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KOSTRZYŃSKIE AKTUALNOŚCI

SŁOWEM WSTĘPU
Pierwsze dni września to nie tylko aura ekscytacji i oczekiwania związana z nowym rokiem szkolnym, końcem wakacji                             

i odpoczynku. Przypominamy sobie również wtedy doniosłe, ale ponure wydarzenia sprzed prawie osiemdziesięciu lat z nadzieją, 
że historia wbrew powiedzeniu jednak się nie powtórzy. Wszystkie obchody i apele wprowadzają do beztroskiej atmosfery po-
wrotu do szkolnej ławki element refl eksji, zadumy nad losem. I choć nie są to proste i lekkie myśli, nie możemy o tamtym czasie 
zapomnieć. W tym roku pomogła nam na pewno edycja „Narodowego Czytania”. Przedwiośnie Stefana Żeromskiego to nie tylko 
nudna lektura szkolna, przez którą brną uczniowie. Mimo  kontekstu historycznego sprzed stu lat nadal zawiera w sobie współczesne 
przesłanie. Nie tylko wytyka ówczesne błędy, ale też stawia pytania. My też powinniśmy je sobie zadawać. Jak mówi przysłowie: 
kto pyta, nie błądzi.

Nie wiem natomiast, czy mamy jakieś porzekadło à propos uczestniczenia w wyborach. Na pewno znalazłoby się kilka nieofi -
cjalnych, w stylu: nie trzeba głosować, jeden głos niczego nie zmieni. Wszyscy jednak wiemy, że to nie jest prawda. Dlatego więc, 
choć zostało jeszcze trochę czasu, namawiam Państwa do wzięcia udziału w najbliższych wyborach samorządowych. Wszyscy 
jesteśmy mieszkańcami gminy Kostrzyn. Decydujmy wspólnie o jej przyszłości.

Mamy dla Państwa również kilka „lżejszych” i radośniejszych tematów. Możecie przeczytać o otwarciu nowej sali sportowej 
przy SP nr 1, o radach dla rodziców, których dzieci zaczynają naukę w przedszkolu, a także o ostatnich wyczynach naszych gmin-
nych sportowców. Rozmawialiśmy też z kostrzyńską łowczynią autografów… brzmi intrygująco, prawda? Więcej na stronie 19!

Zachęcam do lektury nowego numeru „Kostrzyńskiego ABC”!
Natalia Majchrzak
Redaktor naczelna

Automatyczne nawadnianie 
trawiastej płyty boiska

Kostrzyński Stadion Miejski, które-
go gospodarzem jest KKS 1922 Lechia, 
doczekał się kolejnej inwestycji, jaką 
jest zamontowanie automatycznego 

nawadniania trawiastej płyty boiska piłkarskiego. Nawadnianie 
odbywa się za pośrednictwem 48 urządzeń funkcjonujących w 
porze nocnej. Efekty są widoczne po kilku dniach.

Okolicznościowy banknot 20-złotowy
Dla uczczenia 100-lecia nie-

podległości Polski staraniem Naro-
dowego Banku Polskiego ukazał 
się nowy, kolorowy banknot o no-
minale 20 zł. Na awersie pokazano 
zamyśloną postać Marszałka Józe-
fa Piłsudskiego, a na rewersie Orła 
Legionowego i fl agę państwową.

Na pielgrzymim szlaku do Tulec i Dąbrówki
Pierwsze niedziele września to czas 

pielgrzymek do pobliskich sanktu-
ariów maryjnych. 2 września pielgrzy-
mi z obu parafi i kostrzyńskich pieszo, 
rowerami lub samochodami dążyli                 
do sanktuarium Matki Bożej Tuleckiej, 
by o godz. 1200 uczestniczyć we mszy 
św. odpustowej i pomodlić się przed 
cudowną figurą Matki Pocieszenia, 
znaną już od ok. 1500 roku. Tydzień 
później w Dąbrówce Kościelnej                         
o godz. 600 przy słynącym z cudów 
obrazie Dąbrowieckiej Pani odprawio-

na była msza św. w intencji pielgrzymów z Kostrzyna.

Kaskaderzy na stadionie LECHII
We wtorek 11 września na parkingu stadionu sportowego 

kostrzyńska publiczność mogła obejrzeć niezwykły pokaz                   

pt. Polski Monster Truck z udziałem grupy kaskaderów i cięża-
rówek-olbrzymów. Prawdziwych emocji nie brakowało, wyczy-
ny budziły podziw zwłaszcza młodych widzów.

Nowa publikacja o Janowie
Kolejny druk „Gułtowskich Zeszytów 

Historycznych” będzie nosił tytuł Janowo 
– w 75. rocznicę zrzutu dla AK. Znajdą się 
w nim artykuły sześciu autorów poszerza-
jące wiedzę o tym niezwykłym miejscu 
pamięci narodowej. Wydawcą publikacji 
jest Stowarzyszenie Historyczno-Kultural-
ne im. hr. Adolfa Bnińskiego w Gułtowach, 
które wsparły Samorządy Gmin Kostrzyn, 
Dominowo, Nekla i Środa Wielkopolska.

Nowy Liniowy Rozkład Jazdy Pociągów
2 września wszedł w życie zmieniony rozkład jazdy Kolei 

Wielkopolskich na linii Poznań-Kostrzyn-Września. Druk                         
z nowymi godzinami odjazdów pociągów można odebrać na 
stacji PKP, dostępny jest także na stronie Kolei Wielkopolskich.

Kostrzyńska Komunikacja Publiczna także do Środy
Uruchomiona 3 września komunikacja zapewni połączenie 

okolicznych wsi z dworcami PKP w Kostrzynie i Gułtowach, ale 
dzięki porozumieniu z samorządem Środy będzie też funkcjono-
wało połączenie autobusowe (tam i z powrotem) do Środy                             
z przesiadką na przystanku we wsi Węgierskie. Szczegóły można 
znaleźć na www.kostrzyn.wlkp.pl w zakładce Komunikacja.

Kostrzyn 610 –  w Węgierskiem 630 – przesiadka na autobus 
średzki.
Środa Wlkp. 1450, 1550  – Węgierskie (przesiadka) – Kostrzyn 
(linia nr 462).

Kazimierz Matysek

Uprzejmie informujemy, że materiały do październikowego 
numeru „Kostrzyńskiego ABC” przyjmujemy w nieprzekra-
czalnym terminie 3.10.2018 roku.

Redakcja
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WIADOMOŚCI GMINNE

BURMISTRZ INFORMUJE
PRZETARG NA TUNEL OGŁOSZONY!
Urząd Miejski w Kostrzynie ogłosił przetarg na realizację największej    

w historii gminy i najbardziej oczekiwanej przez mieszkańców inwestycji: „Budowa układu dro-
gowego w rejonie ulic Grunwaldzkiej, Średzkiej i Powstańców Wielkopolskich w Kostrzynie 
(drogi powiatowe w granicach miasta) wraz z tunelem pod torowiskiem linii kolejowej E20 relacji 
Poznań-Warszawa”. Ze względu na procedury unijne postępowanie trwać będzie 40 dni. Otwarcie 
ofert nastąpi 25 października. Przypomnijmy, że gmina Kostrzyn na realizację tego zadania pozy-
skała największe dofi nansowanie w historii – 20,3 miliona złotych środków zewnętrznych (14,3 
mln z PKP PLK i 6 mln ze Starostwa Powiatowego).

POWSTANIE WĘZEŁ PRZESIADKOWY W GUŁTOWACH!
Burmistrz Szymon Matysek i Starosta Poznański Jan 

Grabkowski podpisali Porozumienie, na mocy którego Gmina 
Kostrzyn i Powiat Poznański wybudują Zintegrowany Węzeł 
Przesiadkowy w Gułtowach. Zgodnie z Porozumieniem Sta-
rostwo Powiatowe (inwestycję prowadzić będzie Zarząd Dróg 
Powiatowych w Poznaniu) zleca opracowanie dokumentacji 
projektowej. Po jej opracowaniu ogłoszony zostanie przetarg 
na wykonanie. Zgodnie z przedstawioną mieszkańcom kon-
cepcją projekt obejmuje wykonanie miejsc parkingowych wraz                          
z zatoką autobusową przy dworcu kolejowym Gułtowy. Ponadto 
powstanie tam również parking dla rowerów. W ramach tej               
inwestycji wykonany zostanie oczekiwany od kilkudziesięciu 
lat ciąg rowerowy Siedlec- Gułtowy PKP-Gułtowy. Przebu-
dowane zostanie również skrzyżowanie w Gułtowach, gdzie 

planowane jest wybudowanie ronda. Na ten cel Rada Miejska 
Gminy Kostrzyn i Rada Powiatu Poznańskiego zabezpieczyły 
już w budżecie kwotę ponad 5 milionów złotych.

RUSZA PRZEBUDOWA ULICY PRĄDZYŃSKIEGO
W Urzędzie Miejskim Burmistrz Szymon Matysek i Robert 

Gąsiorek podpisali umowę na zadanie inwestycyjne: „Przebudo-
wa ulicy Prądzyńskiego w Kostrzynie (od ulicy Witosa do ulicy 
Wiosny Ludów)”. W ramach prac powstanie nowy chodnik, 
kanalizacja deszczowa, nowe wjazdy na posesje i nawierzchnia 
z kostki betonowej. Inwestycję zrealizuje fi rma Perfecta Robert 
Gąsiorek z Komornik. Wartość zadania to 1 145 000,00 złotych, 
a termin realizacji – kwiecień 2019 roku. W pierwszej kolejności 
rozpoczną się prace związane z budową kanalizacji deszczowej.

W podpisaniu umowy uczestniczyli również Waldemar                 
Biskupski – Zastępca Burmistrza, Przewodniczący Rady Miej-
skiej Grzegorz Banaszak, Radny Tomasz Janiak i Krzysztof 
Gamalczyk, przedstawiciel fi rmy Perfecta.

Jeszcze w tym roku planowane jest r ozpoczęcie prac zwią-
zanych z modernizacją i budową ulic: Wiosny Ludów (od ulicy 
Grunwaldzkiej do ulicy Kórnickiej), Dunikowskiego, Orzesz-

kowej i Astrowej. Przetarg na to zadanie zostanie ogłoszony 
we wrześniu.

DOFINANSOWANIE DO SZKOLEŃ KOMPUTEROWYCH DLA MIESZKAŃCÓW
Miło nam poinformować, że 3 września br. Burmistrz Szymon 

Matysek podpisał umowę grantową z Fundacją Legalna Kultura 
na dofi nansowanie projektu „Ja w internecie”, realizowanego 
w ramach Działania 3.1 „Działanie szkoleniowe na rzecz roz-
woju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa 2014-2020.

