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SŁOWEM WSTĘPU
Ostatni miesiąc był z pewnością czasem niespokojnym. Wielu z nas z niepokojem śledziło kwestię brexitu i chaos, jaki panował
w brytyjskim parlamencie, nie mogącym dojść do porozumienia w żadnej sprawie, nawet tak podstawowej, jak samo wyjście
z Unii Europejskiej. W tym momencie zaczyna się wszystko powoli układać, możemy więc być w miarę spokojni o naszych bliskich
mieszkających w Wielkiej Brytanii, czy też nawet o ewentualne plany wakacyjne.
Nie można tego powiedzieć niestety o niepokojach na naszym „rodzimym” podwórku, czyli strajku nauczycieli, który rozpoczął
się oficjalnie w poniedziałek 8 kwietnia. W momencie, kiedy piszę te słowa, sytuacja jest nadal skomplikowana i nierozstrzygnięta. Obserwując toczącą się w różnych kręgach i mediach dyskusję zauważyć można problem, który pojawia się zawsze tam, gdzie
w grę wchodzą emocje i dobro najbliższych: zamiast próbować zrozumieć racje obydwu stron i prowadzić dyskusję w cywilizowany sposób, zarówno na strajkujących, jak i przeciwnych postulatom (na pierwszą grupę w większości) spływa ogromna ilość tak
zwanego hejtu, w większej części internetowego, bo dającego poczucie anonimowości i bezkarności. Sytuacja z pewnością jest
trudna, nie możemy sobie jednak na takie zachowanie pozwolić, gdyż nie prowadzi ono do niczego pozytywnego, pogłębia jedynie
niezrozumienie i zaciętość obydwu stron. Mówimy w końcu nie tylko o podwyżkach płac dla nauczycieli, ale o przyszłości szkół
i edukacji, tak ważnej dla każdego społeczeństwa. Nie mam wątpliwości, że nasi Czytelnicy są tego świadomi, myślę jednak, że
zawsze warto uczulać na ten fakt. Efekty uzyskamy tylko porozumieniem; nie tylko w tej sprawie, ale w każdej patowej sytuacji.
Na szczęście przełom marca i kwietnia upłynął nie tylko na konfliktach i kłótniach, ale też na licznych w naszej gminie spotkaniach z kulturą. Zapraszam do przeczytania relacji z wydarzeń organizowanych ostatnio m.in. przez Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury. Niedługo nadejdą kolejne, w tym XLI Kurdesz Kasztelański!
Zachęcam do lektury!
Natalia Majchrzak
Redaktor naczelna

KOSTRZYŃSKIE AKTUALNOŚCI
Gułtowskie potyczki poetyckie

Z inicjatywy mieszkańców Gułtów
w sobotni wieczór 23 marca odbyła się
w gułtowskim pałacu po raz pierwszy
impreza poetycka. W pięknych wnętrzach sali balowej licznie zebranej publiczności zaprezentowali
się miejscowi twórcy prezentujący fragmenty swego dorobku
poetyckiego. Pierwszeństwo w przedstawieniu swych tekstów
miał wybitny pisarz ludowy – Józef Chojnacki – od lat wielu
zamieszkały w Gułtowach, a mogący pochwalić się wydaniem od
1975 roku kilku tomików poezji. Swe teksty wrażliwe na piękno
natury czytał na zmianę z Hieronimem Olejniczakiem, również
mieszkańcem Gułtów, od kilku lat tworzącym poezję refleksyjną.
Trzecią osobowością wieczoru była poetka pochodząca z Poznania, a od dwóch lat zamieszkała na obrzeżach wsi Gułtowy, Danuta Piotr. Ze względu na częściową niedyspozycję głosową jej
teksty czytała bliska koleżanka. Odbyło się kilka rund prezenterskich trwajacych niemal 2 godziny, a przeplatanych występem
muzyka grającego na gitarze klasycznej. W imieniu publiczności
gułtowskiej i gości z Kostrzyna wykonawcom tego interesującego
spektaklu gratulował radny Marek Kowalski oraz przedstawicielka UAM. Po imprezie można pozyskać świeżo wydany tomik
dzienników Józefa Chojnackiego pt. Zastałem piękny świat, wydany w 2018 roku.

Robimy to dla Was

Firma przeprowadzająca prace remontowe na skrzyżowaniu
ul. Wiosny Ludów i gen. Prądzyńskiego w Kostrzynie umieściła
tablicę z sympatycznym tekstem: „Przepraszamy za utrudnienia.
Robimy to dla Was!”. Będziemy cierpliwi i wyrozumiali!

Goście ze Słupcy w Izbie Muzealnej

Kostrzyńskie Muzeum w Bibliotece Publicznej odwiedziła
grupa uczestników Uniwersytetu III Wieku ze Słupcy. Naszych
gości interesowały najstarsze dokumenty mówiące o wczesnej lokacji Kostrzyna w 1251 roku. Zauważyli też, że zarówno Słupca,
jak i Kostrzyn były w 1331 roku zniszczone przez Krzyżaków.
Podziwiali również pamiątki związane z Powstaniem Wielkopolskim 1918-1919 roku.

Wilno na dawnych pocztówkach

Rzadka to okazja, by móc obejrzeć rozmaite widoki historycznego
Wilna, miasta zawsze drogiego Polakom, a dziś stolicy Litwy.

Uhonorowanie dzieci Powstańców Wielkopolskich

Podczas promocji książki i filmu o kostrzyńskich powstańcach specjalnymi dyplomami ze złotą pieczęcią z herbem uhonorowani zostali przez Burmistrza Gminy Kostrzyn Szymona
Matyska żyjący synowie powstańców: Kazimierz Kwiatkowski,
Kazimierz Matysek, bracia Bogdan i Marian Sadysiowie i Kazimierz Walczak, a także córki powstańców Maria Jakubowska,
Monika Kubiak, Czesława Jeżewska, Janina Monarcha i Felicja
Nowicka – wszyscy zamieszkali w gminie Kostrzyn. Najstarszy
z nich, Marian Sadyś, podzielił się wspomnieniami z 1938 roku.

W świat nad Wilią, gdzie niegdyś żył Mickiewicz, Słowacki
czy Syrokomla przenosi nas wystawa dawnych pocztówek
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ukazujących jego najcenniejsze zabytki: zamek, Ostrą Bramę,
katedrę św. Stanisława, synagogę żydowską czy cmentarz
na Rossie, odnawiany w ostatnich latach dzięki pomocy
Wielkopolan. Ciekawostką są kartki nazywane leporello. Jest
to rodzaj tekturowej pocztówki „z okienkiem”, spod którego
wychodzi taśma papierowa składająca się jak harmonika
z zadrukowanymi widokami danej miejscowości. Wystawa
zawiera też przewodniki po Wilnie, zachęcające do odwiedzenia
tej perły baroku w północnej Europie. Wspomniane kartki
pochodzące z kolekcji Kazimierza Matyska są do obejrzenia
w holu Biblioteki Publicznej Kostrzyna.

Droga Krzyżowa ulicami Kostrzyna

W piątek 5 kwietnia o godz. 1815 po mszy świętej z kościoła
farnego ulicami miasta: Średzką, Kilińskiego, Dworcową, Ogrodową i Średzką pod kościół przeszła procesja Drogi Krzyżowej,
zatrzymując się na 14 stacjach. Procesję prowadził ks. proboszcz
Piotr Lidwin wraz z księdzem wikariuszem, wiernymi i służbą
liturgiczną. Uczestniczyło w niej liczne grono parafian.

Misterium Męki Pańskiej

W ostatni piątek przed Wielkim Tygodniem w kościele farnym w Kostrzynie w bogatej scenerii wystawione zostało Misterium Męki Pańskiej przygotowane przez parafian kostrzyńskich,
młodzież i dorosłych.

Bo śmiech to zdrowie

Sobota 6 kwietnia upłynęła w gminie Kostrzyn „na wesoło”,
a to za sprawą kabaretu Nowaki. Artyści przyjechali do nowej
sali sportowej przy
Szkole Podstawowej
nr 1 w Kostrzynie
z programem pod tytułem Za granicą żartu.
Wypełniona po brzegi
hala przez ponad godzinę rozbrzmiewała
śmiechem widowni
w reakcji na skecze
kabaretowe, w których
nie zabrakło postaci
charakterystycznych
dla twórczość kabaretu: niestereotypowego
małżeństwa Lucyny
i Michała i słynnej pani
Krystyny.
N.M.

