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SŁOWEM WSTĘPU

KOSTRZYŃSKIE AKTUALNOŚCI

Wycinka niebezpiecznych 
drzew i krzewów

W kostrzyńskim Parku Harcerza – 
po uzyskaniu zgody Starostwa Powia-
towego – przystąpiono do przycinania 

lub wycinki niebezpiecznych dla bywalców i przechodniów 
drzew i krzewów. Podobne prace przeprowadziła przy ul. Piasta 
na zlecenie Urzędu Miejskiego fi rma z Węgierskiego. Dzięki 
temu poprawiła się nie tylko estetyka 
zabudowań przylegających do Szkoły 
Podstawowej nr 1, ale także bezpieczeń-
stwo na tej ulicy.

100. rocznica rozejmu 
na frontach Powstania 
Wielkopolskiego

16 lutego br. przypadła 100. roczni-
ca zawarcia rozejmu w Trewirze, który 
stanowił ofi cjalne zakończenie Powsta-
nia Wielkopolskiego. Z tej okazji dyrek-
cja Okręgu Poczty w Poznaniu wydała 
pamiątkową kartkę pocztową z mapą,         
na której zaznaczono ziemie Prowincji 
Poznańskiej odzyskane przez powstań-
ców w powstaniu 1918-1919 roku. 
Kartce towarzyszył okolicznościowy 
stempel.

Tradycyjne obyczaje kaziukowe
W niedzielę poprzedzającą dzień ku 

czci św. Kazimierza, patrona Polski                      
i Litwy, w wielu miejscowościach odby-
wały się okolicznościowe uroczystości. W Poznaniu po raz 26. na 
Starym Rynku odbył się Kaziuk Wileński, podczas którego                      
na straganach pojawiły się palmy, bazie, pisanki i inne rękodzieła. 

Wśród publiczności nie zabrakło mieszkańców Kostrzyna.                        
W naszej gminie, jak co roku, w tym dniu odbył się odpust                     
św. Kazimierza w parafi i Gułtowy, której święty jest patronem.               
I tu były stragany.

Wesoły koniec karnawału
Ostatni dzień tegorocznego karnawału w Wielkopolsce              

nazywany jest Podkoziołkiem. W tym dniu odbywają się do  
godz. 2400 ostatnie zabawy i potańcówki. Powszechnym zwy-

czajem jest spożywanie pączków, za-
równo domowej roboty, jak i wypieka-
nych z najróżniejszym nadzieniem przez 
miejscowe piekarnie, a sprzedawanych 
w cukierniach i sklepach spożywczych. 
Rekordzistów nie brakuje!

Środa popielcowa – początek 
postu

W Kościele katolickim wierni spie-
szą w ten dzień do świątyń, aby w czasie 
nabożeństwa kapłani posypali im głowy 
– na znak pokuty – popiołem ze słowa-
mi: z prochu powstałeś, w proch się 
obrócisz. Środa Popielcowa rozpoczyna 
okres czterdziestu dni postu i powścią-
gliwości w zabawach.

Święto (nie tylko) 
kostrzyńskich Pań

Już w okresie Polski Ludowej wpro-
wadzono u nas tradycję obchodzenia 
Międzynarodowego Dnia Kobiet. Szyb-
ko się ona przyjęła, w ten dzień panowie 

obdarowywali ważne dla siebie panie drobnymi upominkami, 
kwiatami i słodyczami. Dziś z nostalgią, ale też żartobliwym 
uśmiechem przywołujemy zwyczaj składnia życzeń w towarzy-

Za nami intensywny, pełen wrażeń miesiąc. Kilka dni po tym, jak oddaliśmy do druku poprzedni numer, miała miejsce                           
91. ceremonia wręczenia Oscarów. Oglądacie Państwo galę? Kibicujecie ulubionym twórcom podczas przyznawania nagród? Ja 
muszę przyznać, że co roku śledzę całe wydarzenie, choć nigdy nie udało mi się jeszcze obejrzeć więcej niż kilka z nominowanych 
tytułów. Powszechnie mówiło się, że zaskoczeniem był brak nagrody dla fi lmu Pawła Pawlikowskiego Zimna wojna, nominowa-
nego w trzech kategoriach i okrzykniętego wcześniej przez media nie tylko polskie, ale także europejskie i amerykańskie, czarnym 
koniem tego wyścigu. Choć może nie było to niespodzianką? Wiele osób zwraca uwagę na polityczny aspekt wyborów Akademii, 
w tym roku dodający kilka punktów dla meksykańsko-amerykańskiej Romy; twórcy i aktorzy polskiego kandydata wspominali,             
że nie liczą na statuetki i cieszą się, że obraz odniósł sukces za oceanem i na kontynencie. Ale aż ciężko uwierzyć, że nie kiełko-
wała w nich nadzieja na wygraną, prawda? Kto z aktorów czy reżyserów nie chciałby usłyszeć swojego nazwiska po słynnym:            
And the Oscar goes to...? Może kiedyś będzie to któryś z uczestników Klubu Filmowego przy Ośrodku Kultury? Warto wierzyć            
w pozornie niemożliwe, bo w końcu przy zdeterminowniu, ciężkiej pracy i odrobinie uśmiechu losu marzenia się spełniają. Ideal-
nym przykładem na to jest historia Sary Robaszkiewicz! (więcej na stronie 16).

Ale wracając na ziemię, a przynajmniej na bliższy nam jej kawałek, praca wre także w naszej gminie. Na stronach marcowego 
numeru „Kostrzyńskiego ABC” możecie Państwo przeczytać m.in. o dokonaniach młodych (i nie tylko) sportowców i wokalistów, 
pozytywnych zmianach inwestycyjnych – m.in. o terminie rozpoczęcia budowy wyczekiwanego tunelu, wykonawcach, którzy 
odwiedzą nas w ramach Kurdesza Kasztelańskiego, a także o ciekawej ofercie półkolonii letnich „w angielskim stylu”. Zapraszamy 
również na występ Kabaretu Nowaki i kolejną edycję konkursu „Zostań Gwiazdą”. Serdecznie zachęcam do lektury!

Natalia Majchrzak
Redaktor naczelna
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stwie symbolicznego goździka. Współcześnie odchodzimy to 
święto w bogatszej formie. Imprezy, koncerty i liczne spotkania 
przy kawie (i nie tylko) trwają już od początku marca, przecią-
gając się nawet do jego połowy. W tym roku jedną z pierwszych 
uroczystości w Kostrzynie – bo już 5 marca – była ta zorgani-
zowana przez Zarząd Miejsko-Gminny Polskiego Stronnictwa 
Ludowego. Zaproszeni byli liczni goście, z Burmistrzem Gminy 
Kostrzyn na czele.

Jedną z największych w naszej gminie jest jednak impreza 
przygotowywana corocznie przez Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury. W tym roku na sali „Kostrzynianki” swoje święto ob-
chodziło w miłym towarzystwie 150 pań.

Idealnie dopasowane pod względem terminu (dokładnie                 
8 marca) wydarzenie uświetnił występ poznańskiego kabaretu 
Afera. Była to także okazja zobaczenia w roli muzyka Burmistrza 

Szymona Matyska, który dołączył do zespołu podczas wykona-
nia piosenki Zawsze niech będzie słońce, imitując grę na perku-
sji. Pojawiła się również słynna kostrzyńska artystka, Nadzieja 
Pociupciana (czyli rewelacyjny jak zwykle Robert Krukowski). 

Uczestniczki imprezy bawiły się do późnych godzin przy pysz-
nej kawie, jeszcze pyszniejszych słodkościach i oprawie mu-
zycznej zapewnionej przez DJ-a AALa.

Kolejny rekord WOŚP
Jak poinformował szef Orkiestry, Jerzy Owsiak, Fundacja 

WOŚP w 2019 roku zebrała 175 938 717, 56 zł – po raz kolejny 
więc pobito zeszłoroczny rekord udowadniając, że Polacy nadal 
mają gorące serca nieobojętne na potrzeby innych. Skromną 
cegiełkę do tej kwoty wnieśli także mieszkańcy gminy Kostrzyn 
uczestniczący w zbiórce na ten szlachetny cel. 

Obyśmy coraz zdrowsi byli
W budynku Ośrodka Zdrowia w Kostrzynie z dniem 1 kwiet-

nia przyjmować będzie w ramach umowy z NFZ lekarz specja-
lista – kardiolog. Trwają także prace remontowe, które umożliwią 
jeszcze w pierwszej połowie 2019 roku urządzenie pracowni 
rentgenowskiej. Zamontowanie aparatu wraz z fachową obsługą 
będzie istotnym udogodnieniem dla mieszkańców.

Uważajmy na zwierzęta
Wraz z budzącą się do życia wiosną na polach w okolicach 

Kostrzyna coraz częściej pojawiają się sarny, które stanowią 
ozdobę naszego krajobrazu, ale też bywają zagrożeniem, głów-
nie dla kierowców. Gęsta sieć dróg zwłaszcza w okolicach Iwna 
powoduje, że przechodzące przez jezdnię zwierzęta (m.in. jeże) 
narażają życie zarówno swoje, jak i kierujących pojazdami. 
Dotyczy to zwłaszcza pory wieczornej lub wczesnego poranka. 
Bądźmy czujni!

Alejka z kostki brukowej
Ku zadowoleniu wiernych odwiedzających cmentarz para-

fi alny w Kostrzynie z inicjatywy zarządcy cmentarza utwardzo-
na została kostką brukową alejka cmentarna prowadząca                      
od bramy wejściowej na południe, równolegle do murowanego 
ogrodzenia.

WIADOMOŚCI GMINNE

BURMISTRZ INFORMUJE
RUSZA BUDOWA TUNELU! UMOWA PODPISANA!

Podpisano umowę na realizację inwestycji „Budowa układu 
drogowego na terenie miasta Kostrzyn w rejonie ulic Grunwaldz-
kiej, Średzkiej i Powstańców Wielkopolskich wraz z tunelem 
pod torowiskiem linii kolejowej E20 relacji Poznań-Warszawa”. 
Umowę na budowę tunelu podpisali: reprezentujący gminę 
Kostrzyn Burmistrz Szymon Matysek, Skarbnik Gminy Barba-
ra Borowiak, przedstawiciele PKP PLK p.o.: Dyrektor Regionu 
Krzysz tof Pietras, Zastępca Dyrektora Regionu Piotr Szymano-
wicz oraz ze strony wykonawcy, firmy Strabag Sp. z o.o., 
Krzysztof Micek – Dyrektor Techniczny Oddziału Mostowego 
i Artur Przepióra – Dyrektor Finansowy Oddziału Mostowego. 
Natomiast sygnatariuszami umowy na budowę układu drogowe-
go byli Burmistrz Szymon Matysek oraz Sławomir Begier, 
właściciel fi rmy Zakład Drogowo-Transportowy Sławomir Be-
gier. W spotkaniu uczestniczyli ponadto: Poseł na Sejm RP 
Bartłomiej Wróblewski, Członek Zarządu PKP PLK Arnold 
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Bresch, Przedstawiciel Starosty Poznańskiego Zbigniew Rusak, 
Zastępca Burmistrza Waldemar Biskupski, Przewodniczący Rady 
Miejskiej Grzegorz Banaszak, Radni Tomasz Janiak i Przemy-
sław Kubiak, Kierownik Wydziału Rozwoju Daniel Lewicki oraz 
pracownicy Urzędu Miejskiego.

