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Słowem
wstępu
2021 rok dobiega końca. Co możemy o nim z dzisiejszej perspektywy powiedzieć? Z pewnością był czasem ostrożnego, powolnego, ale też pełnego nadziei powrotu do „normalności” – życia społecznego, kulturalnego, sportowego. Czasem kreatywności, adaptacji do zmiennej rzeczywistości, spontaniczności. Czasem wielu
zmian – tym razem na szczęście w większości pozytywnych.
Zmieniła się przestrzeń wokół nas, zmienili się też ludzie, bo jak
mówił Heraklit z Efezu – Panta rhei kai ouden menei, Wszystko płynie i nic nie pozostaje takie samo. To, co cieszy, to fakt, że zdobywając doświadczenia ostatnich dwóch lat, jesteśmy już gotowi na
wiele i czujemy się pewniej w obliczu nieznanego. Oby nie było
więcej skrajnych okoliczności, kiedy to doświadczenie będzie
przydatne!
Co przyniesie 2022 rok? Wszyscy marzymy o powrocie odrobiny
naiwności, pozwalającej cieszyć się światem. I o świecie, który pozwala się sobą cieszyć. Przyszłość pozostaje jednak w sferze gdybania, ale z zupełną pewnością mogę zapowiedzieć, co znajdą
Państwo w naszym grudniowym numerze „Kostrzyńskiego ABC”.
Przede wszystkim to, co zaprzątało nasze głowy przez wiele miesięcy, co przewijało się przez łamy naszego miesięcznika, co jest
powodem do dumy i radości – 770 lat Kostrzyna, czyli rocznica
uzyskania praw miejskich. Przypominamy, jak ten jubileusz wpływał na Kostrzyn i jego mieszkańców. Ten uroczysty charakter
przełamują relacje z wielu wydarzeń kulturalnych, które miały
miejsce w listopadzie i grudniu. Zapowiadamy też oczywiście kolejne! Ponieważ jest to numer grudniowy, czyli niejako świąteczny, zadbaliśmy też o materiały przywołujące na myśl zapach choinki, piernika i mandarynek.
Pozostaje mi więc jedynie złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego nowego roku. Mam nadzieję, że będziecie z nami także w 2022 roku,
zaglądając co miesiąc na łamy „Kostrzyńskiego ABC”.

Fot. C. Szczepanik

Natalia Majchrzak
Redaktor naczelna
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Kostrzyńskie
aktualności
Bal, który połączył pokolenia kostrzyniaków

Fot. K. Matysek

Zgodnie z tradycją sięgającą 1992 roku współpracujące z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury kostrzyńskie kapele urządziły w „Kostrzyniance” Bal Chałturnika, na którym na zmianę
przygrywały do tańca lub śpiewały. Podczas listopadowym balu jego uczestników zabawiali
weterani dawnych „Kostrów” z Zygmuntem Popławskim, członkowie „Formatu” z Geniem
Przybylskim czy „Awers” z Markiem Adamczewskim wraz z utalentowaną muzycznie i wokalnie młodzieżą. Imprezę nagrywał Przemek z „Profilu”. Przebojem wieczoru było wspólne
z publicznością i gośćmi wykonanie piosenki o Kostrzynie z refrenem ...bo miasto Kostrzyn
jest naszym domem rodzinnym, bo miasto Kostrzyn jest dumą wszystkich nas!

Zabytkowy kościół pw. św. Kazimierza w Gułtowach na ekranie TV

Fot. K. Matysek

W ostatnią niedzielę listopada br. w cyklu Drewniane kościoły Wielkopolski telewizja poznańska zaprezentowała wypełniony zabytkami kościół gułtowski. Obecna, barokowa świątynia
wybudowana w technice szkieletowej w 1738 roku, wzniesiona została – jak wspomniał
kostrzyński regionalista Kazimierz Matysek – z fundacji właściciela wsi Marcina Skaławskiego, a wyposażona staraniem Kazimierza Słuckiego. Bogate wnętrze kościoła począwszy
od rzeźb ołtarza głównego oraz w prezbiterium aż po polichromię na stropie i ścianach oraz
witraże opisał ks. Eda Jaworski, wieloletni proboszcz tej parafii, dzięki któremu przeprowadzono w świątyni liczne prace konserwatorskie. Dzieło to ma zamiar kontynuować obecny
rządca parafii, ks. proboszcz Krzysztof Jałoszyński, przy współpracy parafian i osób życzliwych tej perełce drewnianej architektury. Dekanat kostrzyński szczyci się posiadaniem czterech kościołów drewnianych, którymi obok Gułtów są kościoły w Czerlejnie, Siekierkach
Wielkich i Kleszczewie.

Wręczenie odznaczeń kombatanckich w Kostrzynie
7 grudnia br. miała miejsce uroczystość wręczenia odznaczeń za utrwalanie pamięci o wydarzeniach i miejscach pamięci narodowej na ziemi kostrzyńskiej. Kombatanckim Krzyżem
Pamięci zostali uhonorowani z rąk Burmistrza Gminy Kostrzyn Szymona Matyska oraz przedstawiciela Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów i byłych Więźniów Politycznych
w Poznaniu: regionalista Kazimierz Matysek oraz Prezes Koła Kombatantów Bogumił
Wilczyński. Odznaczeni podziękowali słowem „Ku chwale Ojczyzny”.
Fot. M. Matuszewski

Kazimierz Matysek

Patriotyczne muzykowanie w gminie Kostrzyn
13 oraz 14 listopada w parafii pw. bł. Jolanty w Kostrzynie odbył się koncert patriotyczny,
zatytułowany Melodie wolności. Kostrzyńska młodzież zagrała i zaśpiewała kilkanaście znanych piosenek, m.in. Czerwone jabłuszko, Gdzie są kwiaty z tamtych lat, Szara piechota, Serce
w plecaku. Do wspólnego muzykowania przy dźwiękach pianina i perkusji chętnie włączyła
się publiczność. Za scenariusz i reżyserię wydarzenia odpowiedzialna była Elżbieta Kozińska,
a o wyjątkową grę świateł, która uświetniła występ młodych artystów, zadbał Michał Graj.
Kolejny koncert w wykonaniu tej zdolnej młodzieży już w styczniu. Szczegóły na profilach
parafii bł. Jolanty oraz Kina Lemoniada.
Ewelina Bulewicz

Fot. E. Kozińska

Wieczornica Patriotyczna w Czerlejnku

Fot. Parafia w Czerlejnie

Z inicjatywy ks. proboszcza parafii Czerlejno Tomasza Kozicy w niedzielę 14 listopada odbyła
się w świetlicy w Czerlejnku Wieczornica Patriotyczna z okazji Narodowego Święta Niepodległości, podczas której swe siły połączyły chóry Gaudete, działający przy parafii św. Andrzeja
Apostoła ze Spławia i Cantus Familiaris, działający przy Stowarzyszeniu Zespołu Pieśni i Tańca
Chludowianie z Chludowa. Chóry przedstawiły publiczności pieśni patriotyczne. Historię
tych pieśni przybliżyła zgromadzonym dr muzykolog Elizaveta Maciejewska, absolwentka
Konserwatorium w Petersburgu. Wieczornicę zakończył wspólny śpiew znanych pieśni i piosenek patriotycznych oraz uroczyste odśpiewanie Roty pod kierunkiem dyrygenta Łukasza
Maciejewskiego, absolwenta Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu.
I.N.
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Wiadomości
gminne

561 300 złotych dla gminy Kostrzyn
na „Laboratoria Przyszłości”
Gmina Kostrzyn otrzymała środki na doposażenie szkół podstawowych w nowoczesne
narzędzia i pomoce dydaktyczne w ramach rządowego programu „Laboratoria Przyszłości”!
Środki zostały przyznane na podstawie ilości
dzieci uczęszczających do placówki. I tak: Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Iwnie
– 30 000 złotych; Szkoła Podstawowa nr 1
im. Ewarysta Estkowskiego w Kostrzynie –
188 100 złotych; Szkoła Podstawowa nr 2
im. Rady Europy w Kostrzynie – 115 800 złotych; Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fidlera
w Gułtowach – 30 000 złotych; Szkoła Podstawowa im. Pauliny i Augusta Wilkońskich w Siekierkach – 107 400 złotych; Szkoła Podstawowa
im. Jana Brzechwy w Brzeźnie – 30 000 złotych;
Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa
w Czerlejnie – 60 000 złotych.
Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji
i Nauki we współpracy z Centrum GovTech
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jej celem
jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości
z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia,
inżynieria, sztuka oraz matematyka).
Szkoły, w ramach przyznanej puli środków,
będą mogły zakupić wyposażenie określone
w katalogu przygotowanym na potrzeby projektu. Wytypowany sprzęt podzielony został na
elementy wyposażenia podstawowego (drukarki 3D z akcesoriami, mikrokontrolery, sprzęt
do nagrań, stacje lutownicze) oraz dodatkowego (m. in. narzędzia takie jak piła taśmowa, wypalarka do drewna czy wiertarka, sprzęt AGD
i audio-wideo oraz urządzenia z zakresu robotyki). Skompletowane w ramach przedsięwzięcia wyposażenie od 1 września 2022 roku
uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli naszym
uczniom rozwijać swoje zainteresowania
nie tylko na lekcjach, ale też w ramach zajęć
pozalekcyjnych i kół zainteresowań.

Graf. MEiN

Paulina Bankiewicz
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Warstwa wyrównawcza asfaltu pod tunelem!
Zakończyły się prace związane z układaniem warstwy wyrównawczej wokół ronda „Północnego” oraz ostatnie prace brukarskie przy chodniku i ścieżce w tunelu. Do położenia pozostała
ostatnia warstwa asfaltu – SMA. Uruchomiona została przejezdność dla mieszkańców naszego miasta.
UM Kostrzyn

Fot. M. Matuszewski

Rondo Północne przy Średzkiej
W drugiej połowie listopada zakończyły się prace związane z budową ronda Północnego przy ulicy Średzkiej. To jedno z trzech
rond, które powstało w ramach największej inwestycji w historii
naszej gminy. Dwa pozostałe zostały wykonane od południowej
oraz wschodniej strony inwestycji.
UM Kostrzyn

Fot. M. Matuszewski

Rewitalizacja zbiornika wodnego w Trzeku
Ruszyła rewitalizacja zbiornika wodnego w Trzeku. Staw zostanie
oczyszczony, a w przyszłości powstanie tu miejsce rekreacyjne
z nowymi nasadzeniami drzew i krzewów. Inwestycja jest realizowana z Funduszu Sołeckiego przy wsparciu budżetu gminy.
UM Kostrzyn

Fot. UM Kostrzyn

Zagospodarowanie terenu w centrum Gułtów
Po rewitalizacji zbiornika, zakończone zostały prace związane
z utwardzaniem ścieżek. Teren nabiera wyjątkowego klimatu.
Jeszcze oświetlenie, ławki, zieleń i będzie pięknie! Teren pod
prace brukarskie uporządkowany został przez strażaków z OSP
Gułtowy.
UM Kostrzyn

Fot. UM Kostrzyn
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Ulica Słoneczna i Miklaszewskiego
Trwają prace przy budowie ulic Słonecznej i Miklaszewskiego
w Kostrzynie. To jedne z niewielu ulic ścisłego centrum Kostrzyna,
które do tej pory nie posiadały nawierzchni asfaltowej. Inwestycja
realizowana z wniosku Radnego Artura Wojciechowskiego.
UM Kostrzyn

