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SŁOWEM WSTĘPU
Lato kojarzy się z wypoczynkiem, wakacjami, odpoczywaniem po trudach całorocznej pracy. Z marzeniami o białej plaży
i morskiej wodzie, górskim szlaku czy kajakach na Mazurach. Nawet kiedy kończymy już szkołę i nie wyczekujemy z takim
zniecierpliwieniem pierwszych dni lipca, wakacyjne szaleństwo udziela się każdemu. Kto szczerze przyzna, że z radością idzie do
pracy kiedy słońce grzeje za oknem, a pozostali opowiadają o swoich planach na urlop?
Życzymy wszystkim naszym Czytelnikom spełnienia planów, spontanicznych eskapad i pięknej pogody, bo w końcu bez niej
to już nie to samo. Oby każdemu udało się odpocząć, naładować przysłowiowe akumulatory i radośnie spędzić wakacyjny czas!
Zerknijcie do naszego działu „Dobra książka” – nie ma lepszego sposobu na podróż niż ciekawa lektura. A nikt nie zna się na tym
lepiej niż panie bibliotekarki!
W międzyczasie zajrzyjcie Państwo oczywiście do „Kostrzyńskiego ABC”! Nasze Władze Samorządowe przez ostatni czas nie
próżnowały i szykują kolejne inwestycje oraz zmiany dla gminy i jej mieszkańców. Wszystko znajdziecie w lipcowym numerze.
A poza tym zwyczajowa dawka informacji sportowych i kulturalnych. Zachęcam do lektury!
Natalia Majchrzak
Redaktor naczelna

KOSTRZYŃSKIE AKTUALNOŚCI
Na spotkaniu z włoską
piosenką

Z inicjatywy fanklubu Haliny Benedyk grupa słuchaczy Uniwersytetu
Każdego Wieku z Kostrzyna wzięła
udział w odbywającym się w Poznaniu mini recitalu pochodzącego z Neapolu piosenkarza Luigi Pagano. W kameralnych
wnętrzach kawiarenki „Poema Cafe” wspólnie wesoło spędzono czas i nie bacząc na opóźnienie kapeli towarzyszącej muzykowi – nucono znane piosenki.

Seniorskie Powitanie Lata

W lipcowy wieczór w znakomitej atmosferze bawili się seniorzy z gminy Kostrzyn na urządzonej przez PZERiI imprezie
„pod chmurką” pod patronatem burmistrza Kostrzyna. Na trawiastym placu przy strażnicy OSP do późnych godzin wieczornych odbywały się tańce i śpiewy świadczące o radosnym powitaniu tej najgorętszej pory roku przez liczne grono osób
„trzeciego wieku”.

Święto Szkoły Podstawowej im. Rady Europy

Kostrzyńska szkoła nr 2, skupiająca w swoich murach zarówno dzieci na poziomie podstawowym, jak i młodzież gimnazjalną, 18 czerwca świętowała swój dzień pod hasłem „Europa z miłością w tle”. W obecności rówieśników, nauczycieli
i zaproszonych gości na czele z władzami samorządowymi

montaż słowno-muzyczny oparty na wierszach Jana Brzechwy
i bajce Wandy Chotomskiej Kopciuszek. Klasy starsze, oprócz
spektaklu Co nam w duszy gra, przedstawiły widowisko będące
gimnazjalną wersją wojny trojańskiej, w trakcie której umiejętnościami wokalnymi popisywały się dziewczęta, a nowoczesną
sztuką tańca starsi chłopcy, zdobywając gromkie brawa licznej
widowni.

Festyn rodzinny w parafii bł. Jolanty

Z okazji przypadającego 15 czerwca odpustu parafialnego
w na placu przed kaplicą bł. Jolanty urządzony został festyn
rodzinny, w czasie którego skorzystać można było z wielu atrakcji zarówno dla ciała, jak i dla ducha. Impreza trwała od godziny
1300 do godziny 2000. Na scenie występował chór parafialny,
siostry zakonne śpiewające w rodzimym języku, również młode
talenty wokalne. Dużym powodzeniem u dzieci cieszyły się
dmuchańce z licznymi nagrodami, strzelanie z łuku prowadzone
przez harcerzy, a przede wszystkim licytacja piłki z podpisami
piłkarzy poznańskiego „Lecha”. Był tez konkurs wiedzy o księżnej i matce błogosławionej Jolancie, stoisko z książkami religijnymi oraz zawsze popularne stoiska gastronomiczne z grillem,
kiełbaskami i lodami. Imprezie towarzyszył pokaz starych samochodów oraz punkt badania ciśnienia. Nad sprawnym przebiegiem tego udanego festynu czuwał ks. proboszcz Mateusz
Napierała. Dochód wzbogaci konto budowy nowego kościoła
w parafii.

Awarie na stacji PKP w Kostrzynie

W sobotę 30 czerwca na stacji kolei doszło do zerwania
sieci trakcyjnej przez przejeżdżający niemiecki pociąg towarowy.
Z tej przyczyny od godz. 800 do 1600 nie kursowały pociągi
z Kostrzyna do Poznania. Pasażerów dowoziły w tym kierunku
autobusy kursujące po części przez Tulce z uwagi na poznański
bieg maratoński. Inne utrudnienie spowodowane było zamknięciem przejazdu kolejowego z miasta w kierunku Kórnika
i Ignacewa, spowodowane remontem torowiska. Tu sytuacja
wróciła do normy w poniedziałek o godz. 1600.

Będzie nowa sala sesyjna

w osobach burmistrza Szymona Matyska, wiceburmistrza Waldemara Biskupskiego oraz Przewodniczącego Komisji Oświaty
Przemysława Kubiaka zaprezentowano interesujący program
składający się z dwóch części. Klasy IV pokazały na scenie

W pozyskanym przez Gminę Kostrzyn dawnym obiekcie
Domu Katolickiego rozpoczął się remont generalny głównej sali
z przeznaczeniem na salę sesyjną i inne potrzeby samorządowe.
Sala ta powstała w 1939 roku, a w latach okupacji niemieckiej
służyła jako szwalnia, w której szyto płaszcze przeciwdeszczo-
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we. Po wojnie wróciła do parafii na potrzeby stowarzyszeń
katolickich. Wyposażona była w ławki przeniesione z byłego
kościoła ewangelickiego, odbywała się tu nauka katechizmu.
W niej zbierały się dzieci komunijne i stąd w zwartym
szyku przechodziły do kościoła, gdzie przyjmowały komunię
św. Przez pewien czas w sali stał drewniany ołtarz w stanie
surowym, nad którym pracował kostrzyński rzeźbiarz. Po usunięciu religii ze szkół przez władze PRL salkę tę przebudowano,
urządzając z niej 3 klasy lekcyjne, w których zajęcia prowadzili katecheci.

nica przy ul. Dworcowej u zbiegu z ulicą Dr R. Szymańskiego.
Również z jego inicjatywy odnowiono kamieniczkę w Rynku
pod nr 7, która zyskała spokojną, beżową kolorystykę. Oby
więcej takich pożytecznych działań.

Pięknieją ulice i kamienice

Nie tylko inwestycje gminne przyczyniają się do upiększania
naszego miasta. Dzieje się to również z inicjatywy samych
mieszkańców, którzy dbają o estetykę swych domów i ich otoczenie. Taką rolę pełnią też odnowione – zgodnie z zaleceniami
konserwatora zabytków – elewacje starych kamienic. Ostatnim
przykładem może być odnowiona staraniem właściciela kamie-

WIADOMOŚCI GMINNE
JEST ZGODA I DOFINANSOWANIE W WYSOKOŚCI
14,3 MLN ZŁOTYCH Z PKP PLK NA BUDOWĘ TUNELU!!!
Historyczna chwila dla Gminy
Kostrzyn! 14 czerwca w Warszawie
podpisane zostało Porozumienie
pomiędzy Gminą Kostrzyn a PKP PLK S.A. na budowę tunelu
drogowego pod linią kolejową E20 w miejscowości Kostrzyn.
PKP PLK S.A. reprezentował Arnold Bresch, członek Zarządu
PKP PLK S.A. W podpisaniu porozumienia uczestniczyli również Szymon Matysek, Burmistrz Gminy Kostrzyn, Waldemar
Biskupski, Zastępca Burmistrza, Barbara Borowiak, Skarbnik
Gminy, Daniel Lewicki, Kierownik Wydziału Rozwoju Gminy
i wspierający całą inwestycję Poseł na Sejm RP Bartłomiej
Wróblewski.

– To historyczna chwila dla mieszkańców naszego miasta
i gminy – mówi Szymon Matysek, Burmistrz Gminy Kostrzyn.
– Po 3,5 roku od objęcia funkcji burmistrza mogę powiedzieć,
że dotrzymałem słowa. Budujemy tunel. Inwestycję, o której
tylko mówiono kilkadziesiąt ostatnich lat, nam udało się dopiąć
i doprowadzić do tego, że to nie marzenia, a realne działanie.
Dziękuję Zarządowi PKP PLK S.A. za tak ogromny wkład finansowy w tę inwestycję. Dziękuję wszystkim, którzy wspierali nas
w pracach nad projektem. Dziękuję Radnym Rady Miejskiej
Gminy Kostrzyn tej kadencji z Przewodniczącym Grzegorzem

Banaszakiem za zaufanie i pracę nad tym zadaniem. Mamy to!
W połowie 2015 roku Radni Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
tej kadencji podjęli decyzję o przeznaczeniu środków w budżecie na opracowanie koncepcji budowy tunelu kolejowego.
To był początek realnych działań, jakie samorząd naszej gminy
podjął, by wybudować tunel. Niespełna rok później rozpoczęto
prace nad dokumentacją projektową, która jest już gotowa.
– Najkorzystniejszym rozwiązaniem proponowanym przez
projektantów jest wybudowanie tunelu między dwoma przejazdami w ul. Grunwaldzkiej i ul. Powstańców Wielkopolskich –
kontynuuje Waldemar Biskupski, Zastępca Burmistrza. – Jednocześnie wybudujemy także nowy układ drogowy między innymi poprzez połączenie ulic 3 Maja i Akacjowej. Powstanie tunelu wiąże się ponadto z poprawą bezpieczeństwa poprzez likwidację dwóch przejazdów kolejowych na drogach powiatowych.
Budowa tego obiektu jest dla mnie osobiście niezwykle ważna,
ponieważ całe moje życie związane było i jest z osiedlem
„za torami”.
– Cieszę się, że moje wsparcie dla zamierzenia gminy w sprawie budowy tunelu kolejowego nabrało realnego kształtu – mówi
Bartłomiej Wróblewski, Poseł RP. – Obiekt ten jest niezbędny,
aby Kostrzyn mógł się rozwijać. Przede wszystkim połączy
obie części Kostrzyna ułatwiając komunikację oraz wpłynie na
poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.
To będzie największa inwestycja w historii naszej gminy.
Projekt przygotowała firma BBF Sp. z o.o. Wartość głównego
zakresu zadania to ponad 32 mln złotych według kosztorysu
inwestorskiego. Ponadto wyremontowane zostaną ulice na Osiedlu Grunwaldzkim. Oprócz środków z PKP PLK w wysokości
14,3 mln złotych na wiadukt kolejowy gmina otrzyma dotację
celową w wysokości 6 mln złotych ze środków Powiatu Poznańskiego. Reszta pochodzić będzie z zakresu inwestycyjnego budżetu gminy (w tym głównie ze sprzedaży nieruchomości przy
ul. Poznańskiej w Kostrzynie).
– Gmina Kostrzyn to przykład modelowego podejścia
do tematu związanego z budową takiego obiektu i likwidacją
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niebezpiecznych skrzyżowań na liniach
kolejowych – mówi Arnold Bresch, członek Zarządu PKP PLK S.A. – Samorząd
wyszedł z inicjatywą, która również dla
nas była bardzo korzystna, ponieważ
docelowo zlikwidujemy dwa przejazdy
kolejowe. Chętnie wspieramy takie działania.
– Jesteśmy gotowi, by ogłosić przetarg na budowę tunelu – mówi Daniel
Lewicki, Kierownik Rozwoju Gminy. –
Z początkiem lipca rozpoczniemy postępowanie przetargowe, które trwać będzie
40 dni.
Wszystkie trzy strony, które pracują
nad realizacją tej inwestycji, a więc Gmina Kostrzyn, Starostwo Powiatowe w Poznaniu oraz PKP PLK S.A. zakładają,
iż tunel kolejowy wraz z układem drogowym będą gotowe najpóźniej na przełomie
2020/2021 roku.