Wysokie dźwigi w krajobrazie Kostrzyna

Z okazji Wielkanocy życzymy
naszym Czytelnikom oraz
wszystkim Mieszkańcom gminy
Kostrzyn szczęścia, pogody
ducha i rodzinnej atmosfery
przy świątecznym stole.
Wesołego Alleluja!

W prężnie rozwijającym się mieście co rusz na tle błękitnego nieba pojawiają się niezwykłej wysokości, potężne dźwigi,
pracujące na budowach magazynów przy drodze krajowej, przy
wznoszeniu kolejnego piętra budynku mieszkalno-usługowego
przy ul. Wrzesińskiej (obok zabudowań Gminnej Spółdzielni),
a niedawno również przy wykopach będących fragmentem przyszłej promenady i ścieżki rowerowej między ulicami Wrzesińską
i Średzką. Wkrótce taki lub podobny sprzęt pojawi się przy
realizacji tunelu pod nasypem kolejowym.

Redakcja

K.M.

WIADOMOŚCI GMINNE

BURMISTRZ INFORMUJE
PŁAĆ PODATEK W GMINIE KOSTRZYN
Rozwój gminy i poziom życia jej mieszkańców niewątpliwie
zależą od zasobności budżetu. Na jego wielkość składają się
różne źródła finansowania m.in.: podatek od nieruchomości,
podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych.
Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
roczne zeznania podatkowe PIT powinny być składane w Urzędzie Skarbowym według miejsca zamieszkania podatników.
Meldunek nie ma w tym wypadku znaczenia. A to oznacza, że
osoba zameldowana np. w Poznaniu, ale mieszkająca na terenie gminy Kostrzyn, może rozliczyć się z fiskusem właśnie
w naszej gminie, nie tracąc korzyści wynikających z miejsca
zameldowania.
Jak rozliczyć PIT w gminie Kostrzyn? Należy znaleźć
właściwy dla swojego miejsca zamieszkania Urząd Skarbowy,
przekazać pracodawcy informację o zmianie Urzędu Skarbowe-

go, rozliczyć swój PIT, wpisując adres zamieszkania (na terenie
gminy Kostrzyn) oraz dane właściwego Urzędu Skarbowego.
Warto wiedzieć, że nie trzeba być zameldowanym w gminie Kostrzyn, aby tu rozliczyć swój podatek. Wystarczy być
mieszkańcem gminy i wpisać w zeznaniu podatkowym adres
zamieszkania. Nie trzeba też składać żadnych dodatkowych dokumentów o zmianie miejsca zamieszkania – Urzędy Skarbowe
same to zaktualizują.
To nic nie kosztuje, a dla budżetu gminy i jej mieszkańców
ma ogromne znaczenie i powoduje dodatkowe wpływy, dzięki
którym możemy planować większe wydatki – na rozwój infrastruktury drogowej, kanalizacyjnej, wodociągowej, na oświatę,
kulturę, bezpieczeństwo czy sport i rekreację.
Przypominamy, że termin złożenia rocznych zeznań podatkowych upływa 30 kwietnia.
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UTRUDNIENIA W RUCHU DROGOWYM – ZAMKNIĘTA UL. KÓRNICKA
Informujemy, że od 10 kwietnia 2019 do 6 maja 2019 roku
ul. Kórnicka będzie zamknięta. Objazd dla samochodów osobowych (do 3,5t) odbywał się będzie ulicami: Warszawską,
Grunwaldzką, Wiosny Ludów, Astrową, Narcyzową. Natomiast
objazd dla samochodów ciężarowych odbywał się będzie drogą

krajową nr 92, droga ekspresową S5, ulicami: Lipową, Czereśniową i Wierzbową w Trzeku. Jednocześnie informujemy,
że dojazd do ulicy Ignacewo odbywał się będzie wyłącznie od
strony ulicy Warszawskiej i przejazdu kolejowego. Poniższa
grafika obrazuje zamknięty odcinek ulicy Kórnickiej.

INWESTYCJE W GMINIE KOSTRZYN

- budowa tunelu wraz z układem drogowym

- nakładka asfaltowa w Buszkówcu
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- nakładka asfaltowa – ul. Sobieskiego w Kostrzynie

- chodnik i nakładka asfaltowa – ul. Słowackiego

- remont ul. Wiosny Ludów

- pierwsze prace pod budowę przedszkola publicznego

POWIATOWY DZIEŃ SOŁTYSA

w kadencji 2018-2023 zmiana stanowiska nastąpiła w 7 sołectwach. W obecnej kadencji funkcję sołtysa w poszczególnych
sołectwach będą pełnić: Brzeźno – Grzegorz Simsz, Czerlejnko –
Waldemar Kukuła, Czerlejno – Agnieszka Augustyn, Drzązgowo
– Krzysztof Kaczmarski, Glinka – Bożena Agacińska, Gułtowy
– Aldona Gola, Gwiazdowo – Honorata Galuba-Andrzejczak,
Iwno – Szymon Nadolny, Jagodno – Malwina Gałecka, Sanniki
– Marzena Pietraszewska, Siedlec – Agnieszka Piaskowska, Siedleczek – Dorota Hamerska, Siekierki – Włodzimierz Musielak,
Skałowo – Szymon Frąckowiak, Sokolniki – Dorota Jadowska,
Strumiany – Maria Przybylska, Tarnowo – Leszek Koszela,
Trzek – Ewelina Kaszowska, Węgierskie – Mirosław Kucharski,
Wiktorowo – Dorota Kaczmarek, Wróblewo – Danuta Goździcka.

8 marca 2019 roku podczas IV Powiatowego Dnia Sołtysa
zostały wręczone wyróżnienia dla sołtysów. W tym roku, za pracę
na rzecz lokalnej społeczności, nagrodzono Sołtysa Sannik Marzenę Pietraszewską oraz Sołtysa Wiktorowa Dorotę Kaczmarek.

SPOTKANIE Z SOŁTYSAMI

28 marca 2019 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego odbyło się spotkanie Burmistrza Gminy Kostrzyn z Sołtysami, którzy
zostali wybrani w nowej kadencji. Na spotkaniu obecni byli także
Zastępca Burmistrza Waldemar Biskupski i Sekretarz Barbara
Jaskuła. Burmistrz gratulował Sołtysom powierzonej funkcji oraz
nakreślił plany działania na najbliższe lata. W Gminie Kostrzyn
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PODZIĘKOWANIA DLA USTĘPUJĄCYCH SOŁTYSÓW
Podczas VI Sesji Rady Miejskiej, Burmistrz Gminy Kostrzyn
Szymon Matysek, Zastępca Burmistrza Waldemar Biskupski oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Banaszak pożegnali
Sołtysów, którzy w wyniku wyborów sołeckich przestali pełnić tę
funkcję. Władze samorządowe dziękowały za wieloletnią pracę,
wkład i zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej.
Funkcję sołtysa przestają pełnić: Tadeusz Nowakowski –
pełnił funkcję sołtysa sołectwa Siedleczek 29 lat (1990-2019),
Marian Grobelny – pełnił funkcję sołtysa sołectwa Jagodno
25 lat (1994-2019), Zbigniew Ratajczak – pełnił funkcję sołtysa
sołectwa Gułtowy 20 lat (1999-2019), Tadeusz Makowski – pełnił funkcję sołtysa sołectwa Sokolniki 12 lat (2007-2019), Adam
Szyszka – pełnił funkcję sołtysa sołectwa Siekierki 8 lat (20112019), Beata Knopkiewicz – pełniła funkcję sołtysa sołectwa
Trzek 8 lat (2011-2019), Krzysztof Tomczak – pełnił funkcję
sołtysa sołectwa Siedlec 4 lata (2015-2019).

NOWE SAMOCHODY DLA POLICJI
29 marca 2019 roku w Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu miało miejsce uroczyste przekazanie nowych radiowozów
dla Policji.
Powiat Poznański wraz z licznymi gminami zakupił
w systemie finansowania „pół na pół” prawie 30 nowych pojazdów.
Komisariat Policji w Kostrzynie również otrzymał jeden
samochód. W przekazaniu kluczyków do radiowozów uczestniczył Burmistrz Gminy Kostrzyn Szymon Matysek.

TARGI EDUKACYJNE
29 marca 2019 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
odbyły się Targi Edukacyjne dla młodzieży z terenu gminy
Kostrzyn, która stoi u progu wybrania dalszej ścieżki kształcenia.
Na targach swoje stoiska zaprezentowało 14 szkół. Uczniowie
chętnie pytali o perspektywy zawodowe, a także atmosferę
i warunki nauki w poszczególnych placówkach.
Wybór szkoły średniej to bardzo trudna decyzja, która często
rzutuje na całą drogę zawodową człowieka, dlatego powinna być
dobrze przemyślana. Podczas tegorocznych targów edukacyjnych
młodzież miała możliwość zapoznać się z bogatą ofertą szkół
ponadpodstawowych.