Fot. Ł. Szał

Remont świetlicy wiejskiej w Czerlejnku!
W świetlicy wiejskiej w Czerlejnku trwa remont, w ramach którego podniesie się standard użytkowej części poddasza, składającego się z korytarza, łazienki i jednego pomieszczenia, które zostanie przeznaczone na magazyn. Wykonanie remontu nie byłoby
możliwe bez podjęcia prac porządkowych w roku ubiegłym, dzięki którym obiekt gotowy był do rozpoczęcia prac remontowych.
Remont realizowany jest ze środków funduszu sołeckiego przy
wsparciu budżetu gminy Kostrzyn.
UM Kostrzyn

Fot. W. Kukuła

Rozbudowa OSP Gułtowy
Ruszyły prace związane z rozbudową strażnicy OSP Gułtowy.
Dobudowane zostanie nowe pomieszczenie, w którym Druhny
i Druhowie będą mogli bezpiecznie przebierać się do akcji. Pomieszczenie to będzie posiadało również pełen węzeł sanitarny.
Podziękowania dla strażaków za zaangażowanie oraz przygotowanie terenu budowy.
UM Kostrzyn

Fot. UM Kostrzyn

Taras widokowy w Gułtowach
Dobiegła końca rewitalizacja zbiornika wodnego w Gułtowach
w gminie Kostrzyn. Wcześniej zakończone zostały prace związane
z utwardzaniem ścieżek. Do połowy grudnia trwała budowa tarasu nad stawem, którym zakończyła się ta inwestycja.
UM Kostrzyn

Fot. UM Kostrzyn
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Obchody 770-lecia lokacji miasta Kostrzyna!
Kostrzyn cały rok świętował 770. rocznicę nadania praw miejskich, a ich kulminacja przypadła 11 listopada podczas jubileuszowej wspólnej sesji Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn oraz Młodzieżowej Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn. Data jest nieprzypadkowa, bowiem właśnie 11 listopada 1251 roku na grodzie
w Pobiedziskach książę Przemysł I lokował Kostrzyn na prawie
niemieckim.
Z tej okazji przez cały rok zorganizowano wiele wydarzeń, by godnie upamiętnić obchody; pocztę wychodzącą z Urzędu Miejskiego znakowano pieczęcią z logotypem obchodów przedstawiającym siedzibę Urzędu Miejskiego oraz napis „770 lat Kostrzyna”,
a w październiku pojawił się specjalny znaczek pocztowy ilustrujący obecny Kostrzyn w formie graficznej z dodanym logo obchodów. W Bibliotece Miasta i Gminy Kostrzyn pojawiły się pamiątki
związane z Kostrzynem, a także wystawy historyczne, został zorganizowany również konkurs na najlepszy komiks. Ukazały się
liczne publikacje w mediach zewnętrznych – takich jak „Wiadomości Turystyczne”, „Wielkopolska – Przyszłość i Rozwój”, a także
w „Naszym Głosie Poznańskim”. Urząd Miejski przygotował specjalne broszury, które przedstawiały nie tylko historię Kostrzyna,
ale również najciekawsze atrakcje turystyczne gminy Kostrzyn,
a Izba Muzealna Ziemi Kostrzyńskiej w mediach społecznościowych publikowała ciekawostki dotyczące historii miasta. Na terenie gminy pojawiły się banery informujące o 770-leciu miasta,
przedstawiające widok na jarmark odbywający się niegdyś
na kostrzyńskim Rynku (wykorzystano fotografię sprzed 120 lat!).
Na łamach miesięcznika „Kostrzyńskie ABC” ukazywały się kolejne
informacje dotyczące historii naszego miasta, na bazie których na
koniec roku zaplanowano konkurs z wiedzy o Kostrzynie. Połączeniem historii z nowoczesnością było zainstalowanie w Parku Miejskim logotypu gminy. To nie jedyne nowe miejsce w Parku, gdyż
we wrześniu oficjalnie otwarto (ze spotkaniem autorskim Grzegorza Kasdepke) „Stację Książki” – bibliotekę zewnętrzną, w której
mieszkańcy mogą wymieniać się swoimi książkami. W obchody
770-lecia aktywnie włączyły się Szkoły Podstawowe z naszej gminy, organizując gry i rajdy terenowe, konkursy gwarowe i recytatorskie.
Z imprez, które zapadną na długo w pamięci mieszkańców oraz
na stałe wpiszą się w kulturalny i sportowy kalendarz gminy Kostrzyn z pewnością warto wymienić Festiwal Kulinarny (z „Kostrzyniadą” i konkursami wiedzy o historii Kostrzyna dla najmłodszych), Kurdeszowy Rajd Samochodowy, Kurdeszową (Za)Dyszkę
(gościnnie w Wiktorowie, ale z akcentem 770-lecia na medalu).
W październiku dokonano także otwarcia kina społecznościowego – „Kostrzyńskiego Kina Za Rogiem”, na którym swoją obecnością zaszczycił Zbigniew Zamachowski, przygotowując okazjonalny recital. Z okazji 770-lecia miasta powstało Towarzystwo Miłośników Ziemi Kostrzyńskiej, w którego skład weszło wielu entuzjastów lokalnej historii.
Podczas wspomnianej na początku artykułu jubileuszowej sesji
podsumowano dotychczasowe działania, a miejscy Radni zdecydowali o tym, że kolejny rok będziemy obchodzić pod patronatem generała Ignacego Prądzyńskiego. Z Kolei Młodzieżowi Radni
uchwalili konkurs na maskotkę gminy Kostrzyn. W druku znajduje
się publikacja, dotycząca kapliczek maryjnych na terenie gminy,
a to jeszcze nie ostatni akcent obchodów… trwają bowiem prace
nad figurą Rycerza Kostro w postaci miejskiego urzędnika, którego odsłonięcie symbolicznie zakończy obchody, a pierwsza figura
zapoczątkuje planowany szlak miniatur na terenie naszego
miasta, który stanie się jego kolejną atrakcją.
UM Kostrzyn
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Fot. M. Matuszewski

Fot. A. Bilska

Fot. UM Kostrzyn

Zmiany w Gospodarce Odpadami

Graf. UM Kostrzyn

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na „Odbiór, transport i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z terenu Gminy Kostrzyn przez okres
20 miesięcy” została złożona jedna oferta opiewająca na kwotę
10 252 245,60 zł. Ofertę złożyła firma FBSerwis SA wraz z podwykonawcą Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Artur Zys, które
również obecnie zajmują się odbiorem odpadów z terenu Gminy
Kostrzyn.
W związku z faktem, iż powyższa wartość stanowi główny koszt systemu gospodarki odpadami komunalnymi, podjęto decyzję
o przedstawianiu Radzie Miejskiej Gminy Kostrzyn projektów
uchwał ws. podwyższenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami. Głosowanie odbyło się na sesji w dniu 9 grudnia 2021 roku.
Zaproponowany został minimalny wzrost opłat dla Mieszkańców.
Z kwoty 28,00 zł na 31,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca dla
zabudowy jednorodzinnej oraz z kwoty 25,00 zł na 29,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca dla zabudowy wielorodzinnej (powyżej 4 lokali). Dokonano również zmian w wysokości opłat za pojemnik dla nieruchomości niezamieszkanych. Szczegóły znajdą
Państwo na stronie kostrzyn.esesja.pl.
Jednocześnie pragniemy wyjaśnić, iż Gmina Kostrzyn rocznie
oprócz kosztów za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych jest zobowiązana również pokrywać wydatki związane
z zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów
w wysokości ok. 1 500 000 zł, prowadzania Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych, ok. 460 000 zł, administracyjne
oraz edukacji ekologicznej, ok. 160 000 zł, a także likwidacji Związku Międzygminnego „GOAP”, ok. 900 000 zł.
Powyższe wartości są wyłącznie kosztami szacowanymi i zależnymi w dużej mierze od ilości wytwarzanych odpadów. W celu uniknięcia drastycznych podwyżek opłaty podjęto również decyzję
o ograniczeniu zakresu świadczonych usług, m.in. zmniejszono
częstotliwość odbioru odpadów, zlikwidowano odbiór odpadów
wystawkowych. Jednakże Gmina w miarę możliwości będzie starała się przeprowadzać dodatkowe akcje w postaci sprzątania
świata czy wywozu tzw. wystawek.
Mieszkańcy nadal w ramach wnoszonej opłaty będą mogli przekazywać wybrane frakcje odpadów, np. takie jak papier, metale,
tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
szkło, bioodpady, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte
opony, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, odpady budowlane i rozbiórkowe czy odpady niebezpieczne do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Rabowicach.
Dodatkowo zużyte baterie i akumulatory oraz przeterminowane
leki i chemikalia można oddawać do punktów zlokalizowanych na
terenie gminy Kostrzyn.
Chcielibyśmy również podkreślić, iż we wskazanych powyżej kosztach partycypować będą zarówno mieszkańcy gminy, jak i przedsiębiorcy działający na jej terenie. Niezmiernie ważne jest, aby
wszystkie osoby i podmioty zobowiązane rzetelnie wypełniły i złożyły deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Poprawność wykazywanych w deklaracjach danych,
w tym dotyczących liczby osób zamieszkujących nieruchomość
oraz ilości wytwarzanych odpadów, przełoży się na utrzymanie zaproponowanie stawki i uniknięcie dalszych podwyżek.
Zawiadamiamy również, iż otrzymają Państwo listownie informacje dotyczące indywidualnego numeru konta, na który należy
uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Dominika Skrzypczak
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Budujemy kanalizację w Siekierkach!

Fot. UM Kostrzyn

Rozpoczęły się prace związane z realizacją zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Siekierkach Wielkich”. Inwestycja obejmuje
wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ulicach:
Sosnowa, Wierzbowa, Brzozowa, Klonowa, Akacjowa, Kasztanowa, Świerkowa, Dębowa, Lipowa i Bukowa. Łącznie powstaną
3 kilometry sieci kanalizacyjnej i podłączonych zostanie ponad
260 nieruchomości!
Koszt inwestycji to 4 303 001 złotych brutto. Inwestycje realizuje
Zakład Instalacyjno-Budowlanym z Lwówka. Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Urząd Miejski w Kostrzynie otrzymał 4 miliony złotych dofinansowania na realizację kanalizacji sanitarnej w Siekierkach. Termin
realizacji zaplanowany jest na lata 2022 i 2023.
Odtworzenie dróg po inwestycji gmina Kostrzyn planuje wykonać w formie nakładki asfaltowej. Środki na ten cel pochodzić
będą z budżetu gminy.
Wartość realizacji powyższego etapu kanalizacji sanitarnej w Siekierkach umożliwia rozszerzenie zakresu tej inwestycji o kolejne
osiedle. Kolejny etap będzie obejmował ulice Łąkową, Długą,
Krótką, Wspólną oraz ulice przyległe. O szczegółach Urząd Miejski
i Zakład Komunalny rozmawiać będą z mieszkańcami tych ulic.
UM Kostrzyn

Znaczek pocztowy z okazji 770-lecia miasta!
W tym roku Kostrzyn obchodzi swoje 770-lecie, z tej okazji we
współpracy z Pocztą Polską wyprodukowano okazjonalny znaczek pocztowy! Chętnych po odbiór okazjonalnego znaczka prosimy o kontakt mailowy: transport@kostrzyn.wlkp.pl. Znaczek
pocztowy będzie wkrótce również do nabycia w Urzędzie Pocztowym w Kostrzynie.
Łukasz Szał

