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SŁOWEM WSTĘPU
Wygląda na to, że zima złożyła broń i podpisała kapitulację na ten rok. Mimo kilku chłodnych nocy z temperaturami około zera
od ponad dwóch miesięcy mamy niezmiennie wiosenną aurę – w części ogrodów wychylają się nawet nieśmiało spod ziemi krokusy
i tulipany. Miejmy nadzieję, że „pierwszy” śnieg nie zaskoczy nas w maju, jak zdarzyło się to kilka lat temu. Do tego czasu wszystkie sanki i ciepłe rękawiczki będą pochowane głęboko w szafach i garażach – jeśli w ogóle ktoś po nie sięgnął w ostatnim czasie.
Mimo braku typowych zimowych rozrywek, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury stanął na wysokości zadania i zorganizował dla
małych kostrzyniaków pełne atrakcji i zabawy ferie zimowe. Jak co roku, duża grupa dzieci uczestniczyła w warsztatach wyjazdowych, jeszcze większa brała udział w zajęciach organizowanych w budynku MGOK-u. Więcej przeczytacie Państwo na stronie 14.
Początek roku kulturalnego wiąże się z dużą ilością ciekawych wydarzeń. Za nami już to związane z Dniem Babci i Dziadka,
a przed nami cała lista koncertów, spotkań i imprez sportowych, na które serdecznie zapraszamy. Więcej szczegółów na poszczególnych plakatach!
A już w marcu… nowe „Kostrzyńskie ABC”!
Natalia Majchrzak
Redaktor naczelna

KOSTRZYŃSKIE AKTUALNOŚCI
Aktualny stan liczbowy
mieszkańców Gminy Kostrzyn
Wg informacji z Urzędu Stanu
Cywilnego stan mieszkańców naszej
gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku
był następujący: mieszkańców zameldowanych na stałe – ogółem
18 031, to jest o 149 osób więcej niż przed rokiem. W 2019 roku
urodziło się 197 dzieci, a zmarło 146 mieszkańców. W minionym
roku w mieście Kostrzynie mieszkały 9 353 osoby, a na terenie
wszystkich wsi zamieszkiwało 8 678. Czasowo zameldowanych
w gminie Kostrzyn było 328 mieszkańców, w tym w mieście
235 osób, a na wsiach 93 osoby różnych narodowości, głównie
Ukraińcy oraz Białorusini, Brazylijki, Turcy, Syryjczycy,
Nigeryjczycy, Izraelici, Włosi, Mołdawianie i Filipinki. W tej
liczbie czasowo zameldowanych Polaków w mieście były
62 osoby, a na wsiach 29 osób.

łecznemu i kapitanowi WP w stanie spoczynku. Uroczystość
zakończyła się słodkim poczęstunkiem z kawą oraz wręczeniem
przez przedstawicielki Ośrodka Pomocy Społecznej paczek
świątecznych, ufundowanych przez kostrzyńskich sponsorów.

Ku chwale Niepodległości i Powstania Wlkp.
Poczta Polska dla uczczenia rocznic patriotycznych wprowadziła do obiegu arkusik składający się z 6 znaczków pocztowych poświęconych bohaterom niepodległości. Na jednym

Noworoczne spotkanie kombatantów
Na zaproszenie Burmistrza Gminy Kostrzyn i Ośrodka Pomocy Społecznej miało
miejsce w restauracji „Biesiada” doroczne
spotkanie członków i podopiecznych Związku Kombatantów i B. Więźniów Politycznych. W imieniu władz samorządowych
noworoczne życzenia uczestnikom spotkania złożyła nowo mianowana Sekretarz
Gminy Kostrzyn Agnieszka Piasecka.
W części artystycznej uroczystości wystąpił
Zespół Śpiewaczy „Złota Jesień”, prezentując bogaty program pieśni począwszy od
kolęd, a na Piosence o Kostrzynie skończywszy. Honorowy
członek związku Kazimierz Matysek przypomniał obecnym
czynny udział członków stowarzyszenia w uroczystościach
patriotycznych w minionym 2019 roku. Podziękował jednocześnie b. dyrektorowi kostrzyńskiego gimnazjum Markowi Dobskiemu za opiekę młodzieży nad pocztem sztandarowym
kombatantów i jego prezentację podczas różnych obchodów.
Serdeczne gratulacje odebrał prezes Związku Kombatantów
w Kostrzynie Bogumił Wilczyński z okazji wręczenia mu
w czasie uroczystości wojewódzkiej w Biedrusku orderu
„Pro Patria”, przyznanego przez Urząd do Spraw Kombatanckich
i Osób Represjonowanych jako wieloletniemu działaczowi spo-

z nich przedstawiono postać generała broni Józefa Hallera, a na
drugim dowódcę Powstania Wielkopolskiego generała broni
Józefa Dowbora Muśnickiego. Odrębny znaczek pocztowy
wydany został z okazji 100-lecia stosunków dyplomatycznych
z USA. Pokazano na nim J. Ignacego Paderewskiego i prezydenta Woodrowa Wilsona. Wszystkie znaczki w cenie 3,30 zł
każdy.

Komitet obchodu Roku Ewarysta Estkowskiego
Pod przewodnictwem Zastępcy Burmistrza Waldemara Biskupskiego odbyło się 20 stycznia br. zebranie organizacyjne
Komitetu Obchodów Roku Ewarysta Estkowskiego, powstałego
na podstawie uchwały Rady Miejskiej. Wzięli w nim udział
przedstawiciele placówek oświatowych z całej gminy, radni
i społecznicy. Omawiano różne propozycje do przyszłego kalendarza imprez upamiętniających 200-lecie urodzin słynnego pedagoga. Jedną z pierwszych będzie wystawa w gmachu biblioteki, urządzona w lutym br. wspólnymi siłami Biblioteki Publicz-
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nej Miasta i Gminy i Izby Muzealnej Ziemi Kostrzyńskiej.
Szkoła Podstawowa nr 1 im. E.Estkowskiego wystawi m.in.
obraz sceniczny pt. Ewaryst Estkowski w Kostrzynie Rok 1855,
autorstwa nauczyciela szkół wielkopolskich i regionalisty Stanisława Pomykaja. Przewidziane są też imprezy plenerowe, takie
jak rajd rowerowy do Drzązgowa.

Ciekawostka o Ewaryście Estkowskim
Wieś Drzązgowo – w której urodził się w 1820 roku nasz
znakomity pedagog – należała wówczas do powiatu średzkiego,
stanowiąc odrębny obwód wójtowski, w skład którego wchodziły wieś Drzązgowo, wieś Wysławice i folwark Sokolniki Drzązgowskie. Obydwie wsie należały do parafii Grodziszczko
w dekanacie kostrzyńskim, gdzie Ewaryst Estkowski został
ochrzczony. W Drzązgowie liczącym 15 domów mieszkało
129 mieszkańców.

Ekrany akustyczne przy torach chronią nasz słuch
Dzięki inwestycjom, jakie prowadzone są w rejonie stacji
kolejowej w Kostrzynie przez Poznańską Kolej Metropolitalną,
po obydwu stronach torów kolejowych biegnących z Poznania
przez Kostrzyn do Wrześni ustawiane są niezbyt wysokie – ok.
2 m – ekrany dźwiękochłonne. Te estetyczne osłony mają
na celu wyciszyć hałas, jaki powodują głośno przejeżdżające
pociągi, a tym samym ochronić słuch mieszkających w pobliżu
torowisk mieszkańców Kostrzyna.

niczki wcześniej prowadziły ochronkę dla dzieci w Iwnie, a po
przybyciu do Kostrzyna przez wiele lat w naszym mieście.
Służyły zawsze pomocą ludziom chorym, biednym i opuszczonym. Obecnie w naszej paraﬁi zamieszkują 3 siostry.
K.M.

Nowe książki dla SP Brzeźno
Na przełomie 2019 i 2020 roku odbywała się zbiórka książek
dla Szkoły Podstawowej w Brzeźnie, organizowana przez biuro
Posła na Sejm RP, Bartłomieja Wróblewskiego. Dzięki tej inicjatywie zgromadzono ponad 600 egzemplarzy podręczników
szkolnych, słowników, lektur oraz innych książek, które przydadzą się młodzieży szkolnej podczas edukacji w tej szkole.
Przekazanie biblioteczki miało miejsce w SP w Brzeźnie
w poniedziałek 10 lutego.

Dla babć i dziadków
25 stycznia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury miał
miejsce koncert dedykowany kostrzyńskim seniorom, z okazji
ich święta – Dnia Babci i Dziadka. Dla gości występował Paweł

Stuletni jubileusz Sióstr Służebniczek
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia
NMP w Kostrzynie obchodzi w tym roku 100-lecie działalności
w naszej paraﬁi. Osiedliły
się one w obecnym domu
(willi) przy ul. Poznańskiej
17 w kwietniu 1920 roku,
w obiekcie przekazanym
miastu przez hrabinę
Sewerynę Mielżyńską
z Iwna. Siostry Służeb-

Gołecki, znany piosenkarz i wykonawca, który zaprezentował
na scenie swoje największe przeboje. Publiczność długo jeszcze
nuciła hity muzyka, opuszczając „Kostrzyniankę” z uśmiechem
na ustach.
N.M.

WIADOMOŚCI GMINNE
NIEBAWEM RUSZY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
W SIEKIERKACH!
31 stycznia otwarty został przetarg
na budowę boiska wielofunkcyjnego
przy Szkole Podstawowej w Siekierkach. Najtańszą ofertę złożyła ﬁrma Sodex Sp. z o.o. z siedzibą
w Suchym Lesie. Wartość inwestycji ma wynieść 316 tysięcy
złotych. Procedura przetargowa jest w toku. Gmina wskazała
termin zakończenia inwestycji na koniec maja 2020 roku.

To już piąte boisko wielofunkcyjne, które powstanie w gminie Kostrzyn po wybudowanych obiektach w Gułtowach, Brzeźnie, Czerlejnie i na Osiedlu Kórnickim w Kostrzynie.
Gminny Program Budowy Boisk Wielofunkcyjnych
zakłada jeszcze dwie inwestycje, pierwszą przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kostrzynie i drugą przy Szkole Podstawowej
w Iwnie.

