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SŁOWEM WSTĘPU
Lata 20. Pierwsze skojarzenia? Nie wiem jak Państwo, ale na to hasło ja myślę głównie o piórach, jazzie, charakterystycznych
sukienkach z obniżoną talią. Wielkich i oszałamiających przyjęciach w stylu Wielkiego Gatsby’ego, na których eleganckie kobiety
popijają drinki ze smukłych kieliszków i tańczą charlestona. Gdzieś z tyłu głowy pojawia się także wspomnienie o Al Capone,
prohibicji, początkach wielkiego kryzysu. W każdym razie – nic, co łączyłoby się ze współczesnością. Nie ulega jednak wątpliwości, że rozpoczęliśmy w historii (kolejne) lata 20.! Surrealistyczne uczucie, prawda?
Podobnie jak wiek temu, w ostatni rok tej dekady weszliśmy z wielkim hukiem. Hukiem fajerwerków i rac (chociaż na szczęście
z uwagi na dobro zwierząt coraz częściej zamiast wybuchów organizujemy pokazy laserowe), ale nie tylko. Bowiem wtedy,
w XX wieku, były to na świecie lata związane z nadzieją. Niedawno zakończyła się Wielka Wojna (nikt przecież nie mógł się
spodziewać, że będzie pierwszą), miał rozpocząć się okres rozwoju, wzrostu, postępu, zapoczątkowany u schyłku wieku poprzedniego rewolucją przemysłową. Natomiast teraz, kiedy pomyśleć o niedawnych niepokojących ruchach na Bliskim Wschodzie
i wciąż trwających pożarach w Australii, entuzjazm trochę się rozwiewa, przełamany przez obawy o konsekwencje tych wydarzeń.
Miejmy nadzieję, że szybko uda się zapobiec dalszym szkodom. Bo choć na wschodnie nastroje niewiele możemy poradzić, walka
o przyszłość Australii, a tym samym całego globu, trwa każdego dnia i liczy się wszelka pomoc.
Przysłowiowym światełkiem w tunelu, który rozświetla noworoczny pesymizm, jest, już po raz 28., Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Jak zwykle wypełniony miłością, życzliwością i otwartymi sercami uczestniczących. Także w naszym lokalnym sztabie: po raz kolejny udało nam się pobić zeszłoroczny wynik, rekordową kwotą 54 173,21 zł! Więcej informacji znajdą
Państwo na stronie 18.
Wśród naszych, redakcyjnych noworocznych postanowień jest między innymi dalsze doskonalenie się dla Państwa. Prace
trwają od wielu tygodni, ale od 1 stycznia motywację mamy, jeśli to w ogóle możliwe, jeszcze większą – pozostaje jedynie czekać
z niecierpliwością na efekty, które zaprezentujemy już niedługo. Powoli zaczynamy odliczanie!
Natalia Majchrzak
Redaktor naczelna

KOSTRZYŃSKIE AKTUALNOŚCI
Świąteczno-noworoczny wystrój
Kostrzyna

Już od pierwszych dni grudnia nasze
miasto i gmina przybrały odświętny
wygląd. Szczególnie ciekawie wyglądały iluminacje umieszczone na latarniach przy głównych ulicach,
na Ratuszu, Bramie Cechowej oraz w Parku Miejskim, gdzie
umieszczono podświetlaną ozdobną ramkę z napisem Kostrzyn,
w której można było zrobić pamiątkową fotograﬁę. Punktem
kulminacyjnym było zapalenie na Rynku lampek na choince przy
licznym udziale dzieci. Przez ten cały okres po wybiciu godziny
z zegara ratuszowego płynęły dźwięki kolęd.

Kiermasze mikołajkowe w Kostrzynie i w Czerlejnie

Miłą niespodzianką dla mieszkańców Kostrzyna był urządzony 6 grudnia 2019 roku na kostrzyńskim Rynku kiermasz
świąteczny, o czym wspominaliśmy już w poprzednim numerze.
Na ustawionych straganach prym wiodły gospodynie wiejskie
z KGW w Trzeku, Brzeźnie, Siedlcu, oferując własne wyroby
i inne artykuły. Powodzeniem wśród zmarzniętej publiczności
cieszył się bezalkoholowy grzaniec! Sporą ilość klientów przyciągnął tradycyjny już kiermasz przedświąteczny urządzony po
raz piaty w budynku Szkoły Podstawowej w Czerlejnie. Chętnych
zainteresowały atrakcje kulinarne przygotowane przez gospodynie wiejskie z Trzeku i Brzeźna oraz otwarta oferta upominków
zwłaszcza dla dzieci. Pani sołtys Agnieszce Augustyn serdecznie
gratulujemy!

Wielkopolskiego. Jak zawsze godnie uczcili ten pamiętny dzień
mieszkańcy Czerlejna, gdzie po mszy świętej wieczornej odprawionej przez proboszcza ks. Tomasza Kozicę w miejscowym
kościele wierni przeszli pod pomnik-obelisk. Delegacje miejscowej społeczności i władz samorządowych gminy Kostrzyn zapaliły znicze pamięci. Uroczystość zakończyła się odpaleniem
racy na cześć bohaterów zrywu 1918/1919.

Uroczystości świąt Bożego Narodzenia oraz
Orszak Trzech Króli

We wszystkich paraﬁach dekanatu kostrzyńskiego 24 grudnia
2019 roku odbyły się tradycyjne nocne pasterki przy licznym
udziale wiernych. Wiele osób z dziećmi chętnie odwiedzało
nasze kościoły, by podziwiać w nich szopki pomysłowo wykonane staraniem miejscowych paraﬁan. Jak wiadomo, pierwszą
szopkę betlejemską ze zwierzętami zbudował św. Franciszek
z Asyżu w XIII wieku. Największy w Europie żłobek z ruchomymi postaciami znajduje się w Poznaniu, w kościele franciszkanów na Garbarach.
6 stycznia 2020 roku w święto Objawienia Pańskiego przez
centrum Kostrzyna przeszedł imponujący Orszak Trzech Króli.

Pamiętano o rocznicy Powstania Wielkopolskiego

Jak co roku wolontariusze Towarzystwa Pamięci Powstania
Wielkopolskiego zawiązali tradycyjnie biało-czerwone wstążki
na ok. 70 nagrobkach powstańczych na cmentarzu paraﬁalnym
w Kostrzynie. Tuż przed świętami pracownicy miejscy zawiesili na latarniach ulicznych ﬂagi biało-czerwone i powstańcze,
przypominające o przypadającej 27 grudnia rocznicy Powstania

Foto: Piotr Kasperski
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Na jego czele kroczył młodzieniec z wielką gwiazdą betlejemską,
a za nim kolorowe chorągwie królewskie na wysokich masztach,
4 jeźdźców na koniach i powóz z Trzema Królami. Śpiewając
kolędy maszerowały setki dzieci z barwnymi chorągiewkami
oraz dorośli z koronami na głowie. Ok. godz. 1200 orszak Trzech
Króli dotarł do kościoła na uroczystą mszę świętą, w czasie
której ks. proboszcz Piotr Lidwin podziękował organizatorom
tego imponującego widowiska religijnego, a wikariusz Paweł
Szkoda poświęcił kadzidło, mirrę i kredę, którą wierni wpiszą
na swych domach K+M+B 2020.
Nie mniejszym powodzeniem cieszył się Orszak Trzech
Króli w Czerlejnie, który przemaszerował z placu przy szkole
ulicami Czerlejna pod pomnik Powstańców Wielkopolskich,
a następnie do kościoła, gdzie miał miejsce koncert kolęd
w wykonaniu dzieci uczestniczących w pochodzie. Po koncercie
wszyscy mogli ogrzać się przy ognisku, upiec kiełbaskę i skosztować pysznych wypieków. Ksiądz proboszcz Tomasz Kozica
podziękował wszystkim za zaangażowanie oraz za bardzo liczny udział dzieci i dorosłych w tym niesamowitym, duchowym
przeżyciu.

Gościliśmy muzealników z „Gross Rosen”

10 grudnia gościli w Kostrzynie przedstawiciele Muzeum
Obozu Koncentracyjnego „Gross Rosen” w Wałbrzychu. Kustosz
wraz ze swoim zastępcą przywieźli nagrane na płycie CD materiały dotyczące więźnia tego obozu Bolesława Drzewieckiego.
Podczas pobytu w Izbie Muzealnej Ziemi Kostrzyńskiej interesowali się kostrzyniakami, którzy zginęli lub przeszli przez ten
obóz. Zapewnili gospodarzy, że postarają się uzupełnić wiedzę
o naszych rodakach tam więzionych.

Kalendarze ścienne na rok 2020

Stało się już zwyczajem, że różne stowarzyszenia czy instytucje kostrzyńskie wydają osobne kalendarze ścienne. Do tych
instytucji od wielu lat należy Gmina Kostrzyn, która w ub. roku
wydała kalendarz nawiązujący ilustracjami do 100-lecia Powstania Wielkopolskiego, odnowy ratusza i pobudowanej hali spor-

towej z Kostrzyna do Pobiedzisk na odcinku między Promnem
a Pobiedziskami.

Rozkład jazdy pociągów dogodny dla Gułtów

Od 15 grudnia 2019 roku Poznańska Kolej Metropolitalna
wprowadziła nowy rozkład jazdy. Do 31 grudnia trzy pociągi
kończyły kurs na stacji w Kostrzynie, natomiast od 1 stycznia
2020 roku wszystkie pociągi dojeżdżają do Wrześni. Skorzystają
na tym mieszkańcy Gułtów. Następuje to zgodnie z zapowiedzią
władz podczas uroczystości przedłużenia kursowania kolei metropolitalnej do Kostrzyna w sierpniu 2019 roku.

TVP3 Poznań nagrywał program o Kostrzynie

2 stycznia ekipa poznańskiej TVP3 nagrywała materiał
do programu z cyklu Zapomniane historie. Będzie to ﬁlm historyczny poświęcony patriotycznej rodzinie Drzewieckich,
z której czterech braci zginęło z rąk okupantów niemieckich
w latach 1939-1945. W realizacji przedsięwzięcia udział biorą
przedstawiciele rodziny Drzewieckich: Eugeniusz Drzewiecki,
syn Bolesława Drzewieckiego oraz Janusz Marciniak, siostrzeniec braci Drzewieckich, z którymi realizowano nagrania przed
i w kamienicy familii Drzewieckich. Kolejne ujęcia miały miejsce przed kapliczką w lesie w Janowie, w miejscu zrzutu broni
dla AK, którego współorganizatorem był Bolesław Drzewiecki.
O tym wydarzeniu opowiadał regionalista Kazimierz Matysek.
Ostatnim etapem pracy ekipy TVP była Izba Muzealna Ziemi
Kostrzyńskiej, gdzie realizatorzy zapoznawali się z interesującymi ich dokumentami z lat konspiracji i przeprowadzali wywiady
z kustoszem i członkami rodziny. Następnego dnia ekipa udała
się do muzeum obozu Gross Rosen. Realizacja całego materiału w reżyserii Zbysława Kaczmarka ma nastąpić w programie
Zapomniane historie prawdopodobnie 1 lutego br.

Spotkanie opłatkowo-noworoczne ludowców

Ponad 30 długoletnich członków kostrzyńskiego Koła Polskiego Stronnictwa Ludowego spotkało się w klubie pod Biblioteką, by przełamać się tradycyjnym opłatkiem i złożyć sobie
wzajemnie życzenia. Po krótkim podsumowaniu mijającego roku
przez prezesa Szymona Frąckowiaka w imieniu władz samorządowych życzenia złożył zastępca burmistrza Waldemar Biskupski, a regionalista Kazimierz Matysek do życzeń noworocznych
dołączył tekst zabawnej kolędy zapisanej przed 150-laty. Przy
kawie dyskutowano nad przyszłością naszego rolnictwa.
K.M.