KOLEJ METROPOLITALNA W GMINIE KOSTRZYN
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z założeniami przygotowanymi przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań, zaakceptowanymi przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Powiat Poznański i Gminę Kostrzyn, uruchomienie Poznańskiej Kolei
Metropolitalnej na linii Poznań-Kostrzyn
Wlkp.-Września nastąpi w połowie przyszłego roku. PKM uruchomione zostanie
po zakończeniu trwającej modernizacji
linii kolejowej E20 Sochaczew-Swarzędz.
Takie uzgodnienia zostały zaakceptowane
w 2017 roku przez Burmistrza Szymona
Matyska. Gmina będzie partycypować
w kosztach funkcjonowania PKM. Szacunkowy roczny koszt ma wynieść około
180 tysięcy złotych. Radni Rady Miejskiej
tej kadencji zapoznali się z zasadami udziału naszej gminy w PKM. W przyszłorocznym budżecie zostaną zaplanowane środki
na ten cel. Docelowo na trasie PKM Poznań-Kostrzyn Wlkp-Gułtowy-Września
ma kursować do 23 par pociągów.

KOSTRZYŃSKA KOMUNIKACJA PUBLICZNA (KKP)
Trwają pracę związane w uruchomieniem Kostrzyńskiej Komunikacji
Publicznej (KKP), której start planowany jest z początkiem września 2018
roku. Na potrzeby jej funkcjonowania
Gminie dostarczone zostaną 4 autokary
marki Solaris zakupione m.in. z funduszy unijnych.
Priorytetem dla KKP będzie dowożenie mieszkańców gminy
do punków przesiadkowych, tj. stacji PKP: Kostrzyn Wielkopolski oraz Gułtowy, jak również zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem mieszkańców zapewnienie połączeń między
wsiami z terenu gminy a miastem. Ponadto autobusy KKP wy-

korzystywane będą na potrzeby dowozów dzieci do szkół
na terenie gminy Kostrzyn. Podczas kursów obejmujących
przewozy uczniów w autobusach obecni będą opiekunowie.
Zaplanowanych zostało sześć tras:
460: Dworzec PKP – Zbożowa – Glinka Duchowna – Glinka Szlachecka – Buszkówiec – Sanniki – Rujsca – Wiktorowo
– Iwno Szkoła – ul. Wrzesińska – SP nr 2 – Dworzec PKP.
461: Dworzec PKP – SP nr 2 – Rondo Wadyńskiego –
Biblioteka –Skałowo – Zbożowa – Cmentarna – Gwiazdowo –
Tarnowo – Jagodno – Tarnowo – Mickiewicza – Okrężna –
SP nr 1 – SP nr 2 – Dworzec PKP.
462: Dworzec PKP – Grunwaldzka – Czerlejnko – Czerlejno
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– Klonowska – Klony – Ługowiny – Węgierskie (Pętla) –
Ługowiny – Klony – Klonowska – Czerlejno – Czerlejnko –
Grunwaldzka – Dworzec PKP.
463: Dworzec PKP – Siekierki Wielkie (Pętla) – Trzek –
Czerlejno – Grunwaldzka – Dworzec PKP.

464: Dworzec PKP – Grunwaldzka – Czerlejnko – Czerlejno
– Klonowska – Klony – Drzązgowo – Sokolniki Drzązgowskie
– Gułtowy – Gułtowy PKP – Antonin – Brzeźno – Leśna Grobla
– Siedleczek – Siedlec Stawek – Siedlec – Gułtowy – Klony –
Ługowiny – Węgierskie – Ługowiny – Klony – Czerlejno –
Czerlejnko – Grunwaldzka – Dworzec PKP.
465: Dworzec PKP – Strumiańska – Strumiany – Sokolniki
Klonowskie – Strumiany – Strumiańska – Rondo Wadyńskiego
– Biblioteka – Dworzec PKP.
Na ostatnim etapie są ustalenia dotyczące rozkładów jazdy,
o których szeroko będziemy informować w miesiącu sierpniu.
Zachęcamy do śledzenia strony www.kostrzyn.wlkp.pl,
na której utworzona zostanie zakładka KKP (Kostrzyńska
Komunikacja Publiczna) z wszystkimi informacji z zakresu jej
funkcjonowania.

POWSTANIE PROJEKT PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA W SIEKIERKACH!
Zawarte zostało Porozumienie pomiędzy Starostą Poznańskim Janem Grabkowskim a Burmistrzem Szymonem Matyskiem
na sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej dla
zadania „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2429P
i 2439P w miejscowości Siekierki Wielkie (ulice Tulecka,
Kórnicka, Kostrzyńska).

Odpowiedzialnym za realizację dokumentacji będzie Zarząd
Dróg Powiatowych w Poznaniu. Zgodnie z decyzją Rady Miejskiej gmina przekaże na to zadanie kwotę 40 tysięcy złotych.

– To porozumienie jest jednym z najważniejszych zadań,
szczególnie dla mieszkańców Siekierek, które w niedługim czasie
zostanie rozwiązane – mówi Szymon Matysek, Burmistrz Gminy Kostrzyn. – Wspólnie ze Starostą Janem Grabkowskim chcemy zaprojektować przebudowę tego skrzyżowania, aby zniwelować dzisiejsze zagrożenia bezpieczeństwa, a także zapewnić
dojście mieszkańcom, szczególnie dzieciom, z osiedla przy
ul. Tuleckiej ciągiem pieszo-rowerowym do ul. Kórnickiej. Mogę
dziś powiedzieć, że słowo dane mieszkańcom Siekierek, że rozwiążemy ten problem, zostanie dotrzymane.
ZDP w Poznaniu ze względu na tryb prowadzenia prac projektowych, który zakończy się zgodą na realizację inwestycji
drogowej i uzyskaniem pozwolenia na budowę, przewiduje czas
trwania opracowania dokumentacji na 8-9 miesięcy. Ten tryb
wynika z konieczności przeznaczenia fragmentu gruntów rolnych
na tą inwestycję.
– Niedawno gmina zakupiła na potrzeby tego zadania część
nieruchomość na skrzyżowaniu ul. Kórnickiej i Tuleckiej – kontynuuje Waldemar Biskupski Zastępca Burmistrza. – W ciągu
kilku najbliższych dni usuniemy ogrodzenie i zniwelujemy teren,
aby już teraz polepszyć widoczność na tym newralgicznym skrzyżowaniu.

RUSZA BUDOWA NOWEJ ULICY!
W Urzędzie Miejskim podpisana została umowa na realizację
zadania „Budowa ulicy wraz z miejscami parkingowymi w Kostrzynie” (łącznik pomiędzy ul. Kilińskiego i Szymańskiego).
Zadanie zrealizuje Zakład Robót Wielobranżowych Kubiaczyk
z Kokoszek. Wartość inwestycji to blisko 650 tysięcy złotych,
a jej zakończenie planowane jest na listopad br.
W wyniku prac powstanie 46 miejsc parkingowych, w tym
3 dla osób niepełnosprawnych. Ulica będzie drogą jednokierunkową od ul. Szymańskiego do Kilińskiego. Inwestycja ma przede
wszystkim udrożnić ruch w centrum i okolicach kościoła, odciążyć wyjazd z ul. Peika (przy dzwonnicy) i zwiększyć ilość miejsc
postojowych.Po otwarciu parkingu przy Urzędzie (około
30 miejsc), oddaniu ulic Warszawskiej i Ogrodowej (około
100 miejsc) i zakończeniu prac na łączniku (46 miejsc) ilość
dostępnych miejsc postojowych w centrum Kostrzyna zwiększy
się w tym roku o blisko 190.
W podpisaniu umowy uczestniczyli: Mikołaj Kubiaczyk –
przedstawiciel wykonawcy oraz Burmistrz Gminy Kostrzyn

Szymon Matysek, Zastępca Burmistrza Waldemar Biskupski,
Kierownik Wydziału Rozwoju Daniel Lewicki, podinspektor
ds. zamówień publicznych Magdalena Rakszawska oraz Radni
Łukasz Szał i Piotr Hojeński.
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RUSZA BUDOWA ŚCIEŻKI DO IWNA
Podpisana została umowa na realizację zadania „Przebudowa
ul. Gnieźnieńskiej w Iwnie – I etap – budowa ścieżki pieszo-rowerowej od wiaduktu do Iwna”. Zadanie zrealizuje Zakład
Drogowo-Transportowy Sławomir Begier z Nekli. Termin wykonania to listopad br., a wartość to 380 tysięcy złotych.
W podpisaniu umowy uczestniczył Sławomir Begier, właściciel
firmy realizującej to zadanie, Burmistrz Gminy Kostrzyn Szymon
Matysek, Zastępca Burmistrza Waldemar Biskupski, Kierownik
Wydziału Rozwoju Daniel Lewicki, podinspektor ds. zamówień
publicznych Magdalena Rakszawska oraz Radny Szymon
Nadolny.

KANALIZACJA NA OS. KRÓLEWSKIM
W Zakładzie Komunalnym została podpisana umowa
na realizację zadania „Budowa odcinka sieci wodociągowej
w ul. Jadwigi oraz budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami w ulicach: Jadwigi, Jana III Sobieskiego w Kostrzynie” – I etap. Inwestycję wykona firma MPGK
Sp. z o.o. z Wągrowca. Wartość zadania to 918 tysięcy złotych.
Termin realizacji przewidziano na październik br. Umowę podpisał
Dyrektor Zakładu Komunalnego Ryszard Dyzma; w spotkaniu
uczestniczyli także Burmistrz Szymon Matysek, Wiceburmistrz
Waldemar Biskupski i Radny z tego okręgu Przemysław Kubiak.
Drugi, ostatni etap realizacji planowany jest w przyszłym roku.

BOISKO WIELOFUNKCYJNE W CZERLEJNIE
20 czerwca odbyło się uroczyste otwarcie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa

w Czerlejnie. To kolejny obiekt sportowy, który powstał w naszej
gminie z myślą o najmłodszych mieszkańcach. W uroczystościach wzięli udział Burmistrz Gminy Kostrzyn Szymon Matysek, Zastępca Burmistrza Waldemar Biskupski, Radni Łukasz
Szał, Przemysław Kubiak i Waldemar Kukuła, reprezentująca
LGD Trakt Piastów Małgorzata Blok, Sołtysi Agnieszka Augustyn i Mirosław Kucharski, Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego
PSL Szymon Frąckowiak, a także Dyrektor SP w Czerlejnie
Zbigniew Bukowski, Przewodniczący Rady Rodziców Krzysztof Wierucki, proboszcz parafii w Czerlejnie Sławomir Andree,
nauczyciele, uczniowie i rodzice.
Na tę specjalną okazję młodzież przygotowała występ artystyczny. Gościem specjalnym był Piotr Mowlik, obecnie trener
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Maratończyka Brzeźno i nauczyciel wychowania fizycznego
w Siekierkach Wielkich, a kiedyś utytułowany sportowiec, grający między innymi w Lechu Poznań i Legii Warszawa, z którymi zdobył Puchar Polski; srebrny medalista olimpijski z Montrealu (1976) i zdobywca III miejsca na Mistrzostwach Świata
w Hiszpanii w 1982 roku.

Uroczystego przecięcia wstęgi na nowym boisku dokonała
uczennica szkoły Martyna Mieloch. Następnie uczniowie i nauczyciele mieli okazję przetestować nowy obiekt. Boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią w Czerlejnie powstało
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

REMONT ELEWACJI PRZEDSZKOLA
Uprzejmie informujemy, że podpisana została umowa
na „Remont elewacji budynku Przedszkola Miejskiego”
przy ul. Średzkiej w Kostrzynie. W wyniku prac odświeżona
i zabezpieczona zostanie elewacja budynku głównego oraz budynku gospodarczego w podwórzu. Wykonawcą będzie firma
„Wielądek” Tomasz Wielądek z Chodzieży. Wartość inwestycji
to 134 tysiące złotych brutto. Zadanie zostanie zrealizowane do
końca wakacji. Zakres prac został uzgodniony z Konserwatorem
Zabytków w Poznaniu.