ORTOGRAFICZNE POTYCZKI

W piątek 15 marca, po raz kolejny, w Szkole Podstawowej
w Iwnie odbył się II etap konkursu „Ortograficzne Potyczki” dla
uczniów klas szóstych szkół podstawowych gminy Kostrzyn.
Do konkursu przystąpiły 3-osobowe drużyny ze wszystkich
naszych szkół, łącznie 18 uczniów.
Wyniki konkursu: I m. Szkoła Podstawowa w Czerlejnie,
II m. Szkoła Podstawowa nr 1 w Kostrzynie, III m. Szkoła Podstawowa w Gułtowach.
Zwycięska Szkoła Podstawowa w Czerlejnie, którą reprezentowali: Stanisław Małyjasiak, Natalia Ptasik i Jan Wierucki,
będzie reprezentować naszą gminę podczas międzygminnego
finału, który odbędzie się 17 maja 2019 roku w siedzibie
organizatora konkursu Szkoły Podstawowej w Koziegłowach.
Spośród wszystkich uczestników konkursu wyłoniony został

Mistrz Ortografii, którym został Stanisław Małyjasiak. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
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KOSTRZYNIACY W POWSTANIU WIELKOPOLSKIM
26 marca w sali „Kostrzynianka” odbyło się spotkaniu promujące najnowszą publikację kostrzyńskiego regionalisty Kazimierza
Matyska, zatytułowaną Kostrzyniacy w Powstaniu Wielkopolskim.
Spotkanie otworzył Burmistrz Szymon Matysek, który przypomniał, jak Gmina Kostrzyn celebrowała 100. rocznicę Powstania
Wielkopolskiego. Autor książki zaprezentował szczegółowo jej

zawartość i zwrócił uwagę na najważniejsze fragmenty. Podczas
spotkania obecni byli także Zastępca Burmistrza Waldemar Biskupski, Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Banaszak oraz

goście honorowi – rodziny powstańców, które zostały uhonorowane pamiątkowymi dyplomami. Licznie zgromadzona widow-

nia miała okazję zobaczyć premierowy pokaz filmu Raport
Pamięci, również poruszający temat kostrzyńskich powstańców,
a wyreżyserowany przez Annę Wachowiak-Rybarczyk. W projekcie tym wzięła udział kostrzyńska młodzież. Publikacja autorstwa Kazimierza Matyska Kostrzyniacy w Powstaniu Wielkopolskim jest dostępna bezpłatnie w Urzędzie Miejskim.

ODSŁONIĘCIE OBELISKU

Burmistrz Szymon Matysek, Zastępca
Burmistrza Waldemar Biskupski, Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz
Banaszak, Radni, Sołtysi oraz mieszkańcy Sołectwa Wiktorowo. Pamiątkową tablicę odsłoniła delegacja
młodzieży.

7 kwietnia 2019 roku odbyło się
uroczyste odsłonięcie pamiątkowego
obelisku ku czci mieszkańców Wiktorowa i okolic, którzy walczyli o niepodległość Polski. W wydarzeniu
wzięły udział władze samorządowe:

SPOTKANIE SŁUCHACZY KUKW Z PILOTEM SZYBOWCÓW
We wtorek 19 marca miała miejsce prelekcja mieszkanki
Czerlejna Kingi Tchorz pt. Każdy lot jest nową podróżą
w nieznane, podczas której przedstawiła swoje doświadczenia
z lotów szybowcem, opowiedziała, skąd wzięła się jej pasja
oraz próbowała przełamać stereotypy dotyczące latania szybowcem.
Dodatkowo ciekawym aspektem prelekcji było zaprezentowanie modelu szybowca: Discus 2a, do którego każdy
z uczestników mógł wejść i poczuć się, jak prawdziwy pilot.
Dodajmy, że na tym szybowcu zdobyto wiele nagród: Mistrzostwo Świata WCG w 2010 roku, Wicemistrzostwo Świata w 2014 r., Mistrzostwa Europy ECG w 2011 i 2013, a także
Szybowce Mistrzostwa Polski – 2017, czy Szybowcowe Mistrzostwa Polski Juniorów w 2018. Przed panią Kingą, która
jest członkiem Szybowcowej Kadry Narodowej Juniorów, nowe

wyzwania w postaci Szybowcowych Mistrzostw Świata Juniorów na Węgrzech w 2019 roku oraz Szybowcowych Mistrzostwach Świata Kobiet w Australii w 2020 roku.

ZAWODNICZKI SP NR 2 DRUGIE W ELIMINACJACH POWIATU!
W środę 27 lutego 2019 roku reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Kostrzynie zajęła drugie miejsce w rozgrywkach
piłki siatkowej w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej Powiatu
Poznańskiego. Eliminacje odbyły się w Pobiedziskach, a obok

zawodniczek z Kostrzyna wystąpiły także reprezentacje Szkół
Podstawowych w Rogalinku, Puszczykowie oraz wspomnianych Pobiedzisk.

8

MŁODZI SPORTOWCY W RATUSZU
25 marca w Urzędzie Miejskim gościli Mistrzowie Wielkopolski w unihokeju – zawodnicy UKS Victoria Gułtowy. Zespół
zdobył tytuł podczas Mistrzostw Województwa w Nowym Tomyślu, które odbyły się w dniach 13-14 grudnia 2018 roku.
Ratusz gościł też ich trenera Krzysztofa Zawadzkiego oraz
Macieja Kowalskiego, który podczas Halowych Mistrzostw
Polski w Toruniu w dniach 9-11 lutego 2019 roku zdobył tytuł
Wicemistrza Polski w biegach na 2000m.
W spotkaniu brali udział Burmistrz Szymon Matysek, Zastępca Burmistrza Waldemar Biskupski, Kierownik Wydziału
Oświaty, Promocji i Sportu Paulina Bankiewicz oraz rodzice
sportowców.
Gratulujemy sukcesów, życzymy wytrwałości i zapału podczas treningów oraz kolejnych zwycięstw.

MISTRZOSTWO WIELKOPOLSKI DLA
MACIEJA KOWALSKIEGO
5 kwietnia w Żerkowie odbył się Finał Wielkopolski Drużynowych Biegów Przełajowych organizowanych przez Szkolny
Związek Sportowy Wielkopolska. Dzięki zwycięstwu na szczeblu powiatu poznańskiego udział w nich wziął jedyny reprezentant Gminy Kostrzyn – Maciej Kowalski ze Szkoły Podstawowej
w Gułtowach. Na starcie finałowego biegu stanęło 190 biegaczy,
mających do pokonania dwukilometrową, trudną technicznie
trasę. O ostatecznej kolejności zadecydowało ostatnie 150 metrów biegu, gdzie Maciej zdecydowanie przyspieszył i finiszując
nie dał szans swoim rywalom, zdobywając złoty medal.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy Kostrzyn, działając na zasadzie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2204), podaje do wiadomości informacje o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym: nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, lokal nr 6 o pow. 27,78 m² wraz
z pomieszczeniem przynależnym o pow. 5,45m², położony w Kostrzynie przy ul. Mickiewicza 24, KW PO1F/00019770/8, oraz udział
w działce nr 630 o pow. 0,0765 ha, w wysokości 12/100 cz. Wartość rynkowa nieruchomości lokalowej wynosi 30 349,00 zł.
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Z OBRAD RADY
VI sesja Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn odbyła się 28 marca 2019 roku, radni podjęli uchwały w sprawie:
- podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
gminy jest zobowiązana do określenia w drodze uchwały,
przyznania pomocy społecznej w zakresie dożywiania dla osób
corocznie do 31 marca, programu opieki nad zwierzętami
objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, stanoi domu” na lata 2019-2023, podwyższono do 150% kryterium
wi to wypełnienie obowiązku wynikającego z ustawy, program
jest szczegółowy w takim zakresie, jaki jest wymagany do
dochodowe ustalone w ustawie o pomocy społecznej, dla celów
realizacji ustawowych zapisów;
przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego
w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz - zmian w budżecie gminy Kostrzyn na 2019 rok – dochody
budżetu zmniejszono o kwotę 1 952 360,56 zł do kwoty
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
dla osób objętych wieloletnim rządowym programem. Podjęta
78 322 490,34 zł, wydatki budżetu zwiększono o kwotę
uchwała umożliwi skorzystanie z dotacji z budżetu państwa oraz
1 345 890,00 zł do kwoty 82 820 740,90 zł;
realizację wszystkich założeń Programu;
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kostrzyn
- przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
na lata 2019-2027, w związku ze zmianą budżetu dokonano
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kostrzyn
zmian w WPF.
w 2019 roku. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt rada Więcej na www.kostrzyn.wlkp.pl (zakładka BIP).
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Z TEKI REGIONALISTY - Kazimierz Matysek o historii

