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SŁOWEM WSTĘPU
XXI wiek to czas, kiedy nawet nasi dziadkowie są już świetnie zorientowani w obsłudze najnowszych urządzeń i technologii.
Czy ktokolwiek z nas przeżyłby dzisiaj chociaż jeden dzień bez dostępu do telefonu, internetu, telewizji? Oczywiście, że tak. Ale
po co? Pytanie oczywiście głupie. Skoro mamy możliwość korzystania z najnowszych technologii, dlaczego mielibyśmy z tego
zrezygnować? Właściwa kwestia to to, czy potrafimy mądrze z tych udogodnień korzystać. Wiele razy łapię się na tym, że bezmyślnie przeglądam Facebooka czy Instagram. Na pewno nie tylko ja. A jeszcze niedawno temu poświęciłabym ten czas na obejrzenie
filmu czy przeczytanie książki. To ostatnie jest właściwie pretekstem do napisania tekstu. Rok w rok badacze alarmują o spadającym
poziomie czytelnictwa, bankrutują największe sieci księgarni… Dwa-trzy lata temu, jeżdżąc codziennie pociągiem, widziałam dużo
osób pochłoniętych książką. Dzisiaj taki widok to niestety rzadkość. Dlatego ogromnie cieszą mnie (i prywatnie, i z zawodowego
obowiązku) akcje takie jak Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, o którego efektach możecie Państwo przeczytać w rubryce
„Burmistrz informuje”. Jeżeli teraz dzieci nie będą czytać, to w przyszłości też nie, nie nauczą również tego swoich pociech i problem będzie eskalował. A przecież ciekawych tytułów jest tyle, że każdy znalazłby coś dla siebie. Może warto zacząć poszukiwania
od naszej serii „Dobra książka” albo od podpytania jednej z przemiłych i zawsze pomocnych bibliotekarek? Ogromnie do tego
zachęcam. Oczywiście do lektury nowego numeru „Kostrzyńskiego ABC” również. Od czegoś trzeba zacząć!☺
Natalia Majchrzak
redaktor naczelna

KOSTRZYŃSKIE AKTUALNOŚCI
Jasełka na scenie „Kostrzynianki”

W ostatnim dniu stycznia liczna publiczność miała okazję obejrzeć jasełka
przygotowane przez dzieci pod kierunkiem swych opiekunów z Warsztatów
Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem” w Drzązgowie.
Z wielkim wzruszeniem i uznaniem podziwialiśmy zaangażowanie i wysiłek wykonawców, którzy po długotrwałych ćwiczeniach
jak najlepiej starali się odegrać swoje role. Program dopełniły
kolędy zaprezentowane przez grupę dziewcząt ze Szkoły Pod-

stawowej w Czerlejnie. Ten piękny wieczór zakończył równie
udany występ Zespołu Śpiewaczego „Złota Jesień”. Nagrodą
dla wszystkich wykonawców były gromkie brawa publiczności
i podziękowania złożone w imieniu władz samorządowych przez
Sekretarz Gminy Kostrzyn Barbarę Jaskułę.

Hala sportowa już pod dachem

Wznoszona od września ubiegłego roku hala sportowa przy
Szkole Podstawowej w Kostrzynie została na początku lutego
przykryta dachem, a na jego konstrukcji wykonawcy ze Środy
zawiesili tradycyjną wiechę świadczącą o wykonaniu kolejnego
trudnego etapu budowy.

Powstał projekt nowego kościoła

Z inicjatywy proboszcza parafii pw. bł. Jolanty w Kostrzynie ks. Mateusza Napierały ruszyły prace przygotowawcze
do budowy świątyni parafialnej. Wstępny projekt kościoła
wykonany przez architekt Agnieszkę Pakulską-Schon można

było obejrzeć na spotkaniu, a także na stronie internetowej
i Facebooku parafii.

Przeboje operetkowe dla babci i dziadka

Miłą niespodziankę z okazji Dnia Babci i Dziadka sprawił
mieszkańcom naszej gminy M-G Ośrodek Kultury zapraszając
20 stycznia do sali widowiskowej „Kostrzynianka” na koncert
pieśni operetkowych w wykonaniu artystów z Teatru Muzycznego z Poznania i Operetki Kijowskiej, wzbogacony popisami
baletowymi. Wypełniona po brzegi widzami sala gorącymi

oklaskami przyjmowała solowe występy zarówno śpiewaków
polskich: Mirosława Niewiadomskiego, Olgi Gładysz, jak
i solistów kijowskich: Aleksandra Prohofjenki, Julii Litwinowej
oraz tancerzy w dynamicznych popisach baletowych zakończonych kankanem: Jagody Łuczak, Iriny Praharenki, Bartłomieja
Radzinkiewicza i Jakuba Grzelaka. Kostrzyńska publiczność
z uznaniem podziwiała też odnowione wnętrze naszej reprezentacyjnej sali widowiskowej.

Kustosz Izby Muzealnej dziękuje

W ostatnim czasie do zbiorów muzealnych Ziemi Kostrzyńskiej trafiły przekazane przez rodziny fotografie i dokumenty
powstańców wielkopolskich: Franciszka Sadysia z Tarnowa,
Stanisława Klimasa z Siekierek Wielkich i Bolesława Januszkiewicza z Kostrzyna, fotografia pomnika żołnierza AK Leona
Waligóry, nadesłana z Żyrardowa oraz zdjęcie Franciszka
Dominika, b. żołnierza AK z Kostrzyna, przekazane przez

3
wnuczkę. Jan Skorliński przekazał też tabliczkę-szyld ze starej
lokomobili, która była naprawiana w warsztacie jego ojca.
Wszystkim ofiarodawcom składam podziękowania.