Pomoc doraźna w Swarzędzu ma nowy adres

W konkursie ogłoszonym przez NFZ wyłoniona została przychodnia – Centrum Medyczne PERSONA – która
od 1 stycznia 2020 roku świadczyć będzie mieszkańcom gminy
Kostrzyn pomoc doraźną w godzinach nocnych i w dni świąteczne w Swarzędzu przy ul. Kórnickiej 75, telefon 61 307 73 07.

towej. Na kalendarzu na 2020 rok dominują widoki ukazujące
piękno przyrody Kostrzyna i okolic. Kalendarze ścienne wydały też Gminny Portal Internetowy i Firma HFJ „Atrium”. Warto
pamiętać, że wyraz kalendae u starożytnych Rzymian oznaczał
pierwszy dzień miesiąca.

Wycinka niebezpiecznych drzew

Na podstawie decyzji inspektoratu powiatowego przyrody
ścięte zostały dwa stare uschnięte drzewa w Parku Harcerza,
stanowiące zagrożenie dla bywalców tego miejsca mieszkańców
Kostrzyna. Liczną grupę topoli wycięto też przy drodze powia-
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WIADOMOŚCI GMINNE
NOWE PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W KOSTRZYNIE
W czerwcu 2018 roku przeprowadzona została procedura przetargowa
dla podmiotów prowadzących działalność oświatową, na oddanie
w dzierżawę nieruchomości położonej w Kostrzynie przy
ul. Powstańców Wielkopolskich w celu wybudowania budynku
i prowadzenia w nim działalności oświatowej tj. przedszkola
publicznego. Przetarg wygrała ﬁrma Krzysztofa Matuszaka
PPHU MATEO ze Swarzędza, która prowadzi Przedszkola
Publiczne: „Zaczarowana Podkowa” i „Malowany Konik”
w Zalasewie, „Tęczowy Port” w Swarzędzu oraz „Wesoła
Kraina” w Gortatowie.
Budowa w Kostrzynie rozpoczęła się w kwietniu 2019 roku,
prace postępują zgodnie z harmonogramem i we wrześniu 2020
roku placówka rozpocznie działalność. W myśl przepisów
prawa oświatowego w procesie rekrutacji do przedszkoli nie
obowiązuje rejonizacja, dlatego rekrutacja do nowopowstałego
przedszkola na pierwszym etapie odbywać się będzie zgodnie
z kryteriami określonymi w ustawie prawo oświatowe, w przypadku drugiego etapu rekrutacji obowiązywać będą kryteria
określone w Uchwale XLI/351/2018 Rady Miejskiej Gminy
Kostrzyn z 25 stycznia 2018 roku w sprawie określenia kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego

przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych oraz do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina

Kostrzyn i ich wartości punktowej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Termin rekrutacji oraz miejsce składania dokumentów podane zostaną do końca stycznia 2020 roku.

SZTANDAR GMINY KOSTRZYN PRZY GROBIE NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA
Od kilkunastu lat Marek Woźniak, Marszałek Województwa
Wielkopolskiego, zaprasza samorządowców z województwa
wielkopolskiego do wzięcia udziału w uroczystościach rocznicowych wybuchu Powstania Wielkopolskiego, które odbywają
się w Warszawie, przy Grobie Nieznanego Żołnierza. W tym
roku wzięli w nich udział przedstawiciele władz gminy Kostrzyn.
Gminę Kostrzyn reprezentowali: Szymon Matysek, Burmistrz Gminy Kostrzyn, Waldemar Biskupski, Zastępca Burmistrza Gminy Kostrzyn, Grzegorz
Banaszak, Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn, Szymon Nadolny, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Radni: Przemysław Kubiak, Ryszard Kubiak, Piotr
Kotarski, Paweł Perka, Szymon
Frąckowia oraz Dorota Kaczmarek, Sołtys Wiktorowa, Marzena Pietraszewska, Sołtys
Sannik, Waldemar Kukuła,
Sołtys Czerlejnka.
– To historyczna chwila dla
naszej lokalnej społeczności –
mówi Szymon Matysek, Burmistrz Gminy Kostrzyn. – Sztandar
Gminy Kostrzyn złożył pokłon przed jednym z najważniejszych
polskich miejsc – Grobem Nieznanego Żołnierza. To symboliczne wydarzenie. W imieniu Mieszkańców Gminy Kostrzyn, którzy
ufundowali sztandar, pochylamy głowy, okazujemy szacunek

i pamięć dla Powstańców Wielkopolskich i Wszystkich Polaków,
którzy na przestrzeni wieków walczyli o wolną i niepodległą
Polskę.
– Wielkim szacunkiem i opieką otaczamy wszystkie miejsca
związane m.in. z Powstaniem Wielkopolskim na terenie gminy
Kostrzyn – mówi Waldemar Biskupski, Zastępca Burmistrza Gminy Kostrzyn. – To miejsca naszej lokalnej i narodowej tożsamości.
Dziś jesteśmy tu w Warszawie, aby pochylić się nad Grobem Nieznanego Żołnierza i uczcić pamięć poległych na wielu frontach,
w tym także w Powstaniu Wielkopolskim, bohaterów walczących
o naszą wolność.
– Po raz pierwszy Sztandar
Gminy Kostrzyn pokłonił się
przed tak ważnym i symbolicznym
miejscem dla historii naszego
kraju – powiedział Grzegorz
Banaszak, Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Kostrzyn. – Na
uroczystej sesji Rady Miejskiej
z okazji 765. rocznicy nadania
Praw Miejskich Kostrzynowi
społeczność miasta i gminy przekazała go władzom samorządowym. Sztandar to symbol naszej lokalnej jedności, ale także
szacunku dla naszych narodowych bohaterów.
Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji Powstańców Wielkopolskich w kościele dominikanów w Warszawie.
Następnie delegacje złożyły kwiaty przed Grobem Nieznanego
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Żołnierza, gdzie odbył się również Apel Pamięci Powstańców
Wielkopolskich. Uroczystość uświetnili Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Wojciech Jankowiak,
Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Krzysztof
Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego,

Aneta Nieszawska, Wicewojewoda Wielkopolski, Jędrzej Solarski, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, Starostowie, Burmistrzowie i Wójtowie wielkopolskich powiatów i gmin. W uroczystościach uczestniczyło Wojsko Polskie, które oddało salwy
honorowe.

101. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA

WIELKOPOLSKIEGO W KOSTRZYNIE

W 101. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego na
cmentarzu w Kostrzynie odbyła się uroczystość upamiętniająca
Powstańców i poległych w walce o niepodległość. W uroczystościach uczestniczyły władze samorządowe, przedstawiciele
szkół, instytucji oraz stowarzyszeń, kostrzyńscy harcerze
i gminne jednostki OSP, a także mieszkańcy gminy. Władze
samorządowe złożyły też znicze i kwiaty pod Pomnikiem Powstańców przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kostrzynie.

INWESTYCJE W GMINIE KOSTRZYN
UL. WYSZYŃSKIEGO I LILIOWA
Trwają prace związane z budową ulic Wyszyńskiego i Liliową.
Inwestycja warta jest ponad 5 mln złotych. Gmina pozyskała
60% środków na tę inwestycję z Funduszu Dróg Samorządowych.
BUDOWA KANALIZACJI W SIEKIERKACH WIELKICH
Trwają prace związane z II etapem budowy kanalizacji w Siekierkach (ul. Grabowa).
OŚWIETLENIE W GWIAZDOWIE
Zakończona została inwestycja budowy oświetlenia w drodze
gminnej na trasie Kostrzyn-Gwiazdowo. Inwestycja kosztowała
blisko 140 tysięcy złotych.

ul. Wyszyńskiego

Siekierki, ul. Grabowa

OD NOWEGO ROKU POZNAŃSKA
KOLEJ METROPOLITALNA
W KOSTRZYNIE I GUŁTOWACH
19 grudnia podpisana została umowa współﬁnansowania
przez samorządy przedłużenia Poznańskiej Kolei Metropolitalnej do Wrześni, co spowoduje, że dwie stacje kolejowe na
terenie gminy: Kostrzyn Wielkopolski i Gułtowy od nowego
roku ujęte są w systemie PKM.

6

7

8

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI
17 grudnia 2019 roku w Urzędzie Miejskim w Kostrzynie
Zastępca Burmistrza Gminy Waldemar Biskupski wręczył
nauczycielom, którzy uzyskali awans zawodowy, akty nadania
stopnia nauczyciela mianowanego. Egzamin na ten stopień
awansu zawodowego zdały Panie: Emilia Urbaniak-Kmiecik –
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Ewarysta Estkowskiego w Kostrzynie, Magdalena Wygryz – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Ewarysta Estkowskiego w Kostrzynie, Agata Waleriańczyk-Rutkowska
– Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Brzeźnie.
Gratulacje przekazała obecna podczas spotkania Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej Paulina Bankiewicz oraz Dyrektorzy Adam Hamerski i Adam Grzelak.

SPOTKANIE OPŁATKOWE RODZINY SAMORZĄDOWEJ
16 grudnia w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie opłatkowe kostrzyńskiej rodziny samorządowej.
Na zaproszenie Burmistrza Gminy Kostrzyn Szymona Matyska przybyli radni, sołtysi, kierownicy jednostek organizacyj-

nych, prezesi stowarzyszeń i organizacji z terenu gminy Kostrzyn.
Wieczór upłynął w nastrojowej i świątecznej atmosferze.
Burmistrz podsumował dokonania samorządu w 2019 roku
i złożył wszystkim świąteczne życzenia. Życzenia złożył także
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Banaszak. Podniosłego i duchowego charakteru uroczystości nadał ksiądz proboszcz
Piotr Lidwin, który odczytał fragmenty Pisma Świętego.
Podczas spotkania opłatkowego obecne były także harcerki
Anna Piaskowska oraz Julia Matuszewska z II Próbnej Kostrzyńskiej Drużyny Harcerek Grań, które przekazały Betlejemskie
Światełko Pokoju Burmistrzowi.
Boże Narodzenie nie może obyć się bez kolęd. Tak stało się
i tym razem. Goście mogli wysłuchać, a nawet przyłączyć się
do wspólnego śpiewania kolęd w wykonaniu Martyny Kaczmarek i Wiktorii Plaseckiej ze Studia Piosenki Akord przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kostrzynie, pod kierownictwem
artystki Haliny Benedyk.

SPOTKANIE NOWOROCZNE W GMINIE KOSTRZYN
9 stycznia w sali widowiskowej „Kostrzynianka” odbyło się
spotkanie noworoczne. Na zaproszenie Burmistrza Szymona
Matyska i Przewodniczącego Rady Miejskiej Grzegorza Banaszaka przybyli przedstawiciele samorządu, biznesu, oświaty,
kultury, sportu, a także służby zdrowia, policji i straży pożarnej.

Podczas spotkania obecni byli także Zastępca Burmistrza
Waldemar Biskupski, Sekretarz Gminy Kostrzyn Agnieszka
Piasecka oraz Skarbnik Gminy Kostrzyn Barbara Borowiak.
Swoją obecnością zaszczycili także Starosta Jan Grabkowski,
Burmistrz Miasta i Gminy Nekla Karol Balicki, Zastępca Burmistrza Swarzędza Grzegorz Taterka, Poseł na
Sejm w latach 2007-2019
Bożena Szydłowska oraz
Dyrektor Biura Poselskiego Poseł Katarzyny Kretkowskiej Bartłomiej Stroiński.
Podczas spotkania Burmistrz podsumował ostatni
rok samorządowej działalności. Nakreślił plany na
2020 rok oraz dalsze perspektywy rozwoju gminy
Kostrzyn. Przewodniczący
Rady Miejskiej przeanalizował działalność rady.
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Włodarze złożyli wszystkim zebranym życzenia noworoczne.
Goście mieli możliwość obejrzenia filmu ukazującego
wydarzenia i inwestycje z terenu gminy Kostrzyn 2019 roku
okiem kamery.