Fot. O. Jachnik

Fot. P. Bankiewicz
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Uzależnieniom mówimy NIE!
Samorząd Województwa Wielkopolskiego współfinansuje projekt
„Uzależnieniom mówimy NIE!” realizowany w ramach społecznej
kampanii informacyjno-edukacyjnej, dotyczącej ryzyka szkód
wynikających ze spożywania alkoholu przez mieszkańców Województwa Wielkopolskiego z uwzględnieniem różnych grup wiekowych, zatytułowanej „Porozmawiajmy o tym szczerze”.
W ramach kampanii podejmowane są kroki mające na celu podkreślenie szkodliwości nadużywania alkoholu w kontekście zdrowia oraz wpływu uzależnień na aspekt społeczny, ze szczególnym
uwzględnieniem relacji rodzinnych. Celem tego przedsięwzięcia
jest m. in. szerzenie profilaktyki nadużywania od alkoholu wśród
młodzieży, promowanie zdrowego stylu życia, a także integracja
grupy rówieśniczej.
W ramach kampanii 25 listopada w Szkole Podstawowej Nr 1
w Kostrzynie odbyło się spotkanie uczniów klas 8 podczas, którego prawnik Anna Zubkowska-Rojszczak omówiła szkodliwość
społeczną prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości, lekkoatleta-olimpijczyk Tomasz Szymkowiak przedstawił wpływ
używek na formę sportową i odnoszenie sukcesów, a psycholog
szkolny Joanna Radziemska-Ćwiek wskazała, gdzie młodzież
może szukać pomocy i wsparcia w zakresie uzależnienia od
alkoholu.
Paulina Bankiewicz

Sędzia Anna Maria Wesołowska w Kostrzynie
W ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla
gminy Kostrzyn odbyły się spotkania z sędzią Anną Marią Wesołowską: z uczniami, rodzicami, nauczycielami oraz służbami z naszej gminy.
W poniedziałek 29 listopada zajęcia odbywały się dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kostrzynie, w hali sportowej. Ich uczestnikami
byli podzieleni na kilka grup uczniowie, a także rodzice i nauczyciele. We wtorek 30 listopada uczniowie pozostałych szkół z terenu naszej gminy oraz służby (Policja, OSP, OPS), a także pedagodzy szkolni, psychologowie oraz kuratorzy sądowi zawitali do sali
Kostrzynianka w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury.
Podczas spotkań sędzia Anna Maria Wesołowska przekazywała
informacje dotyczące profilaktyki uzależnień, ale także dzieliła się
swoim bogatym doświadczeniem z zakresu prawa i jego usytuowania wobec osób nieletnich w zakresie wykroczeń. Bardzo
chętnie odpowiadała też na pytania uczniów dotyczące wielu sytuacji z ich życia.

Fot. Ł.Szał

Łukasz Szał

Graf. MRM

Graf. MRM

Młodzieżowa Rada Miejska Gminy Kostrzyn z nową Przewodniczącą!
24 listopada o godzinie 1800 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kostrzynie odbyła się VII Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn,
podczas której Młodzieżowi Radni przyjęli protokoły z dwóch poprzednich sesji, a także podjęli trzy uchwały.
Podjęto uchwały ws. rezygnacji Przewodniczącej Młodzieżowej Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z obecnej funkcji, wyboru Przewodniczącego
Młodzieżowej Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn (nową Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn została Radna Oliwia
Balcerek) oraz projektu organizacji konkursu na kartkę bożonarodzeniową.
Podczas wolnych głosów i wniosków podziękowania oraz gratulacje złożył obecny na sesji Zastępca Burmistrza Waldemar Biskupski, a Młodzieżowi Radni zaprezentowali plakat dotyczący Świątecznej Zbiórki dla Zwierząt w Skałowie.
Dotychczasowej Przewodniczącej dziękujemy za współpracę, a nowo wybranej życzymy wielu pomysłów i sukcesów na objętym stanowisku.
A.B.
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Z obrad
Rady
- zmian w budżecie gminy Kostrzyn na 2021 rok – m.in. dochody
budżetu zwiększono o kwotę 14 721 013 zł do kwoty
128 708 007,35 zł, ustalono dochody bieżące w kwocie
97 653 479,50 zł, ustalono dochody majątkowe w kwocie
31 054 527,85 zł, wydatki budżetu zwiększono o kwotę
2 693 634,00 zł do kwoty 124 223 021,38 zł, wydatki bieżące
zwiększono o kwotę 2 328 634,00 zł, wydatki bieżące po zmianie
94 310 369,58 zł, wydatki majątkowe po zmianie w kwocie
29 912 651,80 zł;
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kostrzyn na lata
2021-2033, w związku ze zmianą budżetu dokonano zmian w WPF;
- trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i publicznych przedszkoli, dla innych form wychowania
przedszkolnego, które prowadzone są przez inne niż jednostka
samorządu terytorialnego organy na terenie Gminy Kostrzyn;
- zgłoszenia zainteresowanych rad sołeckich z gminy Kostrzyn do
Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”.
- przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kostrzyn z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok;
- ustalenia ceny za świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na 2022 rok;
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XLI sesja Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn odbyła się
25 listopada 2021 roku, radni podjęli uchwały
w sprawie:
- nadania nazwy ulicy w Gwiazdowie – istniejącej ulicy nadano nazwę ul. Mikołaja Kopernika;
- nadania nazw ulic drogom wewnętrznym w Gwiazdowie – istniejącym drogom nadano nazwy: ul. św. Łucji, ul. Zielona, ul. Astronautów, ul. Księżycowa, ul. Słoneczna, ul. Łąkowa, ul. Aroniowa, ul. Gronowa, ul. Słonecznikowa, ul. Truskawkowa, ul. Lotników, ul. Jana
Keplera, ul. Galileusza, ul. Heweliusza, ul. Merkurego, ul. Wenus,
ul. Marsa, ul. Malinowa, ul. Jowisza, ul. Saturna, ul. Urana, ul. Neptuna, ul. Oriona, ul. Syriusza, ul. Sadowa, ul. Czereśniowa, ul. Ku Słońcu, ul. Parkowa;
- nadania nazw ulic drogom wewnętrznym w Siekierkach Wielkich
– istniejącym drogom wewnętrznym nadano nazwy: ul. Śliwkowa,
ul. Cicha;
- nadania nazwy ulicy wewnętrznej w Trzeku – istniejącej drodze
wewnętrznej nadano nazwę ul. Bukowa;
- ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Kostrzyn – ustalono
miesięczne wynagrodzenie brutto, które jest wynagrodzeniem
maksymalnym dla burmistrzów w gminie powyżej piętnastu tysięcy mieszkańców do stu tysięcy mieszkańców;
- ustalenia diet Radnych i sołtysów w gminie Kostrzyn – ustalono
miesięczne diety dla Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczących, Przewodniczących stałych Komisji, radnych oraz dla sołtysów.
Więcej na www.kostrzyn.esesja.pl/posiedzenia.
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Z teki regionalisty
Kazimierz Matysek
o historii

POCZĄTKI PRZEMYSŁU FABRYCZNEGO
W KOSTRZYNIE

W 1884 roku kórnicka firma „Pług” otwarła w Kostrzynie swoją filię
– sklep artykułów żelaznych zaopatrujący rolników w narzędzia
rolnicze i inne artykuły potrzebne do produkcji. W korzystnej sytuacji znalazł się Kostrzyn po wybudowaniu 1 września 1887 roku
przechodzącej przez miasto linii kolei żelaznej z Poznania do
Wrześni, a następnie do Strzałkowa przy granicy z Królestwem
Polskim. W liczącym ok. 2100 mieszkańców Kostrzynie zaczął rozwijać się przemysł, którego zwiastunem był tartak polsko-niemiecki (Frankiewicza, Uklejewskiego i Zellobera). W tym samym
czasie co kolej, tj. w 1887 roku, powstała prywatna mleczarnia
usytuowana „przy dworcu”. Jej komin fabryczny był pierwszym
w krajobrazie naszego miasta. Z czasem nabrała ona charakteru
spółki, gdy wsparli ją okoliczni ziemianie, Polacy i Niemcy, stąd
dwujęzyczna nazwa „Kostrzyner Molkerei Mleczarnia
Kostrzyńska”. Głównymi jej udziałowcami byli: Ignacy
hr. Mielżyński, właściciel dóbr Iwno, Wilhelm Hoberg,
właściciel Gwiazdowa i Georg Friederici, właściciel
Czerlejna.
Na przełomie XIX i XX wieku Kostrzyn zasłynął
w świecie dzięki produkowanym w tym mieście piernikom, a później makaronom. W 1895 roku u zbiegu
ulic Dworcowej i Poznańskiej piekarz, 54-letni Antoni
Markiewicz, otworzył pierwszą w Kostrzynie „Fabrykę
Pierników – A. Markiewicza”. Początkowo nazywała
się „A. Markiewicz piekarnia i fabryka pierników”.
Z czasem fabrykę przejął zięć Antoniego – Józef Krzyżanowski, z zawodu piernikarz, doprowadzając ją do
rozkwitu. Kostrzyńskie pierniki słynęły z doskonałej
jakości i smaku, zdobywały złote i srebrne medale
na wystawach przyrodniczo-lekarskich w Krakowie
i Lwowie, oraz przemysłowych w Poznaniu, Berlinie
i Düsseldorfie. Reklamy polskich pierników Markiewicza pojawiały się we wszystkich polskich gazetach.
Katalogi oferowały ich liczne gatunki: brukowce, całuski, katarzynki, marcepanowe, pralinkowe, orzechowe, migdałowe, wielkopolskie, drezdeńskie
i inne. Po 1900 roku ruszyła też produkcja różnych
asortymentów makaronów, takich jak domowy,
strączki, gwiazdki, a także makaronów włoskich. Najlepszy okres powodzenia fabryki był w latach I wojny
światowej. Pod zmienioną nazwą firma działała od
1920 roku jako Towarzystwo Akcyjne „Homosan”, które na rozwój fabryki wydało 5 emisji akcji, rozszerzając asortyment produkcji o mączki odżywcze i emulsje z tranu. Po okresie kryzysu 1928-29 firma działała
jako Kostrzyńska Fabryka Pierników i Makaronu, a od
1936 roku jako Wielkopolska Fabryka pierników. W 1938 roku właścicielem jej został Stanisław Hołdowski, który prowadził ją do
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Druga połowa XIX wieku była dla
mieszkańców Europy okresem postępu gospodarczego i cywilizacyjnego. Ożywienie jakie nastąpiło
w latach 80. w związku z gwałtownym rozwojem Niemiec po wojnie
francusko-pruskiej odczuwało także
Wielkie Księstwo Poznańskie, stanowiące zaplecze rolnicze Prus.