Premiera filmu „Dziadkowie z historią”

31 stycznia w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa
w Czerlejnie odbyła się premiera filmu pt. Dziadkowie z historią,
zrealizowanego w oparciu o codzienne problemy i zmagania
podczas II wojny światowej pana Janikowskiego, dziadka ucznia
czerlejeńskiej szkoły. Produkcja przedstawia historię polskiego
dziecka wywiezionego przez okupanta do Niemiec, jego próby

Zima nie odpuszcza

Stosunkowo łagodna tegoroczna zima raz po raz potrafi
dokuczyć gołoledzią, śnieżycą czy smogiem. W związku z tym
przypominamy o obowiązku odśnieżania chodników lub posypywania ich piaskiem ze solą, aby nie dochodziło do przykrych
czy niebezpiecznych wypadków.

Wieści z Urzędu Stanu Cywilnego

Liczba dzieci urodzonych w szpitalach Poznania i Środy
z rodziców zamieszkałych w Kostrzynie i gminie w latach 20152017 (stan z dnia 7 lutego 2018 roku): 2015 – 210, 2016 – 224,
w tym 2 razy bliźnięta i w 2017 – 151, w tym 3 razy bliźnięta.
Razem w ostatnich 3 latach urodziło się 585 dzieci.

Powstańcy i działacze narodowi z XIX i XX wieku

Dzięki wsparciu gminy Kostrzyn ukazało się drugie, poprawione i poszerzone wydanie Gułtowskich Zeszytów Historycznych pt. Powstańcy i działacze narodowi ziemi kostrzyńskiej.
Skorzystać można z tej publikacji w filiach Biblioteki Publicznej.

Koncert charytatywny w Gułtowach

ucieczki do rodziny i szczęśliwy powrót do domu rodzinnego
w 1945 roku. Film zrealizowano pod kierunkiem Anny Brewko.

Szeregowiec mieszkalny w budowie

Na działkach budowlanych przy drodze z Kostrzyna
do Gwiazdowa na mocno zaawansowanym etapie jest budowa
szeregowca składającego się z siedmiu piętrowych domów,
który z pewnością zostanie w tym roku zamieszkany. Powstaje
on na terenie, na którym wytyczono już przed laty ulice noszące
imiona świętych.

Łabędzie na gwiazdowskim stawie

Staw przy drodze z Kostrzyna oczyszczony z nadbrzeżnych
zarośli przez jednego z mieszkańców Gwiazdowa stał się siedliskiem pary białych łabędzi gnieżdżących się w pobliskim
trzcinowisku. W przyszłości zarybiony akwen będzie udostępniony wędkarzom.

Od wielu lat parafia gułtowska pw. św. Kazimierza jest znana z urządzanych w kościele w okresie Bożego Narodzenia
koncertów, z których dochód przeznaczony jest na cel dobroczynny. W tym roku taki koncert odbył się 28 stycznia,
a z programem kolędowym na zaproszenie ks. Edy Jaworskiego
wystąpił poznański chór męski „Kompania śpiewacza druha
Stuligrosza”. Pięknie brzmiały głosy chórzystów w drewnianych
murach tej odnowionej świątyni, ku zadowoleniu uczestników
spotkania, którzy nie poskąpili datków na zbożny cel - ratowanie
życia oczekiwanego Michałka.

Poczta Polska pamiętała o holokauście

Z okazji przypadającej
27 stycznia rocznicy wyzwolenia
niemieckiego nazistowskiego
obozu koncentracyjnego
Auschwitz-Birkenau wydany
został znaczek pocztowy wartości
2,60 zł z rysunkiem historycznego
napisu znad bramy obozowej:
ARBEIT MACHT FREI oraz z podpisem NIGDY WIĘCEJ!
NEVER AGAIN! w kolorze czarnym.
K.M.

WIADOMOŚCI GMINNE

BURMISTRZ INFORMUJE
NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA
W 2017 roku wszystkie szkoły
podstawowe naszej gminy brały udział w Narodowym Programie
Rozwoju Czytelnictwa (Priorytet 3: „Rozwijanie zainteresowań
uczniów poprzez promowanie i wpieranie rozwoju czytelnictwa
wśród dzieci młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych”).
Program ten realizowany jest przez Kuratorium Oświaty
w Poznaniu, jego celem jest poprawa stanu czytelnictwa
w Polsce.
W szkołach w Kostrzynie, Brzeźnie, Iwnie, Gułtowach,
Czerlejnie i w Siekierkach zostały zorganizowane imprezy

czytelnicze i wydarzenia promujące czytelnictwo wśród uczniów.
Były wieczornice poetyckie, konkursy literackie, wspólne
czytanie książek, przeglądy teatralne, wystawy prac plastycznych. Nauczyciele wykazali się ogromną kreatywnością
w przygotowaniu spotkań. Podczas wydarzeń zostały wykorzystywane nowości wydawnicze, które zakupiono do każdej
z bibliotek szkolnych dzięki dotacji celowej z budżetu państwa.
Dotacja ta wyniosła 80% wartości książek.
Wpływ na wybór tytułów miała młodzież szkolna: sama
stworzyła listę zakupową, która następnie została zatwierdzona

4
przez samorząd uczniowski. Dzięki programowi uczniowie mogą teraz wypożyczać i czytać swoje
ulubione książki.
Podsumowanie realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w naszej gminie to ponad
2500 nowych książek w bibliotekach, 123 projekty edukacyjne przygotowane przez nauczycieli
dla ponad półtora tysiąca uczniów.
Burmistrz Gminy Kostrzyn Szymon Matysek serdecznie dziękuje wszystkim nauczycielom zaangażowanym w realizację programu, szczególnie koordynatorom projektu w poszczególnych szkołach
oraz dyrektorom szkół za poświęcony czas, chęć do działania, za pomysły, które spowodowały,
że książki stały się atrakcyjne dla młodzieży.