Wartość inwestycji to ponad 50 mln zł. Warto dodać, że przy 
budowie tunelu zostaną wybudowane bądź zmodernizowane ulice: 
Kopernika, Aleja 3 Maja, Miłosza, Nad Strumieniem oraz w części: 
Średzka, Powstańców Wielkopolskich, Akacjowa i Sienkiewicza. 
Na nowym układzie drogowym powstaną trzy ronda, które popra-
wią płynność ruchu samochodowego w centrum Kostrzyna. Inwe-
stycja rozpocznie się w ciągu kilku tygodni. Jej całkowite zakoń-
czenie planowane jest w pierwszym półroczu 2021 roku.

UMOWA NA BUDOWĘ I MODERNIZACJĘ ULIC
14 lutego w Urzędzie Miejskim została podpisana umowa  

na realizację zadania „Budowa i modernizacja ulic: Wiosny 
Ludów, Fiołkowej, Krokusowej, Astrowej, Orzeszkowej, Duni-
kowskiego w Kostrzynie – etap I”. W trakcie postępowania 
przetargowego oferty złożyło 7 fi rm. Najkorzystniejsza okazała 
się oferta przedsiębiorstwa ZDT Begier z Nekli.

W spotkaniu uczestniczyli właściciel fi rmy Sławomir Begier, 
Burmistrz Szymon Matysek, Zastępca Burmistrza Waldemar 
Biskupski, Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Banaszak, 
Radny Tomasz Janiak oraz pracownicy urzędu. 

Pierwszy etap modernizacji obejmuje ul. Wiosny Ludów             
(na odcinku ul. Kórnicka-Astrowa) i ul. Astrową. Koszt inwe-
stycji wynosi 1 500 000 zł. Zakończenie prac planowane jest            
na początek września.

UMOWA NA MODERNIZACJĘ 
UL. ROLNEJ

W Urzędzie Miejskim podpisano umowę na ostatni etap 
przebudowy ul. Rolnej w Kostrzynie.

Umowę podpisał Burmistrz Gminy Kostrzyn Szymon Ma-
tysek i Robert Gąsiorek reprezentujący fi rmę Perfecta z Komor-
nik. W spotkaniu uczestniczyli również Zastępca Burmistrza 
Waldemar Biskupski, Radny Artur Wojciechowski, Kierownik 
Budowy Krzysztof Gamalczyk, a także pracownicy Urzędu 
Miejskiego. 

Koszt remontu to 386 504,55 zł. Zakończenie inwestycji 
planowane jest na początek lipca 2019 roku.

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH
Z dniem 1 stycznia 2019 roku, na mocy ustawy z dnia 20 lipca 

2018 roku o przekształce niu prawa użytkowania wieczystego 
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności 
tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716), prawo użytkowania 
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wieczystego gruntów zabudowanych wyłącznie budynkami miesz-
kalnymi jednorodzinnymi lub mieszkalnymi wielorodzinnymi,              
w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale miesz-
kalne wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiek-
tami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiają-
cymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkal-
nych, przekształca się w prawo własności tych gruntów.

Najważniejsze informacje dla użytkowników wieczystych:
- dotychczasowa opłata roczna za użytkowanie wieczyste 

przekształca się w opłatę przekształceniową. Wysokość opłaty 
jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wie-
czystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia.               
Opłatę wnosi się do 31 marca danego roku przez okres 20 lat. 
Opłatę za 2019 rok wnosi się do 29 lutego 2020 roku;

- potwierdzeniem przekształcenia prawa użytkowania wie-
czystego w prawo własności jest zaświadczenie, które będzie 
wydane przez Urząd Miejski w Kostrzynie;

- Urząd ma 12 miesięcy na wydanie zaświadczenia. Za wy-
danie w/w zaświadczenia nie jest pobierana opłata;

- w przypadku gdy właściciel, czyli dotychczasowy użytkow-
nik wieczysty, wystąpi z wnioskiem o wydanie zaświadczenia 
zanim otrzyma  je z Urzędu, wówczas za wydanie zaświadczenia 
należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 50,00 zł, a Urząd 
zobowiązany jest wydać je w terminie 4 miesięcy;

- zaświadczenia będą wydawane na właścicieli, którzy fi gu-
rują w księdze wieczystej, nawet jeżeli stan prawny nierucho-
mości nie jest uregulowany;

- zaświadczenie zawierać będzie informację potwierdzają-
cą fakt przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo 
własności  nieruchomości oraz informację o obowiązku wno-
szenia opłat przekształceniowych. Gmina zabezpieczy roszcze-
nie z tyt. niezapłaconych opłat w dziale III właściwej księgi 
wieczystej;

- właściciel gruntu może zgłosić na piśmie zamiar jednora-
zowego wniesienia opłaty przekształceniowej (stanowiącej 
iloczyn opłaty przekształceniowej i pozostałego okresu jej spła-
ty), a Urząd w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia ustala wysokość 
jednorazowej opłaty. Zgodnie z Uchwałą Nr V/57/2019 Rady 
Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 7 lutego 2019 roku ustalona 
została 60 % bonifi kata od opłaty jednorazowej;

- po wniesieniu wszystkich opłat lub opłaty jednorazowej 
Urząd, w terminie 30 dni od dnia ich wniesienia, wyda zaświad-
czenie, które właściciel gruntu załącza do wniosku o wykre-
ślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę.

Jednocześnie informujemy, iż do ww. opłat za przekształce-
nie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie mają 
zastosowania bonifi katy określone w uchwale nr XII/88/2011 
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 24 listopada 2011 roku 
w sprawie udzielenia bonifi katy od opłat za przekształcenie 
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych 
na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości. Wspo-
mniana uchwała dotyczy bowiem wyłącznie gruntów, które nie 
zostały objęte przekształceniem z mocy prawa z dniem 1 stycz-
nia 2019 roku.

INWESTYCJE W GMINIE KOSTRZYN

Ruszyła budowa I etapu ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem wzdłuż cieku Strumień oraz zbiornika wodnego.
Powstanie zbiornik o powierzchni około 0,7 ha. Pierwszy etap ścieżki połączy ulicę Wrzesińską z Estkowskiego.

wizualizacja
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DOPŁATY Z BUDŻETU GMINY DO WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA W ROKU 2019
W dniach od 26 marca do 9 kwietnia 

2019 roku w Urzędzie Miejskim                     
w Kostrzynie przyjmowane będą wnio-
ski o dopłaty do wymiany źródeł ciepła. 

Wysokość dopłaty: 80% wartości 
inwestycji – nie więcej niż 5 tys. zł dla 
wymiany pieca oraz 30% wartości in-
westycji – nie więcej niż 2,5 tys. zł dla 

mikroinstalacji, pomp ciepła i kolektorów słonecznych.
Dotacja może być przyznana do: likwidacji istniejącego 

pieca na paliwo stałe, niespełniającego wymagań jakościowych 
i zakupu kotła zasilanego paliwem gazowym, kotła elektrycz-
nego lub urządzenia elektrycznego, będącego bezpośrednim 
źródłem energii cieplnej, kotła zasilanego olejem opałowym, 
kotła zasilanego paliwem stałym, w tym biomasą, spełniające-
go wymogi klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012, z automa-
tycznym podajnikiem paliwa i nieposiadającym rusztu awaryj-
nego; montażu w systemie grzewczym źródeł wykorzystujących 
energię odnawialną w postaci kolektorów słonecznych lub 
pompy ciepła; montażu mikroinstalacji do produkcji energii 
elektrycznej, w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku 
o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz.                   
1269 ze zm.).

Dotacji nie podlega: zakup urządzeń przenośnych (tj. grzej-
ników olejowych i elektrycznych, dmuchaw, klimatyzatorów  
i innych), instalowanie ogrzewania proekologicznego w nowo 

wybudowanych obiektach, gdzie nie było dotychczas żadnego 
ogrzewania, koszt wykonania dokumentacji wymaganej                     
do realizacji zadania. tj. projektu budowlanego oraz uzyskania 
niezbędnych pozwoleń.

Inwestycje muszą być realizowane w lokalu lub budynku 
mieszkalnym. Czynności typu: demontaż starego pieca, zakup 
nowego kotła należy wykonać wyłącznie po podpisaniu umowy 
o dotację. Dotacja nie będzie udzielana na urządzenia zakupio-
ne przed datą zaakceptowania wniosku, tzn. przed podpisaniem 
umowy.

Aby uzyskać dotację na wymianę pieca musi dojść                        
do trwałej likwidacji dotychczasowego źródła ciepła – pieca 
na paliwo stałe. Dotacja udzielana jest w formie refundacji 
kosztów zakupu nowego źródła ciepła, tj. wypłata środków 
może nastąpić dopiero po realizacji opisanej w umowie zmia-
ny systemu ogrzewania i po prawidłowym udokumentowaniu 
wykonanych prac i poniesionych kosztów.

Dotacja nie będzie udzielana na dofi nansowanie inwestycji, 
dla której została już uprzednio udzielona dotacja z innego 
źródła (np. z Powiatu Poznańskiego, Programu Czyste Powie-
trze).

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem 
dotacji.  Szczegóły na stronie www.kostrzyn.wlkp.pl

Informacji w sprawie udzielają: Agata Stoińska (61 8178 565 
wew. 23, urbanistyka@kostrzyn.wlkp.pl), Martyna Kistowska 
(61 8178 565 wew. 14, ue@kostrzyn.wlkp.pl).

E-DOWODY OSOBISTE
Z dniem 4 marca 2019 roku można dokonać wymiany stare-

go dowodu osobistego na e-dowód z warstwą elektroniczną. Poza 
standardowymi funkcjami dowodu, e-dowód służy dodatkowo 
do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną oraz 
innymi podmiotami. Pozwala on między innymi na: elektronicz-
ne podpisanie dokumentów podpisem osobistym, elektroniczne 
podpisanie się w usługach online administracji publicznej, ko-
rzystanie z automatycznych bramek granicznych na przykład            
na lotniskach, logowanie się do portali administracji publicznej, 
na przykład ePUAP.

Poza wszystkimi danymi zawartymi na dowodzie dotychczas, 
zawierał on będzie dodatkowo numer CAN*, którego nie zawie-
rał dokument wydawany do 3 marca 2019 roku. Dodatkowo  
e-dowód (w warstwie elektronicznej) zawiera: powtórzone dane 
z  dowodu zapisane w postaci elektronicznej (z wyjątkiem         
numeru CAN), miejsce na certyfi kat kwalifi kowany podpisu 
elektronicznego, aplikację ICAO, która pozwala odprawić się 
automatycznie, gdy przekraczasz granicę państwa, certyfi katy, 
które pozwalają uwierzytelnić się w usługach online, na przykład 
zalogować na portalu ePUAP, podpisać elektronicznie dokumen-
ty podpisem osobistym**, potwierdzić swoją obecność, podpisać 
elektronicznie certyfi katem kwalifi kowanym (opcjonalnie).

Certyfi katy są ważne tak długo, jak ważny jest e-dowód. 
Certyfi katy wydaje Minister Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji.

NIE MA obowiązku wymiany obecnego dowodu osobistego 
na nowy. Wymiana ta nastąpi jak dotychczas, po upływie waż-
ności dowodu osobistego. Jeżeli chcesz mieć wcześniej e-dowód, 
możesz już teraz złożyć wniosek.

