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SŁOWEM WSTĘPU
Styczeń. Jak mówi stare chińskie przysłowie (lub bardziej prawdopodobnie: internetowe żarty) rozpoczął się miesiąc poprawiania daty. Choć rozpoczęcie nowego roku kalendarzowego świętujemy hucznie, bardzo często w następnych dniach już o tym
zapominany. Wracamy do pracy czy szkoły, czując się, jakby nic właściwie się nie zmieniło.
Najlepszy dowód na to: słynne postanowienia noworoczne. Tradycyjnie w grudniu obiecujemy sobie, że od stycznia będziemy
inni, zaczniemy chodzić na siłownię, rzucimy palenie, wypełnimy ważne dla siebie cele, spełnimy marzenia. Sama co roku daję się
złapać w tę pułapkę, w ciągu tych kilkunastu dni „udało mi się” złamać już trzy lub cztery postanowienia. Rumuński filozof Mircea Eliade w swoich tekstach opisywał dwa rodzaje czasu: świecki oraz święty, sakralny. Nasze składane sobie obietnice są częścią
tego drugiego, w którym dominuje wiara w cykliczność, nowy początek i coroczne odrodzenie, świeży start. Wiemy jednak doskonale, że 1 stycznia to nie magiczna data, po której będziemy nowymi, lepszymi osobami. Może w takim razie trzeba zmodyfikować
postanowienia? Może zamiast zmiany nawyków obierzmy sobie cel, który możemy wypełniać stopniowo, na przestrzeni dwunastu
miesięcy. Spróbujmy być milsi, życzliwsi, znajdźmy więcej czasu dla siebie, naszych bliskich i przyjaciół, uśmiechajmy się częściej.
Kiedy za rok spojrzymy wstecz, na pewno będziemy zadowoleni.
Natalia Majchrzak
Redaktor naczelna

KOSTRZYŃSKIE AKTUALNOŚCI
Otwarcie nowego marketu
„Biedronka” w Kostrzynie

Szybciej niż się spodziewano otworzył swoje podwoje nowoczesny pawilon handlowy „Biedronka” zlokalizowany w zachodniej części ul. Poznańskiej. Od wczesnych godzin rannych 21 grudnia 2018 roku
przyległy parking zapełnił się licznymi pojazdami, którymi
przyjechali klienci spodziewający się okazyjnych zakupów
przedświątecznych.

Świętowanie Bożego Narodzenia to piękna tradycja

Na kilka dni przed świętami nastąpił czas wysyłania życzeń
na kartkach świątecznych i w sms-ach oraz dzielenia się
opłatkiem. Czyniły to zarówno małe, jak i większe społeczności
naszej gminy. Spotkanie opłatkowe urządzili między innymi
samorządowcy kostrzyńscy, gospodynie i rolnicy – członkowie
Polskiego Stronnictwa Ludowego. W domach, gdzie są dzieci,
pojawił się gwiazdor z prezentami. Z kostrzyńskiego ratusza
płynęły dźwięki kolęd. Była też okazja do obdarowywania
paczkami osób potrzebujących, jak to czyniono za pośrednictwem Szlachetnej Paczki czy instytucji kościelnych. Wieczór
wigilijny kończył się zwykle pójściem na pasterkę.

100-lecie wybuchu Powstania Wielkopolskiego
w blasku zniczy i rac
Oprócz uroczystości patriotycznej urządzanej przez
samorząd gminy Kostrzyn
rocznicę powstania obchodzono również w innych
miejscach. 26 grudnia
na cmentarzu parafialnym
w Siekierkach Wielkich odsłonięto obelisk upamiętniający 100 lat niepodległości
i bohaterów Powstania Wielkopolskiego. 27 grudnia
wieczorem miała miejsce
uroczystość rocznicowa pod
pomnikiem Niepodległości
i Powstania Wielkopolskiego

w Czerlejnie zakończona odpaleniem rac świetlnych przez kibiców ze stowarzyszenia „Wiara Lecha”. W tym samym dniu
późnym wieczorem mieszkańcy Kostrzyna mogli podziwiać
okolicznościowy pokaz pirotechniczny urządzony na ulicy
Wrzesińskiej przez Stowarzyszenie Walka Kostrzyn. Znicze
pamięci zapłonęły też przed tablicami przy kościele farnym
w Kostrzynie upamiętniającymi kapelanów Powstania Wielkopolskiego ks. H. Fischbacha i ks. A. Ludwiczaka oraz trzech
powstańców pomordowanych w Katyniu. Warto też zajrzeć do
holu Biblioteki Publicznej, gdzie prezentowana jest wystawa
dokumentująca udział Kostrzyna w Powstaniu Wielkopolskim.
Podobnej tematyce poświęcona jest też ekspozycja w gablotkach
na Rynku.

Radośnie witaliśmy Nowy Rok

Odliczanie przez DJ-a minut ...10...9...8...3...2...1 poprzedziło okrzyk oznaczający nadejście Nowego 2019 Roku. Tak było
na kostrzyńskim Rynku, kiedy o godz. 0oo zawyły syreny, a kanonada fajerwerków obwieściła miastu i światu, że nadszedł
Nowy Rok. Kilka minut wcześniej złożył zebranym na Rynku
mieszkańcom Kostrzyna życzenia „Szczęśliwego Nowego Roku”
burmistrz Szymon Matysek, dziękując jednocześnie za rekordowe poparcie w niedawnych wyborach samorządowych. „Wszystkiego najlepszego, zdrowia i spełnienia marzeń” życzyli sobie
przy szampanie wszyscy wszystkim, także pełniącym obowiązki strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej.

Świąteczno-patriotyczny wystrój Kostrzyna

Nie tylko mieszkańcy, ale i goście przybywający do naszego miasta podziwiają tradycyjne już podświetlane dekoracje
Rynku i ulic wzbogacone w roku 100-lecia niepodległości
i Powstania Wielkopolskiego o liczne flagi biało-czerwone
i powstańcze z białymi orłami. W Parku Miejskim od strony
ul. Dworcowej, między Dębami Pamięci, zwraca uwagę kolorowa, podświetlana „pocztówka” z napisem „Wesołych świąt”.
Miłe wrażenie robi też po uporządkowaniu zieleniec przy
ul. Piasta między budynkiem nauczycielskim a blokiem spółdzielczym i terenem szkoły.

Koncert kolęd Haliny Benedyk

Prawdziwą ucztą dla ducha można było nazwać koncert
kolęd i pastorałek, jaki odbył się w święto Trzech Króli (6 stycznia) w kościele farnym w Kostrzynie. Na zaproszenie radnych
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Artura Wojciechowskiego
i Beaty Jankowiak wystąpiła
już po raz trzeci dla kostrzyńskiej publiczności znakomita
piosenkarka Halina Benedyk.
Jej słowiczy głos pięknie
brzmiał w murach naszej
świątyni, nagrodzony wielokrotnymi oklaskami licznie
zebranej publiczności.
W drugiej części koncertu
pani Halina zaprosiła do
wspólnego śpiewania kolęd
chórek złożony z jej wychowanków, których uczy śpiewu w kostrzyńskim Ośrodku Kultury. W programie tego charytatywnego koncertu oprócz polskich
melodii słuchaliśmy kolęd włoskich, a na zakończenie zabrzmiała najpopularniejsza na świecie kolęda Cicha noc. Dochód
z koncertu przeznaczony został na potrzeby dzieci ze Szkoły
Podstawowej im. E. Estkowskiego w Kostrzynie.

Kostrzyńscy piłkarze wyszli w Nowym Roku
na murawę

Najbardziej zagorzali miłośnicy piłki nożnej, a takich nie
brakuje wśród byłych i obecnych sportowców kostrzyńskiej
„Lechii”, zgodnie z wieloletnią tradycją w Nowy Rok o godzinie

1200 na Stadionie Miejskim (tak jak niegdyś drużyny krakowskie)
rozegrali towarzyskie spotkanie piłkarskie. Po przyjacielskiej
walce – mimo okropnej pogody – mecz zakończył się zwycięstwem 4:3 zespołu starszych panów, co uczczono lampką szampana za pomyślność naszej piłki nożnej w nowym sezonie piłkarskim.

Orszak Trzech Króli

W niedzielę 6 stycznia przed
godziną 12 00 ulicami Kostrzyna
ze strażnicy OSP do kościoła farnego przeszedł kolorowy orszak pięknie przebranych dzieci, młodzieży
i dorosłych wraz z Trzema Królami,
którzy nieśli Bożej Dziecinie dary:
złoto, mirrę i kadzidło. Wspólnie
śpiewano znane polskie kolędy,
a na zakończenie Cichą noc, która powstała przed dwustoma
laty.
K.M.

IV Charytatywny Koncert Kolęd i Pastorałek

Organizatorzy serdecznie zapraszają 27 stycznia 2019 roku
o godzinie 1900 (po wieczornej mszy świętej) na IV Charytatywny
Koncert Kolęd i Pastorałek w kościele farnym w Kostrzynie.
Zaśpiewa włoski tenor z Ferrary Sergio Bettas, a towarzyszyć
mu będzie pianistka Patrycja Wachowicz.

WIADOMOŚCI GMINNE

BURMISTRZ INFORMUJE
BUDOWA TUNELU CORAZ BLIŻEJ!
Urząd Miejski w Kostrzynie informuje, że Starosta Poznański decyzją nr 33/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku wydał
zgodę na realizację inwestycji drogowej (ZRID) „Budowa
układu drogowego na terenie miasta Kostrzyn w rejonie ulic
Grunwaldzkiej, Średzkiej i Powstańców Wielkopolskich” obejmującej budowę dróg powiatowych nr 2411P oraz 2441P wraz
z budową tunelu drogowego (wiaduktu kolejowego) pod linią
kolejową E20. Decyzja ta jest niezbędna dla realizacji tej inwestycji. Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 18 grudnia 2018 roku dot. budżetu na 2019 rok oraz dot.
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027 środki
na to zadanie zostały zabezpieczone.
Prowadzone postępowanie przetargowe na te zadania obejmuje obecnie sprawy proceduralne i pozwoli na podpisanie
umowy jeszcze w styczniu 2019 roku.
Inwestycja budowy tunelu oraz nowego układu drogowego
w ulicach: Akacjowa, Grunwaldzka, 3 Maja, Średzka, Powstań-

ców Wielkopolskich, Miłosza, Kopernika, Sienkiewicza i Nad
Strumieniem ma być zrealizowana do połowy 2021 roku.
Wartość inwestycji to ponad 53 mln złotych, w tym
14,426 mln zł pochodzi z PKP PLK S.A., a 6 mln zł ze Starostwa
Powiatowego.