INFORMACJA

Burmistrz Gminy Kostrzyn ogłasza harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola oraz klas pierwszych
szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Kostrzyn:

MODERNIZACJA ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SIEKIERKACH WIELKICH

31 stycznia 2018 roku w Urzędzie Miejskim została podpisana umowa na modernizację energetyczną budynku świetlicy
szkolnej w Zespole Szkół w Siekierkach Wielkich. Inwestycja
będzie realizowana w ramach projektu „KOMPLEKSOWA

MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W KOSTRZYNIE I SIEKIERKACH WIELKICH – zadanie 2 – Kompleksowa modernizacja
energetyczna budynku świetlicy szkolnej w Zespole Szkół
w Siekierkach Wielkich”.
Umowę podpisał Burmistrz Gminy Kostrzyn Szymon Matysek oraz Tomasz Wielądek, właściciel firmy „Wielądek”
z Chodzieży. Na spotkaniu byli obecni także Wiceburmistrz
Waldemar Biskupski, Sołtys Siekierek Adam Szyszka oraz pracownicy urzędu.
Przewidywany termin zakończenia inwestycji to połowa 2018
roku. Całkowity koszt inwestycji to 596 550 zł, z czego koszty
kwalifikowane do dofinansowania z Unii Europejskiej wynoszą
216 391,78 zł.

NIE PAL ŚMIECI! ODDYCHASZ TYM, CZYM PALISZ W SWOIM PIECU
Zima zagościła na dobre i okres grzewczy w pełni, a to oznacza, że często z kominów wydobywa się dym, który swoim
kolorem i zapachem wzbudza podejrzenia. Przypominamy,
że spalanie odpadów jest nie tylko zabronione, ale przede wszystkim szkodzi naszemu zdrowiu. Na dolegliwości związane z niską
jakością powietrza narażone są szczególnie dzieci i osoby starsze.

Niebezpieczne dla zdrowia zanieczyszczenia to m.in.: benzo(a)piren – podnosi ryzyko zachorowania na nowotwór, dwutlenek siarki – podrażnia drogi oddechowe, tlenek węgla – ogranicza wchłanianie tlenu do krwi, tlenki azotu – powodują
uszkodzenia płuc, pyły zawieszone PM2,5 i PM10 – zwiększają
ryzyko zawału i udaru mózgu.
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Nigdy nie wrzucaj do pieca: plastikowych butelek, kartonów po sokach, reklamówek, zużytych opon i innych odpadów
z gumy, opakowań po środkach czystości i po środkach chemicznych, zabawek i innych przedmiotów z tworzyw sztucznych,
starych ubrań, malowanego lub lakierowanego drewna.

OSP W BRZEŹNIE W KRAJOWYM SYSTEMIE RATOWNICZO-GAŚNICZYM
24 stycznia 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Kostrzynie
odbyło się podpisanie porozumienia pomiędzy gminą Kostrzyn
i Ochotniczą Strażą Pożarną w Brzeźnie, reprezentowaną przez
Burmistrza Gminy Kostrzyn Szymona Matyska i Prezesa OSP
dh Przemysława Bladowskiego a Komendą Miejską Państwowej
Straży Pożarnej w Poznaniu reprezentowaną przez Komendanta
Miejskiego PSP mł. bryg. Jacka Michalaka. Porozumienie
dotyczyło włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
w Brzeźnie do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
Podczas spotkania obecni byli również Zastępca Burmistrza
Waldemar Biskupski, Radny Paweł Perka, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP Ryszard Kubiak, Dowódca
JRG3 Tomasz Skorliński oraz Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego Kamil Witaszko.

NARADA NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA W KOMISARIACIE POLICJI W KOSTRZYNIE
1 lutego odbyła się coroczna narada w Komisariacie Policji
w Kostrzynie. W spotkaniu uczestniczył Zastępca Komendanta
Miejskiego Policji w Poznaniu mł. insp. Adam Kachel, Prokurator Rejonowy Krzysztof Helik, Komendant Policji w Kostrzynie Krzysztof Kliński oraz władze samorządowe: Burmistrz
Gminy Kostrzyn Szymon Matysek, Zastępca Burmistrza Waldemar Biskupski, Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz
Banaszak oraz Przewodniczący Komisji Budżetu, Bezpieczeństwa i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej Szymon Nadolny. Podczas narady poruszane były tematy dotyczące bezpieczeństwa, dotychczasowych dokonań Policji na terenie gminy
oraz planów na 2018 rok.

INFORMACJA

w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu poznańskiego
Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. Z 2017 r. poz.
2030) Powiat Poznański realizuje zadanie zlecone z zakresu
administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej
pomocy prawnej. Osoby uprawnione wymienione w ww.
ustawie mają dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez profesjonalnych prawników wyznaczonych przez
samorządy prawnicze i organizacje pozarządowe.

W Kostrzynie punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
znajduje się w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Braci Drzewieckich 1. Podmiot udzielający pomocy: Organizacja pozarządowa Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu
ul. Mickiewicza 33/22 60-837 Poznań. Pomocy udzielają radcowie prawni i adwokaci.
Dyżury: poniedziałek, środa, czwartek, piątek: w godz.
od 1100 do 1500, wtorek: w godz. od 1400 do 1800.

