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SŁOWEM WSTĘPU
Za nami pierwsza połowa listopada – ta część miesiąca, w której dominuje refleksyjny i podniosły nastrój. 1 i 2 listopada wspominaliśmy bliskich, których już z nami nie ma, nie tylko uczestnicząc w uroczystościach na cmentarzach, ale także nawiedzając
groby i zapalając symboliczne światełko, zostawiając kwiaty i wieńce. Kilka dni po dniu Wszystkich Świętych przypada kolejne
święto, skłaniające do myślenia o losie i przeszłości. 11 listopada to dla Polski data szczególna – świat przypomina i celebruje
zakończenie I wojny światowej, podczas gdy my, oczywiście także dołączając do tych obchodów, wypełniamy ten pełen zadumy
dzień akcentem radości i nadziei, szczęścia z powodu godnego najwyższej dumy osiągnięcia, jakim było odzyskanie po 123 latach
niepodległości, wolności i niezależności. To, co przez tak długi czas noszone było w sercach i myśli Polaków pod zaborami czy na
emigracji, uzyskało swoje miejsce na mapie i głos na arenie międzynarodowej. Co niezwykle wzruszające, nie świętowaliśmy sami
– w internecie można znaleźć wiele zdjęć, gratulacji, serdecznych życzeń płynących z całego świata.
Po tylu szczególnych dniach wypełnionych refleksją i emocjami, przyszedł czas na „lżejsze” obchody, gdyż zbliżają się Andrzejki. Choć właściwie nie wiadomo, skąd się dokładnie wzięły, przez długie wieki odprawiano wróżby andrzejkowe z nadzieją,
że uda się przewidzieć przyszłe sprawy sercowe i matrymonialne. Dzisiaj Andrzejki są już tylko pretekstem do zabawy, a lanie
wosku czy kłucie serca szpilką to jedne z wielu atrakcji tego wieczoru. Mimo to wielu z nas chętnie poddaje się magii nocy i próbuje wywróżyć sobie męża czy żonę. Cóż powiedzieć – może się spełni! A zabawa z pewnością będzie wyśmienita.
Zachęcam do lektury nowego numeru „Kostrzyńskiego ABC”!
Natalia Majchrzak
Redaktor naczelna

KOSTRZYŃSKIE AKTUALNOŚCI
Stan ludności naszej gminy

Według danych Urzędu Stanu Cywilnego z 19 października 2018 roku gminę
Kostrzyn zamieszkiwało 17 832 mieszkańców, w tym w mieście 9 408, a we
wsiach 8 424 osoby. Prawo wyborcze posiadało 14 050 osób.

Jak wybierali swych włodarzy nasi sąsiedzi?

W ostatnich wyborach samorządowych w sąsiadujących
z gminą Kostrzyn miejscowościach wyniki nie były tak jednoznaczne jak w Kostrzynie, gdzie kandydat na burmistrza Szymon
Matysek uzyskał 92,36% poparcia wyborców. W Swarzędzu
dotychczasowy burmistrz Marian Szkudlarek już w pierwszej
turze wynikiem 62,6% zwyciężył swych trzech przeciwników.
Ponownie burmistrzem Nekli wybrano Karola Balickiego.
W Kleszczewie wójtem pozostaje Bogdan Kemnitz z poparciem
57,02% głosów. Zmiana na stanowisku burmistrza nastąpiła
w Pobiedziskach, gdzie wygrał dawny zastępca burmistrza
Ireneusz Antkowiak wynikiem 57,59% głosów. Druga tura
wyborów włodarza Środy Wielkopolskiej przyniosła rozstrzygnięcie w ponownym głosowaniu, które zakończyło się sukcesem Piotra Mielocha z wynikiem 55,90%.

Sztandar dla Szkoły w Brzeźnie im. Jana Brzechwy

Jubileusz 100-lecia Szkoły Podstawowej w Brzeźnie rozpoczął się od uroczystej mszy św. w kościele parafialnym w Siedlcu, odprawionej przez biskupa Grzegorza Balcerka, który
poświęcił nowy sztandar szkoły. Główne uroczystości miały
miejsce w sali OSP, gdzie zgromadziła się młodzież, nauczyciele, wychowankowie szkoły,
rodzice i goście. Przemówieniaeinauguracyjne wygłosił dyrektor szkoły Adam Hamerski
przedstawiając jej historię od powstania w pierwszym roku
naszej niepodległości w 1918 roku aż po pomyślne czasy współczesne oraz dziękując przyjaciołom szkoły na czele z władzami

gminy Kostrzyn za opiekę i pomoc w jej unowocześnieniu.
Po przemówieniach okolicznościowych gości odbyła się projekcja filmu Szkoła w obiektywie. Kulminacyjnym punktem programu było przekazanie sztandaru na ręce dyrektora przez jednego
z głównych fundatorów, burmistrza Kostrzyna Szymona Matyska
oraz wbijanie gwoździ pamiątkowych przez sponsorów.
Po prezentacji artystycznej w wykonaniu uczniów miała miejsce
pamiątkowa fotografia przed budynkiem szkolnym i zwiedzanie
okolicznościowych wystaw i klas. Dyrektor szkoły podziękował
za gratulacje i upominki od zaprzyjaźnionych szkół oraz instytucji wraz z Kuratorium Oświaty.

Wystawa pocztówek patriotycznych

Przez cały listopad w holu Biblioteki Publicznej w Kostrzynie odbywa się wystawa dawnych kart pocztowych, pt. Pocztówki patriotyczne pouczającą lekcją
historii. Na tej wystawie obejrzeć
można ok. 100 unikalnych pocztówek.
Pokazano najstarsze polskie kartki
z przełomu XIX i XX wieku, na których ukazano historyczne kształty
Orła Białego drukowane różną techniką, a wydawane we wszystkich
trzech zaborach. Ciekawie prezentują
się też pocztówki z okresu I wojny
światowej, powstania wielkopolskiego i odrodzonej Rzeczypospolitej.
Zbiór tych historycznych pamiątek pochodzi z kolekcji kostrzyńskiego regionalisty Kazimierza Matyska. Te stare, często pożółkłe pocztówki są świadectwem patriotyzmu naszych przodków
i stanowią wraz z hasłami narodowymi „Boże coś Polskę”, czy
„Jeszcze Polska nie zginęła” cenne dokumenty z okresu zaborów
i walki o polskość naszych ziem.

Wizyta biskupa Grzegorza Balcerka

Od 4 listopada trwała wizytacja biskupa w parafii pw. św.
Apostołów Piotra i Pawła w Kostrzynie. W niedzielę dostojny
gość współuczestniczył w Eucharystii dla dzieci o godz. 1200,
a popołudniu o godz. 1500 modlił się z parafianami pod krzyżem

3
na cmentarzu w kwaterze poległych powstańców wielkopolskich
i pomordowanych w 1939 roku. Cmentarz ten został poświęcony w 1892 roku i z tego okresu pochodzą najstarsze grobowce.
Wieczorem ks. biskup udzielił sakramentu bierzmowania
kostrzyńskiej młodzieży. W programie wizytacji przewidziane
były też odwiedziny w kostrzyńskich szkołach podstawowych
nr 1 i nr 2. Wcześniej biskup Balcerek wizytował inne parafie
dekanatu kostrzyńskiego, m.in. Siedlec, Gułtowy, Siekierki
Wielkie oraz parafię pw. bł. Jolanty w Kostrzynie.

Narodowy Bank Polski i Poczta Polska upamiętniły
100-lecie niepodległości

Z okazji narodowej rocznicy NBP wyemitował okolicznościowe monety. W serii „Twórcy Niepodległości” po monetach
J. Piłsudskim i R. Dmowskim wybita została srebrna moneta
10 zł z portretem I. Paderewskiego, byłego premiera Rzeczypospolitej, zasłużonego dla niepodległości Polski. Na wydanej przez
Pocztę Polską kartce pocztowej poświęconej 100-leciu Lotnictwa

Wojskowego pokazano samolot 5 Pułku Lotniczego w Lidzie,
w którym w 1939 roku służył pochodzący z Kostrzyna bohaterski lotnik Józef Prętkowski. Jego nazwisko nosi jedna z ulic
naszego miasta.

Stare fotografie w darze dla Izby Muzealnej

Zbiory dokumentacji fotograficznych dawnego Kostrzyna
wzbogaciły się o dary pamiątek od Ryszarda Cierżniaka (budowa
parku), Janiny Monarchy (fotografia powstańców z 1926 roku)
oraz Kazimiery Kuźniarek (fotografie gimnastyków „Sokoła”).
Ofiarodawcom dziękujemy!

Nowa publikacja o powstaniu wielkopolskim

Staraniem szamotulskiego wydawnictwa AWR „Chronika”
ukazała się 250 - stronicowa książka pt. Nasze powstanie
w setną rocznicę Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 pod
redakcją Marka Rezlera, której współautorami są historycy
regionaliści z kilku miast Wielkopolski i Kostrzyna.
Kazimierz Matysek

WIADOMOŚCI GMINNE

BURMISTRZ INFORMUJE
REWITALIZACJA CIEKU STRUMIEŃ!
RUSZA BUDOWA ZBIORNIKA
WODNEGO I PROMENADY - ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ!
16 października w Urzędzie Miejskim w Kostrzynie Burmistrz Szymon Matysek i Roman Wawrzyniak, właściciel firmy
ROM-KOP z siedzibą w Śremie podpisali umowę na budowę

wizualizacja

AKTYWIZACJA SENIORÓW
BLISKO 1 MILION ZŁOTYCH Z UNII NA „AKTYWIZACJĘ SENIORÓW Z TERENU GMINY KOSTRZYN” –
UMOWA PODPISANA!
Decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia
19 lipca 2018 roku gmina Kostrzyn otrzymała dofinansowanie
ze środków Unii Europejskiej dla zadania „Aktywizacja seniorów
z terenu Gminy Kostrzyn”. Wartość całego projektu to
1 025 500,80 zł, a dofinansowanie wyniesie aż 968 875,80 zł!
11 października w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu podpisana została umowa pomiędzy Zarządem Województwa i Gminą Kostrzyn. Wniosek przygotowywany był przez Urząd Miejski w Kostrzynie przy współ-

zbiornika wodnego przy Placu Kurdeszowym (przy ul. Estkowskiego). W wyniku prac związanych z oczyszczeniem trzcinowiska powstanie zbiornik wodny o powierzchni około 6000 m2.
Umocowane zostaną także skarpy. Po kilkudziesięciu latach
wróci zbiornik wodny przy Estkowskiego. Gmina posiada pozwolenie wodno-prawne na jego budowę!
Ponadto jeszcze w tym roku wybudowana zostanie ścieżka
rekreacyjna pieszo-rowerowa z nowym oświetleniem i ławkami
oraz nasadzeniami drzew pomiędzy ulicami Wrzesińską i Estkowskiego. Docelowo przyszła promenada połączy ulicę Szewską (wzdłuż Kuśnierskiej) z ulicami Wrzesińską, Estkowskiego,
Stawną do ulicy Średzkiej.
Wartość budowy zbiornika i pierwszego odcinka promenady to
około 450 tysięcy złotych. Prace ruszają z początkiem listopada.
W podpisaniu umowy uczestniczyli: Zastępca Burmistrza
Waldemar Biskupski, Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz
Banaszak oraz Radni Rady Piotr Hojeński, Łukasz Szał, Przemysław Kubiak.
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pracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kostrzynie, Stowarzyszeniem Kostrzyński Uniwersytet Każdego Wieku, Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kostrzynie oraz
Spółdzielnią „Kostrzynianka”. Środki pochodzą z Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 7.2.2. Usługi Społeczne i Zdrowotne – projekty konkursowe (w tym Środowiskowe Centrum
Wsparcia Osób Starszych).