NOWE OSIEDLE W KOSTRZYNIE?
Na sesji 13 stycznia br. Radni Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn podjęli uchwałę o przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie
ulic Żeromskiego i Grunwaldzkiej w Kostrzynie. Obszar objęty

planem ma wynosić około 19 ha, z czego 10 ha to teren będący
własnością gminy Kostrzyn.
Założenie prac projektowych nad planem zagospodarowania
przestrzennego zakłada dopuszczenie zabudowy wielorodzinnej
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(bloki do wysokości 5-6 kondygnacji) połączonych z funkcją
usługową oraz częścią przeznaczoną na usługi o charakterze
publicznym. Projekty planu będą omawiane podczas posiedzeń
komisji Rady Miejskiej. Zakładane jest, że Radni decyzję o podjęciu uchwały będą mogli podjąć na przełomie 2020 i 2021 roku.
Jeżeli tak się stanie, w 2021 roku gmina przeprowadzi przetarg
na sprzedaż tej nieruchomości.
Na uwagę zasługuje lokalizacja nieruchomości objętych planem: dogodne połączenie z drogą S5 i tunelem kolejowym oraz
z centrum miasta. Urząd Miejski w Kostrzynie kończy również
prace nad wykonaniem dokumentacji projektowej budowy ulicy
Storczykowej, która połączy ulice Wyszyńskiego z Grunwaldzką.
Docelowo powstanie również wzdłuż tego osiedla ścieżka pieszo-rowerowa, łącząca Kostrzyn z Czerlejnkiem.

NOWY SOŁTYS SOŁECTWA WĘGIERSKIE!
W związku z rezygnacją Mirosława Kucharskiego z pełnienia funkcji Sołtysa Sołectwa Węgierskie, 20 stycznia 2020
roku zostały przeprowadzone wybory uzupełniające na tę
funkcję.
Nowym Sołtysem został Jakub Witkowski. Serdecznie
gratulujemy i życzymy owocnej i pasjonującej pracy w samorządzie.
Mirosławowi Kucharskiemu dziękujemy za dotychczasową
pracę, zaangażowanie na rzecz Mieszkańców i życzymy wszelkiej pomyślności.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 27 stycznia 2020 roku zmarł Radny
Tomasz Janiak, wieloletni działacz samorządowy.
Tomasz Janiak w latach 2014-2020 był Radnym Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn,
a od roku 2018 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Gminy
Kostrzyn.
Jako wieloletni przedsiębiorca, a także samorządowiec z kilkuletnim stażem w Radzie
Miejskiej, posiadał ogromne doświadczenie, które pozwalało mu na podejmowanie
często niełatwych decyzji. Szeroka wiedza i Jego zaangażowanie przyczyniały się do
kształtowania nowoczesnej Gminy Kostrzyn.
Tomasz, wykorzystując doświadczenie zawodowe, potrafił zaproponować nowatorskie
rozwiązania dla mieszkańców. Jego osobiste zaangażowanie w pracę na rzecz lokalnej
społeczności przyczyniło się do rozwoju naszej gminy. Podejmowane przez Niego
inicjatywy obywatelskie, miały wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców.

RUSZA PROGRAM WYMIANY PIECÓW NA ROK 2020!
W dniach od 17 marca do 31 marca 2020 roku w Urzędzie Miejskim
w Kostrzynie przyjmowane będą
wnioski o doﬁnansowanie do wymiany
źródeł ciepła. Wnioski rozpatrywane
będą według kolejności ich wpływu do Urzędu.
Wysokość dopłaty to 80% wartości inwestycji (nie więcej niż
5 tys. zł). Dotacja może być przyznana do likwidacji istniejącego
pieca na paliwo stałe, niespełniającego wymagań jakościowych
i zakupu kotła spełniającego te wymagania. 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.
Aby uzyskać dotację na wymianę pieca, musi dojść do trwałej
likwidacji dotychczasowego źródła ciepła – pieca na paliwo stałe.
Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji.
Informacji udziela: Agata Stoińska – 61 8178 565 wew. 23
oraz Martyna Kistowska – 61 8178 565 wew. 14. Szczegółowe
informacje znajdują się na stronie internetowej: www.kostrzyn.
wlkp.pl.
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REKRUTACJA 2020/2021 DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kostrzyn.
Wniosek o przyjęcie do przedszkola lub szkoły należy złożyć
w danej placówce w terminie do 16 marca 2020 roku.
Ogłoszony zostaje również nabór do oddziału sportowego
organizowanego na poziomie klasy IV w Szkole Podstawowej
Nr 2 im. Rady Europy w Kostrzynie. W przypadku tego oddziału

nie obowiązuje rejonizacja i o przyjęcie mogą ubiegać się dzieci
z całej gminy.
Szczegóły dotyczące harmonogramu, sposobu i kryteriów
rekrutacji dostępne są na stronie www.kostrzyn.wlkp.pl.
Ponadto w terminie do 26 marca 2020 roku trwa rekrutacja
dzieci do nowego publicznego przedszkola „Bajkowa Kraina”
w Kostrzynie, które rozpocznie swoją działalność od 1 września br.
Więcej informacji na stronie: www.bajkowa-kraina.edu.pl.

INWESTYCJE W GMINIE KOSTRZYN
REMONT UL. PARKOWEJ W GUŁTOWACH
Pod koniec 2019 roku podpisana została umowa na wykonanie utwardzenia z kostki brukowej przy ulicy Parkowej w Gułtowach. Geodeta na zlecenie wykonawcy wytoczył już pas inwestycji. Prace zgodnie z deklaracją wykonawcy mają rozpocząć
się w połowie lutego. Termin realizacji to koniec kwietnia.
Wartość zadania to 120 tysięcy złotych.

KANALIZACJA UL. GRABOWEJ W SIEKIERKACH
Prace osiągnęły półmetek. Wartość zadania to blisko
900 tysięcy złotych.

ZAKOŃCZYŁY SIĘ PRACE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ
UL. RZEMIEŚLNICZEJ W KOSTRZYNIE (I ETAP)
Położono nową nawierzchnię z kostki brukowej. Koszt inwestycji to ok. 200 tysiący złotych brutto.

ŚCIEŻKA PIESZO-ROWEROWA NA UL. KÓRNICKIEJ
I CHODNIK NA UL. IGNACEWO
Trwają prace związane z budową marketu na Osiedlu Kórnickim. Inwestor przy realizacji inwestycji w Kostrzynie przekazał gminie środki w wysokości 150 tysięcy złotych na współudział w budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Kórnickiej. Pierwszy etap prac obejmie budowę ścieżki od ulicy Jana
Pawła II do ulicy Wiosny Ludów. Powstanie również bezpieczne przejście dla pieszych z azylem.
W ramach przetargu na to zadanie planowane jest również
przez gminę wybudowanie I etapu chodnika w ulicy Ignacewo.
To zadanie zrealizowane zostanie z wniosku Radnej Beaty Jankowiak. Przetarg planowany jest na przełomie lutego i marca br.

ULICA KRZYWOUSTEGO W KOSTRZYNIE W TRAKCIE REALIZACJI
Wartość inwestycji to 2 mln złotych.
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OŚWIETLENIE W SIEDLCU W BUDOWIE!
Ruszyła budowa oświetlenia dróg gminnych za budynkami
mieszkalnymi i blokami w Siedlcu. W ramach inwestycji powstanie 13 lamp. Kolejny etap prac związany jest z położeniem
nakładki asfaltowej, która planowana jest do wykonania wiosną
bieżącego roku. Inwestycja realizowana jest z wniosku Radnego
Pawła Perki.

NOWE WJAZDY NA ULICACH W SIEKIERKACH
Ulice Wspólna oraz Ogrodowa w Siekierkach zyskają nowe
utwardzone wjazdy. Inwestycja realizowana jest z wniosku
Sołtysa Włodzimierza Musielaka i Rady Sołeckiej.

BUDOWA ULICY WYSZYŃSKIEGO I LILIOWEJ TRWA
Wartość inwestycji to 5 mln złotych, a 60% tej kwoty pochodzi z doﬁnansowania ze środków zewnętrznych z Funduszu Dróg
Samorządowych.

REMONTY W SZKOŁACH
W Szkole Podstawowej w Czerlejnie powstaje sala do rehabilitacji dla uczniów niepełnosprawnych, a w Szkole Podstawowej w Siekierkach na ukończeniu są prace związane z budową
sekretariatu.
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ŚWIETLICA WIEJSKA W CZERLEJNIE
Jeszcze w I kwartale 2020 roku ruszą prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej
w Czerlejnie. Wstępna koncepcja zakłada zlokalizowanie jej na
wolnym terenie za wybudowanym boiskiem wielofunkcyjnym.
Lokalizacja ta zapewni obsługę komunikacyjną świetlicy od

ulicy Szkolnej, gdzie jest m.in parking. Ponadto umożliwi wykorzystanie boiska i placów zabaw do prowadzenia popołudniowych zajęć, nie tylko w budynku świetlicy, ale również na
obiektach przyszkolnych. Inwestycja realizowana jest z wniosku
Radnej Beaty Knopkiewicz.

ALEKSANDER DOBA W KOSTRZYNIE
15 stycznia w gościnnych progach sali „Kostrzynianka”
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury o swoich kajakowych
wyprawach przez Ocean Atlantycki opowiadał podróżnik, Człowiek Roku 2015 National Geographic – Aleksander Doba.
Opowiadaniom nie było końca, wydarzenie łącznie z odpowiedziami na pytania publiczności i podpisywaniem książek trwało
ponad 3 godziny! Wcześniej Aleksander Doba gościł w Szkole
Podstawowej w Czerlejnie, gdzie uczniom miejscowej placówki oświatowej również przybliżył specyﬁkę swoich podróży.
Organizatorami wydarzenia byli: Wydział Oświaty, Promocji
i Sportu UM w Kostrzynie, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
i Młodzieżowa Rada Miejska Gminy Kostrzyn.