*Numer CAN – numer zapisany na awersie oraz rewersie 
(jako kod kreskowy) e-dowodu. Można go podać, by korzystać 
z elektronicznych funkcji e-dowodu. Chroni też e-dowód,                      
by osoba niepowołana zdalnie nie odczytała danych z warstwy 
elektronicznej dowodu.

**Podpis osobisty – zaawansowany podpis elektroniczny 
umieszczany w e-dowodzie. W kontakcie z urzędem (podmiotem 
publicznym) jest tak samo ważny jak podpis własnoręczny. 
Można go też używać do załatwiania innych spraw – z fi rmami 
lub osobami, jeśli zgodzą się na to obie strony (Ty jako jedna 
strona i inna osoba lub fi rma jako druga strona).

Szczegółowych informacji szukaj pod adresem: https://
obywwatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/dowod-osobisty-
-informacja-o-dokumencie

OBELISK W SIEKIERKACH WIELKICH
W przededniu 100. rocznicy zakończenia Powstania Wiel-

kopolskiego, 15 lutego br. w Siekierkach Wielkich odbyła się 
uroczystość odsłonięcia obelisku upamiętniającego powstań-
ców oraz wszystkich walczących o wolną Polskę. Wydarzenie 

to, niczym klamra, spięło w całość wszystkie dotychczasowe 
działania z okazji 100 lat Niepodległej. Na skwerze im. Po-
wstańców Wielkopolskich zebrali się przedstawiciele władz 
samorządowych, jednostek organizacyjnych, stowarzyszeń, 
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organizacji, uczniowie, nauczyciele i mieszkańcy gminy Ko-
strzyn. Burmistrz Szymon Matysek w swoim przemówieniu 
przypomniał, że obelisk oraz nazwa skweru to inicjatywy 
społeczności sołectwa Siekierki. Przewodniczący Rady Miej-
skiej Grzegorz Banaszak podkreślił, że patriotyzmu musimy 
uczyć się na nowo i nie polega już on na walce z bronią w ręku, 
a na okazywaniu szacunku drugiemu człowiekowi oraz                      
na codziennej pracy dla naszej ojczyzny. W odsłonięciu obeli-
sku, w którym brali udział Burmistrz Szymon Matysek,                   

Zastępca Burmistrza Waldemar Biskupski, Przewodniczący 
Rady Miejskiej Grzegorz Banaszak, pomagali uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej w Siekierkach Wielkich. Dziekan 
Ireneusz Rachwalski poświecił nowe miejsce pamięci, a Kór-
nicko-Bnińskie Bractwo Kurkowe uczciło wydarzenie wystrza-
łem z działa armatniego. Pod pamiątkową tablicą złożono 
kwiaty, a poczty sztandarowe oddały hołd poległym.

Po zakończeniu części ofi cjalnej na skwerze wszyscy zebra-
ni uformowali szyk i przemaszerowali do budynku szkoły, 
w której uczniowie zaprezentowali część artystyczną. Została 
odśpiewana Rota oraz inne, pieśni patriotyczne.

SPORTOWY SUKCES MACIEJA KOWALSKIEGO
Rewelacyjny występ zanotował uczeń Szkoły Podstawowej 

w Gułtowach Maciej Kowalski na odbywających się w dniach 
9-11 lutego Lekkoatletycznych Halowych Mistrzostwach Pol-
ski w Toruniu U-18, U-20. Zawodnik Oś AZS Poznań w fi nale 
biegu na 2000 m zdobył srebrny medal, ustępując zaledwie 
o 0,09 s po kapitalnym fi niszu zawodnikowi Michałowi Pytlo-

wi z WKS Oleśniczanka Oleśnica. Gułtowianin, który jeszcze 
kilka miesięcy temu stratował w kategorii młodzików, pewnie 
wszedł do kategorii junior młodszy (U-18) ze swoim nowym 
rekordem życiowym 5:43:79. Jest to pierwszy w karierze Ma-
cieja indywidualny medal rangi Mistrzostw Polski. Gratuluje-
my!

UDANY POWRÓT NA MATĘ!
W sobotę 16 lutego odbył się międzynarodowy turniej karate 
Berlin Open. W zawodach brało udział ponad 1000 zawodników 
z 40 krajów. Kostrzyniak Jakub Pietrucha zajął 3. miejsce                         
w kumite indywidualnym U-21 – 84 kg. Był to pierwszy start 
Jakuba po bardzo długiej przerwie spowodowanej kontuzją 
kolana, dlatego trzecie miejsce jest doskonałym wynikiem 
naszego mieszkańca. Gratulujemy!
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WOJCIECH NIEDZIELA ZWYCIĘŻYŁ 
W BRATYSŁAWIE!

Od 22 do 24 lutego w Bratysławie odbywały się największe  
na Słowacji zawody karate WKF – 39 Grand Prix Slovakia.            
W turnieju uczestniczyło 1535 zawodników z 203 klubów                        
i 22 państw.

Wojtek Niedziela, mieszkaniec Siekierek Wielkich, wygrał 
silnie obsadzoną (46 zawodników) kategorię Kata Individual 
Male U-14, pokonując w sześciu walkach reprezentantów Czech, 
Niemiec, Ukrainy, Słowacji oraz dwóch przeciwników z Węgier. 

Dzięki temu zawodnik DYNAMIC Akademii Karate, pro-
wadzony przez trenerów Marka Pawlaczyka i Pawła Barana, 
umocnił się na pierwszym miejscu w rankingu Polskiej Unii 
Karate w kategorii kata chłopców U-14. Gratulujemy!

Z OBRAD RADY
V sesja Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn odbyła się 7 lutego 2019 roku, radni podjęli uchwały w sprawie:

- ustalenia przedmiotu działania Komisji Stałych Rady Miej-
skiej Gminy Kostrzyn;

- ustalenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej Gmi-
ny Kostrzyn na 2019 rok;

- zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
Gminy Kostrzyn na 2019 rok;

- uchwalenia Statutu Gminy Kostrzyn;
- powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn               

i nadania jej statutu;
- określenia lokalnych standardów urbanistycznych dla inwe-

stycji mieszkaniowych na terenie gminy Kostrzyn;
- przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów w Czerlejnie przy 
ul. Kleszczewskiej;

- przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy miesz-
kaniowej i usługowej w Gwiazdowie – część G;

- przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie                         
ul. Wrzesińskiej w Kostrzynie;

- przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów w Brzeźnie przy 
ul. Kostrzyńskiej i drodze krajowej nr 92 – część II;

- przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów w Trzeku w re-
jonie ul. Czereśniowej;

- przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie gminy Kostrzyn;

- zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budże-
tu Gminy Kostrzyn na dofi nansowanie likwidacji źródeł 
niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicz-
nymi;

- zmiany uchwały Nr XLVI/393/2018 Rady Miejskiej Gminy 
Kostrzyn z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie wstępnych 
lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy 
drogach gminnych na terenie gminy Kostrzyn;

- zmiany uchwały Nr XLVI/392/2018 Rady Miejskiej Gminy 
Kostrzyn z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie wstępnych 
lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy 
drogach powiatowych na terenie gminy Kostrzyn;

- zmiany uchwały Nr XXVII/211/2016 Rady Miejskiej Gminy 
Kostrzyn z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zawarcia 
porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kostrzyn 
a Miastem i Gminą Kórnik w zakresie publicznego transpor-
tu zbiorowego;

- zmiany uchwały Nr IV/32/2018 Rady Miejskiej Gminy Ko-
strzyn z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia 
pomocy fi nansowej z budżetu Gminy Kostrzyn dla Miasta               
i Gminy Kórnik z przeznaczeniem na współfi nansowanie 
zakupu busów celem obniżenia kosztu wozokilometra;

- warunków udzielania i wysokości stawek procentowych 
bonifi kat od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia 
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prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów 
stanowiących własność Gminy Kostrzyn zabudowanych na 
cele mieszkaniowe;

- ustalenia wysokości diet radnych i sołtysów w gminie Kostrzyn;
- zmian w budżecie gminy Kostrzyn na 2019 rok – dochody 

budżetu zwiększono o kwotę 355 376,00 zł do kwoty                   
80 274 850,90 zł, wydatki budżetu zwiększono o kwotę                    
355 376,00 zł do kwoty 81 474 850,90 zł;

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

Ponadto zebrani na sesji wysłuchali sprawozdania z działalno-
ści Związku Międzygminnego Gospodarki Odpadami Aglo-
meracji Poznańskiej.

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

POBÓR KRWI
22 lutego odbyła się w Miejsko-Gminny Ośrodku Kultury w Kostrzynie zbiórka krwi dla chorych 

na hemofi lię.
Zgłosiły się 72 osoby, 66 osób oddało krew, jedna osoba próbkę na szpik kostny. Łącznie zebrano 

29,444 ml krwi.
Następna zbiórka krwi odbędzie się 25 maja w ambulansie przy M-G Ośrodku Kultury.
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państwa Andruszewskich, w obecności 
ks. prob. Fischbacha i grona zaproszo-
nych gości, razem około 25 osób. Pomię-
dzy niemi widzieliśmy kilku reprezentan-
tów kupiectwa z Poznania, reprezentan-
tów kupiectwa kostrzyńskiego i kilku 
obywateli z Kostrzyna. Po poświęceniu 
podejmowali pp. Andruszewscy gości               
z iście staropolską gościnnością. Tele-
gramów, przeważnie kościuszkowskich, 
nadeszło kilkadziesiąt. Z nich wyróżnia-
ły się treścią telegram ks. Jęsieka z Po-
znania, p. Śmiśniewicza ze Środy, który 
życzył założycielom doczekania się 
25-letniego jubileuszu, dalej telegram             
p. Thomasa z Borku, który wypowiada 
życzenie aby kupiectwo nasze weszło jak 
najprędzej w stosunki z nową fabryką, bo 
w naszych warunkach ważnym obowiąz-
kiem kupiectwa jest przyczynić się do 
rozwoju rodzimego przemysłu. Dalej te-
legram pp. W. Pajzdreskich z Mroczy, 
którzy życzą pomyślnego rozwoju a tylko 
dla ważnych powodów zostali wstrzyma-
ni od osobistego udziału w tym gronie.              
Z gości toastował, ks. prob. Niedbał na 
pomyślność i rozwój fabryki, p. Ignato-
wicz na cześć założycieli, p. Gustowski 

na rozwój wytwórczości naszej, 
bo wytwórczość każdego narodu 
jest barometrem pewnym bogac-
twa jego. Obywatel B. w dłuższej 
kwiecistej przemowie wypowie-
dział dwa toasty, na cześć kobiet 
naszych i obecnych wybitniej-
szych reprezentantów kupiectwa. 
Pan Dokłowicz toastował na 
pomyślność organu fachowego 
„Kupca”, iżby on zawsze przy-
czyniał się jak najwięcej do po-
pierania wytwórczości rodzimej. 
Pan Gustowski podnosił działal-
ność duchowieństwa, pożyteczną 
dla społeczeństwa naszego,            
a w szczególności także dla prze-
mysłu i kupiectwa. W serdecznych 
słowach dziękował p. Andruszew-
ski  obecnym za życzl iwość                 
i młode swoje przedsiębiorstwo 
polecał kupiectwu i publiczności 
naszej. Wszelkich sił dokładać 
będzie ażeby dobry zawsze dosta-

Z TEKI REGIONALISTY - Kazimierz Matysek o historii 

PIERWSZA KOSTRZYŃSKA
FABRYKA MAKARONÓW „ANDROLA”

Zaczęło się wszystko w pierwszych 
latach XX wieku, kiedy kupiecka rodzina 
Heleny i Walentego Andruszewskich po 
latach pobytu we Lwowie w 1906 roku 
wróciła do Wielkopolski i zamieszkała               
w liczącym 3 200 mieszkańców Kostrzy-
nie. Tutaj na rogu ul. Średzkiej i Krótkiej 
prowadzili Hotel Victoria wraz z restaura-
cją i zajazdem oraz handlem towarami 
kolonialnymi. Na budynku tym widniał 
szyld właścicielki hotelu „H. Andruszew-
ski”. Po pięciu latach „oszczędnością                      
i pracą” dorobili się uczciwego mają tku, 
 co pozwoliło im w 1911 roku na urucho-
mienie w Kostrzynie przy ulicy Dworcowej 
6 fabryki makaronów, która obok założonej 
wcześniej (1895 rok) fabryki pierników 
Antoniego Markiewicza stała się przemy-
słową wizytówką Kostrzyna znaną ze 
swych wyrobów daleko poza granicami 
Wielkiego Księstwa Poznańskiego. 