SAGA KOSTRZYŃSKIEJ RODZINY
MICHAŁA I HELENY WOŹNYCH
Wśród wyróżniających się aktywnością przedsiębiorczą i społeczno-narodową wśród rodzin kostrzyńskich w początkach XX wieku znajdowała się kupiecka
rodzina Michała i Heleny Woźnych.
Przybyli do Kostrzyna ok. 1896 roku
i zamieszkali początkowo przy ulicy
Średzkiej, niemal w sąsiedztwie z domem
bednarza Anastazego Kamińskiego. Głowa rodziny, Michał Woźny, będący krawcem z zawodu, urodził się w Kamieńcu
w powiecie kościańskim jako syn rolnika
Macieja i jego żony Elżbiety. Żona Michała, Helena z Sikorskich, pochodziła ze
Środy, gdzie starszy brat jej męża Jan
Woźny prowadził duży skład towarów
łokciowych i krawieckich.
W 1901 roku Michał Woźny nabył
kamienicę po dawnej poczcie w Rynku
pod nr 18 i wzorem swego brata rozpoczął
handel gotowymi ubraniami, bielizną
i konfekcją. Reklamował w poznańskiej
prasie swój skład towarów łokciowych
jako najtańsze źródło zakupu. W krótkim

nim prezesem towarzystw: przemysłowego, śpiewackiego i strzeleckiego. Opiekował się drużyną skautów, dając między
innymi schronienie na jej sprzęt podczas
wydanego przez władze pruskie zakazu
działalności harcerstwa w 1918 roku.
W latach 1905-1922 pełnił funkcję skarbnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostrzynie. W 1910 roku wraz z gronem
przyjaciół z Kostrzyna brał udział
w uroczystościach 500-lecia zwycięskiej
bitwy pod Grunwaldem, odbywających
się w Krakowie. Odbył też wycieczkę
w Tatry do Zakopanego, skąd przesłał do
Kostrzyna pocztówkę z pozdrowieniami.
Za jego prezesury w latach 1913-1914
Koło Śpiewackie znajdowało się w największym rozkwicie, odnosząc sukcesy
na zjazdach związkowych, okręgowych
i występach lokalnych. W pełni zasługiwał
na miano organizatora życia społecznego
w naszym mieście w czasach zaborów.
Wojna światowa położyła kres jego powodzeniu. Przywykły do dawnej sumien-

Rodzina Woźnych. W mundurze Stanisław – powstaniec
czasie, dzięki pilności i sumienności,
dorobił się dość znacznego majątku. Powiększył swą kamienicę o okazałą wieżę
z kopułą, która stała się od 1905 roku
charakterystycznym symbolem kostrzyńskiego Rynku. Nie zaniedbując wielodzietnej rodziny, brał czynny udział
w życiu społecznym miasta. Był długolet-

nej kalkulacji nie mógł odnaleźć się
w warunkach nie zawsze uczciwej konkurencji kupieckiej i w nowej sytuacji
gospodarczej, wskutek czego jego firma
podupadła. Nie zaniedbał jednak pracy
społecznej, doprowadzając do odrodzenia
w latach 1919-1924 Koła Śpiewackiego.
W uznaniu zasług na niwie śpiewactwa

uznany został członkiem honorowym
i prezesem honorowym kostrzyńskiego
Koła Śpiewackiego. Zakończył swój pra-

Reklama z 1901 roku
cowity żywot 17 lutego 1924 roku i pochowany został na kostrzyńskim cmentarzu parafialnym. Jego dom został sprzedany rodzinie Antoniego Drzewieckiego.
Dzięki patriotycznemu wychowaniu
w rodzinie na dzielnych obywateli i prawych Polaków wyrośli jego urodzeni
w Kostrzynie synowie: Stanisław
(ur. 1897), Marian (ur. 1901), Czesław
(ur. 1903), Ignacy (ur. 1907) i Edmund
(ur. 1913) oraz córka Kazimiera
(ur. 1899).
Stanisław Woźny – najstarszy z synów
wielodzietnej rodziny Woźnych – był
powstańcem wielkopolskim 1918-1919
roku. W trakcie wojny światowej od 1916
roku służył w armii pruskiej. 15 grudnia
1918 roku wrócił z frontu zachodniego
przez Poznań do Kostrzyna. Na wieść
o zbrojnym ruchu w stolicy Wielkopolski
30 grudnia na zebraniu b. wojaków wstąpił ochotniczo do tworzącej się w Kostrzynie kompanii jako przewodnik zastępu 7.
Wraz z 100-osobową Kompanią Kostrzyńską wyjechał 6 stycznia 1919 roku
do Poznania, gdzie został zakwaterowany
w Reducie Grolmana. Tam wraz z braćmi
Edmundem i Alojzym Markiewiczami
prowadził biuro kompanijne. 1 lutego
Stanisław Woźny został awansowany na
kaprala. Podczas reorganizacji większość
ich kompanii została wcielona do 4 kompanii 10 pułku piechoty Strzelectw Wlkp.
(Poznańskiego Baonu Zapasowego)
i skierowana na front zachodni pod Zbą-
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szyn. W połowie maja w składzie 1 pułku
Strzelców Wlkp. wyjechali pod dowództwem gen. Daniela Konarzewskiego bronić
zagrożonego najazdem ukraińskim Lwowa. Za udział w tych walkach odznaczony
został odznaką „Orląt” za obronę Kresów
Wschodnich. Po powrocie służył na froncie
pod Lesznem. W październiku 1919 roku
jego pułk przeznaczony został do walk na
froncie litewsko-białoruskim przy zdobywaniu Mińska i Bobrujska. Tam często
spotykał się ze służącymi w różnych formacjach druhami z Kostrzyna. W 1932
roku wstąpił do Towarzystwa Żołnierzy
1 Pułku Strzelców Wlkp. W czasie II wojny światowej w pierwszych latach mieszkał
w Kostrzynie w części dawnego domu,
gdzie wraz z matką prowadził handel nabiałem, a przy okazji kolportował w okolicy podziemną prasę. Potem był zatrudniony jako robotnik na lotnisku w Mącznikach, w cukrowni w Środzie, a w końcu
w warsztatach kolejowych w Kobylempolu. W 1945 roku był sanitariuszem
w szpitalu wojsk rosyjskich. Po wojnie
pracował w handlu bławatami. Zmarł
7 września 1974 roku i spoczął na cmentarzu na Dębcu w Poznaniu.
Działalnością patriotyczną w szeregach harcerstwa pochwalić się mógł
młodszy o 4 lata od Stanisława brat Marian Woźny (ur. 27 maja 1901 roku). Będąc uczniem gimnazjum zamieszkał
w Poznaniu, gdzie wstąpił do 1 drużyny
harcerskiej im. Bolesława Chrobrego.
Pełnił tam obowiązki zastępowego
(II zastępu). W Zielone Świątki 1918 roku
podczas zlotu harcerstwa w Wierzenicy
decyzją ówczesnych władz V Korpusu
Niemieckiego działalność skautów została zakazana. Nie godząc się z tą sytuacją
harcerze przeszli do tajnej działalności
(P.O.W.), którą kierowali starsi druhowie.
Kiedy wybuchło powstanie stawili się do
zbiórki na Piekarach. Tak wspomina ten
moment 17-letni wówczas Marian Woźny:
Szedłem na czele z druhami Radomskim
i Jęczkowiakiem po broń do zbrojowni na
Wielkich Garbarach, by przenieść ją do
punktu na Piekary, gdzie mieściło się
biuro Polskiej Organizacji Wojskowej
Zaboru Pruskiego. Dalej idziemy w kierunku Fortu Grolmana. Po pertraktacjach
z naszym komendantem obsada niemiecka
wychodzi i my zajmujemy dawne koszary.
Nad ranem z Lucy Janowskim i Tadeuszem
Skowrońskim wywieszam flagę polską na
dachu fortu. Był to dzień świąteczny.
W niepodległej II Rzeczypospolitej nasz
młody bohater ukończył studia na Uniwersytecie Poznańskim i zajął się działalnością naukową m.in. w Instytucie Energii