SPOTKANIE WIGILIJNE DLA
SAMOTNYCH
Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miejski w Kostrzynie
zorganizowali spotkanie wigilijne dla osób samotnych i ubogich.
Spotkanie ubogaciło wspólne śpiewanie kolęd z uczniami ze
Szkoły Podstawowej w Gułtowach i chórem „Złota Jesień”.

BEZPIECZNA WIEŚ W GMINIE KOSTRZYN
Tytuł niniejszego artykułu nawiązuje do zadania zgłoszonego w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Kostrzyn na 2019
rok, które polegało na rozbudowie systemu monitoringu na terenach wiejskich naszej gminy. W skład miejscowości, których
dotyczył wniosek wchodziły: Brzeźno, Czerlejnko, Czerlejno,
Drzązgowo, Iwno, Trzek i Wiktorowo. W większości miejscowości rozbudowa systemu monitoringu miała pionierski charakter, co oznacza, że przed zgłoszeniem zadania nie funkcjonowała w ogóle tego typu instalacja. Rozbudowa funkcjonującego
systemu dotyczyła jedynie Szkoły Podstawowej im. Wincentego
Witosa w Czelejnie. Inne szkoły, które objęło zadanie, to Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Iwnie oraz Szkoła
Podstawowa im Jana Brzechwy w Brzeźnie. System monitoringu szkoły z Brzeźna objął również znajdującą się w sąsiedztwie
strażnicę. W pozostałych miejscowościach monitoring przewidziany został na terenach świetlic wiejskich. Zadanie przygotowywane było w oparciu o profesjonalne doradztwo oraz we
współpracy z dyrektorami szkół, sołtysami i strażakami. Najważniejsze jednak jest to, że zadanie było skuteczną odpowiedzią
na społeczne zapotrzebowanie. Chęć podniesienia poziomu
bezpieczeństwa i to, że monitoring ten wyższy poziom zapewniał
spowodowało, iż zgłoszone zadanie uzyskało w głosowaniu
największą liczbę głosów i zdecydowanie zwyciężyło w rywalizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Kostrzyn na
2019 rok.
Zasady Budżetu Obywatelskiego Gminy Kostrzyn przewidują realizację zwycięskiego zadania w roku następnym (głosowanie odbyło się w 2018 roku), co też miało miejsce. Rozpoczę-

te prace realizujące powyższe zadanie rozpoczęły się wczesną
jesienią ubiegłego roku i objęły w pierwszej kolejności placówki oświatowe, w tym strażnicę w Brzeźnie. Dalsza realizacja
objęła świetlice wiejskie. W grudniu całe zadanie zostało ukończone dzięki uruchomieniu systemu monitoringu w ostatniej
lokalizacji.
Zasadą działania tych systemów monitoringu jest utrwalanie
obrazu na twardym dysku. Po pewnym czasie starsze nagrania
się kasują i dlatego jeśli ktokolwiek widzi potrzebę skorzystania
z zapisu monitoringu, musi to uwzględnić i niezwłocznie po taki
zapis się zwrócić. Warto podkreślić, że jakość obrazu, jaki generują poszczególne systemy, jest bardzo wysoka, a dodatkowo
kamery odczytują obraz również w porze nocnej! Uważa się
jednak, że największą wartością monitoringu jest jego walor
prewencyjny i stąd oczekuje się, iż w lokalizacjach, w których
monitoring funkcjonuje, do niepożądanych zdarzeń nie będzie
dochodzić w ogóle. Ponadto każdy z systemów został tak zaprojektowany, żeby umożliwić jego rozbudowę, a ponieważ najważniejsze z elementów systemu są już na wyposażeniu, to
dalsze doposażenie o kolejne kamery nie będzie tak kosztowne.
Jako zgłaszająca to zadanie pragnę po raz kolejny podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli przy tworzeniu zadania
(zarówno jego części opisowej, jak i technicznej), którzy wspierali zadanie poprzez jego promocję oraz przede wszystkim tym,
którzy na niego oddali swój głos. Dzięki tej owocnej, wspólnej
pracy każda z uczestniczących miejscowości podniosła poziom
posiadanej infrastruktury, ale najważniejsze, że podniesione
zostało tytułowe bezpieczeństwo.
Sołtys Dorota Kaczmarek
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Z OBRAD RADY
XVII sesja Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn odbyła się 19 grudnia 2019 roku, radni podjęli uchwały w sprawie:
schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie
- ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunalma zastosowania zwolnienie z ponoszenia opłat przez osoby,
nego w Kostrzynie – do jednego wozokilometra w lokalnych
których dochód nie przekracza kryterium dochodowego, koprzewozach pasażerskich realizowanych przez operatora – Zanieczne było podjęcie uchwały;
kład Komunalny w Kostrzynie na terenie miasta i gminy
- ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Kostrzyn na
Kostrzyn; od 1 stycznia 2020 roku w wysokości 6,46 zł;
rok szkolny 2019/2020 – ustawa z 16 października 2019 roku
- udzielenia pomocy ﬁnansowej w 2020 roku dla Powiatu Poo zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych
znańskiego na pokrycie kosztów zlecenia wykonywania zadań
ustaw, która weszła w życie 3 grudnia 2019 roku wprowadziła
izby wytrzeźwień – w kwocie 32 030 zł;
zmiany w zakresie zasad zwrotu rodzicom kosztów przewozu
- zmian w budżecie gminy Kostrzyn na 2019 rok – dochody
dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli. Określony
budżetu zmniejszono o kwotę 1 578 457,00 zł do kwoty
został wzór na obliczenie kosztów jednorazowego przewozu.
96 398 827,50 zł, wydatki budżetu zmniejszono o kwotę
Jedną ze składowych wzoru jest średnia cena jednostki paliwa
1 578 457,00 zł do kwoty 100 897 078,06 zł;
w danej gminie właściwego dla danego pojazdu. Ustawa zo- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kostrzyn
bowiązuje radę gminy do określenia w drodze uchwały, średniej
na lata 2019-2027. Wprowadzone zostały zmiany w załączniku
ceny jednostki paliwa w gminie na każdy rok szkolny;
Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz w załączniku
- uchwalenia aktualizacji „Wieloletniego planu rozwoju i moNr 2 – wykaz przedsięwzięć do WPF;
dernizacji urządzeń wo- uchwalenia Gminnego
dociągowych i urządzeń
Programu Proﬁlaktyki
kanalizacyjnych na lata
i Rozwiązywania Pro2017-2021” – w związblemów Alkoholoku z tym, iż wystąpiły
wych na terenie gminy
zmiany w Wieloletnim
Kostrzyn na 2020 rok.
planie rozwoju i moderZgodnie z ustawą
nizacji urządzeń wodoo wychowaniu w trzeźciągowych i urządzeń
wości i przeciwdziałakanalizacyjnych na lata
niu alkoholizmowi do
2017-2019 uchwalonym
zadań własnych gminy
przez Radę Miejską
należy prowadzenie
Gminy Kostrzyn,
działań związanych
Zakład Komunalny
z proﬁlaktyką i rozwiąw Kostrzynie przedłożył
zywaniem problemów
Burmistrzowi Gminy
alkoholowych, a zadaKostrzyn aktualizację
nia te obejmują szczepowyższego planu, akgólnie następujące zatualizacja wynika ze zmian uchwalonych 19 grudnia 2019 roku
gadnienia: zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej
oraz w latach 2020-2021. Wystąpienie zmian w wieloletnim
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, udzieplanie spowodowało konieczność uaktualnienia planu będącelanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe,
go w toku realizacji;
pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, prowadzenie proﬁlaktycznej - zmiany uchwały nr XXXVII/314/2017 z 26 października 2017
roku, dotyczącej przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania
działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązypublicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami
wania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomapowiatowymi nr 2514P i 2439P. Wyrażono zgodę na przejęcie
nii, wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób
od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego dotyczącego
ﬁzycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
zarządzania drogami powiatowymi w zakresie dotyczącym
Realizacja tych zadań w myśl w/w ustawy prowadzona jest
wykonania dokumentacji technicznej oraz przebudowy skrzyw postaci Gminnego Programu Proﬁlaktyki i Rozwiązywania
żowania dróg powiatowych nr 2514P (ul. Czereśniowa i LipoProblemów Alkoholowych uchwalanego corocznie przez Radę
wa) i 2439P (ul. Lipowa) w m. Trzek, będącego zadaniem
Gminy;
Powiatu. Przejęcie w/w zadania nastąpi na okres do 31 grudnia
- ustalenia na rok 2020 średniego miesięcznego kosztu usług
2020 roku;
świadczonych w Dziennym Ośrodku Wsparcia w Gwiazdowie
- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kostrzyn
w wysokości 820,00 zł;
na lata 2020-2030 – obejmującej dochody i wydatki bieżące,
- ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie
pobyt w mieszkaniach chronionych i w ośrodkach wsparcia
nadwyżki lub sposób ﬁnansowania deﬁcytu, przychody i rozniebędących jednostkami organizacyjnymi gminy Kostrzyn,
chody budżetu, kwotę długu oraz sposób sﬁnansowania spłaty
w tym w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach
długu oraz ustalającej wieloletnie przedsięwzięcia ﬁnansowe;
dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, udzielających
schronienia osobom z terenu gminy Kostrzyn. W związku ze - uchwały budżetowej na rok 2020 – ustalającej dochody budżetu w łącznej kwocie 97 492 000,00 zł oraz wydatki budżetu
zmianą ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie
w łącznej kwocie 108 692 000,00 zł.
zdrowia psychicznego, zgodnie z którą wobec osób bezdomWięcej na www.kostrzyn.wlkp.pl (zakładka BIP).
nych skierowanych do schroniska dla osób bezdomnych albo
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Z TEKI REGIONALISTY - Kazimierz Matysek o historii

22 STYCZNIA 1945 ROKU SKOŃCZYŁA SIĘ
NIEMIECKA OKUPACJA KOSTRZYNA

Jak wiemy
polityka eksterminacji ludności polskiej, jaką prowadzili hitlerowcy w okresie okupacji niemieckiej w latach 1939-45, nie ominęła
mieszkańców Kostrzyna i okolic. Przejawiała się ona w zbrodniczych mordach
naszych rodaków w pierwszych miesiącach terroru faszystowskiego, w masowych wysiedleniach ludności polskiej
z „Kraju Warty” do Generalnego Gubernatorstwa, w eksploatacji ludności poprzez wywózkę na roboty przymusowe
w głąb Rzeszy Niemieckiej, stworzenie

szczególnie ciężkich warunków życia oraz
akcję germanizacyjną. Wszystkie te działania służyć miały wyniszczeniu narodu
polskiego.
W celu zgermanizowania ludności
polskiej od początku okupacji zabroniono
Polakom rozmawiać w miejscach publicznych po polsku, a w urzędach posługiwano się tylko językiem niemieckim. Usuwano polskie napisy na domach i urzędach. Zniszczone zostały wszystkie nazwy
miejscowości w „Reichsgau Posen”,

