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Słowem
wstępu
Nasze noworoczne plany i postanowienia – a także to, jak
(i czy) je realizujemy – dużo mówią o tym, kim jesteśmy. Od
czysto praktycznych zamierzeń po marzenia; od małych zmian
po ambitne kroki; od samorozwoju po pomoc innym (choć
jedno drugiego oczywiście nie wyklucza). 1 stycznia wielu
z nas rozpoczyna ten magiczny czas, kiedy wszystko wydaje
się możliwe, kiedy czujemy się silni niczym atlas podpierający
sklepienie niebieskie, kiedy optymistycznie patrzymy w przyszłość i nadchodzące wyzwania nowego roku. Kolejny rok ma
być początkiem czegoś nowego – czystej karty, zmazaniem
niepowodzeń, porażek, zaniedbań. Szansą na realizację tego,
co się nie udało w starym roku, lub postawienia sobie nowych
celów i wyzwań.
Współczesność, surowa i bezlitosna, od dawna jednak przekonuje, że czas, w którym żyjemy, nie jest cykliczny, jak w dawnych społeczeństwach, a liniowy – nieustannie poruszamy się
do przodu, bez możliwości powrotu. Z jednej strony wydaje
się to okrutne – zostajemy obdarci z przekonania, że możemy
rozpocząć od nowa, stworzyć na nowy czas nową, lepszą wersję siebie. Z drugiej jednak tkwi w tym pocieszenie – wszystkie
błędy możemy z ulgą pozostawić za sobą, wynieść z nich cenną wiedzę i skupić się na rozwoju. W końcu te wszystkie wypowiadane deklaracje, rozpoczynające się od „od nowego
roku…”, są właśnie tym: potwierdzeniem chęci doskonalenia
się. Nowy rok to więc nie tyle szansa na nowe „ja”, ale na lepsze,
bardziej zbliżone do ideału „ja”, zmierzające powoli i cierpliwie
do tego, kim chcemy być i jacy chcemy być. Droga, którą pokonujemy, jest długa, czasami niewygodna i ma niemal nieograniczoną liczbę mniej i bardziej ostrych zakrętów, nigdy
też się nie kończy – sama w sobie jest celem.
Życzę więc naszym Czytelnikom, by pokonywanie tej drogi
było przyjemnością – aby wyzwania pojawiające się z każdym
krokiem okazały się przygodą, której zakończenie przyniesie
satysfakcję i radość z wygranej. Nie zapomnijcie podczas
wędrówki też zbłądzić na łamy naszego czasopisma!
Zapraszam do lektury styczniowego numeru „Kostrzyńskiego
ABC”!

Fot. C. Szczepanik

Natalia Majchrzak
Redaktor naczelna
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Kostrzyńskie
aktualności
Hejnał ratuszowy naszą chlubą
Od 4 lat codziennie o godz. 1200 w południe z wieży kostrzyńskiego ratusza – ku radości
wielu mieszkańców – rozbrzmiewa bliska sercu melodia Piosenki o Kostrzynie. Zapewne
nie wszyscy wiedzą, że jej głównym wykonawcą jest grający na trąbce 26-letni hejnalista Witek Bindulski. Dzięki temu Kostrzyn dołączył do grona miast chlubiących się własnym hejnałem, takich jak Kraków czy Poznań. Hejnał ten zainspirował też naszą poetkę
do napisania o nim wiersza.
Fot. K. Matysek

Orszak Trzech Króli połączył kostrzyniaków
Po raz kolejny z inspiracji kostrzyńskich parafii ulicami Kostrzyna, spod strażnicy OSP na
ul. Poznańską, przez Rynek i ul. Średzką, przeszedł 6 stycznia w święto Trzech Króli barwny orszak przebierańców, nawiązujący do nazwy święta. Dzięki pomysłom i wysiłkowi
dzieci oraz ich rodziców wydarzenie, tak jak w latach ubiegłych, można uznać za udane.

Fot. J. Ludwiczak, infokostrzyn.pl

Co znaczą litery K+M+B?
Staropolskim zwyczajem w święto Trzech Króli po powrocie z kościoła mieszkańcy sięgają po poświęconą kredę, by nią wypisać na drzwiach wejściowych do domu trzy litery
K+M+B. Wspomniane litery miały pochodzić od imion trzech mędrców ze Wschodu Kaspra, Melchiora i Baltazara. Dziś interpretuje się je jako skrót od słów łacińskich „Boże
błogosław temu domowi!”

Powstańcza flaga nad miastem
Fot. K. Matysek

Tegoroczne rocznicowe okoliczności sprawiły, że nad naszym Rynkiem na kamienicy
nr 13 zawisła długa, niezwykłej wielkości flaga z Białym Orłem z czasów powstania
1918/1919 roku. Wykonana została ona na specjalne zamówienie naszego samorządu.
Stanowiła godne tło do stojącego opodal pomnika.

Znicze przed tablicą kapelana powstańców

Fot. K. Matysek

Z okazji 103. rocznicy Powstania Wielkopolskiego w miejscach pamięci narodowej
w naszej gminie składano kwiaty lub zapalano znicze. Delegacja Związku Kombatantów
i b. Więźniów Politycznych z Kostrzyna zapaliła znicze pamięci przed tablicą na murze
kościoła farnego, upamiętniającą b. proboszcza kostrzyńskiego ks. Henryka Fischbacha
(1876-1942), który był jednym ze współorganizatorów oddziałów powstańczych i który
jako kapelan odbierał od nich przysięgę w 1919 roku.
Kazimierz Matysek

Noworoczne kolędowanie w bł. Jolancie

Fot. K. Matysek

Fot. O. Kubiak
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8 stycznia o godzinie 1600 oraz 2000 w parafii pw. bł. Jolanty w Kostrzynie odbył się
„Jolantowy Koncert Bożonarodzeniowy”. Chór dziecięcy, młodzieżowy oraz soliści
zaprezentowali ponad 20 utworów (Oj maluśki, maluśki, Adeste Fideles, Triumfy, Joy to the
World i inne). Muzyczny spektakl składał się z dwóch części: kolęd świata i kolęd polskich.
Widzowie usłyszeli wykonania kolęd i pastorałek m.in. po ukraińsku, hiszpańsku, włosku,
niemiecku, angielsku, a nawet po łacinie. Oprócz lokalnych artystów wystąpili
absolwenci i uczniowie poznańskich szkół muzycznych: Julia Szumińska, Magda Mazur,
Michał Szymański oraz Michał Heintze. Konferansjerami wydarzenia byli Michał
Mikołajczak oraz główna koordynatorka koncertu, Elżbieta Kozińska. O dźwięk
i oświetlenie zadbał po raz kolejny Michał Graj. Wysoka frekwencja publiczności
i gromkie brawa niewątpliwie świadczą o sukcesie „Jolantowego Koncertu
Bożonarodzeniowego”. Z niecierpliwością czekamy na kolejną edycję zimowego
muzykowania.
Ewelina Bulewicz

Wiadomości
gminne
Dodatek osłonowy
Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody netto nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Wypełnij wniosek o dodatek osłonowy
i złóż go w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kostrzynie.
We wniosku oświadczasz wyłącznie dochody nieopodatkowane wymienione w oświadczeniu, wielkość gospodarstwa rolnego, kwoty świadczonych alimentów.
Dane o dochodzie opodatkowanym za 2020 rok organ
weryfikuje samodzielnie. Emeryt lub rencista dołącza
do wniosku oświadczenie o otrzymanym w 2020 roku
jednorazowym świadczeniu, tzw. trzynastce.
Aby otrzymać dodatek osłonowy złóż wniosek do
31 stycznia lub do 31 października 2022 roku. Wniosek
o dodatek osłonowy złożony do 31 stycznia 2022 roku
- wypłata dodatku zostanie realizowana w 2022 roku
w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.
Wnioski złożone po 31 stycznia 2022 roku, do 31 października 2022 roku – wypłata 100% dodatku zostanie
zrealizowana do 2 grudnia 2022 roku.
Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:
- jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma
400 lub 500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
- gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł*
przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych
miesięcznie na osobę,
- gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub
1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy
1500 złotych miesięcznie na osobę,
- gospodarstwo 6- i więcej osobowe otrzyma 1150 zł
lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.
* Wyższy dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwom, których głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa
lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub
paliwami węglopochodnymi. By jednak otrzymać wyższy dodatek, konieczny jest wpis tego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Zasada złotówka za złotówkę – w przypadku dodatku
osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie
przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana
o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Graf. OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej
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Tunel i układ drogowy uruchomiony dla ruchu
lokalnego
Kilka pokoleń mieszkańców zarówno miasta, jak i gminy czekało na ten moment. Inwestor Urząd Miejski w Kostrzynie
i Generalny Wykonawca inwestycji drogowych Zakład Drogowo-Transportowy Sławomir Begier z siedzibą w Nekli z dniem
18 grudnia 2021 roku uruchomili przejezdność całym układem drogowym dla ruchu lokalnego!
Termin zakończenia wszystkich prac to 30 kwietnia 2022 roku.
Przed Wykonawcą ostatnia warstwa asfaltowa, oznakowanie
poziome i pionowe, prace wykończeniowe. Ale już od
20 grudnia z zachowaniem ostrożności można korzystać
z dróg i chodników.
W tym numerze prezentujemy imponujący widok po uruchomieniu oświetlenie na największej inwestycji w historii gminy
Kostrzyn, która służyć będzie dziesiątki lat i zapewni rozwój
naszej małej ojczyzny. Marzenie pokoleń staje się faktem!

Fot. M. Matuszewski

UM Kostrzyn

Rusza budowa skweru przy Jana Pawła II
W trybie zapytania o cenę przeprowadzone zostało
postępowanie na realizację zadania „Budowa skweru przy
ulicy Jana Pawła II w Kostrzynie”. Zapytanie zostało skierowane
do siedmiu firm. Dwie złożyły ofertę, a najkorzystniejszą –
firma Perfecta Robert Gąsiorek z Komornik. Wartość zadania
to 175 tysięcy złotych brutto.
Zadanie obejmuje wybudowanie ścieżek oraz utwardzenie
powierzchni części działki należącej do gminy, z przeznaczeniem na urządzenie skweru i miejsca wypoczynku. Po zrealizowaniu prac budowlanych nasadzone zostaną drzewa i krzewy,
zainstalowane oświetlenie oraz zamontowane ławki.
Umowę podpisali Burmistrz Szymon Matysek i przedstawiciel
firmy Perfecta Krzysztof Gamalczyk. W podpisaniu umowy
uczestniczyli Zastępca Burmistrza Waldemar Biskupski, Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Banaszak oraz Inspektor
Łukasz Kruszona z Wydziału Rozwoju Gminy.