Z OBRAD RADY
XVIII sesja Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn odbyła się 13 stycznia 2020 roku, radni podjęli uchwały w sprawie:
- przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej Gmidarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic Żeromskieny Kostrzyn na rok 2020;
go i Grunwaldzkiej w Kostrzynie, gm. Kostrzyn;
- zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
- zmian w budżecie gminy Kostrzyn na 2020 rok – dochody
Gminy Kostrzyn na 2020 rok;
zwiększono o kwotę 50 000,00 zł do 97 542 000,00 zł, nato- przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady
miast wydatki budżetu zwiększono o kwotę 50 000,00 zł do
Miejskiej Gminy Kostrzyn na 2020 rok;
kwoty 108 742 000,00 zł;
- zmiany uchwały nr V/52/2019 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
- ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg
gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Kostrzyn na cele
z 7 lutego 2019 roku w sprawie: zasad i trybu udzielania donie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebatacji celowej ze środków budżetu gminy Kostrzyn na doﬁnanmi ruchu – stawka ta została obniżona do 0,20 zł za 1 m2
sowanie likwidacji źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich
rozwiązaniami proekologicznymi;
dziennie zajmowania pasa drogowego.
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospoWięcej na www.kostrzyn.wlkp.pl (zakładka BIP).
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Z TEKI REGIONALISTY - Kazimierz Matysek o historii

ŻYWOT CZŁOWIEKA POCZCIWEGO, RODAKA
NASZEGO KOSTRZYŃSKIEGO
Wspomnienia Łukasza Wróblewskiego, handlarza i kupca, urodzonego
17 października 1853 roku w Kostrzynie, syna Sylwestra Wróblewskiego
i jego żony Balbiny z domu Jażdżewskiego, zmarłego 18 stycznia 1935 roku;
właściciela domu w Rynku pod nr 16.

najpierwszego ucznia u niego, następnie
dostałem się do nauczyciela p. Koszczyńskiego. Tam tak samo szła mi nauka. Już
w dwunastym roku zwolniono mnie ze
szkoły, a nauczyciel doradził rodzicom
ażeby mnie oddali do szkoły przygotowawczej. Rodzice do jego życzenia się

Urodziłem się dnia 17 października
1853 roku. Mając lat niespełna 7 zaprowadził mnie do szkoły elementarnej
w Kostrzynie nieboszczyk dziadek niech
mu Bóg da niebo Szymon Jażdżewski,
poczciwy i dobry obywatel Kostrzyna.
Dawniej Kostrzyn miał dwóch tylko nauczycieli, a dzieci w szkole było 150.
Najpierw dostałem się do nauczyciela
p. Rogalego. Był to człowiek z energią,
ostry (...) Ja nie chwaląc się byłem za

zastosowali. Mając lat dwanaście zostałem zawieziony przez wuja Teodora Jażdżewskiego do Szołdr pod Czempiniem,
do kuzyna matki także Teodora Jażdżewskiego nauczyciela, ażeby mnie przygotował do wyższej szkoły. Rok przebyłem
na tej wsi, ale z nauki nie skorzystałem,
ponieważ nie miałem opieki nad sobą.
Wuj jako kawaler bardzo mało w domu
przebywał, chodził do swoich przyjaciół,
a ja krowę na powróz i na szosowe wy-

prowadzałem rowy z książką w ręku.
Formalnie chęć do nauki straciłem. Razu
jednego nie był obecny w domu. Widząc
to nie czekałem dłużej, nie miałem czasu
nawet czapki ze sobą zabrać tylko chustką
zawiązałem głowę i mając przy sobie
półtora złotego udałem się na kolej do
Czempinia. Stąd do Poznania przyjechałem w nocy. Co zrobić nie mając grosza?
Przypominam sobie, że ojciec miał znajomego w Poznaniu, od którego mój stryj
Stanisław brał trunki. Poszedłem do niego,
a że był dzień sobotni, posłał mnie do
dzierżawcy szynku niejakiego pana Kosmowskiego, który mi pożyczył 25 trojaków. Zapisałem się na poczcie i przybyłem do Kostrzyna w nocy o trzeciej godzinie. Nie było to bardzo przyjemne rodzicom, bo ja się nigdy nie wydałem jak
mi się tam powodziło, ale oni się przypadkowo przedtem dowiedzieli o mojej niedoli od tamtejszego oberżysty P. Kasprowicza ze Szółdr, który przybył do Kostrzyna, bo słyszał, że ma być wydzierżawiona
oberża na Strumianach. Pan Kasprowicz
był ojcem znanego destylatora [producenta] wódek B. Kasprowicza z Gniezna.
Ale nie ma tego złego, ażeby na dobre
nie wyszło. Po pierwsze rodzice nie mieli tyle zasobów, ażeby mogli mnie tak
wysoko kształcić. Ponieważ rodzina była
liczna i byłem potrzebny do wyżywienia
ich, a ja byłem najstarszy i to mogę powiedzieć, że były to wyroki Boskie. Ojciec
zapadł na ciężką chorobę i przez niejaki
czas był chory, nie mógł interesu prowadzić, musiałem go zastąpić. Co prawda
mieliśmy swój domek, ale Ojciec go
sprzedał za 700 talarów. Brat Władyś był
w szkołach, prawda, że nie było tak drogo,
ale zawsze kilkaset marek kosztowało.
Jadwisia się ożeniła, wesele i wyprawa
kosztowały. Tu muszę nadmienić o moich
przygodach. Już w piętnastym roku pędziłem świnie na piechotę do Poznania
w śnieg i mróz i to nie raz było. W Swarzędzu nocowałem ze świniami w stajni.
Jednego razu zakupili wszyscy trzej bracia
siedem sztuk bydła od księdza w Łubowie
pod Gnieznem. Wzięli mnie także ze sobą,
musiałem pędzić je z miejsca jeszcze
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z jednym człowiekiem. To było w roku
1868, był mróz wielki, a śnieg był tak
wysoki na szosie iwińskiej w niektórych
miejscach, że tylko wierzchołki drzew
było widać, a przy tym miałem mocny ból
zębów, nie raz się musiałem marnować,

godami mnie otrzeźwił. Gdym przyszedł
do siebie, chcąc mieć bydło w Poznaniu,
odebrałem 3 sztuki, potem jak się uspokajały, to można było prowadzić na drugi
dzień do Poznania, sprzedałem drogo,
dobrze zarobiłem 30 talarów. Ale to

a ojciec mówił „hartuj się chłopie”. Gdy
przyszedłem do lat 17/18 zacząłem się
brać do kupna. Pierwsze kupno, które
zrobiłem, była owca w Stępocinie, która
kosztowała 3,5 talara. To było pomyślne
kupno. Owca była z wełną do strzyżenia
i dosyć tłusta, ale dobrze mi się przy tym
udało ją sprzedać. Właśnie przyjechał
Danielewski i pochwalił mnie, że nie
drogo kupiłem. Od tego czasu miałem
mały trzosik, od kogo go dostałem to nie
pamiętam, włożyłem w niego 6 talarów
samymi złotówkami. Raz zarobiłem kilkanaście złotych, to dawniej 6 talarów, za
to mogłem kupić 2 owce albo 3 cielęta.
Gdym przyszedł do lat dwudziestu odważyłem się na większe sztuki. Majątek
kupiłem od rzeźnika Maciejewskiego
w Czerniejewie. 7 sztuk bydła kosztowały 250 talarów. To bydło było na paszy
u jednego borowego. Była to wielka męczarnia przy odbiorze. Chcąc je wszystkie
razem odebrać wypuściłem na podwórze,
a one wszystkie poszły do boru. Ani jednego nie widziałem przed sobą. Potem
wróciły do obory na swoje miejsce, a ja
ducha nie tracę, biorę 4 sztuki pozwiązywane 2 na 2, ale co wyprowadziliśmy
z domu na drogę, która była bardzo wąska
między młodym zagajeniem. Z gorączki
pokładały mi się na kupę. Musiałem powrozy pościnać, a ja rzuciłem się na nie
od tego zmęczenia wpół prawie nieżywy.
Ale Antoni Markiewicz, który był ze mną
furmanką swoją, narwał jagód i tymi ja-

wszystko było na próżno, bo familia
wszystko potrzebowała, a ja nie raz bez
przyodziewka bywałem, tak żem się męczył do 36 lat, co inni moi koledzy od
25 lat pracowali dla siebie. Gdy 36 lat
przechodziło wiedząc, że kiepski los mnie
czeka, oświadczyłem matce, że się chce
żenić, nie miło to matce było, ale co postanowiłem to uczyniłam.
Nie szukałem nigdzie majątku, tylko
z upodlenia i miłości wziąłem żonę, Stanisławę z domu Żołądkiewicz. Matka mi
odradzała, ażebym się jeszcze nie żenił,
ja wiedziałem o co matce chodzi, ale
trudno był to największy czas, aby z domu
wyjść. Ożeniłem się, dobrą żonę dostałem
i także dobrą teściową, pomimo tego
jeszcze rodzicom dopomogłem, co
z krzywdą mojej żony i moich dzieci.
Ojciec wyzdrowiał, matka zachorowała
mocno i przyszła śmierć. Ojciec pozostał
sam, jakie tam gospodarstwo było nie
będę opisywał, bo przez półtora roku
procentu nie opłacali Wróblewskiemu
z Wronczyna. Ojciec powiedział, że dalej
tak nie będzie, oświadczył, że chce majątek sprzedać. Były w Kostrzynie w tymże
czasie dwa domy do nabycia: jeden po
Fersterce z rolą, gdzie było 10 mórg roli,
a drugi od Szulca, który dawniej miał
pocztę, były o wiele tańsze i także
w Rynku się znajdowały. Ale gdym miał
mieszkać w Kostrzynie i patrzeć na tę
ciężką pracę moją i te moje lata, które
zmarnowałem, nabyłem przy tym udrę-