Załoga fabryki wózków

w tym także w okolicach Kostrzyna. Historyczną nazwę naszego miasta Kostrzyn
zmieniono na Kostschin, a dalej Andrzejewo – Andreashagen, Antoniewo – Antonshof, Antonin – Antonin, Brzeźno –
Briesen, Buszkówiec – Buschhof, Chorzałki – Sorgenlos, Czerlejno – Scheringen, Czerlejnko – Klein Scheringen,
Drzązgowo – Zitterau, Glinka Duchowna
– Geisthof, Glinka Szlachecka – Herre-

nerde, Gułtowy – Kugeln, Gwiazdowo –
Malogein, Ignacewo – Ottoshof, Iwno –
Weidensee, Jagodno – Beerendorf, Józefowo – Josefshof, Klony – Neigendorf,
Leśna Grobla – Dammühle, Libartowo –
Wenigenhofen, Ługowiny – Augustenberg, Mikuszyn – Micheln, Nekielka-Nekla – Hauland, Rujsce – Hirschwalde,
Sanniki – Schlihtenbach, Siedlec – Heimdorf, Siedleczek – Heimdorf Hauland,
Siekierki Małe – Axtfelde, Siekierki
Wielkie – Georgenhof, Skałowo – Steinhof, Sokolniki Drzązgowskie – Falkenrode, Sokolniki Klonowskie – Falkenrode,
Strumiany – Strumin, Tarnowo – Schlehen, Trzek – Deutscheck, Węgierskie –
Wengersheim, Wiktorowo – Victorshof,
Wróblewo – Feldheim, Wydzierzewice –
Deutscheck. Zmianie uległy też polskie
nazwy ulic miasta Kostrzyna z 1939 roku
na nazwy niemieckie: ulica Targowa –
Tierartzstrasse, Cmentarna – Leo Schlageterstrasse, Dworcowa – Bahnhofstrasse,
Hallera – Nordstrasse, Kilińskiego – Gartenstrasse, Kościelna – Kirchstrasse,
Kościuszki – Baltenstrasse, Droga do
Kórnika – Kurnikerstrasse, Krótka – Kurzstrasse, Łąkowa – Wisenstrasse, Pobiedziska – Pudewitzerstrasse, Półwiejska –
Halbdorfstrasse, Rynek – Marktplatz,
Szymańskiego – Schulstrasse, Średzka –
Schrodaerstrasse,
Warszawska – Feldstrasse, Wrzesińska
– Wreschenerstrasse, Za torem – Fichtenstrasse.
20 września
1939 roku Urząd
Miejski w Kostrzynie przejęły władze
niemieckie na czele
z burmistrzem Bruno Smolnym. Od
pierwszych dni
okupacji przystąpiono też do niszczenia
zabytków kultury polskiej. Biblioteki
publicznie zostały zamknięte, a wiele
cennych zbiorów bibliotecznych z pałaców w Iwnie czy Gułtowach zostało
rozkradzionych czy zniszczonych. Udało
się uratować dzięki oﬁarności Polaków
część książek z dworów w Iwnie czy
Drzązgowie. Bojówki SA przystąpiły do
niszczenia krzyży i ﬁgur przydrożnych.

Między innymi zburzona została ﬁgura
św. Jana na kostrzyńskim Rynku, ﬁgury
Matki Bożej w Kostrzynie i na wsiach,
figura Chrystusa w pobliżu rogatki
w Iwnie, ﬁgury św. Józefa i Matki Bożej
w Drzązgowie. Zniszczono pomnik powstańców wlkp. na cmentarzu w Kostrzynie. Szczęśliwie uratowany został krzyż
kamienny, postawiony przy ul. Poznańskiej na pamiątkę nowego stulecia
w 1901 roku. Przetransportowano go na
cmentarz paraﬁalny, a dziś zdobi on kwaterę bohaterów. Od sierpnia 1941 roku
zamknięty został kościół parafialny
w Kostrzynie, podobnie stało się z kościołami w paraﬁach wiejskich. W kostrzyńskim kościele urządzono magazyn zbożowy, a w innych świątyniach magazyny
wojskowe. Zdemontowane zostały trzy
zabytkowe dzwony z kościoła w Kostrzynie celem ich przetopienia na armaty.
Umieszczono je tymczasowo na tartaku,
gdzie ukryte wśród drewna przy cichej
zgodzie niemieckiego zarządcy Siemrotha
dotrwały do końca wojny, by na Wielkanoc 1945 roku wrócić ponownie do rodzimej parafii. Ze starych nagrobków na
cmentarzu paraﬁalnym okupanci zabrali
żelazne ogrodzenie na złom.
Rozkazem Artura Greisem we wszystkich szkołach publicznych nauka odbywała się w języku niemieckim. Do szkoły
w Kostrzynie uczęszczały też starsze
roczniki dzieci polskich, a nauczycielkami
były miejscowe Niemki Margarete Nachtigal i żona miejscowego kowala Paschwitza. Polakom za słuchanie radia
groziła kara śmierci. Mimo zakazu kilkoro dzieci polskich uczęszczało na lekcji
tajnego nauczania, które prowadziła
m. in. nauczycielka Marta Etterowa
i Bogdan Ostojski. Wprowadzono kartkowy system dystrybucji żywności i opału
oraz surowy zakaz uboju zwierząt. Dla
umocnienia niemczyzny sprowadzono do
Kostrzyna Niemców z Rzeszy, Łotwy oraz
znad Morza Czarnego. Nie wystarczyły
dla nich mieszkania po wysiedlonych do
G.G. Polakach. Trzeba było dokonywać
przesiedleń wśród miejscowej ludności,
wysiedlając Polaków z większych lub
lepszych mieszkań do gorszych, a często
dokwaterowując ich do innych rodaków.
Taki los spotkał wiele rodzin kostrzyńskich m. in. rodzinę Leona Jakubowskie-
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go z ul. Kościuszki, dokwaterowaną do
rodziny Dutkiewiczów na ul. Cmentarnej,
rodzinę Szczepana Walczaka z ul. Kilińskiego, którego nowy dom przeznaczono
na Kindergarten (Przedszkole), do ciasnego mieszkania przy szosie do Pobiedzisk.
Do grona przesiedleńców na mniejsze
mieszkanie należały też kostrzyńskie rodziny Michała Pogorzelskiego, Franciszka Duszczaka, Stanisława Dolaty, Bernarda Wojtychy, Floriana Dzięcielewskiego,
Antoniego Dybizbańskiego, Józefa Kubackiego i wielu innych, a także siostry
Służebniczki NMP i ks. proboszcz Kazimierz Michalski oraz rodzina gospodarzy
Zbierskich z Czerlejna, dokwaterowana
do ciasnego mieszkanka w Gułtowach.
W 1942 roku wywieziono do Niemiec na
zniemczenie 9-letnią sierotę Zbigniewę
Szczygielską, która po wojnie wróciła
szczęśliwie do dziadków w Kostrzynie.

Kamienica Kaweckich

Całe życie gospodarcze przeszło pod
kontrolę okupantów. W roku 1940 rozpoczęto budowę drugiego toru kolejowego na trasie idącej z Poznania do Warszawy. Na odcinku kostrzyńskim przy
tych pracach zatrudniono Żydów z pobliskiego obozu w Swarzędzu. Dobudowano też na tej stacji nową ładownię
towarową. Największa liczba mieszkańców Kostrzyna zatrudniona była w ﬁrmie
Schnittert Verke, mającej dwa oddziały.
W rozbudowanych pomieszczeniach
dawniej mleczarni przy ul. Warszawskiej
produkowano wózki dziecięce i elementy metalowe na potrzeby wojenne.
W oddziale mieszczącym się w budynku
Domu Katolickiego przy ul. Dworcowej
funkcjonowała szwalnia, w której szyto
płaszcze dla wojska. Ponadto czynna
była przejęta przez Alfreda Bittnera
Fabryka Pierników i Makaronów przy

ul. Dworcowej 1. W rozbudowanym z nich przypłaciło życiem lub obozem,
warsztacie Michała Pogorzelskiego przy lecz trud ich nie poszedł na marne.
Z początkiem stycznia 1945 roku odul. Warszawskiej 2 inżynier z Berlina
Erich Gülsdorf otworzył Odlewnię Meta- żyły nadzieje, że koniec wojny jest już
li Kolorowych. Przy ul. Pobiedziskiej niedaleko. Świadczyły o tym głuche odczynna nadal była Fabryka Mebli o zapę- głosy wystrzałów artyleryjskich. Coraz
dzie motorowym, należąca już przed częstsze były przejazdy przez Kostrzyn
wojną do Niemca Karola Kaweckiego, cofających się ze wschodu na zachód jedw której szkoliło się wielu młodych nostek wojsk niemieckich. W nocy z 19/20
uczniów stolarstwa. Handel detaliczny stycznia miejscowi Niemcy wraz z burmiznalazł się w rękach
niemieckich. Po
wysiedleniu polskich kupców
z Rynku ich miejsce
zajęli przybysze
z Niemiec. Apteka
z drogerią (ul. Rynek 6) należały do
Dawida Scheﬀela,
sklep „Zgoda” do
Otto Eckerta (Rynek 7), sklep porcelany (Rynek 8) proZałoga fabryki mebli
wadził Alex
Büchot, restaurację po L.Sieińskim Zölfel strzem Kühnen i policją opuścili nasze
(Rynek 9), sklep artykułów dziecięcych miasto. W ślad za nimi podążali wraz
Edward Oelke (Rynek 5), sklep kawiar- z dobytkiem pojedynczy uciekinierzy na
niany i wina miał Karl Grünfeld (Rynek wozach, na rowerach, a nawet pieszo.
13), sklep obuwia Kurt Noack (Rynek 15). W niedzielę 21 stycznia opuszczony MaMłyn parowy (przy ul. Dworcowej) przy- gistrat zajął patrol składający się aż z trzech
jął młynarz Schönberner, kowalstwo przy oﬁcerów Wehrmachtu przybyłych samoul. Średzkiej 41 – Karl Paschwitz, a gabi- chodem polowym uzbrojonym w karabin
net dentystyczny przy ulicy Kilińskiego maszynowy. Tego samego dnia w godzi(Młyńskiej) Hermann Ernst. Lekarzem był nach popołudniowych woźny miejski odPolak Stefan Jezierski, mający gabinet czytywał w kilku punktach miasta ogłoszeprzy ul. Szkolnej 10 (obecnie Szymań- nie podpisane przez majora Klatta, który
skiego). Komendantem Straży Pożarnej, jako komendant wzywał wszystkich
do której należeli Polacy i Niemcy, był mężczyzn w wieku 16-60 lat do stawienia
się z łopatami i kilofami 22 stycznia
Walter Rothe (ul. Pobiedziska 45).
Jednak ani masowe mordy, ani obozy 1945 roku o godz. 900 na Rynek. Następnekoncentracyjne czy wysiedlenia nie zała- go dnia tj. w poniedziałek na Rynek – przemały ducha polskości. Społeczeństwo czuwając niebezpieczeństwo – prawie nikt
polskie sprzeciwiało się polityce niemiec- się nie stawił. Jednocześnie w mglisty
kiego okupanta. Od pierwszych dni okupacji w ramach Polskiego Państwa Podziemnego powstawały ogranizacje konspiracyjne, kolportowana była tajna prasa.
W latach 1940-1942 do Kostrzyna docie- mroźny poranek ok. godz. 900 rano sprzed
rała drukowana na powielaczu w Pierzch- posterunku policji przy ul. Poznańskiej
nie pod Kórnikiem, a potem w innych wyruszył w kierunku Rynku samochód
wioskach, gazeta „Dla Ciebie Polsko” z oﬁcerami niemieckimi. W tym momencie
zawierająca wiadomości z nasłuchu radio- od strony Wrześni nadciągnął pierwszy
wego. W jej powielaniu i kolportowaniu z trzech czołgów rosyjskich, którego załobrał udział między innymi mieszkaniec ga rozbiła doszczętnie pojazd niemiecki.
naszego miasta Sylwester Latanowicz, Wkrótce do mieszkańców Kostrzyna przezastrzelony przez żandarmerię podczas mówił dowódca czołgu, oświadczając, że
próby ucieczki z kolejki wąskotorowej uwalniają nasze miasto od okupantów hipod Tulcami. Najdzielniejsi synowie Pol- tlerowskich, których ścigać będą, aż do
ski później podejmowali walkę zbrojną Berlina! Ulga i radość z oswobodzenia
w szeregach Armii Krajowej, której żoł- miasta ogarnęły Kostrzyniaków.
nierze przyjęli we wrześniu 1943 roku
Taki był koniec 5-letniej okupacji
zrzut broni pod Janowem. Tę walkę wielu Kostrzyna w latach 1939-1945.
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DO KOŃCA ŚWIATA I O JEDEN DZIEŃ DŁUŻEJ
Jedna Fundacja, jeden dzień na Finał, setki sztabów, miliony
gorących serc i jeszcze bardziej zawrotne liczby zebranych
pieniędzy. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w liczbach
wygląda imponująco, coraz bardziej z każdym kolejnym rokiem.
Ale choć dane i kwoty są oczywiście ważne, nie są najważniej-