BUDŻET OBYWATELSKI – WYNIKI
29 czerwca zakończyło się głosowanie na zadania w czwartej edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Kostrzyn. Dziękujemy za pomysły, za złożone wnioski, za zaangażowanie i za wszystkie głosy!
W konsultacjach społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Kostrzyn
na rok 2019 oddano łącznie głosów 2 132, w tym głosów ważnych 2018, głosów nieważnych 114. Ponadto złożono 16 kart do głosowania bez oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Kostrzyn konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego gminy Kostrzyn zadania przeznaczone do realizacji w 2019 roku zostały podzielone
na dwie kategorie: „zadania duże” i „zadania małe”. Zgodnie z regulaminem do realizacji w 2019 będą przeznaczone maksymalnie
dwa „zadania duże” i dwa „zadania małe”. W kategorii „zadania małe” do głosowania zostały zakwalifikowane dwa zadania.
W związku z przeznaczeniem obydwu zgłoszonych zadań w tej kategorii do realizacji w 2019 roku nie było uzasadnienia do przeprowadzenia głosowania, więc Burmistrz Gminy Kostrzyn zdecydował o odstąpieniu od przeprowadzenia głosowania w kategorii
„zadania małe”.
Wyniki głosowania na „zadania duże” w ramach konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy
Kostrzyn na rok 2019:

Zgodnie z regulaminem Budżetu Obywatelskiego Gminy Kostrzyn do realizacji zostają przeznaczone dwa „zadania duże”,
które uzyskały największą liczbę głosów.
Do projektu budżetu gminy Kostrzyn na 2019 rok zostaną wprowadzone następujące zadania:
w kategorii „zadania małe”: Siłownia zewnętrzna w Klonach; Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnie;
w kategorii „zadania duże”: Bezpieczna Wieś w Gminie Kostrzyn – monitoring w Brzeźnie, Czerlejnie, Czerlejnku, Drzązgowie,
Iwnie, Trzeku i Wiktorowie; Budowa pierwszego skateparku w Kostrzynie przy ulicy Andrzejewo.
Wszelkie informacje i opisy zadań są dostępne na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego Gminy Kostrzyn https://kostrzyn.
budzet-obywatelski.org/.
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AKTUALNE INWESTYCJE NA TERENIE GMINY

Dobiega końca budowa hali sportowej

Dobiegają końca prace budowlane związane z przebudową ul. Rolnej w Kostrzynie

Traw budowa oświetlenia w Siedlcu

Trwa ostatni etap remontu drogi w Sokolnikach Klonowskich

Trwa budowa kanalizacji deszczowej na ul. Liliowej
w Kostrzynie
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II etap adaptacji budynku przy ul. Dworcowej 8.
Docelowo powstanie tam sala sesyjna

Zakończono II etap remontu drogi w Drzązgowie

Zakończono budowę parkingu przy Urzędzie Miejskim

Zakończono remont ul. Brzozowej w Kostrzynie – wartość
inwestycji ok. 387 000 zł

BOHATEROM POZNAŃSKIEGO
CZERWCA ’56
28 czerwca 2018 roku obchodziliśmy 62. rocznicę Poznańskiego Czerwca – pierwszego w Polsce masowego wystąpienia
robotników przeciwko władzom komunistycznym. Zryw ten
w poważnym stopniu przyśpieszył zmiany polityczno-gospodarcze w naszym kraju. W tych wydarzeniach uczestniczył miedzy
innymi mieszkaniec naszej gminy, Jerzy Guszczyński. Burmistrz
Szymon Matysek miał przyjemność spotkać się z Panem Jerzym
i Jego małżonką, wręczyć mu kwiaty i pogratulować odwagi oraz
mężnej postawy w tych ważnych dla Polski dniach.

Zakończono remont ul. Nowotarskiego w Kostrzynie –
wartość inwestycji ok. 717 000 zł
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BIEG CZERWCA ’56
24 czerwca w Poznaniu odbył się Bieg Czerwca ’56. Bieg
wystartował o godzinie 1100 z miejsca symbolicznego – Zakładu
im. Hipolita Cegielskiego – i prowadził trasą, którą w 1956 roku
podążał wzburzony pochód robotników walczących o swoje
prawa. Wzdłuż trasy rozlokowane były specjalne punkty, w których można było zapoznać się z historią tamtych dni. Punkty
te wyznaczały także zmiany w sztafecie. Dla upamiętnienia
Bohaterów i wydarzeń Poznańskiego Czerwca ’56 w sztafecie
wzięły udział dwie reprezentacje Kostrzyna w składzie: Urząd
Miejski: Szymon Matysek, Waldemar Biskupski, Agata Stoińska,
Martyna Kistowska, Paulina Bankiewicz; Rada Miejska: Grzegorz Banaszak, Jakub Czubak, Waldemar Kukuła, Paweł Kaczmarek, Łukasz Szał.
CHWAŁA BOHATEROM CZERWCA ’56!

KOMBATANCKIE CERTYFIKATY PAMIĘCI
Podczas sesji Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn, która odbyła
się w dniu 20 czerwca 2018 roku przedstawiciele Związku
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koło
w Kostrzynie w osobach Marii Bastian, Bogumiła Wilczyńskiego i Kazimierza Matyska w imieniu Wojewódzkiego Zarządu
Wielkopolskiego Związku wręczyli Burmistrzowi Gminy Kostrzyn Szymonowi Matyskowi, Zastępcy Burmistrza Waldemarowi Biskupskiemu oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej
Gminy Kostrzyn Grzegorzowi Banaszakowi Kombatanckie
Certyfikaty Pamięci.
Certyfikat jest wyrazem wdzięczności i uznania za lata
współpracy oraz za krzewienie i utrwalanie pamięci o ludziach
i ich czynach w walce o niepodległości Polski, jak również
za zaangażowanie na rzecz rozwoju ruchu kombatanckiego.

HISTORYCZNA GRA MIEJSKA
17 czerwca w Kostrzynie została rozegrana Historyczna Gra
Miejska. Była to inicjatywa Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego im. Adolfa Bnińskiego z Gułtów. W grze wzięło udział
9 drużyn. Zawodnicy przemieszczali się po całym mieście i odwiedzali kolejne punkty, na których czekały różnorodne wyzwania, konkursy i quizy do rozwiązania. Tematyka każdego z punktów oraz związane z nią zadania były różnorodne: od czasów
średniowiecznych po współczesność. Na najlepsze drużyny
czekały puchary i upominki.
Historyczna Gra Miejska wpisuje się w kalendarz obchodów
100-lecia odzyskania Niepodległości oraz 100-lecia wybuchu
Powstania Wielkopolskiego.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
22 czerwca odbyło się zakończenie roku szkolnego 2017/2018.
Po 10 miesiącach ciężkiej pracy na uczniów z naszej gminy czekają
upragnione wakacje. W szkołach miały miejsce uroczystości,
podczas których wręczono świadectwa, wyróżnienia i nagrody.
Pożegnano także ostatnie klasy trzecie gimnazjum, przed
którymi swe drzwi otwierają szkoły średnie. W uroczystościach
we wszystkich instytucjach brali udział przedstawiciele
władz samorządowych: Burmistrz Gminy Kostrzyn Szymon
Matysek, Zastępca Burmistrza Waldemar Biskupski, Sekretarz
Barbara Jaskuła, Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz
Banaszak oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego. Gościem
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specjalnym w Szkole Podstawowej w Brzeźnie był Senator
Piotr Florek. Wszystkim uczniom, nauczycielom oraz

pracownikom szkół życzymy odpoczynku, aby z nowym rokiem
szkolnym wrócili do pracy w pełni sił i z nowymi pomysłami.

OSP BRZEŹNO W KSRG
Decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
OSP Brzeźno zostało włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Na kostrzyńskim rynku Prezes OSP Brzeźno Przemysław
Bladowski odebrał decyzję z rąk Grzegorza Banaszaka, reprezentującego Wielkopolskiego Komendanta PSP, Jacka Michala-

ka, Komendanta Miejskiego PSP i Szymona Matyska, Burmistrza
Gminy Kostrzyn.
W uroczystości uczestniczył dotychczasowy kapelan strażaków z gminy Kostrzyn ks. Eda Jaworski, któremu strażacy z OSP
Kostrzyn, OSP Gułtowy i OSP Brzeźno podziękowali za wieloletnią służbę, wsparcie i współpracę.

II INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA GMINY KOSTRZYN W LEKKOATLETYCE
13 i 15 czerwca na boisku przy Szkole Podstawowej
nr 2 odbyły się II Indywidualne Mistrzostwa Gminy Kostrzyn
w Lekkoatletyce. W zawodach wzięli udział uczniowie ze wszystkich gminnych szkół (w środę klasy gimnazjalne, w piątek klasy
szkoły podstawowej). Zawodnicy rywalizowali w konkurencjach
biegowych, w skoku w dal, rzucie piłką lekarską czy piłeczką
palantową. Zawody otworzyli Burmistrz Szymon Matysek
i Zastępca Burmistrza Waldemar Biskupski. Rywalizacja wśród
uczniów była zacięta, ale oparta na zasadach fair play.
Dziękujemy wszystkim nauczycielom wychowania fizycznego, którzy zaangażowali się w organizację zawodów i czuwali nad sprawnym ich przeprowadzeniem.

PATRYK MELLER MISTRZEM
ELECTRIC BOOGIE
1 lipca 2018 roku w Bremerhaven w Niemczech odbyły się
Mistrzostwa Europy różnych stylów tańca. W zawodach wzięło
udział 70 zawodników, w tym dwóch Polaków, a jednym z nich
był Patryk Meller, mieszkaniec naszej gminy. Patryk prezentował taniec Electric Boogie. Po zaciętej rywalizacji jako jedyny
Polak awansował do finału, gdzie ostatecznie wywalczył
4. miejsce. Kolejne zawody, do których Patryk będzie się przygotowywał w czasie wakacji, to Mistrzostwa Świata.
Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia!
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SPOTKANIE Z PAULINĄ WITASZCZYK
18 czerwca w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie z utalentowaną mieszkanką naszej gminy, Pauliną Witaszczyk.
Paulina trenuje z sukcesami karate. Wraz ze swoim tatą została zaproszona przez Burmistrza Szymona Matyska do Ratusza,
aby opowiedzieć o swoich dokonaniach.
W spotkaniu uczestniczyli także Wiceburmistrz Waldemar
Biskupski, Radny Łukasz Szał oraz Paulina Bankiewicz, Kierownik Wydziału Oświaty, Promocji i Sportu.

Z OBRAD RADY
20 czerwca 2018 roku odbyła się XLVI Sesja Rady Miejskiej. Po raz pierwszy w historii budżet gminy przekroczył
100 milionów złotych! Radni podjęli uchwały w sprawie:
w Kostrzynie – 250 000 zł; – Adaptacja budynku przy
- zwiększenia dochodów o: wpływy z tytułu odpłatnego nabycia
ul. Dworcowej 8 na potrzeby Urzędu – sala sesyjna – projekt
prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nierui wykonanie – 20 000 zł; – Budowa oświetlenia sołectwo Siechomości – 4 000 000 zł; wpływy z pozostałych odsetek
dlec – 35 000 zł; – Budowa oświetlenia w Siekierkach Wielkich
– 14 104,23 zł; wpływy z podatku od środków transportowych
ul. Parkowa i Kościelna – projekt – 30 000 zł; zmniejsza się
– 200 000 zł; wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
zadanie Modernizacja Urzędu Miejskiego (adaptacja parteru
przez jst – 20 000 zł; wpłata środków z niewykorzystanych
na Wydział Spraw Obywatelskich oraz uruchomienie biura
w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku
podawczego) – 20 000 zł;
budżetowego – 205 200 zł;
- zwiększenia wydatków o: usługi remontowe (oświata) - zwiększenia dotacji celowej dla Zakładu Komunalnego na:
– remont budynków komunalnych – 30 000 zł; – budowa ka– 71 183 zł, zakup usług domu pomocy społecznej – 127 000
nalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Kórnickiej w Kostrzynie – oprazł; usługi remontowe OPS – 30 000 zł; dotację podmiotową dla
cowanie dokumentacji projektowej – 15 000 zł; – budowa
Biblioteki Publicznej w Kostrzynie – 22 512 zł;
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie
- wydatków majątkowych: – Budowa układu drogowego
Os. Królewskiego w Kostrzynie – 70 000 zł;
w rejonie ulic: Grunwaldzkiej, Średzkiej i Powstańców
Wlkp. w Kostrzynie (drogi powiatowe w granicach miasta) - wprowadzenia zmian w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kostrzyn na lata 2016wraz z tunelem pod torowiskiem linii kolejowej E 20 relacji
2020 – zwiększenie środków na remonty budynków komunalPoznań-Warszawa – 2 555 200 zł (Powiat powierzył prowanych;
dzenie w/w zadania Gminie Kostrzyn, zadanie będzie realizowane ze środków gminy oraz w kwocie 6 000 000 zł - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w Kostrzynie w rejonie ulicy Kórnickiej, Jana Pawła II,
w latach 2019-2021 ze środków Powiatu Poznańskiego);
Modrakowej i Liliowej, gmina Kostrzyn;
– Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Kostrzynie w ciągu
ul. Warszawskiej i Ogrodowej z układem drogowym i ścieżką - uchwalenia nowego wynagrodzenia Burmistrza Gminy
Kostrzyn zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
rowerową oraz komunikacją publiczną w gminie Kostrzyn –
15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników
przebudowa ul. Warszawskiej i Ogrodowej, Śląskiej i Wielkosamorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936);
polskiej oraz modernizacja parku miejskiego w Kostrzynie –
422 245,23 zł; – budowa ul. Spokojnej oraz chodnika wzdłuż - ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków autobusowych
na drogach powiatowych i gminnych;
ul. Szkolnej w Siekierkach – projekt – 10 000 zł; – Modernizacja ul. Długiej w Brzeźnie – etap I – 100 000 zł; – Moderni- - uchwalenia Sołeckiej Strategii Wsi Gułtowy;
zacja ul. Gnieźnieńskiej w Iwnie – I etap – budowa chodnika - zmian uchwał dot. powołania doraźnych Komisji Statutowych
Rady Miejskiej.
– 300 000 zł; – Budowa ulicy wraz z miejscami parkingowymi
Więcej na www.kostrzyn.wlkp.pl w zakładce Biuletynu
na dz.1022 w Kostrzynie (łącznik Szymańskiego-Kilińskiego)
– 350 000 zł.; – Zakup nieruchomości dz.nr 1123 ul. Średzka Informacji Publicznej.
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Z TEKI REGIONALISTY - Kazimierz Matysek o historii