Katastrofa w Elektrowni Miejskiej w 1923 roku

1940 roku, kiedy przejęły ją władze niemieckie celem produkcji m.in. sucharów. Po wojnie ówczesne władze zmusiły
tę fabrykę do zaprzestania działalności. Obecnie zabytkowy budynek fabryczny jest własnością prywatną. W jego
części parterowej funkcjonuje Bank Śląski.
Od 1904 roku czynna była Fabryka Mebli Karola Kaweckiego. Ważną pozycją na przemysłowej mapie Kostrzyna był
Młyn Parowy. Niesprawny i zrujnowany obiekt tego młyna
odkupił od jego właściciela Frankiewicza w 1908 roku pochodzący ze Śremu wykształcony i doświadczony w zawodzie młynarz Walenty Szczepski. Po rozbudowie o silosy
i maszynownie dostosował go do przerobu zboża na skalę
przemysłową. Po kilku latach wybudował naprzeciw młyna
przy ulicy Dworcowej własną willę. W tym samym roku
1908 miasto Kostrzyn doczekało się własnej elektrowni
węglowej, nazywanej Elektrownią Miejską. Pobudowana
sieć energetyczna pozwoliła zastąpić oświetlenie uliczne
i domowe elektrycznością. W 1923 roku wskutek wybuchu
kotła parowego doszło w tej elektrowni do katastrofy.
Obecnie po przebudowie i rozbudowie w budynku dawnej
elektrowni znajduje się najważniejszy obiekt naszej gminy
– ratusz kostrzyński, z którego codziennie w południe rozlegają się dźwięki hejnału Kostrzyna!
Inną kostrzyńską fabryką, którą uroczyście otwarto 14 lutego 1911 roku w Kostrzynie przy ulicy Dworcowej była „Androla” – Pierwsza Kostrzyńska Fabryka Włoskich Makaronów. Zachowane do dziś piętrowe zabudowania tej firmy
mieszczą się w głębi posesji nr 6 między ulicą Dworcową
a Kościelną, tuż za kamienicą Strzeleckich. Zaczęło się
wszystko w 1906 roku, kiedy kupiecka rodzina Heleny i Walentego Andruszewskich po latach pobytu we Lwowie wróciła do Wielkopolski i osiadła w Kostrzynie w 1906 roku. Tutaj na rogu ulic Średzkiej i Krótkiej prowadzili hotel „Victoria” wraz z restauracją, zajazdem i handlem artykułami kolonialnymi. Po pięciu latach dorobili się pracą i oszczędnością
uczciwego majątku, co pozwoliło im na uruchomienie
w naszym mieście fabryki makaronów „Androla”. Pędzony
siłą motorową, elektryczną, maszyny i nowoczesne technologie gwarantowały apetyczny i wyborny produkt. W kolejnych latach firma rozwijała się pomyślnie tak w czasie I wojny światowej, jak również w pierwszych latach niepodległości. Dzięki temu właściciel mógł pobudować piętrową
kamienicę. W połowie lat dwudziestych „Androla” przeżywała trudności związane z kryzysem gospodarczym, co odbiło się na zdrowiu Walentego Andruszowskiego, który
zmarł w 1926 roku. To doprowadziło do zaprzestania działalności firmy w 1928 roku. W 1947 roku rodzina Andruszewskich sprzedała swą posiadłość małżeństwu Stanisława i Zbigniewy Oksza-Strzeleckich.
W 1912 roku została uruchomiona w Kostrzynie nowa mleczarnia przy ulicy Poznańskiej z inicjatywy osadzonych pod
Kostrzynem kolonistów niemieckich. Nosiła ona nazwę
Niemiecka Mleczarnia Spółdzielcza. Rok później polski młody przedsiębiorca Bolesław Paszek założył Fabrykę Sucharków i Mączki dla Dzieci. Jego sklep znajdował się w rynku
pod nr 17 do czasu, aż jego właściciel nie zginął na froncie
wojny światowej. Od 1915 roku działała też założona przez
Czesława Borchadta Fabryka Miodu Sztucznego.
Przedstawione w powyższym artykule przykłady budownictwa przemysłowego na terenie Kostrzyna na przełomie XIX i XX wieku świadczą o dużej aktywności mieszkańców miasta w tej dziedzinie życia społecznego. Dziś
jesteśmy dumni z zachowanych dawnych budynków fabrycznych, takich jak dawny młyn (obecnie piekarnia),
fabryka pierników, dawna mleczarnia („Jana”), a także
dworzec kolejowy PKP.

Mleczarnia Kostrzyńska „przy dworcu”