STACJA METEOROLOGICZNA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W KOSTRZYNIE
Jesienią przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kostrzynie powstała pierwsza w naszej gminie stacja meteorologiczna. Realizacja
tego przedsięwzięcia była możliwa dzięki dofinansowaniu
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Poznaniu, które wyniosło ponad 85% wartości projektu.
W ogródku dydaktycznym stanął deszczomierz Hellmanna,
klatka meteorologiczna z termometrami cieczowymi szklanymi
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(stacyjnymi) zwanymi psychrometrami Augusta i barometrem,
a także automatyczna stacja meteorologiczna on-line. Dzięki tej

stacji wszyscy mieszkańcy gminy będą mogli śledzić stan pogody w Kostrzynie na bieżąco. Na stronie znajdują się takie parametry pogodowe jak temperatura powietrza, wilgotność powietrza, prędkość wiatru. Te dane są również dostępne na stronie
Szkoły Podstawowej nr 2 w Kostrzynie.
W ramach projektu „Przyszkolny ogródek dydaktyczny –
stacja meteorologiczna w Kostrzynie” dookoła obiektu zostały
posadzone krzewy liściaste, które będziemy mogli podziwiać
wiosną, gdy się zazielenią.
Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 w Kostrzynie brali udział w szkoleniu, podczas którego zostały zaprezentowane możliwości stacji meteo, sposób odczytu pomiarów
oraz zagadnienia związane ze zmianami klimatycznymi. Szkolenie poprowadził specjalista z biura prognoz pogody i ekspertyz
środowiskowych.
Zachęcamy wszystkich do korzystania z odczytów naszej
pierwszej stacji meteorologicznej w Kostrzynie.

RENTGEN W KOŃCU W KOSTRZYNIE
Ostatniego dnia 2018 roku podpisana została umowa pomiędzy Zakładem Komunalnym w Kostrzynie, reprezentowanym
przez dyrektora Ryszarda Dyzmę, a firmą Pracownia Rentgenowska DIAGNOSTICA s.c z siedzibą w Poznaniu, reprezentowaną przez Grzegorza Kujawę i Mateusza Makucha, na najem
powierzchni na parterze Ośrodka Zdrowia w Kostrzynie (m.in.
adaptując powierzchnię po byłej szatni). Umowa dot. wynajmu
powierzchni pod utworzenie pracowni rentgenowskiej. Po ponad
20 latach pracownia rentgenowska wraca do Kostrzyna!
W podpisaniu umowy uczestniczyli Burmistrz Szymon Matysek i Zastępca Burmistrza Waldemar Biskupski.
Firma Pracownia Rentgenowska DIAGNOSTICA s.c. deklaruje zakończenie prac budowlanych i rozpoczęcie działalności
na przełomie maja i czerwca 2019 roku. Zgodnie z umową
Gmina Kostrzyn zapewniła finansowanie części budowlanej

i przystosowania obiektu do tego typu działalności. Szacowana
wartość po stronie samorządu to około 60 tysięcy złotych

WYMIANA WODOMIERZY PRZEZ ZAKŁAD KOMUNALNY W SIEKIERKACH WIELKICH
Zakład Komunalny w Kostrzynie uprzejmie informuje,
że w okresie od 6 grudnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku
w miejscowości Siekierki Wielkie zostanie przeprowadzona
wymiana wodomierzy na następujących ulicach: Agrestowa,
Akacjowa, Aleja Róż, Brzozowa, Dębowa, Długa, Grabowa,
Gwarna, Kalinowa, Kasztanowa, Kostrzyńska, Kościelna, Kórnicka, Krótka, Lipowa, Łąkowa, Miodowa, Morelowa,
Na Okopy, Ogrodowa, Okrężna, Osiedlowa, Parkowa, Pogodna,
Polna, Porzeczkowa, Poznańska, Przylesie, Sosnowa, Spokojna,
Szkolna, Świerkowa, Tulecka, Wierzbowa, Wiśniowa, Wspólna.

Prace będą realizowane przez Zakład Komunalny w Kostrzynie, ul. Poznańska 2. W związku z powyższym prosimy o umożliwienie monterom wymiany wodomierzy oraz udostępnienie
miejsc, w których są one zamontowane.
Wszelkie koszty związane z wymianą wodomierzy ponosi
Zakład Komunalny. Z góry przepraszamy Państwa za niedogodności związane z przeprowadzaną wymianą.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 61 817 80 70: Przepompownia Główna.

INFORMACJA
Szanowni Mieszkańcy,
Gmina Kostrzyn ogłasza nabór uzupełniający na bezpłatne
szkolenia „Ja w Internecie”. Szkolenia mają przyczynić się
do poprawy jakości życia, podnoszenia kwalifikacji, zwiększaniu
umiejętności poruszania się w sieci, poprawie pozycji na rynku
pracy i bezpieczeństwa korzystania z Internetu. Zachęcamy
do udziału! Szkolenia odbywać się będą w 6 panelach tematycznych: „Rodzic w Internecie”, „Mój biznes w sieci”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Działam w mediach społecznościowych”, „Rolnik w sieci”, „Kultura w sieci”. Jeden panel

to 4 spotkania trwające po 3 godziny każde. Szkolenia odbywać
się będą od stycznia do marca 2019 roku.
W przypadku zgłoszenia większej ilości uczestników o udziale w szkoleniach zadecyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji znajduje się w Regulaminie udziału w szkoleniach dostępnym na stronie internetowej www.kostrzyn.wlkp.pl oraz w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kostrzynie. Program przeznaczony jest dla mieszkańców gminy Kostrzyn od 25. roku życia.
Koordynatorzy Projektu: Martyna Kistowska, Anna Czubak
tel. 61-8178-565 wew. 14, mail: ue@kostrzyn.wlkp.pl.
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INWESTYCJE W GMINIE KOSTRZYN
Zakończono termomodernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej i Świetlicy Wiejskiej w Brzeźnie. Wartość inwestycji to ponad 80 tysięcy złotych.

Trwa remont ul. Prądzyńskiego w Kostrzynie.

Trwa budowa chodnika na ul. Słowackiego w Kostrzynie.

SYSTEMY POMIARU POWIETRZA
W GMINIE KOSTRZYN
Z inicjatywy Stowarzyszenia Metropolia Poznań na 160
szkołach rozlokowanych na obszarze działania Stowarzyszenia
zainstalowane zostaną systemy pomiaru powietrza. W gminie
Kostrzyn czujniki zamontowane zostaną na wszystkich szkołach
z terenu gminy: SP nr 1 i SP nr 2 w Kostrzynie, SP w Siekierkach
Wielkich, Czerlejnie, Iwnie, Gułtowach i Brzeźnie. Projekt realizuje wybrana w przetargu firma INEA SA.
System pomiarowy składa się z miernika zanieczyszczenia
(zainstalowanego na zewnątrz szkoły), monitora informacyjnego (wewnątrz szkoły) oraz komputera. Wyniki pomiarów
trafią na stronę projektu Edukacyjnej Sieci Antysmogowej:
https://esa.nask.pl/map. Zmierzone wielkości zostaną uśrednione w danych okresach pomiarowych i raz na 5 minut przesłane
do centralnego serwera. Dane transmitowane będą za pośrednictwem sieci Wi-Fi oraz Ethernet poprzez sieć szkoły oraz internet.
Serwer dokona agregacji zebranych danych i opracuje odpowiednie statystyki publikowane w internecie. Podstawową prezentowaną informacją będzie średnia krocząca z ostatnich 60 minut
pomiaru, odświeżana co 5 minut. Dane prezentowane będą też
na ekranach informacyjnych w szkołach, tam również zamieszczane zostaną treści edukacyjne.
Dodatkowo Stowarzyszenie Metropolia Poznań zorganizuje
wspólnie z NASK (Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa
– Instytut Badawczy) w ramach projektu Edukacyjnej Sieci
Antysmogowej warsztaty edukacyjne w każdej gminie Stowarzyszenia. Adresatami warsztatów będą uczniowie, rodzice
i nauczyciele oraz członkowie społeczności lokalnej, którzy
podejmują działania w celu zapobieganiu zanieczyszczeniu
powietrza. W gminie Kostrzyn warsztaty odbędą się w styczniu.
Czas trwania projektu wynosi trzy lata. Koszt realizacji
przedsięwzięcia wyceniony na 1 268 179,20 zł brutto poniesie
Stowarzyszenie Metropolia Poznań.

KURS DLA WYCHOWAWCÓW
I KIEROWNIKÓW KOLONII
Gmina Kostrzyn organizuje kurs dla wychowawców
kolonijnych i kierowników kolonii. Warunkiem przystąpienia
do kursu jest: ukończenie 18. roku życia oraz ukończenie szkoły średniej, a dla kierowników dodatkowo 3-letnia praca z dziećmi jako wychowawca kolonijny. Kurs odbędzie się w Kostrzynie
w pierwszej dekadzie lutego, dokładny termin i miejsce zostaną
ustalone po uzyskaniu akceptacji Kuratorium Oświaty
i Wychowania i podane zainteresowanym. Swoje kandydatury
można zgłaszać w Urzędzie Miejskim w godzinach od 1000
do 1200 w pokoju 17 (Elżbieta Mielcarek). Kwalifikacje wychowawcy kolonijnego dają możliwość zatrudnienia w okresie
wakacyjnym.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy Kostrzyn, działając na zasadzie art. 35 ust.
1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.2204 j.t.) podaje do wiadomości wykaz lokali
mieszkalnych przeznaczonych do zbycia najemcom w trybie
bezprzetargowym: przeznacza się do zbycia, z nieruchomości
gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzin-

nym, położonej w Kostrzynie przy ulicy Partyzantów 1,
na działce nr 1463 o pow. 0,2267 ha, ujawnionej w KW
PO1F/00018795/2, lokal nr 6 o pow. 43,96 m2, z pomieszczeniem
przynależnym o pow. 6,73 m2, wraz z udziałem w gruncie
w wysokości 316/10000 części. Wartość rynkowa nieruchomości lokalowej wynosi 61 018 zł.

6

100. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO
27 grudnia Gmina Kostrzyn upamiętniła setną rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Uroczystości rozpoczęły się
pod Urzędem Miejskim, na ścianie którego zawisła tablica
upamiętniająca odzyskanie niepodległości przez Polskę oraz
Powstanie Wielkopolskie. Burmistrz Szymon Matysek wraz
z Przewodniczącym Rady Miejskiej Grzegorzem Banaszakiem
dokonali uroczystego odsłonięcia tablicy.

którzy walczyli o wolną Polskę, składając kwiaty i znicze pod
Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich, znajdującym się przy
Szkole Podstawowej nr 2 w Kostrzynie. A o godzinie 1900
na trasie Rynek-ul.Wrzesińska-Rondo im. Józefa Wadyńskiego
odbyła się powstańcza iluminacja organizowana przez Stowarzyszenie Walka Kostrzyn.