Fot. M. Matuszewski

UM Kostrzyn

Umowa na budowę chodnika do Stacji PKP
Gułtowy podpisana!
W Urzędzie Miejskim w Kostrzynie podpisana została umowa
na realizację I etapu budowy bezpiecznego dojścia do dworca
PKP Gułtowy. Powiat poznański powierzył gminie Kostrzyn
ten etap wykonania inwestycji. Do przetargu na realizację
tego zadania stanęło 8 firm. Najkorzystniejszą ofertę złożyła
firma Perfecta Robert Gąsiorek z Komornik. Wartość prac to
687 tysięcy złotych brutto.
Umowę podpisali Burmistrz Szymon Matysek i Przedstawiciel
firmy Perfecta Krzysztof Gamalczyk. W podpisaniu umowy
uczestniczyli Zastępca Burmistrza Waldemar Biskupski, Radny
Marek Kowalski i Kierownik Wydziału Rozwoju Daniel Lewicki.

Fot. Ł. Szał

UM Kostrzyn

Remont świetlicy wiejskiej w Czerlejnku!
Trwają prace związane z kolejnym etapem modernizacji świetlicy wiejskiej w Czerlejnku. Nadszedł czas na zagospodarowanie przestrzeni poddasza. W ubiegłym miesiącu postępom
nad pracami przyglądali się Burmistrz Gminy Kostrzyn
Szymon Matysek wraz z Zastępcą Burmistrza Waldemarem
Biskupskim oraz Radną Beatą Knopkiewicz i Sołtysem Waldemarem Kukułą.
Łukasz Szał
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Fot. UM Kostrzyn

Drzązgowo – remont chodnika i drogi
Zakończył się remont chodnika oraz drogi gminnej za blokami
w Drzązgowie. Inwestycja miała na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego – pieszych oraz kierowców. Pod koniec minionego roku Burmistrz Gminy Kostrzyn Szymon Matysek wraz z Zastępcą Burmistrza Waldemarem Biskupskim oraz Radnym Piotrem Kotarskim rozmawiali
także z mieszkańcami o ich bieżących potrzebach względem
inwestycji.
UM Kostrzyn

Świetlica wiejska w Czerlejnie staje się faktem
Fot. UM Kostrzyn

Podpisana została umowa na realizację długo oczekiwanej
przez mieszkańców Czerlejna inwestycji: „Budowa świetlicy
wiejskiej w Czerlejnie wraz z wiatą i infrastrukturą towarzyszącą”. Inwestycja obejmuje budowę obiektu świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową wiaty, która ma służyć
organizacji spotkań w okresie wiosenno-letnim.
Zadanie realizowane jest z wniosku Radnej Beaty Knopkiewicz
i Rady Sołeckiej Sołectwa Czerlejno. W przetargu na realizację
tego zadania ofertę złożyły trzy firmy. Najkorzystniejszą ofertę
złożyła firma Constructo Sp. z o.o. Sp.k. z Lubicza, a jej wartość
to 1 168 500 złotych brutto. Inwestycja ta otrzymała dofinansowanie w wysokości 400 000 złotych w ramach wsparcia dla
gmin popegeerowskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
UM Kostrzyn

Fot. UM Kostrzyn

Rusza budowa sygnalizacji świetlnej przy SP2
Gmina Kostrzyn podpisała umowę na realizację zadania: „Budowa przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 2
w Kostrzynie”. Powstanie nowe przejście dla pieszych, które
wzbogacone będzie sygnalizacją świetlną. Poprawione zostanie również bezpieczeństwo w obrębie istniejącej zatoki autobusowej oraz wprowadzone nowe oznakowanie.
Wartość zadania to niespełna 228 tysięcy złotych. Spośród
czterech złożonych ofert najkorzystniejszą przedstawiła Firma
Budowlano-Remontowo-Drogowa
Dariusz
Białobrzycki
z Gniezna.
Gmina Kostrzyn otrzymała dofinansowanie na realizację inwestycji w ramach rządowego programu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla
pieszych, a dofinansowanie wyniesie 80% jej wartości. Termin
realizacji to maj 2022 roku.

Fot. UM Kostrzyn

UM Kostrzyn

Trwa kolejny etap zagospodarowania terenów
przy cieku Strumień

Fot. UM Kostrzyn

Trwają prace związane z budową ścieżki pieszo-rowerowej łączącej ulicę Estkowskiego z ulicą Stawną i dalej z układem drogowym przy tunelu. Powstanie również oświetlenie.
Zadanie dofinansowane jest ze środków unijnych – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego. Inwestycje realizuje
ZRW Kubiaczyk z siedzibą w Kokoszkach, gmina Nekla.
To kolejny etap prac związany z rewitalizacją terenów przy cieku Strumień. Jeszcze z końcem 2021 roku rozpoczną się prace
związane z czyszczeniem zarośniętych trzcinami zbiorników
wodnych.
UM Kostrzyn
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103. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego
27 grudnia na cmentarzu parafialnym w Kostrzynie odbyły się obchody
103. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, po raz pierwszy świętowanego jako święto państwowe – Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Przypominamy, że była to inicjatywa samorządowa – na czele
której stanął Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, a które
wsparło wiele samorządów, w tym Burmistrz Gminy Kostrzyn Szymon Matysek
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn Grzegorz Banaszak, wraz
z Radnymi, którzy podjęli Uchwałę NR XXXVII/339/2021 z dnia 2 września
2021 roku w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską Gminy Kostrzyn oświadczenia w sprawie ustanowienia dnia 27 grudnia świętem państwowym.
Uroczystości rozpoczęto od przemarszu od bramy głównej cmentarza do Kwatery Zasłużonych. Tam po odśpiewaniu Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej powitano gości, a następnie przedstawiono krótki rys historyczny. W kronice szkolnej
naszego miasta, tak wspominano te czasy: „Dnia 27 grudnia zajęli Polacy miasto
Poznań jako i przyległe obszary i odtąd rozpoczyna się nowa epoka dla nas Polaków, tak że możemy z entuzjazmem zawołać «Jeszcze Polska nie zginęła....».
Sen naszych dziadów i ojców przeistacza się w rzeczywistość....”
Na wieść o wybuchu powstania w Poznaniu 28 grudnia ogłoszono w Kostrzynie
alarm i zwołano wiec w celu zorganizowania pomocy dla powstańców w Poznaniu, jednak dopiero 30 grudnia na zamkniętym zebraniu przy ul. Mickiewicza
uchwalono formowanie oddziału bojowego i wartowniczego, mających pomóc walczącemu Poznaniowi oraz Kostrzynowi. Kancelarię i biuro werbunkowe ulokowano w domu
Ludwika Sieińskiego. Utworzono 9 zastępów do Poznania
i 10 zastępów do Kostrzyna. Jako dowódcę żołnierzy do Poznania wybrano Józefa Wadyńskiego, a jako dowódcę żołnierzy w Kostrzynie wybrano Antoniego Nowickiego.
6 stycznia 1919 roku kompania kostrzyńska pod dowództwem sierżanta Stanisława Małeckiego z Siekierek została
zaprzysiężona przez proboszcza Fischbacha na rynku
w Kostrzynie, a następnie, serdecznie żegnana przez mieszkańców Kostrzyna, wyjechała pociągiem do Poznania.
W ciągu następnych dni ówczesny sierżant Józef Wadyński
zorganizował pluton kostrzyński. W Kostrzynie pluton pełnił funkcję wartowniczą i wystawiał nocne patrole. Po uroczystym zaprzysiężeniu w kościele 31 stycznia pluton ten
nazajutrz wyjechał na front.
Zwycięskie Powstania Wielkopolskie zakończył rozejm Fot. M. Matuszewski
podpisany w Trewirze 16 lutego 1919 roku.
Po przypomnieniu przebiegu powstańczych wydarzeń głos zabrał Zastępca
Burmistrza Gminy Kostrzyn Waldemar Biskupski, który podkreślił ważność Powstania Wielkopolskiego dla mieszkańców naszego kraju, a także wyraził zadowolenie z faktu, iż w końcu zostało ono uznane za święto państwowe.
Po przemówieniu przyszedł czas na złożenie kwiatów w kwaterze poległych.
Wiązanki kwiatów złożyli: Zastępca Burmistrza Waldemar Biskupski wraz z Sekretarz Agnieszką Piasecką, Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Banaszak
wraz z Radnymi, Młodzieżowa Rada Miejska, delegacja Biblioteki Publicznej
w Kostrzynie, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego – koło im. Józefa Wadyńskiego w Kostrzynie, przedstawiciele Związku Kombatantów i Byłych
Więźniów Politycznych, delegacje OSP Gminy Kostrzyn, przedstawiciele kostrzyńskiego rzemiosła, delegacja kostrzyńskiego oddziału PZERiI, przedstawiciele Stowarzyszenie Polska 2050 oraz delegacje szkół podstawowych z naszej
gminy. Po złożeniu wiązanek kwiatów nastąpiło pokłonienie się pocztów sztandarowych Gminy Kostrzyn, Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Rady Rzemiosła w Kostrzynie. Na koniec wspólnie odśpiewano Rotę.
Po uroczystościach przedstawiciele kostrzyńskiego samorządu udali się złożyć
wiązanki oraz zapalić symboliczne znicze pamięci przy tablicach i pomnikach
poświęconych Powstańcom Wielkopolskim w Kostrzynie, Czerlejnie, Siedlcu,
Siekierkach Wielkich oraz Wiktorowie.
Z okazji 103. rocznicy Powstania Wielkopolskiego w ramach akcji „Świet(l)ne
Powstanie” Urząd Miejski w Kostrzynie został podświetlony w narodowych biało-czerwonych barwach.
UM Kostrzyn
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Ważna informacja odnośnie odbioru odpadów
komunalnych
Przypominamy, że opłaty z tytułu odbioru odpadów komunalnych należy dokonać na numery indywidualnych kont bankowych, które otrzymali Państwo korespondencyjnie, jako adresata wpisując Urząd Miejski w Kostrzynie, ul. Dworcowa 5,
62-025 Kostrzyn. Indywidualny numer konta znajdą Państwo
także na stronie eurzad.kostrzyn.wlkp.pl w zakładce Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany
miesiąc należy uiszczać do 15. dnia każdego miesiąca.
Harmonogram odbioru odpadów mogą Państwo sprawdzić
na stronie Wykonawcy: https://zys-harmonogram.smok.net.pl.
UM Kostrzyn
Graf. A. Bilska

Ulica Rzemieślnicza w Kostrzynie z nowym
oświetleniem!
Mieszkańcy ulicy Rzemieślniczej w Kostrzynie doczekali się
nowego oświetlenia.