Otwarcie i poświęcenie tej fabryki tak 
relacjonowało czasopismo „Kupiec”:

Dnia 14 lutego 1911 roku, odbyło się 
w Kostrzynie uroczyste otwarcie i po-
święcenie fabryki makaronów „Andro-
la”. Poświęcenia dokonał ks. prob.                   
A. Niedbał z Żydowa, bliski krewny 

wiać towar, ażeby nikt nie mógł twierdzić, 
że obce jest lepsze niż nasze, i dlatego 
spodziewa się, że znajdzie potrzebne                 
u kupiectwa poparcie. Na tem zakończy-
ła się ofi cjalna część uroczystości otwar-
cia nowej fabryki makaronów.

Fabryka makaronów mieści się                       
w osobnym na ten cel wzniesionym gma-
chu jednopiętrowym. Maszyny wszelkie 
urządzone są według najnowszych ulep-
szeń w tej gałęzi przemysłu i pędzone są 
siła motorową. Zapasy wielkie w suszarni, 
oraz obszerne ubikacye tejże przekonały 
nas, że stworzono nowe poważne przed-
siębiorstwo fabryczne, liczące się przede 
wszystkiem z wielką na tem polu konku-
rencją obcą, którą wyprzeć tylko można 
tworząc większe, poważniejsze przedsię-
biorstwo, a przede wszystkiem wyrabiając 
towar doskonały w ładnem, gustownem              
i miłem dla oka opakowaniu. Również 
nazwa „Androla” wydaje nam się bardzo 
szczęśliwą i odpowiednią dla takiego  
rodzaju przedsiębiorstwa. Jeszcze raz 
apelujemy do publicznoś ci naszej konsu-
mującej, a przede wszystkiem do kupiec-
twa naszego, aby pamiętali o nowej fabry-
ce makaronów i dopomogli, ażeby jej 
wyroby jak najprędzej zaprowadziły się              
w handlu naszym.

***
Rok później o fabryce makaronów                

W. i H. Andruszewskich w Kostrzynie tak 
pisał tygodnik „Praca ”:

Androla. Pod tą nazwą napotykamy             
w handlach delikatesowych i korzennych 
piękne, kolorowe pudełka kartonowe za-
opatrzone w owalne przejrzyste okienka, 
przez które ciekawie wyglądają na świat 
przeróżne gwiazdki, krzyżyki , kó łeczka, 
rureczki, niteczki itp., które to wszystkie 
obdarzone zbiorową nazwą makaronów, 
bardzo są pożądane przez nasze gosposie, 
ale koniecznie muszą na pudełkach nosić 
nazwę „Androla”, to znaczy, że pochodzą 
z fabryki p. Andruszewskiego w Kostrzy-
nie, bo wtedy na pewno są wyrobem 
swojskim, mają wygląd apetyczny i smak 
wyborny. 

Nazwaliśmy makaron artykułem 
wszechświatowym, ponieważ zjadają go  
z równym apetytem Niemiec i Francuz, Helena i Walenty Andruszewscy
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Anglik i Hiszpan, a Włoch to już zgoła 
przepada się za makaronami i przy każdej 
uczcie stawia je na pierwszym miejscu. 

To też we Włoszech największe znaj-
dujemy fabryki makaronów, a już za lat 
bardzo dawnych stamtąd razem z łaciną, 
przychodziły do nas makarony i stąd 
przyszło, że wyrażenia łacińskie wtrącane 
do mowy ojczystej do dzisiaj jeszcze ma-
karonizmami zowią, był nawet w literatu-
rze polskiej okres makaroniczny, w którym 
często mieszano do języka ojczystego 
„makarony” łacińskie.

Wyrób swojski „Androla” jest tak wy-
bornym, że znajdować się powinien                       
w każdym składzie kolonialnym i w każdym 
polskim gospodarstwie domowem.

Korzystając ze sposobności zwiedzili-
śmy obszerną fabrykę makaronów „Andro-
la” w Kostrzynie i dzielimy się dzisiaj                     
z czytelnikiem krótkim opisem sposobu 
fabrykacyi w miłej nadziei, że tą drobną 
przysługą przyczynimy się do rozpowszech-
nienia wyrobów p. Andruszewskiego.

W wielkiej sali fabrycznej mieszczą się 
przeróżne maszyny najnowszej konstruk-
cyi, które dokonują wyrobu makaronów. 
Jedne przerabiają i ugniatają ciasto, 
drugie materiał ten wałkują na wielkie 
plastry wedle potrzeby cieniutkie lub 
grubsze, inny znów aparat kraje owe 
długie placki na pasma węższe lub szersze, 
stosownie do formy założonej w aparacie.

Jedna wielka, bardzo silna maszyna 
służy ku wyciskaniu z ciasta znanych ru-

rek, okrągłych nitek, gwiazdek i innych 
kształtów. Maszyna ta posiada dwa cylin-
dry do przyjmowania ciasta; na ich spo-
dzie zakłada się najpierw formy z brązu  
z dziureczkami takiego kształtu, jaki ma 
być na dany makaron. Ciężkie tłocznie 
przeciskają przez owe formy ciasto, które 
spada w naczynia już jako makaron                    
w kształcie gwiazdek, kółek, rurek itp. 

Świeże makarony układają na ramach 
i zanoszą do oddziału zwanego suszarnią, 
gdzie panuje upał, jak w przedsionku 
piekielnym. Tutaj osobnym sekretnym 

sposobem zapobiega się, żeby makarony 
przez suszenie i parowanie nie straciły 
kształtów.

Dostatecznie wysuszone przychodzą 
do pakowalni, tu zgrabne ręce sypią je do 
eleganckich kartonów lub pudełek, po-
czem przechodzą już do magazynu zapa-
sowego, gdzie w ogromnych ilościach 
stoją do dyspozycji odbiorców.

Wszystkie oddziały mają oświetlenie 
elektryczne, maszynerye wprowadza                   
w bieg motor elektryczny o sile 12 koni, 
wszędzie napotykamy akuratność i czy-
stość, co dobrem jest poleceniem dla 
makaronów „Androla”.

Właściciel fabryki p. Andruszewski 
bardzo przezornie zabierał się do założe-
nia swojego przedsiębiorstwa. Zasięgał 

rady ludzi światłych, 
zwiedzał wielkie zakłady 
tej branży w Niemczech, 
badał tam i porównywał 
sposoby fabrykacyi, obie-
rał osobiście we fabry-
kach najstosowniejsze dla 
swego zakładu maszyny, 
wreszcie po tych przygo-
towaniach zabrał się do 
fabrykacyi, ku czemu 
osobny postawił budynek. 
W krótkim czasie lokale 
okazały się za szczupłe, 

więc też obecnie znaczne dobudowanie 
powiększy rozmiary zakładu i produkcyi. 
„Wyrzućmy, co z obcej nam wciskają 
strony, 
Popierajmy Androli Kostrzyńskie maka-
rony!”

***
W kolejnych latach przedsiębiorstwo 

rozwijało się pomyślnie, także w czasie 
wojny światowej za sprawą dostaw dla 
wojska, jak również w pierwszych latach 
niepodległości. Dzięki temu właściciel 
mógł pobudować piętrową kamienicę. 

Walenty Andruszewski udzielał się               
w pracy społeczno-narodowej jako działacz 
T.G. „Sokół”, prezes Towarzystwa Prze-
mysłowców w Kostrzynie, jak również 
jako radny miejski. Pod koniec 1918 roku 
na jednym z wieców agitował ochotników 
do wstępowania w szeregi powstańców 
wielkopolskich. W czasach polskich przed-
siębiorstwo działało jako wytwórnia ma-
karonu i środków spożywczych z dyrekto-
rami Walentym Andruszkiewiczem                         
i Władysławem Leporowskim. Spółka pod 
nazwą „Androla S.A.” w połowie lat 20. 
przeżywała trudności związane z kryzysem 
gospodarczym. Odbiły się one na zdrowiu 
Walentego Andruszewskiego, który zmarł 
nagle w wieku 56 lat po krótkiej i ciężkiej 
chorobie 13 lutego 1926 roku. Przedsię-
biorstwo trzy lata później zaprzestało 
działalności. Przy podziale majątku wspól-
nik przejął maszyny i urządzenia, a rodzina 
Andruszewskich zabudowanie fabryczne  
i dom, który po wyprowadzeniu się rodzi-
ny do Poznania wydzierżawiono. W 1930 
roku na parterze znalazła swą siedzibę 
kostrzyńska Kasa Oszczędności ,                            
a w mieszkaniu na piętrze zamieszkała 
rodzina kierownika Szkoły Powszechnej 
w Kostrzynie Jana Nowotarskiego, zamor-
dowanego przez Niemców w 1939 roku.

Walenty i Helena Andruszewscy mie-
li troje dzieci: Stanisława – astronoma 
profesora Uniwersytetu Poznańskiego, 
Wacława – adwokata prowadzącego kan-
celarię w Warszawie oraz córkę Zofię              
(ur. w Kostrzynie), która wyszła za mąż 
za pułkownika Wojska Polskiego Kazi-
mierza Burczaka, dowódcę I Pułku Pie-
choty w Wilnie zamordowanego w 1940 
roku w Charkowie.

W 1947 roku rodzina Heleny Andru-
szewskiej sprzedała całą posiadłość ko-
strzyńską małżeństwu Stanisławowi             
i Zbigniewie Oksza-Strzeleckim z Pozna-
nia, którzy prowadzili tu fi rmę „Salutan”.
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9 lutego w Szkole Pod-
stawowej nr 1 w Kostrzynie 
odbyła się wystawa modeli 
samolotów, ciesząca się 
sporym zainteresowaniem 
mieszkańców naszej gminy.