sze. Chodzi bowiem o cel, a tym podczas 28. Finału było zapewnienie najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych
w dziecięcej medycynie zabiegowej.
Tradycyjnie pomagać można było zarówno przed niedzielą
12 stycznia, jak i jeszcze długo po niej, między innymi na in-

ternetowych aukcjach przedmiotów oﬁarowanych przez darczyńców. Sam Finał także przekroczył granice Polski, 100
sztabów działa co roku w wielu miejscach na świecie, rozsyłając po całym globie pozytywną atmosferę, chęć pomocy
i życzliwość. Małą (choć z każdym rokiem coraz większą), ale
szczerą cegiełkę dorzuca także nasza gmina. Podczas 28. Finału udało nam się zebrać rekordową kwotę 54 173,21 zł!!!
Tradycyjnie rozpoczęliśmy niedzielne wydarzenie od pokazu pierwszej pomocy, wykonanego przez naszych strażaków.

Potem zgromadzeni w „Kostrzyniance” mogli podziwiać występy zespołów i artystów, w międzyczasie licytując przedmioty i racząc się kawą, herbatą i słodkościami. Na scenie MGOK-u wystąpiły zespoły: Twister, „Złota Jesień”, Siekieracy,
grupa zumby i karate oraz zespół rockowy Soundmess, a także
grupa muzyków grających na instrumentach dętych. Dzieci
zabawiali Ruphert i Rico, czyli oczywiście kolorowi i uśmiechnięci klauni. O 2000, po odśpiewaniu Przeżyj to sam, strażacy
wypuścili światełko do nieba, symbolicznie kończąc wydarze-
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nie – choć rockowe dźwięki rozbrzmiewały na sali jeszcze
kilkadziesiąt minut.
Licytacje prowadziła szefowa Sztabu nr 358, Ewa Czajka.
Łącznie udało się uzyskać w ten sposób 7 382,00 zł. Kawa
i ciasto uzbierały 5 059,72 zł, rzutki 12 337,56 zł, ZSZ Ślis 318,18
zł. Zawrotne kwoty uzyskali także wolontariusze, kwestujący
z rozpoznawalnymi puszkami Orkiestry w szkołach – SP 1:
2 812,27 zł, SP 2: 4 658,51 zł, SP Gułtowy: 1 731,10 zł, SP Brzeźno: 5 880,59 zł, SP Czerlejno: 2 582,68 zł, SP Iwno: 11 410,60 zł.
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym
w tegoroczną edycję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Kolejny sukces Sztabu nr 358 nie byłby możliwy, gdyby nie
praca wielu osób: koordynator imprezy Iwony Nitendel, Romana Malczewskiego, Moniki Pleśnierowicz, Jolanty Dobrogojskiej, Natalii Majchrzak, Izabelli Wieteckiej, 41 wolontariuszy,
a szczególnie Joachima Jóźwiaka, Zosi Lis, Amelii Grzesik
i Marcelowa Grzesika, wędkarzy z Koła PZW nr 17, w tym
Mariana Jakubowskiego i Juliusza Szymańskiego, strażaków,
darczyńców i wszystkich, który byli z nami tego dnia. Ogromne
podziękowania należą się wszystkim darczyńcom, którzy jak
zwykle okazali WIELKIE SERCA!!!Wszystkim zaangażowanym dziękujemy! Widzimy się za rok – SIEMA!
N.M.

Przed każdym kolejnym Finałem WOŚP przeżywamy wiele emocji, a przede wszystkim zastanawiamy się, jaki będzie ten
kolejny raz. Wszyscy bowiem jednoczymy się w szczytnym celu i czujemy, że możemy pomóc. Atmosfera tego dnia jest nie
porównywania z niczym innym, jesteśmy dla siebie życzliwi i serdeczni, wiemy, że nasze wysiłki mogą uratować niejedno życie
i w trudnej chwili dać szczęście takim jak my.
Kiedy stoję na scenie, wydaje się, że tych datków nie przybywa tak bardzo – dopiero przy rozliczaniu widać, jak wiele serc jest
z nami. Pieniądze zaczynają spływać nie wiadomo skąd: a to wolontariusze przynoszą z ulicy wypchane puszki, a to wędkarze
niestrudzenie prowadzą sprawnościowe konkurencje, domowe ciasto upieczone przez ludzi dobrej woli i tradycyjny tort z cukierni Pielak schodzi na pniu. Zjeżdżają się wolontariusze z Iwna, Brzeźna, Czerlejna, Gułtów, My z Ruppertem licytujemy na scenie
przedmioty od darczyńców i staje się cud – taki, o którym jeszcze nam się nie śniło.
Dlatego też, po raz kolejny, standardowe: dziękuję za tak piękny wynik zbiórki pieniędzy w kostrzyńskim sztabie! Dziękuję
pełne uśmiechu, szczęścia i dumy z tego, co wszyscy robimy dla WOŚP!
Ewa Czajka
Szefowa Sztabu nr 358
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NASTROJOWO I CHARYTATYWNIE
Z KOLĘDĄ W FARZE

W niedzielny wieczór, 5 stycznia
w kostrzyńskiej Farze odbył się V Charytatywny Koncert Kolęd, w którym zaśpiewali Halina Benedyk i Marco Antonelli.
Koncert odbył się pod patronatem Burmistrza Gminy Kostrzyn Szymona Matyska
z inicjatywy dwojga radnych: Beaty
Jankowiak i Artura Wojciechowskiego.
W tym roku zbierano pieniądze na renowację alejek cmentarza parafialnego
w Kostrzynie.
Ten bardzo piękny wieczór artyści
rozpoczęli od piosenki Apri i miei occhi,
Signore (Otwórz me oczy, Panie), którą
zaśpiewali wcześniej w koncercie Ojcze
Święty, dziękujemy w Krakowie. No
a później zabrzmiały najpiękniejsze polskie kolędy, czyli Pójdźmy wszyscy do

stajenki, O gwiazdo betlejemska, Jezus
Malusieńki, W żłobie leży (wykonana
wspólnie z młodzieżą z zespołu AKORD)
i Lulajże Jezuniu, w której Marco Antonelli znakomicie poradził sobie z naszym
niełatwym przecież językiem. Gość z Neapolu zaprezentował również piękną włoską kolędę Caro Gesu Bambino, opowiadającą o małym ubogim chłopczyku, który
prosi narodzonego Jezuska, by Ten pobawił
się z nim. Była też i Cicha noc, a na zakończenie części kolędowej Halina Benedyk
i Marco Antonelli zaśpiewali pieśń Maria,
lo sapevi tu (Mario, czy już wiesz).
Jednak bardzo licznie zgromadzonej
publiczności marzyło się usłyszeć coś

dźwiękami ukochanej pieśni św. Jana
Pawła II, czyli Barki. Jednak tym razem
refren wszyscy śpiewali po włosku.
Ten bardzo nastrojowy koncert zaszczycili swoją obecnością poseł Bartłomiej Wróblewski, Zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu Poznańskiego
Paweł Ratajczak, członek zarządu Rady
Powiatu Piotr Zalewski, Burmistrz Gminy
Kostrzyn Szymon Matysek, Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
Grzegorz Banaszak, kostrzyńscy rajcy,
Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska
Ireneusz Antkowiak, Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Józef
Czerniawski, Zastępca Przewodniczącego

jeszcze i nie trzeba było artystów namawiać, bowiem w części drugiej zabrzmiała słynna Frontiera, bez której istnienia
nie moglibyśmy dzisiaj podziwiać tego
duetu. Potem była jeszcze słynna Ci sara,
a w ﬁnale koncertu kościół wypełnił się

Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Mikołaj Witaszyk, Prezes Uniwersytetu
Każdego Wieku w Kostrzynie Elżbieta
Mielcarek.
A i ja tam byłem i koncert ów z prawdziwą przyjemnością prowadziłem.
Robert Krukowski

PRACA W NOWYM PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W KOSTRZYNIE
1 września 2020 roku rozpocznie działalność Przedszkole Publiczne „Bajkowa Kraina” w Kostrzynie w nowym
budynku przy ul. Powstańców Wlkp., które prowadzone będzie przez podmiot prywatny. Osoby zainteresowane
pracą w placówce na stanowisku nauczyciela oraz pomocy nauczyciela mogą przesyłać swoje CV na adres:
biuro@bajkowa-kraina.edu.pl.
Osoby aplikujące na stanowisko nauczyciela muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwaliﬁkacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) Termin składania dokumentów mija 28 lutego 2020 roku. Więcej informacji pod nr tel. 570 455 095.
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KOSTRZYŃSKIE SPOTKANIE
Z PODRÓŻĄ
W środę 8 stycznia odbyło się pierwsze w tym roku „Kostrzyńskie Spotkanie z Podróżą”, organizowane przez Kostrzyński Uniwersytet Każdego Wieku.
W Restauracji „Biesiada” zagościły mieszkanka naszej gminy Jaśmina Markiewicz oraz Marta Wawrzyniak, reprezentujące
Fundację UAM Bez Granic. Podczas blisko dwugodzinnej
prelekcji słuchacze mogli zapoznać się z istotą działalności
fundacji w Madagaskarze (gdzie prelegentki zajmowały się m.in.
nauką dzieci języka angielskiego) oraz z opowieściami dotyczącymi podróży, których doświadczyły na wyspie, wśród której
żyje wiele gatunków endemicznych.
Kolejne spotkania już niebawem, serdecznie zapraszamy!
KUKW

NASTĘPNY ROK ZA NAMI!
Z przyjemnością informuję, że rok 2019 był dla zespołu
„Złota Jesień” rokiem obﬁtującym w liczne wyjazdy, a co za tym
idzie, był to rok pracowity – nasz instruktor muzyczny pan Marek dawał nam „wycisk”.
Występowaliśmy 28 razy, byliśmy zapraszani do domów
opieki społecznej w Poznaniu, gdzie śpiewaliśmy seniorom.
Do zaprzyjaźnionych zespołów z ościennych miejscowości
jeździliśmy na przeglądy i kolędy. Nawiązaliśmy nowe znajomości z zespołami: z Długich Starych, gdzie „Złota Jesień”
pojechała na występy i biesiadę; z Wojnówkiem, gdzie nad
jeziorem Łomno śpiewaliśmy szanty. Były też zaproszenia na
przeglądy do Koła, Słupcy, Żerkowa, Dominowa, Stęszewa,
Trzemeszna, Środy Wielkopolskiej i Zaniemyśla. We wspomnianym Trzemesznie na X Międzynarodowym Konkursie
Klubów Seniora nasz zespół zdobył II nagrodę „My seniorzy
zawsze młodzi”. Na zaproszenie Sołtysa Waldemara Kukuły
braliśmy udział 1 grudnia w piątym przedświątecznym spotkaniu seniorów, gdzie było wspólne śpiewanie i biesiada. Dziękujemy za zaproszenie.
Ostatnim naszym występem w 2019 roku było spotkanie
opłatkowe dla osób samotnych, które organizowała Agnieszka