BONIFIKATA OD OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
Zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261 poz. 2603
ze zmianami) bonifikata przysługuje osobom fizycznym będącym
użytkownikami wieczystymi, których dochód miesięczny
na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza
50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona,
ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Nieruchomość jest przeznaczona i wykorzystywana na cele
mieszkaniowe.

Wniosek o przyznanie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu
użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej na rok 2018
należy złożyć do dnia 1 marca 2018 roku.
Załączniki do wniosku:
- wszelkie dowody poświadczające uzyskane dochody brutto
w roku poprzedzającym rok, za który ma być wnoszona opłata
za użytkowanie wieczyste przez wszystkich członków gospodarstwa domowego,
- w przypadku osób aktywnych zawodowo – zaświadczenie
z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanego dochodu albo
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zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) złożone
do Urzędu Skarbowego (w przypadku złożenia e-deklaracji
należy dołączyć także urzędowe potwierdzenie odbioru generowane przez system po wysłaniu wypełnionego dokumentu),
- w przypadku osób bezrobotnych – zaświadczenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy wraz z poświadczeniem
wysokości otrzymanego świadczenia (albo o braku świadczenia),
- w przypadku osób pozostających bez zatrudnienia – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku uzyskania dochodu lub
o nie składaniu zeznania podatkowego,
- w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą –
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanego
dochodu albo zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (PIT)
złożone do Urzędu Skarbowego,

- w przypadku osób pobierających emeryturę/rentę – zaświadczenie z ZUS, odcinki przekazu świadczenia przez ZUS
z 12 miesięcy albo rozliczenie roczne PIT-40,
- w przypadku osób uczących się pełnoletnich – zaświadczenie
ze szkoły/uczelni o statusie ucznia/studenta oraz oświadczenie
o wysokości osiągniętego dochodu (albo braku uzyskania
dochodu).
Wnioski do pobrania na stronie www.kostrzyn.wlkp.pl –
„Jak załatwić sprawę w urzędzie - rolnictwo”.
Dla wszystkich użytkowników wieczystych istnieje
też możliwość ustalenia innego terminu zapłaty nieprzekraczającego danego roku kalendarzowego, jeśli złożą stosowny
wniosek – nie później niż 14 dni przed upływem terminu
płatności (czyli do 17 marca).

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU
NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ
Każdy PRODUCENT ROLNY posiadający grunty na terenie
gminy Kostrzyn, który chce ubiegać się o zwrot części pieniędzy
wydanych na zakup oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej powinien złożyć do Burmistrza Gminy Kostrzyn WNIOSEK w terminie:
- od 1 lutego 2018 roku do 28 lutego 2018 roku wraz
z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 01 sierpnia 2017 roku do 31 stycznia 2018 roku;
- od 1 sierpnia 2018 roku do 31 sierpnia 2018 roku wraz
z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 roku do 31 lipca 2018 roku.
W 2018 roku stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej ustala się w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju. Pieniądze

wypłacane będą na rachunek bankowy wskazany na wniosku
w terminie: 3-30 kwietnia 2018 roku (w przypadku złożenia
wniosku w pierwszym terminie), 1-31 października 2018 roku
(w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie).
Jednocześnie informujemy, że dane widniejące na fakturze
muszą być prawidłowe (tj. właściwy adres zamieszkania, imię,
nazwisko wnioskodawcy). W przypadku wystąpienia jakichkolwiek błędów na fakturze honorowane będą tylko i wyłącznie
korekty wydawane na stacjach benzynowych wraz z oryginałem
faktury bądź noty korygujące, z którymi trzeba udać się na stację
benzynową w celu podpisania ich przez uprawnionego pracownika stacji.
Wnioski należy składać w pokoju nr 13 (druk wniosku
na stronie www.kostrzyn.wlkp.pl).

SPOTKANIE NOWOROCZNE
18 stycznia w sali widowiskowej „Kostrzynianka” odbyło się spotkanie
noworoczne. Na zaproszenie Burmistrza Szymona
Matyska oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej
Grzegorza Banaszaka
przybyli Poseł Bożena
Szydłowska, Poseł Rafał
Grupiński, Członek Zarządu Wielkopolskiego Maciej Sytek, Radny Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego Leszek Wojtasiak,
Starosta Poznański Jan
Grabkowski, Radny
Powiatu Poznańskiego
Leszek Przybylski, Burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek,
Zastępcy Burmistrza Swarzędza Grzegorz Taterka i Tomasz
Zwoliński, Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Nekla
Czesław Kozielski, a także Zastępca Burmistrza Waldemar Biskupski, Sekretarz Barbara Jaskuła, Skarbnik Barbara Borowiak,
Radni Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn, Sołtysi, Kierownicy
Jednostek Organizacyjnych, Prezesi Stowarzyszeń i Organizacji,
Kierownicy Wydziałów Urzędu Miejskiego oraz przedsiębiorcy.

Burmistrz Gminy Kostrzyn oraz Przewodniczący
Rady Miejskiej podsumowali dokonania minionego 2017 roku,
a także przedstawili plany na rok 2018. Jest to czas pełen
planów inwestycyjnych, ale również rok 100-lecia odzyskania
niepodległości oraz 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego, które będą celebrowane w wyjątkowy sposób także
w naszej gminie.