Główna część obchodów odbyła się na cmentarzu w Kostrzynie. W Kwaterze Pomordowanych zebrali się, oprócz władz
samorządowych, radnych, sołtysów, także członkowie stowarzyszeń i instytucji, uczniowie szkół, nauczyciele, rodzice.
Obecny był także Andrzej Dymitrowski, wnuk powstańca Józefa Wadyńskiego. Historię wydarzeń z grudnia 1918 roku przybliżył wszystkim zebranym regionalista kostrzyński Kazimierz
Matysek. Zostały złożone kwiaty, a poczty sztandarowe oddały
hołd.
Władze samorządowe oraz przedstawiciele Towarzystwa
Przyjaciół Powstania Wielkopolskiego uczcili pamięć o tych,

WIECZORNICA
KU CHWALE
NIEPODLEGŁEJ
10 grudnia w sali „Kostrzynianka” odbyła się „Wieczornica
ku chwale Niepodległej”. Z okazji 100. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości
uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Gułtowach przygotowali
przejmujący koncert pieśni
i piosenek patriotycznych, prezentację tańców oraz pięknej
wojennej poezji. Każdy gość
otrzymał śpiewnik, dzięki czemu
widzowie mogli włączyć się do
śpiewu i wspólnie uczestniczyć
w koncercie.
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PRZEKAZANIE STRAŻAKOM SPRZĘTU MEDYCZNEGO I RATOWNICZEGO
20 grudnia 2018 roku w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kostrzynie odbyło się przekazanie strażakom jednostek OSP
Kostrzyn, OSP Brzeźno i OSP Gułtowy sprzętu medycznego
i ratowniczego zakupionego w ramach środków finansowych
z Funduszu Ministerstwa Sprawiedliwości – programu wsparcia
jednostek OSP. Przekazanie sprzętu odbyło się w obecności
Burmistrza Szymona Matyska, Zastępcy Burmistrza Waldemara
Biskupskiego, Kierownika Wydziału Organizacyjnego i Spraw
Obywatelskich Anety Bartczak, st. bryg. Jacka Michalaka oraz
Posła na Sejm Bartłomieja Wróblewskiego, który był koordynatorem programu w województwie wielkopolskim. Dzięki wsparciu posła jednostki gminy Kostrzyn pozyskały sprzęt o łącznej
wartości ponad 30 000,00 złotych, który sfinansowało Ministerstwo Sprawiedliwości.

SPOTKANIE NOWOROCZNE
W sali widowiskowej „Kostrzynianka” odbyło się spotkanie
noworoczne. Na zaproszenie Burmistrza Szymona Matyska,
Wiceburmistrza Waldemara Biskupskiego i Przewodniczącego
Rady Miejskiej Grzegorza Banaszaka przybyli przedsiębiorcy,
przedstawiciele stowarzyszeń, organizacji, kierownicy jednostek

organizacyjnych, radni, sołtysi oraz pracownicy urzędu. Swoją
obecnością zaszczycili wszystkich Poseł na Sejm Bożena Szydłowska, Poseł na Sejm Bartłomiej Wróblewski, Członek Zarządu Powiatu Poznańskiego Piotr Zalewski, Radny Powiatu Poznańskiego Marian Markiewicz, Burmistrz Miasta i Gminy
Swarzędz Marian Szkudlarek wraz ze swoim Zastępcą Tomaszem
Zwolińskim oraz dziekan Ireneusz Rachwalski.
Doroczne spotkanie skupia osoby, które przez swoją pracę,
wkład i zaangażowanie przyczyniają się do rozwoju gminy
Kostrzyn. W swoim przemówieniu, w którym podsumował
ostatnie 365 dni, Burmistrz podziękował wszystkim za rzetelną
współpracę i wyraził gotowość do dalszej kooperacji.
2018 rok był szczególny ze względu na 100. rocznicę odzyskania niepodległości i 100. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. O wydarzeniach, które miały miejsce w gminie
Kostrzyn w nawiązaniu do tej rocznicy opowiedział Przewodniczący Rady Grzegorz Banaszak. Wszyscy zebrani goście
mieli także przyjemność wysłuchania recitalu kostrzyńskiej
artystki Eweliny Bulewicz oraz obejrzenia filmu podsumowującego ostatni rok samorządowej działalności.

Z OBRAD RADY
IV sesja Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn odbyła się 18 grudnia 2018 roku, radni podjęli uchwały w sprawie:
- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kostrzyn - udzielenia pomocy finansowej w 2019 roku dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów zlecenia wykonywania zadań
na lata 2019-2027 obejmującej dochody i wydatki bieżące,
izby wytrzeźwień – w kwocie 29 236 zł;
dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie
nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i roz- - zmian w budżecie gminy Kostrzyn na 2018 rok – dochody
budżetu zwiększono o kwotę 425 151,00 zł do kwoty
chody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spła88 137 423,13 zł, wydatki budżetu zwiększono o kwotę
ty długu oraz ustalającej wieloletnie przedsięwzięcia finanso425 151,00 zł do kwoty 103 348 532,55 zł;
we;
- uchwały budżetowej na rok 2019 – ustalającej dochody budże- - zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kostrzyn
na lata 2018-2027. Wprowadzone zostały zmiany w załącznitu w łącznej kwocie 79 919 474,90 zł oraz wydatki budżetu
ku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz w załączniku
w łącznej kwocie 81 119 474,90 zł;
Nr 2 – wykaz przedsięwzięć do WPF;
- ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunalnego w Kostrzynie – do jednego wozokilometra w lokalnych - wykazu wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem 2018 roku: przebudowa drogi gminnej Kostrzyn-Glinkaprzewozach pasażerskich realizowanych przez operatora –
-Buszkówiec – 546 310 zł, termin realizacji zadania 25 czerwZakład Komunalny w Kostrzynie na terenie miasta i gminy
ca 2019 roku; budowa ul. Spokojnej oraz chodnika wzdłuż
Kostrzyn, od 1 stycznia 2019 roku w wysokości 6,16 zł;
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ul. Szkolnej w Siekierkach – projekt – 40 000 zł, termin realizacji zadania 31 maja 2019 roku; budowa ul. Rzemieślniczej
w Kostrzynie – projekt – 50 00 zł, termin realizacji zadania
25 czerwca 2019 roku; budowa chodników w ul. Kórnickiej
i ul. Ignacewo – projekt – 50 000 zł, termin realizacji zadania
25 czerwca 2019 roku;
- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na terenie gminy Kostrzyn na 2019
rok. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi do zadań własnych Gminy należy
prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, a zadania te obejmują szczególnie następujące zagadnienia: zwiększenie dostępności
pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, udzielanie rodzinom, w których występują
problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej,
a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii, wspomaganie działalności
instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Realizacja powyższych
zadań w myśl w/w ustawy prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych uchwalanego corocznie przez Radę Gminy;
- określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy
społecznej będących w zakresie zadań własnych. Uchwała
określa zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy
społecznej w postaci zasiłku okresowego, zasiłku celowego
lub pomocy rzeczowej przyznanych na podstawie ustawy
o pomocy społecznej, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową;
- ustalenia na rok 2019 średniego miesięcznego kosztu usług
świadczonych w Dziennym Ośrodku Wsparcia w Gwiazdowie
w wysokości 785,00 zł;
- zmiany uchwały Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia
26 października 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich
pobierania. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej,
która określa zakres usług opiekuńczych i specjalistycznych
usług opiekuńczych, termin ich realizacji, wysokość odpłatności, którą ponosi świadczeniobiorca, ustalono odpłatność
na 2019 rok za godzinę świadczenia usług: opiekuńczych
w wysokości 26,00 zł, specjalistycznych usług opiekuńczych
w wysokości 95,00 zł;

- udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Kostrzyn dla
Miasta i Gminy Kórnik z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu busów celem obniżenia kosztu wozokilometra
– dotacja celowa ze środków budżetu na 2019 rok w wysokości 4 554,00 zł;
- ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na parkingu zlokalizowanym przy budynku Urzędu
Miejskiego w Kostrzynie: parkowanie pojazdu w czasie do
1 godziny od momentu wjazdu na parking i pobrania biletu
z parkomatu jest bezpłatne w poniedziałek w godzinach od 800
do 1700 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 700 do 1600;
w wysokości 2,00 zł za drugą oraz każdą kolejną rozpoczętą
godzinę parkowania w poniedziałek w godzinach od 800 do
1700 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 700 do 1600;
parkowanie w dni od poniedziałku do piątku poza godzinami
wskazanymi, a także w soboty, niedziele, święta oraz inne dni
ustawowo wolne od pracy jest bezpłatne; za nieuiszczenie
opłaty parkingowej pobierana jest opłata dodatkowa w wysokości 50 zł, za utratę biletu parkingowego pobierana jest
opłata dodatkowa w wysokości 50 zł;
- zmiany uchwały Nr XXXVII/314/2017 z dnia 26 października
2017 roku dotyczącej przejęcia od Powiatu Poznańskiego
zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi
drogami powiatowymi nr 2514P (ul. Czereśniowa i Lipowa)
oraz 2439P (ul. Lipowa) w Trzeku, projekt jest w trakcie
uzgodnień koncepcyjnych z mieszkańcami sąsiadującymi
z w/w drogami, ze wstępnych ustaleń wynika, że będzie
wymagane również uzyskanie prawem dopuszczonych
odstępstw od przepisów, co znacznie wydłuży termin zakończenia projektu – przejęcie zadania nastąpi na okres do dnia
31 grudnia 2019 roku;
- nadania nazw ulic drogom wewnętrznym w Kostrzynie; istniejącym drogom nadano nazwy – Spokojna i Wisławy Szymborskiej;
- nadania nazwy placu w Siekierkach Wielkich; istniejący plac
usytuowany u zbiegu ulic Poznańskiej, Szkolnej i Stanisława
Karalusa otrzymał nazwę – Skwer Powstańców Wielkopolskich;
- wzniesienia obelisków upamiętniających mieszkańców Siekierek i Wiktorowa, uczestników Powstania Wielkopolskiego oraz
walczących o Niepodległość Polski – w uchwałach wyrażono
zgodę na wzniesienie pomników w formie obelisków
z pamiątkową tablicą w Siekierkach Wielkich i Wiktorowie;
- powierzenia reprezentowania Gminy Kostrzyn w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” Waldemarowi Biskupskiemu, Zastępcy
Burmistrza Gminy Kostrzyn.
Więcej na www.kostrzyn.wlkp.pl (zakładka BIP).