Mogliśmy podziwiać 
modele samolotów F22 
Raptor, SU35, T-45 Go-
shawk, Extra330, Edge540 
oraz dwa myśliwce Mustang 
w dwóch skalach odwzoro-
wania, prezentowanych 
przez Rafała Radkowskiego 
z Poznania. Kolejnym mo-
delarzem był Rafał Nowak, który specjalizuje się modelach 
„gigantach”, np. Fokera Dr1 (szkielet), szybowiec ITS-8                       
(na którym latała Wanda Modlibowska, której imię nosi Aeroklub 
Poznań) oraz szybowiec SZD-30 Pirat. Był także Robert Man-
dziak, zawodnik w klasie modeli F1K, wielokrotnie stający                  
na podium w tej kategorii, ojciec dwóch synów, którzy w tej 
samej kategorii zdobyli Puchar Polski i mistrzostwo Polski 
drużynowo oraz indywidualnie.

Jednak największym zainteresowaniem cieszyły się modele 
samolotów prezentowane przez mieszkańca naszej gminy – Ra-
fała Wagnera. Wśród jego modeli wystawione były: Gipsi Moth, 
Piper J3, elektroszybowiec ASW28 oraz Vento, RWD5 bis (gigant 

3,5 m), odrzutowiec Su 35, 
wodnosamolot ICON A5, 
dron z kamerą i podglądem 
na gogle, model dwupał ata 
PT-17, dwa modele tzw. 
trenerków z napędem spa-
linowym w wersji górno-
płata i dolnopłata, model 
akrobacyjny MX-5, dwa 
modele zawodnicze kate-
gorii F1A standard oraz 
model zawodniczy katogo-
rii F1K, tzw. Gazówka CO2.

Wystawę odwiedziła 
również modelarnia pod 

kierownictwem Radosława Oporowskiego – czynnego zawodni-
ka, instruktora oraz wielokrotnego mistrza Polski w kategorii 
modeli swobodnie latających klasy F1A oraz reprezentanta Polski 
na wielu zawodach o randze europejskiej i światowej. Wraz z nim 
byli jego wychowankowie, ścisła czołówka juniorów: Błażej, 
Jakub oraz Damian, drużynowi mistrzowie Polski oraz świata. 

Wszystkich zainteresowanych modelami samolotów, także 
tych, którzy nie mogli uczestniczyć w wystawie, serdecznie 
zapraszamy na zawody modeli szybowców halowych klasy F1N 
o Puchar Burmistrza Gminy Kostrzyn, które odbędą się                          
13 kwietnia 2019 roku na hali sportowej w Szkole Podstawowej 
nr 1 w Kostrzynie.

WYSTAWA MODELI SAMOLOTÓW

Martyna Janek oraz Martyna Kaczmarek 2 marca w Garbach przeszły eliminacje 
do Festiwalu Piosenki „Wesołe Nutki”, organizowanego przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Krzykosach i Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej. Gratulu-
jemy i trzymamy za nie kciuki 31 marca – wtedy odbędzie się fi nałowy etap kon-
kursu!

Nina Bakaj otrzymała Złoty Dyplom 
na IV Wielkopolskim Konkursie Szkolnej 
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej,             
organizowanym przez Akademię Muzycz-
ną w Poznaniu. Gratulujemy!

SUKCESY WOKALISTEK ZE STUDIA 
PIOSENKI AKORD
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Luty w naszym przedszkolu upłynął na zabawie i balach 
karnawałowych. Młodsze dzieci tańczyły w rytm najnowszych 
przebojów i brały udział w konkursach organizowanych przez 
wychowawczynie. Starsi byli na Balu Przebierańców w sali 
widowiskowej „Kostrzynianka”, gdzie do tańca przygrywał im 
zespół „Fobos”. Dziękujemy rodzicom za przygotowanie kostiu-
mów dla dzieci.

Luty to również dalszy ciąg obchodów Dnia Babci i Dziadka. 
W przedszkolu kolejne grupy gościły szanownych gości. 

W tym miesiącu obchodziliśmy Dzień Kota, była to okazja 
szczególna dla grupy, która nosi nazwę „Koty”. Dzieci opowia-
dały o swoich pupilach oraz dzieliły się historyjkami o zwycza-
jach kotów. 

WIEŚCI Z PRZEDSZKOLA
W lutym nie zabrakło również wyjazdów kulturalnych. 

„Koty” i „Krasnoludki” były na przedstawieniu muzyczno-
-teatralnym Co w trawie piszczy w kinie Apollo w Poznaniu. 
Teatr Forte zaprezentował bajkę, która mówiła o tym, że choć 
wszyscy różnią się od siebie, to tylko wspólnymi siłami mogą 
pokonać trudności. Przedstawienie bardzo się dzieciom podo-
bało i zmotywowało ich do dyskusji i przemyśleń na temat 
przyjaźni, wspólnoty i radzenia sobie z przeciwnościami losu. 
„Minionki” i „Zajączki” były na spektaklu Afryka Kazika                   
w wykonaniu aktorów Teatru Współczesnego z Krakowa. 
Ciekawe, zabawne, a czasami niebezpieczne przygody, które 
wydarzyły się naprawdę, pozwoliły dzieciom poznać niezwy-
kłego podróżnika o imieniu Kazik, który przemierzył Afrykę 
na rowerze. Na swojej drodze spotkał wielu miłych i ciekawych 
ludzi oraz zwierzęta, którym chętnie pomagał. Podczas wy-
prawy przeżywał zarówno chwile wesołe, jak i momenty 
grozy. Na szczęście wszystkie przygody zakończyły się szczę-
śliwie.

Przedszkolacy, którzy nigdzie nie wyjeżdżali, mogli obejrzeć 
koncert muzyczny Magiczny świat lalek organizowany przez 
nasze przedszkole oraz koncert Filharmonii Pomysłów, zorga-
nizowany przez Ośrodek Kultury. 

Nie mogło zabraknąć także sportu. Chłopcy z „zerówek” 
reprezentowali nasze przedszkole na Igrzyskach Przedszkolaków, 
które odbywały się w Szkole Podstawowej nr 1.

Dzieci już wyczekują wiosny, by mogły wreszcie wybiegać 
się na placu zabaw, pograć w piłkę czy zbudować babki z piasku.

Przedszkole Miejskie

MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK KULTURY

W KOSTRZYNIE

ZAPRASZA
NA PROGRAM

KABARETU NOWAKI
6 KWIETNIA 2019 ROKU

GODZ. 1600

HALA SPORTOWA PRZY SP NR 1
UL. PIASTA 1 KOSTRZYN

ZAPRASZAMY!

BEZPŁATNE ZAPROSZENIA
(DLA 2 OSÓB) DO ODBIORU
OD 25 MARCA OD GODZ. 900

W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU KULTURY 
(LICZBA MIEJSC OGRANICZONA)
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Kostrzyńskie ABC: Saro, wiele 
dziewcząt marzy o karierze model-
ki. Czy Ty również miałaś takie marze-
nie? Jak to się zaczęło?

Sara Robaszkiewicz: Od dziecka 
uwielbiałam modę. Często urządzałam                   
w domu pokazy dla mojej mamy. Kocham 
tworzyć  stylizacje, w gimnazjum zaczęłam 
bardziej interesować się pokazami i model-
kami. W mojej głowie nieśmiało zaczął 
kiełkować pomysł na zgłoszenie się do 

agencji, ale wciąż myślałam, że moja uroda 
jest bardzo specyfi czna. Pod koniec drugiej 
klasy gimnazjum poszłam na casting do 
jednej z poznańskich  agencji – nie zostałam 
przyjęta. Kilka tygodni po odmowie założy-
łam profi l na Instagramie i wstawiłam sel-
fi e. To zdjęcie zapoczątkowało moją przy-
godę z modelingiem. Zaczęły do mnie pisać 
agencje (w tym Koya Management). Po 
rozmowie na Skype zdecydowałam się na 
podpisanie umowy z moją obecną agencją.

ABC: Jesteś pod skrzydłami agencji 
modelek Koya Management. Jak wy-
gląda współpraca z agencją, na czym  
to tak naprawdę polega?

S.R.: Moja agencja-matka (w Polsce) 
załatwia mi pracę, kontrakty z agencjami 
zagranicznymi, kieruje moją karierą i dba 
o mój wizerunek. Przede wszystkim jed-
nak wspiera mnie i doradza na każdym 
kroku. Co jakiś czas muszę wysyłać mojej 
agentce video z chodzenia i polaroidy –         

Jeżeli ktoś ma marzenia, dąży się do ich spełniania i z każdym dniem je realizuje,          
to  z takiej osoby należy brać wzór do naśladowania. 

Taką osobą jest SARA ROBASZKIEWICZ – dziewczyna o przeszywających,                  
zielonych oczach.

WIEŚCI Z BIBLIOTEKI
6 lutego w Bibliotece Publicznej w Kostrzynie wystąpili 

muzycy z Agencji Artystycznej Art-Bonsai z koncertem eduka-
cyjnym zatytułowanym Fabryczne fantazje. Tym razem udo-
wodnili oni publiczności, że w fabryce oprócz maszyn i narzędzi 
można znaleźć rytm, melodię, a nawet całe piosenki. Mali wi-
dzowie przekonali się również, jak trudno jest tupiąc i klaszcząc 
dotrzymać kroku szybkiemu tempu dźwięków perkusji.

W lutym w oddziałach w Iwnie i Gułtowach mali czytelni-
cy świętowali Dzień Kota, który już od kilku lat obchodzony 
jest 17 lutego. Dzieci wysłuchały opowiadania Natalii Usenko                 
pt. Babcia Ala i czterdziestu złodziejasów: historii o babci, 
która za dobre serce okazywane kotom otrzymała wielką na-
grodę. Ciekawostki o kotach, zabawa z ukrytymi dźwiękami, 

zagadki oraz zabawy ruchowe wypełniły dalszą część miłego 
spotkania.

20 lutego w bibliotece w Gułtowach odbyło się uroczyste 
podsumowanie trwającego od września konkursu czytelniczego 
dla uczniów klasy trzeciej. Podczas cyklicznych spotkań w bi-
bliotece dzieci z zainteresowaniem poznawały księgozbiór 
działu dziecięcego i aktywnie uczestniczyły w lekcjach biblio-
tecznych. Przede wszystkim jednak uczniowie wypożyczali                   
i czytali książki, a znajomość tekstu sprawdzała w szkole ich 
wychowawczyni. Nagrodzeni uczniowie bardzo ucieszyli się               
z wyróżnienia, a pozostałe dzieci obiecały dołożyć wszelkich 
starań, aby w ilości przeczytanych książek doścignąć kolegów. 

I.Guzińska

DOBRA KSIĄŻKA – BIBLIOTEKA POLECA I ZAPRASZA
Ewelina Karpińska-Morek, Agnieszka Waś-Turecka, Monika Sieradzka, Artur Wróblewski, Tomasz Majta, 
Michał Drzonek, Teraz jesteście Niemcami. Wstrząsające losy zrabowanych polskich dzieci, Wydawnictwo M.
Rabunek i germanizacja dzieci z krajów okupowanych przez III Rzeszę przeprowadzane były według ustalonych 
odgórnie zbrodniczych procedur. Naziści precyzyjnie określali, jakie dzieci swoim wyglądem spełniają wymogi 
„aryjskiej rasy panów”, a które – w wyniku bezlitosnej selekcji – zostaną skazane na zagładę. Wstrząsająca książ-
ka o polskich dzieciach, z których część mieszkająca dziś głównie w Niemczech i Austrii nigdy nie dowie się, że 
została odebrana swoim rodzinom. Pozostali nadrabiają stracony czas szukając własnych korzeni.