Niemiecka Mleczarnia Spółdzielcza przy ul. Poznańskiej

Fabryka Pierników – A. Markiewicza

Fot. Archiwum Izby Muzealnej
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Kostrzyn
na kartach historii
770 lat Kostrzyna. Podsumowanie
Rok 2021 dobiega końca. Za nami dwanaście miesięcy pełnych smutku i radości.
Smutku, ponieważ ten rok – podobnie jak ubiegły – był i jest czasem panującej
pandemii koronawirusa. Był to jednak również rok radości, który pozwolił na częściowy powrót do normalności, wznowienie działalności lokalnych restauracji
czy organizację różnorodnych wydarzeń kulturalnych. Rok 2021 to rok niezwykły
również z tego powodu, że obchodziliśmy w nim 770-lecie powstania Kostrzyna.
Mało które miasto w Polsce może poszczycić się tak długą i piękną historią. Na
łamach „Kostrzyńskiego ABC” przez kilkanaście numerów starałam się przybliżyć
Państwu historię Kostrzyna i okolic. Przyszedł więc czas na krótkie podsumowanie cyklu. Zapraszam do lektury ostatniego artykułu z serii 770 lat Kostrzyna. Czy
wiesz, że…?
Naszą historyczną wędrówkę rozpoczęliśmy od legendy o założeniu Kostrzyna.
Opowieściom o rycerzu Kostro, zatopionym skarbie w iwieńskim jeziorze czy
o dwóch parobkach z Czerlejna towarzyszył zbiór tekstów
Kostrzyn i okolice w legendzie i historii. Nieco później mogliśmy przyjrzeć się starym pocztówkom, przedstawiającym
różne miejsca w dawnym Kostrzynie: stary dworzec kolejowy,
niefunkcjonująca już dziś Fabryka Pierników i Makaronów
Antoniego Markiewicza lub dzień targowy na kostrzyńskim
rynku to tylko niektóre widokówki, które świetnie oddają klimat miasta w pierwszej połowie XX wieku. W majowym numerze przypomnieliśmy sobie postać Kazimiery Iłłakowiczówny, polskiej poetki dwudziestolecia międzywojennego,
której imię nosi Biblioteka Publiczna. W maju odbył się również Kurdeszowy Rajd Samochodowy z okazji 770-lecia miasta. Wydarzenie przyciągnęło wielu mieszkańców naszej gminy, którzy świetnie bawili się, biorąc udział w nietypowych
konkurencjach z udziałem różnych pojazdów. Relację z tego
wydarzenia mogli Państwo przeczytać na naszych łamach.
Jednak kostrzyńska kultura rozkwitła w pełni latem. Na łamach miesięcznika mogliśmy wówczas przeczytać o dawnej
architekturze, a kiedy młodszym mieszkańcom przyszło wracać do szkoły, wzięliśmy na tapetę postać Ewarysta Estkowskiego.
Jesienią I Rodzinny Rajd Samochodowy Śladami Mielżyńskich był dobrą okazją
do przeczytania krótkiego artykułu na temat sylwetki hrabiego Ignacego Mielżyńskiego i historii wyścigów konnych w Iwnie, które zwieńczył utwór Włodzimierza Scisłowskiego z tomu Rymy znad Cybiny. Wyścig zabytkowych samochodów stanowił niecodzienne widowisko, które znów zrzeszyło lokalną społeczność. Co więcej po wielu latach do centrum miasta powróciło kino, które przywołało krótkie wspomnienie z danego Kina „Piast”.
Listopad okazał się miesiącem wyjątkowym. Po pierwsze to właśnie wtedy miały
miejsce oficjalne obchody 770-lecia miasta. Po drugie w listopadzie również minęło 100 lat od czasu powstania Przedszkola Nr 1. Zwieńczeniem tego wydarzenia
była rozmowa z Aleksandrą Brylewską, emerytowaną nauczycielką z „Jacka i Agatki”, która podzieliła się z nami swoimi wspomnieniami z dawnego Kostrzyna.
I tak oto rok 2021 przechodzi do przeszłości. Wszystkich zainteresowanych dziejami naszego miasta odsyłam do książkowych publikacji Kazimierza Matyska oraz
artykułów, dostępnych na łamach „Kostrzyńskiego ABC”. Cykl 770 lat Kostrzyna
dobiegł końca, ale jestem pewna, że nowy rok przyniesie wiele nowości i wniesie
do naszego 770-letniego miasta jeszcze więcej kultury i dobrej historii.
Ewelina Bulewicz
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Ekoporadnik
Prezentownik 2021
Tegoroczne święta zbliżają się wielkimi krokami. To ostatni moment na zakup świątecznych
prezentów, którymi chcemy obdarować bliskie nam osoby. Niestety konsumpcyjny styl życia
nie sprzyja świątecznej zadumie, a mimo to trudno jest nam wyobrazić sobie prawdziwe
święta bez choćby małego podarunku. Z tego powodu w grudniowym numerze zapraszam
do lektury subiektywnego przeglądu prezentów, które być może zainspirują Was, drodzy
Czytelnicy, do przemyślanych zakupów w zgodzie z duchem ekologii.
Drobne przyjemności
Każdy z nas lubi drobne przyjemności i nieważne, czy będzie to wieczór z dobrą książką, czy
15 minut relaksującej kąpieli. Liczy się to, że w małych czynnościach można znaleźć dużo spokoju. Aby zachęcić kogoś bliskiego do takiego właśnie małego relaksu polecam sięgnąć w księgarni po dobrą książkę. Umberto Eco mówił, że kto czyta książki, żyje podwójnie. Muszę przyznać, że coś w tym jest. Aby znaleźć odpowiednią lekturę potrzeba jednak albo dobrej znajomości drugiej osoby, albo dobrego księgarza, który doradzi nam w tej kwestii. Polecam również zajrzeć bezpośrednio na strony konkretnych wydawnictw. Prawdziwe dzieła-książki tworzy np. wydawnictwo Tajfuny, które przybliża czytelnikom kulturę Azji Wschodniej.
Co jeszcze można zaliczyć do drobnych przyjemności? Miłośników aromaterapii na
pewno ucieszy ekologiczna świeczka z wosku sojowego lub pszczelego, a smakoszy kawy termiczny kubek, który umili chłodne zimowe poranki. Miłym dodatkiem
będą również kosmetyki do twarzy i ciała na bazie naturalnych składników np. kawowy peeling lub mocno nawilżający balsam. Natomiast zmarzluchów z pewnością zadowoli wełniany szalik czy czapka np. z wełny merino.
Nie kupuj – zrób
Brzmi banalnie, ale prezenty prosto od serca zawsze cieszą najbardziej. Już sam fakt,
że ktoś specjalnie poświęcił swój czas, aby przygotować coś sprawia, że własnoręcznie robione prezenty są czymś niezwykle cennym. Wigilia to świetny moment, aby
sprawić drugiej osobie taki właśnie podarunek. Nie trzeba być przy tym wybitnym
malarzem lub mieć talent do gotowania, bo – jak to się mówi – liczy się gest. Co można więc przygotować? Ładnie zapakowane pierniczki, nalewkę z własnej roboty lub
las w słoiku. Inspiracji dla tego typu prezentów nie brakuje. Z mojej strony polecam
sięgnąć po Jadalne prezenty Tosi Kolo i Marty Śliwickiej, gdzie znajdują się porady nie
tylko, jak przygotować słodki upominek, ale również jak go zapakować, aby cieszył
zarówno zmysł smaku, jak i wzroku. Obdarowana osoba będzie zachwycona!
Coś dla zdrowia
Za szczególnie ciekawe i trafne uznaję te prezenty, które będą nie tylko ładne, ale
przede wszystkim przydatne. Do takich podarków zaliczam wszelkiego rodzaju
bony i karty podarunkowe. Czasami mamy w rodzinie kogoś bliskiego, komu przydałyby się nowe okulary do czytania – bon do optyka będzie wówczas świetnym
pomysłem. Przyjemny i pożyteczny będzie również zestaw miodów lub domowych syropów. Na szczęście tych podarunków nie trzeba szukać daleko. Funkcjonują w naszej gminie
mali przedsiębiorcy i lokalne restauracje, które oferują tego typu produkty. Rok temu na łamach miesięcznika rozmawiałam chociażby z Andrzejem Kumą, właścicielem „Miodu od Kulmy”. Przepięknie zapakowane produkty z ich pasieki w Jagodnie zadowolą nawet najbardziej wymagających koneserów miodowych przysmaków.
Dla najmłodszych
Na koniec kilka słów o świątecznych prezentach dla najmłodszych. Z doświadczenia wiem, że
ta kwesta potrafi spędzić sen z powiek. Najważniejsze jednak to podejść do tej kwestii racjonalnie. Co więc kupić dziecku? Świetnym rozwiązaniem może okazać się zestaw kredek w kształcie kwiatka oraz bazgrownik, na którym mały artysta będzie mógł ćwiczyć motorykę małą lub
instrumenty w miniaturowej wersji, rozwijające zmysł słuchu. Nie jestem przy tym zwolenniczką kupowania głośnych zabawek elektronicznych, które w przypadku dopiero co rozwijającego się dziecka mogą zrobić więcej szkody niż pożytku. Małe dziecko potrzebuje przede wszystkim uwagi ze strony bliskich i możliwości skupienia się na drobnych czynnościach.
Z kolei dzieciom, które czytają już same lub takim, które robią to jeszcze z rodzicami polecam
sięgnąć po książki od wydawnictwa Dwie Siostry. Niebanalnym rozwiązaniem będą również
duże zabawki z tektury. Kartonowe domki czy samochody, które można złożyć i samodzielnie pokolorować zajmą uwagę wymagającego małego odbiorcy na długi czas, a przy okazji
będzie je można w przyszłości łatwo poddać recyklingowi.
Ewelina Bulewicz
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Świąteczna aura
zawitała do Kostrzyna
W sobotę 4 grudnia, dzięki współpracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Gminy Kostrzyn, odbyły się Mikołajki. Cykliczne wydarzenie, które od wielu lat gromadzi na kostrzyńskim Rynku tłumy
dzieci (i nie tylko) także w tym roku przyciągnęło zarówno starszych amatorów kolęd i świątecznych melodii, jak i młodszych
kostrzyniaków, oczekujących na upominki od Świętego. Tegoroczna edycja, podobnie jak poprzednia, łączyła się również z Jarmarkiem Bożonarodzeniowym.
W ramach Mikołajek na mieszkańców przygotowano moc atrakcji. Już od godziny 1600 na dzieci czekał św. Mikołaj. Przybył
on wraz z Aniołkiem do Kostrzyna na specjalnych saniach, które
zdobią nasz Rynek. Powrót do tradycyjnego środka transportu na
pewno wyszedł Świętemu na dobre, bo pogoda zaskoczyła
wszystkich na początku grudnia, przynosząc śnieg i niskie temperatury. W takich warunkach wcześniejsze pomysły Mikołaja, takie
jak sportowe auto czy segway, mogłyby spowodować ogromne
opóźnienia na trasie Laponia-Kostrzyn! Kostrzyńskie dzieci oczywiście były grzeczne przez cały rok, co nie było dla nikogo zaskoczeniem, dlatego też św. Mikołaj oraz Aniołek przygotowali dla
nich słodkie upominki, które rozdawali wśród wszystkich zgromadzonych.
Również od godziny 1600 trwał Jarmark Bożonarodzeniowy, który
zgromadził 20 wystawców z naszej gminy oraz okolic. Oferowali
oni mieszkańcom rozmaite produkty, od rękodzieła, stroików,
skrzatów po biżuterię, świeczki i mydła, a także ciasta, przetwory,
potrawy świąteczne czy grzane wino. Pięknie przystrojone domki
i światełka cieszyły oczy, świąteczne smaki – podniebienie, a produkty, które można było nabyć podczas jarmarku i które niektórzy
z nas będą mieli szczęście znaleźć już niedługo pod choinką,
z pewnością sprawią radość zarówno obdarowanym, jak i kupującym.
Jak Mikołajki, to i początek grudniowego kolędowania! Kolędy,
pastorałki i piosenki świąteczne to stały element kostrzyńskich
Mikołajek, nie mogło więc ich zabraknąć także w tym roku. Pod
tym względem edycja tegoroczna była wyjątkowa – na Rynku stanęła scena, którą już od godziny 1700 zawładnęły lokalne zespoły.
Mikołajki uświetniły występy grup: „Pieśni i Tańca Siekieracy”, „Złota Jesień”, „Akord” i „Wyjdzie w praniu”, prezentując repertuar świąteczny i zachęcając obecnych do wspólnego śpiewania.
Chwilę po godzinie 1900 miało miejsce to, na co większość z nas
czekała – symboliczne odpalenie lampek na choince. Magiczny
przycisk, rozświetlający kostrzyńskie drzewko, wciśnięty został
przez 10-letniego mieszkańca Kostrzyna, Adama Karalusa, wybranego podczas konkursu spośród wszystkich dzieci obecnych
na jarmarku.
N.M.
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Z pamiętnika
artysty amatora
Naszą wspólną muzyczno-teatralną przygodę rozpoczęliśmy
w roku 2018, przygotowując spektakl Lata dwudzieste, lata
trzydzieste, a wszystko dla uczczenia obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Rok później, ponieważ
obiecaliśmy, zaprezentowaliśmy przedstawienie z największymi przebojami polskiej piosenki lat czterdziestych i pięćdziesiątych. W ubiegłym roku sytuacja pandemiczna uniemożliwiła nam spotkanie z kostrzyńską publicznością na
żywo, nad czym bardzo ubolewaliśmy. Co prawda zrealizowaliśmy domowym sumptem teledysk do piosenki Żeby szczęśliwym być i nagraliśmy spektakl Biuro matrymonialne, ale satysfakcja z tego nie była tak ogromna, jak w sytuacji, w której
można bezpośrednio spotkać się z publicznością. Występ
przed pustą widownią, tylko przed kamerami, nie daje tej adrenaliny, która z kolei wyzwala w nas pokłady naszych możliwości.
Jakież było nasze szczęście, kiedy okazało się, że w tym roku
mamy zrealizować projekt z największymi przebojami lat
sześćdziesiątych. Już w sierpniu zaczęło się szperanie w przepastnym repertuarze tych lat i dobieranie utworów do wszelakich możliwości wykonawców. Decyzja nie była wcale taka
łatwa, bo wciąż przychodziły do głowy nowe pomysły. Doszło
do tego, że ostatnie zmiany repertuarowe działy się jeszcze na
tydzień przed premierą – tak się dzieje, gdy głowy pełne są
pomysłów. A tych najbardziej szalonych naprawdę nam nie
brakuje – proszę wierzyć, że reżyser spektaklu ma z nami
twardy orzech do zgryzienia… Prawda jest też taka, że my
z nim zbyt lekko też nie mamy, bo koncepcje, jak przystało na
prawdziwego artystę, facet zmienia jak rękawiczki (cha, cha,
cha). Scenariusz też powstał w sumie przez jeden wieczór!
Inna sprawa, że przez kilka kolejnych wieczorów z różnych
powodów ulegał ciągłym zmianom. Co się człowiek nauczył
na blachę swojej roli, to na następnej próbie okazywało się,
że autorzy scenariusza coś „udoskonalili”. No cóż, trzeba było
zacisnąć zęby i uczyć się dalej. Tak zwane życie też nas nie rozpieszczało, bo przed ostatnimi próbami, okazało się, że sytuacja zdrowotna wykluczyła z naszego projektu naszego kolegę i potrzebne były kolejne zmiany.
Największe zmagania toczyliśmy z pamięciowym opanowaniem tekstów piosenek i z przerażeniem zerkaliśmy na uciekający czas i nasze wpadki na próbach, kiedy nagle w głowie
powstawała wielka dziura i ratować się trzeba było zwykłym
la, la, la lub na, na, na… Kiedy do premiery pozostały jakieś
dwa tygodnie, a covidowe słupki zaczęły rosnąć, w naszych
oczach pojawiło się przerażenie, że może nie uda nam się wystąpić przed publicznością. Ufff, na szczęście udało się! Tyle
tylko, że podczas pierwszego spektaklu nagle zachorowała
aparatura odpowiedzialna za muzykę (koszmar w spektaklu
muzycznym) i trzeba było improwizować. Czego żeśmy na tej
scenie nie nawymyślali. Nasze szare komórki jeszcze nigdy nie
pracowały w tak zawrotnym tempie. No ale panowie akustycy
dość szybko usunęli awarię i można było śpiewać dalej.
Krótko mówiąc, tak jak szalone były lata sześćdziesiąte w piosence, tak szalone były nasze przygotowania do spektaklu.
Ale już wybrzmiały oklaski, za które pięknie dziękujemy,
zgasły światła, opadła kurtyna i znów nam czegoś zaczyna
brakować…

Moim koleżankom i kolegom,
też artystom amatorom:
Agnieszce Kubiak,
Marzenie Waligórze-Sobczyńskiej,
Mai Sobczyńskiej,
Ewelinie Bulewicz,
Jakubowi Łabędzkiemu.
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Zapraszamy na emisję koncertu
„Szalone lata 60.”
17 grudnia 2021 roku o godz. 1740
w Telewizji STK
oraz na FB/MGOK.Kostrzyn
i www.kostrzyn-mgok.pl

Robert Krukowski
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Kultura dla
małych i dużych
Muzyczne Andrzejki w gminie Kostrzyn
Poezja śpiewana znów zagościła w naszym mieście. Wieczorową
porą 29 listopada, z okazji Andrzejek, po raz dziewiąty odbył się
wyjątkowy koncert w wykonaniu dobrze znanych mieszkańcom
artystów. Na scenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kostrzynie swój repertuar „IX Andrzejek z piosenką literacką” zaprezentowali Basia Stępniak-Wilk i Jasiek Kusek, Dominika Dobrosielska i Michał Ruksza, Wojciech Winiarski, a także kostrzyńska wokalistka Maria Bzdęga. Muzyczne przewodnictwo sprawował tradycyjnie Przemysław Mazurek. Przy akompaniamencie pianina i gitary akustycznej piosenka literacka rozbrzmiała na całą salę, zachwycając przybyłych specjalnie na tę okazję gości. Gromkim
brawom nie było końca, a wysoka frekwencja publiczności dowiodła, że muzyczne Andrzejki z piosenką literacką stały się naszą
małą, lokalną tradycją.
Jesienno-zimowy listopad obfitował w wiele ciekawych imprez
muzycznych. Z niecierpliwością czekamy na więcej!
Ewelina Bulewicz