W podpisaniu umowy uczestniczyli: Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Maciej Sytek, Burmistrz Gminy
Kostrzyn Szymon Matysek, Skarbnik Gminy Barbara Borowiak,
Kierownik OPS Agnieszka Piasecka, Prezes Uniwersytetu Każdego Wieku w Kostrzynie Elżbieta Mielcarek i Prezes Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kostrzynie Otylia Deska.
Zadanie realizowane będzie przez najbliższe 3 lata.

INWESTYCJE W GMINIE KOSTRZYN
Samoobsługowe stacje naprawy rowerów zrealizowane w ramach Budżetu
Obywatelskiego 2018.
Zakończony remont ulic: Grabowej w Siekierkach Wielkich oraz Śląskiej
i Wielkopolskiej w Kostrzynie.
Zakończyła się modernizacja schodów przy Bibliotece Miejskiej w Kostrzynie. W wyniku prac zamontowano platformę dla wózków umożliwiającą
łatwiejszy dostęp do obiektu.

Uprzejmie informujemy, że materiały do grudniowego numeru
„Kostrzyńskiego ABC” przyjmujemy
w nieprzekraczalnym terminie
3.12.2018 roku.

Redakcja
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WYBORY SAMORZĄDOWE
21 października 2018 roku wybieraliśmy
radnych Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn, Rady
Powiatu Poznańskiego i Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego. Głosowaliśmy również na
Burmistrza Gminy Kostrzyn.
Uprawnionych do głosowania było 13 158
wyborców. Do urn udało się 7 230 wyborców,
frekwencja wyniosła 54,88% (w poprzednich
wyborach samorządowych była na poziomie
50,61%).
Najwyższą frekwencję odnotowano w obwodzie nr 7 z siedzibą w Szkole Podstawowej
nr 2 w Kostrzynie – 64,05%, najniższa frekwencja była w obwodzie nr 1 z siedzibą w Gwiazdowie – 45,03%.

Burmistrzem Gminy Kostrzyn został wybrany Szymon Matysek, który uzyskał poparcie 92,36% wyborców gminy Kostrzyn.
Radnymi Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
zostali: Szymon Frąckowiak, Szymon Nadolny, Paweł Perka, Marek Kowalski, Piotr
Kotarski, Beata Knopkiewicz, Anna Dudzińska, Przemysław Kubiak, Tomasz Janiak,
Grzegorz Banaszak, Ryszard Kubiak, Beata
Jankowiak, Piotr Hojeński, Arkadiusz Bilski,
Artur Wojciechowski.
Radnymi Powiatu Poznańskiego z okręgu
VII zostali wybrani: Michał Podsada, Kazimierz Dworczak, Marian Markiewicz
i Małgorzata Halber.

RUSZA OSTATNI ETAP BUDOWY WODOCIĄGU W WIKTOROWIE
W siedzibie Zakładu Komunalnego w Kostrzynie podpisana
została umowa na realizację ostatniego etapu budowy nowej
sieci wodociągowej dla wsi Wiktorowo. Po budowie, która realizowana była w ubiegłym roku, rusza budowa sieci łączącej
wieś Wiktorowo z siecią wodociągową w Siedlcu.
Inwestycję „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i stacją podnoszenia ciśnienia w miejscowości Wiktorowo”
realizować będzie firma PPKU DROKAN z Nekli. Wartość
zadania to 612 000 zł brutto.
Umowę podpisali właściciel firmy PPHU DROKAN Izabella
Grzegorczyk i Dyrektor Zakładu Komunalnego Ryszard Dyzma.
W spotkaniu uczestniczyli także Burmistrz Szymon Matysek,
Radny Szymon Nadolny i Sołtys Wiktorowa Dorota Kaczmarek.

NIEPODLEGŁA

Dzięki bohaterskim czynom naszych przodków, po 123 latach
niewoli 11 listopada 1918 roku Polska wróciła na mapy świata,
Polska stała się wolna, Polska odzyskała niepodległość!
Wdzięczni bohaterom, wdzięczni Niepodległej, mieszkańcy
gminy Kostrzyn świętowali: wywieszając flagi, śpiewając hymn,
przypinając kokardy narodowe, dając świadectwo umiłowania
Naszej Ojczyzny, naszego patriotyzmu. Uroczystości dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania niepodległości rozpoczęły się mszą
świętą w kościele farnym, skąd ruszył pochód na Rynek. Uczestniczyły w nim poczty sztandarowe, władze samorządowe na
czele z Burmistrzem Szymonem Matyskiem, Zastępcą Burmistrza Waldemarem Biskupskim, Przewodniczącym Rady Miejskiej Grzegorzem Banaszakiem, Radnymi Rady Miejskiej,
Sołtysami i Przedstawicielami Młodzieżowej Rady Miejskiej,
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej
nr 2, którzy nieśli ogromną flagę, członkowie stowarzyszeń,
organizacji i mieszkańcy.
Na Rynku pod Pomnikiem Pomordowanych zostały złożone
kwiaty, a poczty sztandarowe oddały hołd walczącym o naszą
wolność. Następnie przemarsz ruszył ulicami Kostrzyna, by
w finale przejść obok nowego, podświetlonego pochodniami
muralu i znaleźć się w Sali Sportowej przy ul. Piasta. Tam odbyła się uroczysta Sesja Rady Miejskiej, podczas której Radni
przyjęli przez aklamację oświadczenie o 100. rocznicy odzyskania
niepodległości. Następnie została wręczona Nagroda Gminy
Kostrzyn „Rycerz Kostro”. Otrzymał ją Jerzy Barczak – założyciel

Piłkarskiego Klubu Sportowego „Maratończyk” Brzeźno, kierownik drużyny od 15 lat aktywnie współpracujący z Wielkopolskim
Związkiem Piłki Nożnej, krzewiący kulturę fizyczną wśród młodzieży. Ogłoszono także wyniki konkursu dla szkół „ Żywy obraz”,
który polegał na wykonaniu obrazu stworzonego z uczniów,
scenografii i strojów na wzór dowolnego obrazu o tematyce patriotycznej nawiązującego do odzyskania przez Polskę niepodległości lub wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W konkursie
zostały wyróżnione Szkoły Podstawowe z Czerlejna, Siekierek
i Brzeźna. Na zakończenie na wszystkich zebranych czekała uczta
dla duszy – przedstawienie patriotyczne w wykonaniu aktorów
z Teatru Wielkiego z Poznania pt. Czym Ojczyzna jest..?
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CAPSTRZYK 2018
22 października miały miejsce obchody 79. rocznicy zamordowania mieszkańców Kostrzyna, Nekli i okolic na kostrzyńskim
Rynku 20 października 1939 roku. Tradycyjnie spotkaliśmy się
o godzinie 1800 pod Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury, skąd
wyruszył przemarsz ulicami Kostrzyna. Obecni byli Burmistrz
Gminy Kostrzyn Szymon Matysek, Zastępca Burmistrza Waldemar Biskupski, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Nekla
Anna Mizgajska, Przewodniczący Rady Miejskiej Miasta i Gmi-

ny Nekla Czesław Kozielski, przedstawiciele Rady Miejskiej
Gminy Kostrzyn z Przewodniczącym Grzegorzem Banaszakiem
na czele, reprezentanci Młodzieżowej Rady Miejskiej, licznie
zaproszeni goście i mieszkańcy. Wzniosłego charakteru uroczystości nadała kostrzyńska orkiestra dęta oraz harcerze maszerujący z zapalonymi pochodniami.
Pierwszy przystanek miał miejsce w Domu Katolickim przy
ul. Dworcowej, gdzie włodarze złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą miejsce sądu nad mieszkańcami. Ksiądz proboszcz
Piotr Lidwin zmówił krótką modlitwę. Zebrani uczcili pamięć
o ofiarach minutą ciszy. Kolejny przystanek miał miejsce na
ulicy Średzkiej, gdzie delegacja złożyła kwiaty pod figurą Matki Boskiej, a dalej wszyscy przemaszerowali na Rynek pod
Pomnik Pomordowanych.
Główną część uroczystości rozpoczęto od odśpiewania Hymnu Polski. Pod Pomnikiem Pomordowanych zabrał głos Burmistrz Szymon Matysek. Następnie Apel Poległych odczytał
Robert Krukowski. Modlitwę za wszystkie ofiary II wojny
światowej odmówił ksiądz proboszcz Piotr Lidwin. Pod pomnikiem złożyli kwiaty: przedstawiciele władz, członkowie rodzin
pomordowanych, przedstawiciele szkół, organizacji i stowarzyszeń. Poczty sztandarowe oddały pokłon. Tradycyjnym punktem
kończącym uroczystości było odśpiewanie Roty.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
15 października w sali „Kostrzynianka” odbyła się uroczystość dla uczczenia Dnia Edukacji Narodowej. Na zaproszenie
władz samorządowych przybyli dyrektorzy szkół, wyróżnieni
oraz emerytowani nauczyciele, uczniowie, którzy otrzymali
stypendia naukowe lub sportowe. Uroczystość prowadził Zastępca Burmistrza Waldemar Biskupski wraz z Kierownikiem
Wydziału Oświaty, Promocji i Sportu Pauliną Bankiewicz.
Uhonorowano osiągnięcia pedagogów, trud i zaangażowanie
w codziennej pracy. Nagrody i stypendia wręczali Burmistrz
Szymon Matysek, Zastępca Burmistrza Waldemar Biskupski,
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Banaszak, Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury Przemysław Kubiak oraz
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Sportu Łukasz Szał.

OGŁOSZENIE
Samorząd Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza ze względu na wzrastającą zachorowalność na choróby płuc organizuje bezpłatne badania rentgenowskie połączone z badaniem spirometrycznym dla mieszkańców
województwa wielkopolskiego od 18. do 80. roku życia.
Badania wykonywane są nowej generacji cyfrowym aparatem
rentgenowskim w ruchomym ambulansie. Miejsce postoju am-

bulansu: Kostrzyn, ul. Braci Drzewieckich 1 przy Przychodni
„SANUS”. Badania spirometryczne: Przychodnia „SANUS”.
Badanie odbędzie się 5 grudnia 2018 roku w godzinach
1100-1600. Zapisy telefoniczne: Urząd Miejski w Kostrzynie tel.
61 8178 565. Mieszkańców prosimy o zgłaszanie się na badania
z dowodem osobistym.
Badania finansowane są przez Samorząd Województwa
Wielkopolskiego.

DYŻUR PRACOWNIKA ZUS W URZĘDZIE MIEJSKIM
27 listopada 2018 w godzinach 1000-1300 w Urzędzie Miejskim odbędzie się dyżur pracownika ZUS.
Tematyka dyżuru obejmie: wyjaśnienie od czego zależy
wysokość emerytury, informacje, które mogą być pomocne
w wyborze najlepszego momentu przejścia na emeryturę, wyliczenie w kalkulatorze emerytalnym wysokości prognozowanej

emerytury, informacje jakie dokumenty trzeba przygotować
w momencie podjęcia decyzji o przejściu na emeryturę, pomoc
w skompletowaniu wniosku o emeryturę, możliwość założenia
bezpłatnego konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.
Wszystkich zainteresowanych mieszkańców zapraszamy
do skorzystania z porad.