Projekt zakłada zrealizowanie szkoleń komputerowych dla 
72 mieszkańców powyżej 25. roku.  Szkolenia będą się odbywa-
ły w 6 blokach tematycznych: Rodzic w sieci, Moje fi nanse 
i transakcje w sieci, Mój biznes w sieci, Działam w sieciach 
społecznościowych, Rolnik w sieci, Kultura w sieci. Rozpoczną 
się w styczniu 2019 roku.
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WIELKIE OTWARCIE SALI SPORTOWEJ
11 września w Kostrzynie została ofi cjalnie otwarta sala 

sportowa przy Szkole Podstawowej. W wydarzeniu brali udział 
zaproszeni goście: radni, kierownicy i dyrektorzy jednostek 
organizacyjnych, sołtysi, przedstawiciele klubów sportowych, 
uczniowie, rodzice, mieszkańcy i przedsiębiorcy. Uroczystość 
rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły. Głos zabrał 

Burmistrz Gminy Kostrzyn Szymon Matysek, który opowiedział 
o inwestycji, o tym, jak ważne jest, aby sport był obecny w życiu 
każdego człowieka oraz o istotnej roli w życiu szkolnym i gmin-
nym, jaką będzie pełnić nowa sala. O samym obiekcie i nowych 
perspektywach opowiadał także Przewodniczący Rady Miejskiej 
Grzegorz Banaszak oraz Przewodniczący Komisji Zdrowia                     
i Sportu Łukasz Szał. Na koniec Dyrektor SP nr 1 Adam Grzelak 
wspominał jak to było, gdy sam był uczniem szkoły podstawowej 
i razem z rówieśnikami marzył o nowoczesnej, dużej i przestron-
nej sali sportowej. I oto jest!

Ksiądz proboszcz Piotr Lidwin poświęcił salę życząc  samych 
sukcesów uczniom szkoły i przyjemności z jej użytkowania.               
 Na specjalne zaproszenie na uroczystość przybył również Dariusz 
Szpakowski – znany i lubiany komentator sportowy.

Po zakończeniu c zęści ofi cjalnej wszyscy zaproszeni goście 
mieli okazję obejrzeć mecz piłki nożnej w wykonaniu młodych 
piłkarzy KKS Lechia. Zmagania początkujących sportowców 
komentował właśnie Pan Dariusz, co nadało całemu wydarzeniu 
podniosły i bardzo profesjonalny charakter. W przerwie pomię-
dzy pierwszą i drugą połową czas umilały widzom występy 

uczniów i uczennic ze Szkoły Podstawowej nr 1 oraz pokaz 
tańca w wykonaniu Wiktorii Olbert – utytułowanej 11-letniej 
tancerki. Uroczystość zwieńczyły pokazy laserowe. 

Projekt jest fi nansowany ze środków Unii Europejskiej.

OTWARCIE ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SIEKIERKACH WIELKICH
8 sierpnia 2018 roku w Siekierkach Wielkich nastąpiło uro-

czyste otwarcie świetlicy szkolnej. Mieszkańcy wraz z dziećmi 
tłumnie przybyli, aby uczestniczyć w tym wydarzeniu. Wszyscy 
mieli możliwość zwiedzenie obiektu od środka. Dzieci ze Szko-
ły Podstawowej w Siekierkach Wielkich przygotowały występ 
artystyczny specjalnie na tę okazję, a ksiądz proboszcz Ireneusz 
Rachwalski poświęcił nową świetlicę. Uroczystemu otwarciu 
towarzyszyło przecięcie wstęgi, którego dokonali: Burmistrz 
Szymon Matysek, Zastępca Burmistrza Waldemar Biskupski, 
Radny Sejmiku Piotr Zalewski, Sołtys Siekierek Adam Szyszka, 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Siekierkach Małgorzata Wi-
śniewska-Szaroleta, Małgorzata Kowalska, reprezentująca Radę 
Rodziców, a także uczniowie. Po uroczystości na mieszkańców 
czekał festyn rodzinny.

NOWE AUTOBUSY JUŻ W KOSTRZYNIE!
31 sierpnia do Kostrzyna przyjechały nowe autobusy Ko-

strzyńskiej Komunikacji Publicznej. Mieszkańcy mieli możli-
wość obejrzenia ich po raz pierwszy 1 września, kiedy to jeden 
z pojazdów stał przed salą sportową przy  Szkole Podstawowej 
nr 1 w Kostrzynie. Od 3 września wszystkie autobusy ruszyły       
w trasę. 

Projekt współfi nansowany jest ze środków Unii Europejskiej 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2014-20120.

Podczas zebrań wiejskich, które odbywają się we wrześniu 
w sołectwach, mieszkańcy mogą zgłaszać sugestie dotyczące 
rozkładu jazdy autobusów. Wszystkie informacje będą przeana-
lizowane i wdrożone z początkiem października.
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UMOWA NA PARK LINOWY
7 września w Urzędzie Miejskim została podpisana umowa 

na budowę parku linowego w ramach Budżetu Obywatelskiego 
na rok 2018. Obiekt powstanie przy Szkole Podstawowej w Czer-
lejnie. Umowę podpisał Burmistrz Szymon Matysek i właściciel 
fi rmy Foresto ze Środy Wielkopolskiej Waldemar Moroz. Koszt 
inwestycji to 98 500 zł. 

Podczas spotkania obecny był także Zastępca Burmistrza 
Waldemar Biskupski, Radny Waldemar Kukuła, Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Czerlejnie Zbigniew Bukowski i pracownicy 
Urzędu Miejskiego. 

Pierwszy przetarg  ogłoszony na realizację tego zadania został 
unieważniony, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.

Termin realizacji to połowa listopada.

INWESTYCJE W GMINIE KOSTRZYN
Nowa nakładka w Brzeźnie 

Budowa chodnika w Wiktorowie

SPOTKANIE BURMISTRZA Z PRZEDSTAWICIELAMI REGIONALNEGO OŚRODKA 
POLITYKI SPOŁECZNEJ

27 sierpnia 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Kostrzynie 
odbyło się spotkanie z przedstawicielami Regionalnego Ośrod-
ka Polityki Społecznej w Poznaniu, podczas którego Burmistrz 
Gminy Kostrzyn Szymon Matysek podpisał porozumienie 
w sprawie współpracy na rzecz wypracowania i wdrażania mo-
delu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy społecznej 
i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych 
dla gmin miejsko-wiejskich w ramach projektu „Kooperacja – 
efektywna i skuteczna”.

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edu-
kacja, Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II. Efektyw-
ne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 
Działanie 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna, ogłoszonego przez 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem pro-
jektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomię-
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79. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ
1 września na kostrzyńskim Rynku odbyły się uroczystości związane z 79. rocznicą wybuchu 

II wojny światowej. Zebranych przywitał Burmistrz Szymon Matysek, a rys historyczny pierwszych 
dni wojny w Kostrzynie przedstawił Kazimierz Matysek. Uczestnicy mieli też możliwość wysłu-
chania wiersza Natalii Usenko pt. Pierwszego września w wykonaniu Zosi Biskupskiej. Pamięć 
i hołd wszystkim ofi arom II wojny światowej oddały delegacje, które złożyły kwiaty i znicze pod 
Pomnikiem Pomordowanych. Byli wśród nich: Burmistrz Szymon Matysek, Zastępca Burmistrza 
Waldemar Biskupski, Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Banaszak z Radnymi Tomaszem 
Janiakiem, Łukaszem Szałem, Przemysławem Kubiakiem, Waldemarem Kukułą i Arturem Wojcie-
chowskim, kombatanci, Sybiracy, przedstawiciele szkół, instytucji i organizacji.  Na koniec pokłon 
oddały poczty sztandarowe.

II SOBOTA DLA ZDROWIA
13 października (sobota) w Szkole Podstawowej nr 2 w Kostrzynie (dawne Gimnazjum) odbędzie się po raz trzeci akcja                    

prozdrowotna „Sobota dla zdrowia”. W ramach tego dnia mieszkańcy Gminy Kostrzyn mogą poddać się bezpłatnym badaniom 
profi laktycznym. Zapraszamy do udziału! 

WYCIECZKA ROWEROWA ŚLADAMI MIEJSC POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO
Pierwszego dnia września o godz 1000 uczestnicy wycieczki 

spotkali się na placu zabaw w Klonach, aby wspólnie wziąć 
udział w projekcie realizowanym przez Sołectwo Sokolniki. 
Projekt ten przewidywał działanie o charakterze rekreacyjnym                                    
i edukacyjnym jednocześnie. Charakter rekreacyjny to przejażdż-
ka rowerem w sobotni, słoneczny dzień (pogoda nam sprzyjała) 
w grupie z rodziną, przyjaciółmi czy też znajomymi. Natomiast 
część edukacyjna obejmowała wykład dotyczący zasad ruchu 
drogowego i  powstania wielkopolskiego – zarówno w ujęciu 
ogólnym, jak i w zakresie udziału mieszkańców Kostrzyna                       
i okolic w tym zrywie niepodległościowym.

W pierwszej kolejności głos zabrał przedstawiciel Komisa-
riatu Policji w Kostrzynie, dzielnicowy asp. Tomasz Kasprzak. 
Następnie w trakcie wycieczki odwiedzaliśmy miejsca związane 
z powstaniem wielkopolskim: cmentarz w Gułtowach i w Siedlcu 
(gdzie znajdują się mogiły powstańcze), kościół w Siedlcu (tabli-
ca upamiętniająca powstanie) i pałac w Iwnie, który związany jest 
osobą hrabiego Ignacego Mielżyńskiego. Dodatkowo w Iwnie 
regionalista Kazimierz Matysek przybliżył sylwetkę hrabiego 
oraz fakty historyczne związane z powstaniem wielkopolskim. 
W międzyczasie w Wiktorowie zorganizowany został punkt 
żywieniowy, gdzie każdy z uczestników został poczęstowany 
pyszną kanapką.

Zakończenie wycieczki miało miejsce w Sokolnikach przy 
świetlicy wiejskiej. Towarzyszył temu poczęstunek regeneracyj-
ny, konkurs wiedzy o powstaniu wielkopolskim oraz znakowanie 
rowerów, które przeprowadzone było przez asp. Tomasza Ka-
sprzaka oraz sierż. sztab. Tomasza Szczudlaka.

Wycieczka odbyła się dzięki pracy wielu osób i instytucji.             
W pierwszej kolejności należy wspomnieć Lokalną Grupę 
Działania „Trakt Piastów”, która w większości sfi nansowała 
przeprowadzenie wycieczki. 

Działania związane z organizacją wycieczki wykonywali 
przede wszystkim Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Sokolniki, 
wspierający wycieczkę Sołtys Sołectwa Strumiany Maria Przy-
bylska, Sołtys Sołectwa Wiktorowo Dorota Kaczmarek, Radny 
Rady Miejskiej Piotr Kotarski oraz Agnieszka Augustyn, Monika 
Sorbian, Waldemar Kukuła i Maciej Jadowski.

Podziękowania należą się również Urzędowi Miejskiemu 
wraz z Burmistrzem Szymonem Matyskiem, Komisariatowi 
Policji z w/w funkcjonariuszami oraz z Komendantem Krzysz-
tofem Klińskim.

Wielkie podziękowania za udział i wiedzę, którą bezgranicz-
nie dzielił się z uczestnikami wycieczki, dla Kazimierza Matyska.
                                                                         Sołtys Sołectwa Sokolniki

                                                                       Tadeusz Makowski

dzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami 
innych polityk sektorowych (edukacja, zdrowie, kultura, sport, 
sądownictwo i policja) dla gmin miejsko-wiejskich województwa 
zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, 

wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego i lubuskiego oraz 
wprowadzenie nowego profilu usług opartego o wzajemną 
współpracę i wykorzystanie potencjału tych instytucji w działa-
niach na rzecz włączenia społecznego osób/rodzin.