Fot. UM Kostrzyn

Nowe oświetlenie w Sokolnikach Drzązgowskich!
Zainstalowano nowe oświetlenie w Sokolnikach Drzązgowskich. Inwestycja została zrealizowana z wniosku Radnego
Piotra Kotarskiego.

Fot. UM Kostrzyn

Rewitalizacja zbiornika wodnego w Trzeku na
ukończeniu!
W Trzeku powstaje kolejne miejsce nad wodą w naszej gminie,
które służyć będzie mieszkańcom tej miejscowości do celów
rekreacyjnych.

Fot. UM Kostrzyn
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Jak minął 2021 rok w Lokalnej Grupie Działania
„Trakt Piastów”?

Fot. LGD „Trakt Piastów”

Fot. LGD „Trakt Piastów”
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Działania minionego roku nadal odbywały się w cieniu pandemii. Priorytetem zawsze jest zapewnienie bezpieczeństwa
uczestnikom wydarzeń. Również zmienność przepisów i ograniczeń wpływała na planowanie projektów, zwłaszcza międzynarodowych.
13 czerwca minionego roku to była słoneczna niedziela. Na
zakończenie projektu współpracy z LGD „ Z Nami Warto” i Lider
Zielonej Wielkopolski, mającego na celu promowanie turystyki rowerowej wokół trzech piastowskich grodów: Grzybowo,
Giecz i Ostrów Lednicki, LGD „Trakt Piastów” zorganizowała rodzinny rajd rowerowy z Pobiedzisk do Dziekanowic, z przystankiem w Lednogórze. Celem tej wyprawy była również promocja powstałych w ramach projektu wiat rowerowych zlokalizowanych m.in właśnie w Pobiedziskach oraz Lednogórze.
Pozostałe wiaty stanęły w Kostrzynie oraz Krerowie.
Na starcie rajdu stanęły całe rodziny, grupy znajomych, jak
i osoby indywidualne. Każdy z uczestników otrzymał pakiet
gadżetów rowerowych, przewodnik rowerowy, a na mecie
nad jeziorem lednickim – posiłek regeneracyjny.
Niezwykle intensywnie odbywała się również realizacja międzynarodowego projektu współpracy pt. „Kobiety aktywne
w społeczeństwie”. Panie z obszaru LGD „Trakt Piastów” oraz
z obszaru irlandzkiej LGD NEWKD z Tralee, które zgłosiły się do
udziału w projekcie, zostały podzielone na 3 grupy: rolniczek,
wytwórczyń oraz przedsiębiorczyń, dla których przygotowano warsztaty. Ze względu na sytuację epidemiczną wszystkie
warsztaty oprócz ostatniego odbyły się online. Każda zakwalifikowana osoba uczestniczyła w dwóch warsztatach odpowiednich dla danej grupy. Tematy warsztatów zależały od
przynależności do jednej z ww. grup. Zakres tematyczny
warsztatów: grupa Rolniczki: Warsztat z samorozwoju, Permakultura; grupa Wytwórczynie: Marketing internetowy, Warsztat z samorozwoju; grupa Przedsiębiorcy: Marketing internetowy, Negocjacje w biznesie. Odbyło się łącznie 6 warsztatów.
W spotkaniach wzięło udział 49 kobiet.
W kolejnym etapie projektu odbyły się 3 wizyty w Irlandii
w terminach: 13-16 września, 27-30 września, 18-21 października oraz 3 wizyty z Irlandii w terminach: 4-7 października,
11-14 października, 8-12 listopada. Panie brały udział
we wspólnych warsztatach, pokazywały swoje firmy, warsztaty i gospodarstwa, poznawały kulturę i planowały działania na
przyszłość. Z przeprowadzonej wśród uczestniczek ankiety
wynika, iż jest oczekiwanie, aby była możliwość kontynuowania działań aktywizujących i podnoszących kompetencje
kobiet.
W dniach 27 września – 1 października 2021 roku w ramach
polsko-fińskiego projektu współpracy pt. „Dziedzictwo lokalne w oczach młodych mieszkańców obszaru LGD” grupa animatorów kultury z obszaru działania LGD „Trakt Piastów” odwiedziła partnerów projektu współpracy Rieska – Leader, Leader Pirityiset oraz Keskipiste-Leader w Finlandii. Przedstawiciele lokalnych organizacji z obszaru działania LGD „Trakt Piastów” (Stowarzyszenie „Kasztelania Ostrowska”, Gminny Ośrodek Kultury „SOKÓŁ” w Czerwonaku oraz Muzeum Pierwszych
Piastów” na Lednicy) uczestniczyli w 5-dniowym wyjeździe do
Finlandii. Celem projektu jest propagowanie dziedzictwa lokalnego z wykorzystaniem dobrych praktyk partnerów projektu, szczególnie wśród młodzieży.

Natomiast w dniach 26-27 października polscy animatorzy
kultury pokazywali swoje metody i miejsca pracy fińskim partnerom. Po Skansenie w Dziekanowicach w niezwykle ciekawy
sposób oprowadził Paweł Bąkowski, pracownik Muzeum
Pierwszych Piastów na Ostrowie Lednickim. Następnie w klubie Kogucik w Potaszach czerpanie papieru i sitodruk przybliżyły Joanna Synowiec i Angelika Paruzel z koleżankami z GOK
Sokół. W Koziegłowach uczestnicy spróbowali sił na ukulele –
warsztat i koncert poprowadził Tomasz Grdeń, a dzień zakończono w Osadzie Leśnej „Trzy Dęby”, gdzie członkowie stowarzyszenia Kasztelania Ostrowska, prowadzeni przez Macieja
Jędrzejczaka, przybliżyli dziedzictwo kulinarne.
Kolejny etap projektu odbędzie się w tym roku – tym razem
polska młodzież weźmie udział w festiwalu kulturalnym w Finlandii, a fińską młodzież zaprosimy na teren LGD „Wrota Wielkopolski”.
W dniach 22-24 września 2021 roku pracownicy biura oraz
członkowie i partnerzy LGD „Trakt Piastów” udali się na wyjazd
studyjny na Śliwkowy Szlak (Beskid Wyspowy) do miejscowości Iwkowa, by poznać walory, sposób promocji obszaru i lokalnych produktów. Wizyta ta ma pomóc przygotować się LGD
„Trakt Piastów” do lepszej promocji owoców wielkopolskich.
W 2021 roku LGD przeprowadziła nabory wniosków na następujące przedsięwzięcia: Rozwijanie działalności gospodarczej,
Informowanie o obszarze, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz Zachowanie dziedzictwa lokalnego.
W 2022 roku zostaną przeprowadzone nabory wniosków na
przedsięwzięcie: Podejmowanie działalności gospodarczej,
Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej
infrastruktury rekreacyjnej lub turystycznej lub kulturalnej obszaru oraz koncepcje Smart Village.
Wszelkie informacje na temat działań realizowanych przez
LGD „Trakt Piastów” dostępne są na stronie internetowej:
www.lgdtraktpiastow.pl.

Fot. LGD „Trakt Piastów”

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Kostrzyn
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do zbycia w formie darowizny
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.
2021 r. poz. 1899 ze zm.) Burmistrz Gminy Kostrzyn ogłasza, co
następuje: z zasobu nieruchomości Gminy Kostrzyn przeznaczona została do zbycia w formie darowizny nieruchomość
oznaczona w ewidencji gruntów jako działki: nr 11/3 o pow.
6208 m2, nr 11/4 o pow. 3016 m2, położone w obrębie Iwno,
gmina Kostrzyn, powiat poznański, woj. wielkopolskie, dla
których prowadzona jest KW PO1F/00025428/1.
Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz sporządzonego wykazu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kostrzynie, ul. Dworcowa 5. Ogłoszenie dostępne jest również na stronie internetowej
www.kostrzyn.wlkp.pl oraz BIP.
Szczegółowe informacje można uzyskać także pod nr. tel.
61 8178 565 wew. 13 oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Kostrzynie, ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn.

Graf. Ł. Szał
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Z obrad
Rady
- zmian w budżecie gminy Kostrzyn na 2021 rok – m.in. dochody budżetu zwiększono o kwotę 103 512,00 zł do kwoty
129 642 713,39 zł, dochody bieżące zwiększono o kwotę
66 748,60 zł, wydatki budżetu zwiększono o kwotę
103 512,00 zł do kwoty 125 157 727,42 zł, wydatki bieżące
zwiększono o kwotę 609 372,55 zł, wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 505 860,55 zł;
- zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kostrzyn na
lata 2021-2041, w związku ze zmianą budżetu dokonano
zmian w WPF;
- udzielenia pomocy finansowej w 2022 roku dla Powiatu
Poznańskiego na pokrycie kosztów zlecenia wykonywania
zadań izby wytrzeźwień – w kwocie 35 921,00 zł;
- zmiany uchwały nr XXXVII/314/2017 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z 26 października 2017 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 2514 P i 2439 P –
przejęcie zadania nastąpi na okres do 31 grudnia 2023 roku;
- uchwalenia aktualizacji „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2024” – aktualizacja wynika ze zmian kwoty
oraz zaplanowanie nowych inwestycji finansowanych ze środków własnych w roku 2021 i 2022, wystąpienie zmian w wieloletnim planie spowodowało konieczność uaktualnienia planu
będącego w toku realizacji;
- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Kostrzyn
na 2022 rok;
- upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kostrzynie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, o których mowa w ustawie
o systemie oświaty;
- upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kostrzynie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu
administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii
elektrycznej, o której mowa w ustawie Prawo energetyczne,
zamieszkałych na terenie Gminy Kostrzyn;
- utworzenia Zespołu Samorządowych Żłobków w Kostrzynie
i nadania mu statutu – utworzono gminną jednostkę budżetową o nazwie Zespół Samorządowych Żłobków w Kostrzynie, zwaną dalej „Zespołem”, w skład Zespołu wchodzą następujące żłobki: 1) Żłobek w Kostrzynie w siedzibą w Kostrzynie
przy ul. Powstańców Wielkopolskich 28D, 2) Żłobek w Siekierkach Wielkich w siedzibą w Siekierkach Wielkich przy ul. Grabowa 3. Zespół rozpoczyna działalność statutową z dniem
1 lutego 2022 r. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku
o opiece nad dziećmi do lat 3 konieczne jest nadanie statutu
dla nowo utworzonej jednostki;
- ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, oraz ustalenia wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki
i maksymalnej opłaty za wyżywienie w Żłobkach działających
w ramach Zespołu Samorządowych Żłobków w Kostrzynie;
- emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
– Gmina Kostrzyn wyemituje obligacje komunalne na okazicie12