7

CZUJKA CZADU RATUJE ŻYCIE
Rozpoczęła się kolejna edycja konkursu „Czujka czadu ratuje życie”.
Konkurs skierowany jest do mieszkańców powiatu poznańskiego, którzy:
- w czasie jego trwania prawidłowo wypełnią ankietę konkursową i złożą ją: osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Poznaniu, za pośrednictwem formularza elektronicznego
zamieszczonego na stronie: www.powiat.poznan.pl oraz
www.kmpsp.poznan.pl lub za pośrednictwem Poczty Polskiej
na adres Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań z dopiskiem „Czujka czadu”,
- zamieszkują na terenie powiatu poznańskiego,
- posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, bądź uzyskają zgodę opiekuna prawnego.
Co dwa tygodnie w Starostwie Powiatowym w Poznaniu
losowanych jest 10 poprawnie wypełnionych ankiet. Nagrodą
dla wylosowanych osób jest czujka czadu.
Domowe czujki to najprostszy sposób na zabezpieczenie
domu przed czadem, który jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, bardzo niebezpiecznym, zwanym „cichym
zabójcą”. Te małe urządzenia wykrywają śmiertelne zagrożenia
we wczesnej fazie umożliwiając ustrzeżenie się od ich tragicznych skutków.
Konkurs trwa do 31 marca 2019 roku. Regulamin dostępny
jest na stronach:www.powiat.poznan.pl, www.kmpsp.poznan.pl

PODSUMOWANIE KOSTRZYŃSKIEJ
KAMPANII ROWEROWEJ
Z okazji Dnia Bez Samochodu w okresie od 3 września
do 28 września 2018 roku odbywała się we wszystkich szkołach
podstawowych na terenie gminy Kostrzyn Kostrzyńska Kampania Rowerowa, której celem było popularyzowanie roweru
jako środka transportu do szkoły.
Uczniowie, którzy przyjeżdżali do szkoły na rowerze zbierali punkty, które odnotowywane były nie tylko jako indywidualny wynik, ale miały także wpływ na wynik danej klasy
i szkoły. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, ostatecznie miano najbardziej „rowerowej” szkoły otrzymały: Szkoła
Podstawowa im. Pauliny i Augusta Wilkońskich z Siekierek
Wielkich oraz Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa
z Czerlejna. Najlepszy wynik spośród wszystkich klas biorących udział w Kampanii uzyskała klasa 5C ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ewarysta Estkowskiego z Kostrzyna. Indywidualnie najwyższy wynik zdobyło 52 uczniów, którzy zebrali
między 18-20 punktów (1 punkt oznacza 1 dzień, w którym
uczeń przyjechał do szkoły na rowerze).

SOBOTA DLA ZDROWIA
13 października odbyła się akcja prozdrowotna dla mieszkańców gminy Kostrzyn „Sobota dla zdrowia”. Tradycyjnie
w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 można było wykonać
bezpłatne badania profilaktyczne. Akcja ta odbyła się już po raz
trzeci dzięki zaangażowaniu Przychodni Zespołu Lekarza Rodzinnego „SANUS”, Centrum Medycyny Rodzinnej „KAMED”
oraz Poradni Lekarza Rodzinnego w Gułtowach.
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I PLEBISCYT MEDIOM PRZYJAZNY 2018
Na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
w Poznaniu odbyła się gala, podczas której nagrodzono zwycięzców plebiscytu Mediom Przyjazny 2018, który ogłaszany
jest corocznie przez Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia
Dziennikarzy RP. Od kilku edycji w ramach plebiscytu wyodrębniona została kategoria „Medialny samorządowiec”, w ramach której 16 października 2018 roku nagrodzony został
Burmistrz Gminy Kostrzyn Szymon Matysek. Kapituła przyznając wyróżnienie uznaje przychylność osób i instytucji dla środków masowego przekazu, dzięki której praca dziennikarska
staje się łatwiejsza, rzetelniejsza i przyjemniejsza.

JUBILEUSZ PAR MAŁŻEŃSKICH
Spotkanie z okazji jubileuszu 60-lecia, 50-lecia oraz 25-lecia
pożycia małżeńskiego par w gminie Kostrzyn stało się już tradycją. Także w tym roku władze samorządowe zaprosiły czcigodnych
jubilatów na uroczyste spotkanie w restauracji „U Krzysztofa”.
Burmistrz Gminy Kostrzyn Szymon Matysek, Zastępca Burmistrza
Waldemar Biskupski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Banaszak wręczyli jubilatom obchodzącym Złote Gody
„Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, przyznawane przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto pary obchodzące
60. rocznicę ślubu otrzymały pamiątkowe statuetki. Wszyscy
zaproszeni zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami i kwiatami. Uroczystość uświetnił występ wokalno-artystyczny uczniów
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kostrzynie. Po zakończeniu części
oficjalnej odbyła się zabawa taneczna.

V PIELGRZYMKA SOŁTYSÓW POWIATU POZNAŃSKIEGO
W sobotę 3 listopada już po raz czwarty odbyła się Pielgrzymka Sołtysów Powiatu Poznańskiego do Matki Boskiej Kórnickiej.
Uczestniczyli w niej Zastępca Burmistrza Waldemar Biskupski, Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Banaszak, a także Radni Rady Miejskiej Adam Szyszka, Przemysław Kubiak i sołtysi Dorota Kaczmarek, Marzena Pietraszewska, Szymon Frąckowiak.

PODSUMOWANIE SEZONU
WĘDKARSKIEGO W GMINIE KOSTRZYN
Jak każdego roku odbyło się spotkanie robocze władz samorządowych z Zarządami Kół Polskiego Związku Wędkarskiego
z Kostrzyna i Iwna. W spotkaniu wzięli udział Burmistrz Szymon
Matysek, Zastępca Burmistrza Waldemar Biskupski, Prezes Koła
nr 17 Kazimierz Dworczak i Prezes Koła nr 15 Roman Bączkiewicz.
Nakreślono również plany współpracy przy organizowaniu
zawodów wędkarskich na zbiornikach Cegielnia i Deszczownia
w 2019 roku.

Z OBRAD RADY
L sesja Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn odbyła się dnia 18 października 2018 roku, radni podjęli uchwały w sprawie:
- zmian w budżecie gminy na 2018 rok – zwiększono dochody
kwidacji zagrożeń środowiska” – 28 644,76 zł, zgodnie z pismem
o kwotę 599 443,00 zł do kwoty 90 036 280,57 zł, zwiększono
Wojewody Wielkopolskiego zwiększono plan dotacji na realiwydatki budżetu o kwotę 599 443,00 zł do kwoty 105 247 389,99
zację świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz realizację
zł, dochody zostały zwiększone m.in. o dotację z Wojewódzustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” –
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
171 833 zł, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego
w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia „Doposażenie jedzwiększono dotację przeznaczoną na zryczałtowane diety dla
nostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnie w sprzęt do liczłonków gminnych i obwodowych komisji wyborczych –
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63 620 zł, wprowadzono środki na realizację projektu „Aktywizacja Seniorów z terenu gminy Kostrzyn” złożonego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020 – 110 000 zł; w takich samych kwotach
zwiększone zostały wydatki majątkowe; wpływy z podatku od
nieruchomości – 100 000 zł; wydatki majątkowe: modernizacja
ul. Ułańskiej w Iwnie – zwiększono o kwotę 10 000 zł, budowa
i modernizacja ulic: Wiosny Ludów, Dunikowskiego, Orzeszkowej, Astrowej, Krokusowej, Fiołkowej w Kostrzynie –
zmniejszono o kwotę 100 000 zł, zakup nieruchomości
ul. Średzka w Kostrzynie – zmniejszono o kwotę 30 000 zł,
termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
w Brzeźnie – zwiększono o kwotę 5 000 zł, budowa zbiornika
wodnego w celu zabezpieczenia terenów miasta i gminy Kostrzyn przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich
następstwami – zwiększono o kwotę 5 375 zł, kompleksowa
modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

na Stadionie Miejskim w Kostrzynie – zmniejszono o kwotę
15 000 zł, dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego: budowa
kanalizacji sanitarnej na ul. Grabowej w Siekierkach – zwiększono o kwotę 130 000 zł;
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kostrzyn
na lata 2018-2027. Wprowadzone zostały zmiany w załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz w załączniku
Nr 2 – wykaz przedsięwzięć do WPF.
Na sesji Radni zapoznali się ze sprawozdaniami z prac doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn do spraw
Statutu Gminy Kostrzyn,do spraw Statutów Sołectwa Gminy
Kostrzyn, doraźnej Komisji Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
do spraw opracowania Strategii Sportu, Rekreacji i Turystyki
Gminy Kostrzyn.
Ponadto Radni wysłuchali informacji Przewodniczącego
Rady dotyczącej działalności Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
w kadencji 2014-2018.

W dniu 11 listopada 2018 roku odbyła się XLI Uroczysta Sesja Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn, podczas której radni
wysłuchali okolicznościowych przemówień Przewodniczącego Rady i Burmistrza Gminy Kostrzyn oraz przez aklamację
przyjęli oświadczenie w sprawie uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
– Dla upamiętnienia wiekopomnego wydarzenia, wpisując się każdego dnia tworzą przyszłość dla kolejnych pokoleń. Nie zapow narodowe obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę minamy również o naszej małej ojczyźnie. 767 lat temu, 11 listoniepodległości, w celu uczczenia tego jubileuszu Rada Miejska pada 1251 roku nasze miasto uzyskało prawa miejskie z rąk
w imieniu społeczności gminy Kostrzyn upamiętnia ten moment, księcia Przemysła I. Wszystkich nas łączy bogata, ale zarazem
kiedy to nasza ojczyzna, po 123 latach niewoli, powróciła w 1918 trudna historia. Dlatego też wyrażamy ogromną nadzieję, że ten
roku jako wolne państwo na mapy świata. Celebrując obchody jubileusz będzie okazją do refleksji nad przeszłością, ale przede
jubileuszu składamy hołd tym, którzy ponieśli cenę najwyższą – wszystkim – nad przyszłością.
Ponadto na uroczystej sesji została wręczona nagroda Ryceoddali swe życie w obronie wiary, za wolną i sprawiedliwą Polskę.
Składamy wyrazy szacunku wielu pokoleniom Polaków, którzy rza Kostro. Laureatem tej nagrody został Jerzy Barczak – wieprzyczynili się do rozwoju gospodarczego, kulturalnego i intelek- loletni działacz sportowy.
Więcej na www.kostrzyn.wlkp.pl (zakładka BIP).
tualnego naszej ojczyzny. Dziękujemy obecnym pokoleniom, które
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Z TEKI REGIONALISTY - Kazimierz Matysek o historii

CZYN ZBROJNY POLAKÓW W WALCE
O ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI (1914-1918)
WYBUCH WOJNY ŚWIATOWEJ
Na szereg już lat przed rokiem 1914
widoczne było w Europie silne napięcie
polityczne. Do wybuchu I wojny światowej doszło 28 lipca 1914 roku, kiedy to
Austro-Węgry wypowiedziały wojnę
Serbii. W dwa dni później Niemcy wypowiedziały wojnę Rosji, następnie Francji
i pogwałciły neutralność Belgii. Z jednej
więc strony znalazły się Austro-Węgry,
Niemcy, a następnie Bułgaria i Turcja,
z drugiej strony, zwanej Koalicją, znajdowały się Francja, Anglia, Belgia, Rosja,
Japonia, później także Włochy, Stany
Zjednoczone, Rumunia i wiele innych
państw, które również wypowiedziały
wojnę Niemcom. W ten sposób wojna
stała się światową.