NOWA DROGA Z ZALASEWA DO KLESZCZEWA
Szeroka, bezpieczna droga. Obok
chodnik i ścieżka rowerowa. Dwa ronda,
nowe przystanki, oświetlenie i wyspy
spowalniające. Tak dzisiaj wygląda
niemal 7-kilometrowa droga powiatowa łącząca Zalasewo
z węzłem Kleszczewo na S5. Jej przebudowa kosztowała niemal
35 mln zł! Nie obyło się bez niespodzianek, podczas robót
w pasie drogowym natrafiono na… cmentarz z XV-XVII wieku.
– To jedna z ważniejszych dróg powiatowych. Przede wszystkim dlatego, że obsługuje komunikacyjnie prężnie rozwijającą

się strefę przemysłową w Swarzędzu i okolicach – mówi Jan
Grabkowski, starosta poznański. – Łączy też trasę S5 z trzema
gminami: Swarzędzem, Kleszczewem i Kostrzynem.
Tak dużej inwestycji drogowej w historii powiatu poznańskiego jeszcze nie było. Sama przebudowa trwała ponad rok, jednak
przygotowania do niej rozpoczęły się wiele miesięcy wcześniej.
To też najdroższa dotąd inwestycja: prace kosztowały prawie
30 mln zł, do tego doliczyć trzeba niemal pół mln zł na przygotowanie dokumentacji i ponad 4 mln zł na wykup gruntów. Ponad
15 mln zł powiat poznański otrzymał z unijnego WRPO 14+.
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Wrażenie robią też inne liczby. Wbudowano 30 ton masy
bitumicznej (1500 ciężarówek). Na chodnikach ułożono 15 tys.
metrów kwadratowych kostki brukowej. Ustawiono 220 słupków
do znaków drogowych. Ułożono blisko 3 kilometry rur kanalizacji.
Przebudowana droga przebiega w granicach trzech gmin:
Swarzędza, Kleszczewa i Kostrzyna – a dokładnie od ulicy
Olszynowej w Zalasewie, przez Gowarzewo, do węzła S5
w Kleszczewie.
– Zakres prac był ogromny, ale podsumowując można powiedzieć, że jezdnia została poszerzona do siedmiu metrów, powstały chodnik i ścieżka rowerowa, dwa ronda w Gowarzewie,
przebudowano skrzyżowania i wykonano odwodnienie drogi –
wymienia Marek Borowczak, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu.
Przejścia dla pieszych, przystanki, skrzyżowania i przejazdy
dla rowerzystów zostały oświetlone, dzięki czemu stały się dużo
bezpieczniejsze. Przebudowano również przystanki autobusowe
oraz zjazdy na posesje znajdujące się przy drodze.

W czasie prac nie obyło się bez niespodzianek. Najczęściej
spotykane to kable ułożone niezgodnie z mapami. Ale zdarzały
się też inne.
– W Gowarzewie robotnicy natrafili na ludzkie szczątki.
W sumie – 49 grobów. To cmentarz pochodzący prawdopodobnie
z XV-XVII wieku – opowiada Marek Borowczak. – Na plac budowy wkroczyli więc archeolodzy. Każdy grób trzeba było odkopać, a szczątki przenieść z placu budowy. Dopiero wtedy wykonawca mógł kontynuować prace.
– W tym roku czekają nas kolejne projekty drogowe. Na zarządzanie naszymi odcinkami mamy ponad 100 milionów złotych,
w tym 80 na same inwestycje – dodaje Jan Grabkowski, starosta
poznański. – Będziemy kontynuować między innymi przebudowę
ulicy Poznańskiej w Koziegłowach, rozpoczniemy budowę obwodnicy Chomęcic. Niemal 25 mln zł, pochłoną tzw. zintegrowane
inwestycje terytorialne. Realizowane są wspólnie z gminami,
które budują węzły przesiadkowe przy stacjach kolejowych. Powiat
odpowiada w tym projekcie za drogi oraz ścieżki rowerowe, którymi szybko i bezpiecznie można się do tych stacji dostać.
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Z TEKI REGIONALISTY - Kazimierz Matysek o historii

WSPOMNIENIA Z POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO
Przedruk fragmentów relacji Ludwika Świerkowskiego z Kostrzyna zamieszczonej
w „Kurierze Średzkim” w styczniu i lutym 1938 roku – ciąg dalszy.
W nocy zbudził nas Zielichowski –
przynosząc nam dwie butelki wina, które
znalazł na wozie, który przywieźliśmy
z pod Zabłocia. Nie wiedzieliśmy o tem,
bo były one zakryte sianem. Wino to było
prawdziwym balsamem na nasze zziębnięte żołądki, to też wychyliliśmy je
duszkiem – poczem zasnęliśmy twardym
snem.
Oswobodzenie Studzienek
W dniu następnym 4 lutego 1919 roku
wymaszerowaliśmy w kolumnie sekcyjnej
do Zabłocia na postój. Tu się odbyła
gremjalna zbiórka oraz podział kompanii
na patrole i placówki. Na prawo od nas
w Suchoręczku stał z kompanią kulomio-

Niemcy, którzy mieli ustawione trzy kulomioty na południe od drogi z Studzienek
do Dąbrowy. Zaalarmowali w jednej
chwili całą załogę, która otworzyła na nas
w jednej chwili silny ogień z kulomiotów
doskonale zamaskowanych. Ponieważ
pomiędzy naszą linją tyraljerską a pozycją
niemiecką było zupełnie gładkie pole,
niepodobna było podejść Niemców frontalnym atakiem. I tak przeleżeliśmy,
ostrzeliwując się wzajemnie, zmarzli i na
wpół skostniali z mrozu, prawie do południa. Wycofać się nie mogliśmy również,
bo na gołem polu nie było żadnej osłony,
a mogło nas uratować jedynie zajście
nieprzyjaciela z fleuki, z naszego prawego

tów gnieźnieńskich porucznik Kreug,
na lewo zaś w Rozstrzembowie podpor.
Breliński z poznańską kompanią kulomiotów.
Dnia 7-ego lutego o godzinie 4-tej rano
odbyła się zbiórka kompanji przed dowódcą. Na rozgrzywkę wypiłem sobie z rana
razem z innemi, kubek wódki i wyruszyliśmy żwirówką w kierunku Nakła.
Za karczmą, zwaną Czerwonak, tam
gdzie po prawej stronie szosy kończy się
las, a rozpoczyna rozległa polana, rozsypała się kompanja w linję tyraljerską,
która zaczęła postępować naprzód
w kierunku Studzienek. Po przebyciu
mniejwięcej 400 metrów spostrzegli nas

skrzydła. Tu znajdowali się dowódca plutonu, Józef Wadyński, Jan Korcz, Ludwik
Świerkowski, Andrzej Bigos i jeszcze
kilku innych, którzy pojedynczo pobiegli
do lasu, oddalonego jeszcze około
150 metrów. Podczas przebiegania do
skraju lasu został ranny Józef Wadyński
w prawą rękę i Andrzej Bigos w pierś. Tu
znalazł się niespodziewanie dr Stanisław
Sikora, obecnie lekarz w Środzie, który
będąc zupełnie na naszem lewem skrzydłe,
podbiegi w ogniu nieprzyjacielskiem aż do
nas i zabandażowawszy rannych zaszedł
wspólnie z nami na tyły niemieckie.
Tymczasem rozpoczęli nas Niemcy
obstrzeliwać z wioski Studzienki w kie-

runku dworca i tartaku. Obsada drugiego
i trzeciego kulomiotu uciekła również,
pozostawiając broń na miejscu – przy
ostatnim kulomiocie leżało trzech zabitych wrogów.
Po prawej stronie szosy do Nakła
stało kilka zabudowań gospodarczych, do
których podchodziło lewe skrzydło naszego oddziału. Tu spotkałem też już kilka
zabudowań gospodarczych, do których
podchodziło lewe skrzydło naszego oddziału. Tu spotkałem też już kilka kostrzyniaków, a w chwili naszego podchodzenia
został ranny Jan Ratajczak w ramię.
Ja pobiegłem dalej, na drugą stronę szosy,
gdzie stała karczma. W pierwszej chwili
miałem obawę wejść do wnętrza, ale
rzuciłem jeden granat ręczny do karczmy,
a drugi do stodoły. Huk i wybuch. Odczekuję chwilę i wpadam do wnętrza, gdzie
nie było nikogo. Wypadłem z powrotem
za węglem karczmy i zaczynam strzelać
do leśniczówki, skąd dochodził nas ogień.
Ale to było stanowisko niebezpieczne, bo
o mało nie zabiła mnie ustrzelona cegła,
ale zrzuciła mi tylko czapkę. Skoczyłem
więc na drugą stronę żwirówki.
Do mnie się przyłączył kapral Wincenty Siwek z Marjanowa pod Dominowem, który miał zaatakować Niemców od
tyłu. Pobłądził on jednak w lesie i przybył
na miejsce za późno bo już po wypędzeniu
Niemców przez nas z ich pozycji. Z nim
razem poszło również kilka kostrzyniaków, między innymi Leon Sieiński, Franciszek Nowak i inni. Nowak zginął tu
śmiercią walecznych, rozszarpany przez
ręczny granat, który eksplodował podczas
przedzierania się grupy Siwka przez gęste
zarośla leśne.
Ja poszedłem na podwórze jednego
z zabudowań po prawej stronie szosy, obrałem sobie miejsce na kupie zmarzniętej
mierzwy, oparłem karabin na płocie
i stamtąd celnymi strzałami kładłem uciekających przez tor kolejowy Niemców.
Później przesunąłem się dalej do toru,
gdzie przybiegł do mnie Maksymilian
Markiewicz, również kostrzyniak, z którym wspólnie otworzyliśmy teraz ogień
na uciekającego wroga. W międzyczasie
padło również z naszej strony od Dębogóry, kilka strzałów armatnich, ale było
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już po walce. Od jednego granatu zapaliła się jedynie stodoła, która spłonęła.
Niemcy opuszczali Studzienki w popłochu. Markiewicz Maksymilian i ja
puściliśmy się biegiem za nimi do wioski.
Ja wpadłem za trzema uciekającymi do
budynku, z których jeden oddał zaraz
browning 7,6 mm. Błagając mnie, abym