Laila Shukri, Jestem żoną szejka, Prószyński i S-ka.
Kiedy amerykańska fi rma farmaceutyczna otworzyła swoją fi lię w Dubaju, Isabelle wyjechała na zagraniczny 
kontrakt. Na miejscu bardzo szybko zwróciła na siebie uwagę jednego z najbogatszych szejków Zjednoczonych 
Emiratów Arabskich, który zaproponował jej małżeństwo. Laila Shukri ujawnia czytelnikom tajemnice swojego 
życia. Kim była zanim zaczęła pisać książki? Jak została żoną szejka? Czy istnieje jakaś granica luksusu i jaką 
cenę trzeba zapłacić, żeby pozostać sobą w zupełnie obcej kulturze? 

Brendan Kearney, Gdzie się chowa śnieżna sowa?, Nasza Księgarnia.
Kto dostrzeże nietoperze? Kto odszuka nieświszczuka? Wyrusz w podróż dookoła zwierzęcego świata – od niebo-
siężnych szczytów Himalajów po tajemnicze głębie Pacyfi ku. Po drodze zabłądzisz na pustyni Gobi, popłyniesz na 
wyspy Galapagos, wypatrzysz jaguara w lasach deszczowych Amazonii oraz zagłębisz w bezkresnej rosyjskiej tajdze. 
Żyjemy wśród bardzo wielu zwierząt, ale nie zawsze je dostrzegamy, a one są dosłownie wszędzie. Zachęcamy więc 
do udziału w niezwykłej przygodzie: znajdź na kartach tej książki jak najwięcej zwierzaków! (wiek 5+)

ROZMOWA „NA STRONIE”
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na ich podstawie klienci często zatwier-
dzają modelki do pracy.

ABC: Z Twojego portfolio możemy 
się dowiedzieć, że masz wymiary           
86-62-90 przy wzroście 174 cm. W jaki 
sposób utrzymujesz taką fi gurę? Krąży 
wiele stereotypów dotyczących odży-
wiania się modelek, takich jak głodów-
ka czy katorżnicze ćwiczenia…

S.R.: Na chwilę obecną te wymiary są 
jeszcze mniejsze. W moim przypadku dużą 
rolę odgrywa wypoczynek i brak stresu. 
Staram się zdrowo odżywiać i piję dużo 
wody. Z racji tego, że jestem teraz w klasie 
maturalnej, nie mam dużo wolnego czasu, 
ale staram się ćwiczyć w domu chociaż     
30 minut dziennie. Przede wszystkim słu-
cham swojego organizmu, wiem co jest dla 
mnie dobre. Stereotypy na temat modelek 

są krzywdzące. W każdym środowisku są 
przypadki zaburzeń odżywiania. Osobiście 
częściej spotykam się z ich problemem 
poza modelingiem. 

ABC: Ostatnio mogliśmy Cię podzi-
wiać na pokazie Gucci w Mediolanie. 
Podróżujesz po świecie, spotykając się 
z wybitnymi projektantami mody. 
Zdradź nam kulisy pokazu mody.

S.R.: Miałam przyjemność pracować 
w Japonii, Chinach, Tajlandii, Włoszech, 
Kopenhadze, Oslo, Atenach i Paryżu.              
W dzień pokazu zaczynamy przygotowa-
nia około pięć godzin przed wyjściem na 
wybieg. Robią nam włosy, paznokcie, 
makijaż. Mamy ostatnią próbę generalną, 
przebieramy się i czekamy za kulisami na 
rozpoczęcie. Wszystkiemu towarzyszy 
wyjątkowa atmosfera i podekscytowanie. 
To niesamowite, ile utalentowanych osób 
ciężko pracuje na te „pięć minut” model-
ki na wybiegu. 

ABC: Masz czas na zwiedzanie 
miejsc, w których się znajdujesz?

S.R.: Jeżeli jestem na kontrakcie to tak, 
przeważnie mamy wolne weekendy. Zda-
rzają się też wyjazdy jednodniowe lub 
dwudniowe, na których nie mam czasu na 
zwiedzanie. Jednak to nic straconego, po-
nieważ zawsze czuję klimat, atmosferę 
danego miasta, co w zupełności mi wystar-
cza.

ABC: Jesteś w klasie maturalnej              
w I LO w Poznaniu. Jak godzisz szkołę 
i pracę w modelingu? 

S.R.: Na szczęście mam bardzo wy-
rozumiałych nauczycieli. Dyrekcja wyra-
ża zgodę na moje wyjazdy. Wszystko jest 
kwestią organizacji czasu i samozaparcia. 
W podstawówce i gimnazjum często wy-

jeżdżałam na turnieje szachowe, które 
trwały dzień, tydzień, więc nadrabianie 
zaległości w szkole nie jest dla mnie no-
wością. Zawsze do pracy zabieram ze sobą 
książki i zeszyty (które zajmują połowę 
mojej walizki), lecz nie zawsze mam siłę, 
żeby do nich zajrzeć. Przed dwoma mie-
sięcznymi kontraktami starałam się napi-
sać część sprawdzianów i kartkówek 
wcześniej. Nie zawsze jest łatwo, czasami 
zamiast iść na spotkanie z przyjaciółkami 
lub na zakupy siedzę w domu i uczę się 
zaległego materiału. Nic nie spada z nieba, 
a modeling jest dla mnie bardzo ważny, 

to wspaniała i niepowtarzalna szkoła ży-
cia, która wynagradza mi moją ciężka 
pracę oraz daje mi wiele możliwości.

ABC: Ale przecież nie pracujesz za 
darmo? Według jakich kryteriów usta-
lana jest gaża dla modelek? To Ty po-
krywasz koszty podróży, wyżywienia?
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S.R.: Wszystko zależy od klienta, 
przede wszystkim dzięki każdej pracy je-
stem bogatsza o nowe doświadczenia, 
znajomości i inspiracje. Skupiając się tylko 
na korzyściach materialnych, nie zyskała-
bym wielu cenniejszych rzeczy.

ABC: Twoje zdjęcia ukazują się                 
w magazynach całego świata. Które 
wspominasz jako najwspanialsze,                   
a które jako najtrudniejsze?

S.R.: Nie potrafi ę wybrać, każda sesja 
jest inna i niepowtarzalna. Pracuję z inny-
mi ludźmi, wcielam się w różne role. Nie 
miałam takiej sesji, wszelkie „trudności” 
postrzegam bardziej jako wyzwania, któ-
rym uwielbiam stawiać czoła, sprawia mi 
to ogromną radość i satysfakcję.

ABC: Masz ogromne wsparcie                    
w mamie, ale wiadomo, że nie zawsze jest 
przy Tobie. Czy podczas wyjazdów masz 
czas i siłę na nowe międzynarodowe 
znajomości? Spotykacie się po pokazie?

S.R.: Na wszystkie kontrakty zawsze 
jeżdżę sama, ale wiem, że o każdej porze 
dnia i nocy mogę zadzwonić do mamy. 
Tak, jest to nieuniknione, ponieważ                
w apartamencie mieszkam z różnymi 
dziewczynami z całego świata (z niektó-
rymi z nich utrzymuję kontakt aż do teraz). 
Jeździmy razem na castingi i spędzamy 
razem czas wolny.

ABC: Który z projektantów jest 
najbliższy Twoim modowym gustom?

S.R.: Gucci, Balenciaga, Maison Mar-
giela, a z polskich marek MISBHV                
i Dramat Europe.

ABC: Saro, a jakie plany na najbliż-
szą przyszłość?

S.R.: Zaraz po maturze wylatuję na 
dwa miesiące do Tokio. Najbliższe lata 

chcę poświęcić modelingowi. Warto jed-
nak pamiętać, że świat mody jest bardzo 
nieprzewidywalny, dlatego maksymalnie 
chcę go wykorzystać.

ABC: Bardzo dziękuję za poświęcony 
czas. Życzę powodzenia na egzaminach 
maturalnych i wielu sukcesów zawodo-
wych.

Zachęcamy do odwiedzenia profi lu 
Sary na Instagramie: https://www.insta-
gram.com/s_robaszkiewicz/

PÓŁKOLONIE W OŚRODKU KULTURY
WAKACJE W ANGIELSKIM STYLU!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIECI W WIEKU 10-14 LAT NA LETNIE PÓŁKOLONIE (1-12 LIPCA 2019)!
Zajęcia realizowane będą w języku angielskim. Prowadzący rozmawiać będą z dziećmi tylko w języku angielskim,                         

co pozwoli uczestnikowi na ponad 45 godzin bezpośredniej styczności z językiem. Organizowane będą również spotkania                     
z native speakerami, warsztaty kulinarne. Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się kulturą brytyjską. Nie zabraknie 
także tea party. Przewidziane są również zajęcia teatralne, spotkania z aktorami, inscenizacja wybranych fragmentów sztuk 
Szekspira, gry i zabawy oraz zajęcia terenowe. W ramach półkolonii zaplanowane są również dwa wyjazdy do Poznania – 
spotkania z lektorami oraz wyjście do kina. Zapisy w biurze Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kostrzynie. Szczegółowy 
program już wkrótce. 

Organizatorem jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w ramach projektu: ,,Przyszłość Wielkopolski w rękach Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” fi nansowanego ze środków Unii Europejskiej przez Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju nr projektu: POWR.03.01.00-00-T132/18
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22 lutego – zabezpieczenie w Iwnie lądowiska Lotniczego Po-
gotowia Ratunkowego.

28 lutego – zabezpieczenie miejsca wypadku drogowego                 
z udziałem samochodu osobowego na węźle drogowym DK92 

Śpieszmy się kochać ludzi,
tak szybko odchodzą...

Ireneuszowi Stroińskiemu
Pracownikowi Urzędu Miejskiego

wyrazy szczerego współczucia i smutku
z powodu śmierci 

Ojca
składa

Burmistrz Gminy Kostrzyn
Szymon Matysek

wraz z Pracownikami Urzędu Miejskiego w Kostrzynie

Śpieszmy się kochać ludzi,
tak szybko odchodzą...

Grzegorzowi Simsz
Sołtysowi Sołectwa Brzeźno

wyrazy szczerego współczucia i smutku
z powodu śmierci 

Mamy
składa

Burmistrz Gminy Kostrzyn
Szymon Matysek

wraz z Pracownikami Urzędu Miejskiego w Kostrzynie

Kierujemy przeprosiny dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzeźnie Adama Hamerskiego oraz jego Rodziny
za błędnie opublikowany nekrolog, który winien dotyczyć śmierci Mamy Dyrektora.

STRAŻACKIE WYDARZENIA

Interwencje strażaków w gminie Kostrzyn:
2 lutego – neutralizacja źródła ulatniającego się gazu w budyn-

ku wielorodzinnym w Gwiazdowie.
6 lutego – zabezpieczenie wypadku drogowego dwóch samo-

chodów na skrzyżowaniu przy przejeździe na Ignacewo.
13 lutego – pomoc pogotowiu przy ewakuacji poszkodowanego 

w Iwnie.
19 lutego – gaszenie pożaru gałęzi w sadzie owocowym w Ska-
łowie; gaszenie pożaru samochodu osobowego na trasie                    
S5 przy parkingu na wysokości Czerlejna.