Niespodzianką dla zgromadzonych gości był koncert zespołu „Strefa Zero” oraz premiera filmu podsumowującego wydarzenia w gminie Kostrzyn w 2017 roku.
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10 LAT KOŁA NR 2 W GUŁTOWACH PZERiI W KOSTRZYNIE
31 stycznia 2018 roku miała miejsce uroczystość jubileuszowa z okazji 10-lecia Koła nr 2 w Gułtowach Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kostrzynie. Podczas spotkania burmistrz Szymon Matysek oraz zastępca burmistrza
Waldemar Biskupski złożyli kwiaty i gratulacje na ręce Przewodniczącej Koła Kamili Zandeckiej oraz Sekretarz Koła Zenobii Gładysz. Wyrazy uznania wyraziła także Prezes Polskiego
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Kostrzynie Otylia
Deska, Kierownik OPS w Agnieszka Piasecka, Prezes KUKW
Elżbieta Mielcarek oraz przedstawiciele innych organizacji.
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością także Radni Rady
Miejskiej Marek Kowalski i Łukasz Szał oraz ksiądz proboszcz
Edmund Jaworski.
Na zakończenie części oficjalnej na wszystkich zebranych
czekały występy artystyczne w wykonaniu dzieci.

GMINNE ZAWODY W MINI PIŁCE SIATKOWEJ
30 stycznia odbyły się gminne zawody
w Mini Piłce siatkowej dziewcząt i chłopców
w kategorii rocznik 2005 i młodsi. Organizatorem i gospodarzem turnieju była Szkoła
Podstawowa im. Wincentego Witosa w Czerlejnie. W zawodach oprócz gospodarzy wzięły udział Szkoły Podstawowe: nr 1 Kostrzyn,
Iwno, Siekierki Wielkie. W obu kategoriach
zwycięzcą okazała się Szkoła Podstawowa
nr 1 z Kostrzyna. Dziękujemy wszystkim
za zaangażowanie i życzymy powodzenia
w dalszych rozgrywkach!
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Z OBRAD RADY

Na XLI sesji Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn, która odbyła się dnia 25 stycznia 2018 roku:
Przewodniczący Komisji stałych Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn: Oświaty i Kultury, Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Spraw Komunalnych, Zdrowia i Sportu, Budżetu, Bezpieczeństwa i Działalności Gospodarczej oraz Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej przedstawili sprawozdania z działalności w 2017
roku.
Ponadto radni podjęli uchwały w sprawie:
- ustalenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn na 2018 rok;
- zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
Gminy Kostrzyn na 2018 rok;
- zmian w budżecie gminy Kostrzyn na 2018 rok – zwiększono dochody budżetu o kwotę 237 736 zł do kwoty 77 737
736 zł oraz zwiększono wydatki budżetu o kwotę 237 736 zł
do kwoty 92 937 736 zł, wydatki bieżące zmniejszono
o kwotę 425 720 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 663 456 zł: „Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią w Czerlejnie” – 226 736 zł, „Kompleksowa
modernizacja energetyczna świetlicy szkolnej w Zespole
Szkół w Siekierkach Wielkich” – 148 000 zł, „Sala sportowa
przy Szkole Podstawowej w Kostrzynie szansą wszechstronnego rozwoju jej uczniów” – 40 000 zł, kompleksowa
modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na Stadionie Miejskim w Kostrzynie – 35 500 zł;
wprowadzono nowe zadania: „Budowa zbiornika wodnego
w celu zabezpieczenia terenów miasta i gminy Kostrzyn
przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami” – 200 000 zł, „Budowa placu zabaw i boiska
w Ługowinach” koncepcja – 10 000 zł, „Strefa aktywności
każdego wieku
w Kostrzynie” plac zabaw z siłownią
zewnętrzną – 50 000 zł;
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kostrzyn
na lata 2018-2027, w związku ze zmianą budżetu dokonano
zmian w WPF, w celu dostosowania ujętych wielkości;
- zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Skałowo –
sołectwo Skałowo jest uczestnikiem programu „Wielkopolska
Odnowa Wsi 2013-2020”, natomiast Urząd Marszałkowski
w swoich konkursach dodatkowo punktuje sołectwa, które
mają opracowaną Sołecką Strategię Rozwoju, opracowaną
według metodologii Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego, z udziałem certyfikowanych moderatorów.
Dokument ten może posłużyć również jako jeden z załączników niezbędnych przy aplikowaniu o środki z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich w nowej perspektywie 20142020. Opracowanie strategii zostało sfinansowanie ze środków
gminy Kostrzyn, Strategia Rozwoju Wsi została przyjęta przez
Zebranie Wiejskie;
- ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności
za pobyt w ośrodkach wsparcia niebędących jednostkami
organizacyjnymi gminy Kostrzyn, a udzielających schronienia
osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym
z terenu gminy Kostrzyn; na mocy uchwały miesięczny koszt
utrzymania osoby, która posiadała ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie gminy Kostrzyn oraz zasady
regulowania odpłatności ustalane będą na podstawie porozumienia zawartego między Kierownikiem Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kostrzynie a kierownikiem ośrodka wsparcia,
na terenie, którego osoba przebywa;

- trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Kostrzyn oraz trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest ustalić tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Kostrzyn, podstawę obliczenia, termin i sposób
jej rozliczenia oraz zakres i tryb kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystania przez szkoły i przedszkola niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez osoby fizyczne lub
osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego na terenie gminy Kostrzyn. Przedmiotowa uchwała odnosi
się do niepublicznych przedszkoli, gdyż tylko takie w chwili
obecnej wpisane są do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Burmistrza Gminy Kostrzyn (załączniki do uchwały: wniosek o udzielenie dotacji oświatowej,
informacja o liczbie wychowanków w przedszkolu, rozliczenie
dotacji oświatowej otrzymanej z budżetu gminy Kostrzyn
w danym roku);
- wprowadzenia zasad ustalania odpłatności za świadczenia
Przedszkola Miejskiego w Kostrzynie, z dniem 1 stycznia 2018
roku weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017 roku
o finansowaniu zadań oświatowych, reguluje ona m.in. kwestie
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, uchylając
dotychczas obowiązujące w tym zakresie przepisy ustawy
z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty;
- określenia kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym
do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych oraz do klasy pierwszej
publicznych szkół podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest gmina Kostrzyn i ich wartości punktowej
na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Ustawa
z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe nakłada
na organy prowadzące przedszkola, oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych i szkoły podstawowe podanie
do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych. Kryteria określone przez organ prowadzący powinny
uwzględniać jak najpełniejszy sposób realizacji potrzeb
dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.
Organ prowadzący określa ponadto liczbę punktów przyznawanych za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędne
do ich potwierdzenia;
- Radni podjęli pięć uchwał w sprawie zmiany uchwał z dnia
30 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowych Zespołów Szkół w: Brzeźnie, Czerlejnie,
Gułtowach, Iwnie, Siekierkach Wielkich w ośmioletnie Szkoły Podstawowe oraz w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Kostrzynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 w Kostrzynie – § 5 otrzymał brzmienie „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”, zamiast, jak było
to zapisane poprzednio „Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.”
Więcej na www.kostrzyn.wlkp.pl (zakładka BIP).
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KOSTRZYŃSKI KLUB HONOROWYCH
DAWCÓW KRWI PCK
Od ponad 10 lat w Kostrzynie organizowane są zbiorowe
akcje poboru krwi. Ich organizatorem i pomysłodawcą był Eugeniusz Jacek – prezes Klubu HDK PCK przy Spółdzielni
Mieszkaniowej w Swarzędzu; pomocy w organizacji udzielili
ówczesny burmistrz i dyrektor M-GOK-u.
Obecnie powyższe akcje organizował będzie Kostrzyński
Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża, który powstał 20 października 2017 roku z inicjatywy Eugeniusza Jacka. W założenie klubu zaangażowali się także Ireneusz
Hertel i Łukasz Izydorek.

Na zebranie założycielskie przybyło 16 krwiodawców.
Wybrano prezesa, został nim Ireneusz Hertel oraz pozostałych
członków zarządu w osobach: Łukasz Izydorek – zastępca prezesa, Justyna Korcz – sekretarz, Beata Adamska – skarbnik.
Wszyscy wcześniej byli członkami Klubu HDK PCK przy
Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu. Kostrzyński Klub
Honorowych Dawców Krwi został zarejestrowany w strukturach
Poznańskiego Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego
Krzyża z siedzibą w Poznaniu. Krwiodawcy pragnący wstąpić
w nasze szeregi proszeni są o kontakt z prezesem telefonicznie
pod numerem 506-680-901.

Terminy zbiorowych akcji poboru krwi

organizowane przez Klub HDK PCK w Kostrzynie w 2018 roku w godz. 830-1400
- 23 lutego 2018 roku (dla chorych na hemofilię - Urząd Miasta i Gminy Kostrzyn),
- 25 maja 2018 roku (dla poszkodowanych w wypadkach),
- 31 sierpnia 2018 roku (dla chorych na białaczkę),
- 30 listopada 2018 roku (dla potrzebujących krwi).
Prezes Klubu HDK PCK Ireneusz Hertel
Telefon kontaktowy: 506-680-901, e-mail: ireneusz.hertel@onet.pl

ARCHIPELAG
SKARBÓW
Młodzież II i III klas gimnazjalnych szkół w Brzeźnie,
Czerlejnie, Gułtowach, Iwnie i Siekierkach uczestniczyła
w dwudniowym programie „Archipelag skarbów”. Program ten
porusza tematykę uzależnień, ale także inne problemy, z którymi
spotyka się młodzież w okresie dojrzewania. Uczestnicy chętnie
włączali się do dyskusji i wypowiadali na poruszane tematy,
a opinie prowadzących były bardzo entuzjastyczne.
Wcześniej taki program był prowadzony w III klasie gimnazjalnej Szkoły nr 2 w Kostrzynie i spotkał się z równie pozytywnym odbiorem.
Elżbieta Mielcarek
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Z TEKI REGIONALISTY - Kazimierz Matysek o historii

KALENDARIUM POWROTU WIELKOPOLSKI
I KOSTRZYNA DO WOLNEJ POLSKI
8 stycznia 1918
roku: prezydent
USA W. Wilson w XIII punkcie przyszłych rokowań pokojowych zapowiadał
konieczność powstania niepodległej
Polski.
11 listopada 1918 roku: na wieść o rewolucji w Niemczech dla zachowania
porządku powołano w Kostrzynie z członków „Sokoła” i Straży Pożarnej 80-osobową Straż Obywatelską pod komendą
Walentego Rubisia. W ciągu miesiąca
rozrosła się ona do 168 członków, w tym
115 wojskowych, stanowiąc na wypadek
zagrożenia oddział obrony krajowej.
12 listopada 1918 roku: utworzono Radę
Żołniersko-Obywatelsko-Robotniczej
składającą się z 13 Polaków i 2 Niemców.
Na jej czele stanęli Józef Mąkowski,
Antoni Markiewicz i Józef Wadyński.
Burmistrz Marx podporządkował się
władzy Rady, która objęła kontrolę nad
Magistratem.
12/13 listopada 1918 roku: w godzinach
nocnych harcerze z drużyny skautów
„Kościuszko” pozrywali pruskie godła
z budynków urzędowych w Kostrzynie,
a w szkole usunięto ze ścian wizerunki
cesarzy niemieckich oraz inne obrazy
pruskie.
16 listopada 1918 roku: utworzono
61-osobowy oddział Służby Straży i Bezpieczeństwa. Była to regularna jednostka
wojskowa pod dowództwem sierż. Józefa
Wadyńskiego będąca na utrzymaniu Rady
Żołnierskiej.
25 listopada 1918 roku: wprowadzono
nauki lekcji religii i odmawiania modlitw
w języku polskim w szkole kostrzyńskiej,
której udzielali ks. prob. Henryk Fisehbach i ks. wikariusz Józef Biały.
3-5 grudnia 1918 roku: udział 5 delegatów z Kostrzyna (J. Mąkowski, Roman
Piechowiak, Marcin Majonka, Tomasz
Nowakowski, Stanisław Roszak) w polskim Sejmie Dzielnicowym w Poznaniu.
9 grudnia 1918 roku: utworzono Naczelną Radę Ludową. Została przywrócona
nauka czytania i pisania w języku polskim
w Szkole Katolickiej w Kostrzynie.
26 grudnia 1918 roku: entuzjastyczne
powitanie Ignacego Jana Paderewskiego
w Poznaniu.
27 grudnia 1918 roku: pochód dzieci