Polacy znajdowali się w szeregach
wojsk niemieckich, austriackich i rosyjskich i musieli walczyć brat przeciw
bratu. Jak to powiedział poeta żołnierz
Edward Słoński:
Rozdzielił nas, mój bracie,
Zły los i trzyma straż –
W dwóch wrogich sobie szańcach
Patrzymy śmierci w twarz.
A gdy mnie z dala ujrzysz,
od razu bierz na cel
i do polskiego serca
niemiecką kulą strzel.
Bo wciąż na jawie widzę
i co noc mi się śni,
że Ta, co nie zginęła,
wyrośnie z naszej krwi.
LEGIONY POLSKIE
Mieli jednak Polacy i własne wojska
polskie, chociaż podlegały one obcemu
dowództwu, gdyż włączone były do armii

austriackiej. Były to Legiony Polskie,
utworzone przez Naczelny Komitet Narodowy w porozumieniu z Austro-Węgrami, a uformowane przez pod dowództwem
Józefa Piłsudskiego spośród kilku tysięcy
Polaków, którzy przed wybuchem wojny

należeli do Związku Strzeleckiego,
Związku Walki Czynnej i takich organizacji jak Polowe Drużyny Sokole, Drużyny Bartoszowe, Drużyny Podhalańskie.
6 sierpnia 1914 roku pierwsza kadrowa
kompania legionistów wyruszyła z krakowskich Oleandrów i przekroczyła granicę rosyjską. Było to w 50-tą rocznicę
śmierci Romualda Traugutta.
Walka o niepodległość Polski została
rozpoczęta. Legiony składały się z trzech
brygad: I pod dowództwem Józefa Piłsudskiego, II pod dowództwem Józefa Hallera
(gen. Haller zmarł w Londynie w 1960
roku) i III brygady sformowanej pod dowództwem podpułkownika Bolesława Roi. Legioniści walczyli przez
blisko trzy lata aż do
chwili, kiedy I brygada
odmówiła przysięgi na
wierność cesarzowi niemieckiemu i austriackiemu i została internowana
w Szczypiornie koło Kalisza. Józef Piłsudski
w lipcu 1917 roku został
przez Niemców również
internowany w Magdeburgu.

LEGION PUŁAWSKI – BAJOŃCZYCY
Pod zaborem rosyjskim utworzony
został Legion Puławski, z którego powstały później inne polskie formacje wojskowe w Rosji. Grupa Polaków z Francji
i Belgii zorganizowała oddział wojska
polskiego przy armii francuskiej w Bayonne. Bajończycy bili się bardzo dzielnie
do czerwca 1915 roku ponosząc w walce
ciężkie straty.
KORPUSY POLSKIE W ROSJI
Kiedy wybuchła w roku 1917 rewolucja, a wojska rosyjskie zaprzestały
wojny z Niemcami, powstał w Rosji
I Korpus Polski pod wodzą Józefa
Dowbor-Muśnickiego (późniejszego
dowódcy Powstania Wielkopolskiego).
Wojsko to przedzierało się do Polski, ale
zostało rozbrojone przez Niemców.
Natomiast generał Józef Haller ze
swoimi żołnierzami wystąpił przeciw
Austrii, a potem bohatersko walczył
z Niemcami na czele II Korpusu Polskiego. Po jego rozbiciu pozostali przy życiu
żołnierze udali się na północ i południe
Rosji (Murmańsk i Kubań) lub na Syberię, skąd później przedostali się do Polski.
ARMIA POLSKA WE FRANCJI
We Francji powstała w 1917 roku
Armia Polska, podporządkowana Komitetowi Narodowemu Polskiemu w Paryżu.
Na jego czele stali Roman Dmowski
i Ignacy Paderewski, a dowódcą Armii
Polskiej został gen. Józef Haller, przybyły z Murmańska. W oddziałach tych
walczyło wielu Polaków ze Stanów Zjednoczonych i Kanady.
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***
Tak więc na różnych frontach walczono o świętą sprawę odzyskania wolności,
ponieważ rozumiano, że gdy ustanie
wojna światowa, tylko żołnierz polski
będzie bronił granic Ojczyzny. Z myślą
o Polsce żołnierz bił się bohatersko przeciwko wszystkim trzem zaborcom, zarówno pod Laskami, Mołotkowem,
Łowczówkiem, Jastkowem, Rokitną,
Konarami, Kościuchnówką, jak i pod
Pakosławiem, Krechowcami, Żłobinem,
Rarańczą i Kaniowem – a na obcej ziemi
pod Arras, Saint Hilaire le Grand; także
w obronie Lwowa, w Powstaniu Wielkopolskim, a później w Powstaniach Śląskich wierząc, że z krwi ofiarnie przelanej powstanie niepodległa i zjednoczona
Ojczyzna.
***
Stany Zjednoczone dopiero 6 kwietnia
1917 roku przystąpiły do wojny przeciw
Niemcom. Prezydent Woodrow Wilson
w ogłoszonym 8 stycznia 1918 roku czternastopunktowym programie w artykule
XIII warunków pokoju zażądał dla Polski
niepodległości i swobodnego dostępu do
morza. Artykuł ten przedstawiony został
na patriotycznej pocztówce w wersji francuskiej.
11 LISTOPADA 1918 ROKU
11 listopada 1918 roku zostało podpisane zawieszenie broni między zwycięską

armią Ententy (Francji, Anglii, Włoch,
Stanów Zjednoczonych i innych), a armią
niemiecką. Cesarz niemiecki musiał ustąpić z tronu i uciekł do Holandii. Cesarstwo
austro-węgierskie rozpadło się o kilka dni
wcześniej. Tak więc trzy państwa zaborcze znalazły się na skraju upadku i to
stworzyło dla Polski taką sytuację, jakiej
nie miała nigdy od czasu rozbiorów.

10 listopada wrócił do Warszawy
z więzienia niemieckiego w Magdeburgu
Józef Piłsudski, któremu następnego dnia
Rada Regencyjna przekazała władzę naczelną nad polskim wojskiem. 11 listopada 1918 roku, jako pierwszy dzień wolności, uznany został w następnych latach
za Narodowe Święto Niepodległości.
Rozpoczęło się rozbrojenie Niemców
w Królestwie. Wcześniej rozbrojono Austriaków w Krakowie, Lublinie i innych
miastach Galicji
WALKA O GRANICE POLSKI
Walka o ustalenie granic Polski trwała
jeszcze przeszło dwa lata po wskrzeszeniu
państwa polskiego. Trzeba było zespolić
różne oddziały w jedno wojsko polskie.
Wróciła też do Polski „błękitna armia”
gen. J. Hallera z Francji (zwana tak od
niebieskich mundurów). Naczelnikiem
Państwa został Józef Piłsudski, który był
też naczelnym wodzem wojsk polskich.
Na czele rządu stanął Ignacy Paderewski,
patriota i pianista światowej sławy.
Trzeba było bronić Lwowa, który
Ukraińcy opanowali przy pomocy Austriaków. Szczególnie wsławiła się młodzież, tak zwane orlęta lwowskie. Wyzwalano Wielkopolskę w powstaniu wielkopolskim 1918/1819 roku. Trzeba było
zdobywać Wilno, walczyć z Niemcami
o Śląsk. Dopiero trzy powstania ludu
śląskiego pod wodzą Wojciecha Korfantego zadecydowały o powrocie części tej
prastarej ziemi piastowskiej do Polski.
***
W walkach o niepodległość swoją
chlubną kartę zapisali też kostrzyniacy.
Mimo, że wspomniane formacje wojskowe tworzone były poza granicami Wielkopolski, nasi rodacy też w nich służyli.
W Legionach Polskich dosłużył się stopnia oficerskiego w randze kapitana Stefan
Skrzypczak, późniejszy burmistrz Kostrzyna (1933-1939). W szeregach Armii
Polskiej generała Józefa Hallera pełnili
służbę w latach 1917-1920 kostrzyniacy
zwerbowani w USA, Francji lub na ziemiach polskich: Jan Okarma, Seweryn
Kosmowski, Wacław Orsztynowicz,
Roman Piekarczyk, Antoni Pacholski,
Edmund Markiewicz, Florian Sroka, Kazimierz Kusik, a także Michał Gotowy
i Józef Chmiel z Siekierek Małych. Gdy
wybuchło powstanie wielkopolskie na
pomoc Poznaniowi w 1919 roku wyruszyła kompania kostrzyńska, a później pluton
kostrzyński. Potem niektórzy z nich wraz
z kompanią 1 Pułku Strzelców Wielkopolskich wyruszyli bronić Lwowa, gdzie
ranni zostali Roman Tomaszewski i Władysław Rozmiarek, a także Stanisław

Woźny, wszyscy uhonorowani odznaką
„Orlęta”. W październiku 1919 roku kostrzyńscy harcerze już w szeregach
1 Wielkopolskiej Dywizji toczyli walki
przy zdobywaniu Mińska i Bobrujska. Tam
zginął śmiercią bohaterską dzielny zastępowy Czesław Nowicki. Prawie wszyscy

z nich zdobyli stopnie podoficerskie i odznaczenia wojskowe. Najwyższym odznaczeniem, Krzyżem Niepodległości, wyróżniony został przez Józefa Piłsudskiego
Roman Tomaszewski, drużynowy drużyny
skautów „Kościuszko”, organizator placówki Polskiej Organizacji Wojskowej
Zaboru Pruskiego w Kostrzynie. Medalem
Niepodległości wyróżniono też braci Ludwika i Zygmunta Świerkowskich.
Po II wojnie światowej zamieszkał
w gospodarstwie rolnym w Trzeku były
żołnierz II Korpusu Polskiego generała
Józefa Hallera, rotmistrz 14 Pułku Ułanów
Witold Wilhelmi, który za swe zasługi
w walkach na Wołyniu oznaczony został
Krzyżem Niepodległości i innymi odznaczeniami. Pod koniec życia zamieszkał
w Kostrzynie i tu został pochowany.
W I Korpusie Polskim gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego służył w 1917 roku
pułkownik Zygmunt Studziński, od 1945
roku dyrektor Państwowej Stadniny Koni
w Iwnie, zmarły w 1956 roku i pochowany na iwnińskim cmentarzu parafialnym.
Choć polska droga do niepodległości
była kręta, nagrodą dla tych, którzy dla tej
„co nie zginęła” poświęcili zdrowie i życie, było powstanie niepodległej Polski.
Do tematu tego artykułu nawiązuje
wystawa pocztówek w kostrzyńskiej
Bibliotece Publicznej oraz wystawa
na Rynku pt. Historyczne plakaty rocznicowe.
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LATA DWUDZIESTE, LATA TRZYDZIESTE…
Obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przybierały najróżniejszą formę. Najczęściej odbywały
się w uroczystej atmosferze powagi i zadumy, ale było także
kilka innych sposobów, by uczcić tą wyjątkową rocznicę.
W Poznaniu odbywał się tradycyjnie Bieg Niepodległości –
w tym roku wzięło w nim udział ponad dwadzieścia dwa i pół
tysiąca uczestników! Nieco bliżej, bo z kostrzyńskiego Rynku,
po wcześniejszej mszy św. i celebracji pod Pomnikiem Pomordowanych, wyruszył w kierunku nowej hali sportowej przy
SP nr 1 pochód z ogromną biało-czerwoną flagą; na miejscu
uczestnicy uroczystości obejrzeli spektakl w wykonaniu niezwykle utalentowanych aktorów z poznańskiego Teatru Wielkiego.