Nie palmy śmieci w przydomowych kotłowniach trując społeczeństwo, lecz segregujmy odpady:                        
to nic nie kosztuje, a zapewniamy bliskim i sobie czyste powietrze – zdrowie i bezpieczeństwo.

Strażacy przypominają: bądźmy czujni, czad to cichy zabójca!
Trwa sezon zimowego ogrzewania mieszkań, okres zwiększonej ilości pożarów. Statystyki odnotowują 

wtedy wzrost liczby ofi ar śmiertelnych i osób poszkodowanych, a ilość strażackich interwencji rośnie z każdym rokiem. Przyczyny 
pożarów od lat ciągle się powtarzają. Dominują nieostrożność osób zarówno dorosłych, 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 podstawowych przepisów p.poż.

Zmiana Zarządu OSP Kostrzyn
Z powodu wyboru na Radnego Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn druh Ryszard Kubiak zgodnie z przepisami złożył rezygnację 

z funkcji Prezesa OSP Kostrzyn. Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym został wybrany nowy Zarząd OSP Kostrzyn, w którym 
funkcję Prezesa pełni druh Marian Markiewicz.

z S5. Poszkodowane zostały dwie osoby, z których jedna zo-
stała przetransportowana do szpitala.

Ryszard Kubiak
Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego OSP w Kostrzynie
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sprzak z KP w Kostrzynie. Kryształowe Gwiazdy wręczył poli-
cjantom i policjantkom Komendant Wojewódzki Policji w Pozna-
niu insp. Piotr Mąka wspólnie 
z Przewodniczącym Zarzą-
du Wojewódzkiego NSZZ 
Policjantów Województwa 
Wielkopolskiego podinsp. 
Andrzejem Szarym. Listy 
gratulacyjne od Wojewody 
Wielkopolskiego Zbigniewa 
Hoffmanna wręczył Dyrektor 
Gabinetu Michał Dembiński.

Kryształowa Gwiazda               
to szczególne wyróżnienie 
wręczane policjantom, którzy 
w swojej codziennej służbie 
lub poza nią, narażając swoje 
życie lub zdrowie, przyczynili 
się do uratowania ludzkiego życia, bądź też ich działania przy-
niosły wyraźną poprawę warunków życia drugiego człowieka. 

Podczas tegorocznej, czternastej już gali wyróżniono                       
61 stróżów prawa, z czego 8 otrzymało Kryształową Gwiazdę Ze 
Wstęgą. To wyróżnienie podkreślające fakt, że laureat uratował 
ludzie życie po raz kolejny. Słowa wdzięczności i uznania dla po-
licjantów padły z ust szefa wielkopolskich mundurowych, szefa 
policyjnych związkowców w Wielkopolsce oraz przedstawicieli 
władz samorządowych, służb mundurowych, urzędów i insty-
tucji na co dzień współpracujących z Policją oraz przełożonych 
wyróżnionych stróżów prawa.

Aspirant Tomasz Kasprzak 26 sierpnia 2018 roku w trakcie wy-
konywania czynności służbowych udaremnił próbę samobójczą. 
Po otrzymaniu zgłoszenia udał się na wskazane miejsce, z braku 
możliwości otwarcia drzwi wyważył je i odciął sznur, na którym 
wisiał mężczyzna. Podczas oczekiwania na zespół ratownictwa 
udzielił poszkodowanemu pomocy przedmedycznej. Przyczyną 
targnięcia się na życie 40-latka były problemy osobiste.

Konkurs „100 lat Policji”.
Rok 2019 to czas obchodów 100. rocznicy powołania 

Policji Państwowej, którą pragniemy 
uczcić przez comiesięczne wydarzenia 
kulturalne, edukacyjne i promocyjne. 

Jednym z takich wydarzeń będzie 
organizowany przez Ogólnopolski 
Festiwal Form Teatralnych, Literac-
kich, Filmowych i Malarskich konkurs                       
„100 lat Policji”. Wezmą w nim udział 
fi naliści etapów przeprowadzonych na 
szczeblu wojewódzkim. Zwycięzcy 
konkursu fi nałowego zaproszeni będą na 
centralne obchody Święta Policji, które 
odbędą się w Warszawie, gdzie zostaną 
im wręczone nagrody.

Organizatorami Festiwalu jest Biu-
ro Komunikacji Społecznej Komendy 
Głównej Policji wraz z Biurem Historii 
i Tradycji Policji KGP oraz Gabinetem 
Komendanta Głównego Policji. Celem 

Z KRONIKI POLICYJNEJ

Nietrzeźwy kierujący.
1 lutego w Kostrzynie przy           

ul. Średzkiej funkcjonariusze z KP 
w Kostrzynie zatrzymali kierującego 

samochodem marki Opel 24-letniego mieszkańca powiatu wągro-
wieckiego. W trakcie kontroli od mężczyzny wyczuwalna była 
woń alkoholu. Po sprawdzeniu stanu trzeźwości okazało się, że 
prowadził pojazd pod wpływem alkoholu wynoszącym ponad 
0,5 promila alkoholu we krwi.

Poszukiwany zatrzymany.
6 lutego w Sannikach zatrzymano i doprowadzono do 

Zakładu Karnego 41-letniego mężczyznę, który nie stawił się 
dobrowolnie do odbycia kary.

Kradzież pieniędzy.
12 lutego w Kostrzynie na ul. Poznańskiej doszło do zu-

chwałej kradzieży: z samochodu zabrano saszetkę z zawartością 
dużej kwoty pieniędzy oraz dokumentów. W wyniku podjętych 
czynności 26 lutego w Kole zatrzymano trzech mężczyzn 
podejrzanych o dokonanie w/w kradzieży, obywateli Gruzji. 
Mężczyźnie, który dokonał kradzieży, 28 lutego przedstawio-
no zarzut popełnienia przestępstwa, a 1 marca Sąd Rejonowy 
we Wrześni uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował 
środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania 
na okres trzech miesięcy.

Włamanie do pomieszczenia biurowego
 w Siekierkach.

16 lutego wieczorem w Siekierkach Wielkich miało miejsce 
włamanie do pomieszczenia biurowego jednej z fi rm. W chwili 
obecnej trwają czynności zmierzające do ustalenia sprawców 
włamania.

Kradzież tablic rejestracyjnych.
18 lutego w godzinach wieczornych na ul. Piasta w Kostrzy-

nie zostały skradzione dwie tablice rejestracyjne z samochodu 
marki Nissan.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonych 
Przestępstwem.

W dniach 18-24 lutego 2019 roku 
obchodzono Dni Pomocy Osobom                 
Pokrzywdzonych Przestępstwem. Dzień                    
22 lutego 2019 roku pełnomocnik Mini-
stra Sprawiedliwości Marcin Romanow-
ski ustanowił Dniem Ofi ar Przestępstw.        
Obchody miały zwrócić uwagę na po-
trzeby ofi ar oraz przynieść potrzebującym 
skuteczną pomoc.

Asp. Tomasz Kasprzak laureatem 
Kryształowej Gwiazdy.

4 marca 2019 roku w Pałacu Działyń-
skich w Poznaniu odbyła się uroczysta gala 
z udziałem licznie zaproszonych gości, 
podczas której uhonorowano tych funkcjo-
nariuszy, którzy swoją postawą pokazali, 
czym są dla nich słowa roty ślubowania. 
Jednym z nich był aspirant Tomasz Ka-
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konkursu jest upowszechnianie i popularyzacja wiedzy o za-
daniach, misji i etosie polskiej policji, a także kształtowanie 
pozytywnych postaw niezbędnych w integracji społeczności 
policyjnej przez uczestnictwo w wydarzeniach o charakterze 
artystycznym. Zgłoszenia zgodne z regulaminem można 
nadsyłać do 20 marca br. pocztą elektroniczną na adres       

tomasz.kowalski1@po.policja.gov.pl lub pocztą tradycyjną                    
z dopiskiem „100 lat Policji”na adres Wydział Komunikacji 
Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu,         
ul. Kochanowskiego 2a 60-844 Poznań lub złożyć osobiście do 
Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Poznaniu.

ZWIERZAKI ZE SKAŁOWA CZEKAJĄ NA ADOPCJĘ!

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

KOSTRZYŃSKIE PRZYSMAKI

DIETETYCZNE SŁODKOŚCI – PRZEPISY DIETETYK MARTY JASKUŁECKIEJ!

MUS CZEKOLADOWY
½ dojrzałego awokado
dojrzały banan
łyżeczka kakao

Blendujemy składniki. Mus posypujemy 
owocami i wiórkami kokosowymi.

CIASTO MARCHEWKOWE
220g mąki pełnoziarnistej
4 łyżki cukru
garść orzechów włoskich
3 łyżki rodzynek/suszonej żurawiny
3 łyżki kakao
1 łyżka ziaren słonecznika
2 łyżki oleju rzepakowego
120 ml mleka 1,5% tłuszczu
3 marchewki drobno starte
2 łyżeczki proszku do pieczenia
½ łyżeczki sody oczyszczonej
łyżeczka cynamonu

Składniki mieszamy i pieczemy w 180 
stopniach przez 35 minut. Ostudzone 
ciasto można udekorować polewą z serka 
homogenizowanego naturalnego z łyżką 
miodu, a na wierzch posypać wiórkami 
kokosowymi.

Arni – około 4-letni samiec mie-
szańca, bardzo łagodny w stosunku 
do ludzi. Powinien zamieszkać w 
domu za miastem z dobrze zabez-
pieczonym ogrodzeniem, ponie-
waż lubi wybierać się na samotne 
spacery bez problemu pokonując 
wszelkie płoty.
Nr ew. 526/1218

Sasza – ma około 5 lat. Z racji swo-
ich terrierowych korzeni powinien 
zamieszkać w domu z ogrodem. Bę-
dzie idealnym towarzyszem podczas 
długich spacerów. Toleruje wybrane 
psy, w kontaktach z człowiekiem 
jest bardzo przyjazny.
Nr ew. 05/0119

Węgier  –  młody, 3-letni, żywioło-
wy pies, który wymaga codziennych 
długich spacerów i aktywności. Ła-
godny w stosunku do ludzi, toleruje 
tylko wybrane psy. Powinien miesz-
kać w domu bez innych zwierząt.
Nr ew. 529/1218
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KRONIKA SPORTOWA

TURNIEJ SAMORZĄDOWY 
W sobotę 2 marca 2019 roku na 

nowej hali sportowej przy SP nr 1 
odbył się IX Halowy Turniej Piłki 
Nożnej Samorządowców pod Patro-

natem Honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
Na ofi cjalnym rozpoczęciu zespoły reprezentujące: Swarzędz, 

Powiat Poznański, Kołaczkowo, Pobiedziska (dwie drużyny), 
WIOŚ Poznań, Dopiewo, Środę Wielkopolską oraz dwie druży-
ny gospodarzy przywitali Burmistrz Gminy Kostrzyn Szymon 
Matysek, Zastępca Burmistrza Waldemar Biskupski oraz Prze-
wodniczący Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn Grzegorz Banaszak 
wraz z Radnymi. Przed rozpoczęciem turnieju Radny Piotr 
Kotarski z rąk Przewodniczącego Rady odebrał statuetkę za 
godne reprezentowanie Gminy Kostrzyn w turniejach samorzą-
dowych w ostatnich 20 latach.