JUBILEUSZ PAR MAŁŻEŃSKICH
Uprzejmie informujemy, że 12 października 2018 roku odbędzie się uroczyste spotkanie par małżeńskich obchodzących                           

w tym roku jubileusz 60-lecia, 50-lecia i 25-lecia pożycia małżeńskiego. Uroczystość odbędzie się w restauracji „U Krzysztofa” 
przy ul. Grunwaldzkiej w Kostrzynie. Jubilaci otrzymają pisemne zaproszenia, jednakże w przypadku ich braku do dnia 1 paździer-
nika prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim pod numerem telefonu: 61 8178 565 wew. 49.
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KINO PLENEROWE

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej 

pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Powiat Poznański reali-
zuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polega-
jące na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Osoby upraw-
nione wymienione w ww. ustawie mają dostęp do bezpłatnej 
pomocy prawnej świadczonej przez profesjonalnych prawników 
wyznaczonych przez samorządy prawnicze i organizacje poza-
rządowe.

W 2018 roku na terenie powiatu poznańskiego funkcjonuje 
15 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w których jest ona 
udzielana osobom do tego uprawnionym przez 5 dni w tygodniu, 
co najmniej 4 godziny dziennie zgodnie z określonym harmo-
nogramem. 

W Kost rzynie nieodpłatną pomoc prawną świadczyć będzie 
organizacja pozarządowa: Polskie Centrum Mediacji Oddział 
w Poznaniu, ul. Mickiewicza 33/22, 60-837 Poznań. Pomocy 
udzielają radcy prawni i adwokaci.

Miejsce udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej: Urząd 
Miejski, ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn.

Harmonogram: poniedziałek, środa, piątek:od 1200 do 1600, 
wtorek, czwartek: od 800 do 1200.

AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO I DYPLOMOWANEGO
Jak co roku w Urzędzie Miejskim w Kostrzynie odbyło się spotkanie, podczas którego Burmistrz Szymon Matysek wraz                   

z Wiceburmistrzem Waldemarem Biskupskim wręczyli nauczycielom ze szkół z terenu gminy Kostrzyn akty nadania stopnia                   
nauczyciela mianowanego. Awans na ten stopień zawodowy uzyskały Aneta Jama i Iwona Hawryluk. Przekazane zostały również 
listy gratulacyjne za uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego, otrzymały je Monika Jezierska, Monika Szał, 
Marlena Drzażdzyńska, Katarzyna Czarnecka i Hanna Owoc-Kulczyńska.

30 sierpnia w Kostrzynie odbyło się ostatnie spotkanie z cy-
klu „Malinowe Lato w gminie Kostrzyn”. Na zakończenie sezo-
nu zaproponowaliśmy mieszkańcom kino plenerowe – fi lm Był 
sobie pies, opowiadający o wielkiej przyjaźni chłopca i zwierza-
ka. Mimo niepogody mieszkańcy nas nie zawiedli i tłumnie 
przybyli całymi rodzinami na seans.

Dzięki uprzejmości Małgorzaty Polskiej-Batorskiej                            
na wszystkich czekał słodki poczęstunek.
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ŚWIĘTO PUŁKOWE W IWNIE
Po raz 39. obchodzone było w Iwnie święto 26 Pułku Ułanów im. J.K. Chotkie-

wicza, na które w niedzielę 19 sierpnia przybyły rodziny i sympatycy z Wielkopolski                            
i Pomorza. Po mszy św. w intencji poległych w 1920 roku oraz zmarłych ułanów i ich 
rodzin, odprawionej przez ks. proboszcza Mariusza Janca, delegacje na czele z pocztem 
sztandarowym z Bydgoszczy udały się do kaplicy ś.p. Mielżyńskich i złożyły wiązanki 
kwiatów na grobie twórcy oraz dowódcy 215 Ochotniczego Pułku Ułanów Wielkopol-
skich p.płk. Ignacego hr . Mielżyńskiego.

Część ofi cjalna uroczystości miała miejsce przed pałacem i siedzibą dyrekcji Stadniny 
Koni w Iwnie. Tu, po przemówieniach, w których oddano hołd bohaterskim ułanom, 
kwiaty przed pamiątkową tablicą założyciela stadniny I. Mielżyńskiego złożyli przedsta-
wiciele rodziny pułkowej, w imieniu władz samorządowych gminy Kostrzyn burmistrz 
Szymon Matysek wraz z zastępcą Waldemarem Biskupskim i przewodniczącym Rady 
Miejskiej Grzegorzem Banaszakiem, a także kostrzyńscy kombatanci, przedstawiciele 
Stadniny Koni, Szkoły Podstawowej w Iwnie oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Pułku 
z Bydgoszczy. Uroczystość zakończyła się wysłuchaniem marsza pułkowego. Dalsze 
obchody miały miejsce na terenie bażantarni, gdzie po smacznej grochówce Zespół  
Śpiewaczy „Złota Jesień” z Kostrzyna wystąpił z koncertem patriotycznych pieśni.

Kazimierz Matysek

Drodzy Państwo!
Kończąc moją działalność samorządową jako Radny Miasta i Gminy Kostrzyn pragnę serdecznie podziękować wszystkim, 

których w czasie 4 lat mojej działalności społecznej spotkałem na swojej drodze. Miałem okazję współpracować z bardzo 
wartościowymi ludźmi.

Szczególne słowa podziękowania kieruję do Was, drodzy Mieszkańcy gminy Kostrzyn. Jestem wdzięczny za obdarzone 
zaufanie. Dzięki wielu głosom poparcia miałem możliwość reprezentowania naszej miejscowości. Naprawdę traktuję to jako 
wielkie wyróżnienie i zaszczyt.

Jako obywatel mam, oprócz przywilejów, także obowiązki. Jest nim na pewno obowiązek uczestnictwa w zbliżających się 
wyborach samorządowych 21 października 2018 roku.

Tym razem będę w nich uczestniczył razem z Państwem jako obywatel, a nie jako kandydat. Zachęcam do tego także wszyst-
kich, którym los naszej Małej Ojczyzny nie jest obojętny.

Z wielkimi wyrazami szacunku
Wasz Sąsiad

Radny Miasta i Gminy
Krzysztof Urycki

ZARAŹ SIĘ ROZSĄDKIEM – ZASZCZEP 
SIĘ PRZECIW GRYPIE

Rusza piąta edycja 
bezpłatnych szczepień 
przeciw grypie  dla 
mieszkańców powiatu 
poznańskiego. 10 wrze-
śnia rozpoczął się kolej-

ny sezon profi laktycznego programu w całości fi nansowanego 
ze środków powiatu poznańskiego. W tym roku na ten cel 
przeznaczono 150 tys. zł, co pozwoli zaszczepić blisko 2700 
osób. W poprzednich czterech edycjach z akcji skorzystało ponad 
10 tysięcy osób. Wydano na nie w sumie blisko pół miliona zł.

Program obejmuje wszystkie 17 gmin powiatu poznańskiego 
i skierowany jest do osób zameldowanych na jego terenie,              
w wieku od 50. roku życia, a więc urodzonych nie później niż               
31 grudnia 1968 roku. Szczepienia poprzedzane są kwalifi kują-
cym badaniem lekarskim. Odbywać się one będą w dni robocze 
w wyznaczonych przychodniach w powiecie poznańskim oraz 

w soboty w siedzibie fi rmy EDICTUM przy ul. Mickiewicza 31 
w Poznaniu. 

W naszej gminie placówką realizującą program jest Przy-
chodnia „Sanus” przy ul. Braci Drzewieckich 1 w Kostrzynie.

Powiat poznański od lat angażuje się w aktywnie w ochro-
nę zdrowia swoich mieszkańców. Za realizację programu 
profi laktyki zdrowotnej w zakresie zakażeń wirusem brodaw-
czaka ludzkiego HPV oraz pneumokokowych wśród dzieci,         
w marcu tego roku, powiat został jednym z laureatów presti-
żowego konkursu Zdrowy Samorząd zorganizowanym przez 
Portal Samorządowy i magazyn „Rynek Zdrowia”. Jego głów-
nym celem był wybór i nagrodzenie jednostek samorządu te-
rytorialnego, które w sposób najbardziej efektywny realizują 
zadania prozdrowotne.

Więcej informacji oraz wykaz placówek medycznych prze-
prowadzających szczepienia znajduje się na stronie internetowej 
www.powiat.poznan.pl
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Z TEKI REGIONALISTY - Kazimierz Matysek o historii 

ORGANIZATORZY ŻYCIA SPOŁECZNEGO 
W KOSTRZYNIE W CZASIE ZABORÓW

Początki zorganizowanej działalności 
społeczno-gospodarczej Polaków w po-
znańskiem sięgają lat 60. XIX wieku. Po 
powstaniu styczniowym walka w obronie 
życia narodowego zagrożonego germani-
zacją stała się dla społeczeństwa polskie-
go koniecznością. W walce tej na czoło 
wysunęły się hasła pracy organicznej                     
i wychowania narodowego. Temu celowi 
służyć miały licznie powstające w mia-
steczkach i wsiach wielkopolskich towa-
rzystwa gospodarcze i oświatowe, kółka 
rolnicze, towarzystwa przemysłowe. Na 
tym polu czołową rolę odegrali działacze 
tacy jak ks. Augustyn Szamarzewski,                 
ks. Piotr Wawrzyniak, Maksymilian Jac-

kowski, a także DR ROMAN SZYMAŃ-
SKI, pochodzący z Kostrzyna działacz 
ruchu mieszaczańskiego, redaktor „Orę-
downika” i publicysta występujący                     
w obronie praw Polaków i Kościoła.

Sam Kostrzyn miał również liczne  
grono ofiarnych działaczy czynnych                    
w ruchu społeczno-narodowym, takich jak 
Piotr Świerkowski, Józef Mąkowski, 
Michał Woźny, Stefan Szymanowski, 
Antoni Markiewicz, Walenty Rubiś i inni. 
We wrześniu 1867 roku powstała w Ko-
strzynie Spółka Pożyczkowa dla miasta 
Kostrzyna i okolicy, do jej początku przy-
czynił się lekarz kostrzyński dr Stanisław 
Paczkowski przy wsparciu ks. Gustawa 
Rzeźniewskiego z Siedlca. W listopadzie 

1874 roku doszło do utworzenia w Ko-
strzynie Kółka Rolniczo-Włościańskiego 
z inicjatywy Seweryna Radońskiego                    
z Kociałkowej Górki, w 1906 roku Spół-
dzielni Zaopatrzenia i Zbytu „Rolnik”. 

A oto sylwetki niektórych społeczni-
ków kostrzyńskich z przełomu XIX i XX  
wieku.