go nie zabijał. Drugi był ranny, już na pół
rozebrany. W pobliskiem gospodarstwie
miały być dwie pielęgniarki niemieckie,
które sprowadziła Markiewicz, aby obandażowały rannego Niemca. W tymże samym budynku pokazano mi też zabitego
dowódcę Niemców. Był to Leutnant
Partenheimer.
Potem przetrząsnęliśmy całą wioskę,
w której zdobyliśmy cztery karabiny maszynowe, dużo chleba, ręcznych granatów,
karabinów ręcznych i naboi. Zdobyłem tu
też jednego konia, na którym Maksymilian Markiewicz pojechał do Kcyni.
Tu wpadło też w ręce nasze kilkadziesiąt
jeńców oraz dwie pielęgniarki Czerwonego Krzyża. Była też pokaźna ilość zabitych Niemców. W sprawie zabrania do
niewoli pielęgniarek musiałem później
zeznawać, że się im żadna krzywda nie
działa.
Poległo tu też trzech naszych: Nowak
Franciszek, o którym mówiłem wyżej,
kawaler, Drzażdżyński Andrzej, młody

małżonek i Władysław Małecki, ojciec
nieletnich dzieci.
Pod wieczór tegoż samego dnia nadjechał z Nakła niemiecki pociąg pancerny.
Byłem przemarznięty i głodny, że się ledwie trzymałem na nogach. Stałem na
posterunku na nasypie kolejowym. W tem
nadszedł jakiś oficer i rozkazał mi iść
naprzód.
Usłuchałem
rozkazu, ale
przemęczenie mnie
zmogło, tak,
że po oddaniu kilku
strzałów cofnąłem się
z powrotem
i powlokłem
się na kraniec
wioski, gdzie
spotkałem
jednego z innych towarzyszy kostrzyńskich i trzech średzkich.
Kostrzyniaka posłałem po kury do leśniczówki. Przyniósł trzy, już zarżnięte,
które ugotowała nam niemka – kolonistka
w rosole. Był to specjał znakomity,
zwłaszcza po rannej głodówce. To też
spożywszy Boże dary i napiwszy się gorącej kawy, wyciągnęliśmy się na słomie
i spaliśmy aż do samego rana.
Na drugi dzień, dnia 8-go lutego wymaszerowaliśmy po dobytej zbiórce do
Polichna, ale szeregi nasze się bardzo
przerzedziły. Nikt nie chciał już iść naprzód. Jedna część oddziału była w Polichnie bowiem już od wieczora dnia poprzedniego. Ja wysunąłem się na czoło
i tak dodając sobie wzajemnie odwagi,
dotarliśmy na miejsce postoju kompanii,
gdzieśmy się rozkwaterowali. Tu przybyło jeszcze z Kostrzyna trzech towarzyszy
i to: Edmund Markiewicz, Franciszek
Blum i Józef Szymanowski. Dostaliśmy
tu najpierw po kawałku sera tylżyckiego,
a następnie obiad.

W dniu następnym miało wjechać do
Kostrzyna na pogrzeb poległych kolegów
broni trzech kostrzyniaków z dowódcą
plutonu Józefem Wadyńskim na czele.
Z Kcyni przyjechaliśmy na drugi dzień
rano do Kostrzyna, właśnie na czas, aby
brać udział w pogrzebie. Pogrzeb był
wspaniały. Trzy trumny – trzy trupy –
ofiary za wolność Ojczyzny.
Pomyślałem sobie jak to pięknie – lecz
oczy mi łzawiły, a dziś myślę dlaczego
Bóg mnie oszczędził, abym patrzył obecnie na to co się dzieje.
Byłem chory i udałem się do dra Kubego. Miałem obmarżnięte ręce i nogi; nie
mogłem spać całe noce. Musiałem opowiedzieć dr. Kubemu o przebiegu walk,
na co mi odpowiedział, że Ojczyzna mi to
będzie pamiętać. Leczył mnie bezpłatnie,
a aptekarz Józef Mąkowski również nic
nie żądał ode mnie za lekarstwa.
Po kilku dniach zatelefonował do mnie
ze Środy Józef Wadyński, który objął po
powrocie z pod Kcyni dowództwo 1-szej
komp. Baonu Średzkiego, abym się stawił
niezwłocznie w Środzie, celem dopomożenia mu w organizacji oddziałó

Na fotografii upamiętniającej odsłonięcie
pomnika powstańców w Kostrzynie, Ludwik
Świerkowski stoi wysoko, pierwszy od lewej.
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ZAGRALIŚMY JUŻ PO RAZ 27!
W niedzielę 13 stycznia odbył się kolejny, 27. Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Serca mieszkańców gminy Kostrzyn nie ostygły – udało się zebrać 39 809,64 zł!

Choć każda edycja tego wspaniałego wydarzenia jest szczególna, tym razem było jeszcze więcej powodów do radości,
ponieważ fundacji udało się dobić do zawrotnej sumy miliarda
złotych zebranych podczas wszystkich Finałów Orkiestry. U nas
nie udało się pobić zeszłorocznego wyniku (przypominamy, że
było to aż 40 954,52 zł), zabrakło jednak niewiele, a wszystko
to dzięki wspaniałym ludziom dobrej woli, którzy byli z nami
i wsparli tegoroczny cel. Podczas 27. Finału zbieraliśmy pieniądze na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych;
czyli, jak żartobliwie mówi tegoroczne hasło, „dla dzieci małych
i bez focha”.

chwilę później udać się na plac przed parkiem i obejrzeć słynne
światełko do nieba, które zapalili już kostrzyńscy strażacy z OSP.
Pomiędzy występami odbywały się licytacje ofiarowanych
przez darczyńców przedmiotów prowadzone przez szefową Sztabu nr 358 Ewę Czajkę. Jak zwykle popularnością cieszyły się
oficjalne gadżety imprezy, m.in. koszulki i kalendarze, ale także
pozostałe fanty były chętnie kupowane. Łącznie zebrano kwotę
5 820 zł. Orkiestrę można było także wspomóc wrzucając datki
do puszek za kawę, ciasta i inne pyszności (2 760,70 zł) czy rzut
lotką do celu (łącznie wędkarze podczas Finału zebrali oni

8 732,39 zł). Nie zawiedli również wolontariusze: Joachim Jóźwiak
(456,37 zł), harcerze (636,50 zł), uczniowie szkół z gminy
Kostrzyn: SP nr 1 (1 364,39 zł), SP nr 2 (3 200,38 zł), Czerlejno
(2 084,46 zł), Gułtowy (1 565,32), Brzeźno (1 473,91 zł), Siekierki (1 823,53 zł), Iwno (9 891,69 zł).
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym
w tegoroczną edycję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Kolejny sukces Sztabu nr 358 nie byłby możliwy, gdyby nie
praca i pomoc wielu osób: Iwony Nitendel, Romana Malczewskiego, Moniki Pleśnierowicz, Marzeny Bimek, Natalii Majchrzak, Izabelli Wieteckiej, wolontariuszy, szczególnie Joachima
Jóźwiaka, Zosi Lis, Matyldy Matysek i Marty Tyklewicz, wędkarzy z Koła PZW nr 17, Mariana Jakubowskiego i Juliusza
Szymańskiego, Doroty Rychlewskiej, strażaków, darczyńców
i wszystkich, który byli z nami tego dnia. Widzimy się za rok,
no i oczywiście – SIEMA!

Rozpoczęło się jak zwykle od popisu umiejętności naszych
strażaków. Pokaz i zabawy dla dzieci przygotowali animatorzy
z Agencji MIMAX. Od godziny 1500 występowały zespoły związane z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury: „Twister”, „Złota Jesień”, „Siekieracy”, „Akord”. Zaprezentowała się także
grupa taneczna ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kostrzynie. Zagrali również Davit Shani i zespół Next. O godzinie 2000 zaśpiewaliśmy Przeżyj to sam i zapaliliśmy „małe” światełka, aby

Lista darczyńców WOŚP 2019

Jeronimo Martins („Biedronka”), Market „Jana”, Drukarnia ARTPOLDRUK, Piotr Kamiński, Stowarzyszenie Diabetyków,
Zenek Martyniuk, Kwiaciarnia „Alicja”, Salon Piękna i Relaksu Barbara Echaust, Tomasz Koper „Kopex”, Alior Bank, Sigma,
SOK-POL Małgorzata i Dariusz Prządak, Michał Bzdęga, Bożena Szydłowska, Józef Graczyk, Koło Plastyczne M-GOK (grupa
dorosłych), AFJ ATRIUM, Dorota Jadowska, Zespół Śpiewaczy „Złota Jesień”, Pizzeria Panama, Chata Polska, zespół „Siekieracy”,
Interflex Polska, MOTO-CAR, Krzysztof Pielak, Krzysztof Kotorowski, Warsztaty Terapii Zajęciowej Drzązgowo, Ewa Kasprzyk,
Jolanta Konwińska, PKPS Kostrzyn, Kostrzyński Uniwersytet Każdego Wieku, MADAR, Ewelina Kozłowska, Dominika Poznaniak,
PZERiI w Kostrzynie, Ryszard Grzyb oraz inni, anonimowi darczyńcy.
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GALA SZLACHETNEJ PACZKI
8 grudnia w sali „Kostrzynianka” odbyła się Gala Szlachetnej Paczki. W tym roku w wyniku wytężonej pracy wolontariuszy i darczyńców udało się wspomóc 39 rodzin z terenu gminy
Kostrzyn. W paczkach znalazły się artykuły pierwszej potrzeby,

odzież, żywność, zabawki oraz opał. Ogólny koszt wszystkich
paczek to ponad 160 tysięcy złotych. Podczas gali wszyscy
przybyli goście mogli wysłuchać wspaniałych utworów w wy-

konaniu wokalistki Eweliny Bulewicz, koncertu kolęd zespołu
Akord oraz wolontariuszy.
Szlachetną Paczkę wspiera od trzech lat Urząd Miejski,
Burmistrz Szymon Matysek oraz Zastępca Burmistrza Waldemar
Biskupski, za co serdecznie dziękujemy. Podziękowania należą
się również Andrzejowi i Wioletcie Januchowskim za nagłośnienie, Ani Kubiak za fotografie. Tak piękna gala nie odbyłaby się
bez wspaniałych partnerów: Rafała Janczara, Piotra Hojeńskiego, Teresy Hojeńskiej, Szymona Frąckowiaka, Roberta Kaczmarka, Szymona Nadolnego, Honoraty Galuby-Andrzejczak,
Anny Jakubowskiej-Przybył, Małgorzaty Jabłońskiej, Piotra
Jabłońskiego, Jacka Prządaka, Artura Wojciechowskiego, firmy
Piękny Dom, Anety Włodarczak, Mariusza Wojciechowskiego,
Małgorzaty Janiak. Uzyskany efekt to również ciężka, czteromiesięczna praca wspaniałej drużyny: Doroty Kaczmarek,
Eweliny Matysek, Angeliki Usiaczyk, Anety Frąckowiak, Emilki Nowak, Marzeny Dolaty, Darii Kwiatkowskiej, Krystiana
Pawełczyka, Katarzyny Kasi, Grażyny Sobkowiak, Ewy Fendor,
Joachima Jóźwiaka, Marty Gie oraz naszego koordynatora rejonowego Wojtka Wawrzyniaka. Salę pomagały ubierać dzieci ze
szkoły podstawowej w Kostrzynie: Amelia Grzesik, Dominika
Waleriwicz, Michalina Wilczyńska, Amelia Jankowska.