Jądrowej w Warszawie. Zmarł w 1978
roku.
Trzej kolejni bracia: Czesław, Ignacy
i Edmund w młodości byli czynnymi sportowcami kostrzyńskiego Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokół”. Występując
w drużynie piłkarskiej gniazda Kostrzyn
w 1929 roku zdobyli mistrzostwo okręgowe „Sokoła”. Wcześniej w 1927 roku ko-

Kamienica Woźnych z wieżą
strzyńscy piłkarze zdobyli tytuł wicemistrza okręgu poznańskiego „Sokoła”.
Czesław Woźny był w latach 1928-1930
sekretarzem zarządu T.G. „Sokół” i członkiem Komitetu Budowy Sokolni. W latach
późniejszych przeniósł się do Goliny, gdzie
przez wiele lat pracował jako księgowy.
Zmarł w 1984 roku w Koninie. Do końca

liczne dyplomy i nagrody, które po latach
wzbogaciły zbiory Izby Muzealnej
w Kostrzynie. Jako emerytowany kierownik szkoły przyjeżdżał z Poznania do rodzinnego miasta na spotkania weteranów
„Sokoła” i okolicznościowe wystawy,
zawsze gotowy do współpracy. Zmarł
w Poznaniu w 1991 roku.
Jedyna córka w tej rodzinie, Kazimiera Woźniakówna, była utalentowaną plastyczką i lekkoatletką „Sokoła”. Od kiedy
zamieszkała w Poznaniu na ulicy Wierzbięcice, jej dom stał się ostoją tradycji
i spotkań rodzinnych.
Najdłużej związany z Kostrzynem był
czwarty z synów, Ignacy Woźny (19071940), który nie tylko urodził się w naszym
mieście, tu chodził do szkoły powszechnej,
ale także dojeżdżał stąd koleją do Gimnazjum im. Marii Magdaleny oraz na studia
uniwersyteckie w Poznaniu, na wydziale
prawa. Po ich ukończeniu przez wiele lat
pracował jako prawnik w Spółdzielni Rolniczo-Handlowej „Rolnik” w Kostrzynie,
a potem w Starostwie Grodzkim w Poznaniu. Udzielał się czynnie w sporcie, występując w drużynie piłkarskiej T.G. „Sokół”
w rodzinnym mieście. W pierwszych
dniach września 1939 roku jako porucznik
rezerwy został powołany do Wojska Polskiego, brał udział w wojnie obronnej na
Wołyniu. Po agresji sowieckiej na Polskę
17 września dostał się do niewoli i przebywał w obozie jenieckim dla oficerów
w Kozielsku. Stamtąd wysyłał listy na
adres matki Heleny Woźnej do Kostrzyna.

Od lewej: bracia Edmund (3) i Czesław (6) z drużyną piłkarzy „Sokoła”
życia utrzymywał kontakt z Kostrzynem,
uczestnicząc w jubileuszach naszego sportu. Przyjeżdżał tutaj często z wnukiem na
grób ojca. Podczas ostatniego pobytu zasłabł i już nie odzyskał zdrowia.
Najmłodszy z braci, Edmund Woźny
zasłynął także jako wybitny lekkoatleta,
zdobywając dla kostrzyńskiego „Sokoła”

Donosił w nich m.in., że mrozy dochodzą
tam do -43 stopni Celsjusza. W kwietniu
1940 roku przetransportowany został
w okolice Smoleńska, a następnie wraz
z innymi oficerami zamordowany przez
NKWD w Katyniu. Jego nazwisko widnieje na kamieniu katyńskim przy kościele
farnym.
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RECITAL ROBERTA KUDELSKIEGO
Aby zdobyć serca widowni nie potrzeba kolorowych reflektorów czy innych efektów specjalnych. Wystarczy ciemna, pusta
scena, światło i jeden człowiek. Ktoś z charyzmą, pewnością
siebie, a przede wszystkim świadomością celu, dla którego się
tam znalazł. Taką osobą z pewnością jest Robert Kudelski.

Okazją, żeby się o tym przekonać, był sobotni wieczór
23 marca, kiedy to w M-G Ośrodku Kultury odbył się recital
w wykonaniu aktora. Wielu z nas kojarzy go zapewne z roli
Michała Brzozowskiego w emitowanym na kanale TVN serialu
Na wspólnej. Robert Kudelski jest jednak nie tylko aktorem
filmowym i teatralnym, ma na koncie także role dubbingowe.

Poza aktorstwem jest również utalentowanym i nagrodzonym
piosenkarzem, muzyka towarzyszy mu od dzieciństwa. Zapewne dlatego tak dobrze czuje się na scenie z mikrofonem w ręku,
szybko łapie kontakt z publicznością i z łatwością przekonuje
widzów do śpiewania i wspólnej podróży przez swój repertuar.
A ten jest z pewnością zróżnicowany, ale jednocześnie składa się w całość, która zauroczyła i wciągnęła nas na prawie
godzinę. Recital rozpoczął się od polskiej wersji dwóch utworów
Franka Sinatry: Something stupid i New York, New York, aby
przejść płynnie do pięknych ballad Jacques’a Brela, m.in. Moje
dzieciństwo. Pojawiło się również kilka utworów z musicali
takich jak Skrzypek na dachu czy Dzwonnik z Notre Dame,
a także rodzime melodie Agnieszki Osieckiej, Mieczysława
Fogga (To ostatnia niedziela).
W drugiej części występu dominowały utwory bardziej „popularne”: Jak anioła głos grupy Feel, Co mi Panie dasz zespołu
Bajm, Choć, przytul, przebacz Andrzeja Piasecznego czy Prócz
ciebie nic, oryginalnie wykonywane przez duet Kayah i Krzysztof Kiljański. Na zakończenie aktor wykonał słynny hit grupy
Queen Show must go on. Nie zabrakło także bisu, czyli pięknie
zinterpretowanego Snu o Warszawie Czesława Niemena.
Koncert ten na długo pozostanie w naszej pamięci, nie tylko
ze względu na piękne piosenki, ale również – a być może przede
wszystkim – przez niezwykłą serdeczność i otwartość Roberta
Kudelskiego. Możemy mieć tylko nadzieję, że jeszcze kiedyś
nas odwiedzi i ponownie oczaruje osobowością i głosem.
N.M.

SPOTKANIA Z KULTURĄ UKRAIŃSKĄ
Poniedziałkowe popołudnie 8 kwietnia upłynęło w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury pod znakiem piosenki ukraińskiej
za sprawą koncertu pod nazwą Spotkania z kulturą ukraińską.
Zgromadzeni w „Kostrzyniance” widzowie mieli przyjemność

wysłuchania męskiego kwartetu wokalnego „Akord”, pochodzącego z Tarnopola. Zespół w składzie Włodzimierz Futorski
(tenor), Włodzimierz Gapij (tenor), Jarosław Jakymczuk (baryton) i Andrij Zatoński (bas) zaprezentował się w kilkunastu
utworach, urzekając podczas półtoragodzinnego widowiska
sympatycznością i uśmiechem.
Jak sami przyznali, muzycy śpiewają razem od sześciu lat
(choć zespół istnieje od lat dwudziestu), każdy z nich jest także
dyplomowanym nauczycielem muzyki, nie dziwiło więc podejście pełne profesjonalizmu, a także niezwykła harmonia dźwię-

ku, którą zaprezentowali podczas piosenek w większości śpiewanych a cappella.
Podczas koncertu mogliśmy usłyszeć wiele spośród melodii
ludowych, nie tylko ukraińskich, takich jak Oj Maricko, Kolomyjki, czy Ljubystok, ale także białoruskich (Konieszyn), łemkowskich,
włoskich i polskich (Na kieleckim polu). Wysłuchaliśmy także
Dumki Bohuna z filmu Ogniem i mieczem, Poloneza nr 1 Michała Kleofasa Ogińskiego, angielskiej modlitwy Heaven is a wonderful place, słynnego Aux Champs-Elysées oraz znanego każdemu utworu Hej sokoły. Na bis panowie odśpiewali O Sole Mio.