PIOTR ŚWIERKOWSKI (1839-
1929): mistrz szewski, działacz niepodle-

głościowy. Urodził się 29 czerwca 1839 
roku w Kostrzynie jako syn cieśli Wojcie-
cha. Zasłużony społecznik, który w okre-
sie po upadku powstania 1863 roku oddał 
cenne usługi sprawie narodowej. Wystę-
pował przeciw wywłaszczeniu Polaków      
z ziemi ojczystej i wprowadzaniu języka 
niemieckiego w urzędach i szkołach. 
Podczas panujących w mieście epidemii 
czynnie wspomagał chorych. W 1872 roku 
w czasie Kulturkampfu był inicjatorem 
wysłania adresu do kanclerza Bismarcka, 
w którym sprzeciwiano się walce z Ko-
ściołem oraz ograniczeniu języka polskie-
go w życiu publicznym. Agitował na rzecz 
polskich posłów do sejmu pruskiego                      
i parlamentu niemieckiego. Urządzał 
wiece polityczne i prowadził działalność 
oświatową nad podniesieniem świadomo-
ści narodowej ludu na wsi i w małych 
miasteczkach. Od 1874 roku był sekreta-
rzem Kółka Rolniczego. W 1906 roku 
wystosował petycję na łamach prasy 

polskiej do arcybiskupa Stablewskiego               
o pomoc dzieciom szkolnym strajkującym 
w obronie języka ojczystego. Zmarł                       
2 stycznia 1929 roku.

JÓZEF MĄKOWSKI (1861-1930): 
aptekarz i patriota. Urodzony w Ostrowie 

w rodzinie ziemiańskiej. Po ukończeniu 
studiów we Wrocławiu praktykował                    
w różnych aptekach. Od 1893 roku był 
zatrudniony w aptece w Kostrzynie, którą 
kupił od wdowy po zmarłym właścicielu. 
W 1894 roku należał do założycieli To-
warzystwa Przemysłowego. W 1905 roku 
przyczynił się do utworzenia w Kostrzynie 
Ochotniczej Straży Pożarnej stojąc                      
na czele jej zarządu. Działał w Banku 
Ludowym i radzie nadzorczej „Rolnika”. 
W listopadzie 1918 roku został przewod-
niczącym Rady Rolniczo-Żołnierskiej                 
w Kostrzynie, a w grudniu delegatem                  
na Polski Sejm Dzielnicowy w Poznaniu. 
Wspierał wysłanie powstańców na pomoc 
Poznaniowi w grudniu 1918 roku.                           
W niepodległej Polsce członek magistra-
tu kostrzyńskiego. Zmarł 18 maja                       
1930 roku w Poznaniu. Pochowany                     
w Kostrzynie. 

MICHAŁ WOŹNY (1864-1924): 
kupiec, działacz społeczno-narodowy. 
Urodził się 22 września 1864 roku                        
w Kamieńcu w pow. kościańskim. Przybył 
do Kostrzyna ze Środy otwierając tu sklep 
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bławatów, towarów krótkich i konfekcji. 
W 1905 roku rozbudował kamienicę                     
w Rynku nr 18 o okazałą wieżę. W 1910 
roku wraz z gronem przyjaciół z Kostrzy-
na brał udział w uroczystościach grun-
waldzkich z okazji 500-lecia słynnej bi-
twy. Od początku pobytu w Kostrzynie 
udzielał się w życiu publicznym: w Towa-
rzystwie Przemysłowym, Ochotniczej 
Straży Pożarnej, a przede wszystkim                      
w Kole Śpiewackim założonym w 1900 
roku. Za jego prezesury w latach 1913-
1914 Koło znajdowało się w największym 
rozkwicie. Po pierwszej wojnie światowej 
w latach 1919-1924 doprowadzi ł                               
do odrodzenia pracy Koła, w styczniu 
1924 roku w uznaniu za zasługi został 
przez walne zebranie uznany honorowym 
członkiem i prezesem. Zmarł 17 lutego                 
w Kostrzynie.

LUDWIK MIKLASZEWSKI 
(1869-1931): mistrz krawiecki, działacz 
rzemieślniczy, poseł do sejmu. Urodził się 
17 sierpnia 1869 roku w Kostrzynie. Od 
młodości pracował społecznie wśród 
młodzieży rzemieślniczej. Powołany do 
służby wojskowej działał tajnie, a potem 
jawnie wśród Polonii. Udał się następnie 
na kilka lat do Berlina, gdzie doskonalił 
się w fachu. W 1900 roku wrócił do                   
Poznania i założył jedną z największych 
w Wielkopolsce fi rm krawieckich. Praco-
wał jednocześnie w organizacjach rze-
mieślniczych. Kierował Towarzystwem 
Młodych Przemysłowców. Wieloletni 
starszy Wolnego Cechu Krawieckiego;                
w Izbie Rzemieślniczej w latach 1911-
1918 był jedynym polskim członkiem 
zarządu Izby. W okresie Powstania Wiel-
kopolskiego został z ramienia Naczelnej 
Rady Ludowej komisarzem Izby Rze-
mieślniczej i dzięki niemu szybko została 
ona przejęta przez Polaków. W Polsce 
niepodległej był m.in. pierwszym polskim 

burmistrzem Kostrzyna. W 1919 roku 
założył w Poznaniu spółdzielnię krawiec-
ką, a w rodzinnym Kostrzynie Kasę 
Oszczędności. W niepodległej Polsce 
należał do Związku Ludowo-Narodowe-
go. W 1928 roku został wybrany z jego 
listy posłem na sejm. Zmarł w 1931 roku 
w Poznaniu.                                                                                                   

ANTONI MARKIEWICZ (1869-
1931): mistrz malarski, działacz społecz-
no-narodowy. Urodził się 1 stycznia 1869 
roku w rodzinie rzemieślniczej. Działał   
w Cechu Wspólnym, Bractwie Strzelec-
kim, Towarzystwie Przemysłowym, Kole 
Śpiewackim, Towarzystwie Gimnastycz-
nym „Sokół”, sprawował także patronat 
nad Stowarzyszeniem Młodzieży Polskiej. 
W młodości współorganizował wiece 
przeciw wywłaszczeniu, troszczył się                
o zachowanie polskiej komendy w Brac-
twie Strzeleckim. W 1904 roku pobudo-
wał własną kamienicę przy ulicy Dwor-
cowej 9, na której do dziś widnieje mono-
gram AM. W 1916 roku w kostrzyńskim 
kościele współorganizował uroczystości 
z okazji śmierci Henryka Sienkiewicza. 
W listopadzie 1918 roku przyczynił się do 
zorganizowania w Kostrzynie Straży 
Obywatelskiej i wszedł w skład rady Ro-
botniczo-Żołnierskiej. Sprawował z jej 
ramienia nadzór nad niemieckim burmi-
strzem. Ufundował też sztandar z białym 
orłem dla powstańców z Kostrzyna.                   
Po odzyskaniu wolności przez Polskę                    
w 1919 roku spolszczył nazwy niemieckie 
na budynkach pocztowych i kolejowych 
pomiędzy Poznaniem a Wrześnią. Był 
dzieckiem Kostrzyna, poświęcił mu prze-
szło pół wieku pracy społecznej. Zmarł  
31 grudnia 1931 roku.

STEFAN SZYMANOWSKI (1874-
1963): mistrz szewski, działacz społecz-
no-narodowy. Urodził się 30 lipca 1874 
roku w Prusinowie. Pochodził z rodziny 
o patriotycznych tradycjach. Po wyucze-
niu się zawodu otworzył zakład szewski 
w Kostrzynie. Od najmłodszych lat dzia-
łał aktywnie w kostrzyńskich organiza-
cjach społecznych. W 1900 roku był 
członkiem założycielem Towarzystwa 
Chóru Kościelnego. Potem przez wiele lat 
działał w Kole Śpiewackim, zostając                   
w 1924 roku jego prezesem. Za jego cza-
sów koło w dalszym ciągu pomyślnie się 
rozwijało, występując m.in. w 1928 roku 
podczas powitania w Kostrzynie prezy-
denta RP Ignacego Mościckiego. Należał 
też do Towarzystwa Przemysłowego. 
Wcześnie wstąpił do Ochotniczej Straży 
Pożarnej, pełniąc m.in. w latach 1920-
1927 funkcję sekretarza. W odrodzonej 
Polsce w 1919 roku wszedł w skład Rady 

Miejskiej. Miał trzy córki oraz dwóch 
synów: Józefa (poległego w 1919 roku)               
i Władysława (zamordowanego w obozie 
w Żabikowie). Zmarł 12 września 1963 
roku w Kostrzynie.

WALENTY RUBIŚ (1867-1922): 
kupiec i społecznik. Prowadził w Kostrzy-
nie restaurację i handel korzeni. Aktywny 
członek Towarzystwa Śpiewackiego,                   
a w 1905 roku współzałożyciel Ochotni-
czej Stra ży Pożarnej. Od 1906 roku dzia-
łał w założonej przez Polaków Spółdziel-
ni Rolniczo-Handlowej „Rolnik”. W la-
tach 1908-1910 wchodził w skład Magi-
stratu Miasta Kostrzyna. W listopadzie 
1918 roku, kiedy odradzała się Polska, 
podczas zebrania na kostrzyńskim Rynku 
wybrany został komendantem 80-osobo-
wej Straży Obywatelskiej. Po Powstaniu 
Wielkopolskim w latach 1920-1922 był 
prezesem zarządu OSP. Zmarł 27 maja 
1922 roku w Kostrzynie.

IGNACY WOLNIEWICZ (1863-
1916): syn powstańca z 1848 roku. Mistrz 

dekarski, członek Towarzystwa Przemy-
słowego w Kostrzynie, gdzie założył 
„BAZAR” – sklep artykułów dewocyj-
nych i piśmienniczych. Był gorliwym 
działaczem Towarzystwa Czytelni Ludo-
wych i wydawcą pierwszych widokówek 
Kostrzyna.

***
Świadectwem obawy zaborców przed 

skutkami działań polskich społeczników 
jest m.in. lista tzw. polskich agitatorów             
w powiecie średzkim, na której znalazło 
się w 1910 roku 14 osób pochodzących              
z Kostrzyna: ks. Henryk Fischbach, Józef 
Mąkowski, Józef Krzyżanowski, Włady-
sław Waszak, Jan Belakowicz, Michał 
Woźny, Kazimierz Górski, Antoni Ko-
nieczny, Ignacy Lemański, Stefan Szyma-
nowski, Marcin Krąkowski, Piotr Świer-
kowski, Ignacy Wolniewicz oraz ks. Sta-
nisław Drwęski (proboszcz w Siedlcu).
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WARSZTATY PIECZENIA CHLEBA W TRZEKU
„Piec chlebowy mamy w Trzeku, za-

praszamy do wypieku” – taki tytuł nosił 
projekt, który powstał w naszym sołectwie 
i został doceniony oraz sfinansowany 
przez Lokalną Grupę Działania „Trakt 
Piastów” w ramach działania Aktywne 
Sołectwa LGD 2018. Dzięki staraniom 
mieszkańców w 2017 roku powstał piec 
chlebowy (dofi nansowany przez Urząd 
Marszałkowski w Poznaniu), a w tym roku 
doczekaliśmy się warsztatów pieczenia.