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO DZIEJÓW POWSTANIA
WIELKOPOLSKIEGO W KOSTRZYNIE
DRUKI I DOKUMENTY
- Ewidencja mogił żołnierzy polskich pochowanych na cmentarzu w powiecie średzkim w 1927 roku.
- Franciszek Staniszewski z Siekierek Wielkich. Życiorys, autobiografia, rękopis.
- Historia Plutonu Kostrzyńskiego napisana przez Józefa Wadyńskiego, porucznika rez., byłego dowódcę Plutonu Kostrzyńskiego (30 stron maszynopisu), Andrzejewo 1935. Niniejszą
historię przepisał i oprawił dla przyszłych pokoleń z okazji
20. rocznicy
Powstania Wlkp.
Edmund Markiewicz, Konin 1938
roku.
- Korespondencja
Józefa Idaszaka do
M-GOK w Kostrzynie wraz z wykazem
18 powstańców
z
G u ł t ó w
z 28.11.1979 roku.
- Książka protokołowa Towarzystwa
Uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919
w Kostrzynie,
03.09.1922 roku,
tom 1.
- Nekrolog zawiadamiający jeńców oflagu w Dösel o śmierci
por. Józefa Wadyńskiego w 1943 roku.
- Obwieszczenie, zakaz zbierania w kupkach po ulicach, obowiązek zamykania restauracji o godz. 700 wieczór. Wydała
Komenda Wojskowa Kostrzyn 10.03.1919 roku. Pieczęć
okrągła.
- Odezwa „Bracia stawajcie w do szeregu” styczeń 1919 roku,
wzywająca do stawienia się w Biurze Wielobranżowym
w Kostrzynie (zbiory Izby Muzealnej).
- Odpisy aktów historycznych z okresu Powstania Wlkp.
1918/1919 w Kostrzynie złożonych w archiwum Rejestru
Historycznego przy Dow. Okręgu Korpusu VII w Poznaniu
przekazane przez Edmunda Markiewicza w lipcu 1938 roku
(11 stron maszynopisu).
- Oświadczenie ks. Tadeusza Cegiela oraz Adolfa Bnińskiego
o zwerbowaniu ochotników z Gułtów 28 grudnia 1918 roku
na pomoc Poznaniowi, Gułtowy 28.04.1938 roku. Rękopis
(zbiory Izby Muzealnej).
- Polonez „Nasz Sztandar”. Na pamiątkę zwycięstwa w Poznaniu 27.12.18 roku, utworzył E. Poniecki, Poznań 1919.
- Rozkaz mobilizacji roczników 1897,1898 i 1899 Dowództwa
Głównego sił zbrojnych byłego zaboru pruskiego na dzień
27 stycznia 1919 roku (druk). Podpisał p.por.dr Rządkowski.
- Rozporządzenie Głównego Dowództwa Wojsk Polskich
z 25.01.1919 roku, dotyczy noszenia odznak wojskowych,

z pieczęcią Pluton Kostrzyński 3 Kamp. Średzka i podpisem
dowódcy Wadyńskiego.
- Spis Straży w Kostrzynie nazywanej od listopada 1918 roku
STRAŻĄ OBYWATELSKĄ obejmował 168 członków, w tym
115 byłych wojskowych i 53 którzy nie służyli w wojsku.
Odpisy na maszynie:
a) Protokoły Rasy Robotników i Żołnierzy w Kostrzynie za czas
od 12.11.1918 do 04.01.1919 roku (2 zeszyty, 69 pozycji),
b) Książki odwachu kostrzyńskiego (obejmującego 3 zeszyty,
68 pozycji) za czas od 03.12.1918 do 11.01.1919 roku.
Łącznie 5 zeszytów przekazano do Dowództwa Okręgu Korpusu VII, które przekazało w zamian odpisy pisane na maszynie tych zeszytów Edmundowi Markiewiczowi z Kostrzyna
27.06.1935 roku.
- Matysek Stanisław, Zarys historii Powstania Wielkopolskiego
oraz sprawozdanie z działalności Towarzystwa Powstańców
i Wojaków w Kostrzynie przez okres 10-letniego istnienia,
Kostrzyn 28.05.1932 roku (załącznik do protokolarza).
- Wykaz piechoty Plutonu Kostrzyńskiego 3 kompanii średzkiej
na czas od 10.01 do 20.01.1919 roku (lista obejmuje 50 osób).
- Wykaz żołnierzy Plutonu Kostrzyńskiego kompanii średzkiej
(28 nazwisk).

PUBLIKACJE I OPRACOWANIA
- Album Pamiątkowy koła Koła Powstańców Wielkopolskich
w Kostrzynie, oprac. Władysław Szymanowski, Kostrzyn
1938.
- Bigos Władysław, Wspomnienie z Powstania Wielkopolskiego.
Przyczynek do historii I Kampanii Kostrzyńskiej, [w:] „Kurier
Średzki”, nr 51-64 (od 27.04 do 01.06.1935 roku).
- Dowbor-Muśnicki
Józef, Moje wspomnienia, Poznań
1936.
- Dziennik Polskiego
Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu,
w grudniu 1918
roku, Poznań 1918.
- Gomolec Ludwik,
Wkład Ziemi średzkiej w zwycięstwo
Powstania Wielkopolskiego 19181919r., [w:] „Średzki Kwartalnik
Kulturalny” 2008,
nr 5.
- Idaszak Józef, Powstańcy z Gułtów
na froncie północnym, [w:] Wspomnienia Powstańców Wielkopolskich, pod red. Lesława Tokarskiego, Jerzego Ziołka,
Poznań 1970, s. 84-89.
- Jabłoński Tadeusz, Lista strat Powstania Wielkopolskiego,
Warszawa 1936.
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- Mielżyński Ignacy, Tydzień na froncie północnym, [w:] Szkice
i fragmenty z Powstania Wielkopolskiego, pod red. Zygmunta
Wieliczki, Poznań 1933.
- Matysek Kazimierz, Józef Mąkowski (1861-1930). Aptekarz,
organizator życia społecznego w Kostrzynie w okresie zaborczym, [w:] „Przegląd Wielkopolski”, nr 4/2012. Z cyklu
„Słownik Delegatów Polskiego Sejmu Dzielnicowego”.
- Matysek Kazimierz, Kostrzyniacy w Powstaniu Wielkopolskim,
Kostrzyn 2008.
- Matysek Kazimierz, Kostrzyniacy wśród obrońców Kresów
Wschodnich, „Kostrzyńskie ABC” 2015, nr 1.
- Matysek Kazimierz, Napisy i tablice pamiątkowe oraz pomniki pamięci narodowej na Ziemi Kostrzyńskiej, Kostrzyn 1986.
- Matysek Kazimierz, Saga rodu Wadyńskich, „Kostrzyńskie
ABC” 2014, nr 12.
- Matysek Kazimierz, Udział Kostrzyna i okolic w Powstaniu
Wielkopolskim 1918-1919, Kostrzyn 1978.
- Matysek Kazimierz, Wkład Kostrzyna i okolic
w zwycięstwo Powstania 1918-1919,
„Kostrzyńskie ABC”
2016, nr 1.
- Matysek Kazimierz,
Z historii Towarzystw
Powstańców Wlkp.
w Kostrzynie, „Kostrzyńskie ABC”
2011, nr 2.
- Matysek Kazimierz, Znaki historii
w Kostrzynie i okolicach, Kostrzyn 2015.
- Nowak Remigiusz,
Cezary Jakubiak,
Średzianie w walkach o Polskę 1918-1919, Środa Wielkopolska 2013.
- Nowak Remigiusz, Spis członków Związku Weteranów Powstań
Narodowych 1934-1939 urodzonych na terenie powiatu średzkiego oraz weteranów pochodzących z innych regionów
a zamieszkałych w powiecie średzkim, Środa 2016.
- Nowak Remigiusz, Spis weteranów walk niepodległościowych
1918-1921 zweryfikowanych przez Komisję Weryfikacyjną
z terenu powiatu średzkiego, Środa 2016.
- Powstanie Wielkopolskie 1918-1919, oprac. Marian Olszewski,
Poznań 1968.
- Pułkownik Zygmunt Studziński, [w:] „Słownik jeździecki
i hodowlany”, nr 6/2000.

- Rubiś-Bral Regina, Bibliografie powstańców wielkopolskich
Walentego Rubisia (1867-1922) oraz Włodzimierza Miklaszewskiego (1897-1919), Katowice 2010.
- Rocznik dziejów Powstania Wielkopolskiego, pod red. Zdzisława Grota, tom I, Poznań 1947.
- Rządkowski Ludwik, Prospekt. Powiat średzki w Powstaniu
Wielkopolskim 1918-1919 roku, Poznań 1935.
- Rządkowski Ludwik, Udział II kampanii średzkiej w boju pod
Kcynią, [w:] Rocznik Związku Weteranów Powstańców Narodowych R.P. 1914/1919 w Poznaniu, Poznań 1935.
- Rządkowski
Ludwik, Wielkopolska pod
władzą Rad
Robotników
i Żołnierzy
oraz Naczelnej
Rady Ludowej,
Środa 1934,
s. 62-63.
- Ś re d z i a n i e
w Powstaniu
Wielkopolskim
1918-1919,
pod red. Ludwika Gomolca, Środa
1978. Materiały z sesji popularno-naukowej średzkiego Towarzystwa Kulturalnego.
- Świerkowski Ludwik, Wspomnienia z Powstania Wielkopolskiego, [w:] „Kurier Średzki” 1938 (6 odcinków).
- Wadyński Józef, Historia plutonu Kostrzyńskiego, [w:] „Zew
Polski Zachodniej”, Poznań 1935, nr 16-21 (przedruk z rękopisu, w zbiorach Biblioteki Narodowej).
- Wielkopolska w świetle źródeł historycznych, pod red. Zdzisława Grota, Poznań 1958.
- Wielkopolski Słownik Biograficzny, pod red. Antoniego Gąsiorowskiego, Jerzego Topolskiego, Warszawa-Poznań 1983.
- Wiśniewski Czesław, Moje przeżycia z dni z ostatniej wojny
i zapoczątkowania Powstania Wielkopolskiego, [w:] Akta Związku Powstańców Wielkopolskich Koło Kostrzyn z 1938 roku,
s.78-81 (w zbiorach Archiwum Państwowego w Poznaniu).
- Wojcięgowska Danuta, Bogdan Jarosz, Uczestnicy Powstania
Wielkopolskiego 1918-1919 z ówczesnych granic powiatu
średzkiego, Dominowo 2017.
- Zieliński Ryszard, Powstanie Wielkopolskie, Warszawa 1968.
- Zwycięzcy Bohaterowie Powstania Wielkopolskiego, Poznań
2009 (dodatek do „Polska. Głos Wielkopolski”).
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POTYCZKI SĄSIEDZKIE
16 czerwca 2018 roku w Trzeku na boisku przy świetlicy
zostały zorganizowane Potyczki Sąsiedzkie, czyli rekreacyjna
rywalizacja w różnych konkurencjach pomiędzy sołectwami
gminy Kostrzyn. Burmistrz Szymon Matysek wraz z Radnym
Waldemarem Kukułą i miejscowym sołtysem powitali zebranych
mieszkańców oraz gości i rozpoczęto zawody.
Udział wzięli: Drużyna Sołtysa (Sanniki, Wiktorowo, Skałowo), połączone siły Brzeźna i Iwna, drużyna z Siekierek oraz
Wiara z Sąsiedztwa (Wróblewo, Sokolniki, Czerlejnko i Trzek).
Przeprowadzono konkurencje: napełnianie dziurawej rury wodą,
przeciąganie liny, dart, picie piwa przez smoczek, bramka piłkarska dla dzieci, rzut kaloszem do kosza, przelewanie wody,
wbijanie gwoździ dziurawym młotkiem, przewracanie wielkiej
opony, przerzucanie jaj i decydująca gra w kości sołtysów.