XLIV sesja Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn odbyła się
30 grudnia 2021 roku, radni podjęli uchwały w sprawie:

la w łącznej liczbie 10 800 sztuk o wartości nominalnej
1 000,00 PLN każda, na łączną kwotę 10 800 000,00 PLN. Obligacje wyemitowane zostaną w 2022 roku w 3 seriach, każda na
kwotę 3 600 000,00 PLN, cena emisyjna jednej obligacji będzie
równa 1 000,00 PLN, obligacje nie będą zabezpieczone, emisja
obligacji ma na celu pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2022 roku związanego z wydatkami majątkowymi;
- ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunalnego w Kostrzynie – ustalono stawkę jednostkową dotacji
przedmiotowej do 1 wozokilometra w lokalnych przewozach
pasażerskich realizowanych przez operatora – Zakład Komunalny w Kostrzynie na terenie miasta i gminy Kostrzyn, na
2022 rok w wysokości 6,46 zł, w związku z tym, że Rada Miejska Gminy Kostrzyn podjęła decyzję, iż gminne przewozy pasażerskie będą nieodpłatnymi zachodzi konieczność sfinansowania w całości kosztów organizacji i realizacji w/w przewozów w kwocie 1 874 046,00 zł;
- zmiany uchwały nr XXXII/292/2021 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego – Wniosek
o wypłatę dodatku energetycznego został zmieniony w zakresie adresata, do którego kierowany jest wniosek oraz administratora danych osobowych RODO. Od stycznia 2022 roku dodatek energetyczny wypłacany będzie w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Kostrzynie. Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne rada gminy określa, w drodze uchwały, wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego;
- zmiany uchwały nr XXXV/311/2021 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie określenia wzoru
wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy - wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
i deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego za okres
3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek
mieszkaniowy zostały zmienione w zakresie administratora danych osobowych RODO. Od stycznia 2022 roku dodatek mieszkaniowy przyznawany będzie w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Kostrzynie, zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych
rada gminy określa, w drodze uchwały, wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzór deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy;
- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kostrzyn
na lata 2022-2041 obejmującej dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie
nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty
długu oraz ustalającej wieloletnie przedsięwzięcia finansowe;
- uchwały budżetowej na rok 2022 – ustalającej dochody budżetu w łącznej kwocie 91 193 621,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 86 556 951,16 zł, dochody majątkowe w kwocie
4 636 669,84 zł oraz wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej
kwocie 113 821 000,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie
85 668 225,16 zł wydatki majątkowe w kwocie 28 152 774,84 zł.
Więcej na www.kostrzyn.wlkp.pl (zakładka BIP).
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Z teki regionalisty
Kazimierz Matysek
o historii
NIE ZGINIE PAMIĘĆ O BOHATERACH POWSTANIA
WIELKOPOLSKIEGO W GMINIE KOSTRZYN
Po zakończeniu działań zbrojnych powstańcy wielkopolscy,
chcący pielęgnować pamięć o powstaniu, zaczęli się zrzeszać.
3 września 1922 roku odbyło się zebranie założycielskie Towarzystwa Uczestników Powstania w Wielkopolsce 1918/19 roku,
którego prezesem wybrano Józefa Wadyńskiego. Wśród członków tego towarzystwa zrodził się pomysł budowy pomnika poległych powstańców, którego ideę podjęło po przeorganizowaniu się 14 października 1923 roku Towarzystwo Powstańców
i Wojaków im. Księcia J. Poniatowskiego, skupiające 76 członków.
Staraniem weteranów powstania i obywatelstwa miasta Kostrzyna 27 grudnia 1923 roku na cmentarzu parafialnym, tuż
przy głównej alei obok grobów powstańców, poświęcony został
pierwszy pomnik poległych za wolność. Był to monument ok.
4 m wysokości, zbudowany z kamieni granitowych. W jego górnej, węższej części umocowana była marmurowa tablica z napisem: „1918 + 1919 Powstańcom poległym za Wiarę i Ojczyznę –
Wdzięczni Rodacy”. Na drugiej tablicy – zgodnie z wolą rodzin –
umieszczonych zostało 13 nazwisk poległych powstańców i wojaków z wezwaniem: „Niech spoczywają w pokoju!”.
Wybrany w 1924 roku nowy zarząd Towarzystwa Powstańców
i Wojaków wystąpił z inicjatywą ufundowania własnego sztandaru. Pomysł został spełniony 18 lipca 1926 roku podczas polowej mszy św. na kostrzyńskim Rynku, w czasie której współorganizator oddziałów powstańczych ks. Henryk Fischbach poświęcił
nowy sztandar, przekazując go do rąk chorążego z czasów powstania, Jana Forszpaniaka.
W 1928 roku rodzina Stabrowskich, ówczesnych właścicieli Czerlejna, ufundowała przy drodze do Trzeka monumentalny obelisk
na pamiątkę dziesięciolecia oswobodzenia Polski w hołdzie powstańcom poległym za wolność Ojczyzny 1918-1928. Umieszczono na nim
orła w koronie, a po przeciwnej stronie płaskorzeźbę Matki Boskiej Częstochowskiej. Dziś stanowi on miejsce podniosłych uroczystości
patriotycznych w dniu 27 grudnia. Podczas
obchodów 15-lecia powstania wielkopolskiego
26 grudnia 1933 roku, w uznaniu zasług kostrzyńskiego proboszcza ks. Henryka Fischbacha – wręczono mu w imieniu Towarzystwa Powstańców czapkę kapelańską jako współorganizatorowi kompanii plutonu powstańczego.
Utworzone na początku lat trzydziestych w Kostrzynie koło Związku Weteranów Powstań Narodowych RP 1914-19 roku wystąpiło z inicjatywą utworzenia w nowej, powiększonej części
cmentarza kwatery powstańczej. W rocznicę
wymarszu kampanii Kostrzyńskiej 6 stycznia 1938 roku uroczyście ekshumowano i przeniesiono szczątki poległych powstań16

Ważnym elementem naszej lokalnej tradycji historycznej jest pamięć o wydarzeniach i ludziach z przeszłości. Uchwalenie przez Sejm RP pod koniec minionego roku dnia 27 grudnia – rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego – za
święto państwowe podniosło rangę tej
uroczystości w oczach obywateli, a Wielkopolan w szczególności.
Warto przypomnieć jak w ciągu minionych 103 lat społeczeństwo Kostrzyna
i okolic starało się upamiętnić zjednoczenie Wielkopolski z niepodległą Polską
dzięki przelanej krwi naszych bohaterów w postaci pomników, płyt nagrobkowych, tablic czy innych obiektów.
Już 12 lutego 1919 roku mieszkańcy
Kostrzyna wzięli udział na cmentarzu
w uroczystości pogrzebowej poległych
na froncie 3 powstańców, których towarzysze broni pożegnali salwą honorową.
Rok później poległo na polu chwały
2 braci Buśków, którym rodzina wystawiła 24 grudnia 1920 roku na kostrzyńskim
cmentarzu pomnikowy grobowiec z napisem „Cześć Pamięci Bohaterów!”.

Poświęcenie sztandaru Powstańców Wielkopolskich, 1926

ców z naszego miasta do wspólnego grobowca, w którym spoczęli: Władysław Małecki, Stanisław Drzażdżyński, Franciszek Nowak, Włodzimierz
Miklaszewski, Józef Szymanowski oraz Piotr Prętkowski. Nad grobowcem wzniesiony był strzelisty obelisk zwieńczony krzyżem oraz płaskorzeźbą orła u podstawy. Zniszczony przez okupantów obelisk zastąpiono
po wojnie kamiennym krzyżem pochodzącym z 1901 roku. W powiększonej w 1945 roku kwaterze bohaterów spoczęli pomordowani
w 1939 roku mieszkańcy Kostrzyna i okolic, a także zmarli po wojnie powstańcy. U podnóża krzyża umieszczono tablicę z nazwiskami ofiar
hitleryzmu, w tym 12 powstańców. Podobna tablica znalazła się
w 1946 roku w Domu Katolickim. Nad odtworzonym po zburzeniu przez
Niemców grobowcu poległych powstańców wielkopolskich góruje betonowy krzyż w kształcie Krzyża Walecznych z orłem w koronie i napisem
„Polegli na polu chwały 1919-1920”. Na płytach przykrywających groby
wyryto krzyż Virtuti Militari, odznakę Wojsk Wielkopolskich oraz Wielkopolski Krzyż Powstańczy.
Pamięć o bohaterach Powstania Wielkopolskiego w okresie powojennym
podtrzymywali sami żyjący powstańcy należący do Związku Powstańców
Wielkopolskich Koło Kostrzyn, którego prezesem był Władysław Kwiatkowski. Dzięki nim 4 lipca 1948 roku miało miejsce uroczyste poświęcenie
nowego sztandaru Związku Powstańców z udziałem ks. proboszcza Tadeusz Peika, burmistrza Ignacego Szeszuły, powstańców i ich rodzin.
Kiedy w następnych latach powołano organizację kombatancką Związek
Bojowników o Wolność i Demokrację działali tam nadal jako Komisja Środowiskowa Powstańców Wlkp. 1918-1919. Wspólnie z Komitetem Obywatelskim 27 grudnia 1958 roku urządzono uroczysty obchód 40. rocznicy Powstania Wielkopolskiego wraz z pochodem przez miasto na cmentarz i apelem poległych. W tym samym roku pierwsi powstańcy odznaczeni zostali Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
Chociaż szeregi powstańcze były coraz mniej liczne, nie zapomniano
o przekazywaniu młodemu pokoleniu chlubnych tradycji powstania,
które zdecydowało o złączeniu Wielkopolski z Macierzą. Przedstawiciele
rodzin powstańczych i sami powstańcy czynnie przyczynili się do pobudowania w 1968 roku na kostrzyńskim Rynku i odsłonięcia 20 października pomnika walki i męczeństwa. Stanął on w miejscu uświęconym
krwią męczeńską rozstrzelanych 20 października 1939 roku przez hitlerowców obywateli Kostrzyna i okolic. Dziesięć lat później, w 60. rocznicę
Powstania Wielkopolskiego, to jest w 1978 roku pobudowany został pomnik Powstańców Wielkopolskich przy ulicy o tej samej nazwie. Ma on
kształt obelisku kamiennego o szerszej podstawie. Do górnego głazu
przymocowany jest stylizowany krzyż powstańczy z czarnej blachy, a niżej również blaszana tablica w hołdzie powstańcom z kompanii i plutonu
kostrzyńskiego. Kolejna tablica upamiętniająca czasy powstania 19181919 roku odsłonięta została w 1983 roku na wschodniej pierzei Rynku,
na kamienicy pod nr 2, z tekstem: „W tej kamienicy w okresie Powstania
Wielkopolskiego 1918/19 mieściło się Biuro Werbunkowe oraz odwach
powstańczy ochotników z Kostrzyna”. Przed kilku laty przyjął się w Kostrzynie zwyczaj zakładania przez młodzież biało-czerwonych wstążek
na nagrobkach powstańczych przed kolejną rocznicą tego zrywu patriotycznego.
Najsilniejszym impulsem pobudzającym zainteresowanie społeczności
naszej gminy były obchody 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Na przełomie 2018 i 2019 roku oprócz uroczystości gminnych, szkolnych, kościelnych i innych trwałą pamiątką po tych dniach są odnowione
nagrobki powstańcze, nowe obiekty takie jak mural ze sceną batalistyczną na budynku sali gimnastycznej Szkoły Nr 1 w Kostrzynie czy tablica na
ratuszu kostrzyńskim, nadanie nazwy Rondu Józefa Wadyńskiego, odnowienie pomnika powstańców. Wieś Siekierki Wielkie doczekała się Skweru Powstańców Wielkopolskich wraz z pamiątkowymi tablicami oraz obelisku na cmentarzu. Nowe obeliski powstały też przy kościele św. Mikołaja
w Siedlcu oraz na skwerku w Wiktorowie. Symboliczny nagrobek por. Józefa Wadyńskiego stanął w Kostrzynie. Całkowicie odnowiono nagrobek
ppłk. I. Mielżyńskiego, pułkownika Zygmunta Studzińskiego w Iwnie oraz
pomnik w Czerlejnie.