Pierwsze zajęcia przeprowadzili pań-
stwo z Zagrody Edukacyjnej z Sycowa. 
Skierowane one były do dzieci, które 
uczyły się jak i z czego powstaje chleb, 
jak go należy uformować i upiec. Pocie-
chy garnęły się do pracy bardzo chętnie, 
bo atmosfera zajęć była przyjemna i we-
soła, a same działania ciekawe i konkret-
ne. Państwo Mola i Ryszard zdradzali 
tajemnice wypieku bułeczek i fi gurek dla 
dzieci oraz zasady rozgrzewania pieca 
chlebowego i pieczenia w nim prawdzi-

wego bochenka chleba. Z przygotowane-
go wcześniej ciasta na zakwasie zostały 
utworzone trzy piękne bochenki, które 
trafi ły do pieca. Jeden z bochenków został 
wybrany i umieszczony w wieńcu dożyn-
kowym, który zaprezentowaliśmy                            
na Dożynkach Gminnych w Brzeźnie.

Pieczenie chleba zgromadziło zarówno 
wiele chętnych dzieci, jak i dorosłych, dla 
których zostaną przeprowadzone kolejne 
warsztaty. Cieszy fakt, że pomysł, który 
udało się wcielić w życie, budzi zaintere-
sowanie mieszkańców naszej miejscowości 
i sąsiednich wsi, szczególnie Wróblewa, 
które jest partnerem Trzeka w tym projek-
cie. Miło było gościć mieszkańców same-
go Kostrzyna, z Szymonem Matyskiem                  
i Waldemarem Biskupskim na czele. 
Dziękujemy! Kolejne warsztaty przed nami 
i jesteśmy przekonani, że będą równie 
ciekawe, inspirujące i... smaczne! Serdecz-
nie zapraszamy do Trzeka!

Sołtys Beata Knopkiewicz

PRZYGODY NA DOLNYCH ŁUŻYCACH
Słuchacze i sympatycy Kostrzyńskiego Uniwersytetu Każ-

dego Wieku wybrali się na jednodniową wycieczkę na Dolne 
Łużyce. Spreewald to „Niemiecka Wenecja” – kraina ogórków              
i kanałów: nawet do prywatnych posesji można dopłynąć jedynie 
łódką. Miejsce zachwyciło nas uroczymi zakątkami głównie 
podczas rejsu stateczkami po kanałach Sprewy, mieliśmy też 
okazję skosztować ogórków doprawianych na różne sposoby, 
spróbowaliśmy nawet piwa ogórkowego. Podziwialiśmy stare 
budownictwo łużyckie. Odwiedziliśmy Cottbus, gdzie zatrzy-
maliśmy się na pięknie odrestaurowanej starówce, a następnie 
pojechaliśmy do Manufaktury Czekolady „Confi serie Felicitas”                  
w Hornow. Urocza pani Agnieszka wprowadziła nas w fascynu-
jący świat produktów z belgijskiej czekolady, opowiedziała                   
o historii fabryki, degustowaliśmy też liczne smakołyki i dostą-
piliśmy zaszczytu poznania właścicieli manufaktury. Zaopatrze-
ni w czekoladowe słodkości dla najbliższych w godzinach 
wieczornych wróciliśmy do Kostrzyna. 
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WIEŚCI Z PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO
Znowu zawrzało w naszym przedszkolu niczym w ulu. 

Uśmiechnięte i wypoczęte po wakacjach pszczółki „przyleciały” 
do swojego drugiego domu przywitać się z kolegami, koleżan-
kami i paniami. Było bardzo gwarno, każdy chciał podzielić się 
wrażeniami po wakacyjnych podróżach i wyrazić radość ze 
spotkania z bliskimi. Tylko najmłodsi głośno protestowali przed 
rozłąką z mamą. 

Wrzesień to w każdym przedszkolu bardzo „gorący” miesiąc. 
Przychodzą nowe dzieci przyprowadzane przez zdenerwowa-
nych rodziców, dla których jest to pierwsze dłuższe rozstanie              
z dzieckiem. Często zdarzają się pełne rozpaczy sceny i łzy lane 
strumieniami.

Drodzy Rodzice, przekroczenie progu przedszkolnego przez 
wasze dziecko rozpoczyna niezwykle ważny etap w jego życiu. 
Będzie to chwila wyjątkowa również dla was. Pojawi się wzru-
szenie oraz stres. Te wszystkie uczucia są normalne i każdy 
rodzic je przeżywa. Przygotujcie się na ten moment. Rozpoczę-
cie edukacji przedszkolnej to bardzo dobra decyzja i nie pozwól-
cie, aby wasze dziecko zauważyło wasz niepokój czy wahanie. 
Pamiętajcie: początki są trudne dla wszystkich. Pozytywne na-
stawienie i współpraca z nauczycielami zaowocuje uśmiechem 

na twarzy dzieci. Przygotujcie się na okres adaptacji, zapoznaj-
cie się ze wszystkimi wskazówkami. Dobrze przygotowani                     
i świadomi rodzice to połowa sukcesu, a o drugą połowę zadba-
ją wszystkie panie w przedszkolu.

Rady dla rodziców: staraj się nie przenosić swoich negatyw-
nych emocji na dziecko, nie okazuj wahania, bo maluszek                      
to wyczuje; po dniu pełnym wrażeń zapewnij dziecku spokój, 
czułość i bliskość; by zapewnić poczucie bezpieczeństwa                       
w przedszkolu warto wyrażać przy maluchu zaufanie do placów-
ki i pań opiekujących się dziećmi; zadbaj o atmosferę rano, by 
nie było niepotrzebnego pośpiechu przy wybieraniu się do 
przedszkola; jeśli dziecko łatwiej rozstaje się z np. z tatą, warto, 
by w początkowym okresie on odprowadzał swoją pociechę do 
przedszkola; samo pożegnanie powinno być krótkie i serdeczne, 
uśmiech i spokój rodzica spowoduje, że maluch poczuje się 
raźniej; gdy dziecko rozpacza przekaż je w ręce opiekunki, 
maluszek szukając ciepła i bliskości instynktownie przytuli się 
do niej i uspokoi; im rodzic szybciej wyjdzie, tym maluch szyb-
ciej rozpocznie swój dzień; gdy coś Państwa niepokoi, poproście 
o rozmowę z nauczycielem bez obecności dziecka.

Trzymamy kciuki! – Przedszkole Miejskie

SIEKIERACY NA PODKARPACIU
Na nasze gminne dożynki, odbywające się tego lata                              

w Brzeźnie, przyjechaliśmy prosto z dożynek gminy Rymanów, 
z Królika Polskiego. 

Na Podkarpacie zaprosiła nas wspaniała, niezwykle gościn-
na Danuta Litarowicz, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury                
w Rymanowie. Pani Danuta mimo bardzo licznych obowiązków 
(podlega jej m.in. ośrodek sportowy nad Zalewem Sieniawskim, 
gdzie mieszkaliśmy) znalazła czas, aby pokazać nam Rymanów 
i jego piękne okolice. Mieliśmy też szklaną przygodę ze sztuką 
w znanej hucie „Sabina” w Rymanowie, skąd przywieźliśmy 
piękne wyroby. 

Inne dalekie wycieczki zorganizowała nam Ewa Czajka, 
dyrektor  Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kostrzynie. 
Pływaliśmy statkiem wśród zielonych wzgórz Soliny, zwiedza-
liśmy Rzeszów, gdzie w muzeum „Dobranocek” przenieśliśmy 
się w lata dziecięce, a w podziemiach miasta w jeszcze dalsze. 

Piękny pałac w Łańcucie robił wrażenie, ale większość z nas 
była oczarowana skansenem w Sanoku. Wieczorami spotkali-
śmy się ze wspaniałą kapelą z Rymanowa oraz pięknie śpie-
wającymi paniami z Koła Gospodyń w Sieniawie. Było wspól-
ne granie, śpiew i tańce. Innego wieczoru zorganizowaliśmy 
turniej tenisa stołowego. Zmagania były zacięte i aż dziw, jak 
wszyscy dobrze sobie tę grę przypomnieli. No i musieliśmy 
jeszcze wykrzesać siły na próby przygotowujące do różnych 
koncertów. 

Po występach bardzo smacznie nas częstowano, a miejsco-
wa okowitka smakowała nawet takim jak ja, którzy za wódką 
nie przepadają. Dziesięć bogato wypełnionych dni minęło 
błyskawicznie, a zrozumiałe zmęczenie wynagrodziły gromkie 
brawa i wciąż napływające gratulacje. 

Renata Banaszewska
choreograf zespołu



18

WIEŚCI Z BIBLIOTEKI
5 września w Bibliotece Publicznej w Kostrzynie artyści                  

z Agencji Artystycznej Art-Bonsai koncertem edukacyjnym 
Rozśpiewane ranczo zainaugurowali nowy rok szkolny i cykl 
spotkań muzycznych pt. Muzyczny rozkład jazdy. Podczas tej 
przygody z muzyką w tle Pan Lupa odwiedził opuszczone przez 
zwierzęta ranczo. Wspólnie z tamtejszymi farmerami, którzy za-
grali na gitarze i banjo, a także przy pomocy dzieci zaśpiewali 
oni piosenki o zwierzętach wspominając dawne czasy, gdy zwie-
rząt było u nich w bród.

W ramach siódmej edycji „Narodowego Czytania” 7 września 
w czytelni Biblioteki Publicznej przeczytane zostały fragmenty 
powieści Przedwiośnie Stefana Żeromskiego. „Narodowe Czy-
tanie” jest ogólnopolską akcją organizowaną corocznie pod 
honorowym patronatem pary prezydenckiej RP i mającą na celu 
promowanie czytelnictwa, upowszechnianie klasyki literatury 
polskiej, a także wzmacnianie naszej narodowej tożsamości. 
Tegoroczne „Narodowe Czytanie” odbywa się w roku 100-lecia 
odzyskania niepodległości, toteż na lekturę wybrano książkę 
szczególną. Przedwiośnie było ostatnią, opublikowaną w 1924 
roku powieścią Żeromskiego. Pisarz dokonał w niej bilansu 
pierwszych lat niepodległości Polski, zwracając uwagę na entu-
zjazm, chęć odbudowy państwa, ale także na błędy i zaniechania 

nowej władzy. Swoją treścią powieść zachęcała więc do wspól-
nej debaty nad kształtem II Rzeczypospolitej.

W kostrzyńskim wspólnym czytaniu udział wzięli: Waldemar 
Biskupski – Zastępca Burmistrza Gminy Kostrzyn, Przemysław 
Kubiak – Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury, Paulina 
Bankiewicz – Kierownik Wydziału Oświaty, Promocji i Sportu 
Urzędu Miejskiego, Iwona Dorsz – Dyrektor Biblioteki                 

Publicznej w Kostrzynie, Bogumiła Kubacka 
– przedstawicielka Kostrzyńskiego Uniwer-
sytetu Każdego Wieku, Kazimierz Matysek 
– regionalista oraz Alicja Wilczyńska –                    
pracownik biblioteki; do wysłuchania arcy-
dzieła polskiej literatury zaproszeni zostali 
uczniowie starszych klas ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1 i nr 2 w Kostrzynie. Na zakoń-
czenie spotkania wszyscy uczestnicy                
otrzymali pamiątkowy egzemplarz Przedwio-
śnia opieczętowany okolicznościowym 
stemplem „Narodowe Czytanie 2018” przy-
gotowanym przez Kancelarię Prezydenta RP.