Rywalizacja w zabawnych konkurencjach nie była pozbawiona
poważnego zacięcia sportowego, mocnego kibicowania i emocji.
Nad zawodami czuwali sędziowie w osobach: Marii Przybylskiej, Ewy Kwapińskiej, Teresy Drożyńskiej, Katarzyny Kołakowskiej-Frontczak i Władysława Wajnerta oraz prowadzących
Waldemara Kukuły i Łukasza Szała.

Sympatyczną, wesołą i bardzo wyrównaną rywalizację wygrała drużyna z Siekierek, otrzymując pamiątkowy puchar oraz
możliwość organizacji potyczek w przyszłym roku. Gratulujemy!
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe kubeczki ufundowane przez burmistrza naszej gminy, za co dziękujemy!
Licznie zgromadzeni na imprezie mieszkańcy wraz z dziećmi mogli korzystać z dmuchanych zabawek, był kącik zabaw
dla dzieci, bańki mydlane, gastronomia, kawa i pyszne ciasta
upieczone przez panie z Trzeka, Brzeźna, Skałowa i Wiktorowa.
Dużym powodzeniem cieszyły się stoiska ze zdrowymi przekąskami firmy Amazis i naturalnymi sokami firmy Sok-Pol
(obie z Trzeka). Były przejażdżki bryczkami, powoził pan
Powałowski i pan Kubacki, a także spacery na kucyku Mateusza
Siemieńca.
Wspólną zabawę zakończyło ognisko z kiełbaskami i zabawa
taneczna prowadzona przez DJ-a.
Szczególne podziękowania składamy zaangażowanym
w organizację: sołtysom Danucie Goździckiej, Marzenie Pietraszewskiej, Dorocie Kaczmarek, Agnieszce Augustyn, Marii
Przybylskiej, Szymonowi Frąckowiakowi, Tadeuszowi Makowskiemu, Szymonowi Nadolnemu, Adamowi Szyszce, Grzegorzowi Simszowi oraz radnym Piotrowi Kotarskiemu, Pawłowi
Perce i Waldemarowi Kukule. Serdeczne podziękowania również
dla osób, które pracowały przy przygotowaniu boiska do imprezy oraz dla Ani oraz radnego Przemysława Kubiaka za oprawę
graficzną imprezy.
Dziękujemy naszym sponsorom, firmom: Amazis, Dobra
Firma, Sok-Pol Małgorzata Prządak, Rzeźnictwo Kubacki Siekierki oraz Państwu Renacie i Rafałowi Janczarom.
Potyczki Sąsiedzkie wsparli także: Urząd Miejski w Kostrzynie, OSP Brzeźno, Spółdzielnia Socjalna Kostrzynianka i Zakład
Komunalny.
Beata Knopkiewicz, sołtys Trzeku
wraz z Radą Sołecką

FESTYN RODZINNY
Rada Sołecka i Sołtys Sołectwa Węgierskie-Ługowiny
zorganizowali 22 czerwca 2018 roku na placu zabaw
w Węgierskim festyn rodzinny dla mieszkańców.
Animacje dla dzieci rozpoczęły się o godzinie 1700 i trwały
do godziny 1900; w tym czasie nasi milusińscy mogli uczestniczyć
w wielu konkursach i zabawach przygotowanych przez animatorów. Korzystali również z dmuchanego zamku i malowania
twarzy oraz delektowali się cukrową watą. Dla dorosłych były
konkursy z nagrodami i zabawa z udziałem DJ Jankosa trwająca
aż do północy.
Dziękuję firmie M-System za organizację festynu, a mieszkańcom za liczny udział w imprezie.
Mirosław Kucharski
Sołtys Sołectwa Węgierskie Ługowiny

WIANKI
W sobotnie popołudnie i wieczór 23 czerwca miały miejsce
tradycyjne już Wianki, tym razem nad jeziorem w Iwnie. Od
godz. 1600 trwały w Iwieńskim parku im. Mielżyńskich warsztaty kulinarne, a o godz. 1700 na scenie wystąpił kostrzyński
Zespół Śpiewaczy „Złota Jesień”. Niemal jednocześnie rozgry-

wany był turniej drużyn piłkarzyków. Rozpoczęło się też plecenie wianków z ziół i kwiatów pod kierunkiem seniorki Basi
Nowakowskiej. Nad brzegiem urokliwego jeziora pojawiły się
kajaki, którymi można było opływać wyspę. Powodzeniem
u dzieci cieszyły się dmuchane zamki i różne darmowe atrakcje.
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Punktualnie o godz. 1800 na scenie pojawiła się gwiazda
wieczoru Roksana Polska-Batorska, dając publiczności znakomity koncert piosenek. O godz. 1930 rozpoczął się konkurs
wianków, w którym wzięło udział 26 uczestniczek; zwyciężyła mieszkanka Iwna. Od godz. 2000 bawił publiczność zespół
muzyczny „Fenix”. Wraz z nastaniem zmroku zapalono świeczki na wiankach, które puszczano na wodę. Pomagał w tym
obrzędzie sołtys Szymon Nadolny z drugim kajakarzem,
przewożąc je w głąb jeziora. Widok pływających kwiatów
na tle błyskających fajerwerków był przepiękny; cieszył wszystkich widzów oraz organizatorów, czyli M-G Ośrodek Kultury
i Gminę Kostrzyn.
K.M.

Z ŻYCIA EMERYTÓW

PODRÓŻ NA POŁUDNIE

Kostrzyńscy emeryci zrzeszeni w PZERiI mile wspominają
minione wydarzenia. W dniach od 5 do 9 czerwca grupa członków wraz z pilotem Elżbietą Mielcarek wyruszyła na wycieczkę
krajoznawczo-turystyczną do Krynicy, Beskidu Niskiego
i okolic oraz do Słowacji. Po drodze pani Ela przekazała nam
wiadomości o terenach, miastach i obiektach, które mijaliśmy,
takich jak Spała z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz Gorażdże
z największą cementownią w Polsce. W godzinach popołudniowych dotarliśmy do Krynicy, gdzie zostaliśmy zakwaterowani
w pięknym ośrodku wypoczynkowym „Amadeusz”.

Parkową i przejechaliśmy najdłuższą w Polsce kolejką na Jaworzynę Krynicką. W kolejnym dniu zwiedzaliśmy Powroźnik,
który jest znany w Polsce z przepięknej drewnianej cerkwi
św. Jakuba, która znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa
Kulturowego UNESCO. Pojechaliśmy także do Muszyny
do Ogrodów Magicznych: sensorycznych i biblijnych. Będąc
w Starym Sączu zwiedziliśmy zakon klarysek objęty ścisłą
klauzurą i Ołtarz Papieski. Bogaty dzień naszej wyprawy
zakończyliśmy obiadokolacją i niezapomnianym koncertem
góralskiej kapeli.
Nazajutrz pojechaliśmy do Słowacji, gdzie w miejscowości
Bardejów zwiedziliśmy Rynek, kościół św. Idziego i pomnik
Sissi. W drodze powrotnej wstąpiliśmy do miejscowości Tylicz
leżącej w Beskidzie Sądeckim koło Krynicy; tam zwiedziliśmy
nowy kościół pod wezwaniem imienia Maryi oraz Dróżki Maryjne i Golgotę. W ostatnim dniu po śniadaniu, dziękując kierownictwu Ośrodka za wspaniałe przyjęcie, po wręczeniu
drobnych upominków wyruszyliśmy w drogę, wstępując jeszcze
do Lipnicy Murowanej, słynącej z największych i najdłuższych
palm wielkanocnych.
Po smacznym obiedzie w Busko Zdroju, pełni wrażeń, bogatsi w zdobytą wiedzę, wdzięczni pani Eli oraz naszemu kierowcy za bezpieczną jazdę ruszyliśmy w drogę powrotną.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wspaniałą atmosferę.

DZIEŃ MATKI I OJCA

Pierwszy dzień zwiedzania to właśnie Krynica. Byliśmy
w Muzeum Nikifora, na cmentarzu z jego nagrobkiem oraz
w cerkwi św. Włodzimierza. Dalej wjechaliśmy kolejką na Górę

14 czerwca 2018 roku emeryci zrzeszeni w Związku obchodzili Dzień Matki i Ojca. Serdeczne życzenia, drobne upominki
oraz skromny poczęstunek sprawiły, że uczestnicy – mamy
i ojcowie – poczuli się docenieni.
Zarząd PZERiI w Kostrzynie

WYPRAWA DO SŁOWENII I CHORWACJI
Słuchacze i sympatycy Kostrzyńskiego Uniwersytetu Każdego Wieku w ostatnich dniach czerwca wybrali się na „podbój”
Słowenii i Chorwacji.
Po drodze obejrzeliśmy piękny Wiedeń – głównie zza okien
autokaru, ale i ze zwiedzaniem zespołu pałacowego Hofburg.
Pierwszym miejscem zatrzymania był Varazdin – stara stolica
Chorwacji, skąd dalej udaliśmy się do Lublany. Stolica Słowenii nas zachwyciła, a spacer po ulicach miasta z uroczą przewodniczką Anią wyposażył w ogromny zasób wiedzy o mieszkańcach, zwyczajach i tradycjach. Docelowym punktem wyprawy była Moscenicka Draga – niewielka miejscowość nad

Adriatykiem w Chorwacji. Ładny hotel nad samym brzegiem
morza, śródziemnomorskie klimaty i krajobrazy, pyszne posiłki od razu utwierdziły nas w przekonaniu, że było warto się
tu zatrzymać.
Stamtąd wyjeżdżaliśmy zwiedzać kolejne miasta i obiekty,
a więc słoweńskie Koper i Piran oraz chorwackie: Pula, Rovinj
i Porec. To małe miasteczka z wielką, niektóre nawet ponad
dwutysięczną historią i cennymi zabytkami. Zajrzeliśmy także
na wyspę Krk, odwiedzając niewielką osadę Omisalj położoną
na wysokim, 80-metrowym klifie. Mieliśmy czas na plażowanie,
„moczenie się” w ciepłych wodach Adriatyku, byliśmy na degu-
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stacji win chorwackich w uhonorowywanej wieloma nagrodami
winnicy, był też czas na zachwycanie się przepiękną okolicą,
ciekawą roślinnością oraz na smakowanie tamtejszych owoców.
W drodze powrotnej zwiedziliśmy Postojną – największą
i jedną z najpiękniejszych jaskiń świata i Predjamski Grad –
zamek wbudowany w grotę skalną wpisany do rejestru zabytków
będących pod opieką UNESCO. Już po czeskiej stronie,
po noclegu w Brnie, zobaczyliśmy Przepaść Macochy – kolejną
jaskinię w której obejrzeliśmy skalny świat i podziemną rzekę
Punkvę, którą pokonaliśmy łodziami motorowymi.
Wiele wrażeń, wiele ciekawostek, wiele pięknych widoków
na pewno pozostanie w naszej pamięci, bo przecież jak mówi
przysłowie: „Podróże kształcą”.

ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO KUKW
15 czerwca zakończyliśmy kolejny, trzeci rok działalności
Kostrzyńskiego Uniwersytetu Każdego Wieku. Zaliczyliśmy
więc tym samym I etap naszej „wyższej” edukacji. Ponieważ
uroczystość była wyjątkowo doniosła – wszak to nasze „licencjackie” zakończenie – słuchacze zostali udekorowani biretami
i uhonorowani stosownymi dyplomami. Uświetnił ją także
piękny koncert Kapeli Zamku Rydzyńskiego.
Upłynęły trzy pracowite lata, podczas których mieliśmy
możliwość nauki języków: angielskiego i niemieckiego, pogłębiania umiejętności obsługi komputera; grupa plastyczna wykonywała coraz piękniejsze prace, które prezentowała na wernisażach i wystawach na korytarzach Urzędu Miejskiego. Uprawialiśmy gimnastykę, a w bieżącym roku nasze usprawnianie poszerzyliśmy o aerobik wodny. Rozwijaliśmy się ruchowo także
poprzez terapię tańcem. Jeździliśmy do kina, teatru, na występy
artystyczne. Poznawaliśmy najdalsze zakątki świata na „Spotkaniach z podróżnikiem”. Sami również podróżowaliśmy. Byliśmy
w Toskanii, w Belgii i Holandii, Słowenii i Chorwacji. W Polsce
grupa słuchaczy zwiedzała Wisłę, Ustroń, Szczyrk, Żywiec
i okolice. Udane wyjazdy weekendowe połączone z plenerem
malarskim spędzaliśmy w Straduniu.
Wiele więc działo się podczas trzech lat naszej działalności,
było coraz pracowiciej, coraz aktywniej, coraz bardziej zaanga-

żowanie. Dziękujemy Władzom naszej gminy za wsparcie,
za kibicowanie nam. Dziękujemy współpracującym: Dyrekcji
Biblioteki Publicznej, Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury,

Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2. Dziękujemy wykładowcom, Zarządowi KUKW za rzetelną pracę, a słuchaczom
życzymy udanego wypoczynku i do zobaczenia w nowym roku
akademickim.
Elżbieta Mielcarek

X GALA WOLONTARIATU

18 czerwca w Starostwie Powiatowym w Poznaniu
odbyła się X Gala Wolontariatu, podczas której nagrodzono
58 wolontariuszy z powiatu poznańskiego. Jubileuszowa edycja
była też okazją do nagrodzenia Dziesięciu Niezwykłych oraz

do wręczenia specjalnych statuetek duetowi: Halina Benedyk
i Marco Antonelli. Wyróżnienia wręczali: starosta poznański Jan
Grabkowski oraz Marek Lis, przewodniczący Komisji Polityki
Społecznej i Ochrony Zdrowia.
– Doceniany ludzi, którzy w nieprzeciętny sposób myślą
o drugim człowieku. Co więcej, niosą im pomoc, nie oczekując
nic w zamian. To dla mnie wyróżnienie móc podziękować właśnie
takim mieszkańcom powiatu poznańskiego, naszym wolontariuszom – mówił Jan Grabkowski, starosta poznański, podczas
X Jubileuszowej Gali Wolontariatu.
Lista nagrodzonych wolontariuszy z gminy Kostrzyn:
Michał Janiak (KKS 1922 LECHIA Kostrzyn), Renata Lepczyk
(Klub Sportowy „SOKOŁY” KOSTRZYN), Grażyna Sieradzka
(Stowarzyszenie KOSTRO w Kostrzynie), Mieczysława Zwierz
(Uczniowski Klub Sportowy OLIMP w Kostrzynie).
Gratulacje dla nagrodzonych!
Źródło: http://powiat.poznan.pl/wolontariusze-wyroznieni/
RL
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WIEŚCI Z BIBLIOTEKI
W czerwcu w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki
Publicznej w Kostrzynie odbyło się uroczyste pasowanie na
czytelnika. Miło było powitać w naszych progach pierwszoklasistów, którzy już od dawna zaglądali do tego ciekawego miejsca.
Odwiedzili nas uczniowie klas 1B i 1C ze Szkoły Podstawowej
nr 1 w Kostrzynie. Nasi nowi czytelnicy w trakcie spotkania
odgadywali bajkowe zagadki oraz wysłuchali
wiersza pt. Skarga książki. Wspólnie zastanawiali się nad tym, o co poprosiłaby książka, gdyby
umiała mówić i co to
znaczy dbać o książki.
Po ślubowaniu dzieci
zostały pasowane na czytelnika i otrzymały
pamiątkowe dyplomy.
5 czerwca zakończył
się całoroczny cykl spotkań w Klubie Małego
Czytelnika. W roku
2017/2018, ze względu
na duże zainteresowanie,
zajęcia w których uczestniczyły dzieci razem z rodzicami odbywały się dwa razy w tygodniu. Podstawę spotkań stanowiło
czytanie krótkiego utworu literackiego i wykonanie pracy plastycznej. Wśród poznanych książek były m.in.: Opowieści
z parku Percy’ego, Kicia Kocia, Elmer i ciocia Zelda, Miasteczko z bajki, Mały Miś. W grudniu i maju zorganizowane zostały
zajęcia plastyczne prowadzone przez Danutę Gordziejczyk,
a w styczniu bal karnawałowy dla naszych najmłodszych czytelników. Na ostatnim, przedwakacyjnym spotkaniu nasi milusińscy otrzymali dyplomy i drobne upominki.
6 czerwca do Oddziału dla Dzieci i Młodzieży zawitała klasa 4A ze Szkoły Podstawowej nr 1. Tytuł spotkania brzmiał
Mikołajek i jego bohaterowie. W jego trakcie czwartoklasiści
odgadywali imiona bohaterów książki i opowiadali, która przygoda najbardziej ich rozbawiła. Na zakończenie wykonali ilustracje związane z tematem zajęć.
6 czerwca w czytelni kostrzyńskiej biblioteki odbyło się
spotkanie muzyczne dla dzieci zatytułowane Mistrzowie maluchom, czyli jak Lutosławski ożywił wiersze Tuwima. Któż nie zna
takich wierszy Juliana Tuwima, jak: Lokomotywa, Idzie Grześ,
O Panu Tralalińskim czy Ptasie radio? Mało kto jednak wie,
że niegdyś Witold Lutosławski skomponował do nich piękną
muzykę, tworząc tym samym piosenki dla najmłodszych. Tychże piosenek mogły posłuchać dzieci, które przyszły na ostatni
z cyklu Pan Lupa i przyjaciele z wizytą u kompozytorów europejskich koncert edukacyjny w wykonaniu artystów z Agencji
Artystycznej Art-Bonsai. Podczas spotkania wspólnie odtańczono oberka, nie zabrakło również muzycznych zagadek, w których
odgadywaniu pomagał dzieciom rezolutny Pingwin.
7 czerwca Odział dla Dzieci i Młodzieży odwiedziły klasy
4-6Z. Uczniowie wysłuchali rozdziału Plaża jest fajna z książki
pt. Wakacje Mikołajka, a następnie opowiadali o swoich planach
wakacyjnych. Na koniec wykonali związaną z tematem spotkania kolorowankę.
W czerwcu, po raz ostatni przed wakacjami, do Biblioteki
Publicznej w Gułtowach przybyły dzieci na spotkanie z książką.

Temat lekcji bibliotecznej był również wakacyjny: „Łąka i jej
mieszkańcy”. Mali goście wysłuchali opowiadania Joanny Wachowiak pt. Dwie biedronki z jednej łąki, a następnie ciekawostek
o biedronkach i zagadek entomologicznych. Przypomniały one
dzieciom znane owady i pozwoliły poznać te mniej znane, jak
np. wołek zbożowy czy słodyszek rzepakowy. Następnym punktem odwiedzin były wesołe zabawy, także ruchowe, a na koniec życzenia udanych wakacji.
21 czerwca Biblioteka Publiczna w Kostrzynie miała przyjemność
gościć grupę uczniów
ze Szkoły Podstawowej
w Czerlejnie. Trzecioklasiści wraz z opiekunem zwiedzili Oddział
dla Dzieci i Młodzieży,
Czytelnię i Wypożyczalnię dla Dorosłych, gdzie
poznali zasady dotyczące korzystania z księgozbioru naszej biblioteki.
Ogromne wrażenie wywarły na nich również pamiątki i eksponaty zgromadzone w Izbie Muzealnej, po której oprowadził ich
kustosz kostrzyńskiego muzeum, Kazimierz Matysek.
A.Nowacka, I.Guzińska
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DOBRA KSIĄŻKA - BIBLIOTEKA POLECA I ZAPRASZA
Małgorzata Sobieszczańska, Kilka dni lata, Wydawnictwo Literackie.
Trzy pokolenia kobiet i ich losy splecione ze sobą w emocjonalny węzeł. Maja ma trzydzieści trzy lata. Od roku
jest rozwiedziona i nie potrafi sobie ułożyć życia. Zmęczona i sfrustrowana Janina opiekuje się chorą matką i nie
może zrozumieć decyzji życiowych córki. Amelia u kresu życia wspomina wydarzenia sprzed lat: zakazaną
miłość, niechciane małżeństwo i rozstania z najbliższymi. Kilka dni lata to piękna saga o sile kobiecej miłości
i rodzinnych powiązań.
Anna Bikont, Sendlerowa. W ukryciu, Wydawnictwo Czarne
Dziennikarka, psycholog i pisarka Anna Bikont napisała wyjątkową książkę o niezwykłych ludziach. Sendlerowa to kilkanaście skrupulatnie udokumentowanych historii osób, które od 1942 roku do końca okupacji ocaliły
niezliczoną liczbę dzieci. W gronie wielu zapomnianych, co dzień narażających życie swoje i swoich bliskich
„Sprawiedliwych”, szczególną energią i talentem organizacyjnym wyróżniła się Irena Sendlerowa. I to właśnie
jej imię stało się symbolem wiary w człowieczeństwo i ludzką dobroć.
Agnieszka Stelmaszyk, Buntalki, Zielona Sowa.
Buntalki to zbiór magicznych opowiadań autorstwa Agnieszki Stelmaszyk. Każdy z szesnastu rozdziałów
to krótka odrębna opowieść, idealna do rodzinnego czytania. Piękne ilustracje autorstwa Marianny Schoett pomogą dziecku przenieść się do fantastycznego świata leśnych duszków (wiek 4-5 lat).
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ZMIANY W DEKANACIE
KOSTRZYŃSKIM
Na mocy decyzji Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego
Stanisława Gądeckiego z dniem 30 czerwca 2018 roku odwołany
został z funkcji proboszcza parafii pw. św. Piotra i Pawła w Kostrzynie ks. Krzysztof Kaczmarek. Jednocześnie z dniem 1 lipca
2018 roku powołany został na proboszcza parafii pw. św. Antoniego w Lesznie. W związku z powyższym ks. Krzysztof Kaczmarek odwołany został z funkcji dziekana dekanatu kostrzyńskiego. Natomiast z dniem 1 lipca powołany został na proboszcza
parafii pw. św. Piotra i Pawła
w Kostrzynie w dekanacie kostrzyńskim ks. Piotr Lidwin –
jednocześnie został zwolniony
z funkcji proboszcza parafii pw.
św. Barbary w Tomicach
w dekanacie stęszewskim,
gdzie funkcję tę objął były
proboszcz parafii Czerlejno
ks. Andrzej Stefański.
Na mocy decyzji Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego z dniem 1 lipca 2018
roku powołany został na
p r o b o s z c z a p a r a f i i p w.
św. Kazimierza w Gułtowach
ks. Marcin Jałoszyński.
Arcybiskup Metropolita
ks. Marcin Jałoszyński
Poznański z dniem 1 lipca

Serdeczne podziękowanie księdzu Tomaszowi Nowakowi,
panu organiście Darkowi Bindulskiemu, pani Basi za modlitwę różańcową, firmie pogrzebowej I.Z. Czerniejewskim
oraz wszystkim, którzy łączyli się ze mną w smutku i żalu
biorąc udział w ostatnim pożegnaniu mego przyjaciela

Ś.†P. Zdzisława Jurgi.
Za uczestnictwo we mszy św., komunie św., intencje mszalne, złożone kwiaty serdeczne „Bóg zapłać”
składa
Bożena z rodziną

ks. Ireneusz Rachwalski
2018 roku mianował dziekanem dekanatu kostrzyńskiego
ks. Ireneusza Rachwalskiego, od 2016 roku proboszcza parafii
pw. św. Jadwigi w Siekierkach Wielkich.

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, iż z uwagi na zmianę przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) wiadomości z rubryki
Z Ksiąg Parafialnych nie będą już publikowane.

Z KRONIKI POLICYJNEJ
Dzielnicowy Bliżej Nas.
W związku z wprowadzeniem nowej
koncepcji służby dzielnicowego
„Dzielnicowy Bliżej Nas”,
dzielnicowi z KP w Kostrzynie
w wyniku przeprowadzonych
konsultacji społecznych do końca bieżącego roku będą
realizowali programy priorytetowe związane m.in.
z ograniczeniem spożywania alkoholu wbrew przepisom ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
w miejscowości Czerlejno i Brzeźno, szczególnie w obrębie
sklepów; ograniczeniem nieprawidłowego parkowania
w Kostrzynie, w szczególności ul. Rynek i Mickiewicza,
Kościelna wraz z ulicami przyległymi. W związku z powyższym
w rejonie w/w zostaną nasilone patrole policji oraz dzielnicowych.