Pierwszy pomnik Powstańców Wielkopolskich, 1923

Pomnik Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu
w Kostrzynie, 1938

Pomnik Powstańców Wielkopolskich z 1978 roku
przy ul. Powstańców Wielkopolskich
Fot. Archiwum Izby Muzealnej

17

Ekoporadnik
Oznaczenia na opakowaniach – część 1
W pierwszych numerach „Ekoporadnika” w 2022 roku zajmiemy się tematem oznaczeń
na opakowaniach. Inspiracją do rozpoczęcia cyklu artykułów, dotyczących tego właśnie
tematu, był artykuł dotyczący greewashingu, czyli „zielonego oszustwa” (zainteresowanych odsyłam do listopadowego numeru). Nie obietnice producentów, ale oznaczenia
na opakowaniach są najlepszym źródłem informacji o produkcie, dlatego w najbliższych wydaniach postaram się krótko omówić różne symbole, które najczęściej pojawiają się na opakowaniach produktów spożywczych, kosmetykach czy sprzęcie elektronicznym. Mam nadzieję, że ten krótki przewodnik będzie dla Was – drodzy Czytelnicy
– przydatny i ułatwi dokonywanie wyborów zakupowych w przyszłości bądź ułatwi segregację odpadów. Zapraszam do lektury!
Opakowanie nadaje się do recyklingu
Ten symbol pojawia się bardzo często na różnego rodzaju opakowaniach, najczęściej plastikowych. Oznacza, że opakowanie produktu może zostać poddane recyklingowi,
a więc powinniśmy umieścić go w odpowiednim pojemniku na odpady: żółtym, zielonym
bądź niebieskim. Dzięki temu mamy pewność, że zużyty produkt zostanie dobrze zagospodarowany. Przykładowo coraz więcej butelek zostaje wyprodukowanych z plastiku,
który wcześniej był poddany recyklingowi, a następnie odpowiednio przetworzony.
Zielony punkt
Znak ten często bywa mylony z wcześniejszym symbolem, ponieważ jest równie powszechny. Nie ma z nim jednak zbyt wiele wspólnego. Zielony punkt oznacza, że producent współfinansował funkcjonowanie systemu recyklingu odpadów, który w Polsce
jest tworzony przez firmę Rekopol Organizacja Odzysku S.A.
Dbaj o czystość
Kolejny często pojawiający się symbol przypomina nam o konieczności dbania o czystość środowiska, w którym funkcjonujemy. Znak wydaje się banalny, jednak porzucone
butelki, chusteczki czy wszechobecne w dobie pandemii maseczki ochronne pokazują,
że z dbałością o czystość bywa w miastach różnie. W naszej gminie sukcesywnie zwiększa się liczba koszy na odpady. Pamiętajmy, aby puste opakowania trafiały właśnie do
nich. Śmieci nie tylko szpecą wizerunek miasta, ale także często są zagrożeniem dla dzikich zwierząt, takich jak ptaki czy jeże.
Opakowanie biodegradowalne
Jeszcze kilka lat temu znak o biodegradowalności opakowania nie był tak powszechny,
jak ma to miejsce dziś. Symbol ten oznacza, że opakowanie produktu może być poddane procesowi biodegradacji, a więc w odpowiednich warunkach ulegnie rozkładowi.
Ponadto tworzywo, z którego został wykonany produkt, nie uwalnia szkodliwych substancji. Znak ten możemy dostrzec np. na biodegradowalnych workach na śmieci, jednorazowych sztućcach czy pudełkach cateringowych. Nie oznacza on jednak, że każdy
taki produkt należy umieścić w koszu na odpady bio. Zanieczyszczone produkty typu
biodegradowalne pieluchy należy wyrzucić do pojemnika na odpady zmieszane.
Nie wyrzucaj do kosza
Symbol ten najczęściej dostrzeżemy na urządzeniach AGD, ale również na elektronicznych zabawkach czy po prostu na bateriach. Oznacza, że produkt nie może być umieszczony razem z innymi odpadami gospodarczymi, a więc przykładowo zepsute zabawki
dziecięce na baterie nie mogą zostać wyrzucone do kosza z odpadami zmieszanymi.
Baterie zawierają szereg niebezpiecznych substancji, które po uwolnieniu i zanieczyszczeniu składowiska śmieci mogą stanowić poważne zagrożenie pożarowe. Zużyte baterie najprościej wyrzucić do specjalnego pojemnika, który znajduje się w wielu sklepach
spożywczych na terenie naszej gminy. Natomiast zepsuty sprzęt elektroniczny należy
oddać do najbliższego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Dla mieszkańców naszej gminy będzie to punkt w Rabowicach przy ul. Świerkowej 17.
Temat oznaczeń na opakowaniach uważam za istotny dla procesu segregacji śmieci
i rozwijania ekologicznej świadomości, dlatego zasługuje na rozwinięcie. Kolejne oznaczenia w następnym wydaniu „Ekoporadnika”.
Ewelina Bulewicz
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Wieści
z Przedszkola nr 1
Grudzień to czas magiczny, również dla naszych przedszkolaków. Z początkiem grudnia najstarsze grupy – Misie oraz Pszczółki – wybrały się na plantację choinek w Pięczkowie, skąd przywieźli dwie piękne choinki, które ozdobiły nasz hol. 1 grudnia wszystkie grupy rozpoczęły wykonywanie zadań z kalendarza adwentowego, który znalazł
się w każdej sali. Zadania były bardzo przyjemne, a więc dzieci z radością je wykonywały i nie mogły doczekać się kolejnych dni.
Serduszka oraz Liski wybrały się do biblioteki. Została przeczytana im bajka pt. Kamyczek – Wesołych Świąt. Następnie zostali oprowadzeni po zakamarkach biblioteki, dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy i na pewno będą tam
stałymi gośćmi. W bibliotece mieści się również Kino za
Rogiem, nasze grupy 4-, 5- oraz 6-latków wybrały się na
bajkę pt. Ratujmy Mikołaja.
6 grudnia nasze przedszkolaki obchodziły Mikołajki.
Wszystkie grupy pięknie ozdobiły choinki i swoje sale. Dla
wszystkich dzieci Mikołaj zostawił słodkie upominki.
Serduszka, Pszczółki i Liski kontynuowały projekt o Dziesięciu Skarpetkach. Pszczółki realizują również projekt
„Dzieci uczą rodziców” oraz „Kodowanie na dywanie”. Dzieci z grupy Żabek poznały twórczość Wojciecha Fangora,
a następnie stworzyły piękne prace malowane na mleku.
Nasze Krasnoludki stworzyły tunel sensoryczny, podczas
przechodzenia uczyły się wyróżniać zmysły człowieka, bardzo zaciekawione chętnie pokonywały go kilkakrotnie.
Maluszki zakończyły realizację projektu „Akademia
Kici Koci”. Wykonały wszystkie zadania, które były w programie.
W połowie grudnia Święty Mikołaj wraz z Elfami zaprosili
Żabki, Biedronki, Serduszka i Liski do Świątecznej Krainy,
gdzie dzieci poznały zwyczaje bożonarodzeniowe w innych krajach. Wykonały śliczne
stroiki, które w każdym domu ozdobiły wigilijny stół. Nie zabrakło także spotkania
z Mikołajem, który wysłuchał marzeń naszych przedszkolaków.
Pszczółki oraz Misie przygotowały magiczne Jasełka dla rodziców, które mogli zobaczyć w przedszkolu. Pozostałe grupy również przygotowywały piękne występy, które
wysłaliśmy rodzicom.
W naszym przedszkolu odbyła się również świąteczna sesja zdjęciowa zorganizowana
przez Panią Justynę, dzieci chętnie pozowały, a rodzice dostali piękne zdjęcia.
21 grudnia odwiedził nas ktoś wyjątkowy, zjawił się gość, na którego wszystkie dzieci
czekały cały rok. Spotkanie z Gwiazdorem było wielkim przeżyciem. Każda grupa zaprezentowała krótki występ, a następnie otrzymała cudowne prezenty. Radość dzieci
była ogromna! W tym dniu każda sala była wypełniona radością, miłością i uśmiechem.
Cudowny czas spędziliśmy na wspólnej Wigilii, śpiewaniu kolęd i składaniu życzeń.
Z tym świątecznym nastrojem życzymy Państwu dobrego, Nowego 2022 Roku!