MIKOŁAJKI
W SANNIKACH
Kolejne mikołajki w Sannikach przeszły do historii. Jak co
roku dzieci ubierały choinkę, a następnie Mikołaje rozdały dzieciom prezenty. Oczywiście nie zabrakło także poczęstunku.
Odwiedzili nas również burmistrzowie: Szymon Matysek
i Waldemar Biskupski.
Dziękujemy dobrym Mikołajom za prezenty: Darii Kwiatkowskiej, Kamili Janasik, Szymonowi Nadolnemu oraz Marketowi Jana. Podziękowania za przygotowanie imprezy należą się
również radzie sołeckiej w składzie: Wioleta Rewers, Ewelina
Cegielska, Michał Kaczkowski oraz Kasia Pietraszewska.

ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE
W ŚWIETLICY W GUŁTOWACH
19 grudnia dzieci ze świetlic środowiskowych „Kalina”
w Siedlcu i „Chatka smerfów” w Gułtowach gościły, jak to bywa
w okresie przedświątecznym, Mikołaja, który przywiózł ze sobą
dużo prezentów. Obdarowane zostały nie tylko dzieci, ale i sama
świetlica: w worku znalazło się sporo prezentów w postaci gier
planszowych, pluszaków i innych zabawek. Mikołaj każdorazowo zasiadał na wspaniałym tronie przygotowanym przez dzieci.
To był cudowny wieczór, a dzięki mapkom przygotowanym przez
jego uczestników Mikołaj już wie jak trafić do świetlic na przyszły rok, co obiecał dzieciom.
Dziękujemy wspaniałym darczyńcom z firmy „Tesco”, Lenie
Lichodziejewskiej i Pawłowi Gierszowi za dowiezienie prezentów i Mikołaja.
Elżbieta Mielcarek
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SPOTKANIE MIKOŁAJKOWO-OPŁATKOWE
Zarząd i Słuchacze Kostrzyńskiego Uniwersytetu Każdego Wieku składają serdeczne podziękowania Urszuli Ewie Formanek,
wychowawczyniom, rodzicom, a przede wszystkim dzieciom, wspaniałym artystom, uczniom klasy „0” Przedszkola Miejskiego
„Jacek i Agatka” za piękne tańce i piosenki, które mieliśmy okazję podziwiać podczas naszego spotkania mikołajowo-opłatkowego. Dzieci pięknie nam się zaprezentowały, a uczestnicy spotkania nagrodzili je wielkimi brawami, prosząc o kolejne występy.
Elżbieta Mielcarek

KOLEJNY ROK ZA NAMI!

A był pełen emocji, zadowolenia i smutku. Byliśmy zapraszani na przeglądy, koncerty, kolędowanie i pieśni patriotyczne,
które śpiewaliśmy w Książu Wlkp. i w Iwnie. Na przeglądzie
w Trzemesznie wyśpiewaliśmy sobie awans do Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów „Artystycznego Ruchu Seniora”
w Bydgoszczy, gdzie zdobyliśmy II nagrodę. W Trzemesznie
zdobyliśmy II miejsce i wyróżnienie od Starostwa Gnieźnieńskiego. W Krzykosach Starosta Średzki wyróżnił nas dodatkowym pucharem za śpiew i taniec. W sumie występowaliśmy

PODZIĘKOWANIA
Coroczną tradycją stało się obdarowywanie
miodem, który swą słodyczą raczy podniebienia
mieszkańców gminy Kostrzyn.
Dar mozolnej pracy pszczół nie tylko osładza herbatę, która umila spędzanie zimowych wieczorów,
lecz dodawany do świątecznych potraw wzbogaca
ich smak i wprowadza w rodzinną atmosferę pełną
ciepła i radości.
Wszystkie te pozytywne skojarzenia z miodem
będą mogły i w tym roku zagościć w domach
rodzin z gminy Kostrzyn dzięki ofiarności Koła
Pszczelarzy w Kostrzynie, którym jesteśmy bardzo
wdzięczni za to, że kolejny raz dzielą się owocem
swojej nieocenionej pracy, by jeszcze więcej osób
mogło posmakować tej wyjątkowej, lejącej słodyczy.
Z wyrazami wdzięczności
Agnieszka Piasecka
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie

20 razy, a był to Poznań, wspomniany już Książ Wlkp., Trzemeszno, Krzykosy, Środa, Oborniki, Zaniemyśl, Gostyń i Kostrzyn, a także u naszych przyjaciół w ościennych miastach. We
wrześniu obchodziliśmy 40-lecie swojego istnienia, o czym
bardzo ładnie napisali Robert Krukowski i Kazimierz Matysek.
W grudniu zorganizowaliśmy spotkanie opłatkowe, podczas
którego oprócz nas byli zaproszeni goście: Burmistrz Szymon
Matysek, Zastępca Burmistrza Waldemar Biskupski, Dyrektor
OPS Agnieszka Piasecka, Elżbieta Mielcarek i Sekretarz Gminy
Barbara Jaskuła (która nie mogła z nami być w tym dniu ze
względu na chorobę, odwiedziła nas już po świętach przychodząc
na naszą próbę).
Wspomniałam o smutku, zagościł on w naszych sercach,
kiedy we wrześniu odszedł od nas wieloletni członek zespołu
Kazimierz Stefaniak, a w grudniu mąż naszej koleżanki Sabiny
Laskowskiej – cześć ich pamięci…
Rok zakończyliśmy śpiewaniem kolęd u osób samotnych, na
które to spotkanie zaprosiła nas Dyrektor OPS Agnieszka Piasecka. Mamy już nowy rok 2019 i czekają nas nowe wyzwania,
którym będziemy musieli sprostać. Dziękuję bardzo osobom,
które w trudnych chwilach wspierały nas dobrym słowem
i „finansem”.
Krystyna Nabiałek
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WIEŚCI Z PRZEDSZKOLA
Grudzień przywitał nas świątecznymi zapachami. W naszym
przedszkolu nadszedł czas świątecznego oczekiwania. Zależy
nam bardzo, by podopieczni kultywowali tradycje świąt Bożego
Narodzenia. Pieczenie pierników, śpiewanie kolęd, strojenie sal,
ubieranie choinek, przygotowanie jasełek to elementy naszej
codziennej pracy. Bardzo ważne jest, aby nasi wychowankowie
pamiętali również o innych zwyczajach i czerpali satysfakcję
ze sprawiania radości innym.

Dzieci z grupy „Smerfów” przygotowały przedstawienie
charytatywne pt. Zaginiony pomponik pajacyka. Biletem wstępu
był symboliczny grosik do puszki. Zebrane pieniążki będą prze-

kazane chorej na serce Mariannie. Dzięki zaangażowaniu pań
wychowawczyń dzieci miały okazję popisać się talentem aktorskim i pomóc chorej dziewczynce.
„Minionki” wystąpiły przed słuchaczami Kostrzyńskiego
Uniwersytetu Każdego Wieku z przygotowanym wcześniej
programem artystycznym. „Krasnale” i „Krasnoludki” były na
wycieczce w Fabryce Lizaka w Poznaniu. „Koty” i „Minionki”
były również w Poznaniu na festiwalu „Ale Kino!”. Chłopcy
z grupy „Krasnoludków” uczestniczyli w meczu Lecha Poznań,
gdzie nieśli flagę Kolejorza.
Grudzień obfitował również w wyjazdy związane ze świętami. Po raz pierwszy na wycieczkę wybrały się maluchy, „Rybki”,
„Misie” i „Pszczółki”, które spotkały się z Mikołajem w Muzeum
Przyrodniczo-Łowieckim w Uzarzewie. Trofea myśliwskie
i egzotyczne oraz przedstawienie o Czterech Porach Roku oglądały również „Koty” i „Minionki”.
„Wesołe Zajączki” i „Smerfy” były w Świątecznej Krainie
Mikołaja w Dziekanowicach, gdzie podziwiali żywą szopkę
i obejrzeli w igloo film o świętach Bożego Narodzenia. „Krasnoludki” udały się do biblioteki na spotkanie z Mikołajem.
Koniec grudnia to także najbardziej wyczekiwane wydarzenie – spotkanie z gwiazdorem, który po obejrzeniu występów
rozdaje dzieciom prezenty.
Grudzień był bardzo pracowitym miesiącem, pełnym wrażeń
i radości dla naszych przedszkolaków.
Przedszkole Miejskie
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WIEŚCI Z BIBLIOTEKI
6 grudnia do Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki
Publicznej w Kostrzynie zawitała klasa 5-7z ze Szkoły Podstawowej nr 1. Spotkanie rozpoczęło się od wspólnego rozwiązania
krzyżówki. Następnie nasi goście wysłuchali rozdziału Mikołajki z książki Renaty Piątkowskiej pt. Gdyby jajko mogło mówić
i poznali zwyczaje mikołajkowe oraz historię świętego biskupa
z Miry. Wspólnie spędzony czas urozmaiciła im kolorowanka.
12 grudnia w Klubie Małego Czytelnika odbyły się gwiazdkowe warsztaty plastyczne, które prowadziła Danuta Gordziejczyk. Nasi najmłodsi czytelnicy z ogromnym zaangażowaniem
wykonali kolorowe ozdoby choinkowe, m.in. bombki, a na zakończenie spotkania otrzymali drobne upominki.
13 grudnia Oddział dla Dzieci i Młodzieży gościł grupę
„Smerfów” z Przedszkola Miejskiego w Kostrzynie. Dzieci
wysłuchały Opowieści o choince z książki Anny Sójki Bajki
z Kraju Mikołajów. Pozostała część spotkania upłynęła na rozwiązywaniu gwiazdkowych zagadek.
17 grudnia Bibliotekę Publiczną w Kostrzynie odwiedził
krakowski Teatr Tak ze spektaklem dla dzieci pt. Co się stało
z Mikołajem?. Była to opowieść o zaginionym tuż przed samym
Bożym Narodzeniem św. Mikołaju, na poszukiwania którego

wybrał się rezolutny skrzat Bąbel w towarzystwie renifera Rudolfa. Przedstawienie propagowało bezinteresowność, grzeczność i umiejętność dzielenia się z potrzebującymi, a wesołe
piosenki i aktywny udział we wspólnych tańcach oraz słodki
poczęstunek na zakończenie spotkania sprawiły maluchom dużo
radości.
A.Nowacka, A.Wilczyńska

