiak                        
(SP1 Kostrzyn), III m. Oskar Ślis (SP Iwno).

18 listopada w miejscowości Pecna odbyły się Drużynowe 
Mistrzostwa Powiatu Szkół Podstawowych  w Tenisie Stołowym 
dla rocznika 2007 i młodszych. W kategorii dziewcząt gminę 
Kostrzyn reprezentowały zawodniczki z SP1 Kostrzyn (Małgo-
rzata Majewska i Julia Kurowska). 

W zawodach wzięło udział 11 szkół. Po dość łatwych poje-
dynkach nasze zawodniczki „wyszły” z grupy z pierwszego 
miejsca, jednak w grach fi nałowych musiały uznać wyższość 
przeciwniczek z SP Luboń i SP Tulce. Ostatecznie wywalczyły 
brązowy medal oraz awans do mistrzostw rejonowych.
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SZACHY

UWAGA!
Jeśli stwierdzisz, że na terenie gminy Kostrzyn biega bez-

domny pies lub zobaczysz, że pies czy inne zwierzę zostało 
potrącone przez samochód, a żyje i jest ranne  –  dzwoń do 
Zakładu Komunalnego w Kostrzynie,  tel. 61 8178 070, który 
przyjedzie na miejsce zdarzenia, skontaktuje się z lecznicą               
i dowiezie tam ranne zwierzę. 

PUCHAR POLSKIEJ UNII KARATE
23 listopada odbył się Puchar Polskiej Unii Karate,                              

z udziałem naszych mieszkańców. Zawodnicy Kuzi Sport 
stoczyli wiele wspaniałych, pełnych emocji walk. Jakub Pie-
trucha wywalczył złoty medal w kumite u21 w kat. wagowej 
oraz srebrny medal w kumite seniorów kat. wagowej. Jakub 
Dudzik na tych zawodach zdobył cenne doświadczenie, które 
na pewno zaowocuje w przyszłości! Serdecznie gratulujemy               
i życzymy dalszych sukcesów.

UM Kostrzyn

W tym samym miejscu 21 listopada odbyły się Drużynowe 
Mistrzostwa Powiatu Szkół Podstawowych w Tenisie Stołowym 
dla rocznika 2005-2006. Naszą gminę reprezentowały zespoły 
SP Czerlejno (dziewczęta – Natalia Ptasik i Weronika Czerniak) 
oraz SP1 Kostrzyn (chłopcy – Jakub Janiak i Marcel Bajołek). 
Dziewczęta zajęły 6., a chłopcy 5. miejsce.

Ewa Majewska, Piotr Smoliński, Mateusz Świrgiel

2 listopada we Włoszakowicach odbyły się Szachowe Mi-
strzostwa Wielkopolski dzieci do lat 7. Startujący w barwach 
UKS „Goniec” Kostrzyn Aleksander Adamski zajął w nich                   
14. miejsce wśród 31 zawodników.

W dniach 9-10 listopada w Marzeninie odbył się XXIX 
Międzynarodowy Festiwal Szachowy               
im. ks. bp.  Jerzego Dąbrowskiego. Turniej 
zgromadził 82 adeptów tej „królewskiej 
gry” z różnych zakątków kraju, choć tym 
razem bez zagranicznych zawodników. 
Bardzo dobry start zaliczyli zawodnicy 
UKS „Goniec” Kostrzyn. W klasyfi kacji 
drużynowej zdobyliśmy puchar za drugie 
miejsce, ulegając jedynie zespołowi LKS 
„Chrobry” Gniezno – sklasyfikowano                 
7 drużyn. Natomiast w rywalizacji indy-
widualnej w grupie chłopców rocznik 
2005-2007 srebrny medal wywalczył Ja-
kub Pieczenia, a brązowy medal zawisł na 
szyi Szymona Banaszaka. W tym samym 
roczniku, ale w grupie dziewcząt, złoto 

wywalczyła Jagna Smolińska. W grupie chłopców rocznik 2011 
i młodsi Aleksander Adamski zajął 4. miejsce, a Bartosz Banaszak 
uplasował się na 7. pozycji. Najmłodsi zawodnicy brak medali 
zrekompensowali sobie wyrobieniem normy odpowiednio na                
IV i V kategorię szachową.
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- Masz problem z komputerem, in-
ternetem, zadzwoń 605 233 576,                    
www.vip-tech.pl

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

- Manicure hybrydowy, tel. 606 511 
176

- Sprzedam nieruchomość położoną 
w Gułtowach w centrum miejscowo-
ści: działka 1300 m2 z budynkami do 
rozbiórki. Informacje pod nr telefonu 
601 536 170.

- Sprzedam szczenięta z rodowodem 
rasy Appenzeuer – szwajcarski pies 
pasterski. Dorosły osobnik waży do 
23 kg, tel. 668 302 966

- Sprzedam mieszkanie, 50 m2, przy 
ul. Dworcowej 7, 1. piętro, tel. 668 
302 966

OGŁOSZENIA DROBNE

W dniach 9-16 listopada w Ustroniu 
odbyły się półfi nały Mistrzostw Polski 
Juniorów w Szachach. Startujący w grupie 
chłopców do lat 13 Filip Łąkowski (UKS 
„Goniec”) zajął 36. miejsce wśród 55 
startujących.

17 listopada na terenach Międzynaro-
dowych Targów Poznańskich odbyły się 
Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów                      
i Młodzików w Szachach Szybkich. Wy-
niki zawodników UKS „Goniec” Ko-
strzyn przedstawiają się następująco: 
grupa chłopców do lat 10: 51 m. Aleksan-
der Adamski, 54 m. Adam Tomicki, 56 m. 
Tymoteusz Wrzyszcz, 57 m. Bartosz Ba-
naszak; grupa dziewcząt do lat 14: 13 m. 
Jagna Smolińska; grupa chłopców do lat 
14: 5 m. Filip Łąkowski, 33 m. Szymon 
Banaszak, 35 m. Jakub Pieczeniak.

Piotr Smoliński

INFORMACJA DLA REKLAMODAWCÓW
Informujemy, że od stycznia 2020 roku zmieniają się następujące zasady zamieszczania reklam w naszym czaso-

piśmie:
- ogłoszenia drobne (tekstowe) będą bezpłatne,
- wprowadzona zostanie opłata od przygotowania projektu reklamy (cena w zależności od ilości modułów),
- od stycznia do czerwca 2020 roku reklamy 9 modułów i większe będą dodatkowo zamieszczane na stronie MGOK-u.
Więcej informacji na stronie www Ośrodka Kultury lub pod numerem nr telefonu 697 091 272.



34



35

MIEJSCE
NA TWOJĄ
REKLAMĘ



36



37



38



39