Fot. Przedszkole nr 1

Przedszkole nr 1

TERMINY ZBIOROWYCH AKCJI POBORU KRWI
ORGANIZOWANYCH PRZEZ KLUB HDK PCK W KOSTRZYNIE W 2022 ROKU
KOSTRZYN – MGOK – UL. POZNAŃSKA 33
27 lutego, 27 maja, 26 sierpnia, 25 listopada
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Kostrzyńskie
przysmaki
FASZEROWANA PAPRYKA
4 duże papryki
pół szklanki komosy ryżowej
kilka dużych pieczarek
puszka pomidorów krojonych
mała cukinia
cebula
czosnek
sól, pieprz
ulubione przyprawy

CIASTO CZEKOLADOWE
200 g masła
250 g czekolady
3 jajka
250 g cukru
135 g mąki pszennej
szczypta soli

Fot. N.M.

Komosę ryżową dokładnie opłukać pod wodą, ugotować
zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Odstawić do przestygnięcia. Cebulę drobno pokroić, podsmażyć na patelni. Dodać
1-2 ząbki czosnku przeciśnięte przez praskę lub drobno pokrojone. Cukinię pokroić drobno, dodać na patelnię i smażyć
do miękkości. Pieczarki także pokroić, na osobnej patelni smażyć z odrobiną wody. Po usmażeniu pieczarki dodać na patelnię z cukinią, dodać puszkę pomidorów, komosę ryżową, wymieszać i doprawić. Paprykę wydrążyć – odciąć górną część,
delikatnie wyciąć gniazda nasienne tak, by nie przeciąć powierzchni papryki. Farsz przełożyć do wnętrza papryk, przykryć górną częścią. Piec w 200 stopniach około 25-30 minut,
do przyrumienienia.

20

Masło roztopić z 200 g czekolady w garnku. Ubić jajka z cukrem, dolać czekoladę
i zmiksować na gładką masę. Do masy
dosypać powoli mąkę cały czas miksując,
dodać szczyptę soli. Gładką masę przelać
do blaszki wyłożonej papierem do pieczenia. Pozostałą czekoladę pokroić na
małe kawałki i obsypać powierzchnię
ciasta. Piec ok. 30 minut w 160 stopniach.
Smacznego!
N.M.

Rozmowa
na stronie

Z Joanną Sobik, koordynatorką Kina za Rogiem, o misji
lokalnego kina i planach z nim związanych rozmawiała
Ewelina Bulewicz z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Kostrzynie.

Ewelina Bulewicz: Od oficjalnego otwarcia Kina za Rogiem minęły trzy miesiące. Jak
sprawdza się ten nowy punkt na mapie Kostrzyna?
Joanna Sobik: Kostrzyńskie Kino za Rogiem zostało bardzo dobrze przyjęte przez
mieszkańców naszego miasta. Co miesiąc odwiedza nas blisko 500 widzów. Przez cały
czas mamy pełne obłożenie miejsc na seansach. Myślę, że cyfrowa jakość obrazu
i dźwięku oraz wygodne fotele i przytulne wnętrze robią wrażenie na naszych gościach.
EB: W repertuarze oprócz popularnych gatunków filmowych, takich jak bajka, dramat
czy komedia, zagościł cykl projekcji „Wielka Sztuka za Rogiem”. Skąd pomysł na łączenie
tradycyjnej sztuki filmowej z teatrem czy operą?
JS: Wyświetlając koncerty i spektakle operowe, chcemy umożliwić widzom dostęp do takich niecodziennych wydarzeń i pokazać, że nasze
kino to nie tylko filmy, ale także sztuka klasyczna, która stanowi prawdziwą ucztę dla duszy. Każdy może w kameralnym gronie przeżyć
i poczuć prawdziwą magię na koncertach czy operetkach. Bardzo dobrze przyjęły się w naszym kinie wydarzenia tego typu, widzowie są
zachwyceni, dlatego właśnie co najmniej raz w miesiącu będzie gościła
w naszym repertuarze „Wielka Sztuka za Rogiem”. W drugiej połowie
stycznia odbędzie się koncert noworoczny Andre Rieu i operetka Zemsta Nietoperza. Już teraz serdecznie zapraszam na te wydarzenia.
EB: Kino za Rogiem jest drugą po Kinie Lemoniada salą kinową w naszym mieście. Odmienny repertuar proponowany przez te dwa miejsca daje widzom swobodę wyboru. Kto najczęściej gości w Kinie za
Rogiem?
JS: Najczęściej w naszym kinie goszczą dzieci i młodzież. Przez całe trzy
miesiące naszej działalności odwiedziło nas bardzo dużo grup szkolnych i przedszkolnych. Na cotygodniowe seanse również odnotowujemy pełne obłożenie miejsc. Drugą grupą bardzo często odwiedzającą nasze kino są nasi
kochani seniorzy z lokalnych organizacji. Chwalą sobie w tym miejscu właśnie to, że
w kameralnym gronie i w przystępnej cenie mają zapewnioną chwilę relaksu.
EB: Pandemia mocno ograniczyła działalność kulturalną i przemysł filmowy w całej Polsce, jednak zdaje się, że lokalne kina mają się całkiem dobrze. Czy mieszkańcy Kostrzyna
chętnie przychodzą na seanse?
JS: Rzeczywiście pandemiczne obostrzenia ograniczyły działalność naszego kina,
w związku z czym mniej osób może nas odwiedzić jednorazowo. Jednak jeśli jest duże
zainteresowanie jakimś filmem, to po prostu powtarzamy go, żeby każdy chętny widz
mógł go obejrzeć. Uważam, że ludzie tak chętnie przychodzą do kina, bo kojarzy im się
z chwilą odskoczni i relaksu w tych trudnych dla wszystkich czasach.
EB: Dlaczego, Pani zdaniem, dostęp do kultury filmowej w małych miastach jest ważny?
JS: Dostęp do kultury filmowej jest bardzo ważny. Często właśnie bariery logistyczne
i finansowe decydują o tym, że mieszkańcy rezygnują ze wspólnego obcowania z kulturą. Nasze kino umożliwia mieszkańcom rozwijanie się i przeżycie niesamowitych wrażeń w kameralnym gronie i za naprawdę niewielkie pieniądze. To również świetna okazja do zacieśniania społecznych więzi.
EB: Jak widzi Pani przyszłość tego miejsca? Jakie są Pani plany i marzenia związane
z kinem w nowym roku?
JS: Moim planem jest na pewno dalsza kontynuacja cyklu „Wielkiej Sztuki za Rogiem”.
Poza tym niezmiernie ważna jest współpraca z moimi widzami, możliwość wyboru
przez nich filmów, jakie zagramy w kinie. Kostrzyńskie Kino za Rogiem można także
wynająć na „seans na życzenie”. Wówczas należy wybrać film z naszego katalogu na stronie www.kinozarogiem.pl, skontaktować się ze mną i ustalić dogodny termin. W naszej
sali kinowej istnieje również możliwość wyświetlenia własnych prezentacji multimedialnych. W ferie zimowe natomiast zapraszam na fotele dzieci i młodzież – zagramy dla
Was m.in. filmy Szajbus i pingwiny, Królowa śniegu, Misiek w Nowym Jorku i wiele innych.

Fot. J. Sobik
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Dobra książka
biblioteka poleca i zaprasza
Agnieszka Niedziałek, Robię włosing czyli Jak świadomie i skutecznie dbać o włosy, Wydawnictwo Foksal.
Wydobycie skrętu, hennowanie, OMO, silikony, miskowanie, plopping – istnieje niewielka szansa, że te pojęcia są ci już znane. Może nawet masz znajomych, których ogarnęła moda na włosing. Najprawdopodobniej
jednak OMO kojarzy ci się z proszkiem do pranie, a silikony z remontem łazienki. Na szczęście, ta książka jest
dla każdego. Uczy, systematyzuje wiedzę i dostarcza odpowiedzi na najbardziej palące pytania. Obowiązkowa pozycja dla tych, którzy o włosingu słyszą po raz pierwszy i dla tych, którzy uprawiają go od lat.
Katarzyna Misiołek, Śnieg otulił cię bielą, Wydawnictwo Filia.
Emocjonująca powieść o siostrzanej miłości, skrywanych tajemnicach, niszczącej namiętności i zbrodni
z bieszczadzkimi zaśnieżonym krajobrazami w tle. Martyna szuka prawdy o tym, co przed laty przytrafiło
się jej zmarłej w niewyjaśnionych okolicznościach siostrze. Komu może zaufać? Przystojnemu funkcjonariuszowi Straży Granicznej, w którym niespodziewanie się zakochała? Znajomej z dzieciństwa, goszczącej
ją w swoim domu czy dawnym przyjaciołom jej siostry Eweliny? Komu zależy na tym, żeby prawda nigdy
nie wyszła na jaw?
Iwona Banach, Gnomon i tajemnica starego domu, Wydawnictwo Juka.
Komedia kryminalno-przygodowa dla dzieci. Guśka, Ptyś i Leonek spędzają wakacje u ciotki w Bolesławcu.
Ciotka z racji wieku (około trzydziestu lat) zaczyna cierpieć na reumatyzm. A może to romantyzm…? Dzieci dokładnie nie wiedzą. Niezbyt też mogą zajmować się tak nieistotnymi sprawami. Stary, poniemiecki
dom ciotki okazuje się wcale nie taki nieciekawy, jak na początku zakładali, a mijani w progu włamywacze,
zmumifikowane szczury, bardzo zaangażowany i przystojny policjant spowodują, że z pewnością nie będą
się nudzić...