Fot. R. Malczewski

Balik jesienny
26 listopada w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kostrzynie
odbył się Balik jesienny dla dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia.
Maluszki w ubrankach o jesiennych barwach i pięknych strojach
jesiennych uczestniczyły w zabawach, konkursach i tańcach. Tańczyły z maskotkami, cieszyły się z zabawy z piłkami, chętnie bawiły się chustą Klanzy. Oprócz zabawy dzieci mogły korzystać
z drobnego poczęstunku. Rodzice również towarzyszyli maluszkom podczas baliku, troszcząc się i zachęcając do zabawy.
Każdy uczestnik otrzymał balonik, który przyozdobił naklejkami.
Zajęciom towarzyszyła atmosfera radości i wspólnej wspaniałej
zabawy.
Dzieci uczestniczyły w baliku w ramach zajęć ogólnorozwojowych dla maluszków, odbywających się na terenie Ośrodka Kultury w każdy czwartek od września br. W programie zajęć jest część
muzyczna, m.in.: zabawy muzyczno-ruchowe i tańce, śpiew
i wspólne muzykowanie na instrumentach, odkrywanie świata
dźwięków; improwizacje, oddziaływanie na zmysły za pomocą
kolorowych pomocy (wstążki, chusty, baloniki itp.), drobne elementy plastyczne kształcące umiejętność rozpoznawania kolorów, kształtów, zagadnień związanych z bieżącą porą roku. Wśród
zadań rozwojowych znajduje się uzupełnianie obrazków, doklejanie lub przyczepianie prostych elementów, a także wiele miłych
i odpowiednich do wieku dzieci do lat 3 zadań, które dla maluszków są ciekawe oraz wartościowe rozwojowo. W połowie zajęć
jest także moment odpoczynku przy muzyce na poduszeczkach.
Podczas zajęć dzieci mają możliwość rozwijania zakresu motoryki
małej, motoryki dużej, płaszczyzny emocjonalnej, społecznej, poznawczej, intelektualnej poprzez odpowiednio dobrane elementy programu. Miła atmosfera i dużo radości. Zachęcamy do zapisów na zajęcia dla maluszków. Zajęcia powstały z autorskiego
programu we współpracy z Akademią Rozwoju, Terapii i Sztuki
„Artis Centrum” z Poznania, prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej: www.artis-centrum.pl. Serdecznie zapraszamy!
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Kronika
filmowa
Międzynarodowy Festiwal Filmowy „1 Minuta”
Gmina Kostrzyn po raz drugi miała okazję być gospodarzem Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „1 Minuta”. XIX edycja festiwalu została zorganizowana w nowo powstałym kostrzyńskim
„Kinie za rogiem”.
Do konkursu zgłoszono 20 filmów. Prezentowane były filmy animowane, dokumentalne i krótkie fabuły. Wśród nich znalazły się
produkcje z Ukrainy, Niemiec i Polski. W jury tegorocznej edycji
zasiedli: animator Kina za rogiem Joanna Sobik, przedstawicielka
Biblioteki Miejskiej w Kostrzynie Irena Guzińska oraz operator
i edukator filmowy Janusz Piwowarski. Zadaniem jury było obejrzenie i wybranie najlepszych produkcji. Przyznano trzy nagrody
oraz trzy wyróżnienia. Odbyło się również głosowanie publiczności. Szczegółowy werdykt oraz relacje z festiwalu można zobaczyć
na stronie kursfilmowy.pl oraz fanpage-u: Międzynarodowy Festiwal Filmowy „1 Minuta”.
Dziękujemy za udział w festiwalu autorom, widzom i wszystkim,
dzięki którym festiwal mógł się po raz kolejny odbyć w Kostrzynie.
Takie wydarzenia stanowią doskonałą okazję do tego, by przyjrzeć się twórczości filmowej młodzieży, poznać tematy, które są
im bliskie oraz formy, w jakich chcą opowiadać o rzeczywistości.
Projekt „Minuta dla powiatu” współfinansowany był ze środków
powiatu poznańskiego.

Fot. K. Markiewicz

Katarzyna Markiewicz
Koordynator festiwalu

321-start
29 października młodzież z Czerlejna uczestniczyła w przeglądzie
filmowym wieńczącym projekt 321-start, który odbywał się
w Muzeum-Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera w Puszczykowie. W spotkaniu uczestniczyli młodzi filmowcy z Puszczykowa,
Poznania, Lubonia, Kostrzyna i Krzyża Wlkp. Podczas przeglądu
zaprezentowane zostało 19 filmów zrealizowanych przez młodzież, w tym filmy fabularne, dokumentalne i animowane. Jury
w składzie: Janusz Piwowarski, Piotr Majdrowicz oraz Marek Olivier
Fiedler przyznało nagrody i wyróżnienia zarówno za produkcje filmowe, jak i za konkurs fotograficzny „Portret Dziadków”. Miło nam
poinformować, że po raz kolejny przyznane zostało wyróżnienie
dla filmu Powrót do domu, czyli jak pokonać koronawirusa, zrealizowanego przez uczniów Szkoły Podstawowej w Czerlejnie.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura – Interwencje 2021”.
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OGŁOSZENIA DROBNE
- Sprzedam dom piętrowy 110 m2, działka 550 m2 w centrum Kostrzyna. Dwa niezależne wejścia do domu. Tel. 503 341 087
- Sprzedam działkę w stowarzyszeniu „Na Gruntowej”. Działka nr 55, 413 m2. Dostępne
prąd, woda, fundamenty pod zabudowę domku. Możliwość meldunku. Cena 48 000 zł.
Tel. 606 916 106
- Firma transportowa w Kostrzynie zatrudni pracownika administracyjno-biurowego.
Umowa o pracę, praca w godz. 800- 1600. Szczegóły pod nr. tel. 501 604 418
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Dubajskie przygody
KUKW
Słuchacze i sympatycy Kostrzyńskiego Uniwersytetu Każdego Wieku wybrali się na
5-dniową wycieczkę do Dubaju i Abu Dhabi. To dwa emiraty arabskie leżą w południowo-wschodniej części półwyspu Arabskiego u wybrzeży Zatoki Perskiej,
w klimacie tropikalnym, gdzie teraz jest zima, a temperatury wynoszą w dzień
25-30 stopni, w nocy 22-25 stopni. To tereny pustynne, gdzie w ostatnich 50 latach,
po odkryciu złóż ropy naftowej, powstały nowoczesne i bardzo bogate miasta-państwa.
My zaczęliśmy zwiedzanie od sztucznej wyspy „Palma Jumeirah”, liczącej 5 km długości i tyle samo szerokości. Końcowa, okazała budowla to słynny hotel „Atlantis”.
Stamtąd, kolejką naziemną (raczej napowietrzną) „monorail” mogliśmy nacieszyć
oczy widokami wspaniałych rezydencji. Zatrzymaliśmy się w pobliżu hotelu Burj Al
Arab w kształcie charakterystycznego żagla. Przez ogromne, nowoczesne centrum
handlowe Dubai Mall przeszliśmy do wind najwyższego na świecie, ponad 800 metrowego budynku Burj Kalifa (160 pięter). Wjechaliśmy na 125. piętro, skąd z platformy widokowej rozciąga się nieprawdopodobny widok na cuda architektoniczne Dubaju. Byliśmy w miejscowym
muzeum Al Fahidi Fort, które przybliżyło
nam życie codzienne okolicznych plemion na przestrzeni 5 tysięcy lat. Łodzietaksówki przewiozły nas na drugi brzeg
kanału Abra na targi złota i przypraw.
Dzień zakończyliśmy pokazem tańczących fontann.
Kolejny dzień to wizyta w Abu Dhabi –
największym mieście i stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Zwiedziliśmy przepiękny i przebogaty Meczet
Szejka Zayeda, przejechaliśmy przez
ultranowoczesną dzielnicę Cornische
z Emirates Palace – siedzibą Szejka ZEA.
Oglądaliśmy Heritage Village – skansen
arabskiej kultury, na targu daktyli zaopatrzyliśmy się w te najpopularniejsze w emiratach owoce. Na wyspie Yas byliśmy
na torze Formuły 1 Abu Dhabi i przy parku Ferrari Word.
Kolejną atrakcją buło „Pustynne Safari”, gdzie terenowymi samochodami pokonywaliśmy piaskowe wydmy o wysokości często kilku pięter. Godzinny przejazd zakończyliśmy w beduińskim obozowisku, gdzie oczekiwał na nas bogaty poczęstunek. Podziwialiśmy arabskie tańce, z tańcem brzucha łącznie. Mieliśmy możliwość
skorzystania z przejażdżki na wielbłądach, zrobienia sobie tatuażu arabską henną
czy zapalenia fajki wodnej „shisha”.
To tylko 5 dni, a tak wiele atrakcji i emocji, że trudno wszystko „ogarnąć”, a jeszcze
wizyta nad zatoką, plażowanie i kąpiel w morzu, przejazdy dubajskim metrem,
sam pobyt w hotelu z odkrytym basenem na 15. piętrze, niezawodna pogoda,
arabskie smakołyki i widoki, które na długo pozostaną w naszej pamięci.
Elżbieta Mielcarek
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Fot. KUKW

Wieści
z Przedszkola nr 1
Listopad w przedszkolu był kolejnym miesiącem pełnym wrażeń.
Rozpoczęliśmy od święta ważnego dla każdej Polki i Polaka –
Święta Niepodległości. Przedszkolaki podczas zajęć dowiedziały
się, czym jest niepodległość, utrwalały, jakie mamy symbole narodowe. Każda z grup, aby uczcić ten dzień, wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Szkoła do Hymnu”, która polegała na wspólnym
odśpiewaniu o godzinie 1111 Mazurka Dąbrowskiego. Wszystkie
dzieci, również te najmłodsze, poradziły sobie z tym zadaniem
znakomicie. Nie zapomnieliśmy również o pięknym przystrojeniu
naszych sal w biało-czerwonych barwach, a grupa Serduszek
przygotowała wzruszające przedstawienie pt. Dziękuję Polsko,
który był wspaniałym zwieńczeniem tego szczególnego dnia.
Kolejnym, równie ważnym wydarzeniem było pasowanie na
Przedszkolaka, które odbywało się w naszych najmłodszych grupach. Żabki, Krasnoludki i Kotki po raz pierwszy miały okazję zaprezentować się na przedszkolnej scenie – dzielnie wykonały
przygotowane wcześniej piosenki, tańce i wierszyki. Po części artystycznej nastąpił akt pasowania, czyli dotknięcie ramienia malucha kredką przez Panią Dyrektor, które uczyniło z niego prawdziwego przedszkolaka. Dla wszystkich dzieci było to ogromne przeżycie i na pewno na długo pozostanie w ich pamięci.
Mieliśmy również okazję przywitać w naszym przedszkolu niecodziennych gości, a mianowicie odwiedziły nas alpaki! Te niezwykle sympatyczne zwierzęta skradły serca naszych milusińskich od
pierwszego wejrzenia. Dzieci dowiedziały się od opiekunek zwierząt jak należy obchodzić się z alpakami, co lubią jeść, w jakich
warunkach żyją. Miały możliwość pogłaskania i przytulenia zwierzaka, a także nakarmienia ich ulubioną przekąską – chipsami
z marchewki. Spotkanie zakończyliśmy pamiątkowym zdjęciem
i mamy nadzieję, że to nie było nasze ostatnie spotkanie.
Tak jak w poprzednich miesiącach również w listopadzie miały
miejsce ciekawe wycieczki autokarowe. Pszczółki, Misie, Serduszka i Liski wybrały się do Rogalowego Muzeum w Poznaniu, w którym usłyszały legendy o powstaniu Rogali, zapoznały się z ich
składnikami i recepturą wypiekania, a dzięki wskazówkom Rogalowego Mistrza przedszkolakom udało się samodzielnie przygotowywać Rogala. Taka wycieczka nie mogła zakończyć się niczym
innym jak wspólną degustacją świętomarcińskich rogali. Było
pysznie!
To jednak nie koniec – Pszczółki i Misie wybrały się na jeszcze
jedną smakowitą wycieczkę, tym razem do Muzeum Czekolady.
Poznały historię czekolady, cały proces jej powstania od ziarenka
do tabliczki, a także, co najważniejsze, samodzielnie wykonały
własną, niepowtarzalną tabliczkę czekolady.
Nie mogło także zabraknąć obchodów Dnia Pluszowego Misia,
który obchodziliśmy 25 listopada. Nie jest to data przypadkowa,
ponieważ właśnie tego dnia przypada rocznica powstania tej maskotki. Każda z grup uczciła ten dzień misiowymi pracami plastycznymi, zabawami z misiami, były również słodkie przekąski
i fotobudka, dzięki której każde dziecko mogło zamienić się
w misia.
Listopad zakończyliśmy hucznie obchodami Andrzejek. Przedszkolaki przeniosły się do magicznego świata wróżb, z ogromnym
zaangażowaniem uczestniczyły w przygotowanych przez wychowawczynie andrzejkowych zabawach. Swoją przyszłość odkrywały losując przedmioty, które przepowiadały kim zostaną w przyszłości, jakie życie ich czeka, wróżyły z butów, przebijały serduszka z imionami, lały wosk.