Na scenie pojawili się: Paulina Bankiewicz, Anna Czubak, Małgorzata Kemnitz, Barbara Smordowska, Dorota Sobczak, Magdalena Stachowiak („Office Girls”), Maria Abramowicz, Dorota
Banaszak, Lucyna Drozdowska, Joanna Grodzińska, Joanna
Kardasz, Monika Kominek, Agnieszka Piasecka („Agibabki”),
Katarzyna Baran, Ewa Czajka, Konrad Jędrzejczak, Robert
Krukowski, Agnieszka Kubiak, Jakub Łabędzki, Kinga Toboła-Wróbel. Reżyserem i choreografem całego show był Dariusz
Jezierski, oprawą muzyczną zajmował się Robert Olszewski.

Mieszkańcy naszej gminy mogli już dużo wcześniej poczuć
artystyczną aurę towarzyszącą nadchodzącemu Świętu Niepodległości – 27 października odbył się w sali widowiskowej „Kostrzynianka” koncert z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Zorganzowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
wydarzenie przyciągnęło wielu chętnych – odbyły się aż dwa
spektakle, a przygotowane na nie zaproszenia rozeszły się jak
przysłowiowe świeże bułeczki.
Szczególnym aspektem koncertu była sama obsada – mogliśmy oglądać i usłyszeć wykonawców, których twarze znamy
z najróżniejszych przedsiębiorstw i instytucji z terenu gminy
Kostrzyn. Śpiewający zmierzyli się z niełatwym zadaniem, ale
z całą pewnością można powiedzieć, że odnieśli ogromny sukces!
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Przez prawie godzinę można było posłuchać największych
przebojów z okresu międzywojennego; niezapomniane piosenki
Eugeniusza Bodo, Hanki Ordonówny, Mieczysława Fogga wybrzmiały nowym głosem. Publiczność wtórowała artystom
w uwielbianych hitach tamtych lat: Miłość ci wszystko wybaczy,
Już taki jestem zimny drań, Ada to nie wypada, Ja się boję sama
spać, Sex appeal, Na cześć młodości, Młodym być i więcej nic
czy tytułowe Lata dwudzieste, lata trzydzieste...
Niezwykły pomysł przerodził się w wyjątkowy koncert. Ten
wieczór zapamiętają nie tylko wykonawcy, którzy wiele wieczorów poświęcili na próby i przygotowania. Wszystkim występującym serdecznie gratulujemy sukcesu i możemy mieć tylko
nadzieję, że kolejne takie wydarzenie już niedługo!
N.M.

WIEŚCI Z PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO
Październik obfitował w wiele ważnych wydarzeń w naszym
przedszkolu. Maluszki, czyli dzieci trzyletnie, które są otoczone
największą opieką i troską, zakończyły okres adaptacji i zaczęły
czerpać radość z pobytu w przedszkolu. Pełną parą ruszyły
u nich przygotowania do uroczystości Pasowania na
Przedszkolaka, która odbędzie się w listopadzie. „Pszczółki”
pod okiem swoich pań upiekły placek ze śliwkami, którym
pachniało całe przedszkole, a potem zabrały się za przygotowanie
pizzy.
Starsze dzieci, „Wesołe zajączki” (4-latki) i „Krasnoludki”
(5-latki) były z wizytą na dworcu kolejowym oraz na posterunku
policji, gdzie utrwaliły zasady bezpieczeństwa oraz dzięki
uprzejmości panów policjantów mogły obejrzeć areszt i wejść
do radiowozu, co było największą atrakcją wycieczki.
„Smerfy” i „Wesołe zajączki” (4-latki) były na wycieczce
w Palmiarni, a „Krasnoludki” i „Krasnale” (5-latki) zwiedziły
Muzeum Narodowe w Poznaniu realizując program
pt. „Pierwsza wizyta w muzeum”.

Grupy „Kotów” i „Krasnoludków ”(dzieci 5/6-letnie) brały
udział w warsztatach organizowanych w ramach projektu
naukowo-edukacyjnego prowadzonego przez pracowników
Uniwersytetu Adama Mickiewicza „Budujemy Miasto”.
Dziękujemy Rodzicom, dzięki którym nasi wychowankowie
świetnie się bawili oraz mogli wykazać się wyobraźnią twórczą
i kreatywnością.
Nasze przedszkole stara się stworzyć dzieciom warunki
sprzyjające rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do
dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym
bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
Rozwiązaniem w systemie edukacji jest powiązanie
edukacji zdrowotnej z wychowaniem fizycznym. Dzieci
z grupy „Kotów” poznawały piramidę zdrowego żywienia oraz
korzystały z zajęć ogólnorozwojowych w pobliskim klubie
Lokomotive.
Staramy się również tworzyć sytuacje edukacyjne budujące
wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną poprzez
codzienny kontakt z literaturą, sztuką, muzyką. Chcemy, aby
nasze dzieci miały możliwość odgrywania ról teatralnych czy
scenek dramatycznych. Zależy nam również, aby przedszkolacy
bywali
w
„prawdziwym”
teatrze.
Dlatego
też
„Koty” i „Zajączki” (5/6-latki) obejrzały spektakl pt.: Ulf
i balon w Teatrze Animacji w Poznaniu. Bohaterami sztuki są
dzieci: Ulf i Pola, dla których liczą się w życiu zupełnie różne
wartości. Przedstawienie teatralne skłoniło naszych
wychowanków do rozmyślań na temat hierarchii wartości
w życiu każdego człowieka.
Przedszkole Miejskie

WIEŚCI Z BIBLIOTEKI
Z okazji nadania praw miejskich naszemu miastu w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży 10 i 26 października odbyły się spotkania z uczniami klas 2C i 3A ze Szkoły Podstawowej nr 1
w Kostrzynie. Dzieci wysłuchały kilku utworów Włodzimierza
Scisłowskiego z książki pt. Rymy znad Cybiny, z których poznały m.in. dzielnego rycerza Kostro. Dowiedziały się również,
kiedy został założony gród Kostrzyn, kiedy stał się miastem oraz
jak wygląda i co symbolizuje jego herb. Na zakończenie wszyscy
wykonali ilustracje związane z poznanymi utworami oraz legendami dotyczącymi najbliższych okolic.
15 października w Bibliotece Publicznej w Kostrzynie odbyło się spotkanie z Andrzejem Pasławskim – podróżnikiem,

przewodnikiem i pasjonatem fotografii, od lat zaprzyjaźnionym
z naszym miastem. Prezentacja Bałkany – teren nieuczesany
w jego wykonaniu była jak zwykle ciekawym i pełnym humorystycznych akcentów wykładem poświęconym krajom byłej
Jugosławii oraz Albanii. Na szlaku od Lublany do Tirany można
bowiem zobaczyć nie tylko doskonale znane polskim turystom
miasta, jak chociażby Dubrownik, Mostar czy Split. Bałkany to
niezliczone bezcenne zabytki i skarby kultury, ale również,
a może nawet przede wszystkim, urzekające swoim pięknem
dzikie i klimatyczne krajobrazy, z ciągle jeszcze nietkniętą przez
człowieka przyrodą. I to właśnie takie nieskażone komercją
i nieoblegane przez turystów, zagubione na mapie miejsca,
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z życzliwymi i uśmiechniętymi gospodarzami stanowią największy atut Bałkanów.
19 października w Szkole Podstawowej w Gułtowach gościł
teatrzyk „Arlekin”. Aktorzy przybyli na zaproszenie biblioteki
i przedstawili dzieciom baśń braci Grimm Żabi król. Główną
bohaterką bajki była królewna, która za odzyskanie swojej złotej piłki obiecała żabie miejsce przy stole i wspólną kolację.
Szybko o swojej obietnicy zapomniała, jednak żabka przyszła
upomnieć się o gościnę na królewskim dworze. Mali widzowie
doskonale bawili się razem z aktorami. Na pewno zapamiętają
morał baśni, że słowa należy dotrzymywać i nie wolno składać
obietnic, których nie mamy zamiaru spełnić.
24 października Oddział dla Dzieci i Młodzieży odwiedziła
grupa „Smerfów” z Przedszkola Miejskiego w Kostrzynie. Dzie-

ci wysłuchały opowiadania Zofii Staneckiej Basia i wiatr z Wielkiej księgi przygód
Basi. Tym razem nasza bohaterka w drodze
do przedszkola musiała zmagać się z silnym wiatrem, który zerwał jej beret
z głowy. Basia to współczesna, zabawna
i mądra bohaterka książek dla dzieci. Przygody dziewczynki pomagają dziecku zrozumieć świat, pokazują, jak poradzić sobie
w trudnych sytuacjach, a swym humorem
rozśmieszają dzieci i dorosłych.
24 października w Klubie Małego
Czytelnika odbyły się jesienne warsztaty
plastyczne prowadzone przez Danutę
Gordziejczyk. Nasi najmłodsi czytelnicy
wspólnie z rodzicami wykonali jesienne
dekoracje na okno oraz szyszkowe i kukurydziane ludziki i zwierzęta. Wykonane prace wprowadziły
wszystkich w radosny nastrój pomimo deszczowej pogody za
oknem.
31 października w Bibliotece Publicznej w Kostrzynie mieliśmy okazję wysłuchać koncertu edukacyjnego pt. Niebieskie
nuty w wykonaniu muzyków z Agencji Artystycznej „Art-Bonsai”. Tym razem Pan Lupa i jego przyjaciel Żółw Gustaw trafili
do bardzo dziwnego klubu jazzowego, w którym na saksofonie
i pianinie grały dwa krokodyle. Podczas spotkania publiczność
mogła się dowiedzieć m.in. czym są niebieskie nuty, na czym
polega improwizacja jazzowa i czym różni się muzyka prezentowana na dużej scenie w teatrze i filharmonii od tej granej
w małych, klubowych salach.
A.Nowacka, A.Wilczyńska I.Guzińska

DOBRA KSIĄŻKA – BIBLIOTEKA POLECA I ZAPRASZA
Głuszak Grzegorz, 25 lat niewinności. Historia Tomasza Komendy, Wydawnictwo Znak literanova.
Książka odsłania kulisy procesu, w wyniku którego niewinny człowiek skazany za gwałt i morderstwo spędził
w więziennym piekle osiemnaście lat życia. Ujawnione zostały w niej skandaliczne akty oskarżenia i absurdalne
zeznania świadków, a także fakty, dzięki którym po latach udało się rozbić prokuratorsko-sądowy układ. Pierwsza
szczera i wzruszająca rozmowa z Tomaszem Komendą uświadamia, jak silnym trzeba być, by wytrzymać wyroki
sądów i mediów, koszmar życia za kratami oraz walkę o wolność i dobre imię.
Magdalena Kołosowska, Tęcza nad jeziorem, Wydawnictwo Replika.
Ewa po wielu latach wraca do swojej rodzinnej wioski, gdzieś na końcu świata. Ma nadzieję, że powrót pomoże jej
uporządkować życie, które w ostatnich latach zupełnie wymknęło się jej spod kontroli. Na miejscu zastaje jednak
coś, czego zupełnie się nie spodziewała... Tęcza nad jeziorem to historia o wybaczaniu, o różnych obliczach miłości
i o dojrzewaniu do rodzicielstwa. To wreszcie historia o tym, że nigdy nie jest za późno, aby zacząć wszystko od
nowa.
Martin Widmark, Tajemnica zamku, Wydawnictwo Zakamarki.
Hrabia von Farsen zaprasza mieszkańców Valleby do swojego zamku na degustację ekskluzywnej czekolady. Gdy
goście, delektując się czekoladą, z zazdrością podziwiają przepych na zamku, hrabia roztacza przed nimi możliwość
szybkiego wzbogacenia się. Wystarczy zainwestować w jego plantację kakao. Lasse i Maja zaczynają nabierać
pewnych podejrzeń i postanawiają przejść się po zamku... Tajemnica zamku to kolejna odsłona kultowej już serii
Biuro detektywistyczne Lassego i Mai (wiek 7-13 lat).