Szanowni Państwo, Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie pragnie poinformować, że nieustannie realizuje zadania na rzecz społeczności lokalnej, z zakresu pomocy społecznej. Osoby samotne, niepełnosprawne lub przebywające na kwarantannie mogą liczyć
na pomoc w dostarczeniu artykułów spożywczych i leków po wcześniejszym złożeniu zamówienia na nr telefonu: 61-81-88-860. Ponadto osoby, które nie są w stanie przygotować sobie samodzielnie ciepłego posiłku zawsze mogą zgłosić się do OPS i przy współpracy z firmą „Kamilek” Witolda Adamskiego, pomoc zostanie zrealizowana.
Z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku OPS przygotował dla seniorów, kombatantów oraz osób i rodzin najbardziej
potrzebujących 220 paczek świątecznych. Do akcji włączyła się także szkoła podstawowa w Siekierkach, która przygotowała świąteczne paczki dla 24 rodzin, a także ksiądz z parafii w Siedlcu i Urząd Gminy Kostrzyn. Grupa dzieci z Gminy Kostrzyn zadbała o sferę duchową świąt Bożego Narodzenia i przygotowała kartki świąteczne z życzeniami, których zwieńczeniem był piękny anioł.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Marlena Chłopicka

Z okazji Nowego Roku pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia. Niech rok 2022 będzie przepełniony radością, miłością
i wzajemnym szacunkiem. Życzymy Państwu każdego dnia dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń oraz wytrwałości
w dążeniu do realizacji celów. Niech każda chwila życia wywołuje na Państwa twarzach uśmiech i poczucie bezpieczeństwa.
Tego serdecznie Państwu życzą pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie

Komunikat
Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wlkp – Akademią
Z radością informujemy przyjaciół i sympatyków naszej szkoły oraz całe społeczeństwo, że Ministerstwo Edukacji i Nauki potwierdziło,
iż nasza Uczelnia spełnia wymogi, aby zostać Akademią Nauk Stosowanych. W dniu 1 grudnia 2021 roku Minister Edukacji i Nauki
wyraził zgodę na zmianę nazwy – Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej na nazwę Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej – Akademia Nauk Stosowanych.
Formalnie jako Akademia WWSSE w Środzie Wlkp. rozpocznie funkcjonowanie od 1 października 2022 roku. Uczelnia nasza została
w ten sposób wyróżniona spośród kilkuset wyższych Uczelni, a bycie Akademią Nauk Stosowanych daje nam dodatkowe przywileje.
Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej – Akademia Nauk Stosowanych
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Wieści
z biblioteki
Postanowienie na Nowy Rok: więcej czytać
U progu Nowego Roku większość osób robi podsumowania
i wyznacza sobie nowe cele i plany. Postanowienia noworoczne są tradycyjnym elementem naszego życia, dzięki któremu
można rozpocząć nowy etap, wejść na nieznaną ścieżkę albo
poprawić to, co do tej pory szwankowało. Doskonałym postanowieniem noworocznym jest zapisanie się do biblioteki
i nadrobienie zaległości czytelniczych. Wypożyczanie książek
to prosta, a zarazem przyjemna sprawa, zwłaszcza dla tych,
którzy lubią „krążyć” między półkami.
Naszymi czytelnikami mogą zostać zarówno mieszkańcy naszej gminy, jak i osoby spoza niej. Przy zapisie otrzymuje się
kartę biblioteczną, która posiada kod kreskowy umożliwiający
identyfikację wypożyczającego. Kartę należy zawsze okazać
podczas wizyty w bibliotece. Nie jest ona potrzebna w przypadku, gdy się tylko oddaje książki. Odczyt danych z karty
ogranicza całkowicie możliwość pomyłki w przypadku, gdy
w bazie danych znajdą się czytelnicy o takich samych imionach i nazwiskach, usprawnia proces wypożyczania. Na koncie można mieć jednocześnie do 10 woluminów (w razie uzasadnionej potrzeby czytelnikom dotrzymującym terminów
zwrotu zwiększamy limit), przez okres 35 dni, który można
przedłużyć, jeśli na daną pozycję nie czeka ktoś inny.
Biblioteka Publiczna w Kostrzynie oraz filie biblioteczne oferują bogaty wachlarz książek z wielu zakresów tematycznych.
Książki można rezerwować telefonicznie: 61 8178 382 lub mailowo wypozyczalnia@biblioteka-kostrzyn.pl, dzieci@biblioteka-kostrzyn.pl.

Fot. M. Kemnitz

Małgorzata Kemnitz

Wystawa dawnych pocztówek
bożonarodzeniowych
W Izbie Muzealnej Ziemi Kostrzyńskiej zorganizowana została
wystawa dawnych pocztówek bożonarodzeniowych i noworocznych. Zbiory pochodzą z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Tematyka pocztówek obejmuje sceny religijne,
świąteczne obrzędy czy zimowe krajobrazy. Pojawiają się także takie, na których widnieją motywy patriotyczne. Na niektórych kartach zapisane są słowa kolęd. Na szczególną uwagę
zasługują pocztówki artysty Włodzimierza Tetmajera.
Wystawa będzie czynna do końca stycznia.

Fot. M. Kemnitz

Małgorzata Kemnitz
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Strażackie
wydarzenia
Interwencje strażaków z Gminy Kostrzyn:
2 grudnia – druhny i druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kostrzynie oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza oddali
hołd strażakom ochotnikom, którzy ponieśli śmierć w wypadku samochodu bojowego, jadąc do akcji ratowniczej („Minuta
dla druhów z Czernikowa”).
4 grudnia – zabezpieczenie miejsca kolizji drogowej z udziałem auta osobowego na trasie S5 w kierunku Poznania (przed
węzłem Strumiany). Kierująca samochodem osobowym straciła panowanie nad pojazdem i zjechała na pobocze drogi,
w wyniku czego auto uderzyło w barierę energochłonną.
W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń.
6 grudnia – zabezpieczenie lądowiska Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego i pomoc pogotowiu w miejscowości Gwiazdowo; zabezpieczenie miejsca kolizji drogowej z udziałem dwóch
samochodów osobowych na trasie DK92 w Kostrzynie, odłączenie akumulatorów, neutralizacja płynów eksploatacyjnych.
13 grudnia – pomoc policji i rozpoznanie zagrożenia w miejscowości Sanniki. Po dotarciu na miejsce zastano auto osobowe w rowie. Brak osób podróżujących pojazdem.
18 grudnia – zabezpieczenie lądowiska Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Gwiazdowo.
25 grudnia – zabezpieczenie miejsca wypadku drogowego
na trasie S5 w kierunku Poznania na wysokości miejscowości
Iwno. W zdarzeniu udział brało pięć samochodów osobowych,
trzy osoby zostały poszkodowane i przetransportowane do
szpitala. W trakcie prowadzonych działań doszło do kolejnego
zdarzenia, w wyniku którego jedna z osób została poszkodowana i przewieziona do szpitala.
26 grudnia – zabezpieczenie miejsca kolizji drogowej w Siekierkach. Kierowca samochodu osobowego stracił panowanie
nad pojazdem i wpadł w poślizg. Auto staranowało skrzynki
gazowe i elektryczne oraz uszkodziło ogrodzenia posesji.
30 grudnia – pomoc ZRM w przeniesieniu chorej osoby do
karetki w Gwiazdowie.

Fot. OSP Kostrzyn

10 grudnia – zabezpieczenie miejsca
wypadku drogowego z udziałem dwóch
samochodów ciężarowych na DK92
w miejscowości Siedlec. W wyniku zdarzenia jedna osoba została poszkodowana
i przetransportowana do szpitala przez Zespół Ratownictwa Medycznego. Na miejsce
wezwane zostały specjalistyczne zastępy
Państwowej Straży Pożarnej Grupa Ratownictwa Technicznego oraz Ratownictwa
Chemicznego; gaszenie pożaru samochodu osobowego na parkingu przy jednym
z marketów na terenie Kostrzyna.

Ryszard Kubiak
Prezes ZOMGZOSP RP w Kostrzynie

Nie żyjemy, aby umierać... ale umieramy, aby żyć wiecznie.
M. Buchberger

Szymonowi Frąckowiakowi
Radnemu Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn oraz Sołtysowi Sołectwa Skałowo
wyrazy szczerego współczucia oraz głębokiego żalu
z powodu śmierci

Taty
składają
Burmistrz Gminy Kostrzyn
Szymon Matysek
Zastępca Burmistrza Gminy Kostrzyn
Waldemar Biskupski
wraz z Pracownikami Urzędu Miejskiego w Kostrzynie

28

Nie żyjemy, aby umierać... ale umieramy, aby żyć wiecznie.
M. Buchberger

Dorocie Sobczak
Pracownikowi Urzędu Miejskiego w Kostrzynie
wyrazy szczerego współczucia oraz głębokiego żalu
z powodu śmierci

Mamy
składają
Burmistrz Gminy Kostrzyn
Szymon Matysek
Zastępca Burmistrza Gminy Kostrzyn
Waldemar Biskupski
wraz z Pracownikami Urzędu Miejskiego w Kostrzynie

Z kroniki policyjnej

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 2 stycznia
2022 roku odeszła na zajęcia na "wiecznym uniwersytecie" nasza najstarsza, a jednocześnie jedna z najbardziej aktywnych i lubianych słuchaczek

Nietrzeźwy kierujący.
2 grudnia w miejscowości Wróblewo zatrzymany został
47-letni kierujący samochodem osobowym marki Fiat. Powodem kontroli drogowej było podejrzenie prowadzenia
auta w stanie nietrzeźwości. I tym razem podejrzenie się
potwierdziło, ponieważ kierujący znajdował się w stanie
nietrzeźwości wynoszącym prawie 2 promile alkoholu we
krwi. Kierowca za swój czyn odpowie przed Sądem.

Ś.P.
Basia Nowakowska

Kradziony pojazd.
3 grudnia, po uprzednim otrzymaniu informacji, funkcjonariusze Zespołu Kryminalnego na jednej z posesji
ujawnili pojazd marki VW, poszukiwany jako utracony na
terenie Niemiec. Postępowanie w tej sprawie prowadzi
KP w Kostrzynie.
Kierowała groźby karalne przy użyciu siekiery i noża.
5 grudnia w miejscowości Buszkówiec zatrzymana została 38-letnia mieszkanka gminy, która przy użyciu noża
oraz siekiery groziła pozbawieniem zdrowia i życia swojemu mężowi, czym wzbudziła w zagrożonym uzasadnioną obawę spełnienia swoich gróźb. Sprawczyni za
swój czyn odpowie przed Sądem.
Naruszenie czynności narządu ciała.
7 grudnia w miejscowości Siekierki Wielkie zatrzymany
został 41-letni mieszkaniec gminy, który poprzez uderzenia pięścią po całym ciele, szarpanie, ciągnięcie za włosy
spowodował naruszenie czynności narządu ciała u pokrzywdzonej na czas nie dłuższy niż 7 dni. Postępowanie
w tej sprawie prowadzi KP w Kostrzynie.
Napaść na policjantów.
11 grudnia w miejscowości Kostrzyn zatrzymany został
25-letni mieszkaniec gminy, który podczas interwencji,
poprzez zadawanie uderzeń nogą i rękoma, naruszył nietykalność cielesną interweniujących policjantów oraz groził im pozbawieniem życia oraz pobicia, czym wzbudził
u pokrzywdzonych policjantów uzasadnioną obawę ich
spełnienia.
Napaść na ulicy.
19 grudnia w miejscowości Gułtowy zatrzymany został
45-letni mieszkaniec gminy, który poprzez uderzenia butelkami oraz drewnianą pałką spowodował naruszenie
czynności narządu ciała u pokrzywdzonego, na czas dłuższy niż 7 dni. Sprawca za swój czyn odpowie przed Sądem.
Kolejny nietrzeźwy kierujący.
26 grudnia w miejscowości Siekierki Wielkie zatrzymany
został 31-letni kierujący samochodem osobowym marki
Peugeot. Kierujący wcześniej rozbił swój samochód na
pobliskim ogrodzeniu oraz skrzynce prądowej. Po przybyciu na miejsce policjanci poddali mężczyznę badaniu
na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Kierujący znajdował się w stanie nietrzeźwości wynoszącym
ponad 1,5 promila alkoholu we krwi. Kierowca za swój
czyn odpowie przed Sądem.