czenia i kłopoty. Jak mi ulżyło to tylko
samemu Bogu wiadomo. Kupiłem ten
majątek od ojca w tym czasie bardzo
drogo za 10 200 marek, nawet od Żyda
byłoby lepsze kupno. Zapłaciłem co do
fenyga. Familia nie była zadowolona i nie
dali mi spokoju dlatego, że majątek był
zadłużony, mało spadku odebrali z niego,
a kto był winien temu nie chcę powiedzieć.
Tu muszę nadmienić, że 3 tygodnie
przed ślubem pojechałem z matką do Poznania, bo miała różne sprawunki do załatwienia, wyciągnęła ode mnie kilkaset
marek, co pozostało mi całego majątku
500 marek. Po ślubie wyniosłem się
do Siedlca i tam zacząłem dla siebie pracować przez niejaki czas. Dowiedziałem
się, że moja żona ma majątku 625 marek,
miałem do kupy 1 125 marek, to mi pomogło trochę. Pomimo tego jeszcze nie zapomniałem o rodzicach, dopomagałem im.
Moja familia może liczyła, że ja sobie
zaoszczędziłem coś, co mogłem to zrobić,
bo pracowałem na to, ale nie miałem natury do tego, zawsze prawdą a Bogiem czyniłem, byłem zawsze oszczędny, ale moi
bracia i siostry lepiej skorzystali, bo od
początku dla siebie pracowali. Do brata
Władysia mam żal, ponieważ zawsze byłem mu życzliwy i znał warunki tego
kupna, powinien wpłynąć na drugich,
ażeby mi krzywdy nie robili, ale on chciał
korzystać z tego. Cały bieg życia był ciągle
w kłopotach i w utrapieniach. Najpierw
miałem udręczenie z kupnem od ojca,
później znów afera z ogrodami. Choroba
córki Heleny, która była ciężko chora
i umarła, ja na ciężką chorobę zachorowałem i do dzisiaj jeszcze cierpię, straciłem
moje oszczędności w bankach, tylko Panu
Bogu dziękuję, żem się doczekał starości
i dzieci, które mogą na siebie pracować.
O Polsko Ojczyzno moja
Jakżżeś nieszczęśliwa była
I ześ na miejscach zatrutych
Synów płodziła
Polsko Ojczyzno moja
Moje oszczędności na starość straciłem
Złoto i srebro które w młodych latach
Oddałem za ten nikły papier boś była
w potrzebie
Z mojej prostoty uczyniłem dla Ciebie
Polacy się cieszą, bawią , bankietują
Nic nie robią, nie myślą, nic nie czują
A Niemcy oszczędzają i pracują
I po cichu do odwetu się...
mistrz rzeźnicki
Łukasz Wróblewski
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SUKCESY KOSTRZYŃSKIEGO PCK
W poniedziałek 13 stycznia cztery wolontariuszki Szkolnych Kół PCK z naszej Gminy: Amelia (SP Gułtowy), Ania
(SP Siekierki Wielkie), Dominika (SP nr 2 Kostrzyn) i Julia
(SP nr 1 Kostrzyn) wzięły udział w etapie rejonowym XXVIII
Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia. Do
konkursu zorganizowanego przez Oddział Rejonowy Polskiego
Czerwonego Krzyża w Poznaniu zakwaliﬁkowały się, wygrywając pierwszy etap w swoich szkołach. Wolontariuszki do tego
wydarzenia dzielnie przygotowywały opiekunki poszczególnych
Szkolnych Kół PCK: Genowefa Szymańska (SP Siekierki Wielkie i SP nr 2 Kostrzyn), Ewa Matuszewska (SP nr 1 Kostrzyn)
oraz Weronika Kmieciak (SP Gułtowy).
Konkurs przebiegał w miłej atmosferze, a dziewczyny spisały
się na medal. Dwie z naszych reprezentantek znalazły się na
podium: Amelia ze Szkoły Podstawowej w Gułtowach zdobyła
wspaniałe II miejsce, a tuż za nią na miejscu III uplasowała się
Dominika ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kostrzynie. Gratu-

lujemy wszystkim uczestnikom olimpiady i mamy nadzieję na
kolejne sukcesy wolontariuszy z naszej gminy!
Weronika Kmieciak
Opiekun Szkolnego Koła PCK w Gułtowach

FERIE ZIMOWE Z OŚRODKIEM
KULTURY
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kostrzynie po raz
kolejny udowodnił, że aby zapewnić dzieciom świetną zabawę
podczas ferii zimowych nie jest wcale potrzebna zimowa aura.
Dwa tygodnie wolnego od szkoły wypełniono po brzegi zajęciami zapewniającymi nie tylko rozrywkę, ale także przydatne
zdolności i informacje.

Rozpoczęto jak zwykle od Zimowych Warsztatów Wyjazdowych. Dzieci odwiedziły między innymi Muzeum Figur
Woskowych, Fly Park, Lodowisko w Swarzędzu. W pizzerii
Trivoli mogły zobaczyć, jak przyrządza się pyszną pizzę, którą oczywiście później ze smakiem zjedzono. Była też okazja
cieszyć się „ucztą dla ducha”, a to za sprawą zabawnego, ale
pouczającego ﬁlmu Doktor Dolittle, na który uczestnicy pojechali do kina Kinepolis w Poznaniu. Odbyły się także dwie
prelekcje: Pauliny Jóźwiak z córką, które przedstawiły krótką
prezentację na temat literatury oraz wydanej ostatnio przez ten
rodzinny duet książeczki z wierszykami, a także policjantów,

którzy opowiedzieli o przepisach ruchu drogowego i ważnej
roli, jaką w bezpieczeństwie odgrywają odblaski. Na zakoń-

czenie całego cyklu warsztatów wyjazdowych każdy otrzymał
pamiątkowy dyplom.
Pełne wrażeń warsztaty miały też miejsce w drugim tygodniu
ferii, tym razem już na zajęciach odbywających się w Ośrodku
Kultury. Dzieci miały szansę zdobyć cenne umiejętności podczas
warsztatów z recyklingu, „wyszaleć” się na zajęciach wokalno-muzycznych, popracować nad artystyczną stroną podczas zajęć
plastycznych. Słodko zrobiło się w czwartek – mali kostrzyniacy
wykonali tego dnia własnoręcznie robione lizaki. W ostatnim
dniu czekała niespodzianka – piękne, poruszające przedstawienie
teatralne pt. Eliksir mądrości.
Z pełną odpowiedzialnością można powiedzieć, że tegoroczna edycja ferii zimowych z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem
Kultury w Kostrzynie zakończyła się – jak każda poprzednia –
wielkim sukcesem. Z niecierpliwością czekamy na kolejną, tym
razem letnią wersję cyklu!
N.M.
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WIEŚCI Z PRZEDSZKOLA
Styczeń w naszym przedszkolu rozpoczął się na sportowo.
W Hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej
Nr 1 odbyła się impreza największego w Europie cyklu imprez
sportowych dla przedszkolaków „Orlen Przedszkoliada TOUR
2020”. Dzięki uprzejmości Rady Rodziców nasi przedszkolacy
mogli godnie reprezentować placówkę w nowiutkich niebieskich
koszulkach z logo przedszkola. Przeszło setka dzieci sprawdzała
swoją sprawność w konkurencjach sportowych z elementami
piłki nożnej, siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej. Każdy
zawodnik otrzymał dyplom i upominek.

Pszczółki, Rybki, Krasnoludki i Krasnale wybrały się do
Multikina w Poznaniu na musical proﬁlaktyczny pt. Cudowna
lampa Alladyna. Była to opowieść pełna ciepła, pogody i magii,
spełniających się marzeń tych, którzy naprawdę na to zasługują.
Ci, którzy chcą chadzać drogami na skróty i wybierają kłamstwo
i fałsz kończą marnie, choć w musicalu również zabawnie.
To przedstawienie to także wspaniałe piosenki, niezwykle barwna scenograﬁa średniowiecznego Bagdadu, a do tego robiąca

ogromne wrażenie na widzach gra świateł i dymu towarzysząca
wyłanianiu się Dżina z cudownej magicznej lampy.
Smerfy i Wesołe Zajączki były w Muzeum Narodowym na
lekcji muzealnej pt. Zwierzyniec. Spotkanie było poświęcone
przedstawieniu zwierząt w sztukach plastycznych – w malarstwie
i rzeźbie. Dzieci podążały tropem zwierzaków, rozwiązując po
drodze zagadki, szukając zwierząt domowych, dzikich i fantastycznych. Na koniec spotkania rzeźbili stwory z plasteliny.
Styczeń to oczywiście święto wszystkich babć i dziadków,
których wnuczęta gościły w placówce przy ulicy Średzkiej.
Goście byli bardzo zadowoleni z pięknych występów i własnoręcznie wykonanych przez dzieci laurek.
Grupa Krasnali przedstawiła Jasełka w Klubie Seniora
na zaproszenie Jolanty Barczak.
Koniec stycznia to cykl zajęć na temat bezpiecznych ferii, na
które wybierają się nasi podopieczni. Dla dzieci, które pozostały
w przedszkolu, mieliśmy też wiele atrakcji.
Przedszkole Miejskie

WIEŚCI Z BIBLIOTEKI
17 stycznia w Bibliotece Publicznej w Kostrzynie odbył się
kolejny koncert edukacyjny z cyklu Dźwiękowe pocztówki
z Europy. Tym razem muzycy z Agencji Artystycznej Art-Bonsai
zabrali młodych widzów w podróż do „inspirującej Italii”.
W końcu kto nie kocha Włoch, włoskiego słońca, kuchni
i muzyki? Artyści opowiedzieli o włoskiej sztuce, symbolach
i weneckim karnawale, a poza tym dostarczyli nam niezapomnianych wrażeń swoim imponującym akrobatycznym pokazem.
W styczniu w Gułtowach i w Iwnie dzieci podczas spotkania
w Bibliotece Publicznej poznały przepis na najlepszą zupę na
świecie. Przepis pochodzi z książeczki Susanny Isern. Jest to
taka zupa, którą gotuje się wspólnie z przyjaciółmi, a czynnościom kuchennym towarzyszą rozmowy, słuchanie muzyki
i wspólna zabawa. Kuchenne zagadki, rozpoznawanie produktów
spożywczych, zgadywanie odgłosów kuchennych oraz zabawy
zręcznościowe dostarczyły małym czytelnikom wiele radości.
22 stycznia w Bibliotece Publicznej w Kostrzynie miało miejsce spotkanie autorskie z Pauliną i Alicją Jóźwiak, na które zaproszeni zostali uczniowie klasy VIc ze Szkoły Podstawowej nr 1.
Poetycko-pisarski duet, a prywatnie mama i córka, w niezwykle
ciekawy sposób opowiedział młodzieży o etapach, zarówno twórczego, jaki i ściśle technicznego, edytorskiego powstawania wy-

danego w zeszłym roku zbioru wierszy, bajek i opowiadań.
Uczniowie z dużym zainteresowaniem wysłuchali fragmentów
prozy i poezji, czytanych przez autorki, a następnie dzielili się
swoimi przemyśleniami i spostrzeżeniami. Wzięli również aktywny udział w konkursie, którego zwycięzcy otrzymali książeczkę
z dedykacją autorek oraz pamiątkowy dyplom.
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27 stycznia, czyli pierwszego dnia ferii zimowych, w Bibliotece Publicznej w Kostrzynie Teatr dla Dzieci GARGULEC
swoim przedstawieniem pt. Zimowa Baśń spróbował odczarować
wiosenną aurę i pokazać najmłodszym widzom uroki prawdziwej,
śnieżnej i mroźnej zimy. Wesoły spektakl o przygodach Bałwanka i jego przyjaciół przypomniał dzieciom zasady bezpieczeństwa
podczas uprawiania zimowych sportów, a skoczne piosenki
porwały maluchy do wspólnego tańca.
28 stycznia Biblioteka Publiczna miała przyjemność gościć
Piotra Szumnego, iluzjonistę należącego do ścisłej czołówki
zawodowych polskich prestidigitatorów. Swoimi pełnymi humoru pokazami magii od ponad dwudziestu lat bawi i wprawia
w zdumienie widzów w każdym wieku. Również w Kostrzynie
udało mu się podbić serca licznie zgromadzonej publiczności,
zachwyconej nie tylko samymi sztuczkami, lecz także kilkoma
trikami zdradzonymi przez magika. Dodatkową atrakcję stanowił
występ wokalny córki iluzjonisty Igi oraz zdjęcia z żywym rekwizytem jednej ze sztuczek – niezwykle wdzięcznym i cierpliwym szczurkiem Pysią.
Od 27 stycznia do 7 lutego w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży odbył się cykl spotkań dla najmłodszych “Ferie z Książką”.
Dzieci wysłuchały m.in. baśni Hansa Christiana Andersena pt.
Calineczka i Brzydkie kaczątko, przedstawionych w formie te-

atrzyku kamishibai (tradycyjna japońska sztuka opowiadania). Poznały również baśnie Jerzego Afanasjewa pt. Zegarowy
król i Wędrowny grajek. Wiele radości sprawiły uczestnikom
także warsztaty plastyczne prowadzone podczas ferii przez
Danutę Gordziejczyk. W trakcie zajęć dzieci, z małą pomocą
rodziców i dziadków, wykonały m.in. papierowe zwierzątka,
przedmioty ozdobione techniką decoupage, maski karnawałowe,
biżuterię z koralików oraz kartki i serduszka walentynkowe.
A.Wilczyńska, I.Guzińska