Alicja Wilczyńska

DOBRA KSIĄŻKA-BIBLIOTEKA POLECA I ZAPRASZA
Emily Giffi n, Wszystko, czego pragnęliśmy, Wydawnictwo Otwarte.
Nina prowadzi wygodne życie u boku bogatego męża, a jej syn właśnie dostał się na wymarzone studia                                      
na elitarnym uniwersytecie. Córka Toma, samotnego i zapracowanego ojca, dzięki stypendium rozpoczyna naukę                                  
w prywatnym liceum. Światy Niny i Toma zderzają się gwałtownie, gdy w szkole wybucha skandal obyczajowy 
z udziałem ich dzieci. Pośród piętrzących się kłamstw bohaterowie muszą przemyśleć swoje życie i odpowiedzieć 
sobie na ważne pytanie: czego naprawdę pragną?

Jacek Hołub, Żeby umarło przede mną. Opowieści matek niepełnosprawnych dzieci, Wydawnictwo Czarne.
Przejmujące historie pięciu cichych bohaterek, matek niepełnosprawnych dzieci. Ich głos przedstawiany jest 
niezwykle rzadko, a życie stanowi najlepszy przykład heroicznej miłości i bezwarunkowego oddania. Opowieść 
o tym, że ojciec może, a matka musi. Że można być skazaną na dożywocie, choć nie udowodniono winy. O tym, 
że trzeba żyć tak, jakby nas nie było. O okrucieństwie pozbawionych empatii lekarzy, urzędników, członków 
rodziny i sąsiadów. To opowieść o bezsilności, samotności, rozpaczy, życiu w ciągłym lęku przed przyszłością                               
i wołaniu o pomoc.

Dorota Majkowska-Szajer, Bolek i Lolek na szlaku polskich kultur, Wydawnictwo Znak.
Uwaga! Pora na kolejną przygodę! Tym razem Bolek i Lolek szukają skarbów rozsianych po całej Polsce. Jest ich 
bardzo dużo, dlatego chłopakom przyda się pomoc. Przyłączysz się do wyprawy? Czeka Cię tradycyjne malowa-
nie chat w Zalipiu, uczta z pyszną roladą i modrą kapustą na Śląsku oraz najlepsza zabawa w rytm radomskiego 
oberka. Natłok wrażeń? Wspólne słuchanie kaszubskich opowieści będzie doskonałym zakończeniem dnia. Pakuj 
plecak i w drogę! Polska jest piękna i różnorodna. Poznaj ją z Bolkiem i Lolkiem! (wiek 7+)
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 KOSTRZYŃSKA ŁOWCZYNI AUTOGRAFÓW
Agata Kryślak posiada w swojej kolekcji około 80 autografów 

polskich i zagranicznych gwiazd oraz różne pamiątki i zdjęcia, 
które sama bądź z pomocą najbliższych zdobyła. A zaczęło się...

ABC: No właśnie pani Agato, kiedy to się zaczęło?
Agata Kryślak: Moja pasja rozwija się od lat 80. i pierwsze-

go autografu od nieżyjącego już pisarza dla dzieci, Mariana 
Orłonia.

ABC: Który z autografów było zdobyć najtrudniej? 
A.K.: Najtrudniejszy do zdobycia był autograf Cezarego 

Żaka, występującego na scenie z Arturem Barcisiem (którego 
autograf oczywiście też posiadam w mojej kolekcji). Wiąże się 
z tym ciekawa anegdota. Pan Żak na wstępie już zaznaczył, że 
nie będzie rozdawał autografów, opowiedział przy tym historię 
o pewnej pani, która oznajmiła mu, że jak nie dostanie autogra-
fu, to się zabije. Schodząc ze sceny skierował się prosto do sa-
mochodu, jednak kiedy krzyknęłam do niego żartem: „panie 
Cezary, jak nie dostanę autografu, to się zabiję” – roześmiał się 
szczerze i stwierdził, że pokonałam go jego własną bronią. By-
łam wtedy jedyną osobą, która otrzymała autograf.

ABC: Czy to ten jest właśnie dla Pani najcenniejszy?  
Cezary Żak to Pani idol?

A.K.: Bardzo lubię Cezarego Żaka, jednak w mojej kolekcji 
posiadam więcej cennych czy nawet bardziej sentymentalnych 
dla mnie autografów. Są to między innymi podpisy piosenkarzy: 

Zbigniewa Wodeckiego, Krzysztofa Krawczyka, Andrzeja Pia-
secznego, Krzysztofa Cugowskiego, Maryli Rodowicz; zespo-
łów: Enej czy Video; aktorów: Macieja Damięckiego, Jacka 
Kawalca, Piotra Zelta czy Dominiki Gwit oraz reżysera Krzysz-
tofa Zanussiego. Jestem dumna z całej mojej kolekcji. 

ABC: Z pewnością z dotarciem do artystów wiąże się 
wiele historii. Którą wspomina Pani jako najzabawniejszą?

A.K.: Jest to historia zabawna, mimo że nie udało się zdobyć 
autografu. Pojechałam z siostrą na koncert zespołu Just 5 do 
Pobiedzisk. Pogoda nie dopisała, padał deszcz i zamiast auto-
grafu był poślizg na błocie. Siostra zjechała na tyłku z początku 
górki pod samą scenę, trzymając w ręku aparat fotografi czny. 
Kiedy wstała była cała w błocie, a jej ukochany zespół zszedł 
już ze sceny. Podpisu nie zdobyłyśmy, za to było dużo śmiechu, 
a siostra trzymała w pudełeczku trochę błota ze spodni. 

ABC: Mając tyle autografów w swojej kolekcji musi Pani 
jeździć na wiele koncertów, spektakli. Czy najbliżsi też są 
„wkręceni” w zdobywanie dla Pani autografów? Czy może 
mają już swoją kolekcję? 

A.K.: Lubię moment oczekiwania na każdego artystę, polo-
wania na autografy i zdjęcia. Zaraziłam swoją pasją córkę, 
która cały czas powiększa swoją kolekcję.

ABC: Oprócz autografów ma Pani w swojej kolekcji 
wiele zdjęć, ale jest również koszulka Roberta Lewandow-
skiego. Jak znalazła się Pani w posiadaniu tak cennej zdoby-
czy?

A.K.: Koszulkę Roberta Lewandowskiego zdobył mój mąż 
w 2010 roku, kiedy Robert grając w Lechu Poznań zdobył Mi-
strzostwo Polski. Mąż mając okazję spotkać się po meczu                 
z piłkarzami otrzymał od Roberta koszulkę, która jest dla nas 
również niezwykłą pamiątką.

ABC: Na pewno jest autograf artysty, którego Pani jesz-
cze nie ma w swojej kolekcji, a o którym marzy. Proszę nam 
zdradzić, któż to taki?

A.K.: Tak, jest paru takich artystów. Wielką radość sprawi-
łoby mi spotkanie i autograf od Beaty Tyszkiewicz, Jerzego 
Stuhra czy Marka Konrada. Chciałabym mieć także w swojej 
kolekcji autografy panów z zespołu Il Divo. Byłam ostatnio na 
ich koncercie, ale na autograf nie było żadnych szans.

ABC: Pani Agato, życzę więc, aby te marzenia się spełni-
ły i autografy wymienionych przez panią artystów wzboga-
ciły kolekcję. Dziękuję za poświęcony czas.
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zał się do sprawiedliwego podzielenia go wśród obecnych uczest-
ników obrzędu. Natomiast gospodarze dożynek – Ireneusz                    
i Małgorzata Adamscy – oraz starości – Andrzej i Malwina An-
derszowie – wybrali spośród zgłoszonych do konkursu wieńców 
ten najpiękniejszy – w tym roku, podobnie jak w ubiegłym, 
zwyciężyła reprezentacja z Sannik.

Po uroczystych obrzędach przyszedł czas na występy zapro-
szonych gości. Rozpoczął zespół z Holandii – The Lady Pirates, 
a po nim sceną zawładnęły rodzime zespoły: Skaner, Country 
Zenit, Eurytmic i Bayer Full. Fani każdego gatunku muzyki 
znaleźli coś dla siebie: było i disco, i country. Pomimo małego 
deszczu atmosfera była gorąca, a zabawa trwała do późnych 
godzin wieczornych.

N.M.

DOŻYNKI 2018
25 sierpnia po raz kolejny odbyły się Dożynki Gminne, zor-

ganizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Burmistrza 
Gminy Kostrzyn oraz Sołectwa Brzeźno, Siedlec i Siedleczek. 

Zgodnie ze zwyczajem obchody rozpoczęły się od mszy polowej, 
którą odprawił ksiądz Sławomir Ruks, proboszcz parafi i w Siedl-
cu. Rolnicy licznie przybyli na boisko w Brzeźnie, aby podzięko-
wać za tegoroczne zbiory i prosić o lepszą aurę w przyszłym roku. 
Po zakończeniu nabożeństwa korowód świętujących, z włodarza-
mi gminy i zespołem „Siekieracy” na czele, udał się na plac do-
żynkowy, aby kontynuować obchody. Nie zabrakło tradycyjnych 
symboli Święta Plonów: bochenka chleba upieczonego z owocu 
tegorocznych plonów i wieńca dożynkowego. Ten pierwszy został 
przekazany burmistrzowi Szymonowi Matyskowi, który zobowią-

JESTEŚ MASTERCHEFEM               
W SWOJEJ KUCHNI? 

A MOŻE UMIESZ UGOTOWAĆ 
TYLKO JEDNO DANIE, ALE ZA TO 
ZAWSZE WYCHODZI IDEALNIE?

POBÓR KRWI
W czasie ostatniej akcji poboru 

krwi w Kostrzynie (31 sierpnia 2018 
roku) oddano 31,951 l krwi. Zgłosiło się               
81 osób, krew oddały 72 osoby, a próbkę 

na szpik kostny 3 osoby.
Podczas akcji liczba chętnych przerosła oczekiwania 

Rejonowego Centrum Krwiodawstwa w Poznaniu. Podjęto 
działania mające na celu zapobiegnięcie podobnej sytuacji 
w przyszłości.

 PODZIEL SIĘ Z NAMI SWOIM PRZEPISEM 
W RUBRYCE KOSTRZYŃSKIE SMAKI! 

TEKSTY I ZDJĘCIA MOŻNA PRZYSYŁAĆ NA E-MAIL: 
abcgazeta@wp.pl
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STRAŻACKIE WYDARZENIA

Z KRONIKI POLICYJNEJ

  1 sierpnia – gaszenie pożaru słomy 
na polu w Siedlcu; gaszenie pożaru 
w budynku mieszkalnym w Kostrzy-
nie.
  2 sierpnia – wezwanie do rozpozna-

nia zagrożenia gniazda owadów błonkoskrzydłych w parku 
przy ul. Warszawskiej.

  4 sierpnia – wezwanie do rozpoznania zagrożenia gniazda 
owadów błonkoskrzydłych na budynku mieszkalnym w Ko-
strzynie.

  5 sierpnia – gaszenie pożaru samochodu osobowego na trasie 
S-5 na wysokości Sannik.

  8 sierpnia – usuwanie wiatrołomów w Iwnie.
  9 sierpnia – neutralizacja plamy ropopochodnej na trasie                

DK-92 w Starczanowie.