DOBRA KSIĄŻKA – BIBLIOTEKA POLECA I ZAPRASZA
Ilona Wiśniewska, Lud. Z grenlandzkiej wyspy, Wydawnictwo Czarne.
Książka Ilony Wiśniewskiej, wielokrotnie nagradzanej reporterki i fotografki, opowiada o żyjących w ekstremalnych warunkach mieszkańcach największej wyspy świata. W 2017 roku autorka pracowała jako wolontariuszka
w domu dziecka na małej skalistej wysepce u zachodnich wybrzeży Grenlandii. Nigdy wcześniej nie spotkała
ludzi tak dumnych ze swojego pochodzenia, którzy o swoim kraju opowiadali jej m.in. podczas łowienia ryb
spod lodu, w czasie mycia podłóg i gotowania obiadów. Lud to niezwykły reportaż o sercu Grenlandii, które
najmocniej bije w Uummannaq.
Anna Karpińska, Szukając przystani, Wydawnictwo Prószyński i S-ka.
Na emeryturze Wanda miała wreszcie znaleźć czas dla siebie i spełnić choć kilka z odkładanych zawsze na później marzeń. Zamiast wyczekiwanych podróży i zasłużonego odpoczynku przewrotny los stawia przed nią jednak
niespodziewanie wyłącznie obowiązki i trudności. Zostaje sama z małą wnuczką i jakby tego było mało musi
jeszcze przejąć po mężu prowadzenie restauracji. Czy wystawionej na próbę bohaterce uda się sprostać tym
wyzwaniom i czy pozostanie ostoją rodziny nie zapominając przy tym o sobie?
Anita Głowińska, Kicia Kocia. Co z tymi śmieciami?, Wydawnictwo Media Rodzina.
Kolejna opowieść z edukacyjnej serii o przygodach uwielbianej przez dzieci, rezolutnej kotki. Tym razem Kicia
Kocia z babcią przygotowują deser, a potem sprzątają. Śmieci w zależności od rodzaju powinny trafić do odpowiednich kubłów. Kicia Kocia dobrze wie, jakie ważne dla ludzi i zwierząt jest segregowanie śmieci.
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Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 21 grudnia 2018 roku zmarł długoletni działacz
sportowy i były prezes naszego klubu

Ś.†P. Zenon Czerniejewski
Rodzinie zmarłego serdeczne wyrazy współczucia
składa
zarząd i członkowie KKS 1922 Lechia Kostrzyn

Serdeczne podziękowania księżom, organiście, rodzinie,
sąsiadom, przyjaciołom oraz wszystkim, którzy wzięli udział
w ostatnim pożegnaniu

Ś.†P. Zenona Czerniejewskiego
Za modlitwy, ofiarowane intencje mszalne, złożone kwiaty
oraz za okazaną pamięć „Bóg zapłać”
żona z rodziną

Składamy podziękowania wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek, okazali wiele
serca i życzliwości, uczestniczyli we mszy św. i ceremoni pogrzebowej

Ś.†P. Katarzyny Łopatki
Za okazaną pamięć, wyrazy współczucia, zamówione intencje mszalne, złożone kwiaty
dziękuje rodzina
Serdeczne podziękowania księdzu wikariuszowi, burmistrzowi, koleżankom i kolegom z Urzędu Miejskiego w Kostrzynie, sąsiadom, znajomym oraz wszystkim, którzy wzięli
udział w uroczystościach pogrzebowych

Ś.†P. Kazimierza Orlickiego
składa rodzina

„Dziękuję, że byłeś ...”
Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej
drodze naszego ojca, teścia, dziadka i pradziadka

„Rozłąka jest naszym losem, spotkanie naszą nadzieją”
Serdeczne podziękowania księdzu kanonikowi Sławomirowi Andree, księdzu Andrzejowi Stefańskiemu, organiście, rodzinie, sąsiadom, znajomym oraz wszystkim, którzy
uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu

Ś.†P. Zenona Czerniejewskiego

Ś.†P. Kazimierza Brygiera

Za tak liczne przybycie, modlitwę, intencje mszalne, złożone
kwiaty, a także za duchowe wsparcie serdeczne „Bóg zapłać”
syn z rodziną

„Bóg zapłać” za modlitwę, ofiarowane komunie i msze święte, za wieńce i kwiaty oraz za wyrazy wsparcia i życzliwości
żona z dziećmi i rodziną

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.

Strażacy przypominają: bądźmy
czujni, czad to cichy zabójca!
Trwa sezon zimowego ogrzewania
mieszkań, okres zwiększonej ilości pożarów. Statystyki odnotowują wtedy wzrost liczby ofiar śmiertelnych i osób poszkodowanych, a ilość strażackich interwencji rośnie z każdym rokiem.
Przyczyny pożarów od lat ciągle się powtarzają. Dominują
nieostrożność osób zarówno dorosłych, jak i nieletnich, wady
lub niewłaściwa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych,
gazowych oraz wady i zła obsługa urządzeń grzewczych. Zapewnij bliskim i sobie bezpieczeństwo przestrzegając podstawowych przepisów p.poż.

21 grudnia – zabezpieczenie kolizji drogowej z udziałem dwóch
aut osobowych w Kostrzynie na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Okrężnej.

Interwencje strażaków w gminie Kostrzyn:

2 grudnia – gaszenie pożaru kubłów ze śmieciami na prywatnej
posesji w Paczkowie.
19 grudnia – zabezpieczenie miejsca wypadku i udzielenie
pomocy kierowcy pojazdu osobowego na węźle drogowym S5
z DK92 w Kostrzynie.
20 grudnia – w remizie OSP w Kostrzynie odbyło się przekazanie strażakom jednostek OSP Kostrzyn, OSP Brzeźno i OSP
Gułtowy sprzętu medycznego i ratowniczego zakupionego
w ramach środków finansowych z Funduszu Ministerstwa
Sprawiedliwości – programu wsparcia jednostek OSP.

22 grudnia – wezwanie do zawiadomienia o ulatnianiu się tlenku węgla w budynku mieszkalnym w Kostrzynie. Na miejscu
po zbadaniu przyrządem alarm okazał się fałszywy.
23 grudnia – pomoc pogotowiu w otwarciu mieszkania oraz
przeniesieniu poszkodowanego do karetki.
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27 grudnia – uczestnictwo w uroczystościach obchodów
100-lecia Powstania Wielkopolskiego oraz dbanie o bezpieczeństwo uczestników uroczystości.
28 grudnia – zabezpieczenie miejsca wypadku i udzielenie
pomocy kierowcy pojazdu osobowego, który dachował na
trasie DK92 w Brzeźnie.

29 grudnia – gaszenie samochodu ciężarowego na parkingu
w Kostrzynie.
31grudnia – w trakcie powitania Nowego 2019 Roku na kostrzyńskim rynku dbanie o bezpieczeństwo gości oraz wykonanie pokazu sztucznych ogni.
Prezes OMGZOSP w Kostrzynie Ryszard Kubiak

Z KRONIKI POLICYJNEJ
Nowy radiowóz policyjny
na ulicach Kostrzyna.
Od niedawna ulice Kostrzyna
i drogi naszej gminy policjanci Komisariatu Policji w Kostrzynie patrolują używając nowego radiowozu. Jest to samochód marki Opel.
Samochód został zakupiony przy ogromnym wsparciu finansowym władz Kostrzyna. Posiada wyposażenie, które pozwala na
jazdę przy ciężkich warunkach drogowych. Dzięki niemu policjanci będą mogli poruszać się po trudnym terenie, którego na
obszarze naszej gminy nie brakuje.

dejrzanych o dokonanie czynów związanych z przestępczością
samochodową. W trakcie czynności jeden ze sprawców potrącił
samochodem funkcjonariusza policji. Funkcjonariusz oddał strzał
z broni służbowej. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu.

Kradzież pojazdu.

14 grudnia w Kostrzynie z ul. Wiosny Ludów skradziono
samochód marki Citroen Berlingo. Właściciel oszacował straty
na 50 000 złotych.

Próba kradzieży okien.

29 grudnia Komisariat Policji w Kostrzynie został powiadomiony o usiłowaniu kradzieży okien z budynku w budowie
w Siekierkach Wielkich. Kilka sztuk okien zostało zdemontowanych z otworów okiennych i pozostawionych na zewnątrz
budynku. W sąsiadującym z budową domu została wybita szyba.

Wypadek śmiertelny w Nowy Rok.

1 stycznia na drodze S5 niedaleko zjazdu na drogę krajową
nr 92 w Kostrzynie kierujący samochodem marki Audi A4
potrącił 23-letniego mężczyznę, który szedł środkiem pasa
jezdni. Pieszy został przewieziony do szpitala w Poznaniu, gdzie
w wyniku poniesionych obrażeń zmarł.

Nie bądźmy obojętni.

Komendant Komisariatu Policji w Kostrzynie dziękuje Radnym Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn, a także Burmistrzowi
Kostrzyna i jego Zastępcy za udzieloną pomoc, bez której zakup
nowego sprzętu byłby niemożliwy.
Komendant Komisariatu Policji w Kostrzynie asp. sztab. Krzysztof Kliński

Potrącenie obcokrajowca.
W nocy 5 grudnia na terenie MOP Siekierki kierujący ciągnikiem siodłowym marki Renault wraz z naczepą 43-letni
obywatel Ukrainy w trakcie wykonywania manewru cofania
potrącił pieszego, 62-letniego obywatela Białorusi, a następnie
uderzył w zaparkowany pojazd marki Renault. W wyniku zdarzenia pieszy doznał poważnych wewnętrznych obrażeń ciała.
Kierujący był trzeźwy, został zatrzymany do dyspozycji prokuratora.

Groził pozbawieniem życia.