Basiu będzie nam Ciebie bardzo brakowało. Żegnamy
Ciebie. Spoczywaj w pokoju.
Zarząd Kostrzyńskiego Uniwersytetu Każdego Wieku

Serdeczne „Bóg zapłać” za udział w ostatnim pożegnaniu mojej mamy, teściowej, babci, prababci, praprababci, siostry, szwagierki i cioci

Ś.P.
Joanny Ławickiej
za modlitwy, ofiarowane msze św. i kwiaty
składa Córka z Rodziną

Poruszeni wiadomością o śmierci

Ś.P.
Teresy Chudzińskiej
wieloletniej Przewodniczącej Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Kostrzynie składamy Panu
Janowi Chudzińskiemu oraz Rodzinie wyrazy głębokiego współczucia
Zarząd i Członkowie PZERiI w Kostrzynie

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej...
Rodzinie i Bliskim
wyrazy szczerego współczucia oraz głębokiego żalu
z powodu śmierci

Andrzeja Garczyka
Długoletniego Pracownika Urzędu Miejskiego
w Kostrzynie
składają
Burmistrz Gminy Kostrzyn
Szymon Matysek
Zastępca Burmistrza Gminy Kostrzyn
Waldemar Biskupski
wraz z Pracownikami Urzędu Miejskiego w Kostrzynie

Nie żyjemy, aby umierać... ale umieramy, aby żyć wiecznie.
M. Buchberger

Szymonowi Frąckowiakowi
Radnemu Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn oraz Sołtysowi Sołectwa Skałowo
wyrazy szczerego współczucia oraz głębokiego
żalu z powodu śmierci

Taty
składa
Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
Grzegorz Banaszak
wraz z Radnymi Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
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Kronika
sportowa
Wojciech Niedziela został podwójnym
wicemistrzem Polski!
Mieszkaniec Siekierek Wojtek Niedziela w niedzielę 19 grudnia
w Łodzi podczas Mistrzostw Polski Seniorów Kata w Karate zajął drugie miejsce zarówno w swojej kategorii wiekowej – Junior (do 18. roku życia), jak i w kategorii seniorskiej. Warto dodać, że jest to wyjątkowe osiągnięcie, ponieważ szesnastoletni
mieszkaniec Gminy Kostrzyn, podopieczny trenera Marka
Pawlaczyka reprezentujący DYNAMIC Akademia Karate, jest
najmłodszym zawodnikiem w historii, który wszedł do finału
Mistrzostw Polski Seniorów Kata w Karate! Gratulujemy kolejnego sukcesu!

Fot. A. Niedziela

Łukasz Szał

Z przytupem w nowy rok!
Z wysokiego C nowy 2022 rok rozpoczęła sekcja biegowa Walki Kostrzyn, która w niedzielę 2 stycznia zajęła trzecie miejsce
w klasyfikacji drużynowej na Poznańskim Biegu Noworocznym! Sukcesów nie brakowało także w indywidualnych kategoriach. Marek Bogusz zajął drugie miejsce z czasem 55:49 na
dystansie 10 kilometrów w swojej kategorii wiekowej, a Monika Szał w swojej kategorii zajęła trzecie miejsce z czasem 30:16
na dystansie 5 kilometrów! Ogółem Walkowiczów wystartowało pięcioro, z czego czworo na krótszym, pięciokilometrowym dystansie wokół Jeziora Rusałka w Poznaniu. Czas, jaki
dał nam trzecie miejsce w klasyfikacji drużynowej, jest sumą
trzech pierwszych Walkowiczów na mecie i wyniósł 1:27:09 –
skład: Łukasz Szał, Michał Abakanowicz, Monika Szał, Paweł
Kielan!
Z kolei w sobotę 1 stycznia, w pierwszy dzień nowego roku na
Swarzędzkim Parkrunie zaprezentował się Paweł Kielan, który
5 kilometrów pokonał w 31 minut i 20 sekund. Można więc
śmiało stwierdzić, że Paweł miał podwójne wejście w nowy
rok!

Fot. Lechia Kostrzyn

Fot. B.Bogusz

Walka Kostrzyn

Kolejny udany rok Rafała Wagnera!
Reprezentujący naszą Gminę Rafał Wagner na zawodach rangi
mistrzowskiej w modelach form latających i skrzydeł zaliczył
kolejny udany sezon. Rafał nie tylko obronił drużynowo
Mistrzostwo Polski w klasie F1A-Standard, ale także dołożył
w tym roku Mistrzostwo Polski F1K zdobyte indywidualnie. To
jednak nie był koniec medali dla mieszkańca naszego miasta.
W tych samych Mistrzostwach Polski kostrzyniak wywalczył
także brąz w kategorii F1A-Standard w zawodach indywidualnych. Kolejne sukcesy przyszły wraz z zawodami Pucharu Polski. To właśnie tam Rafał zdobył podwójny brąz, pierwszy
w kategorii F1A-Standard Kartelcup i drugi w klasie F1A-Standard SPZG Cup. Przypomnijmy, że osiągnięcia Rafała Wagnera
w ubiegłym roku zaprocentowały powołaniem do kadry narodowej w klasie F1A. Gratulujemy wszystkich sukcesów i życzymy kolejnych w nadchodzącym 2022 roku.
Łukasz Szał

30

Fot. Ł. Szał

Mistrzostwa w Szachach Drużynowych
W sobotę 11 grudnia w Poznaniu odbyły się Mistrzostwa Wielkopolski Szkół Podstawowych w Szachach Drużynowych
(rocznik 2009 i młodsi). Do rywalizacji przystąpiły po 2 najlepsze drużyny wyłonione z eliminacji powiatowych. W gronie
tym znalazł się zespół ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kostrzynie w składzie: Marcel Przybylski, Antoni Rojek, Aleksander
Adamski i Maja Płóciennik. Wśród 27 szkół nasza reprezentacja
wypadła bardzo dobrze, zajmując XII miejsce. Świetny występ
zaliczyła Maja, która z siedmiu partii wygrała aż sześć. Wyniki
poszczególnych pojedynków przedstawiają się następująco:
SP 1 Kostrzyn – Edukator Kalisz 2-2, SP 1 Kostrzyn – SP Smolice
2-2, SP 1 Kostrzyn – SP 1 Pleszew 1-3, SP 1 Kostrzyn – SP 1
Kościan 3-1, SP 1 Kostrzyn – ZSP Maniewo 4-0, SP 1 Kostrzyn
– SP Pniewy 2-2, SP 1 Kostrzyn – SP 3 Pleszew 1-3.
Piotr Smoliński

Walkowicze podsumowali sezon i wybrali zarząd
Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią Walka Kostrzyn
powróciła do tradycji organizacji spotkania wigilijnego, będącego okazją do podsumowania mijającego roku. Nim jednak
nastąpił czas podsumowania, odbyło się walne zebranie
członków stowarzyszenia, podczas którego jednogłośnie
przyznano absolutorium odchodzącemu zarządowi (po wcześniejszym zapoznaniu członków ze sprawozdaniem finansowym i opinią komisji rewizyjnej).
Po przyznaniu absolutorium Prezes Łukasz Szał podziękował za
dotychczasową współpracę obecnym na spotkaniu członkom
zarządu: Wiceprezesowi Arkadiuszowi Adamskiemu, Skarbnikowi Maciejowi Szymańskiemu. Następnie wybrano członków
Komisji Skrutacyjnej. Przewodniczącym został Dominik Formanek, a członkami komisji Marcin Mrozek i Patryk Musioł. W kolejnym kroku przystąpiono do przeprowadzenia głosowania do
zarządu, który po wybraniu ukonstytuował się w następujący
sposób: Sekretarz – Karolina Adamska, Skarbnik – Natalia Wawer-Malińska, Wiceprezes – Marta Formanek, Prezes – Łukasz
Szał. Następnie wybrano Komisję Rewizyjną, w skład której weszli: Maciej Szymański – Przewodniczący Komisji, Arkadiusz
Adamski – członek, Małgorzata Mróz – członek.
Po zakończeniu zebrania przystąpiono do podsumowania minionego sezonu, który pomimo stanu epidemicznego obfitował w liczne sukcesy sekcji rowerowej i biegowej.
Oficjalnie powitano w gronie Walkowiczów Rafała Wagnera,
wielokrotnego Mistrza Polski w modelarstwie lotniczym. Nagrodzono także: Dariusza Adamskiego – za przejechanie
III Rowerowego Ultramaratonu Wisły 1200; Michała Wawera
oraz Marcina Burchackiego – najlepszych rowerzystów
(m.in. za 5. miejsce w drużynowej klasyfikacji generalnej cyklu
Solid MTB oraz 2. miejsce Open Solid MTB Krzywiń – Michał,
1. miejsce Open – Solid MTB Krzywiń oraz 2. miejsce w indywidualnej klasyfikacji generalnej cyklu Solid MTB – Marcin); Monikę Szał – najlepszą biegaczkę (m. in. za drugie miejsca w kategoriach wiekowych na Biegu Dziewiczej Góry oraz Biegu
Mikołajkowym w Pobiedziskach); Marka Bogusza i Szymona
Zduńczyka – najlepszych biegaczy (m. in. za 3. miejsce w cyklu
Dziewicza Góra Biega, oraz pierwsze miejsca w kategoriach
wiekowych na biegach Zakończenie Wakacji nad Olszakiem
oraz Tropem Wilczym w Murowanej Goślinie – Marek, pierwsze miejsce w kategorii wiekowej na biegu Zakończenie Wakacji nad Olszakiem oraz największa częstotliwość biegów
w ostatnim półroczu – Szymon); Jakuba Spiżewskiego – za
tryumf w wirtualnym Menedżerze Skoków Narciarskich.

Fot. P. Smoliński

Graf. UM Kostrzyn

Walka Kostrzyn

31

32

33

34

35

36