12 sierpnia – gaszenie pożaru zarośli i traw w Kostrzynie.
13 sierpnia – zabezpieczenie miejsca wypadku drogowego 

motocyklisty w Kostrzynie.
14 sierpnia – wezwanie do rozpoznania zagrożenia gniazda 

owadów błonkoskrzydłych na budynku mieszkalnym w Ko-
strzynie.

15 sierpnia – gaszenie pożaru ścierniska w Czerlejnie; wezwa-
nie do rozpoznania zagrożenia gniazda owadów błonkoskrzy-
dłych przy budynku mieszkalnym w Kostrzynie.

18 sierpnia – wezwanie do rozpoznania zagrożenia gniazda 
owadów błonkoskrzydłych na budynku mieszkalnym w Ko-
strzynie; zabezpieczenie miejsca kolizji drogowej samochodu 
osobowego na drodze serwisowej przy trasie S-5 w Iwnie.

21 sierpnia – zabezpieczenie miejsca kolizji drogowej samo-
chodu osobowego na drodze Iwno-Wiktorowo.

24 sierpnia – usuwanie wiatrołomów w Klonach; gaszenie po-
żaru ścierniska na polu w Buszkówcu;  wezwanie do rozpozna-
nia zagrożenia gniazda owadów błonkoskrzydłych na placu 
zabaw w Kostrzynie.

25 sierpnia – w Dobieżynie (gmina Buk) odbyły się V Powia-
towe Zawody Wędkarskie strażaków OSP i PSP. Nasza druży-
na zajęła 4. miejsce.

28 sierpnia – wezwanie do rozpoznania zagrożenia gniazda 
owadów błonkoskrzydłych na budynku mieszkalnym w Sie-
kierkach; gaszenie pożaru śmieci przy stolarni w Iwnie. 

29 sierpnia – gaszenie pożaru mieszkania w Kostrzynie. Na 
miejscu okazało się, że właściciel sam ugasił ogień przed przy-
byciem straży pożarnej i nikomu nic się nie stało.

30 sierpnia – gaszenie pożaru samochodu ciężarowego, ogień 
powstał od blokowanych przez hamulce kół naczepy. 

Ryszard Kubiak

Poszukiwany zatrzymany.
3 sierpnia w Kostrzynie zatrzy-

many został 44-letni mieszkaniec 
gminy Pobiedziska, który poszuki-
wany był przez Prokuraturę Rejono-

wą we Wrześni na podstawie zarządzenia o poszukiwaniu celem 
ustalenia miejsca pobytu.
Poszukiwany prawie 30 zarządzeniami i listami gończymi 
zatrzymany.

10 sierpnia w Poznaniu funkcjonariusze Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Poznaniu z Wydziału Poszukiwań i Ochrony 
Osób, tzw. „Łowcy Głów”, zatrzymali mieszkańca Kostrzyna, 
który podejrzany jest o szereg oszustw oraz innych przestępstw 
kryminalnych dokonanych na terenie całej Polski. Podejrzany 
ukrywał się przez kilka miesięcy.
Nietrzeźwy kierujący.

15 sierpnia w Siekierkach Wielkich na gorącym uczynku 
prowadzenia samochodu marki VW Polo w stanie nietrzeźwości 
wynoszącym prawie 3 promile alkoholu we krwi ujęty został 
przez mieszkańców tejże wsi obywatel Ukrainy – 25-letni męż-
czyzna. Kierowca został osądzony w trybie przyspieszonym 
przez Sąd Rejonowy we Wrześni.

Groził pozbawieniem życia.
23 sierpnia w Siekierkach Wielkich zatrzymany został                      

33-letni mężczyzna, który kierował groźby karalne wobec człon-
ka swojej rodziny. Decyzją Prokuratora Rejonowego we Wrześni 
zastosowano wobec zatrzymanego środki zapobiegawcze.
Włamanie do domu.

28 sierpnia w Kostrzynie przy ul. Warzywnej doszło do 
włamania do domu jednorodzinnego, skąd skradziono pieniądze. 
Na miejscu przeprowadzono czynności procesowe. W powyższej 
sprawie wszczęto postępowanie przygotowawcze.
Kradzież katalizatora.

W okresie od 25 do 29 sierpnia w Siekierkach Wielkich                   
z samochodu marki Mercedes Sprinter dokonano kradzieży 
katalizatora.
Zmarł 24-letni mieszkaniec Kostrzyna.

Prokurator Rejonowy we Wrześni wyjaśnia okoliczności 
śmierci młodego mężczyzny, który został zabrany przez zespół 
pogotowia ratunkowego 26 sierpnia z Kostrzyna do szpitala              
w Poznaniu, w którym zmarł. Przyczynę śmierci wyjaśni śledztwo.
Bezpieczna droga do szkoły.

Od 3 września br. droga do szkoły i z powrotem będzie stałym 
elementem w życiu dziecka, aż do kolejnych wakacji. Droga ta 
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powinna być bezpieczna. Kierujący pojazdami w rejonach szkół 
powinni zachować ostrożność, unikać wszelkiego działania, które 
mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku 
ruchu drogowego. Po wakacjach dzieci mają często rozproszoną 
uwagę i nie zawsze przestrzegają zasad ruchu drogowego.

Stałym elementem działań „Bezpieczna droga do szkoły” jest 
zapraszanie policjantów na spotkania z rodzicami oraz na lekcje 
wychowania komunikacyjnego z dziećmi. Zajęcia z policjantem 
są dla dzieci zawsze dużą atrakcją, co zachęca je do poznawania 
zasad ruchu drogowego. Nie do przecenienia jest wiedza funkcjo-
nariuszy z „drogówki”, którzy poza omówieniem najważniejszych 
przepisów, potrafi ą udzielić dzieciom porad praktycznych oraz 
wskazać najbardziej niebezpieczne miejsca w rejonie szkoły. 
Kształtowanie u dzieci właściwych nawyków to żmudna praca, 
ale opłaca się ją wykonać, bo nawyki te zostają na całe życie.

Nie każdy pierwszoklasista może być samodzielnym uczest-
nikiem ruchu drogowego. Zgodnie z art. 43 ustawy Prawo                           
o ruchu drogowym dziecko do 7. roku życia może korzystać                 
z drogi tylko pod opieką osoby co najmniej 10-letniej (nie doty-
czy to strefy zamieszkania i drogi przeznaczonej wyłącznie dla 
pieszych). Bardzo ważnym czynnikiem zwiększającym bezpie-
czeństwo jest noszenie elementów odblaskowych. Rodzice, 
którzy zawożą dzieci do szkoły, powinni też pamiętać o obo-
wiązku przewożenia najmłodszych w fotelikach ochronnych lub 
specjalnych siedziskach. Dziecko należy wysadzać od strony 
chodnika lub pobocza, nie zaś od strony jezdni.

Mamo,Tato: dziecko naśladuje twoje zachowania, daj więc 
dobry przykład; zadbaj o to, by dziecko na drodze było widocz-
ne dla kierujących; ucz i przypominaj zasady prawidłowego 
poruszania się po drodze; wyznacz dziecku jedną bezpieczną 
drogę z domu do szkoły/ze szkoły do domu; w samochodzie 
przewoź dziecko zgodnie z przepisami.

Nauczycielu: odkrywaj przed dziećmi bezpieczny świat, 
także w sferze ruchu drogowego; przez zabawę ucz dzieci zasad 
prawidłowego poruszania się po drodze.

Kierujący pojazdami: w rejonach szkół zachowajcie szcze-
gólną ostrożność, unikajcie wszelkiego działania, które mogłoby 
spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu 
drogowego.

st.asp. Piotr Kubicz

ZWIERZAKI ZE SKAŁOWA CZEKAJĄ NA ADOPCJĘ!

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

Guzik
Średniej wielkości pies, łagodny                      
w stosunku do znanych osób, których 
wita entuzjastycznie skacząc i popisku-
jąc z radości. W kontaktach z obcymi, 
z początku nieufny, szybko przełamuje 
nieśmiałość. Guzik toleruje obecność 
wybranych psów, a zwłaszcza suczek.
Uczy się chodzenia na smyczy, lubi 
długie spacery.
Nr schr. 326/0817

Nurek 
Młody, żywiołowy piesek uwielbiający 
kąpiele (także w kałużach). Łagodny, 
potrzebujący codziennych spacerów  
i rodziny, która się nim zaopiekuje na 
zawsze.
Nr schr. 342/0718

Baron
Duży, postawny, młody pies, który 
wymaga wychowania i przyzwycza-
jenia do warunków domowych. Nie 
jest agresywny, ale ma silny charakter 
i potrzebuje doświadczonego opiekuna. 
Najlepiej czuje się, gdy ma możliwość 
swobodnego wychodzenia, dopiero 
uczy się chodzenia na smyczy.
Nr schr. 312/0718
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KRONIKA SPORTOWA

III BIEG PIECZONEJ PYRY ZA NAMI!
W niedzielę 9 września po raz 

trzeci na terenie Starej Cegielni                       
w Iwnie odbył się Bieg Pieczonej 
Pyry, organizowany przez Stowarzy-
szenie Walka Kostrzyn, Radnego 

Szymona Nadolnego oraz Młodzieżową Radę Miejską Gminy 
Kostrzyn. 

Na starcie biegu ostatecznie stanęło 114 zawodników, naj-
szybciej pięciokilometrowy dystans z Cegielni przez Glinkę 
Duchowną i Buszkówiec, prowadzący przez liczne podbiegi                    

i drugi szutrowe, pokonał Dmytro Musiatchenko z czasem 15:50, 
najszybszą z pań była Katsiaryna Ptashuk (17:59). W kategorii 
mieszkanka gminy Kostrzyn tryumfowała Jowita Kruczkowska 
(24:07), a najlepszym mieszkańcem naszej gminy został Łukasz 
Bankiewicz (19:40). Wybrano także najstarszego zawodnika, 
który przekroczył linię mety, był nim 69-letni Tadeusz Grabow-
ski z Brzeźna. Najstarszy zawodnik otrzymał z rąk organizatorów 
karnet na Termy Maltańskie oraz zaproszenie na masaż relaksa-

cyjny. Najlepsi zawodnicy w kategoriach open kobiet i mężczyzn 
oprócz tradycyjnych statuetek-cegieł otrzymali: za I m. – 300 zł, 
za II m. – 200 zł, za III m. – 100 zł, za m. IV i V przyznano 
upominki. Wspomnianymi cegłami oraz upominkami z ZM 
GOAP nagrodzono także najlepszą piątkę w kategoriach miesz-
kanka i mieszkaniec gminy Kostrzyn. Ponadto najlepsza trójka 
otrzymała zaproszenia na masaże relaksacyjne do M-Balans oraz 
Pracowni Fizjoterapeutycznej Szymona Walkowiaka, a także 
bony do Decathlonu o wartościach 300, 200 i 100 złotych. Oprócz 
nagród za zajęcie miejsc w pierwszych piątkach wyżej wymie-
nionych kategorii wśród wszystkich uczestników biegu rozloso-
wano nagrody rzeczowe: hulajnogę, kamerę GoPro, bezprzewo-
dowy głośnik, zegarek sportowy Polar oraz zaproszenia: na 
strzelnicę (przekazany na licytację dla Amelki), do Restauracji 
Meridian’s na poznańskim Sołaczu, do Escape Room, na gokar-
ty, a także na lot paralotnią. Wszyscy zawodnicy i kibice mogli 
skorzystać z oferty gastronomicznej i posilić się kiełbasą, pyrą 
z gzikiem, pajdą chleba ze smalcem, sushi, bigosem i ciastami. 
Dla najmłodszych przewidziano atrakcję w postaci dmuchanego 
placu zabaw. Podczas biegu zbierano także pieniądze na walczą-
cą z nowotworem 4-letnią Amelkę – wszystkim Państwu ser-
decznie dziękujemy za hojne datki, bo zebrano aż 2000 złotych!