Nietrzeźwi za kierownicą!

4 czerwca na drodze S-5 w Siekierkach Wielkich zatrzymany
został kierujący Citroenem 46-letni mieszkaniec powiatu poznańskiego, który prowadził auto w stanie nietrzeźwości wynoszącym

prawie dwa promile alkoholu we krwi. Także 29 czerwca w Kostrzynie zatrzymano 72-letniego kierującego samochodem marki
Polonez, który znajdował się w stanie nietrzeźwości wynoszącym
0,7 promila alkoholu we krwi.

Uszkodził 4 samochody.

W nocy z 8 na 9 czerwca w Kostrzynie doszło o uszkodzenia
4 zaparkowanych samochodów. Starty oszacowano na ponad
20 000 złotych. W wyniku podjętych czynności w dniu 10 czerwca ustalono i zatrzymano sprawcę zniszczenia, tj. 30-letniego
mężczyznę, obywatela Ukrainy.

Udostępniał automat do gry hazardowej.

15 czerwca w Kostrzynie na gorącym uczynku zatrzymano
60-letniego mężczyznę, który udostępniał automat do gry hazardowej czerpiąc z tego korzyści majątkowe.

Okradł członka rodziny.

26 czerwca w Sannikach policjanci zatrzymali 40-letniego
mężczyznę, mieszkańca tejże wsi, który dokonał kradzieży piły
spalinowej o wartości 680 złotych na szkodę członka rodziny.
Mężczyzna odpowie przed Sądem.
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Kradzież samochodów.

W nocy z 27 na 28 czerwca w Siekierkach Wielkich skradziono samochód osobowy marki Nissan Micra oraz Renault Escape.

Znakowanie rowerów.

Zapraszamy do znakowania rowerów w Komisariacie Policji
w Kostrzynie, plac za budynkiem jednostki w dniach 26 lipca
godz. 1500-1800 oraz 7 sierpnia godz. 1000-1300, a także 23 sierpnia
godz. 1500-1800.

Korzystasz z bankomatu, płacisz kartą? Bądź ostrożny.

Gdy w portfelu zaczyna brakować gotówki, udajemy się do
najbliższego bankomatu bądź płacimy kartą. Niestety, często
czynimy to automatycznie, zapominając o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Tymczasem zachowanie przysłowiowego
minimum ostrożności pozwala uniknąć skopiowania karty przez
nieuczciwego kelnera, sprzedawcę czy nakładkę zainstalowaną
na bankomacie.
Dlatego pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa przy korzystaniu z karty płatniczej. Jeśli to możliwe,
idźmy do bankomatu w towarzystwie innej osoby, a wypłacając
pieniądze rozejrzyjmy się, czy w sąsiedztwie bankomatu i bezpośredniego otoczenia urządzenia nie stoi osoba obserwująca
nas. Przed włożeniem karty do bankomatu sprawdźmy, czy nie
został on zmodyfikowany, czy nie ma nałożonej jakiejś nakładki
na klawiaturę lub w miejscu, gdzie wkładamy kartę. Korzystając z bankomatu stańmy tak, by zasłonić wstukiwany kod PIN

i wypłacaną kwotę. Starajmy się także zakryć klawiaturę tak,
by ewentualnie zainstalowana przez przestępców kamera nie
mogła dostrzec kodu PIN. Nigdy nie zapisujmy kodu PIN na
karcie płatniczej lub na kartce noszonej w portfelu razem z kartą.
Jeśli chcemy sprawdzić czy została wypłacona żądana kwota
zróbmy to dyskretnie. Nie liczmy pieniędzy na oczach innych.
Nie korzystajmy z pomocy obcych osób przy wypłacie gotówki
z bankomatu. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości lub potrzebujemy pomocy, skontaktujmy się z działem call-center lub
poprośmy o pomoc osobę znajdującą się w placówce. Jednakże
żadnej z tych osób nie podawajmy numeru PIN karty. Bierzmy
potwierdzenie dokonywanych transakcji. To ułatwi zgłoszenie
ewentualnej reklamacji, a także przyspieszy jej rozpatrzenie.
Pamiętajmy o odebraniu karty z bankomatu po zakończeniu
transakcji. Kontrolujmy stan konta na bieżąco. Jeśli zauważymy
w historii konta transakcje, których nie dokonaliśmy, natychmiast
poinformujmy bank oraz zastrzeżmy swoją kartę.
Płacąc kartą w sklepie czy lokalu usługowym pamiętajmy
o tym, że karty nie wolno nawet na chwilę spuścić z oczu. Skopiowanie naszej karty zajmuje ułamek sekundy! Płacąc kartą
wymagajmy, żeby przyniesiono do nas terminal po to, by osobiście móc wczytać kartę. Jeśli technicznie nie jest to możliwe,
powinniśmy razem z pracownikiem zakładu usługowego udać
się np. na zaplecze, gdzie znajduje się terminal. Jeśli terminal,
zachowanie kelnera, sprzedawcy lub bankomat budzą nasz niepokój, natychmiast powiadommy o tym Policję.
st.asp. Piotr Kubicz

STRAŻACKIE WYDARZENIA
WIADOMOŚCI STRAŻACKIE Z GMINY KOSTRZYN
2 czerwca – zabezpieczenie
festynu rodzinnego zorganizowanego
przez radę sołecką Siedlec.
4 czerwca – gaszenie pożaru budynku gospodarczego
w Kostrzynie; neutralizacja plamy ropopochodnej na skrzyżowaniu trasy DK-92, wyjazd z Kostrzyna w kierunku Wrześni.
7 czerwca – gaszenie pożaru śmieci w Kostrzynie.
8 czerwca – gaszenie pożaru pryzmy drewna opałowego
w Kostrzynie.
15 czerwca – uroczysta zbiórka jednostek OSP i JRG-3 Antoninek na kostrzyńskim rynku, podczas której jednostka
Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnie
oficjalnie odebrała z rąk Komendanta
Miejskiego PSP w Poznaniu bryg. Jacka
Michalaka Akt włączenia jednostki do
Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego podpisany przez Komendanta Głównego PSP. Również przy tej okazji strażacy podziękowali za opiekę i pożegnali się
z zaproszonym na tą zbiórkę Księdzem
Edmundem Jaworskim, wieloletnim Kapelanem Strażaków Gminy Kostrzyn.
Ks. Edmund Jaworski po 19 latach posługi kapłańskiej w Gułtowach, w tym 8 lat
posługi i wsparcia jako Kapelan Strażaków
Gminy Kostrzyn, decyzją władz kościelnych został przeniesiony na inną parafię.

17 czerwca – gaszenie pożaru samochodu osobowego
na trasie DK-92; gaszenie pożaru oleju w kuchni restauracji
w Siedlcu.
18 czerwca – zabezpieczenie kolizji drogowej na trasie S-5
w kierunku Poznania. Kierujący samochodem osobowym uderzył
w barierkę rozdzielającą pasy ruchu. Nikt nie został ranny.
21 czerwca – zabezpieczenie miejsca wypadku drogowego
w Siedlcu na trasie DK-92, na zaparkowaną przy trasie cysternę wypełnioną pyłem węglowym najechał drugi tir, w wyniku
czego wybuch pożar. Ze względu
na zagrożenie wybuchem pyłu węglowego trasa w obu kierunkach była zablokowana. W akcji brało udział 16 zastępów
straży.
22 czerwca – pomoc PSP JRG3 przy
usuwaniu skutków wypadku (zmywanie
pozostałości pyłu węglowego na trasie
DK-92 w Siedlcu).
23 czerwca – zabezpieczenie festynu
dzieci niepełnosprawnych oraz lekcja
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczestników festynu; pomoc
w gaszeniu pożaru budynku PKP w Paczkowie; zabezpieczenie festynu „Wianki
2018” nad akwenem wodnym w Iwnie.
23 czerwca – neutralizacja plamy
ropopochodnej na zjeździe z trasy S-5
w drogę DK-92 kierunek Września.
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28 czerwca – zabezpieczenie miejsca
kolizji dwóch tirów na trasie S-5 w kierunku Poznania; zabezpieczenie miejsca
kolizji samochodów osobowych. Dwie
osoby poszkodowane zostały przetransportowane do szpitala.
29 czerwca – neutralizacja plamy ropopochodnej na ul. Warzywnej; usuwanie
powalonego drzewa na drodze Iwno-Sanniki; strażacy OSP Brzeźno usuwali zagrażający konar drzewa zwisający nad
ulicą Parkową w Gułtowach.
30 czerwca – ćwiczenia szkoleniowo-integracyjne jednostek OSP Gmin Pobiedziska, Kostrzyn i Swarzędz należących
do rejonu operacyjnego JRG3 KM PSP
w Poznaniu nad zbiornikiem wodnym
Ully w Jeziercach. W tym roku manewry
zostały zorganizowane jako warsztaty,
na których druhny i druhowie z OSP pod

czujnym okiem ratowników JRG3 KM PSP w Poznaniu oraz JRG KM PSP w Gnieźnie ćwiczyli wspólnie sytuacje, jakie mogą zaistnieć w czasie prawdziwych akcji
ratowniczych.
Ryszard Kubiak

ZWIERZAKI ZE SKAŁOWA CZEKAJĄ NA ADOPCJĘ!

Lesia

Welsh

Ares

(nr schr. 166/0518) – młoda, łagodna
suczka, przyjazna w stosunku do znanych osób, nieśmiała przy obcych.

(nr schr. 107/0317) – żywiołowy mieszaniec teriera, łagodny w stosunku
do ludzi, tolerujący wybrane psy. Dla
Welsha szukamy domu za miastem.

(nr schr. 470/1117) - około 6-letni
samiec, który poszukuje domu za miastem, bardzo dobrze sprawdzi się w roli
stróża. Preferowany dom bez małych
dzieci. Toleruje wybrane psy.

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

KRONIKA SPORTOWA
MONGOLSCY PRZEMYTNICY RZEŻUCHY I WALKA KOSTRZYN
ZWYCIĘZCAMI VII EDYCJI LIGI NOCNYCH MARKÓW!
W czwartkowy wieczór 14 czerwca miał miejsce finał VII edycji Kostrzyńskiej Ligi Nocnych Marków.
Przez blisko dwa tygodnie 7 ekip podzielonych na dwie kategorie wiekowe rywalizowało o prymat najlepszej drużyny w naszej
gminie, grając systemem każdy z każdym (w kategorii +35 mecz
i rewanż), każdy mecz trwał 2x15 minut.
Po fazie zasadniczej, w której tryumfowali Mongolscy Przemytnicy Rzeżuchy oraz Walka Kostrzyn, przystąpiono do finałowej kolejki, rozpoczynającej się od spotkania o miejsce trzecie

w grupie +35. W tym spotkaniu zmierzyły się ekipy Echa oraz
Pokora Team. Echo do przerwy prowadziło 2:0 po bramkach
Kruszony i Bastiana. Zespół Janusza Pokorskiego na odrobienie
strat potrzebował 7 minut drugiej połowy i dwóch goli Romualda Jaskólskiego. Echo jednak nie dało za wygraną i dwa razy
trafiło do siatki rywala (raz z jego małą pomocą), wygrywając
4:2. Rywalizacja o piąte miejsce była bardzo zaciekła. Był to
zarazem mecz, w którym padło najwięcej, bo aż 12 goli. Ostatecznie lepsze o dwa gole od FC Sęków okazały się Bezele
wygrywając 7:5. Trzeci mecz był pojedynkiem o brązowe me-
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dale, w którym to naprzeciw siebie stanęły FC Szpica Squad
i DHL Września. Najmłodszy zespół w lidze był bardzo zdeterminowany, by ten mecz wygrać, a po 11 minutach w końcu
piłkarze Szpicy cieszyli się z pierwszego trafienia. Po zmianie
stron Szpica podwyższyła prowadzenie po bramce Michała
Karolczaka. To był jednak koniec popisów strzeleckich tego
zespołu, a do głosu doszli zawodnicy DHL-u. W cztery minuty
przechylili oni szalę zwycięstwa na swoją stronę. Do końca
meczu pozostało już wtedy niecałe 5 minut i DHL nie dał sobie
wyszarpnąć wygranej.
W końcu przeszliśmy do rywalizacji o zwycięstwo w lidze.
Najpierw o tytuł w kategorii +35 walczyli zawodnicy zespołów
Mongolscy Przemytnicy Rzeżuchy oraz Echo. Emocji w tym
spotkaniu było co nie miara. Pierwsza połowa nie przyniosła kibicom upragnionych bramek, ale w drugą obie drużyny weszły
z animuszem. W 16 minucie do bramki MPR trafił Zbigniew
Kruszona, a po 3 minutach było już 2:1 dla MPR po dwóch golach
Damian Korcza. Na odpowiedź Echa również nie czekaliśmy
długo, bo tylko 2 minuty, a bramkarza rywali pokonał Leszek
Musidlak. Do końca meczu gole już nie padły, a sędzia zarządził
pięciominutową dogrywkę. Tą w pełni wykorzystali zawodnicy
MPR, bowiem gola na wagę zwycięstwa w turnieju przed samym
gwizdkiem końcowym zdobył Rafał Wiąz. Po tym, jak poznaliśmy
mistrza w kategorii +35, przyszła pora na finał w młodszej kategorii. Spotkanie między Cytrynówką i Walką od początku było
bardzo zacięte. Pierwszego gola w finale zdobył Cyprian Pawlikowski, wyprowadzając tym samym Cytrynówkę na prowadzenie
w siódmej minucie spotkania. Walka Kostrzyn po 3 minutach
odpowiedziała trafieniem kapitana zespołu Macieja Markiewicza,
a do przerwy pomimo sytuacji po obu stronach goli już nie oglądaliśmy. Po przerwie do bramki rywali trafił ponownie Maciej
Markiewicz, a Cytrynówka nie znalazła sposobu na sforsowanie
defensywy Walki Kostrzyn. Tym samym puchar po roku przerwy
powrócił do zawodników niebiesko-czarnych.