Był to niezwykły wieczór, na szczęście nie ostatni – Dyrektor M-G Ośrodka Kultury Ewa Czajka zapowiedziała, że nie jest
to z pewnością jedyne takie wydarzenie w naszej gminie. Wyczekujemy więc z niecierpliwością następnych!
N.M.
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KOSTRZYŃSKIE PRZYSMAKI
ZDROWE ŚWIĘTA

SAŁATKA Z JAJKAMI
rukola
roszponka
brokuł
pomidorki koktajlowe
papryka
rzodkiewka
ogórek zielony
oliwki
szczypiorek
koperek
jajka
jogurt naturalny
oliwa
krem balsamiczny
sól, pieprz

– PRZEPISY DIETETYK MARTY JASKUŁECKIEJ!
W naczyniu układamy wymieszaną rukolę i roszponkę, skrapiamy oliwą oraz
kremem balsamicznym. Różyczki brokuła pozostawiamy na kilka minut w gorącej
wodzie, po ostygnięciu układamy na sałatach. Kilka łyżek jogurtu naturalnego
miksujemy z koperkiem. Resztę warzyw
kroimy i dodajemy do sałatki, również
przekrojone, ugotowane jajka. Polewamy
sosem jogurtowym, posypujemy szczypiorkiem i szczyptą soli, pieprzu.

CIASTO CZEKOLADOWE

1 puszka ciecierzycy 400g (po odlaniu
płynu 240g)
5 łyżek wody po ciecierzycy
70 g cukru (można zastąpić ksylitolem)
25 g oleju rzepakowego
60 g prawdziwego kakao w proszku
2 jajka
30 g mąki ziemniaczanej
1 łyżeczka proszku do pieczenia
1 łyżeczka sody oczyszczonej
1 łyżeczka kawy rozpuszczalnej
wiórki kokosowe do posypania
Przesiewamy przez sito kakao, mąkę,
kawę, sodę i proszek. Osobno blenduje-

my opłukaną ciecierzycę i 5 łyżek płynu,
cukier, olej oraz jajka. Łączymy suche
składniki z płynnymi. Masę wylewamy
do naczynia do pieczenia (20x20cm lub
można w większym przygotować podwójną porcję) wyłożonego papierem do
pieczenia lub posmarowanego olejem.
Wygładzamy masę i posypujemy kokosem. Pieczemy w piekarniku nagrzanym
do 180 stopni przez 20 minut.
Ciasto jest mocno czekoladowe,
mało słodkie, a ciecierzyca nie jest wyczuwalna.

WIEŚCI Z BIBLIOTEKI
6 marca w Bibliotece Publicznej w Kostrzynie odbył się
koncert edukacyjny w wykonaniu muzyków z Agencji Artystycznej Art-Bonsai. Spotkanie zatytułowane Zamkowe zakamarki
stanowiło muzyczną wyprawę szlakiem wielkopolskich zamków
i pałaców. Jak się okazało, w starych murach żyją nie tylko legendarne postacie, lecz również niezwykle klimatyczna muzyka
sprzed kilku wieków. Dzieci miały się więc okazję przekonać
jak brzmiały kompozycje dawnych muzykantów grane na rzadkich obecnie instrumentach: mandorze, oboju i szpinecie.
7 marca, w ramach promocji czytelnictwa, Biblioteka Publiczna w Kostrzynie zorganizowała spotkanie autorskie z podróżnikiem i pisarzem – Romanem Pankiewiczem, na które
zaproszeni zostali uczniowie klas drugich ze Szkoły Podstawowej nr 1. Autor znany ze swojego tryptyku podróżniczo-przygodowego dla dorosłych w ostatnim czasie napisał również cykl
książek dla najmłodszych. Książeczki pt. Pięć ważnych zawodów
poświęcone zostały atrakcyjnym dla dzieci profesjom: listonosza,
strażaka, żołnierza, policjanta i ratownika medycznego. W trakcie spotkania Pankiewicz przeistaczał się kolejno w opisanych
przez siebie pracowników prezentując uniformy i akcesoria
związane z poszczególnymi zawodami. Uczniowie mieli również
możliwość aktywnego uczestniczenia w zabawie poprzez wymyślanie ostatnich fraz rymowanek do książkowych tekstów.
13 marca Bibliotekę Publiczną w Kostrzynie odwiedził Teatr
Edukacji i Profilaktyki Maska ze spektaklem pt. Przyjaźni dar
odwróci zły czar. Było to przedstawienie dla najmłodszych widzów, opowiadające o sile przyjaźni, tolerancji i o tym, jak

ważne jest to, aby akceptować nie tylko innych, ale również
samego siebie. Przekonał się o tym Frycek, chłopiec który pomógł pięknej Strażniczce Lasu Lenie odnaleźć zaginiony, magiczny klucz, a także siostra Leny – czarownica Nela, którą na
dobre odmieniła niezwykła moc przebaczenia i miłości.
W marcu w Gułtowach i Iwnie odbyło się wiosenne spotkanie z książką w Bibliotece Publicznej. Zaczęło się ono od zebrania po drodze strzałek ze wskazówkami, które doprowadziły
dzieci do kolorowej koperty. W środku znalazły one list od pani
Wiosny, którą zła Zima uwięziła w jaskini. Aby Wiosna mogła
zagościć na świecie dzieci musiały wykonać różne zadania.
Pierwszym było wskazanie oznak wiosny w opowiadaniu
Agnieszki Galicy pt. Chomik szuka wiosny. Mali czytelnicy
rozwiązywali także zagadki, rozpoznawali wiosenne kwiaty
i dekorowali sukienkę pani Wiosny. Zadania zostały wykonane,
pozostaje tylko cieszyć się nadchodzącymi ciepłymi dniami.
1 kwietnia w Bibliotece Publicznej w Kostrzynie odbyło się
spotkanie z Andrzejem Pasławskim – krakowskim podróżnikiem,
przewodnikiem i fotografikiem, który wiele razy zabierał nas już
w bliższe i dalsze wirtualne podróże, od Cypru przez Bałkany aż
po Londyn. Tym razem jego multimedialna prezentacja pt. Wilno
– barok na siedmiu wzgórzach umożliwiła publiczności poznanie
miasta z ogromnym potencjałem turystycznym, a dodatkowo
stolicy kraju od wieków powiązanego historycznie z naszą ojczyzną. Zwiedzanie Wilna rozpoczęliśmy od rozsławionej przez naszego wieszcza Ostrej Bramy i cudownego obrazu Matki Boskiej
Ostrobramskiej. Następnie oglądając kolejne zabytki i perełki
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architektoniczne, głównymi i mniej uczęszczanymi ulicami, dotarliśmy do autonomicznej „Republiki Zarzecza”, która choć
proklamowana w Prima Aprilis i stworzona przez wileńskich ar-

tystów dosłownie „dla jaj” (stąd symboliczny pomnik w kształcie
jaja) posiada swego prezydenta, konstytucję i parlament. Odwiedziliśmy także Zwierzyniec, gdzie w XVI wieku polowali Radziwiłłowie, a gdzie dziś można odpocząć pośród urokliwych chałupek, w otoczeniu zieleni i parków. Obowiązkowym punktem
programu wycieczki po Wilnie jest także tak bliski sercom Polaków, przepięknie położony na wzgórzach, cmentarz na Rossie.
Jest on świadectwem wykutej w kamiennych nagrobkach wspólnej historii Rzeczypospolitej Obojga Narodów. To właśnie tu
pochowana jest matka Józefa Piłsudskiego, obok której złożone
zostało do grobu również serce marszałka. Na zakończenie uczestnicy spotkania mogli się również oddać refleksji, podziwiając
piękno wileńskich zabytków stanowiących dorobek polsko-litewskiej kultury przedstawionych na wystawie Dawne widokówki
Wilna z kolekcji Kazimierza Matyska zaprezentowanej w holu
biblioteki.
A.Wilczyńska, I.Guzińska