Fot. Przedszkole nr 1

Fot. Przedszkole nr 1
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Wieści
z biblioteki
Zakupy nowości książkowych w ramach
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa podsumowanie
Ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, Biblioteka Publiczna Miasta
i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Kostrzynie otrzymała
w roku 2021 dofinansowanie na zakup nowości książkowych
w wysokości 10 000,00 złotych.
W ramach tej dotacji nasza biblioteka zakupiła 364 pozycje książkowe. Ponad 200 książek kupionych zostało na prośbę i z polecenia naszych czytelników, którzy zgłaszali się do nas z wybranymi
tytułami osobiście, telefonicznie oraz poprzez pocztę elektroniczną. Ponadto uzupełniliśmy nasze zbiory o najczęściej wypożyczane w ostatnich latach lektury.
Otrzymaliśmy również propozycje 168 tytułów książkowych zgłoszonych przez mieszkańców naszej gminy w ramach ankiety przeprowadzonej drogą elektroniczną przez Młodzieżową Radę Miejską Gminy Kostrzyn. Z przyjemnością informujemy, że 56 z sugerowanych tytułów posiadaliśmy w swoim księgozbiorze już wcześniej, a 23 książki z tej listy dokupiliśmy w listopadzie.

Fot. A. Wilczyńska

Alicja Wilczyńska

Spotkania z czytelnikami w filiach
W listopadzie w filiach bibliotecznych w Siekierkach Wielkich,
Czerlejnie, Iwnie i Gułtowach odbywały się lekcje biblioteczne dla
najmłodszych. Szczególnie celebrowany był Dzień Misia. Dzieci
mogły dowiedzieć się o zwyczajach niedźwiedzi, o ich trybie życia, wysłuchać ciekawych opowiadań o tych zwierzętach i wziąć
udział w zabawach i zgadywankach.
Małgorzata Kemnitz

Fot. I. Guzińska

Powstanie Wielkopolskie w Kostrzyńskim Kinie za
Rogiem
W tym roku obchody 103. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego będziemy obchodzić również w Kostrzyńskim Kinie
za Rogiem. To ważna data, ponieważ pierwszy raz obchodzimy
tę rocznicę jako oficjalne święto narodowe. Z tej okazji 27 grudnia
o godzinie 1800 w naszym kinie zostanie wyemitowany film
pt. Męskie sprawy, opowiadający o losach podpoznańskiej rodziny, której młodzi członkowie chcą chwytać za broń, ale powstrzymuje ich senior rodu, Józef. Tymczasem w stolicy Wielkopolski
rozpoczynają się walki powstańcze, w których ginie wnuk pana
Józefa. Rezerwacja biletów: tel. 722 022 072 lub mailem:
kino@biblioteka-kostrzyn.pl. Liczba miejsc ograniczona.
Biblioteka Publiczna
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Fot. Kino za Rogiem

Mikołajki w bibliotece
8 grudnia do Biblioteki Publicznej w Kostrzynie przyjechał sam
święty Mikołaj wraz z Panią Mikołajową. Sanie zostawił na Rynku
i przez otwarte okno wpadł wprost do naszej Czytelni. A tam spotkał się z dziećmi z klas 1-3 i zapewnił moc atrakcji. W rytmie znanych świątecznych przebojów wszyscy trenowali swoja kondycję
przed świętami, tańczyli i bawili się w pociąg. Mikołaj przygotował specjalne atrakcje: przeczytał zimowa bajkę o starym krasnalu, a Pani Mikołajowa pokazała jak w domowych warunkach wytworzyć suchy lód. Nie zabrakło słodkości i uśmiechów na dziecięcych buziach. Tak przygotowane dzieci mogą spokojnie wyczekiwać świąt Bożego Narodzenia.
Fot. Biblioteka Publiczna

Dobra książka
biblioteka poleca i zaprasza
Jan Englert, Kamila Drecka, Bez oklasków, Wydawnictwo Otwarte.
Jan Englert to człowiek o wielu twarzach i osobowościach. Bywa romantyczny i analityczny, niegodziwy i szlachetny, bezwzględny i empatyczny. Co ciekawe, wydaje się być pozbawiony niezbędnego u aktora szaleństwa. Ponad pięćdziesiąt lat na scenie pozwoliło mu nabrać dystansu do rzeczywistości i z ironią spojrzeć na
siebie sprzed lat. Do tej pory pisali o nim inni. Kamili Dreckiej jako pierwszej udało się nakłonić go do szczerej
rozmowy.
Agata Przybyłek, Gdy zasypie śnieg, Wydawnictwo Czwarta Strona.
Marta woli nie zawierać znajomości i ryzykować związku, który mógłby się okazać pomyłką. Całą energię poświęca swojej firmie, więc znalezienie miłości na pewno jej nie grozi. Gdy w prezencie od ukochanej babci
dostaje voucher na pobyt w pensjonacie pod Tatrami, jest sceptyczna, lecz nie chce sprawić przykrości Janinie.
Żywiołowa i towarzyska emerytka nie może się doczekać wspólnego wyjazdu – jak mawia, życie jest za krótkie, żeby tylko siedzieć i patrzeć, jak inni dobrze się bawią…
Martin Widmark, Zwyczajna gwiazdka z rodziną Janssonów, Wydawnictwo Mamania.
Zbliża się Boże Narodzenie, a w domu rodziny Janssonów czuć już świąteczną gorączkę. Kajsi i Alvinowi nie
jest łatwo upilnować ich dokuczliwych i psotnych rodziców. Chwileczkę, czy to nie brzmi dziwnie? Cóż, nie
powinno, ponieważ jest to zabawna i szalona historia, w której funkcje dorosłych i dzieci są całkowicie odwrócone. Dzieci zachowują się odpowiedzialnie, podczas gdy ich mama i tata strasznie rozrabiają! Ciepła i momentami nieco... dziwaczna opowieść, idealna do wspólnego głośnego czytania i śmiania (wiek 6+).
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Strażackie
wydarzenia
Interwencje strażaków z Gminy Kostrzyn
1 listopada – zabezpieczenie miejsca wypadku drogowego
w Wiktorowie przez strażaków z Kostrzyna. Samochód osobowy
uderzył w drzewo, 2 osoby poszkodowane.
10 listopada – rozpoznanie zagrożenia z powodu załączonej
czujki gazu w Siekierkach przez strażaków z Kostrzyna. Po sprawdzeniu urządzeniem nie stwierdzono zagrożenia.
11 listopada – jednostki OSP z naszej gminy ze Sztandarami brały udział w uroczystych obchodach Narodowego Święta Niepodległości
13 listopada – udzielenie pomocy z użyciem AED w NZK Gwiazdowo w pełnym zabezpieczeniu z powodu wyniku dodatniego COVID współlokatorów.
14 listopada – ściągnięcie przez strażaków
z Kostrzyna kota uwięzionego na drzewie;
pomoc pogotowiu w prowadzeniu RKO
w NZK Gwiazdowo.
17 listopada – zabezpieczenie przez strażaków pozostawionej naczepy z nieznaną
substancją na parkingu przy trasie S5
w Sannikach.
19 listopada – pomoc pogotowiu w prowadzeniu RKO.
23 listopada – pomoc w ewakuacji mieszkańców bloku mieszkalnego w Skałowie
z powodu próby samobójczej jednego
z mieszkańców.
27 listopada – Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP
RP w Kostrzynie. W spotkaniu uczestniczyli delegaci i przedstawiciele z wszystkich Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu Gminy Kostrzyn oraz zaproszeni goście. Podczas zebrania dokonano wyboru nowego Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego, Komisji Rewizyjnej oraz przedstawicieli i delegatów
na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP w Poznaniu.
Skład Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Kostrzynie na
lata 2021-2026 przedstawia się następująco: Prezes – dh Ryszard
Kubiak, Wiceprezes – dh Przemysław Bladowski, Komendant
Gminny – dh Robert Wojtkowiak, Sekretarz – dh Artur Pęczyński,
Skarbnik – dh Grzegorz Przepióra, Członek prezydium – Szymon
Matysek, Członek – dh Marek Kowalski, Członek – dh Radosław
Piątek, Członek – dh Piotr Kwapiński, Członek – dh Michał Wróbel.
Komisja Rewizyjna: Przewodniczący – dh Piotr Sobczyński, Sekretarz – dh Mikołaj Stasinski, Członek – dh Dawid Rosadziński. Delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Poznaniu: dh Marcin Roszkowiak, dh Krzysztof Ratajczak. Przedstawiciel
do Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Poznaniu:
dh Ryszard Kubiak. Serdecznie gratulujemy nowym władzom
i życzymy owocnej współpracy.
Ryszard Kubiak
Prezes ZOMGZOSP RP w Kostrzynie

Fot. OSP Kostrzyn

Serdeczne podziękowania dla Wszystkich, którzy w tak
bolesnych dla Nas chwilach dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości, uczestniczyli w ostatnim
pożegnaniu
Naszego Kochanego Ojca, Dziadka i Pradziadka
Ś.P.
Kazimierza Perki
składa pogrążona w smutku i żałobie
Rodzina
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Z kroniki
policyjnej
Nieletni sprawcy kradzieży mienia.
19 listopada w Kostrzynie na Komisariat Policji zgłosił się pokrzywdzony z małoletnim synem, który poinformował o kradzieży hulajnogi. Po sprawdzeniu monitoringu miejskiego okazało
się, że sprawcami kradzieży są uczniowie z pobliskiej szkoły
w wieku 13 lat i 14 lat. Nieletni sprawcy za swój czyn odpowiedzą
przed Sądem Rodzinnym i Nieletnich.

Nietrzeźwy kierujący.
24 listopada w miejscowości Siekierki Wielkie zatrzymany został
51-letni kierujący samochodem osobowym marki Peugeot. Kierujący wcześniej rozbił swój samochód na pobliskim ogrodzeniu. Po
przybyciu na miejsce policjanci poddali mężczyznę badaniu na
zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Kierujący znajdował się w stanie nietrzeźwości wynoszącym ponad 1 promil alkoholu we krwi. Na miejscu zostały wykonane oględziny, gdzie zabezpieczono ślady. Kierowca za swój czyn odpowie przed Sądem.

Nietrzeźwy kierujący.
27 listopada 2021 roku w miejscowości Kostrzyn zatrzymany został 32-letni kierujący samochodem osobowym marki Renault.
Powodem kontroli drogowej było podejrzenie prowadzenia auta
w stanie nietrzeźwości. I tym razem podejrzenie się potwierdziło,
kierujący znajdował się w stanie nietrzeźwości wynoszącym prawie 2 promile alkoholu we krwi, ponadto kierujący nie posiadał
uprawnień do kierowania pojazdami. Kierowca za swój czyn
odpowie przed Sądem.