DOBRA KSIĄŻKA – BIBLIOTEKA POLECA I ZAPRASZA
Jacek Hołub, Niegrzeczne: Historie dzieci z ADHD, autyzmem i zespołem Aspergera, Wydawnictwo
Czarne.
Dzieci i młodzież z widoczną niepełnosprawnością wywołują w nas empatię. Sprawne, ale zachowujące się
nietypowo – agresywne, nadpobudliwe lub nieprzestrzegające norm społecznych – wzbudzają gniew i oburzenie.
Postrzegamy je jako niewychowane, a ich rodzice są w naszych oczach złymi matkami i ojcami. Krzywdzące
oceny, brak zrozumienia i pomocy ze strony społeczeństwa i instytucji to codzienność bohaterów reportażu
Jacka Hołuba, który pozwala nam zrozumieć i „oswoić” odmienność.
Zoe Folbigg, Stacja miłość, Wydawnictwo WAB.
Czy można zakochać się w nieznajomym z pociągu, jeśli nie zamieniło się z nim ani słowa? Pewnego dnia Maya
Flowers widzi, ze do jej pociągu wsiada nowy pasażer i od razu jest przekonana, ze to Ten Jedyny. W końcu
dziewczyna zbiera się na odwagę i podaje mu karteczkę z propozycją spotkania. Tak zaczyna się opowieść
o utraconych okazjach i odnalezieniu szczęścia, kiedy najmniej się tego spodziewamy. Powieść na walentynki,
oparta na prawdziwej historii.
Peter Kavecký, Gerda – Historia wieloryba , Wydawnictwo Zielona Sowa.
Mała Gerda wiedzie szczęśliwe życie, kiedy nagle wydarza się coś nieoczekiwanego. Gerda zostaje całkiem
sama. Pogrążona w smutku przemierza ocean w poszukiwaniu szczęścia. Podczas swojej podróży poznaje wielu nowych przyjaciół: orki, pingwiny, mewy, a nawet ośmiornicę. Każde z napotkanych stworzeń uczy Gerdę
czegoś nowego. Mały wieloryb podczas podróży dowiaduje się jak żyją inni i odkrywa jak fascynujący jest świat
(wiek 3+).
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY

DZIESIĄTY JUBILEUSZ
ŚWIATA OKULARÓW
Jak długo istnieje firma
Świat Okularów?
W tym roku obchodzimy swoje 10-te urodziny. Przez ten czas
zaufało nam blisko siedem tysięcy
klientów i to właśnie w Kostrzynie powstał mój pierwszy Salon
Optyczny.
Jak ocenia Pani ten okres?
10 lat to mnóstwo czasu, dlatego też przez ten okres wydarzyło się niezmiernie dużo pozytywnych spraw. To, z czego
jestem najbardziej dumna, to olbrzymia ilość szkoleń, które przez
ten okres odbyłam razem z moimi pracownicami. Możemy się
pochwalić dziesiątkami dyplomów ze spotkań z najlepszymi
w branży optycznej. Dzięki temu stałyśmy się profesjonalistkami
w tym, co robimy.
Co oprócz szkoleń jest dla Pani ważne?
Niezmiernie dumna jestem również z tego, że jako pierwsza
wprowadziłam na rynek komputer do pomiarów niezbędnych
przy zakupie soczewek progresywnych – Visioﬃce, którym
mierzymy każdego klienta, bez względu na to, jaki rodzaj okularów kupuje, co gwarantuje niezmiernie precyzyjne wykonanie
pomiarów, a później okularów z uwzględnieniem najmniejszych
szczegółów.
W czym jesteście najlepsi?
Możemy się pochwalić ogromną ilością sprzedawanych
soczewek progresywnych, co zaowocowało wyróżnieniem
mojej ﬁrmy przez ﬁrmę Essilor-Lidera w produkcji i sprzedaży
soczewek progresywnych, tytułem Złotego Sprzedawcy Soczewek Progresywnych Varilux. Poza tym jestem dumna z mojego
personelu, który w obsłudze klienta jest bezkonkurencyjny jeśli
chodzi o przeprowadzenie profesjonalnego wywiadu z klientem.
Co taki wywiad daje?
Jest podstawą przy sprzedaży okularów. Bez informacji
na temat tego, czym się klient na co dzień zajmuje, ile godzin
dziennie spędza przed monitorem, w jakich sytuacjach zależy
mu na dobrym widzeniu, nie jesteśmy w stanie zaproponować

mu szkieł z odpowiednimi powłokami. Tym się wyróżniamy
i na to stawiamy w obsłudze klienta.
Jak pacjenci na to reagują?
Są zdziwieni, często mówią, że przy zakupie poprzednich
okularów nikt ich o nic nie pytał i nawet nie wiedzą jakie mają
szkła, z jakimi powłokami. Osoby starsze twierdzą, że skoro nie
korzystają z komputera, to nie muszą mieć antyreﬂeksu, a jeśli
się na niego decydują, to kupują ten najprostszy. Nic bardziej
błędnego. To właśnie osoby starsze powinny szczególnie dbać
o swoje oczy, gdyż są bardziej niż inni narażone na wystąpienie
zaćmy, jaskry czy AMD – czyli zwyrodnienia plamki żółtej.
Dlatego tak ważne jest, aby nosiły okulary z najlepszymi szkłami
i powłokami, chroniące ich oczy przed czyhającymi niebezpieczeństwami.
Jak wygląda teraz rynek optyczny?
Salony optyczne wyrastają na rynku niemal tak szybko, jak
grzyby po deszczu, oferując klientom na zachętę duże zniżki
na szkła czy okulary. Część z nich po kilku miesiącach znika,
a klienci zostają pozostawieni sami sobie. Przychodzą do nas
i proszą o pomoc choćby w dopasowaniu, podoginaniu okularów,
bo obsługa w salonie, w którym kupili okulary, niestety nie potraﬁ
tego zrobić. Poza tym te bardzo tanie szkła są często kiepskiej
jakości, szybko się rysują, pęka powłoka antyreﬂeksyjna. Pamiętajmy o tym, że produkt jest wart tyle, ile za niego zapłacimy.
Promocje oczywiście zdarzają się we wszystkich salonach, ale
nikt nigdy nie da nam niczego za darmo, żeby utrzymać interes
trzeba na nim zarabiać, a nikt nie chce zbankrutować. Dlatego
też drastyczne obniżki wiążą się z drastyczną jakością.
Co by Pani chciała powiedzieć swoim klientom?
Aby w pierwszej kolejności wybierali profesjonalizm, jakość
i doświadczenie. A wtedy będą pewni, że to, co noszą na nosie,
jest najlepszym rozwiązaniem, jakie jest dla nich dostępne.
Chciałabym zaprosić do mojego Świata Okularów wszystkich
z Państwa, którzy w swoich okularach chcą wyglądać i czuć się
wyjątkowo. Osobiście wybieram wszystkie oprawki, dlatego
gwarantuję, że są piękne, modne i świetnej jakości.
Świat Okularów ul. Dworcowa 4c/3 tel. 793047160
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CENNIK I ZASADY
PRZYJMOWANIA REKLAM
(od marca 2020 r.)

I. Reklama graﬁczna – cena 1 modułu (58mm x 41 mm):
– czarno–biały: 27,06 zł,
– kolor: 36,90 zł.
II. Reklama + lokalizacja przy mapie:
– cena reklamy wg cennika pkt. I.
+ lokalizacja – bezpłatna do czerwca
2020,
III. Wykonanie projektu reklamy:
– pierwszy moduł 10,00 zł,
– każdy następny 5,01 zł.
IV. Ogłoszenia drobne:
– dla osób prowadzących działalność
gospodarczą (do 10 słów) – 12,30 zł,
– dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej (do 10 słów)
– bezpłatnie.
V. Ceny ustalane indywidualnie:
– każdorazowe dokonanie zmiany
przez graﬁka M–GOK w aktualnej
reklamie,
– cena reklamy na drugiej i ostatniej
stronie.
VI. Do 24.02.2020 roku do godz. 1200
można składać formularze ofertowe
na reklamy umieszczane na drugiej
i ostatniej stronie miesięcznika.
VII. Wykupienie reklamy w miesięczniku Kostrzyńskie ABC uprawnia do zamieszczenia jej także na
stronie www.kostrzyn–mgok.pl:
– w zakładce Kostrzyńskie ABC –
bezpłatnie,
– na bocznym pasku strony głównej
– dla reklam od 9 modułów – bezpłatnie (do końca 2020 roku).
VIII. Specyﬁkacja nadsyłania gotowych reklam:
– skala 1:1,
– tryb kolorystyczny CMYK,
– brak osadzonych proﬁli kolorów,
– rozdzielczość min. 300 dpi,
– bez kompresji,
– wszystkie warstwy spłaszczone,
– czcionki zamienione w krzywe,
– pliki niezabezpieczone hasłem,
– przyjmujemy pliki w formatach
TIFF, JPG, PDF, CDR do X7, AI do
CS6.
Wszystkie wymienione powyżej
ceny są cenami brutto.
Więcej szczegółów na stronie www.
kostrzyn-mgok.pl/kostrzynskie-abc/
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Wyrazy współczucia i głębokiego żalu z powodu śmierci

Wyrazy współczucia i głębokiego żalu z powodu śmierci

Wiesława Garbatowskiego

Tomasza Janiaka

Laureata Nagrody Gminy Kostrzyn „Rycerz Kostro”
Rodzinie i Bliskim
składa
Burmistrz Gminy Kostrzyn
Szymon Matysek

Wyrazy współczucia i głębokiego żalu z powodu śmierci

Tomasza Janiaka

Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
Żonie, Ojcu i najbliższej Rodzinie
składa
Zastępca Burmistrza Gminy Kostrzyn
Waldemar Biskupski
wraz z pracownikami
Urzędu Miejskiego w Kostrzynie

Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn

Wyrazy współczucia i głębokiego żalu z powodu śmierci

Żonie, Ojcu i najbliższej Rodzinie
składa
Burmistrz Gminy Kostrzyn
Szymon Matysek

Tomasza Janiaka

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

Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy
wspaniałego człowieka, zawsze pogodnego
i pełnego entuzjazmu

Tomka Janiaka
Żonie Małgosi oraz najbliższej Rodzinie składamy głębokie
wyrazy współczucia.
Beata i Waldek Biskupscy

Wyrazy współczucia i głębokiego żalu z powodu śmierci

Tomasza Janiaka

Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
Żonie, Ojcu i najbliższej Rodzinie
składa
Młodzieżowa Rada Miejska Gminy Kostrzyn

Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
Żonie, Ojcu i najbliższej Rodzinie
składa
Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
Grzegorz Banaszak
wraz z Radnymi

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

Ze smutkiem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci

Tomasza Janiaka
wieloletniego Radnego Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
oraz członka Komisji Kultury.