polskich przed Paderewskim w Bazarze.
Dnia 27 grudnia zajęli Polacy miasto
Poznań i przylegające obszary i odtąd
rozpoczyna się nowa epoka dla nas Polaków, tak że możemy z entuzjazmem zawołać: Jeszcze Polska nie zginęła! – zapisał
w kronice szkolnej miasta Kostrzyna
kierownik tej szkoły, Polak, Władysław
Wróblewski.

mjr Stanisław Taczak
28 grudnia 1918 roku: major Stanisław
Taczak (brat lekarza kostrzyńskiego Ignacego Taczaka) mianowany dowódcą
głównym Powstania Wielkopolskiego.
Wiec na rynku w Kostrzynie w sprawie
przyjścia z pomocą walczącemu Poznaniowi. Wyjazd 18-osobowego oddziału
z Gułtów pod dowództwem Józefa Idaszaka na pomoc powstańcom w Poznaniu,
gdzie pełnili służbę na Dworcu Głównym.
29 grudnia 1918 roku: zebranie 11 obywateli w salce Walentego Rubisia celem
zorganizowania wojska w Kostrzynie.
30 grudnia 1918 roku: zebranie żołnierzy
w sali Huberta, podczas którego uchwalono utworzenie oddziału bojowego
w Poznaniu i garnizonowego w Kostrzynie. Biuro Werbunkowe i Odwach prowadzone przez Ludwika Świerkowskiego
umieszczono w kamienicy Ludwika Sieińskiego w Rynku pod nr 2. Rewizje
w Skałowie, Glince Duchownej, Puszczy-

kowie, Wydzierzewicach i Trzeku celem
odebrania broni kolonistom niemieckim.
6 stycznia 1919 roku: zaprzysiężenie
przez ks. prob. Henryka Fischbacha blisko
100-osobowej, sformowanej przez Józefa
Wadyńskiego kompanii kostrzyńskiej pod
dowództwem sierżanta Stanisława Małeckiego z Siekierek Wielkich. Oddział wyjechał pociągiem do Poznania, gdzie został zakwaterowany w forcie Grolman,
później pełnił służbę na Ławicy,
a w końcu walczył pod Zbąszyniem wcielony do IV Kompanii 1 Poznańskiego
Pułku Rezerwowego. Równocześnie
harcerze kostrzyńscy należący do tajnej
placówki POW pod wodzą drużynowego
Romana Tomaszewskiego dołączyli
do poznańskiej kompanii skautowej. Zaraz po wyjeździe wspomnianego oddziału
porucznik Wadyński zaczął formować ze
starszych żołnierzy pluton kostrzyński,
który odbywał ćwiczenia według komendy przejętej z Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.
8 stycznia 1919 roku: do tworzących się
oddziałów polskich zgłosił się rotmistrz
Ignacy hr Mielżyński z Iwna. Brał on
udział w bitwie pod Zdziechową, później
awansował na szefa sztabu frontu północnego, a następnie objął dowództwo
II odcinka tego frontu pod Łabiszynem.
Zawsze widziano go w pierwszej linii
walki z karabinem w ręku.
10 stycznia 1919 roku: odezwa Obwodowej Komendy Uzupełnień w Środzie
do stawiania się w szeregach wojska
i zgłaszania w Biurze Werbunkowym
w Kostrzynie.
16 stycznia 1919 roku: przyjęcie Głównego Dowództwa Powstania przez gen.
Józefa Dowbora-Muśnickiego.
17 stycznia 1919 roku: ogłoszenie przez
Naczelną Radę Ludową poboru 3 roczników 1897/1898/1899 do wojska na rozkaz
głównodowodzącego powstaniem gen.
Józefa Dowbór-Muśnickiego.
21 stycznia 1919 roku: pierwszym burmistrzem wolnego już Kostrzyna został
działacz rzemieślniczy Ludwik Miklaszewski, późniejszy poseł do Sejmu.
23 stycznia 1919 roku: w Czerlejnie
odbył się pogrzeb wojskowy poległego
11 stycznia pod Szubinem 19-letniego
powstańca Bernarda Kozłowskiego.