OPOWIEŚĆ PEWNEJ RODZINY
Listopad. Miesiąc szczególny. Rozpoczyna się wizytą na
cmentarzach, gdzie czuć zapach płonących zniczy, a wieczorem
niezwykły nastrój potęgują łuny widoczne na tle bezlistnych
drzew. Trudno nie przeżywać nastroju takich chwil, nie myśleć

o czasie i przemijaniu, o swoich krewnych i znajomych, którzy
odeszli. Przy grobach lub podczas rodzinnych spotykań wspominamy bliższych i dalszych krewnych: dziadków, rodziców,
wujów i ciocie, może rodzeństwo lub kuzynów. O ilu z nich
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jeszcze pamiętamy, co wiemy o ich życiu w czasie, gdy nas
jeszcze nie było na świecie?
Może warto przy takiej okazji wybrać się w podróż do przeszłości. Cofnijmy się więc nieco w czasie. Miniemy przełom
XX i XXI wielu, miniemy II wojnę światową, I wojnę światową,
przełom XIX i XX wieku, aż dotrzemy w okolice powstania
styczniowego. Trudno nam wyobrazić sobie ówczesny świat,
w którym nie było internetu i telefonów, telewizji, radia, samolotów i samochodów, a nawet elektryczności, choć właśnie pojawiły się pierwsze lampy naftowe.
W roku 1861 urodził się chłopczyk. Wielki świat pewnie nie
odnotował tego zdarzenia; chłopiec nie został wielkim wodzem
ani genialnym naukowcem, nie zmienił w znaczący sposób
oblicza świata, ale dla swoich rodziców był ważny i kochany.
Ksiądz wpisał go do księgi parafialnej pod imieniem i nazwiskiem Rafał Pawlak. Rafał powoli dorastał, pewnie trochę psocił,
trochę pracował i uczył się życia. W innym miejscu, w roku 1870,
na świat przyszła dziewczynka. Również jej narodzin wielki
świat zapewne nie odnotował, ale i ją z radością powitali rodzice i nadali jej imię Tekla. Minęło kolejnych kilkanaście lat
i choć nie wiemy, gdzie i w jakich okolicznościach, Rafał i Tekla
spotkali się. Może coś między nimi „zaiskrzyło” i zakochali się
w sobie, a może ich rodzice uznali, że będą dobrą parą, albo
połączyła ich swatka, czyli taka dawna wersja dzisiejszych portali randkowych. Tego nie wiemy i pewnie już się nie dowiemy.
Ale wiemy, że Rafał i Tekla pobrali się.
Tekla i Rafał Pawlakowie doczekali się łącznie dziewięciorga dzieci, czterech córek i pięciu synów: Józefy (1889), Jana
(1895), Józefa (1990), Marianny (1902), Stanisławy (1904),
Leona (1907), Kazimierza (1909), Władysława (1912) i Heleny
(1916). Gdy mała Helenka miała tylko cztery lata, w roku 1920
Rafał zginął tragicznie. Najprawdopodobniej został obrabowany
i zamordowany podczas podróży pociągiem, a sprawców nigdy
nie ujęto. Tekla została sama, ale na szczęście jej najstarsze
dzieci były już dorosłe i zapewne z ich pomocą cała dziewiątka
szczęśliwie przeżyła. Tekla zmarła w wieku 75 lat, w roku 1945.
Podobnie jak Rafał, została pochowana na cmentarzu w Pobiedziskach.
Wszystkie dzieci Tekli i Rafała założyły własne rodziny,
a w latach 40. XX wieku czworo z nich
zamieszkało we wsiach w rejonie Kostrzyna. W rodzinach tych w latach 1920-1950
urodziło się łącznie czterdzieścioro wnucząt Tekli i Rafała. Spośród nich nadal żyje
kilka osób. Najlepiej znane są losy drugiego dziecka Tekli i Rafała, Jana, urodzonego w 1895 roku. Jan ożenił się z urodzoną
w 1898 roku Bronisławą Lisiecką. Mieli
siedmioro dzieci: Kazimierza (1920), Stefana (1925), Stanisławę (1927), Stanisława
(1930), Jana (1935), Helenę (1938) i Zofię
(1941). Dzieje potomków pozostałych
dzieci Tekli i Rafała są też częściowo znane, ale wymagają jeszcze wielu uzupełnień.
Do dnia dzisiejszego w gałęzi Bronisławy i Jana, oprócz siedmiorga dzieci jest
jeszcze 86. kolejnych potomków. Część
z nich nadal mieszka w Kostrzynie i sąsiednich wsiach, wielu zostało pochowanych na cmentarzach w Kostrzynie, Siedlcu i Czerlejnie. Najmłodszym dzieckiem,
którego przodkami są Tekla i Rafał, jest

Bronisława i Jan Pawlakowie
Basia Staniszewska, która urodziła się 17 września 2018 roku.
Choć wielki świat nie zauważył narodzin Rafała i Tekli, to kilkaset osób, łącznie z najmłodszą Basią, nosi w sobie ich geny,
jakiś fragment przodków w każdej komórce swojego ciała.
W rodzinie Pawlaków, dzięki zaangażowaniu wielu osób,
udało się stworzyć drzewo genealogiczne zawierające ponad 310
wpisów, zaczynające się od Tekli i Rafała. Choć drzewo nie jest
jeszcze kompletne, wymaga dalszych poszukiwań i uzupełnień,
to szczególnie młodszym członkom rodziny pozwala poznać
swoją historię. W rodzinie, w której jest 7 pokoleń, nie jest to
wcale łatwe zadanie. Z inicjatywy Leszka Pawlaka (wnuka
Bronisławy i Jana), przy dużym nakładzie pracy Danuty Goździckiej (wnuczki Bronisławy i Jana, od 28 lat sołtyski Wróblewa koło Kostrzyna) oraz wielu innych osób, po kilku miesiącach
przygotowań, 29 września 2018 został zorganizowany I Zjazd
Rodziny Pawlaków. W przestronnych i gościnnych wnętrzach
restauracji Greys w Siedlcu spotkało się ponad 110 członków
rodu. Wielu z nich widziało się z krewnymi po raz pierwszy
w życiu. Jak poznać, kto jest kto? Na szczęście zostały wydrukowane wielkie drzewa genealogiczne. Miło było patrzeć, jak
rozmówcy wzajemnie wskazują sobie, gdzie znajdują się na
drzewie genealogicznym, jakich mają wspólnych przodków, do
której gałęzi, a nawet do którego pokolenia należą. Uczestnicy
Zjazdu wpisywali się do specjalnej Księgi Pamiątkowej. Zapewne będzie ona
stanowiła niezwykłą pamiątkę przy okazji
kolejnych spotkań, które uczestnicy postanowili zorganizować w przyszłości.
Może do tego czasu uda się odnaleźć informacje o wcześniejszych przodkach
Tekli i Rafała. Może listopadowe odwiedziny na cmentarzach pozwolą zgromadzić kolejne informacje, odczytane z nagrobków lub zasłyszane od rodziny
i uzupełnić drzewo genealogiczne. Może
uda się wrócić w czasie do powstania listopadowego, a może nawet do czasu
Bitwy pod Grunwaldem…
W listopadowe dni zadumy członkowie rodu Pawlaków będą mogli sięgnąć
pamięcią dalej niż w poprzednich latach,
wspomnieć nie tylko najbliższych krewnych, ale również innych, którzy żyli
dawno temu i w pośredni sposób dali im
życie.
Paweł Krysztofiak
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Serdeczne podziękowania księdzu kanonikowi Lechowi
Ludwiczakowi, organiście, Edycie i Robertowi Czerniejewskim, rodzinie, delegacjom, sąsiadom, przyjaciołom oraz
wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu

Drogiej koleżance i przyjaciółce

Lidce Feldmann
z powodu śmieci Ojca

Ś.†P. Bogusława Sieinskiego

wyrazy współczucia
składają
Leszek, Marek, Ania, Dawid,
Gosia, Grzegorz oraz Małgosia

Za tak liczny udział we mszy św., intencje mszalne, złożone
wieńce i kwiaty oraz okazaną pamięć serdeczne „Bóg zapłać”
pogrążona w smutku
żona, córki, synowie, synowaczka

Z KRONIKI POLICYJNEJ
Zatrzymano poszukiwanego.
3 października w Kostrzynie na
ul. Grunwaldzkiej funkcjonariusze
pionu kryminalnego zatrzymali
36-letniego mężczyznę, poszukiwanego listem gończym wydanym przez
Sąd Rejonowy w Śremie. Zatrzymanego osadzono w Zakładzie
Karnym w Gębarzewie do odbycia kary pozbawienia wolności
za przestępstwa oszustwa.

Nietrzeźwy kierujący.

8 października w Kostrzynie na gorącym uczynku prowadzenia samochodu marki Suzuki w stanie nietrzeźwości wynoszącym prawie 2,5 promile alkoholu we krwi zatrzymany został 57-letni mężczyzna. Kierujący odpowie przed Sądem.

Kradzież siłowników.

W nocy 20 października w Siedleczku skradziono dwa siłowniki z bramy wjazdowej na posesję wraz z osprzętem. Straty wyceniono na 3000 złotych.

Kradzież samochodu.

W nocy 22 października w Kostrzynie z ul. Ogrodowej skradziony został samochód marki Nissan X-Trail o wartości
110 000 złotych.

Uwaga na oszustów!

Zwykle zaczyna się podobnie. Autor przesłanego do nas maila
informuje, że możemy otrzymać olbrzymie pieniądze, a fortuna
jest dosłownie na wyciągnięcie ręki. Musimy tylko dopełnić kilku
formalności i dokonać opłat manipulacyjnych. Te kwoty, w porównaniu z gotówką, jaką mamy dostać, wydają się jednak niewielkie. Dopiero po jakimś czasie okazuje się, że nie czeka na nas
żaden spadek ani wygrana, ale padliśmy ofiarą oszustów.
„Nigeryjski szwindel”
„Oszustwo nigeryjskie” lub „nigeryjski szwindel” – tym
terminem policjanci określają specyficzny i stosunkowo nowy
rodzaj oszustw. Ten przestępczy proceder najczęściej rozpoczyna się od kontaktu, który przestępcy nawiązują z pokrzywdzonymi za pośrednictwem poczty elektronicznej. Polega on na
wciągnięciu ofiary w grę psychologiczną. Jej fabuła oparta jest
na fikcyjnym transferze dużej kwoty pieniędzy z jednego z krajów afrykańskich, zwykle Nigerii. W rzeczywistości chodzi po
prostu o wyłudzenie od ofiar pieniędzy dzięki wykorzystaniu
wymyślonej historii. Ofiarami wcześniej padali przypadkowi
właściciele skrzynek mailowych. Teraz coraz częściej przestępcy starannie dobierają tych, których chcą oszukać.
Na arenie międzynarodowej przypadki takie bada U.S. Secret
Service, ale nawet ta służba stoi na stanowisku, że odzyskanie