Żonie, Rodzinie i najbliższym zmarłego składamy szczere
wyrazy współczucia, słowa wsparcia i otuchy.
Dyrekcja i pracownicy
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kostrzynie

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 podstawowych przepisów 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:
1 stycznia – weryﬁkacja załączonego czujnika pożarowego
w Kostrzynie na ul. Krajowej. Na miejscu okazało się, że był
to fałszywy alarm.

2 stycznia– ponowna weryﬁkacja fałszywego alarmu z czujnika
pożarowego na ul. Krajowej w Kostrzynie; zabezpieczenie
miej sca wypadku samochodu ciężarowego na DK92
w Kostrzynie.
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3 stycznia – weryﬁkacja załączonego tlenku węgla w budynku
mieszkalnym w Siekierkach. Na miejscu okazało się, że był to
fałszywy alarm.

4 stycznia – gaszenie pożaru drzew iglastych na prywatnej posesji; gaszenie pożaru domu jednorodzinnego w Gowarzewie.
6 stycznia –zabezpieczenie miejsca wypadku samochodu osobowego na DK92 w Brzeźnie.
7 stycznia – zabezpieczenie miejsca kolizji dwóch samochodów
osobowych na trasie S5.
9 stycznia – pomoc w zabezpieczeniu stada byków, które uciekły z zagrody.
17 stycznia – zabezpieczenie miejsca wypadku samochodu
osobowego na trasie DK92 Skałowo.

18 stycznia – pomoc Zespołowi Ratownictwa Medycznego
w transporcie chorego z mieszkania do karetki.
19 stycznia – gaszenie pożaru śmieci za blokami mieszkalnymi
w Ignacewie.
20 stycznia – gaszenie pożaru stogów ze słomy w Jagodnie
i Górze.
21 stycznia – zabezpieczenie miejsca kolizji dwóch samochodów
osobowych w Trzeku.
25 stycznia – gaszenie pożaru sterty gałęzi w Siekierkach.
27 stycznia – pomoc Zespołowi Ratownictwa Medycznego
w transporcie chorego z mieszkania do karetki.
29 stycznia – pomoc policji w otwarciu mieszkania w Iwnie.
Ryszard Kubiak
Prezes ZOMGZOSP RP w Kostrzynie

Z KRONIKI POLICYJNEJ
Fałszywe zawiadomienie.

1 stycznia w Komendzie Powiatowej Policji w Gnieźnie 19-letnia
mieszkanka Gniezna powiadomiła
policjantów, że w trakcie odwiedzin
rodziny w Kostrzynie w podczas spaceru skradziono jej z torebki portfel z zawartością dokumentów oraz pieniędzy. Po otrzymaniu materiałów funkcjonariusze Zespołu Kryminalnego
w Kostrzynie ustalili, że do powyższego zdarzenia nie doszło,
a kobieta zawiadomiła o niepopełnionym przestępstwie oraz
dwukrotnie złożyła fałszywe zeznania. Materiały traﬁą do Prokuratury Rejonowej w Gnieźnie z uwagi, że wszystkie czynności przesłuchania prowadzone były właśnie w Komendzie Policji w Gnieźnie. Kodeks karny przewiduję karę pozbawienia
wolności do lat 8 za składanie fałszywych zeznań.

Posiadał narkotyki w dużej ilości.

4 stycznia w Kostrzynie przy ul. Piasta zatrzymany został
28-letni mężczyzna, który posiadał w mieszkaniu znaczne
ilości narkotyków. W wyniku przeprowadzonych czynności
zabezpieczono ponad kilogram suszu roślinnego oraz kilkaset
gram białego proszku, a także inne substancje, które zostaną
zbadane przez pracowników laboratorium. Wstępne badania
pozwoliły na ustalenie, że zabezpieczone substancje to marihuana, amfetamina, a nawet heroina. W wyniku przeszukania
zabezpieczono także wagę, kilka tysięcy złotych oraz inne
przedmioty. Na wniosek Komendanta KP Kostrzyn i Prokura-

tora Rejonowego we Wrześni 6 stycznia Sąd Rejonowy we
Wrześni zastosował wobec zatrzymanego tymczasowy areszt
na okres 3 miesięcy. W chwili obecnej w ramach prowadzonego śledztwa ustalane są okoliczności, w jakich mieszkaniec
Kostrzyna wszedł w posiadanie takiej ilości narkotyków i jakie
było ich przeznaczenie.

Mieszkańcy ujęli nietrzeźwego kierującego.

17 stycznia w Kostrzynie przy ul. Witosa dwóch mieszkańców Kostrzyna ujęło 50-letniego kierującego samochodem
marki Audi. Stan nietrzeźwości kierującego wynosił ponad
2 promile alkoholu we krwi. W powyższej sprawie prowadzone
jest dochodzenie.

Poszukiwany zatrzymany.

W styczniu kostrzyńską jednostkę policji wspierali funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu, którzy
w dniu 21 stycznia w Kostrzynie na ul. Powstańców Wielkopolskich w trakcie legitymowania ujawnili i zatrzymali 50-letniego
mężczyznę, który poszukiwany był przez policjantów z Wrześni
do odbycia kary pozbawienia wolności za dokonana kradzież.
Następnego dnia mężczyznę osadzono w ZK Gębarzewo.

Kradzież kół.

W nocy z 26/27 stycznia w Siekierkach Wielkich z ul. Grabowej z zaparkowanego samochodu marki Kia skradziono
4 koła. Na miejscu zdarzenia zabezpieczono ślady, które zostaną
zbadane w laboratorium kryminalistycznym.
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Pojazd z cofniętym licznikiem.

27 stycznia w Trzeku przy ul. Topolowej funkcjonariusze
WRD KMP w Poznaniu zatrzymali do kontroli drogowej 57-letniego mężczyznę, mieszkańca Kórnika, który prowadził samochód dostawczy marki Mercedes. W trakcie kontroli ujawnili,
że stan drogomierza nie zgadza się ze stanem ze stycznia 2019

roku, kiedy to pojazd poddany był okresowemu badaniu technicznemu. Na miejscu wykonano czynności procesowe z udziałem technika kryminalistyki, pojazd zatrzymano do wyjaśnienia
sprawy. Kara za cofanie drogomierza wynosi od 3 miesięcy do
5 lat pozbawienia wolności.
asp.sztab. Piotr Kubicz

KOSTRZYŃSKIE PRZYSMAKI
TORTILLOWE PRZEKĄSKI

kilka placków tortilli pełnoziarnistej
tuńczyk z puszki w sosie własnym
kawałek pora
¾ puszki kukurydzy
3 łyżki jogurtu naturalnego
2 łyżeczki musztardy
3 ogórki konserwowe
ajwar/serek twarożkowy
sałata
suszone pomidory
szynka
papryka
ogórek

Z tuńczyka, kukurydzy, pokrojonego pora, ogórków, jogurtu
oraz musztardy przygotowujemy sałatkę. Smarujemy nią część
placków i zwijamy w rulon. Następnie kroimy na centymetrowe
plasterki i układamy na talerzu.
Pozostałe placki smarujemy ajwarem/serkiem, układamy
sałatę, szynkę, na środku kawałki pomidorów, papryki i ogórka.
Zwijamy w rulon i ponownie kroimy na plasterki.

BABECZKI MARCHEWKOWE

5 startych marchewek
1,5 szklanki mąki pełnoziarnistej
4 jajka
pół szklanki ksylitolu, ewentualnie cukru
pół szklanki oleju rzepakowego
2 łyżeczki proszku do pieczenia
szczypta soli
łyżeczka cynamonu
pół łyżeczki imbiru
szczypta gałki muszkatołowej
można dodać odrobinę wanilii

Wszystkie składniki mieszamy, nakładamy ciasto do foremek
na babeczki (ok. 10-12 sztuk). Pieczemy w piekarniku nagrzanym
do 180 st. C przez ok. 25-30 minut (sprawdźmy po 20 minutach,
przed wyciągnięciem sprawdzamy suchość patyczkiem).
Smacznego!
Dietetyk
Marta Szwalec
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ZWIERZAKI ZE SKAŁOWA CZEKAJĄ NA ADOPCJĘ!