DOBRA KSIĄŻKA – BIBLIOTEKA POLECA I ZAPRASZA
Sozerko Malsagow, Nikołaj Kisielow-Gromow, Początki gułagu. Opowieści z wysp sołowieckich, Wydawnictwo Replika.
Książka zawiera wstrząsające świadectwa opisujące początki piekła na ziemi, jakie bolszewicy zgotowali swoim wrogom, czyli powstawanie „obozu specjalnego przeznaczenia” na Wyspach Sołowieckich. To właśnie tam
rodził się świat gułagu, najrozleglejszy system obozów pracy w XX wieku, przez który tylko spośród obywateli
radzieckich przeszło od końca lat dwudziestych do połowy lat pięćdziesiątych dwadzieścia milionów ludzi, czyli
co szósty dorosły.
Iris Johansen, We mgle, Wydawnictwo Lucky.
Barwne postaci, zaskakujące zwroty akcji i wielka miłość. Joego Quinna – agenta FBI i Eve Duncan – zrozpaczoną matkę zaginionego dziecka, połączyło kiedyś niezwykle silne uczucie. Para poznała się w dramatycznych
okolicznościach pościgu za porywaczem małej Bonnie. Po latach okazuje się jednak, że być może schwytano
niewłaściwego człowieka. Czy uda się odnaleźć i ukarać winnego? Czy Bonnie pomoże swoim rodzicom wyjaśnić
tę historię do końca?
Jennie Poh, Wielka przygoda Jeżyka, Wydawnictwo Amber.
Nadszedł wielki dzień! Czas, żeby Jeżyk wyruszył na swoją pierwszą wielką przygodę. Ale czy jest na nią gotowy?
Maluch pokonuje wiele przeciwności i przekonuje się, że wystarczy odrobina siły i wyobraźni. Ma już przecież
tyle odwagi, ile trzeba, by odkrywać cały wielki, szeroki świat. Pięknie ilustrowana, wzruszająca, ciepła i mądra
książka, zachęcająca do samodzielności i podejmowania nowych wyzwań (wiek 5+).
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WIKTOROWSKIE ANIOŁY
ZNÓW ZDZIAŁAŁY CUDA
W niedzielne przedpołudnie, 7 kwietnia rozpoczął się
IV Bieg Charytatywny na rzecz Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej RAZEM w Drzązgowie oraz leczenia
małej mieszkanki Wiktorowa, Marianny. W tym roku zawodnicy mieli do pokonania dystans 4 km na nowej, malowniczo

Zgodnie z przewidywaniami „miejscowych bukmacherów”
zwycięzcą biegu w kategorii mężczyzn został Radosław Pluciński, natomiast wśród kobiet najszybciej do mety dotarła
Anna Szymańska.
Po sportowych emocjach tradycyjnie już przyszedł czas na
wspólną zabawę podczas festynu rodzinnego. Dla przybyłych
w tym dniu na boisko w Wiktorowie przygotowano wiele atrakcji. Dla najmłodszych były dmuchańce, dla starszych licytacja,
dla wszystkich stosika kulinarne. Nie mogło oczywiście zabraknąć muzyki, którą zapewnili artyści Ewelina Bulewicz i zespół
„Na walizkach”.
Wzorem lat ubiegłych najwięcej pozasportowych emocji
budziła licytacja. Sporym wzięciem cieszyły się pluszowe zajączki, które w dziwny sposób mnożyły się podczas licytacji,
a w walkę o te sympatyczne, ręcznie robione pluszaki zaangażowali się przy wsparciu rodziców i najmłodsi, walecznie podbijając cenę.

położonej, choć niełatwej trasie. Jak zwykle przed biegiem
miała miejsce rozgrzewka, a tuż przed samym startem wręczono wylicytowaną wcześniej za kwotę 1000 zł „startową jedynkę”. Właścicielem tego numeru startowego został Rafał Janczar.

Charytatywny charakter imprezy sprawił, że dzięki organizatorom, czyli Marzenie Pietraszewskiej, Dorocie Kaczmarek
i Szymonowi Nadolnemu przy wsparciu Gminy Kostrzyn
i Stowarzyszenia Walka Kostrzyn, wszyscy mogliśmy stać się
dobrymi aniołami, dokładając swoja małą cegiełkę do tak szlachetnego celu. Było i wzruszająco, kiedy wdzięczni wychowankowie Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
RAZEM oraz rodzice małej Marianny dziękowali organizatorom
za okazaną pomoc – były i kwiaty i łzy.
W tak pięknych okolicznościach przyrody i przy wspaniałej
pogodzie dzięki wiktorowskim aniołom znów zadziały się cuda
i udało się zebrać ponad 20 tysięcy złotych.
Robert Krukowski
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Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą...
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w tak bolesnych chwilach dzielili z nami smutek i żal oraz uczestniczyli w ostatnim
pożegnaniu

Ś.†P. Stanisława Wiśniewskiego

W szczególności ks. K. Kaczmarkowi, obsłudze cmentarza, rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom i znajomym. Za zamówione intencje mszalne, modlitwę, oprawę muzyczną, złożone kwiaty oraz okazaną pamięć serdeczne „Bóg zapłać”
córki

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

INTERWENCJE STRAŻAKÓW W GMINIE KOSTRZYN
1 marca – zabezpieczenie miejsca wypadku drogowego z udziałem motoroweru z samochodem ciężarowym w Kostrzynie.
Poszkodowany został przetransportowany do szpitala; wezwanie do pożaru w miejscowości Wróblewo. Na miejscu okazało się, że właściciel palił gałęzie w starej murowanej stodole.
2 marca – gaszenie pożaru samochodu osobowego na trasie S5
w kierunku Gniezna.
3 marca – wezwanie do pożaru pałacu w Gułtowach. Na szczęście na miejscu okazało się, że załączył się monitoring pożarowy.
4 marca – gaszenie pożaru sadzy w kominie budynku mieszkalnego w Kostrzynie.
8 marca – neutralizacja rozlanych płynów ropopochodnych na
trasie S5; w godzinach wieczornych nasze druhny brały udział
w powiatowym „Dniu Kobiet – Druhen OSP” z trenu powiatu poznańskiego. Uroczystość zorganizowana została w OSP
Rokietnica przez Zarząd Powiatowy OSP wspólnie z Zarządem
OSP Rokietnica.
14 marca – usuwanie wiatrołomów w Ignacewie.
15 marca – pomoc pogotowiu ratunkowemu w przeniesieniu
poszkodowanej osoby z mieszkania do karetki.
17 marca – wezwanie do podejrzenia ulatniającego się gazu
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Gułtowach.
21 marca – pomoc pogotowiu ratunkowemu w przeniesieniu
poszkodowanej osoby z mieszkania do karetki.
22 marca – wydobycie z rowu melioracyjnego tonącego psa.
Piesek został przewieziony do schroniska w Skałowie.
23 marca – zabezpieczenie miejsca wypadku drogowego auta
osobowego i busa na wiadukcie nad S5 w Trzeku. Cztery

osoby poszkodowane zostały przetransportowane do szpitala
przez Pogotowie Ratunkowe; zabezpieczenie lądowiska LPR
w Kostrzynie oraz pomoc w przetransportowaniu chorego do
śmigłowca; zabezpieczenie miejsca wypadku drogowego
trzech aut osobowych na skrzyżowaniu dróg u średzka z trasą
DK92 w Paczkowie. Także 23 marca odbyły się w Szkole
Podstawowej nr 2 w Kostrzynie powiatowe eliminacje XLII
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych. Eliminacje objął patronatem Starosta
Poznański przy współudziale Komendanta Miejskiego Państwo-

wej Straży Pożarnej, Burmistrza Gminy Kostrzyn oraz Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP Powiatu Poznańskiego. W eliminacjach udział
wzięli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z ośmiu gmin powiatu poznańskiego.
Wszyscy uczestnicy wykazali się bardzo dużą wiedzą z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, a walka o pierwsze miejsca
była zacięta.
24 marca – gaszenie pożaru pustostanu budynku mieszkalnego
w Iwnie.
27 marca – pomoc pogotowiu ratunkowemu w przeniesieniu
poszkodowanej osoby z mieszkania do karetki w Kostrzynie.
28 marca – neutralizacja rozlanego oleju napędowego z uszkodzonego zbiornika paliwa w samochodzie ciężarowym na
stacji paliw HAWA w Kostrzynie.
Prezes OMGZOSP w Kostrzynie
Ryszard Kubiak
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Z KRONIKI POLICYJNEJ
Nietrzeźwi za kierownicą

6 marca w Kostrzynie przy
ul. Półwiejskiej funkcjonariusze z KP
w Kostrzynie zatrzymali mężczyznę
kierującego Mercedesem. W trakcie
kontroli od kierującego wyczuwalna była woń alkoholu. Po
sprawdzeniu stanu trzeźwości okazało się, że prowadzi on auto
w stanie nietrzeźwości wynoszącym prawie 2 promile alkoholu
we krwi. Kilka dni później, 9 marca w trakcie kontroli kierującego samochodem marki Fiat policjanci stwierdzili u 34-letniego kierowcy stan nietrzeźwości wynoszący 2,6 promila alkoholu we krwi. Niechlubnym rekordem może pochwalić się mieszkaniec gminy Swarzędz, który prowadził samochód marki Renault w stanie nietrzeźwości wynoszącym 3,6 promila alkoholu
we krwi. Do zatrzymania doszło 16 marca w Rabowicach. Przed
zatrzymaniem nietrzeźwy kierujący jeździł po Siekierkach Wielkich. Natomiast 30 marca w Siekierkach Wielkich zatrzymany
został 28-letni mężczyzna, który prowadził w stanie nietrzeźwości wynoszącym ponad 2 promile alkoholu we krwi samochód
marki Dacia. Prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości
zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 2.