pieniędzy utraconych w wyniku „oszustwa nigeryjskiego” jest
praktycznie niemożliwe. Aby móc skutecznie bronić się przed
oszustami warto wiedzieć, jakimi metodami się oni posługują.
Na „wygraną na loterii”
Potencjalna ofiara otrzymuje pocztą elektroniczną spreparowaną wiadomość o wygranej dużej sumy pieniędzy w jednej
z (narodowych) loterii jakiegoś europejskiego kraju. Ostatnio
oszuści najczęściej podszywali się pod organizatorów loterii
hiszpańskich. Wraz z informacją otrzymujemy certyfikat uprawdopodobniający wygraną oraz istnienie samej loterii. Kwoty,
jakie mamy otrzymać, są zwykle znacznie niższe niż w klasycznym „oszustwie nigeryjskim”. Oszust, by rozwiać wszelkie
podejrzenia ofiary, twierdzi, że nagrodę można odebrać osobiście,
podając dokładny adres i telefony kontaktowe. Mało kto jednak
decyduje się na precyzyjne sprawdzenie tych danych. Zwykle
pokrzywdzeni deklarują, że chcą otrzymać wygraną w formie
międzynarodowego przelewu bankowego. Tu pojawiają się
pierwsze opłaty, które ofiara zobowiązana jest uiścić by móc
odebrać nagrodę – opłata dla prawnika, opłata za wystawienie
kilku nieznanego pochodzenia wewnętrznych dokumentów
banku i certyfikatów, do opłacenia podatku od wzbogacenia
włącznie. Żadna wygrana nie istnieje, a oszust podtrzymuje
kontakt tak długo, jak długo ofiara dokonuje kolejnych wpłat.
Niekiedy ofiara informuje, że posiada połowę żądanej przez
oszusta kwoty, na co oszust odpowiada, że drugą część pokryje
on ze środków własnych, które później ofiara mu zwróci. Wszystko ma służyć temu, by nie wstrzymywać całej procedury. Wreszcie oszust wysyła pocztą tradycyjną, nie tylko elektroniczną,
kolorowe certyfikaty i potwierdzenia przyjęcia przez różne instytucje i banki opłat od ofiary. Zaś pieniądze z wygranej giną
gdzieś na „czarnym lądzie”…
Na „konta w banku bez właściciela”
Przestępca, udając najczęściej pracownika banku, kontaktuje się z ofiarą za pośrednictwem poczty elektronicznej. Potencjalna ofiara jest informowana, że klient banku zmarł lub zginął
w tragicznym wypadku i zostawił po sobie konto z ogromną
sumą pieniędzy. Nie wskazał jednocześnie żadnych spadkobierców, a bank nie mógł ustalić żadnego członka jego rodziny. Po
odczekaniu kilku lub nawet kilkunastu lat bank zamierza zlikwidować martwe konto i szuka kogoś, kto przejmie jego zawartość.
Kiedy ofiara wyrazi zainteresowanie oszust przysyła wiadomość
ze szczegółami historii. Często załącza dokumenty (wątpliwej
jakości) potwierdzające istnienie przedmiotowego konta, należącego do zmarłego milionera. Czasami oszuści decydują się
również na kontakt telefoniczny. Z ofiarą kontaktują się kolejne
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osoby – dyrektor banku, prawnik lub inny urzędnik, który jest
władny wystawiać lub uwiarygodniać dokumenty mające uwiarygodnić całą historię. Wtedy też pojawiają się pierwsze informacje, że ofiara będzie musiała sfinansować kilka przedsięwzięć,
by w końcu móc cieszyć się milionami. Okazuje się, że ma
ponieść opłaty za wystawienie przez bank lub inne urzędy certyfikatów poświadczających, że pieniądze pochodzą z legalnego
źródła, za usługi prawników oraz koszty operacyjne w banku.
Oszust podtrzymuje korespondencję prosząc o kolejne wpłaty
tak długo, jak na to pozwala naiwność ofiary oszustwa. Pozo-

stawione miliony na koncie są oczywiście fikcją, jak również to,
że informacja pochodzi z banku. Nazwiska pracowników banku
mogą być prawdziwe, gdyż przeważnie są to dane ogólnie dostępne w Internecie. Należy jednak zwrócić uwagę na numery
telefonów, których nie znajdziemy w informacjach kontaktowych
rzeczywiście istniejącego banku, a adresy e-mail używane przez
oszustów często należą do puli adresów serwerów oferujących
bezpłatną rejestrację konta poczty elektronicznej (np. Yahoo,
Google Gmail).
st.asp. Piotr Kubicz

STRAŻACKIE WYDARZENIA
3 października – zabezpieczenie
miejsca wypadku drogowego
z udziałem samochodu dostawczego
na trasie DK-92 w Brzeźnie. Osoba
poszkodowana została przetransportowana do szpitala.
4 października – gaszenie pożaru kotłowni w Siedlcu, udało się
zapobiec rozprzestrzenieniu ognia; gaszenie pożaru samochodu osobowego na drodze Glinka Duchowna-Buszkówiec.
Nikomu nic się nie stało.

6 października – gaszenie pożaru traw (nieużytków) w Siekierkach.
11 października – gaszenie pożaru w zakładzie stolarskim
w Brzeźnie. Pożar udało się opanować w zarodku.
12 października – zabezpieczenie miejsca kolizji drogowej
z udziałem dwóch aut osobowych w Kostrzynie na ul. Powstańców Wlkp.
13 października – wezwanie do rozpoznania zagrożenia gniazda owadów błonkoskrzydłych w Kostrzynie.

14 października – gaszenie pożaru w Paczkowie. Zapaliła się
sadza w kominie budynku mieszkalnego.
23 października – usuwanie wiatrołomów z drogi w Ignacewie.
24 października – usuwanie wiatrołomów z drogi w Trzeku.
25 października – wezwanie do gaszenia pożaru w Gułtowach,
na miejscu okazało się, że zadymienie w budynku powstało
od spalonej potrawy w garnku jednego z mieszkań; pomoc
policji w otwarciu mieszkania w Kostrzynie.
27 października – ćwiczenia kompani obwodowych straży
pożarnych na wypadek dużych zdarzeń losowych, szkolenie
odbyło się w Bolechowie.
28 października – wezwanie do rozpoznania zagrożenia gniazda owadów błonkoskrzydłych w Buszkówcu.

30 października – wezwanie do rozpoznania zagrożenia z powodu załączenia się monitoringu pożarowego w kostrzyńskiej
firmie Elektroklin.

Szanowni Państwo,
emocje powyborcze powoli opadają. Z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować Państwu za okazany mandat zaufania. Ilość głosów, które od Państwa otrzymałem, jest bardzo motywująca do ciężkiej pracy na rzecz Gminy Kostrzyn. Jednocześnie chciałbym podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do naszego sukcesu. Gratuluję wyboru na stanowisko
Burmistrzowi Szymonowi Matyskowi oraz uzyskania mandatu całej nowej Radzie Miejskiej Gminy Kostrzyn. Gratuluję także
przedstawicielom naszej Gminy, którzy uzyskali mandat Radnego Rady Powiatu Poznańskiego oraz pozostałym kandydatom
osiągniętych wyników.
Z wyrazami szacunku
Prezes ZOMG ZOSP RP w Kostrzynie Ryszard Kubiak

Wszystkim wyborcom, którzy oddali na mnie głos
w wyborach do Rady Powiatu Poznańskiego
z całego serca dziękuję.
Kazimierz Dworczak
Radny Powiatu Poznańskiego
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V KONFERENCJA W SKAŁOWIE
Za nami piąta konferencja „Pies i kot – od schroniska do
skutecznej adopcji”. Tegoroczne wydarzenie poświęcone było
nie tylko problemom behawioralnym psów i kotów, ale także
zagadnieniom prawnym dotyczącym zwierząt przebywających
w schroniskach i odbieranych interwencyjnie przez przedstawicieli organizacji prozwierzęcych.
Konferencja odbyła się w niedzielę 7 października 2018 roku
w Schronisku dla Zwierząt w Skałowie. W wydarzeniu wzięli
udział pracownicy schronisk, wolontariusze, osoby prowadzące
przytuliska i domy tymczasowe dla zwierząt, a także działacze
fundacji i stowarzyszeń zwalczających bezdomność zwierząt.
Konferencję zorganizowali: Związek Międzygminny „Schronisko

dla Zwierząt” i Stowarzyszenie Przyjaciół Schroniska dla Zwierząt
w Skałowie we współpracy ze Szkołą i klubem „Psiaki Poznaniaki”. Gośćmi i prelegentami tegorocznej edycji konferencji byli:
mecenas Mateusz Łatkowski, adwokat specjalizujący się m.in.
w prawnej ochronie zwierząt oraz Agnieszka Wojtków, behawiorysta COAPE, trener szkolenia psów, udzielająca się w wielu organizacjach związanych z czworonożnymi przyjaciółmi.
To największa tego typu inicjatywa obejmująca cykliczne
spotkania osób zajmujących się pomocą bezdomnym zwierzętom, a także doskonała okazja do wymiany doświadczeń
z zakresu skutecznego przygotowania psów i kotów do adopcji
i zdobycia wiedzy pomocnej opiekunom adoptowanych zwierząt.

ZWIERZAKI ZE SKAŁOWA CZEKAJĄ NA ADOPCJĘ!

Skip

Bilbo

Nr schr. 405/0918
Łagodny, uroczy łakomczuch w typie
labradora. Dotychczas mieszkał na
zewnątrz i trudno mu by było odnaleźć
się w bloku. Bardzo ważny jest dla
niego kontakt z człowiekiem i możliwość swobodnego biegania. Może
zostać przyjacielem rodziny z dziećmi.

Nr schr. 453/1018
Żywiołowy, wesoły psiak, który potrzebuje czasu, żeby zaufać nowym
osobom, ale bardzo szybko nawiązuje
kontakt. Bilbo potrzebuje dużo ruchu
i spacerów.

Bianka
Nr schr. 463/1018
Bardzo wesoła i żywiołowa młoda
suczka. Bianka jest łagodna w stosunku do ludzi i raczej dobrze dogaduje
się z innymi psami. Potrzebuje dużo
ruchu, spacerów i kontaktu z człowiekiem. Bianka może zostać wspaniałym
towarzyszem rodziny z dziećmi.

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

19

20

KLUB FILMOWY

Od września 2018 roku przy Ośrodku Kultury działa pierwszy w Kostrzynie Klub filmowy. Podczas spotkań młodzież
analizuje filmy, poznaje język i tajniki sztuki kinematograficznej,
a zajęcia operatorskie i fotograficzne umożliwiają nabywanie
przydatnych umiejętności praktycznych.
Klub filmowy to również wyjazdy. W październiku uczestnicy zajęć gościli na 22. Międzynarodowym Festiwalu Filmów
Dokumentalnych „Off Cinema”, gdzie mieli okazję spotkać
sztandarowego polskiego dokumentalistę Marcela Łozińskiego
– jednego z najbardziej rozpoznawalnych mistrzów autorskiego
kina dokumentalnego, zdobywcę wielu nagród krajowych i zagranicznych. Zobaczyli także cztery filmy dokumentalne
z różnych krajów (Niemiec, Hiszpanii, Brazylii i Polski), po
czym oddali głosy na te, które najbardziej im się podobały.
Klub filmowy zaprasza wszystkich zainteresowanych do
udziału w zajęciach. Spotkania odbywają się w środy o godzinie
1730 w M-GOK-u.
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KRONIKA SPORTOWA
Stowarzyszenie Walka Kostrzyn serdecznie zaprasza na

Bal Andrzejkowy
który odbędzie się 1 grudnia 2018 roku. Impreza rozpocznie się o godzinie 2000
w Restauracji „Greys” w Siedlcu. Zagra Grzegorz Bambrowicz.
Koszt 240 zł od pary.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 661 751 063.