Węgier
Młody, żywiołowy pies, który wymaga codziennych, długich spacerów i dużej aktywności. Jest łagodny
w stosunku do ludzi, ale toleruje
tylko wybrane psy. Powinien mieszkać w domu bez innych zwierząt.
Piesek znaleziony w Węgierskim.
Nr schr. 529.1218

Bączek
Bączek jest typem psa, który dobrze
czuje się na otwartej, ale ogrodzonej
przestrzeni, gdzie zawsze poinformuje o nadchodzących gościach, nie
będąc przy tym nadmiernie hałaśliwym. Bywa powściągliwy w kontakcie z innymi psami. Piesek znaleziony w Gułtowach.
Nr schr. 168/0518

Elvis
Duży, żywiołowy, piękny pies,
który prawdopodobnie mieszkał
w budzie. Jest doskonałym stróżem
– łagodny w stosunku do znanych
osób, nieufny do obcych. Elvis
potrzebuje spacerów i kontaktu
z człowiekiem. Piesek znaleziony
w Trzeku.
Nr schr. 379/0818

Wszystkie psy ze Schroniska są zaszczepione, odrobaczone, oznakowane i wysterylizowane. Kontakt w sprawie adopcji:
Schronisko dla Zwierząt w Skałowie, tel. 783 552 272.
Jeśli stwierdzisz, że na terenie gminy Kostrzyn biega bezdomny pies lub zobaczysz, że pies czy inne zwierzę zostało potrącone przez samochód, a żyje i jest ranne – dzwoń do Zakładu Komunalnego w Kostrzynie, tel. 61 8178 070, który przyjedzie
na miejsce zdarzenia, skontaktuje się z lecznicą i dowiezie tam ranne zwierzę.
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ROZMOWA „NA STRONIE”
Z Jackiem Paskiem, inicjatorem klasy sportowej, nauczycielem wychowania fizycznego
w Szkole Podstawowej nr 2 w Kostrzynie rozmawiali pracownicy Wydziału Oświaty, Promocji
i Sportu Urzędu Miejskiego w Kostrzynie: Małgorzata Kemnitz oraz Łukasz Szał.
MK/ŁS: Panie Jacku, 10 lutego rozpoczyna się nabór do klasy sportowej
w Szkole Podstawowej nr 2 w Kostrzynie, o której powstanie zabiega Pan już
od kilkunastu lat. Proszę przybliżyć
ideę oraz założenia klasy sportowej,
która ruszy od 1 września 2020 roku.
JP: Mam nadzieję, że ta klasa powstanie, bo będzie to spełnienie moich marzeń.
Piłka nożna w Kostrzynie zawsze była
obecna, myślę że bez klasy sportowej nie
ma co liczyć na wychowanie zawodników,
którzy później będą grali w piłce seniorskiej. Uważam, że w Kostrzynie istnieje
bardzo dobra baza ku temu, by taką klasę
utworzyć. Ponadto w obecnej klasie trzeciej jest sporo zdolnej młodzieży, szkoda
więc byłoby, gdyby ich potencjał się zmarnował. Poza tym uważam, że zadaniem
każdej szkoły jest harmonijny rozwój młodego człowieka, a więc kształtowanie nie
tylko przymiotów cielesnych, ale również
umysłowych, a klasa sportowa wychodzi
naprzeciw tym wymaganiom.
MK/ŁS: Od nowego roku szkolnego
będzie Pan pełnił funkcję opiekuna
klasy sportowej. Jakie wyzwania widzi
Pan przed sobą?
JP: Na pewno będzie to nowy twór,
trzeba będzie dostosować program zajęć
do 10-godzinnego wychowania ﬁzycznego, w skład której wchodzić będą
4 godziny kształcenia ogólnego, mam
nadzieję nauka pływania w liczbie dwóch
godzin oraz 4 godziny zajęć typowo piłkarskich. Na początku będziemy wdrażać
program spokojnie, tak, aby nie przemęczyć naszych uczniów, a w kolejnych
latach będziemy stopniowo zwiększać
obciążenia. Ostatnio rozmawiałem dużo
z przedstawicielami Akademii Piłkarskiej
Pogoni Szczecin, którzy prowadzą klasy
patronackie, tam sytuacja wygląda następująco – 10 godzin dla klas IV i VI, a od
klasy szóstej 12 godzin, czyli 150 minut
wysiłku każdego dnia, gdzie od rana
jest to 75 minut treningu motorycznego,
a po południu 75 minut zajęć piłkarskich.
Myślę, że klasa o proﬁlu piłki siatkowej
będzie równie odpowiednio dostosowana
do potrzeb młodych zawodniczek.
MK/ŁS: Pana doświadczenie piłkarskie zarówno jako trenera, jak
i zawodnika jest bogate. W przeszłości

reprezentował Pan Wartę Poznań,
dzierżył kapitańską opaskę w Lechii
Kostrzyn, trenował sekcje młodzieżowe w poznańskim Lechu, czy sekcje
seniorskie w kilku klubach na terenie
Wielkopolski. Jakie chwile z kariery
trenerskiej i zawodniczej wspomina
Pan najlepiej? Jakie sukcesy są z nimi
związane?
JP: Jeżeli chodzi o ścieżkę zawodniczą, to jestem wychowankiem Górnika

Konin, gdzie zaczynałem od młodego
chłopca, a debiut na boiskach trzecioligowych zaliczyłem w wieku 16 lat.
Kontynuacja piłkarskiej przygody miała
miejsce w Warcie Poznań, w której występowałem, studiując na poznańskiej AWF,
grając w II lidze. Później niestety nie
potoczyło się to tak jak chciałem, zawsze
moim marzeniem była gra w Ekstraklasie,
ale na poziomie III ligi (dzisiejsza II liga)
rozegrałem ok. 250-300 meczów. Jako
trener moim największym sukcesem był
awans z A-klasy do IV ligi z Błękitnymi
Owińska, myślę, że gdyby nie problemy ﬁnansowe tego klubu, to awans do
III ligi byłby faktem, bo sportowo jako
zespół było nas na to stać. Z mniejszych
sukcesów mogę pochwalić się, że byłem
trenerem Artura Marciniaka, obecnego
zawodnika Warty Poznań, który w przeszłości był kapitanem reprezentacji Polski
U-19, a w okresie, kiedy pracowałem
w Lechu Poznań, miałem przyjemność
pracy z Jakubem Wilkiem i Marcinem
Klattem, którzy później grali na poziomie
Ekstraklasy.
MK/ŁS: Tradycje piłkarskie
w Pana rodzinie są silne. 10 lat temu
imieniem Pana ojca Mariana Paska
(również trenera i nauczyciela) nazwano stadion w Koninie. Od młodych lata
sport był więc nieodłącznym elementem życia, a co dziś robi Pan w czasie
wolnym?
JP: Pochodzę ze sportowej rodziny,
ojciec był zawodnikiem i trenerem, przez
większość czasu związanym z Koninem,
natomiast mama była koszykarką II-ligowego Zrywu Zielona Góra, także sport
był nieodłącznym elementem mojego
życia. Oboje byli nauczycielami w Szkole
Podstawowej nr 8 w Koninie, gdzie ojciec
prowadził klasy sportowe, myślę więc,
że utworzenie jej w Kostrzynie będzie
pewnego rodzaju kontynuacją jego misji.
A w czasie wolnym, jeżeli taki mam, to
zajmuje go zawsze futbol. Jeżeli nie gram
czynnie z oldboyami lub nie prowadzę
treningów (obecnie w Lubońskim KS-ie),
to oglądam mecze piłki nożnej, których
w czasie jednego weekendu jestem
w stanie obejrzeć 13.
MK/ŁS: Od kilkunastu lat trenuje
Pan kolejne pokolenia kostrzyń-
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skich sportowców. Czy według Pana
jest szansa, że któregoś z naszych
mieszkańców oglądać będziemy
na Igrzyskach Olimpijskich lub Mistrzostwach Świata w którejś dyscyplinie sportu?
JP: Piłka nożna jest najbliższą mojemu sercu dyscypliną, więc patrząc na
młodych kostrzyńskich piłkarzy myślę,

że Wojtek Mońka (uczeń VI klasy – SP2)
jest takim sportowcem, który ma predyspozycje ku temu, by być przyszłym
reprezentantem Polski i grać na poziomie
Ekstraklasy. Natomiast największe szanse na zaistnienie na Igrzyskach Olimpijskich miał Bartek Bednarkiewicz, który
w I klasie gimnazjum był czwartą rakieta
w Polsce. Niestety jego kariera w tenisie

Zespół „Stonehenge” istnieje od 1996 roku. Przez ponad
20 lat działalności zagraliśmy ponad 1500 koncertów w kraju
i zagranicą (Czechy, Słowacja, Francja, Niemcy m.in. podczas
dni Polskich w Niemczech). Koncertujemy zarówno na dużych
scenach podczas Dni Miast, jak również dla wąskiej grupy
odbiorców małych koncertów, np. podczas plenerowych Nocy
Świętojańskich czy występów w klubach muzycznych.
Zapraszani jesteśmy wszędzie, gdzie świętują, gdzie chcą się
dobrze bawić, coś uczcić lub uświetnić. Koncertujemy dla
wszystkich: górali, kaszubów, mazowszan, ślązaków, dla wielkich
miast i maleńkich wiosek, zawsze pozostawiając to samo wrażenie

stołowym nie zakończyła się tak, jak by
chciał, przez problemy zdrowotne. Miał
on szansę odgrywać pierwsze skrzypce
na ME i MŚ. Z piłkarzy warto jeszcze
wspomnieć Mateusza Roszaka, który
grał na poziomie centralnym i Damiana
Sędziaka, który jeszcze w poprzednim
sezonie grał w pierwszoligowym Chrobrym Głogów.

– miło i dobrze spędzonego czasu. Mamy nadzieję, iż będziemy
mogli u Państwa wystąpić i sprawić, aby spotkanie z naszą muzyką
przerodziło się w prawdziwą przyjaźń.
Skład zespołu:
1. Kamil Krzanowski - skrzypce
2. Paweł Lemański - instrumenty klawiszowe
3. Arkadiusz „Kosmos” Wąsik - gitary, śpiew
4. Wojciech Gąsior - gitara basowa
5. Szymon Kieloch - perkusja
6. Janusz Jurczak - akordeon
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KRONIKA SPORTOWA
MARATOŃCZYK BRZEŹNO ZWYCIĘZCĄ TURNIEJU WALKI!
W sobotę 18 stycznia już po raz
siódmy Stowarzyszenie Walka Kostrzyn zorganizowało Halowy Turniej
Piłkarski. Od ubiegłego roku rozgrywki odbywają się na nowej
hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kostrzynie.
W turnieju udział wzięło 12 drużyn, w wyniku losowania do
grupy A zostały przydzielone FC Markowice, Todors Team,
Czembergeny oraz FC CYTRYNÓWKA I. W grupie B rywalizowały FC CYTRYNÓWKA II, Piast Piaseczno, FC Pamperki oraz
Maratończyk Brzeźno, natomiast w grupie C spotkały się Bezele
Kostrzyn, Walka Kostrzyn, Magna Team oraz Kalika Team.
W wyniku rozstrzygnięć w fazie grupowej do ćwierćﬁnałów
awansowały z pierwszych miejsc FC Markowice, FC Pamperki
i Walka Kostrzyn (o tym, kto zajął 1. miejsce w gr. C wobec identycznego bilansu
bramkowego Bezeli i Walki oraz remisu
w meczu bezpośrednim zdecydować musiały rzuty karne). Z drugi miejsc w grupach awans wywalczyły FC CYTRYNÓWKA I, Maratończyk Brzeźno oraz
Bezele Kostrzyn, natomiast z trzecich
miejsc do pierwszej ósemki weszły Magna
Team oraz Czembergeny. Nim jednak
przystąpiono do dalszych rozgrywek,
miejsce miało tradycyjne losowanie nagród
rzeczowych wśród zawodników.
W pierwszym ćwierćﬁnale FC Markowice szybko rozprawiły się z Magna Team,
wygrywając 4:0, w drugim równie gładkie
zwycięstwo nad Czembergenami odniosły
FC Pamperki (3:0). Dwa ostatnie ćwierćﬁnały były już dużo bardziej wyrównane.
Maratończyk pokonał Walkę 1:0, a FC
CYTRYNÓWKA wyeliminowała Bezele, wygrywając 3:2.
O tym kto zagra w ﬁnale dwukrotnie decydowały rzuty karne.
Pierwszy mecz półﬁnałowy pomiędzy Markowicami a Maratończykiem zakończył się bezbramkowym remisem, a rzuty
karne lepiej egzekwowali zawodnicy z Brzeźna (3:2). Z kolei
spotkanie Pamperków z Cytrynówką zakończone remisem 1-1,
znalazło swoje rozstrzygnięcie w karnych tylko po jednym traﬁeniu dla Cytrynówki. W meczu o trzecie miejsce FC Pamperki
pokonały ubiegłorocznego tryumfatora FC Markowice (grają-