8 grudnia w Siekierkach Wielkich zatrzymany został 58-letni mężczyzna, który będąc pod wpływem alkoholu groził pozbawieniem życia osobie najbliższej. Mężczyzna po wytrzeźwieniu został przesłuchany i przyznał się do stawianego zarzutu.

Zatrzymano dwóch mężczyzn.

11 grudnia w Kostrzynie zatrzymano dwóch mężczyzn
w wieku 45 i 40 lat, mieszkańców powiatu poznańskiego, po-

Kiedy na zewnątrz panują niskie temperatury wiele osób
narażonych jest na utratę życia lub zdrowia na skutek wychłodzenia organizmu. Problem ten dotyka przede wszystkim osoby
bezdomne, samotne, w podeszłym wieku. Zagrożenie takie dotyczy także osób będących pod wpływem alkoholu. Nie bądźmy
obojętni i alarmujmy Policję za każdym razem, kiedy ktoś jest
narażony na wychłodzenie organizmu. Wystarczy jeden telefon,
aby uratować komuś życie!
Jak co roku, w chwili gdy temperatury na zewnątrz spadają
poniżej zera, policjanci zwracają się do wszystkich z apelem
o to, aby nie byli obojętni na czyjąś krzywdę. Na wychłodzenie
organizmu są narażone zwłaszcza osoby bezdomne, starsze
i nietrzeźwe. Jeśli widzimy takiego człowieka, nie wahajmy się
zadzwonić na numer alarmowy aby powiadomić o tym funkcjonariuszy. Każde takie zgłoszenie jest natychmiast sprawdzane.
Okres zimowy to czas, kiedy policjanci podczas patroli
zwracają szczególną uwagę na miejsca, gdzie mogą szukać
schronienia i nocować bezdomni. Są to zazwyczaj pustostany,
ogródki działkowe, altanki. Każdego roku monitorujemy sytuację
tych osób, sami oferujemy pomoc każdemu, kto jej potrzebuje
– odnajdując takie osoby zawsze proponujemy przewiezienie ich
do ośrodków, w których jest ciepło, gdzie mogą zjeść gorący
posiłek i przespać się w normalnych warunkach.
Jednym z najczęstszych, a zarazem najbardziej mylnych
mitów jest ten, że na rozgrzewkę najlepszy jest alkohol. To
nieprawda. Faktycznie przez chwilę osoba pijąca czuje ciepło,
przez to jednak jej organizm jest jeszcze bardziej narażony na
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wyziębienie. Dużym niebezpieczeństwem jest wychodzenie na
zewnątrz będąc pod wpływem alkoholu. Wystarczy chwila nieuwagi, śliska, nierówna nawierzchnia i można się potknąć,
wywrócić i nie mieć siły się podnieść. Wtedy o tragedię nietrudno. Dlatego też nie należy przechodzić obojętnie obok osób po
alkoholu podczas silnych mrozów. Pamiętajmy, że wymagają
one od nas szczególnej pomocy – człowiek nietrzeźwy zdecydowanie szybciej traci ciepło.

Zwracamy się z apelem, aby nikt z nas nie był obojętny na
potrzeby drugiego człowieka. Zgłoszenia można przekazywać
pod numerami telefonów 997, 112 lub pogotowia ratunkowego.
Nasze zainteresowanie być może przyczyni się do tego, że uratujemy komuś życie. Sami również starajmy się okazać życzliwość i wyciągnąć pomocną dłoń w kierunku tych, którzy tej
pomocy potrzebują. Pamiętajmy, jeden telefon może uratować
czyjeś życie!
st.asp. Piotr Kubicz

KRONIKA SPORTOWA
VI TURNIEJ HALOWY
Serdecznie zapraszamy do udziału w VI halowym Turnieju Piłki
Nożnej Stowarzyszenia Walka Kostrzyn. Turniej odbędzie się w sobotę
26 stycznia 2019 w nowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Ewarysta Estkowskiego w Kostrzynie. Start turnieju planowany jest na godzinę 900.

Wpisowe – 200 zł od drużyny. Dla każdego z zawodników
przewidujemy posiłek. Termin zgłoszeń do poniedziałku
21 stycznia! Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem
tel. 517 497 688 oraz przez e-mail: walkakostrzyn@gmail.com.
Do zdobycia wzorem roku poprzedniego: puchary, statuetki,
nagrody rzeczowe. Warunkiem gry w turnieju jest ukończenie
18. roku życia.
Walka Kostrzyn

WALKA PODSUMOWAŁA SEZON!
W piątek 14 grudnia odbyło się coroczne spotkanie wigilijne
Stowarzyszenia Walka Kostrzyn, będące zarazem podsumowaniem sezonu. W związku z tym, oprócz życzeń świątecznych
oraz noworocznych, krótko podsumowano mijający rok w sferze
organizacyjnej oraz sportowej, a także rozdano nagrody.

To był dobry rok przede wszystkim dla sekcji biegowej stowarzyszenia, gdzie doczekano się trzech maratończyków (Jowita Kruczkowska, Grzegorz Banaszak, Marcin Otto), trzech osób
które ukończyły koronę półmaratonów (Jowita Kruczkowska,

Monika Szał, Remigiusz Szymański), a przez cały sezon nie
brakowało zwycięstw i miejsc na podium w zawodach oraz
w kategoriach wiekowych. Także sekcja rowerowa miała swoje
sukcesy, do których niewątpliwe należy start w Tour de Pologne
amatorów, czy zwycięstwo w klasyfikacji Grand Prix Bałtyku
Dariusza Adamskiego. Dla sekcji piłkarskiej był to sezon
powrotu na fotel lidera w lokalnej piłce – pierwsze miejsce
w Kostrzyńskiej Lidze Nocnych Marków i V Turnieju Walki
Kostrzyn. Ze sfery organizacyjnej tradycyjnie w pamięć zapadły
wszystkim III Bieg Pieczonej Pyry, VI Turniej Piłkarski dla Szkół
Podstawowych oraz organizowana niedawno Szlachetna Paczka.
Poniżej przedstawiamy nagrody w poszczególnych kategoriach:
Przodownik pracy – Arkadiusz Bilski, Najlepszy piłkarz –
Maciej Markiewicz, 100 bramek w Walce Kostrzyn – Mateusz
Kapciak, 250 bramek w Walce Kostrzyn – Wojciech Jankowski,
500 bramek w Walce Kostrzyn – Maciej Markiewicz, Najlepszy
rowerzysta – Dariusz Adamski, Maratończycy – Jowita Kruczkowska, Grzegorz Banaszak, Marcin Otto, Korona Półmaratonów
– Jowita Kruczkowska, Monika Szał, Remigiusz Szymański,
Najlepsza biegaczka – Jowita Kruczkowska, Najlepszy biegacz
– Grzegorz Banaszak, Najlepszy sportowiec – Marcin Otto.
Łukasz Szał

WALKOWICZE PRZYWITALI NOWY ROK
NA SPORTOWO!
Mimo delikatnie mówiąc niesprzyjającej pogody, Walkowicze spotkali się 1 stycznia o ambitnej godzinie 1200 aby przywitać Nowy rok na sportowo. W deszczu, gradzie i dużym wietrze
rozegrali mecz: 2 x 40 minut. Dopisywały szampańskie humory
i gra była niezwykle wesoła. Wynik tego towarzyskiego spotkania był najmniej istotny, liczyła się dobra zabawa i symboliczne
przywitanie Nowego Roku.
Maciej Szymański
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VIII OTWARTY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
8 grudnia w Szkole Podstawowej nr 1 w Kostrzynie na nowej
sali sportowo-widowiskowej odbył się VIII Otwarty Turniej
Piłki Siatkowej z okazji Narodowego Święta Niepodległości
o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn.
W zawodach brało udział osiem drużyn. Rozgrywki odbywały
się równolegle w dwóch grupach, na dwóch boiskach. Podczas
turnieju obecni byli, oprócz Przewodniczącego Rady Miejskiej

Grzegorza Banaszaka, także Burmistrz Szymon Matysek, Wiceburmistrz Waldemar Biskupski oraz Radni RM Szymon Nadolny, Przemysław Kubiak i Arkadiusz Bilski.
Klasyfikacja pierwszych czterech drużyn przedstawia się
następująco: I m. Na Szybko, II m. KS „Sokoły” Kostrzyn,
III m. Wolf-Gang, IV m. Światowe Dziki. Statuetkę najlepszego
siatkarza otrzymała Marta Kozińska z drużyny Na Szybko.

ROK ZAKOŃCZONY ZDANYM EGZAMINEM
Kostrzyńscy karatecy ten rok zaliczają do jak najbardziej udanych. Na konto
klubu w 2018 roku wpadło sporo medali
i, co najważniejsze, sporo nowego doświadczenia. Ostatnie spotkanie przed
świętami miało sprawdzić umiejętności
i nabytą wiedzę karateków. Odbył się
egzamin, na którym nasi sportowcy musieli pokazać techniki, jakich nauczyli się
na swój stopień karate. Wszystkim udało
się go zaliczyć w dobrym stylu. Na koniec
wszyscy zostali obdarowani drobnymi
prezentami, które gwiazdor zostawił dla
naszych dzielnych wojowników.
Zapraszamy na treningi w nowym
roku w każdy poniedziałek i środę
o godzinie 1830 w SP nr 1.

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY
1 grudnia w klubie „Orle Gniazdo”
w Poznaniu odbył się Mikołajkowy Turniej
Szachowy. Startujący w nim zawodnicy
UKS „Goniec” Kostrzyn i „UKS Czerlejno” zajęli następujące miejsca:
- grupa dzieci do III klasy: XIX m. Adam
Tomicki, XXII m. Michał Pieczeniak,
XXV m. Bartosz Banaszak, XXVII m.
Adam Karalus,
- grupa dzieci od IV do VI klasy: I m.
Filip Łąkowski, VIII m. Szymon Banaszak, XV m. Nikola Janikowska (puchar
dla najlepszej dziewczyny w tej grupie),
XX m. Aleksander Rakszawski, XXI m.
Jakub Pieczeniak, XXII m. Norbert
Hałas, XXV m. Antoni Krawczyk,
XXVI m. Filip Rakszawski,
- grupa młodzieży z klas VII i VIII SP oraz
ze szkół ponadpodstawowych: VI m.
Jagna Smolińska, VIII m. Jakub Ptasik,
X m. Michał Gozik,
- grupa dorosłych: IV m. Mikołaj Spiżewski, V m. Krzysztof Łąkowski, VI m.
Piotr Smoliński.
W turnieju i wręczaniu nagród uczestniczyli arcymistrzyni Hanna Ereńska-Barlo oraz arcymistrz Włodzimierz
Schmidt.