Organizatorzy pragną podziękować wszystkim fi rmom oraz 
osobom zaangażowanym w pomoc w organizacji biegu: Gminie 
Kostrzyn, Betoniarni  Iwno, KM Steel, Sushi4You, HFJ Atrium, 
Power Duck, Restauracji Biesiada, Pracowni Fizjoterapeutycznej 
Szymona Walkowiak, M-Balans, TBB Beton, Grupie Producen-
tów Amazis, Drukarni Artpoldruk, Sołtys Dorocie Kaczmarek 
oraz przedstawicielkom klubu Gdzie Ta Meta. Słowa podzięko-
wań należą się również druhom OSP Kostrzyn oraz OSP Brzeź-
no, a także kostrzyńskiej Policji i grupie ATV Kostrzyn, czuwa-
jącym nad bezpieczeństwem imprezy.

Łukasz Szał

WALKOWICZE NA TOUR DE POLOGNE I NA ZAWODACH SOLID MTB!
Początek rowerowego weekendu dla Walki Kostrzyn rozpo-

czął się w piątek 10 sierpnia o godzinie 945 w Bukowinie                   
Tatrzańskiej, gdzie czterech zawodników – Marcin Burchacki, 
Michał Wawer, Mateusz Kapciak oraz Arkadiusz Adamski – 
wzięło udział w Tour de Pologne Amatorów, organizowanym 
przez byłego wybitnego polskiego kolarza, a zarazem dyrektora 
krajowego wyścigu zawodowców, Czesława Langa. Amatorzy 
zmierzyli się z królewską pętlą, na której mieli do pokonania 
dwa podjazdy: ścianę Harnaś oraz ścianę Bukowina, z którymi 
problemy mają nawet zawodowi kolarze. Najszybciej z Walko-
wiczów trasę pokonał Marcin plasując się na bardzo wysokiej 
160. pozycji z czasem 1:57:09. Na 578. miejscu zawody ukończył 
Michał wykręcając czas 2:12:38. Po Michale na mecie pojawił 
się Arek, który zanotował upadek na głównym podjeździe pod 
ścianę w Gliczarowie, kończąc zawody na 835. miejsce z czasem 
2:19:47. Jako ostatni z Walkowiczów linię mety przekroczył 
Mateusz uzyskując 1147. lokatę z czasem 2:28:29.

Natomiast sobota 11 sierpnia okazała się szczęśliwa dla 
Darka Adamskiego, który udał się na Puchar Bałtyku do Kobyl-
nicy niedaleko Ustki. Darek wystartował na dystansie Mini                  
(25 km) kończąc zawody na 30. miejscu open, dającym mu 

pierwsze miejsce w swojej kategorii wiekowej. Przed Darkiem 
jeszcze dwie edycje wspomnianego cyklu, w których będzie 
chciał obronić pierwszą lokatę w swojej kategorii. Z kolei                         
w sobotę 22 sierpnia podczas ostatniej edycji Solid Road                         
w miejscowości Bodzyniewo niedaleko Śremu wśród 100 za-
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LECHIA ZE ZMIENNYM SZCZĘŚCIEM
Coraz d zielniej poczynają sobie w rozgrywkach Ligi Międzynarodowej gr. Poznań Wschód piłkarze odmło-

dzonej drużyny kostrzyńskiej Lechii. Podczas czwartego meczu w sezonie wygrali z Leśnikiem Margonin 3:0,                
w piątym z kolei spotkaniu pokonali na wyjeździe Błękitnych Wronki 3:1. W szóstej kolejce rozgrywek piłkarze 
z Kostrzyna przegrali jednak na własnym boisku z zespołem Korona Stróżewo 2:1.

K.M.

KOLEJNA KORONA PÓŁMARATONÓW 
ZALICZONA PRZEZ WALKOWICZÓW

W niedzielę 2 września o godzinie 1100 rozpoczął się 28. Półmaraton PHILIPS                  
w Pile. Na dystansie 21,097 km wystartowało czterech Walkowiczów, a połowa z nich 
mogła po zakończeniu biegu pochwalić się nowymi życiówkami. I tak oto jako pierw-
szy linię mety przekroczył Łukasz Semeniuk z czasem 01:31:48, który stał się jego 
nowym rekordem. 20 minut później na mecie pojawiła się Jowita Kruczkowska 
(1:51:43), a następnie – z nową życiówką – Monika Szał (02:04:08)! Niedługo po niej 
na metę wbiegł również Remigiusz Szymański (02:21:16).

Dwa tygodnie wcześniej na półmaratonie w Wałbrzychu Walkę Kostrzyn reprezen-
towała Monika Szał, która na jednym z trudniejszych półmaratonów w Polsce, charak-
teryzującym się licznymi podbiegami, uzyskała czas 02:23:07. Natomiast 27 sierpnia 
do Szczecina zawitała Jowita Kruczkowska, która dystans w 38. PKO Półmaratonie 
pokonała w rodzinnym gronie z czasem 02:21:57.

Walka Kostrzyn

wodników swoich sił spróbował Walkowicz Marcin Burchacki. 
Dystans, jaki mieli do pokonania zawodnicy, wynosił 82 km. 
Zawodnik Walki przez 65 km jechał w głównym peletonie. 
Niestety szanse na dobry wynik zabrała Marcinowi awaria ro-
weru i ostatecznie zawody zakończył na 62. pozycji z czasem 

2:01:37. Tydzień później, również w Bodzyniewie, odbyła się 
9. edycja Solid Mtb. Na linii startu wśród blisko 200 zawodników 
na dystansie Mega (41 km) wystartował Darek Adamski. Zawo-
dy ukończył na 161. pozycji z czasem 2:31:18, dającym mu                  
6. miejsce w swojej kategorii wiekowej.

Arkadiusz Adamski
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ŚWIAT OKULARÓW PROGRESYWNYCH
DLACZEGO MY?

Dlaczego warto nam zaufać i kupić u nas okulary? Co robi-
my najlepiej i dlaczego stale się uczymy? W czym jesteśmy 
pierwsi? Jak tylko przeczytasz ten wpis, zajrzyj do naszego  
salonu!

„Świat okularów” to fi rma, która powstała z pasji. Nie tylko 
do okularów, ale przede wszystkim do medycyny, zdrowia, ra-
dości życia i czerpania z niego pełnymi garściami. Wierzymy, 
że każdy z nas może więcej niż myśli, że zasługuje na wszystko, 
co najlepsze i powinien dbać o siebie, swoje zdrowie i dobre 
samopoczucie. Samo się nie zrobi.

Dlatego stawiamy na ciągły rozwój oraz udoskonalanie fi rmy, 
naszego personelu, produktów i salonów. Cały czas się rozwija-
my, dokształcamy na szkoleniach wewnętrznych, organizowa-
nych dla naszego personelu, i zewnętrznych, przygotowywanych 
przez inne fi rmy. Uczymy się jak sprzedawać, jak lepiej obsłu-
giwać klientów, jak zapewnić najwyższe standardy obsługi. 
Nabywamy również wiedzę merytoryczną o produktach, które 
oferujemy.

Uczymy się od najlepszych specjalistów w Polsce: Pawła 
Szczerbińskiego, Szymona Grygierczyka, Mariusza Szuby, 
Pawła Milewskiego. Korzystamy z wiedzy światowych potęg 
takich jak Tony Robins, Harv Ecker czy Alex Mandossian.

Do naszych okularów wstawiamy tylko soczewki najlepszej 
światowej marki Essilor, obowiązkowo z powłokami ochronny-
mi. Essilor to fi rma, która jako pierwsza wprowadziła na rynek 
soczewki progresywne. Ma największe doświadczenie i najlep-
sze technologie. Chcemy, aby nasi klienci mieli w swoich oku-
larach najlepsze szkła, gdyż zależy nam na ich zdrowiu.

W każdym naszym salonie znajduje się specjalny komputer 
do indywidualnego doboru szkieł okularowych, dzięki czemu 
możemy wykonać w 100% spersonalizowane okulary, gwaran-
tujące doskonałe widzenie w każdych warunkach i na każdą 
odległość.

Stawiamy na nowe technologie i konsekwentnie wprowadza-
my je do naszych salonów, często jako pierwsi, wyznaczając 
nowe standardy w doborze okularów. Uważamy, że nowe tech-
nologie i nowinki techniczne są dla nas i mają nam służyć. 
Uwierzyliśmy w okulary progresywne i konsekwentnie eduku-
jemy naszych klientów, przekonując ich, że jest to doskonałe 
rozwiązanie dające najwięcej wartości.

Jedna para okularów zastępuje trzy. Jedna para dająca ostre 
widzenie na każdą odległość, wygodę i brak skrępowania, bez-
pieczeństwo w każdych warunkach. Oto co dają okulary progre-
sywne. Oto dlaczego warto kupować w naszych salonach.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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OGŁOSZENIA DROBNE
- Masz problem z komputerem, inter-
netem, zadzwoń 605 233 576, www.
vip-tech.pl
- Kupię każde auto za gotówkę!!! 
Wszystkie marki, każdy stan, dojazd 
do klienta, tel. 511 335 102
- Kupię pilnie auto dostawcze do                 
10 000,- stan oraz marka obojętne, 
tel. 500 656 104
- Przyjmę studentów w Gospodar-
stwie Ogrodniczo-Szkółkarskim do 
prac różnych, Zenon Walczak,              
ul. Kórnicka 6, tel. 61 817 89 19,                  
502 378 538, 607 374 623

- Firma z Brzeźna zatrudni osoby na 
stanowiska: stolarz-magazynier, kie-
rowca kat. C+E po kraju (plandeka 
lub wywrotka) oraz panią do obsługi 
klienta w hurtowni płyt i akcesoriów 
meblowych, tel. 501 618 163
- Sprzedam nasiona gorczycy, cena 
3,50 zł/kg, Gospodarstwo Ogrodni-
czo-Szkółkarskie Zenon Walczak,      
ul. Kórnicka 6, tel. 61 817 89 19,                
502 378 538, 607 374 623
- Do wynajęcia dwa pokoje kuchnia             
i łazienka dla dwóch osób, tel.                     
723 969 513

- Mgr pedagogiki z ponad 10-letnim 
doświadczeniem udzieli korepetycji 
z języka angielskiego oraz niemiec-
kiego, tel. 799 036 661
- Absolwentka fi lologii angielskiej             
i niemieckiej udzieli korepetycji, tel. 
512 586 533
- Wyprzedaż drzwi do mieszkań i ka-
mienicy: dwuskrzydłowe cena 600 zł 
netto, drzwi jednoskrzydłowe meta-
lowe cena 250 zł netto, drzwi HDF 
antywłamaniowe cena 550 zł netto – 
likwidacja magazynu; więcej infor-
macji pod nr. 500 020 591
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