Piasecka z OPS. Dziękujemy za zaproszenie i wspólne śpiewanie kolęd.
Mogłabym napisać jeszcze co nieco, ale na tych wiadomościach skróconych zakończę, życząc miłym Czytelnikom
w imieniu Zespołu „Złota Jesień” – Do Siego Roku 2020!
Krystyna Nabiałek

WIEŚCI Z PRZEDSZKOLA
Grudzień przywitał nas zapachami pieczonych pierników
i choinek.
Stało się już tradycją, że dzieci pieką i przyozdabiają pierniki, które potem dają w prezencie najbliższym. Każda grupa już
na początku miesiąca mogła poszczycić się choinką przepięknie
ubraną przez naszych podopiecznych, często ozdobami samodzielnie wykonanymi. „Liski” zawiesiły własnoręcznie wykonane ozdoby z zimnej porcelany.
Zanim dzieci odwiedził Gwiazdor na naszych milusińskich
czekało jeszcze wiele atrakcji. 6 grudnia Mikołaj zaskoczony
czystością butów przedszkolaków zostawił każdemu prezent.
„Smerfy” i „Pszczółki” dołączyły do ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci Uczą Rodziców”. Celem akcji jest zwiększenie

poziomu bezpieczeństwa najmłodszych oraz zachęcenie dzieci
do rozmowy z rodzicami. „Smerfy” wybrały się do schroniska
w Skałowie, gdzie dowiedziały się, jak bezpiecznie zachowywać
się w kontakcie z psem. Dziękujemy rodzicom za zakup karmy
dla mieszkańców schroniska. Grupy 5 i 6-latków brały udział
w warsztatach Akademii Przestrzeni, prowadzonych przez pracowników UAM, a ﬁnansowanych przez Unię Europejską.
„Wesołe Zajączki” przygotowały świąteczne zajęcia otwarte dla
swoich rodziców.
W grudniu nie zabrakło również wycieczek. „Smerfy”
i „Wesołe Zajączki” były w fabryce bombek w Gnieźnie. „Krasnale” i „Krasnoludki” zaplanowały wyjazd do Muzeum Etnograﬁcznego w Poznaniu, gdzie również brały udział w warszta-
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tach świątecznych. „Krasnoludki”
i „Małpki” były na 37. Międzynarodowym
Festiwalu Filmów Młodego Widza „Ale
Kino”. Obejrzały ﬁlm pt. Lotte i zagubione smoki, dzięki któremu dowiedziały
się, do czego potrzebna jest fantazja
i jak unikać kłótni i konﬂiktów. Dzięki
uprzejmości Biblioteki i SP nr 1 przedszkolacy mogli obejrzeć przedstawienia
świąteczne.
Nadszedł wreszcie długo wyczekiwany dzień – spotkanie z Gwiazdorem.
Wszyscy byli bardzo podekscytowani,
ponieważ oprócz gościa w czerwonym
płaszczu na uroczystości gościliśmy Burmistrza Szymona Matyska, Wiceburmistrza Waldemara Biskupskiego i Kierownik Paulinę Bankiewicz. Dzieci po
przedstawieniu Jasełek i Zimowej opowieści wigilijnej otrzymały prezenty od
Świętego. Dziękujemy Gwiazdorom,
którzy uświetnili uroczystość gwiazdkową

w przedszkolu na ul. Średzkiej i ul. Miłosza. „Misie”, „Wesołe Zajączki” i „Krasnoludki” zaprezentowały przedstawienia świąteczne także swoim rodzicom.
Zdjęcia z uroczystości i wyjazdów można obejrzeć na stronie internetowej.
Przedszkole Miejskie

PODZIĘKOWANIE
Ośrodek Pomocy Społecznej składa podziękowania Kołu Pszczelarzy w Kostrzynie za przekazane słoje miodu, który wzbogacił i wydobył smak świątecznych potraw pojawiających się na stołach potrzebujących rodzin
zamieszkałych na terenie naszej gminy. Dzięki oﬁarności Koła więcej osób może poczuć smak tej wyjątkowej,
lejącej słodyczy.
Z wyrazami wdzięczności,
Agnieszka Piasecka
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

WIEŚCI Z BIBLIOTEKI

6 grudnia do Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nadeszła
kolejna dźwiękowa pocztówka, tym razem z Czech! Przedstawienie w wykonaniu muzyków z Agencji Artystycznej Art-Bonsai przybliżyło dzieciom tradycje, zwyczaje i język naszych
południowych sąsiadów. Podczas zabawy w poszukiwanie Cy-

piska mali widzowie poznali budowę klarnetu,
zatańczyli skoczną polkę, a na koniec pięknie
się uśmiechnęli, pozując do wspólnego zdjęcia.
Jednym ze świątecznych akcentów w naszej
bibliotece był spektakl pt. Świąteczny dar –
magia i czar w wykonaniu aktorów Teatru
„Maska” z Krakowa, którzy odwiedzili nas
12 grudnia. Główny bohater, Tygrysek, dzięki
Królikowi i Reniferowi dowiedział się, jaką
magiczną moc posiadają trzy proste słowa:
proszę, dziękuję i przepraszam. Przekonał się
też, że zawsze warto pomagać, a przyjaciele
bywają niezastąpieni w codziennych sytuacjach.
Oczywiście nie zabrakło podczas spotkania
najważniejszej postaci, czyli Św. Mikołaja,
który rozdał dzieciom słodkie upominki.
13 grudnia Oddział dla Dzieci i Młodzieży
gościł grupę „Smerfów” z Przedszkola Miejskiego. W świąteczny nastrój wprowadziło dzieci opowiadanie
Gloria, gloria... ze zbiorku pt. Najpiękniejsze opowieści
o Świętym Mikołaj. Pozostały czas upłynął na wykonaniu kolorowanki.
A.Kukla, A.Nowacka
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DOBRA KSIĄŻKA – BIBLIOTEKA POLECA I ZAPRASZA
Iza Komendołowicz, Rozwód po polsku. Strach i nadzieje, Wydawnictwo WAB.
Rozwód po polsku czyli ... i że Ci nie odpuszczę, aż do śmierci. Rozpad małżeństwa to jedna z najbardziej stresujących sytuacji w życiu każdego człowieka. Najczęściej wiąże się z ogromnym wstrząsem, napięciem, poczuciem
straty i winy. Oznacza skrajne emocje, z nienawiścią włącznie. Mało kogo stać wówczas na dystans. Autorka
przytacza dziesiątki bulwersujących relacji osób będących w trakcie i po rozwodzie, a także opowieści ich adwokatów i psychoterapeutów.
Weronika Wierzchowska, Nie przestałyśmy być kobietami, Wydawnictwo Prószyński i S-ka.
Niezwykła powieść o dziewczynach, którym wojna odebrała beztroską młodość, rodziny i ojczyznę. Dorastały na
nieludzkiej ziemi w sowieckich kołchozach i syberyjskich tartakach. Większość z nich nie miała nawet dwudziestu
lat, gdy wstępowały do armii, co było jedyną nadzieją na powrót do Polski. Czy w ogniu wojennych intryg jest szansa
na kobiecą przyjaźń? I czy miłość w cieniu śmierci jest zawsze silniejsza?
David Williams, Trefny tatuś, Wydawnictwo Mała Kurka.
Ojców można spotkać we wszystkich kształtach i rozmiarach. Zdarzają się grubi i chudzi, wysocy i niscy. Bywają
też hałaśliwi lub spokojni. Ale są również tacy, którzy zadają się z typami spod ciemnej gwiazdy… I właśnie o tym
jest ta historia (wiek 7+).

KOSTRZYŃSKIE PRZYSMAKI
PEŁNOZIARNISTE NALEŚNIKI
70g mąki pełnoziarnistej
1 jajko
100 ml mleka 1,5% tłuszczu
szczypta soli
olej rzepakowy

owoce
jogurt naturalny
dżem 100% owoców
Składniki na ciasto miksujemy (mąka
pełnoziarnista, jajko, mleko, szczypta
soli). Ręcznik papierowy natłuszczamy
olejem i smarujemy nim patelnię. Przygotowujemy naleśniki.
Podajemy z jogurtem naturalnym,
dżemem 100% owoców i owocami (porcja
na ok. 3 sztuki).

PEŁNOZIARNISTE RACUCHY

1 jabłko
1 szklanka keﬁru
1 jajko
1 szklanka mąki pełnoziarnistej
1/2 łyżeczki sody oczyszczonej
szczypta soli
1 łyżeczka miodu/ ksylitolu
olej rzepakowy
dżem 100% owoców
Nieobrane jabłko kroimy na ćwiartki,
następnie na drobne paseczki. Mieszamy

wszystkie składniki na ciasto (keﬁr, jajko,
mąka, soda, sól, miód/ksylitol). Na rozgrzanej i natłuszczonej patelni smażymy
racuchy: wylewamy łyżkę ciasta, po
chwili, jak będzie to możliwe, obracamy
placuszki na drugą stronę.
Podajemy z dżemem 100% owoców.
Smacznego!
Dietetyk
Marta Szwalec
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OGŁOSZENIA DROBNE
- Manicure hybrydowy, tel.
606 511 176
- Wynajmę kawalerkę w Kostrzynie, kontakt 783 182 569; proszę
dzwonić po godz. 1800
- Przyjmę do pracy spawacza
i ślusarza, tel. 502 515 090
- Mgr pedagogiki z ponad 10-letnim doświadczeniem udzieli
korepetycji z języka angielskiego
oraz niemieckiego, tel. 799 036
661
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STRAŻACKIE WYDARZENIA
Bądźmy czujni, czad to cichy zabójca!
Trwa okres grzewczy, a wraz z nim 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 pożary sadzy w kominach z powodu
braku przeglądów kominiarskich, 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 podstawowe przepisy p. poż.
Nie pal śmieci w kotłowniach przydomowych – trując społeczeństwo – lecz segreguj odpady: to nic nie kosztuje, a zapewniamy bliskim i sobie czyste powietrze. Zdrowie i bezpieczeństwo!
Interwencje strażaków w gminie Kostrzyn:
7 grudnia – zabezpieczenie kolizji samochodu osobowego na
trasie S5.
8 grudnia – pomoc w przeniesieniu chorego do karetki pogotowia w Iwnie; zweryﬁkowanie podejrzenia ulatniającego się
gazu w Kociałkowej Górce.

9 grudnia – zabezpieczenie miejsca wypadku drogowego samochodów osobowych na trasie DK92.
10 grudnia – zabezpieczenie kolizji: laweta wpadła do rowu na
trasie S5.
11 grudnia – gaszenie pożaru sadzy w kominie budynku mieszkalnego.
12 grudnia – gaszenie pożaru sadzy w kominie budynku mieszkalnego.
14 grudnia – gaszenie pożaru sadzy w kominie budynku mieszkalnego.
15 grudnia – usuwanie wiatrołomów na drodze Kostrzyn-Klony.

16 grudnia – zabezpieczenie miejsca wypadku drogowego samochodów osobowych na Rynku w Kostrzynie; zabezpieczenie miejsca wypadku drogowego samochodu osobowego na
drodze Iwno-Sanniki.
17 grudnia – zweryﬁkowanie podejrzenia pożaru pustostanu
budynku gospodarczego.

20 grudnia – gaszenie pożaru budynku mieszkalnego.
25 grudnia – zabezpieczenie mijsca wypadku drogowego samochodu osobowego na zjeździe z S5 na trasę DK92 w Kostrzynie; gaszenie pożaru samochodu osobowego na stacji
benzynowej w Brzeźnie.
31 grudnia – usuwanie wiatrołomów w Kostrzynie.
Ryszard Kubiak
Prezes ZOMGZOSP RP w Kostrzynie

Z KRONIKI POLICYJNEJ
Kradzież kół.