Po krótkiej przerwie przystąpiono do tradycyjnego losowania
nagród rzeczowych, a później do nagrodzenia zespołów oraz
wręczenia wyróżnień indywidualnych. Najlepszymi strzelcami
zostali: Miłosz Tomczak (+16, Szpica Squad – 7 goli), także

Romuald Jaskólski (+35, Pokora Team), Damian Korcz
(+35, Mongolscy Przemytnicy Rzeżuchy), Leszek Musidlak
(+35, Echo), którzy zdobyli po 5 goli. Najlepszymi bramkarzami wybrano Krzysztofa Wieruckiego (Echo) oraz Damiana
Wieczorka z FC Cytrynówki (drugie takie wyróżnienie w historii). Dekoracji zwycięzców dokonali Burmistrz Gminy Kostrzyn
Szymon Matysek wraz z organizatorami Radnymi z Komisji
Zdrowia i Sportu – Pawłem Kaczmarkiem oraz Łukaszem Szałem. Organizatorzy pragną podziękować Restauracji „Biesiada”
za zapewnienie posiłku dla zawodników w dniu finałowym,
firmie M-Balans za bony na masaż, Barbarze Borek oraz Marii
Siębidzie za opiekę medyczną, Łukaszowi Kruszonie, Tomkowi
Krzyżanowi oraz Danielowi Profecie za pomoc w organizacji.
Do zobaczenia za rok!
Łukasz Szał

III BIEG PIECZONEJ PYRY
Zapraszamy do udziału w III Biegu Pieczonej Pyry! Bieg odbędzie się w niedzielę 9 września. Start na terenie Starej Cegielni
w Iwnie o godzinie 1100. Trasa będzie poprowadzona przez miejscowości Iwno, Glinka Duchowna i Buszkówiec, wyniesie
ok. 5 km. Nagrody przyznawane będą w kategoriach Open Kobiet i Mężczyzn (pierwsze 5 miejsc). Każdy z uczestników otrzyma
medal pamiątkowy oraz pakiet żywieniowy. Więcej szczegółów na stronie organizatora: www.walkakostrzyn.futbolowo.pl.

ROWERZYŚCI W ROZJAZDACH NA MARATONACH!
W niedzielne przedpołudnie 10 czerwca w Żerkowie odbyła
się czwarta edycja Grand Prix Kaczmarek Electric Mtb. Na linii
startu dystansu Mega (50 km) ustawiło się 3 naszych zawodników: Marcin Burchacki, Jakub Wolniewicz oraz Michał Wawer.
Panowie wjechali na metę w wspomnianej kolejności plasując
się kolejno na 69., 71. oraz 175. miejscu. Dla każdego z nich był
to debiut w tegorocznej edycji wspomnianego cyklu. W kolejną
sobotę Dariusz Adamski reprezentował barwy Walki Kostrzyn
w kolejnej edycji Vienna Life Lang Maratonu w Trąbkach Wielkich. Darek wystartował na dystansie Mini (34 km). Zmagania
zakończył na 141. pozycji z czasem 1:35:41. Natomiast w niedzielę czwórka Walkowiczów (Arkadiusz Adamski, Michał
Wawer, Marcin Burchacki oraz Marcin Sobczak) udała się do
Leszna, gdzie wzięła udział w piątej odsłonie Solid Mtb. Trójka
Arek, Michał oraz Marcin Burchacki wystartowała na dystansie
Mega (39 km), z kolei Marcin Sobczak spróbował swoich sił na
dystansie Mini (25 km).
Arkadiusz Adamski
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BIEGOWE PODIUM DWUKROTNIE DLA WALKOWICZÓW!
W niedzielę 1 lipca w pobliskiej miejscowości Nekla odbył
się V Nekielski Bieg do Lata. Tegoroczna jubileuszowa edycja
oprócz sportowego charakteru upamiętniała 100. rocznicę walki
o Wolność i Niepodległość. Z tej okazji na mecie czekało na
zawodników wiele dodatkowych nagród. Podczas biegu głównego biegacze mogli sprawdzić swoje siły na dystansie 10 km,
który został rozłożony na 2 pętlach. Start zlokalizowany był na
Rynku, natomiast meta przy ul. Mickiewicza. Punktualnie o 1000
trzech reprezentantów Stowarzyszenia stanęło do walki o jak
najlepszy czas. Jako pierwsza na mecie pojawiła się Jowita
(45:50), która swoim wynikiem zajęła 1. miejsce w kategorii
kobiet (16-29 lat). Zaraz za nią linię końcową przekroczył Marcin (47:08), a następnie Albert (57:55). Na mecie na biegaczy
czekał pamiątkowy medal oraz posiłek regeneracyjny.
Dwa tygodnie wcześniej Łukasz Semeniuk wystartował
w II Biegu o Puchar Fundacji Stworzenia Pana Smolenia, zorganizowanym na terenie Baranówka. Bieg rozpoczął się o godzinie 1200, a jego 10,5 kilometrowa trasa wytyczona została po
ścieżkach i duktach leśnych. Po pokonaniu ćwierć maratonu,
Łukasz wbiegł na metę jak 3. zawodnik OPEN z czasem 43:45.
Dzień wcześniej, 16 czerwca odbył się 6. PKO Nocny
Wrocław Półmaraton. Start biegu przewidziano na godzinę 2200

na terenie wrocławskiego AWF, meta natomiast zlokalizowana
była na stadionie olimpijskim. Trasa przebiegała ulicami Wrocławia przy świetlnych iluminacjach oraz gorącym dopingu kibiców. Jako pierwszy z Walkowiczów na mecie, ustanawiając
nowy rekord życiowy, pojawił się Marcin Otto z czasem
01:40:53, niespełna cztery minuty później na finiszu zameldowała się Jowita, a po kolejnych 10 minutach Marcin Galewski.
Walka Kostrzyn

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZACHÓW
W dniach 25.06.-27.06.2018 roku odbył się w Marzeninie
XXVIII Międzynarodowy Festiwal Szachowy. Wyniki zawodników UKS „Goniec” Kostrzyn w klasyfikacji indywidualnej
przedstawiają się następująco:
- dziewczęta (rocznik 2007-2005): I m. Jagna Smolińska;
- chłopcy (rocznik 2007-2005): XII m. Patryk Sumera,
XVI m. Jan Wierucki;
- chłopcy (rocznik 2008 i młodsi): XI m. Antoni Krawczyk.
Piotr Smoliński

O KROK OD PODIUM

Trampkarze Starsi kostrzyńskiej Lechii zakończyli na
IV miejscu jesienno-wiosenne zmagania ligowe w rozgrywkach
pod egidą WZPN w I Lidze Okręgowej. Najstarszy młodzieżowy
zespół Lechii po udanej rundzie wiosennej, po której do lidera
na półmetku rozgrywek tracił jeden punkt, przystąpił do rundy
rewanżowej z dużymi nadziejami i wiarą w zakończenie rozgrywek na podium. Warto zaznaczyć, że w pierwszych 11 spotkaniach jesiennych drużyna prowadzona przez trenera Mariusza
Wilińskiego nie schodziła z boiska pokonana ani razu. Wiosna
szybko jednak zweryfikowała założenia i pierwsze mecze rundy
rewanżowej pokazały, że bardzo trudno będzie utrzymać się
kostrzyńskim Trampkarzom w stawce 12 drużyn na czołowych

pozycjach. Porażki na własnym boisku najpierw z Wełną Rogoźno, a później z AP Błękitni Owińska pokazały, jak trudna
to będzie runda. Na szczęście drużyna wykazała się charakterem
i w dalszej części rozgrywek pokazała, że będzie odgrywać
ważną rolę w rozgrywkach i walczyć o każdy punkt.
Młodzi lechiści walczyli do końca z silnymi zespołami
ze Swarzędza, Rogoźna, Wronek czy Obornik. Pomimo zwycięstwa w ostatniej kolejce z vice liderującą Spartą do szczęścia
i upragnionego podium zabrakło 2 punktów i ostatecznie drużyna Lechii Kostrzyn zakończyła sezon z dorobkiem 44 punktów
na czwartym miejscu.
Trampkarze w 22 spotkaniach schodzili z boiska jako zwycięzcy 13-krotnie, 4 razy uznali wyższość rywali i 5 razy remisowali. Bilans strzelecki to 51 bramek wbitych i 30 straconych. Drużyna zanotowała dwie porażki domowe oraz dwie
wyjazdowe – wszystkie w rundzie rewanżowej. Żadnemu
z rywali nie udało się dwukrotnie pokonać Lechii, a pierwsze
6 zespołów końcowej tabeli prowadziło bardzo wyrównaną
walkę do samego końca. Zwycięzcą, który zdobył awans do Ligi
Wojewódzkiej, okazał się zespół Błękitnych Wronki. Był on od
samego początku typowany jako faworyt tych rozgrywek. Lechię
zdołały jeszcze wyprzedzić zespoły Sparty Oborniki i Unii
Swarzędz.

31
W tym miejscu należy podziękować całemu zespołowi
za trudny sezon i pracę, którą włożyli w końcowy rezultat. Piłkarze stanowili zgraną drużynę i niejednokrotnie pokazali wolę
walki, determinacje i wiarę w zwycięstwo. Po rozgrywkach
wszyscy udali się na zasłużone wakacje, ale już pod koniec
lipca wracamy do treningów i udajemy się na kilkudniowy obóz
przygotowawczy przed kolejnym nowym sezonem, w który

drużyna Lechii przystąpi do rozgrywek już w kategorii Juniora
Młodszego – a od niego już tylko mały krok od dorosłej piłki
seniorskiej...
Wszystkich chętnych do grania w drużynie Juniora Lechii
Kostrzyn z roczników 2003/04 serdecznie zapraszamy na treningi!
Marcin Gruszka, kierownik drużyny

OGŁOSZENIA DROBNE
- Masz problem z komputerem,
internetem, zadzwoń 605 233 576,
www.vip-tech.pl
- Kupię każde auto za gotówkę!!!
Wszystkie marki, każdy stan, dojazd do
klienta, tel. 511 335 102
- Przyjmę studentów w Gospodarstwie
Ogrodniczo-Szkółkarskim do prac różnych, Zenon Walczak, ul. Kórnicka 6, tel.
61 817 89 19, 502 378 538, 607 374 623

- Sprzedam nasiona gorczycy, cena
3,50 zł/kg, Gospodarstwo Ogrodniczo-Szkółkarskie Zenon Walczak, ul. Kórnicka 6, tel. 61 817 89 19, 502 378 538,
607 374 623
- Do wynajęcia mieszkanie w Kostrzynie 38 m2. Salon z aneksem kuchennym,
sypialnia i łazienka. Kuchnia wyposażona
wraz ze sprzętem AGD. Ogrzewanie
gazowe. Tel. 506 391 710

- Kupię pilnie auto dostawcze
do 10.000,- stan oraz marka obojętne,
tel. 500 656 104
- Firma z Brzeźna zatrudni osoby
na stanowiska: stolarz-magazynier, kierowca kat. C+E po kraju (plandeka lub
wywrotka) oraz panią do obsługi klienta
w hurtowni płyt i akcesoriów meblowych,
tel. 501 618 163
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