Kradzież drukarek.

17 marca funkcjonariusze KP w Kostrzynie zostali powiadomieni o kradzieży trzech drukarek z naczep samochodowych,
które służą do monitorowania temperatury. Do zdarzenia doszło
w Siedlcu. Starty oszacowano na 15 000 złotych.

Wypadek przy pracy.

22 marca w Kostrzynie na ul. Kościuszki 37-letni pracownik
budowlany w trakcie wykonywania robót na rusztowaniu spadł
z wysokości kilku metrów, doznając wewnętrznych obrażeń.
Poszkodowany został przetransportowany przez ZRM do szpitala w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej. Okoliczności wypadku
wyjaśni prowadzone dochodzenie.

Włamanie do domu.

23 marca w Kostrzynie przy ul. Wrzesińskiej doszło
do włamania do domu jednorodzinnego. Do zdarzenia doszło
w godzinach popołudniowych.

Groził przedmiotem przypominającym broń.

Policjanci kryminalni wyjaśniają zdarzenie, do którego doszło 24 marca w Brzeźnie na stacji paliw. Słownie poróżniło się

tam dwóch kierowców w oczekiwaniu na swoją kolej przy
tankowaniu pojazdu. W trakcie wymiany zdań jeden z kierowców
miał wyjąć z samochodu przedmiot przypominający broń palną
i kierować groźby karalne wobec drugiego kierowcy.

Okradał firmę drogową.

28 marca w Kostrzynie zatrzymany został 56-letni mężczyzna, na którego posesji ujawniono materiały budowlane należące do firmy drogowej. Mienie odzyskano w całości. Za kradzież
grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.

Dzielnicowi sprawdzą oznakowanie posesji.

W najbliższych tygodniach dzielnicowi z Komisariatu Policji w Kostrzynie sprawdzą prawidłowość oznakowania posesji
na terenie gminy Kostrzyn. Dzielnicowi z KP w Kostrzynie
przeprowadzą działania mające na celu uświadomienie społeczeństwu, jak istotną kwestią jest oznakowanie posesji i utrzymanie oznakowania w należytym stanie oraz sprawdzą sposób
ich oznakowania.
Będą to działania w dużej mierze ukierunkowane na zwróceniu uwagi społeczeństwa, w jaki sposób brak umieszczenia
tabliczki z numerem porządkowym w widocznym miejscu
na ścianie frontowej posesji lub brak utrzymania oznakowania
w należytym stanie będzie powodować utrudnienia w codziennej
pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.
Niejednokrotnie zdarza się tak, że ratownicy medyczni, strażacy,
bądź policjanci poszukując adresu wezwania lub interwencji,
tracą bezcenne sekundy i minuty, które mogą uratować ludzkie
życie.
Obowiązkiem właścicieli budynków, administratorów,
dozorców lub użytkowników nieruchomości jest umieszczenie
w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki
z numerem porządkowym. Obowiązek taki wynika wprost
z przepisu art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawa
geodezyjnego i kartograficznego (tekst jedn.: Dz.U.
2015.520). Uchylanie się od jego realizacji, ale także realizowanie go w niewłaściwy sposób – poprzez brak utrzymania takiej
tabliczki w należytym stanie – jest wykroczeniem, które zgodnie
z przepisem art. 64 Kodeksu wykroczeń zagrożone jest karą
grzywny do 250 złotych lub karą nagany. Tej samej karze podlega również ten, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia
tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.
st.asp. Piotr Kubicz

KONKURS NA OPOWIADANIE „STULECIE POLSKIEGO KRYMINAŁU”
W związku z wyjątkową, setną rocznicą powołania polskiej
Policji Biuro Programu „Niepodległa” wraz z Komendą Główną
Policji ogłaszają konkurs literacki na opowiadanie kryminalne
lub sensacyjne „Stulecie polskiego kryminału”. Hasło jest umowne i symboliczne – kryminały nie zaczęły przecież powstawać
dopiero po 1918 roku. Niemniej jednak sto lat temu powołano
polską policję, sto lat temu rodziła się polska kryminalistyka.
Nie ograniczamy konkursu do kryminału w dawnym stylu
– proponujemy też pochylenie się nad bieżącymi trendami
w literaturze kryminalnej, ale także – wybiegnięcie w przyszłość.
Zgłaszane opowiadanie musi być o charakterze kryminalnym
lub sensacyjnym i nie może przekraczać 27 000 znaków
(ok. 15 stron maszynopisu). Ze względu na rocznicę powstania

policji i polskiej kryminalistyki, zachęcamy, aby zgłaszane prace konkursowe zawierały mocno rozbudowany motyw policyjny.
Konkurs jest przeznaczony dla osób od 16 roku życia.
Prace należy przesyłać do 15 czerwca 2019 roku na adres
konkurs@niepodlegla.gov.pl. Jedna osoba może zgłosić opowiadanie w jednej z trzech kategorii:
- kryminał sto lat temu – jeśli dobrze czujecie się w klimacie
retro, jeśli fascynujecie się historią i ciekawi Was, jak odkrywano sprawców zbrodni bez pomocy zaawansowanej technologii znanej z popularnych seriali telewizyjnych;
- kryminał dzisiaj – jeśli lubicie przyglądać się rzeczywistości,
ciekawią Was aktualne głośne sprawy albo… od dziecka marzyliście o byciu policjantem;
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- kryminał za sto lat – jeśli nie boicie się wyzwań, lubicie puścić
wodze fantazji i chcecie sprawdzić się jako wizjoner w sprawach technologii bądź w roli policjanta w społeczeństwie
przyszłości.
UWAGA! Opowiadań nie należy podpisywać imieniem
i nazwiskiem, a jedynie wybranym przez siebie pseudonimem
i tytułem opowiadania. W treści maila należy podać swój pseudonim, tytuł opowiadania, kategorię oraz dane kontaktowe.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest
warunkiem udziału w konkursie. Wyrażenie zgody na akceptację
Regulaminu następuje poprzez złożenie oświadczenia, którego
wzór stanowi załącznik nr 2 (https://niepodlegla.gov.pl/wpcontentuploads/2019/02/o%C5%9Bwiadczenie-uczestnikakonkursu.pdf).
W komisji konkursowej zasiądą między innymi Wojciech
Chmielarz, Robert Małecki, Anna Bińkowska i przedstawiciel
Komendy Głównej Policji. Jury dołoży wszelkich starań, aby
wyniki konkursu ogłosić w Święto Policji, 24 lipca 2019 (niemniej
jednak data ogłoszenia może ulec zmianie). Organizatorzy skontaktują się ze zwycięzcami, a lista pojawi się m.in. na naszej
stronie internetowej www.niepodlegla.gov.pl. Organizatorzy
przewidzieli nagrody pieniężne (w każdej kategorii: 2 000 zł za
pierwsze miejsce, 1 500 zł za drugie miejsce, 1 000 zł za trzecie
miejsce). Najlepsze prace zostaną opublikowane w antologii pokonkursowej. Niewykluczone są także nagrody dodatkowe, nieujęte w regulaminie.
Partnerem konkursu jest Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji i portal Kryminalna Piła. Partnerem medialnym
konkursu jest Portal Kryminalny. Patronat medialny sprawuje
portal Czytam, bo lubię. Informacje o konkursie, w tym regulamin,
można znaleźć na stronie https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/
konkurs-na-opowiadanie-stulecie-polskiego-kryminalu/

KRONIKA SPORTOWA
SZACHY

W niedzielę 7 kwietnia w Środzie
Wlkp. odbył się IV Wielkanocny
Turniej Szachowy. Startujący w nim
zawodnicy UKS „Goniec” Kostrzyn
oraz reprezentant Przedszkola „Słoneczko” zajęli następujące miejsca:
- grupa dzieci do lat 8 (na 56 zawodników): 14 m. Aleksander
Adamski, 20 m. Michał Pieczeniak, 23 m. Bartosz Banaszak;
- grupa dzieci do lat 14 (na 52 zawodników): 14 m. Jagna Smolińska (puchar za II miejsce w kategorii dziewcząt 12-14 lat),
32 m. Szymon Banaszak, 34 m. Jakub Pieczeniak.
Piotr Smoliński