W nocy z 2 na 3 grudnia w Siekierkach Wielkich dokonano kradzieży kół z samochodów marki Honda
i Toyota. Właściciele oszacowali
straty na kilkanaście tysięcy złotych.

Poszukiwani zatrzymany.

6 grudnia w Kostrzynie przy ul. Warszawskiej funkcjonariusze zatrzymali 37-letniego mężczyznę, który poszukiwany był
na podstawie Zarządzenia Sądu Rejonowego we Wrześni celem
doprowadzenia do Zakładu Karnego. Tego samego dnia został
doprowadzony do ZK w Gębarzewie do odbycia kary za kradzieże.

Także 6 grudnia na ul. Wielkopolskiej zatrzymany został 51-letni
mężczyzna, który za przestępstwo oszustwa najbliższe 1,5 roku
spędzi w więzieniu.

Skradziony w Poznaniu, odnaleziony w Kostrzynie.

9 grudnia funkcjonariusze zainteresowali się zaparkowanym
od dłuższego czasu samochodem marki Mercedes C 320, który
stał na parkingu przy ul. Warszawskiej. Brak kilku elementów wyposażenia wzbudził podejrzenia funkcjonariuszy. Po sprawdzeniu
pojazdu w policyjnej bazie danych ustalono, że samochód został
skradziony 16 października w Poznaniu na Nowym Mieście. Po
przeprowadzonych oględzinach pojazd został zabezpieczony na
parkingu specjalnym do dalszych badań.
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Włamanie do domu.

14 grudnia w godz. 1600-2200 włamano się do domu jednorodzinnego w Kostrzynie przy ul. Żeromskiego. Na miejscu czynności wykonywali policjanci kryminalni, zabezpieczono ślady
kryminalistyczne. Przeprowadzono przeszukanie terenu z użyciem psa służbowego. Postępowanie prowadzi KP w Kostrzynie.

Kradzież prądu.

20 grudnia ujawniony został nielegalny pobór energii elektrycznej w Drzązgowie. Prąd czerpany był bez umowy o dostar-

czanie energii elektrycznej. Oprócz kary, jaka przewiduje KK,
odbiorca musi liczyć się także z karą pieniężną nakładaną przez
Zakład Energetyczny.

Nietrzeźwy kierujący.

22 grudnia w Siekierkach Wielkich zatrzymany został 44-letni kierujący samochodem marki VW. Mężczyzna prowadził
auto w stanie nietrzeźwości wynoszącym prawie 2,9 promila
alkoholu we krwi. Stracił prawo jazdy, a za swój czyn odpowie
przed Sądem.

KOMUNIKAT
Walne zgromadzenie sprawozdawcze członków Koła PZW Kostrzyn za rok 2019 odbędzie się
26 stycznia 2020 roku o godz. 1000 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kostrzynie, ul. Dworcowa 5.

ROZMOWA „NA STRONIE”
Z Michałem Janiakiem, nowym Prezesem KKS 1922 „Lechia” Kostrzyn,
rozmawiali Małgorzata Kemnitz i Łukasz Szał
z Wydziału Oświaty, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Kostrzynie.
MK/ŁS: Panie Michale, 13 grudnia został Pan wybrany
na funkcję Prezesa KKS 1922 Lechia Kostrzyn, wcześniej był
Pan także kierownikiem jednej z sekcji młodzieżowych klubu.
Proszę powiedzieć, od jakiego czasu działa Pan w kostrzyńskim sporcie oraz z kim przyjdzie Panu współpracować
w nowym zarządzie kostrzyńskiej Lechii?
MJ: Z Klubem związałem się w 2013 roku, kiedy mój starszy
syn Filip rozpoczął swoją przygodę z piłką w naszym klubie.
Właśnie wtedy z rodzicami, którzy wybrali mnie na kierownika
drużyny, rozpoczęliśmy treningi i rozgrywki jako najmłodszy
zespół żaków. W grudniu minionego roku na walnym zebraniu
sprawozdawczym wyborczym został wybrany nowy zarząd,
który wybrał mnie na nowego prezesa KKS Lechia Kostrzyn. W skład
zarządu zostali wybrani Wojciech
Sieiński, Adam Iwański, Tomasz
Bastian, Marcin Roszkowiak oraz
Rafał Piotrowski. Jesteśmy młodym
zarządem z pomysłami, wykazujemy
gotowość do pracy i nie boimy się
nowych wyzwań.
MK/ŁS: Objęcie nowej funkcji
wiąże się zawsze ze zmianami, jakie są Pana plany dotyczące działalności kostrzyńskiego klubu?
MJ: Mamy bardzo dużo pomysłów, o których ciężko w tej chwili
opowiadać, gdyż musimy wszystko
zweryﬁkować i wdrążyć się w działanie klubu. Naszym priorytetem jest
odbudowanie wizerunku Lechii na
tle naszej gminy, chcemy dążyć do
tego, aby młodzi piłkarze bardziej
utożsamiali się z klubem oraz, co
najważniejsze, by było coraz więcej

wychowanków naszego klubu w drużynie seniorskiej, którą
prowadzi trener Tomasz Nawrot. Będziemy dążyć do tego, aby
na meczach było więcej kibiców, mieszkańców naszej gminy
wspierających zespół z trybun. Stadion musi zacząć żyć i być
miejscem spotkań mieszkańców w miłej atmosferze w czasie
wolnym.
MK/ŁS: Proszę przypomnieć naszym czytelnikom, ile
w tej chwili sekcji prowadzonych jest przez klub?
MJ: Na dzień dzisiejszy mamy w klubie sześć sekcji grup
młodzieżowych. Trzy z nich reprezentują nasze miasto w rozgrywkach Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Juniorów
młodszych trenuje Mariusz Wiliński, trampkarzy Artur Chmiel,
a młodzików Rafał Wiąz i Damian
Korcz. Oprócz tego mamy trzy
sekcje biorące czynny udział
w rozgrywkach na terenie naszego
powiatu. Są to orliki, żaki oraz
skrzaty, te trzy sekcje trenowane są
przez Marcina Roszkowiaka oraz
Rafała Piotrowskiego. W struktury
klubu wchodzi również sekcja szachistów, którą prowadzi Grzegorz
Spiżewski, licząca dziewięciu zawodników i biorąca udział w Wielkopolskiej Lidze.
MK/ŁS: Funkcja prezesa wiąże się z wieloma obowiązkami,
o czym wspomnieliśmy wyżej,
a co robi Pan w czasie wolnym?
MJ: W czasie wolnym najważniejsza jest dla mnie rodzina, żona
Małgorzata, dwóch synów: Filip
(w wieku 13 lat, który jest kapitanem naszych młodzików) i Tomasz
(w wieku 9 lat). Obaj uczęszczają
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do SP 2 w Kostrzynie. Poza tym lubię sport, w szczególności
piłkę nożną, bieganie po terenach naszej gminy oraz wędkowanie razem z synem.
MK/ŁS: Ma Pan za sobą ogromne doświadczenie wojskowe, czy przybliżyłby Pan ten temat naszym czytelnikom?
MJ: Na dzień dzisiejszy jestem na emeryturze i pracuję
w sklepie ogólnobudowlanym na terenie naszego miasta.
W 2019 roku zakończyłem swoją służbę wojskową, którą pełniłem przez 21 lat. W trakcie mojej służby dla kraju zajmowałem
różne stanowiska służbowe, począwszy od kierowcy z Komendantem Wojskowej Straży Pożarnej włącznie. Jestem weteranem
misji zagranicznych, w 2004 roku służyłem w Polskim Kontyn-

gencie Wojskowym w Składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku oraz w 2009 roku w Polskim
Kontyngencie Wojskowym w Islamskiej Republice Afganistanu.
Na sam koniec chciałbym podziękować za oddane głosy
na mnie oraz członków zarządu. Wybór ten przyjmujemy jako
jednoznaczny wyraz zaufania do całego zarządu, a także mojej osoby. Zrobimy wszystko, żeby was nie zawieść. W imieniu własnym oraz całego zarządu pragnę podziękować ustępującemu Zarządowi za pracę, którą wykonywali na rzecz
naszego klubu za swojej kadencji, a wszystkim mieszkańcom
naszej gminy życzyć Wszystkiego Najlepszego w Nowym
Roku 2020.

KRONIKA SPORTOWA
PODSUMOWANIE SEZONU WALKI KOSTRZYN
W sobotę 14 grudnia, po Walnym
Zgromadzeniu Stowarzyszenia Walka
Kostrzyn, podsumowano sezon pod
względem sportowym, ﬁnansowym
i organizacyjnym. Nasi reprezentanci w 2019 roku przejechali
na maratonach MTB 3152 kilometry, przebiegli 1811 kilometrów
oraz strzelili 16 bramek. W tym roku organizowaliśmy VI Turniej
Halowej Piłki Nożnej, VII Turniej dla Szkół Podstawowych,
V Turniej Siatkówki Plażowej, piątą edycję treningów „Walka
z (Za)Dyszką”, kolejny bal karnawałowy i największą sportową
imprezę w naszym wykonaniu – IV Bieg Pieczonej Pyry. Po raz
kolejny udało nam się także uczestniczyć w Szlachetnej Paczce,
a przed końcem ubiegłego roku zorganizować racowisko od
kostrzyńskiego rynku do ronda im. J. Wadyńskiego z okazji
setnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
Po podsumowaniu roku przeszliśmy do wyróżnień specjalnych i nagród, i tak przyznano następujące wyróżnienia: Jowicie
Kruczkowskiej-Otto i Grzegorzowi Banaszakowi za przebiegnięcie 1000 kilometrów w barwach Walki Kostrzyn, Dariuszowi Adamskiemu i Michałowi Wawerowi za przejechanie
2000 kilometrów na maratonach MTB w barwach Walki Kostrzyn, Dominikowi Formankowi i Szymonowi Walkowiakowi
za największą frekwencję na piłkarskich treningach, Rafałowi
Czarneckiemu za przebiegnięcie Korony Maratonów (6 maratonów w 2 lata), Monice Szał za przebiegnięty pierwszy maraton
w życiu, Remigiuszowi Jackowi Szymańskiemu za zdobycie