cego od końcówki pierwszego spotkania bez Roberta Jadowskiego – życzymy szybkiego powrotu do zdrowia!). W finale
Maratończyk Brzeźno pokonał FC Cytrynówkę 2:0 i był
to trzeci mecz w fazie pucharowej z czystym kontem goalkeepera Maratończyków.
Po zakończeniu turnieju przystąpiono do nagrodzenia drużyn.
Nagrody wręczali Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn Grzegorz Banaszak oraz Wiceprezes Stowarzyszenia
Arkadiusz Adamski. Najlepszym strzelcem turnieju został zdobywca 5 bramek Paweł Błaszczyk (FC Markowice), najlepszym
bramkarzem Tomasz Rykaczewski (Maratończyk Brzeźno),
najlepszym piłkarzem Bartosz Kotarski (FC CYTRYNÓWKA
I). Nagrodą Fair Play Burmistrza Gminy Kostrzyn nagrodzono

Magna Team, puchar za miejsce trzecie otrzymała drużyna FC
Pamperki, trofeum za miejsce drugie FC CYTRYNÓWKA I,
a puchar za zwycięstwo w turnieju Maratończyk Brzeźno.
Organizatorzy pragną podziękować wszystkim sponsorom
turnieju: Gminie Kostrzyn, Restauracji Biesiada, Betoniarni Iwno
Mateusz Nadolny, Akademii Bramkarskiej Number One, ﬁrmie
Hurt-Tel, Radnemu Przemysławowi Kubiakowi za fotograﬁe
oraz wszystkim członkom stowarzyszenia zaangażowanym
w pomoc przy organizacji turnieju.
Walka Kostrzyn

GUŁTOWY-ŁUGOWINY OBRONIŁY TYTUŁ!
W sobotę 25 stycznia w hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Gułtowach rozegrano
XII Halowy Turniej Sołectw Gminy Kostrzyn o Puchar
Burmistrza. Zespoły przywitał Burmistrz Gminy Kostrzyn
Szymon Matysek, Sołtys Sołectwa Gułtowy Aldona Gola oraz
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Przemysław
Kubiak. Do rozgrywek przystąpiło siedem zespołów, które
rywalizowały w jednej grupie systemem każdy z każdym (czas
trwania jednego meczu 10 minut). W trakcie trwania turnieju

padło łącznie 66 goli – z czego najwięcej (15) strzelili gospodarze.
Po rozegraniu 21 spotkań tryumfatorem okazał się obrońca
tytułu, czyli drużyna reprezentująca sołectwa Gułtowy oraz
Ługowiny, której w sobotnie przedpołudnie nikt nie był w stanie
pokonać. Drugie miejsce padło łupem sołectwa Sokolniki, trzecie miejsce zajęło Brzeźno, a na czwartej lokacie uplasowała się
łączona drużyna Czerlejno/Czerlejnko. Kolejne pozycje zajęły
Siekierki, Siedlec oraz Iwno.
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Po zakończeniu turnieju Burmistrz Gminy Kostrzyn Szymon
Matysek, Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Banaszak
wraz z Radnymi oraz współorganizatorem Sołtys Aldoną Golą
wręczyli puchary oraz dyplomy dla wszystkich drużyn, a także

dokonali wyróżnień indywidualnych: najlepszym strzelcem
został Jakub Makowski (Sokolniki), najlepszym bramkarzem
wybrano Szymona Kubarskiego (Sokolniki), a najlepszym piłkarzem Dawida Fibnera (Gultowy-Ługowiny).
Łukasz Szał

LECHIA ZAINAUGUROWAŁA PRZYGOTOWANIA DO RUNDY WIOSENNEJ

W sobotę 1 lutego seniorzy Lechii Kostrzyn rozpoczęli przygotowania do rundy wiosennej, rozgrywając pierwszy sparing
z Pelikanem Niechanowo w Gnieźnie. Mecz zakończył się przegraną Lechistów 0:1. W drugim sparingu, który miał miejsce
w Poznaniu na boisku UAM, Lechia przegrała z TPS-em Winogrady, a bramki dla zespołu z Kostrzyna strzelali Aleksander Lykstet,
Patryk Paluszkiewicz (z rzutu karnego) oraz Maciej Echaust. Kolejny sparing zaplanowano na 15 lutego w Swarzędzu, gdzie Lechia
zmierzyła się z Piastem Kobylnica.
Łukasz Szał

KOSTRZYŃSKI AKCENT NA MECZU
LECHA POZNAŃ
Witold Zalewski, pochodzący z Glinki Duchownej, wprowadzał piłkarza Thomas’a Rogne’a na mecz inaugurujący rundę
wiosenną, w którym Lech Poznań zmierzył się z klubem Raków
Częstochowa. Finalnie mecz wygrał KKS Kolejorz 3:0.
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SP 1 W KOSTRZYNIE GÓRĄ W SIATKÓWCE!
W czwartek 23 stycznia w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kostrzynie odbyły się Gminne Mistrzostwa
Szkół Podstawowych dziewcząt i chłopców w dwóch kategoriach wiekowych:
w Mini Siatkówce (4x4) oraz w kategorii
klas VII-VIII. W każdej kategorii pierwsze miejsca zajęli zawodnicy i zawodniczki reprezentujące Szkołę Podstawową
nr 1 w Kostrzynie. Drugie miejsce zajęły
drużyny z SP2 w Kostrzynie, a w kategorii chłopców starszych medal brązowy
zdobyli chłopcy z SP Czerlejno. Zwycięskie drużyny będą reprezentowały Gminę
Kostrzyn w rozgrywkach powiatowych.
Robert Pieńczykowski

KOSTRZYŃSCY BIEGACZE WSPARLI WOŚP!
Siedmiuset startujących doczekał się swarzędzki V bieg
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na biegu, jak co roku,
można było spotkać wiele znajomych twarzy z naszej gminy,
chociaż w tej edycji było rekordowo, bo blisko 40 kostrzyniaków
postanowiło pomóc Wielkiej Orkiestrze. Reprezentanci Gminy
Kostrzyn startowali także na innych biegach, w tym na: Biegu
WOŚP w Złotowie, IV Zimowym Półmaratonie/Ćwierćmarato-

nie w Łęknie, Biegu w Drzązgowie, VI Marcelińskim Biegu
Zimowym (I miejsce Jowity Kruczkowskiej-Otto w kat. wiekowej z czasem 47:10 oraz I miejsce Marka Bogusza z w kat.
wiekowej z czasem 56:42) czy na Grand Prix Dziewiczej Góry,
gdzie Waldemar Kukuła walczył o podium w całym Grand Prix,
a sobotni bieg 8 lutego zakończył na czwartym miejscu w klasyﬁkacji open z czasem 43:15.
Łukasz Szał

WARCABY
W piątek 24 stycznia w Szkole Podstawowej nr 1 w Kostrzynie odbyły się Mistrzostwa Gminy Szkół Podstawowych
w Warcabach. Do rywalizacji przystąpili uczniowie ze szkół:
SP Brzeźno, SP Czerlejno, SP Siekierki i SP 1 Kostrzyn. Ogółem
wystartowało 27 zawodników.
Otwarcia zawodów, a po zakończeniu rozgrywek wręczenia
medali dokonali przedstawiciele Gminy Kostrzyn w osobach

podinspektora ds. promocji i sportu Łukasza Szała oraz przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Przemysława
Kubiaka.
W każdej grupie cztery najlepsze osoby uzyskały awans do
mistrzostw powiatu, a trzech najlepszych zawodników otrzymało medale. Dla wszystkich uczestników przewidziano słodki
poczęstunek.
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Wyniki przedstawiają się następująco:
- dziewczęta rocznik 2007 i młodsze: I m. Weronika Ochowiak (SP Czerlejno), II m. Wiktoria Pawłowska (SP 1 Kostrzyn),
III m. Daria Ignaszewska (SP Czerlejno), IV m. Judyta Ciesielka (SP Brzeźno),
- chłopcy rocznik 2007 i młodsi: I m. Szymon Ignaszewski
(SP Czerlejno), II m. Jakub Pieczeniak (SP 1 Kostrzyn), III m.
Szymon Banaszak (SP 1 Kostrzyn), IV m. Aleksander Adamski
(SP 1 Kostrzyn),
- chłopcy rocznik 2005-2006: I m. Filip Łąkowski
(SP 1 Kostrzyn), II m. Mikołaj Grzemski (SP 1 Kostrzyn), III m.
Franciszek Adamski (SP 1 Kostrzyn), IV m. Kamil Szynwelski
(SP Czerlejno).
W grupie dziewcząt rocznik 2005-2006 z uwagi na to, że
tylko SP 1 Kostrzyn wyraziła chęć wystawienia zawodniczek,
rozgrywki nie odbyły się. W zawodach powiatowych wystartują cztery najlepsze uczennice SP 1 Kostrzyn, wyłonione w rozgrywkach szkolnych.
Piotr Smoliński

OGŁOSZENIE DROBNE
- Mgr pedagogiki z ponad 10-letnim doświadczeniem udzieli korepetycji z języka angielskiego oraz
niemieckiego, tel. 799 036 661
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