Włamanie do domu.
11 listopada odnotowano włamanie do
domu jednorodzinnego w Kostrzynie przy
ul. Miklaszewskiego. Na miejscu zdarzenia
przeprowadzono oględziny, zabezpieczono ślady. Pokrzywdzony oszacował straty
na 13 000 tysięcy złotych. Postępowanie
prowadzi KP w Kostrzynie.

Groził wysadzeniem budynku.
23 listopada w miejscowości Skałowo doszło do zatrzymania 28-letniego mieszkańca gminy, który groził wysadzeniem
budynku przy pomocy butli z gazem. Na
miejscu ewakuowano 24 osoby. W działaniach wzięło udział 15 policjantów, w tym
3 negocjatorów policyjnych, 38 strażaków
z JRG w Poznaniu, OSP w Kostrzynie, OSP
w Swarzędzu. Wobec sprawcy został
zastosowany środek zapobiegawczy
w postaci tymczasowego aresztowania
na okres 3 miesięcy. Sprawca za swój czyn
odpowie przed Sądem.

Oszustwo
26 listopada 2021 roku mieszkanka gminy
Kostrzyn straciła 5 000 złotych. Nieznany
sprawca, poprzez przesłanie wiadomości
e-mail, w której znajdował się odnośnik
do fikcyjnej transakcji, wprowadził w błąd
pokrzywdzoną, w wyniku czego straciła
ona pieniądze. Postępowanie prowadzi KP
w Kostrzynie.

Podziękowanie za 100. urodziny
Bronisław Kaiser odszedł 3 grudnia, miesiąc po swoich setnych urodzinach i niedługo po
przekazaniu do redakcji poniższych podziękowań. Publikujemy tekst zgodnie z wolą rodziny, jednocześnie składając wyrazy żalu i współczucia dla bliskich Zmarłego.
Pragnę serdecznie podziękować Burmistrzowi Szymonowi Matyskowi, Zastępcy Burmistrza
Waldemarowi Biskupskiemu, Radnemu i Sołtysowi Iwna Szymonowi Nadolnemu, Prezesowi
Stadniny Koni Iwno Przemysławowi Paci, Właścicielowi Salonu Jeździeckiego „Pegaz” Witkowi Bratkowskiemu, Kierowniczce Pensjonatu „Karino” Kasi Witkowskiej, a w szczególności
Basi i Stanisławowi Helakom oraz Klubowi Jeździeckiemu LKJ „Abaria” Iwno, którzy byli inicjatorami tej uroczystości, za zorganizowanie tak wspaniałego przyjęcia urodzinowego!
Za ten mile spędzony czas dziękuję również: Ani Balukiewicz, Redaktorowi Jackowi Świgoniowi, Wojtkowi Ganowiczowi, Wojtkowi i Oli Helakom, Stefanowi i Antkowi Kierznowskim
z rodzinami, Lidce i Jurkowi Kurpińskim, Robertowi Sydowowi, Wojtkowi Krowickiemu, Małgosi Laskowskiej, Eli Sokół oraz moim współpracownikom Marianowi Stelmachowi, Grzesiowi Jerzykowskiemu i Zenkowi Plucińskiemu.
Dziękuje także za piękne listy z życzeniami od tych, którzy nie mogli być obecni w tym dniu,
tj.: Basi Lenczewskiej, Małgosi Lipczyńskiej i Zbyszkowi Rayzacherowi.
Cieszę się bardzo, że po tylu latach wspólnej pracy mogłem się z Wami wszystkimi ponownie
spotkać w tak miłym gronie i powspominać tamte stare, dobre czasy!
Z wyrazami wdzięczności
Bronisław Kaiser

Fot. M. Kaiser-Burchacka
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Kostrzyńskie
przysmaki

PIEROGI Z KAPUSTĄ I GRZYBAMI
300 g mąki pszennej
50 g suszonych grzybów
500 g kiszonej kapusty
marchewka
pietruszka
25 g masła

PIERNICZKI ŚWIĄTECZNE
3 szklanki mąki pszennej
1 szklanka cukru
3 łyżki masła
3 jajka
3 łyżki miodu
5 łyżek mleka
2 łyżeczki sody oczyszczonej
przyprawa piernikowa

Grzyby umyć i moczyć w zimnej wodzie minimum 6 godzin. Marchew i pietruszkę obrać, zagotować z grzybami, doprawić solą i pieprzem, po ugotowaniu odcedzić i odcisnąć z wody. Kapustę ugotować w 150 ml wody, doprawić solą. Odcedzić i odcisnąć z wody. Wymieszać grzyby i warzywa,
drobno pokroić.
Mąkę przesiać, dodać szczyptę soli. 200 ml wody zagotować, roztopić we
wodzie masło, wlewać powoli do mąki, mieszając. Ciasto wyłożyć na powierzchnię oprószoną mąką (blat, stolnicę), zagnieść, przykryć i odstawić
na 30 min. Po odczekaniu rozwałkować, wyciąć koła, nałożyć farsz i składać,
zlepiając boki. Gotowe pierogi wrzucić na wrzątek i gotować do miękkości,
kilka minut.
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Miód podgrzać w garnku do płynnej formy.
Mąkę przesiać, dodać miód i wymieszać. Dodać cukier, sodę, przyprawy i 2 jajka. Zagniatać ciasto, dolewając stopniowo podgrzane
mleko. Ciasto musi być gładkie i jednolite.
Ciasto rozwałkować, wykroić kształty świąteczne i ułożyć na blaszce. Jajko roztrzepać
i posmarować pierniki. Piec ok. 10 minut
w 180 stopniach. Po ostygnięciu udekorować.
Smacznego!
N.M.

Kronika
sportowa
Podsumowanie piłkarskiej rundy
jesiennej
W tym sezonie obserwowaliśmy spotkania
aż czterech drużyn, gdyż do Lechii Kostrzyn,
Maratończyka Brzeźno oraz GKS-u Gułtowy
dołączyła druga drużyna kostrzyńskiej
Lechii.
Na 9. miejscu przezimuje pierwszy zespół kostrzyńskiej Lechii, który rozgrywki w V lidze
Red Boxa w gr. wielkopolskiej II zakończył
z dorobkiem 21 punktów, wygrywając sześć
spotkań, trzykrotnie remisując oraz sześć
razy uznając wyższość rywala. Lechiści w 15
spotkaniach strzelili 22 gole, tracąc 24. Tabeli
przewodzi Lipno Stęszew, do którego Lechia
traci 19 punktów.
W podobnych nastrojach co Lechia rundę
kończy Maratończyk Brzeźno. Zawodnicy
z Brzeźna zgromadzili 13 punktów, wygrywając 4 spotkania, przegrywając 6 razy i raz remisując. Taki bilans przyniósł „Maratończykom” ósme miejsce w klasie A Proton,
gr. wielkopolskiej IV. Piłkarze z Brzeźna trafiali
do siatki rywali 14 razy, przy utracie 27 goli.
Tabeli przewodzi poznański Szturm Junikowo, do którego Maratończyk traci 11 oczek.
Zdecydowanie w najlepszych humorach rundę zakończyli piłkarze Lechii II Kostrzyn, którzy przezimują na fotelu lidera w Klasie B Proton, gr. wielkopolskiej V. Podopieczni trenera
Jacka Paska uzyskali 28 punktów, dziewięciokrotnie pokonując swoich rywali, kończąc
jedno spotkanie remisem i tylko dwa razy
uznając wyższość rywala. Zawodnicy „Lechii
II” strzelili aż 41 goli, tracąc 20 bramek. Z kolei
rozgrywający swoje mecze w tej samej grupie GKS Gułtowy zakończył rundę na miejscu
szóstym. Zawodnicy z Gułtów tracą do liderującej Lechii 11 punktów, przez całą rundę
wygrali 5 spotkań, tyle samo przegrali, a dwa
mecze zakończyły się remisem. Piłkarze
GKS-u zdobyli 26 bramek i stracili 23 gole.
Przypomnijmy, że w bezpośrednich derbach
Gminy Kostrzyn, Lechia II pokonała na własnym boisku GKS Gułtowy 2-1.

Fot. Lechia Kostrzyn

Łukasz Szał

Kadra Wielkopolski Kobiet U-14
w Kostrzynie
W połowie listopada na boiskach Stadionu
Miejskiego gościliśmy reprezentację dziewcząt WZPN rocznik 2008. Zawodniczki przebywały na konsultacjach od 14 do 17 listopada. Treningi odbywały się dwa razy dziennie. Życzymy powodzenia!

Fot. S. Czajewicz

Adam Iwański
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Kostrzyńscy
diabetycy
15 listopada w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się
oczekiwane spotkanie kostrzyńskiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Data ta była nieprzypadkowa. 14 listopada
przypadał Światowy Dzień walki z cukrzycą, połączony z setną
rocznicą urodzin odkrywcy insuliny (leku ratującego życie chorego na cukrzycę) – F. Bantinga, ustanowiony przez Międzynarodową Federację Diabetologiczną w 1991 roku.
Wspominaliśmy miniony czas w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju i na świecie. Jak wirus wpłynął na nas. Nie
wiemy, co przyniesie przyszłość, lecz żyjemy tak, jak można i jak
potrafimy. Ostatnie wydarzenia pokazały, jak bardzo ważna dla
diabetyka jest wiedza na temat własnej choroby, czynników
wpływających na poziom glikemii w organizmie oraz sposoby postępowania w różnych sytuacjach. Doświadczyliśmy niejednokrotnie prawdziwości słów „pacjent, który wie więcej – żyje dłużej”
oraz „cukrzycę można pokochać jak przyjaciela bądź znienawidzić
jak wroga, w obu przypadkach trzeba ją poznać”. Szkoda, że szkoła cukrzycowa pod kierownictwem dr. Paciorkowskiego nadal jest
zawieszona.
Wspominaliśmy, ilu osób z naszego stowarzyszenia już nie ma
i uczciliśmy pamięć o naszych zmarłych stosowną modlitwą, symbolicznym zapalonym światełkiem i chwilą ciszy.
W związku ze śmiercią w zarządzie PSD na szczeblu wojewódzkim
w 2020 r. z-cy prezesa śp. Jana Staneckiego, a następnie 8 marca
2021 toku także samego prezesa śp. Jana Kómocha, we wrześniu
tego roku odbyły się wybory samorządowe – wynikiem których
nowym prezesem został Jan Zaborowicz, dotychczasowy prezes
Stowarzyszenia Diabetyków w Nekli, a sekretarzem Ewa Odrobna,
także z Nekli, Skarbnikiem bz Lucyna Flugel z Poznania.
Na dzisiejszym spotkaniu gościliśmy państwa z Nekli, którym serdecznie gratulujemy awansu i mamy nadzieję – godnego następstwa. Prezes Zarządu przedstawił się nam, informując o otwarciu
nowego koła w Grodzisku Wielkopolskim i o – ze względu na sytuację – zawieszeniach działalności w innych kołach, o tym co się
dzieje i co można zrobić.
Staramy się pozytywnie myśleć, mając nadzieję na powrót do
tego, co było wcześniej, zachowując jednocześnie zdrowy rozsądek i nadzieję na kolejne spotkania w dużym gronie.
Przypominamy o co poniedziałkowych spotkaniach w Biurze PSD
przy ul. Partyzantów 1 w Kostrzynie. Wszystkich członków oraz
osoby chętne –zapraszamy.
J.K.
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Fot. J. K.
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