W meczu otwarcia wystąpiły drużyny Kostrzyn I oraz Po-
biedziska I, spotkanie zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 
w stosunku 2:1. Następnie zgromadzonych kibiców czekało 
kolejnych 19 spotkań fazy grupowej, która przyniosła następu-
jące rozstrzygnięcia: do półfi nałów awans z pierwszych miejsc 
w swoich grupach wywalczyły drużyny Kostrzyn I i Pobiedziska 
II, z drugich miejsc awansowały Dopiewo (ten sam bilans punk-
towy i bramkowy co Kostrzyn I, jedna bramka strzelona mniej) 
oraz WIOŚ Poznań (pomimo okazałego zwycięstwa 3:0 nad 
wspomnianymi Pobiedziskami). W meczu o miejsce dziewiąte 
lepsi od Swarzędza okazali się zawodnicy Kostrzyna II (2:1),             
w spotkaniu o siódme miejsce wygraną 1:0 zakończył się mecz 
Pobiedzisk I ze Środą Wielkopolską, a bój o miejsce piąte po 
jednobramkowym remisie pomiędzy Kołaczkowem a Powiatem 
Poznańskim na swoją korzyść w rzutach karnych rozstrzygnęli 
zawodnicy tej pierwszej drużyny. W półfi nałach o jedną bramkę 
lepsi od WIOŚ-u Poznań okazali się piłkarze Kostrzyna I, takim 

samym stosunkiem bramek na korzyść Dopiewa zakończył się 
ich mecz z Pobiedziskami II. W meczu o miejsce trzecie pomię-
dzy WIOŚ-em Poznań a Pobiedziskami padł remis 1:1, więc do 
rozstrzygnięcia potrzebne były rzuty karne, a te lepiej egzekwo-
wali zawodnicy z sąsiedniej gminy. W fi nale po bramkach 
Bartosza Kotarskiego i Arkadiusza Bilskiego Gmina Kostrzyn 
pokonała gminę Dopiewo 2:1.

Po fi nale nastąpiło ofi cjalne zakończenie turnieju. Wręczono 
nagrody indywidualne: najlepszym strzelcem z 6 golami                     

na koncie został Marek Woroch z gminy Dopiewo, najlepszym 
bramkarzem Artur Forycki z gminy Środa Wielkopolska, a naj-
lepszym piłkarzem zawodnik gospodarzy Bartosz Kotarski. 
Uhonorowano także jedyną zawodniczkę, Katarzynę Leśniczak 
z gminy Dopiewo. Następnie wręczono nagrody zespołowe                  
w postaci dyplomów ze zdjęciem drużyny oraz puchary dla trzech 
najlepszych zespołów.

Organizatorzy pragną podziękować Radnym: Arkadiuszowi 
Bilskiemu, Przemysławowi Kubiakowi, Ryszardowi Kubiakowi 
i Piotrowi Kotarskiemu oraz Jerzemu Włodarczakowi ze ŚSM 
Jana za pomoc w organizacji turnieju.
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KTO Z NAS NIE LUBI CZEKOLADY NIECH PIERWSZY PODNIESIE RĘKĘ!
Pośród biegaczy Stowarzyszenia Walka Kostrzyn znalazło 

się dwóch amatorów tego smaku, którzy postanowili połączyć 
przyjemne z pożytecznym i spróbować swoich sił w 7. Biegu 
Czekoladowym w Poznaniu na dystansie 5 km. Trasa biegu 
wiodła ścieżką wzdłuż Warty oraz parkowymi uliczkami sąsied-
niego osiedla. O czekoladowe przysmaki walczyli Marcin Otto 
oraz Jowita Kruczkowska. Jowita wbiegła na metę jako pierwsza 

(22:38) i tym samym wywalczyła 1. miejsce na podium w kate-
gorii wiekowej oraz 5. miejsce wśród wszystkich Pań. Marcin 
swoim wynikiem (23:08) zapewnił sobie wysokie 13. miejsce  
w kategorii M20. Na mecie czekały na zawodników czekolado-
we babeczki oraz mleczna czekolada do picia, które były ideal-
ną nagrodą za włożony wysiłek.

Oprócz Biegu Czekoladowego Walkę Kostrzyn na IV Ma-
xcess Zimowym Crossie w Pobiedziskach reprezentował Grze-
gorz Banaszak. Malownicza trasa wiodła po leśnych duktach 
Parku Krajobrazowego Promno. Grzegorz wystartował na dy-
stansie 10,7 km i rywalizację o czas zakończył z świetnym 
wynikiem 49:04, co pozwoliło mu zająć 14. miejsce w swojej 
kategorii wiekowej. Grzegorz okazał się również najszybszym 
Walkowiczem na 15. Recordowej Dziesiątce w Poznaniu, kiedy 
to dziesięciokilometrowy dystans ulicami Poznania pokonał         
z czasem 44:48. Pozostała dwójka naszych biegaczy zakończy-
ła wyścig kilka(naście) minut po Grzegorzu – Mariusz Chłędow-
ski potrzebował na to 51 minut, a Remigiusz Szymański godzi-
nę. Trzeba przyznać jednak, że pogoda w wietrzny marcowy 
weekend nie rozpieszczała biegaczy.

Walka Kostrzyn

ZWYCIĘSTWO POŁĄCZONEJ DRUŻYNY SOŁECTW GUŁTOWY I WĘGIERSKIE!
16 lutego w G ułtowach odbył się XI Turniej Piłkarski 

Sołectw o Puchar Burmistrza Gminy Kostrzyn. Wzięło w niej 
ud ział siedem drużyn: Sanniki, Sokolniki Klonowskie, Iwno, 
Czerlejno/Czerlejnko, Gułtowy/Węgierskie, Skałowo i obroń-
ca tytułu z roku 2018 sołectwo Brzeźno/Siedleczek. Turniej 
rozgrywano w systemie każdy z każdym. Zwycięzcami zo-

stała, z kompletem punktów, połączona drużyna Sołectw 
Gułtowy i Węgierskie. Drugie miejsce zajęła drużyna Sołectw 
Czerlejno/Czerlejnko, a trzecie drużyna Sołectwa Sokolniki 
Klonowskie. Przed rozpoczęciem turnieju minutą ciszy 
uczczono pamięć Jana Olszewskiego, premiera RP w latach 
1991-1992.

OTWARCIE SEZONU PIŁKARSKIEGO
Po czterech miesiącach przerwy ruszają rozgrywki wielkopolskiej ligi międzyokręgowej (gr.I) w piłce 

nożnej. Piłkarze kostrzyńskiej Lechii, którzy w jesiennej rundzie wypadli bardzo korzystnie, rozpoczną rundę 
wiosenną meczem wyjazdowym do „Wełny” Skoki 24 marca. Tydzień później, 30 marca, zaprezentują się 
kostrzyńskiej publiczności w meczu z „Płomieniem” Połajewo na Stadionie Miejskim o godz. 1500. Zobaczy-
my wówczas, jakie zmiany zaszły w składzie drużyny, którą trenuje Mariusz Wiliński. Oby jak najszybciej 
mogli wznosić okrzyk „Kto wygra mecz? Lechia! Lechia! Lechia!”.

K.M.
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MISTRZOSTWA GMINY I POWIATU 
W WARCABACH

LIGA TENISA STOŁOWEGO
W poniedziałek 25 lutego w sali sportowej Szkoły Podstawo-

wej nr 1 w Kostrzynie odbył się trzeci turniej drugiego cyklu Ligi 
Tenisa Stołowego. Organizatorem był Klub Sportowy „Sokoły” 
oraz SP nr 1. Do rozgrywek przystąpiło 15 zawodników.

SZACHOWA LIGA JUNIORÓW
W dniach 2,3,17 lutego w Gościńcu „Taradejka” w Stęszewie 

odbyły się rozgrywki IV Szachowej Ligi Juniorów – strefy cen-
tralnej. Do rywalizacji przystąpiły 22 zespoły. Uczniowski Klub 
Sportowy „Goniec” Kostrzyn wystąpił w składzie: Przemysław 
Mieloch, Kamil Jęczmionka, Filip Łąkowski, Szymon Banaszak, 
Weronika Jęczmionka i Jagna Smolińska.

Cztery zwycięstwa (6:0 z Wielkopolskim Klubem Szacho-
wym II, 5:1 z LKS „Piast” Śrem, 4:2 z  MMKS „Wieniawa” 
Leszno I, 5:1 z UKS Włoszakowice III), cztery porażki                
(1:5 z  MUKS „Wieża Kórnicka” Kórnik, 1,5:4,5 z UMKS „Na 
Pięterku” III Poznań, 1,5:4,5 z ASSZ „Lipno” Stęszew I,               
2:4 z KS Lech-WSUS II Poznań) i jeden remis (3:3 z AZS Po-
litechnika Poznańska) dały zespołowi XII miejsce. W klasyfi ka-
cji indywidualnej Filip Łąkowski wywalczył brązowy medal na 

trzeciej szachownicy, a Jagna Smolińska zdobyła złoty medal    
na szóstej szachownicy. Dodatkowo Jagna wyrobiła normę           
na II kategorię szachową.

W środę 13 lutego w SP nr 1 w Kostrzynie odbyły się Mi-
strzostwa Gminy w Warcabach dla uczniów z rocznika 2006                  
i młodszych. Do rywalizacji przystąpiło 12 dziewcząt                                
i 15 chłopców. Wszyscy zawodnicy otrzymali dyplomy oraz 
słodki poczęstunek. Końcowa klasyfi kacja:
- dziewczęta: I m. Nikola Janikowska (SP Czerlejno),                                
II m. Daria Ignaszewska (SP Czerlejno), III m. Anna Henke              
(SP Siekierki), IV m. Julia Wąsik (SP Siekierki);
- chłopcy: I m. Szymon Banaszak (SP 1 Kostrzyn), II m. Filip 
Łąkowski (SP 1 Kostrzyn), III m. Jakub Pieczeniak (SP 1 Ko-
strzyn), IV m. Adam Warda (SP 2 Kostrzyn).

Dwa tygodnie później w Kórniku miał miejsce etap powia-
towy mistrzostw. Startujący w nim uczniowie z naszej gminy 
zajęli następujące miejsca:
- dziewczęta (na 20 zawodniczek): X m. Daria Ignaszewska               
(SP Czerlejno), XII m. Anna Henke (SP Siekierki), XVI m. Julia 

Wąsik (SP Siekierki), XVIII m. Nikola Janikowska (SP Czerlej-
no);
- chłopcy (na 22 zawodników): VIII m. Filip Łąkowski                            
(SP 1 Kostrzyn), IX m. Szymon Banaszak (SP1 Kostrzyn),                 
XII m. Jakub Pieczeniak (SP 1 Kostrzyn), XVI m. Adam Warda 
(SP 2 Kostrzyn).

Piotr Smoliński

Najlepsze wyniki osiągnęli:
- uczniowie rocznik 2006 i młodsi (na 11 zawodników):                     
I m. Marcel Bajołek (SP 1 Kostrzyn), II m. Aleksander Rakszaw-
ski (SP 1 Kostrzyn), III m. Karol Skikiewicz (SP Czerlejno);
- uczniowie rocznik 2003-2005 (na 4 zawodników): I m. Jakub 
Braniewicz (SP 1 Kostrzyn), II m. Jagna Smolińska (SP 1 Ko-
strzyn), III m. Jakub Ptasik (SP Czerlejno).