WALKA KOSTRZYN Z NOWYM
ZARZĄDEM!
W sobotę 14 grudnia 2019 roku odbyło się Walne Zgromadzenie członków stowarzyszenia, podczas którego wybraliśmy
nowy zarząd i komisję rewizyjną. Do zarządu weszli: Prezes –
Łukasz Szał, Wiceprezes – Arkadiusz Adamski, Sekretarz –
Marcin Otto oraz Skarbnik – Maciej Szymański. Komisję Rewizyjną będą stanowić: Przewodniczący – Mateusz Nadolny,
Zastępca przewodniczącego – Szymon Walkowiak, Członek –
Wojciech Sieiński. Dziękujemy dotychczasowym członkom
zarządu i komisji za pracę na rzecz stowarzyszenia przez ostatnie dwa lata.
Walka Kostrzyn

trzeciej z rzędu Korony Półmaratonów (5 półmaratonów w jednym roku), Michałowi Wawrowi za największą liczbę przejechanych kilometrów na zawodach MTB – 634, Monice Szał za
największą liczbę przebiegniętych kilometrów – 265. Wybrano
także: przodownika pracy – Łukasza Szała, najlepszego rowerzystę – Michała Wawera (sukcesy: 2 miejsce w kat. wiek. Gogol
MTB Dolsk, przejechanie 634 kilometrów w 2019 roku, największa ilość startów w zawodach: 16), najlepszą biegaczkę –
Monikę Szał (pierwsze miejsca w kat. wiekowej na biegach:
III Biegu Podkowy w Skokach, VII Kurdeszowej (Za)Dyszce,
Kleszczewskiej Tartanowej Piątce, największa ilość startów
w zawodach wśród kobiet: 15), najlepszego biegacza – Marka
Bogusza (miejsce w kat. wiekowej na Agrobex Wartka Piątka,
2. miejsca w kat. wiekowej na: Agrobex Zalasewska Piątka,
Botanicznej Piątce, VI Marcelińskim Biegu Jesiennym, 6. Wieczornej Marcelińskiej Dysze, VII Kurdeszowej (Za)Dyszce,
3. miejsce w kat. wiekowej – Dziewicza Góra Biega, 2. miejsce
w ilości startów w zawodach: 15) najlepszego sportowca – Grzegorza Banaszaka (6. miejsce w kat. OPEN na Nocnym Biegu
Świętojański w Kaliszu – 70 km w 7 godzin i 12 minut, 4. miejsce w kat. PSP i Samorządowiec, na VII Kurdeszowej (Za)Dyszce, przebiegnięcie 394,7 km w 2019 roku, największa ilość
startów w zawodach: 20). Po podsumowaniu przyszedł czas
na życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne oraz na rozmowy
co do planów na kolejny rok.
Walka Kostrzyn
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NOWY ZARZĄD KKS 1922 LECHIA
KOSTRZYN!
Na walnym zebraniu klubu sportowego KKS 1922 Lechia
Kostrzyn, które odbyło się 13 grudnia 2019 roku wybrano
nowy Zarząd klubu: Michał Janiak – Prezes, Wojciech Sieński – Wiceprezes, Adam Iwański – Sekretarz, Tomasz Bastian
– Skarbnik, Rafał Piotrowski – Członek Zarządu, Marcin
Roszkowiak – Członek Zarządu. Serdeczne gratulacje dla
nowego Zarządu i podziękowania za pracę i zaangażowanie dla
ustępującego Zarządu z Prezesem Markiem Wojciechowskim
na czele.
Lechia Kostrzyn

MISTRZOSTWA ŚWIATA KOBIET W UNIHOKEJU
W dniach 7-15 grudnia 2019 roku w szwajcarskim Neuchâtel
odbyły się Mistrzostwa Świata Kobiet w unihokeju. Wśród
16 reprezentacji znalazła się wychowanka UKS Victoria Gułtowy, bramkarka Kamila Kotecka, obecnie grająca w ekstraligowej,
seniorskiej drużynie PKS MOS Zbąszyń.
W grupowej fazie Polki skrzyżowały swoje kije z reprezentacjami Finlandii, Szwajcarii i Niemiec. Po zajęciu 3. miejsca
traﬁły w barażach play-oﬀ na Australię (wygrana 10:3), następnie
w ćwierćﬁnale na Czechy (przegrana 4:11), później w barażu
o miejsca 5.-8. na reprezentację Łotwy (wygrana 6:1) i w końcu
w walce o 5. m. na Słowację (wygrana 8:4).
Kamila Kotecka od pierwszej do ostatniej minuty zagrała
w najważniejszych meczach mistrzostw, tj. przeciwko Łotwie
i Słowacji, które decydowały, które miejsce w czempionacie

globu zajmie reprezentacja Polski. Nasza zawodniczka mimo
młodego wieku (17 lat) i stresu związanego z debiutem na Mistrzostwach Świata poradziła sobie świetnie między słupkami
naszej reprezentacji. Kamila wśród wszystkich bramkarek
zajęła 3. m. pod względem skuteczności – 86% (ilość strzałów
do bramki do ilości obronionych strzałów).
Ostatecznie Polska zajęła 5. miejsce, jest to najlepszy wynik
w historii Polskiego Unihokeja na seniorskich Mistrzostwach
Świata. Przed nami uplasowały się jedynie 4 światowe potęgi
unihokeja: Szwecja, Szwajcaria, Finlandia i Czechy.
Ze swojej strony Zarząd UKS Victoria Gułtowy oraz zawodnicy naszego klubu serdecznie gratulują Kamili i życzą jej dalszych sukcesów na następnych, międzynarodowych imprezach
unihokejowych.
Krzysztof Zawadzki
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KS „SOKOŁY” KOSTRZYN WE WRZESIŃSKIEJ LIDZE SIATKÓWKI!
Kostrzyńskie „Sokoły” w listopadzie
przystąpiły do rozgrywek Wrzesińskiej
Rekreacyjnej Ligi Siatkówki Halowej.
W I lidze zawodnicy z Kostrzyna rywalizują z siedmioma drużynami. W tabeli
prowadzi zespół LOOK-REH (14 pkt.)
przed Nicolausem Powidz (13 pkt). Sokoły po sześciu rozegranych spotkaniach
mają na koncie 3 punkty z 4 wygranymi
setami i bilansem małych punktów 363473, zajmują ósme miejsce. Do tej pory
„Sokoły” rywalizowały z zespołami LOOK-REH (0:3), Orlik Miłosław (0:3),
Milesza Targowa Górka (0:3), Pelikan
Żydowo (0:3), Nicolaus Powidz (1:3),
jedyną wygraną kostrzyńscy siatkarze
odnieśli z Piastem Łubowo, wygrywając
3:1 (25:16; 25:16; 23:25; 25:19). Wrzesińska Liga trwa do 26 kwietnia, będziemy
informować w kolejnych numerach
o postępach kostrzyńskiej drużyny.
Łukasz Szał

KOSTRZYŃSCY PIŁKARZE W NOWY ROK ROZPOCZĘLI SEANS SPORTOWY
W Nowy Rok o godz. 1200 zgodnie z wieloletnią tradycją piłkarze Lechii Kostrzyn rozegrali pierwszy w tym roku mecz.
Przyjacielskie spotkanie kombinowanych drużyn składających się z zawodników old-boyów, seniorów i juniorów zakończyło się
wynikiem 7:7, a najcelniej strzelał Zygmunt Popławski, zdobywca 3 bramek.
K.M.

PODSUMOWANIE SEZONU SZYBOWCOWEGO
W tym roku brałem udział w kilkunastu zawodach, ale po
podsumowaniu sezonu największym osiągnięciem dla mnie
okazało się zajęcie dziewiątego miejsca w rankingu Kadry Narodowej w kategorii F1A na 54 startujących zawodników. Na
drugim miejscu postawiłbym obronę i zdobycie po raz drugi
z rzędu Pucharu Polski w kategorii F1K (modele silnikowe na
CO2). Do tej kategorii buduję modele od podstaw we własnym
zakresie i trzeba dodać, że model o rozpiętości skrzydeł ok.
90cm waży średnio od 75-80 g. Okazało się również, że jestem
pierwszym członkiem Aeroklubu Poznańskiego, któremu udało
się ten puchar zdobyć, i to dwukrotnie. Warto wspomnieć, że
Aeroklub Poznański niedawno obchodził 100-lecie działalności.
Tym bardziej jestem z tego faktu dumny.
Brałem również udział w dwóch zawodach zaliczanych do
Pucharu Świata, w których w kategorii F1A Standard zająłem
dwukrotnie pierwsze miejsce.
Bardzo ucieszyła mnie możliwość organizacji zawodów
w kategorii F1N (tzw. rzutki) w moim rodzinnym Kostrzynie.
Tu ślę ogromne podziękowania dla Burmistrzów – Szymona
Matyska oraz Waldemara Biskupskiego, którzy również brali
udział w tych zawodach, przyczyniając się do zdobycia Pucharu
Aeroklubu Poznańskiego w tej kategorii.
Chciałbym jeszcze gorąco podziękować kilku osobom, bez
których zorganizowanie tych zawodów byłoby raczej niemożliwe, tj. radnemu Tomaszowi Janiakowi oraz jego żonie Małgosi,
Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Adamowi Grzelakowi, Łukaszowi Szałowi oraz Ewelinie Matysek, która również włożyła

ogromny wysiłek w zorganizowanie wystawy moich modeli.
Wystawa ta miała na celu przybliżenie młodzieży tego hobby
oraz zachęcenie ich do zajęcia się tą dyscypliną sportową. Bo
trzeba nadmienić, że modelarstwo jest sportem zatwierdzonym
przez Ministerstwo Sportu i w tej dyscyplinie odbywają się Mistrzostwa Polski, Europy oraz świata. W zeszłym roku Reprezentacja Polski wywalczyła zespołowo I miejsce w Mistrzostwach
Świata, wyprzedzając o 19 sekund reprezentację Rosji, co odbiło
się szerokim echem. Mała różnica czasowa w kilkudziesięciu
lotach to najlepszy przykład na to, jak wyrównany jest poziom
zawodników i ile wysiłku trzeba włożyć, by stanąć na podium.
Miło by było, gdyby udało się zainteresować młodzież tym
twórczym i przyjemnym sportem, z którego można czerpać przyjemność, a jednocześnie rozwijać zdolności manualne (często
tak bardzo brakujące dzisiejszej młodzieży), uczyć cierpliwości,
wytrwałości, umiejętności przegrywania, nie poddawania się
po niepowodzeniach, a także podwyższać swoje umiejętności
w tworzeniu coraz to bardziej precyzyjnych i skomplikowanych
konstrukcji.
W tej chwili przygotowuję się już do nowego sezonu. W tym
celu zamówiłem już model „wyczynowy” klasy F1A o wartości
kilku tysięcy złotych, niemniej jednak jego zakup nie gwarantuje
zwycięstw czy zajmowania czołowych lokat, aczkolwiek może
mi w tym bardzo pomóc.
Nie mogę zapomnieć o nieocenionym wkładzie w moje sukcesy Radosława Oporowskiego, instruktora Średzkiej Modelarni,
od którego zdobyłem całą wiedzę na temat modeli swobodnie
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latających. W chwili obecnej jest on dla mnie kolegą i mentorem. Drugą również bardzo ważną osobą, bez której osiągnięcie
sukcesów nie miało by miejsca, jest mój kolega przez duże „K”
– Robert Mandziak. Jego znajomość najnowszych technik druku
3D, precyzyjnej obróbki metali, a mówimy tu o tysięcznych milimetra, jest nie do przecenienia w naszej pracy modelarskiej. On
sam, jego 9-letni syn Marek i 13-letni Marcel też są modelarzami
z dość sporym dorobkiem sportowym.
Najważniejszą osobą, której należą się podziękowania z całego serca, jest moja żona Marzena, która czynnie uczestniczy
w moim życiu modelarskim, spędzając ze mną czas, często do
późnych godzin nocnych i biorąc udział w przygotowaniach
do zawodów. Jej umiejętność motywowania mnie jest nie do
przecenienia, za co jestem jej ogromnie wdzięczny. Nie wy-

obrażam sobie wykrzesania z siebie takich pokładów energii do
tak czynnego uprawiania tego sportu bez jej pomocy i wsparcia.
Na koniec chciałbym wymienić moje osiągnięcia za rok
2019: 1. miejsce w kategorii F1K Krosno, 1. miejsce w kategorii
F1K Kamień Śląski, zdobycie Pucharu Polski w kategorii F1K,
tytuł Drużynowego Wicemistrza Polski w kategorii F1A Turbia,
tytuł Drużynowego Wicemistrza Polski w kategorii F1K Kamień
Śląski, tytuł Drużynowego Wicemistrza Polski w kategorii F1A
Standard Trzciniec Broczyno, 3. miejsce w kategorii F1A Standard Turbia, 3. miejsce w kategorii F1A Standard Podlodów, Poland Cup – 1. miejsce w kategorii F1A Standard Ułęż Podlodów
(zawody zaliczane do Pucharu Świata), Euro Chalenge Krosno
Cup – 1. miejsce w kategorii F1A Standard Podlodów.
Rafał Wagner

34

35

36

37

38

39