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!
Podczas drugiego październikowego
weekendu Walkowicze zaangażowal się
w pomoc dla dwóch osób, które jej bardzo potrzebują. W sobotę 13 października w Kobylnicy zorganizowany został
rodzinny bieg i festyn dla Amelki Stawskiej, która walczy z nowotworem. Bieg
odbył się na dystansie 4,2 km, a kostrzyńskie stowarzyszenie reprezentowali Łukasz Szał i Paweł Kielan. Cały dochód
zebrany z biegu oraz podczas festynu
został przekazany na walkę z chorobą
małej dziewczynki.
Natomiast 14 października odbył się
19. PKO Poznań Maraton, na którym

WALKA ROCZNICĘ
ODZYSKANIA PRZEZ
POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
UCZCIŁA NA BIEGOWO!
W niedzielę 11 listopada w Poznaniu,
gdzie na starcie Biegu Niepodległości
pojawiło się około 22 tysięcy zawodników, swojego grona reprezentantów doczekała się także kostrzyńska „Walka”.
Uczestnicy zostali podzieleni na 7 stref
startujących, z której każda była nazwana
na cześć jednego z powstań narodowych.
Najszybciej na mecie z wszystkich siedmiu Walkowiczów pojawił się Grzegorz
Banaszak (z czasem 45:14).
W bieg kibicując zaangażowali się
Marcin z Jowitą, którym kostrzyńscy
biegacze serdecznie dziękują za wsparcie
na trasie! Swój udział miał też Szymon
Pokorski, którego nagrania pewnie niedługo zobaczą Państwo w sieci.
W Obornikach, na innym biegu
z okazji Dnia Niepodległości pojawił się
Paweł Kielan, który przebiegł 10 kilometrów w 58 minut i 22 sekundy.
Łukasz Szał

Walkę Kostrzyn reprezentowali Grzegorz
Banaszak, Jowita Kruczkowska oraz debiutujący na tym dystansie Marcin Otto.
Przy okazji biegu, Jowita i Marcin wzięli
udział w wydarzeniu „Biegnę dla Karoliny” angażując się w pomoc i zbiórkę
pieniędzy na leczenie Karoliny Marcinkowskiej. Jako pierwsza na mecie pojawiła się Jowita z czasem 3:47:38, a następnie Grzegorz (3:58:57). Na największe uznanie zasłużył zawodnik Marcin
Otto, który królewski dystans pokonał
w czasie 4:23:06 jako pierwszy maraton
w swoim życiu!
Walka Kostrzyn
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GMINNY HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
18 października w Gułtowach rozegrano Gminny Halowy Turniej Piłki Nożnej
o Puchar Burmistrza Gminy Kostrzyn. Do
rywalizacji przystąpiło siedem reprezentacji szkół chłopców rocznika 2006
i młodszych. Zwycięzca turnieju uzyskał
awans do półfinału Igrzysk Dzieci powiatu poznańskiego. Medale i puchary zostały wręczone przez Burmistrza Gminy
Kostrzyn Szymona Matyska oraz Zastępcę Waldemara Biskupskiego.

Klasyfikacja turnieju: I m. SP 1 Kostrzyn, II m. SP 2 Kostrzyn, III m.
SP Gułtowy, IV m. SP Czerlejno, V m.
SP Iwno, VI m. SP Siekierki Wielkie,
VII m. SP Brzeźno.
Dzień później w Szkole Podstawowej
nr 2 w Kostrzynie odbył się Gminny Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Gminy Kostrzyn w kategorii
chłopcy rocznik 2003-2005. Po zaciętej
rywalizacji w finale między SP2 Kostrzyn

a SP Siekierki (3:3) i dogrywce w rzutach
karnych (3:1) wygrała szkoła z Kostrzyna,
która awansowała do półfinału Igrzysk
Młodzieży powiatu poznańskiego.
Klasyfikacja turnieju: I m. SP 2 Kostrzyn, II m. SP Siekierki, III m. SP 1 Kostrzyn, IV m. SP Czerlejno, V m. SP Gułtowy, VI m. SP Brzeźno, VII m. SP Iwno.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom
i życzymy powodzenia w dalszych rozgrywkach.

brane pod uwagę trzy najlepsze wyniki.
Zawody przeznaczone są dla uczniów ze

szkół podstawowych gminy Kostrzyn
(rocznik 2006 i młodsi).

LIGA TENISA STOŁOWEGO
W poniedziałek 5 listopada w sali
sportowej Szkoły Podstawowej nr 1
w Kostrzynie odbył się pierwszy turniej
z drugiego cyklu Ligi Tenisa Stołowego.
Organizatorem był Klub Sportowy „Sokoły” oraz SP nr 1. Do rozgrywek przystąpiło 23 zawodników.
Wyniki:
– uczniowie rocznik 2006 i młodsi: I m.
Wojciech Mońka (SP nr 2 Kostrzyn),
II m. Małgorzata Majewska (SP nr 1
Kostrzyn), III m. Julia Kurowska
(SP nr 1 Kostrzyn),
– uczniowie rocznik 2003-2005: I m.
Jakub Braniewicz (SP nr 1 Kostrzyn),
II m. Jakub Ptasik (SP Czerlejno), III m.
Jakub Janiak (SP nr 1 Kostrzyn).
Łącznie odbędzie się 5 turniejów,
z czego do klasyfikacji końcowej ligi będą

Piotr Smoliński

SUKCES LECHII KOSTRZYN
Kostrzyńscy piłkarze radzą sobie coraz lepiej w rozgrywkach Ligi Międzyokręgowej. 13 października pokonali
Pogoń Łobżenice 4:1. Tydzień później przegrali ze Spartą Oborniki 0:2, ale w 13. kolejce udało się zremisować (0:0)
w meczu Lechia – Zamek Gołańce. Dwa kolejne spotkania zakończyły się zwycięstwem kostrzyńskiej drużyny –
3:2 (Lechia – GKS Vitcovia Witkowo) oraz 4:2 (Lechia – OTPS Winogrady Poznań).
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IV MISTRZOSTWA TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR PREZESA KLUBU SPORTOWEGO
„SOKOŁY”
13 listopada, także w Szkole Podstawowej nr 1 w Kostrzynie odbyły się
IV Mistrzostwa Tenisa Stołowego o Puchar Prezesa Klubu Sportowego „Sokoły”.
Turniej przeznaczony był dla dzieci ze
szkół podstawowych gminy Kostrzyn. Do
rywalizacji przystąpiło 14 zawodników
podzielonych na dwie kategorie wiekowe.

Najlepsi zawodnicy otrzymali medale
i nagrody rzeczowe, a zwycięzcy dodatkowo puchar. Po zaciętych pojedynkach,
rozgrywanych na 6 stołach, końcowa
klasyfikacja przedstawia się następująco:
– uczniowie rocznik 2006 i młodsi: I m.
Małgorzata Majewska (SP 1 Kostrzyn),
II m. Marcel Bajołek (SP 1 Kostrzyn),

III m. Aleksander Rakszawski (SP 1
Kostrzyn), IV m. Maciej Nabiałek (SP 1
Kostrzyn),
– uczniowie rocznik 2003-2005: I m.
Jakub Braniewicz (SP 1 Kostrzyn), II m.
Jakub Ptasik (SP Czerlejno), III m. Jagna
Smolińska (SP 1 Kostrzyn), IV m. Jakub
Janiak (SP 1 Kostrzyn).
Ewa Majewska, Piotr Smoliński

KRONIKA SZACHOWA
23 października w Kórniku odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Szkół Podstawowych w Szachach (rocznik 20032005). Szkoła Podstawowa nr 1 w Kostrzynie (Filip Kalemba,
Michał Gozik, Weronika Jęczmionka i Jagna Smolińska) zajęła
V miejsce, natomiast Szkoła Podstawowa w Czerlejnie (Przemysław Mieloch, Mikołaj Włodarz, Jakub Ptasik) zajęła
X miejsce. W zawodach startowało łącznie 12 szkół.
27 października w nowej sali sportowej Szkoły Podstawowej
nr 1 w Kostrzynie odbyły się Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów
i Młodzików w Szachach Szybkich. Organizatorem turnieju był
Uczniowski Klub Sportowy „Goniec” Kostrzyn wraz z Wielko-

polskim Związkiem Szachowym i przy współudziale Gminy
Kostrzyn oraz Szkoły Podstawowej nr 1. Patronat nad mistrzostwami objął Burmistrz Gminy Kostrzyn Szymon Matysek.
Wśród gości honorowych znaleźli się: Sekretarz Gminy Kostrzyn
Barbara Jaskóła, Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn Grzegorz Banaszak, Wiceprezes Wielkopolskiego Związku Szachowego Szymon Pieczewski oraz Dyrektor SP nr 1
w Kostrzynie Adam Grzelak.
Do zawodów przystąpiło 192 zawodników podzielonych
na 6 kategorii pod względem wieku i płci (dziewczęta i chłopcy do lat 10, do lat 14 i do lat 18). Wszyscy uczestnicy rozegrali 9 rund z tempem gry 15 minut na partię dla zawodnika.
Turniej został zgłoszony do oceny rankingowej FIDE (Międzynarodowej Federacji Szachowej). Sędzią głównym zawodów
był Maciej Sroczyński – sędzia klasy państwowej. Na najlepszych zawodników czekały puchary, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe. W grupach najmłodszych każdy z uczestników
otrzymał nagrodę pocieszenia. Dla wszystkich był również
słodki poczęstunek.

Wśród szachistów UKS „Goniec” najlepsze wyniki zdobyli:
Jagna Smolińska (XVII miejsce, grupa dziewcząt do lat 14),
Kamil Jęczmionka (XV miejsce, grupa chłopców do lat 18),
Filip Łąkowski (XXV miejsce, grupa chłopców do lat 14), Bartosz Banaszak (LVI miejsce, grupa chłopców do lat 10).
Dziękuję bardzo wszystkim osobom zaangażowanym
w oganizację mistrzostw, a w szczególności Joannie Kozielskiej
i Ewie Matuszewskiej. Podziękowania kieruję również dla sponsorów: Piekarnia „Bogienka”, Cukiernia – Andrzej Pielak, Pizzeria „Giovanni”, Księgarnia „Livro” w Kostrzynie, Bank
Spółdzielczy w Kostrzynie, Delikatesy „U Dziadka”.
31 października w Kórniku odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Szkół Podstawowych w Szachach (rocznik 2006
i młodsi). Szkoła Podstawowa nr 1 w Kostrzynie (Filip Łąkowski, Szymon Banaszak, Jakub Pieczeniak, Dorota Podolecka)
wywalczyła brązowy medal, natomiast Szkoła Podstawowa
w Czerlejnie (Bartosz Włodarz, Jan Wierucki, Szymon Ignaszewski, Alicja Springer) zajęła XII miejsce. W tych mistrzostwach startowało 14 szkół.

4 listopada w Galerii MM w Poznaniu odbył się Turniej
Szach-Strike-Mat. Było to pierwsze spotkanie czwartego cyklu
turniejów łączących szachy z inną dyscypliną sportową. W zawodach tych uczestniczyli członkowie UKS „Goniec” Kostrzyn
oraz UKS Czerlejno, uzyskując następujące miejsca: grupa
uczniów do klasy III szkoły podstawowej: III m. Szymon Ignaszewski, grupa od IV do VI klasy szkoły podstawowej: VIII m.
Filip Łąkowski, XIX m. Filip Rakszawski, XXIII m. Aleksander
Rakszawski, XXVIII m. Norbert Hałas, grupa klasy VII i VIII
szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowe: VI m. Jakub
Ptasik, VII m. Przemysław Mieloch, X m. Michał Gozik, XII m.
Jagna Smolińska, XV m. Kamil Jęczmionka, XVI m. Weronika
Jęczmionka, grupa dorosłych: IV m. Piotr Smoliński, X m.
Krzysztof Łąkowski, XII m. Mikołaj Spiżewski.
Piotr Smoliński