15
31 stycznia 1919 roku: o godz. 9 00
w kościele parafialnym w Kostrzynie
odbyło się uroczyste zaprzysiężenie plutonu kostrzyńskiego podczas mszy świętej odprawionej przez ks. prepozyta
Mieczysława Meissnera ze Środy. Wieczorem odwiedził żołnierzy na odwachu
ks. prob. Henryk Fischbach zachęcając
ich do wytrwania i zwycięstwa.

gen. Józef Dowbór-Muśnicki
1 lutego 1919r oku: wyjazd liczącego
38 ochotników plutonu kostrzyńskiego pod
dowództwem aspiranta wojskowego poroku: Józefa Wadyńskiego z Andrzejewa
przez Poznań na front północny Kcynia-Nakło, gdzie podjął on walki w składzie
drugiej kompanii średzkiej. Na czele plutonu powiewał podarowany przez Antoniego Markiewicza sztandar z Białym Orłem
niesiony przez Jana Forszpaniaka.
3 lutego 1919 roku: udział w bitwie pod
Kcynią, zdobycie przez pluton kostrzyński armat pod Szczepicanami. Nagrodzenie 23 powstańców dodatkowym
15 markowym żołdem.
7 lutego 1919 roku: podczas walk na
froncie północnym pod Studzienkami
koło Kcyni wyróżnił się pluton kostrzyński, z którego poległo 3 powstańców
z Kostrzyna: Władysław Małecki (ojciec
7 dzieci), Franciszek Nowak, Stanisław
Drzażdżyński.

28 lutego 1919 roku: poległ Włodzimierz
Miklaszewski – odznaczony pośmiertnie
Krzyżem „Virtuti Militari”.
30 kwietnia 1919 roku: zginął pod Chodzieżą Józef Szymanowski.
10 lutego 1919 roku: w Powstaniu Wielkopolskim podjął służbę p.płk Zygmunt
Studziński z I Korpusu Polskiego
gen. J. Muśnickiego, który wraz Jakubem
Szlagowskim z Drzązgowa walnie przyczynił się do pozyskania kilku tysięcy koni
remontowych dla potrzeb kawalerii
i artylerii powstańczej.
16 lutego 1919 roku: w Trewirze przedłużono rozejm między Niemcami
a państwami Ententy, obejmujący także
zawieszenie broni na frontach wielkopolskich.
18 lutego 1919 roku: przy zdobywaniu
pociągu pancernego pod Rynarzewem
zginął 18-letni Ludwik Wachacz z Brzeźna, a w walkach pod Suchoręczem Ludwik
Galant z Gułtów.
Marzec 1919 roku: organizowanie trzech
oddziałów Straży Ludowej obwodu kostrzyńskiego w Kostrzynie, Tulcach
i Czerlejnie składających się z roczników
od 18 do 50 lat, nie objętych poborem.
Komendantem Straży wybrano Włodzimierza Ziołeckiego z Węgierskiego.
10 marca 1919 roku: Komendantura
Wojskowa w Kostrzynie wydała rozpo-

rządzenie zabraniające gromadzenia się
po ulicach i przebywania w lokalach publicznych po godz. 1900.
17 kwietnia 1919 roku: pierwszy transport z Francji oddziałów armii gen. Hallera do Kąkolewa k. Leszna. Wśród hallerczyków byli Kostrzyniacy.
25 maja 1919 roku: uroczyste zaprzysiężenie na Rynku w Kostrzynie 2000 członków Straży Ludowej obwodu kostrzyńskiego z udziałem władz wojskowych
z Poznania i delegacji zagranicznych.
Mistrz szewski Antoni Nowicki wraz
z rodziną ufundował dla Straży piękny
sztandar.
30 czerwca 1919 roku: Rada Miejska
uchwaliła wprowadzenie 8 nowych nazw
dla ulic Kostrzyna m.in. ul. Kościuszki
(d. Staropoznańska), ul. Kilińskiego
(d. Kamienista), ul. dr. Romana Szymańskiego (d. Ogrodowa) i ul. Hallera
(d. Bayerowo).
28 czerwca 1919 roku: Niemcy podpisali traktat wersalski. Do Polski wróciła
prawie cała Wielkopolska, w tym także
obszary wyzwolone przez powstańców
wielkopolskich.
27 grudnia 1919 roku: w rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego Ignacy
Jan Paderewski odbył uroczysty przejazd
ulicami Poznania powozem z majątku hr.
Mielżyńskich z Iwna.

Przejazd Paderewskiego - 27.12.1919 roku

WYKAZ POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH UZUPEŁNIONY

Dzięki pomocy naszych Czytelników został uzupełniony zamieszczony w styczniowym numerze „ABC” spis powstańców
wielkopolskich z 1945 r. o nazwisko emerytowanego kolejarza Jakuba Kunikowskiego. Powstaniec ten ur. w 1874 r. w Gorzewicach zmarł w 1948 r. w Kostrzynie i został tu pochowany w grobie rodzinnym. Poprawiono też imię powstańca Bolesława
Januszkiewicza. Dowiedzieliśmy się, że Franciszek Grabiński służył w oddziale powstańczym z Pobiedzisk.
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II CHARYTATYWNY KONCERT KOLĘD
8 stycznia w kościele farnym odbył się „II Charytatywny
Koncert Kolęd dla SP nr 1 w Kostrzynie”. Gwiazdami tegorocznej edycji byli Halina Benedyk i Marco Antonelli; a samo wydarzenie utrzymane w klimacie Bożego Narodzenia niosło
przesłanie troski o potrzeby drugiego człowieka.

Będąc osobą, która nie przechodzi obojętnie obok potrzeby
innych, włożyłem w organizację tego koncertu swoje serce i czas.
Mój serdeczny przyjaciel zawsze powtarza „Pamiętaj, dobro
powraca”. Tak właśnie jest. W obecności Dyrektora SP nr 1
w Kostrzynie, Przewodniczącego Rady Rodziców i Sekretarz

Rady Rodziców podsumowaliśmy koncert. Państwa hojność
pozwoliła wesprzeć akcję kwotą 3176,25 zł.
Serdecznie pragnę podziękować wszystkim, którzy zaszczycili ten przepiękny koncert swoją obecnością, przede wszystkim
Członkowi Rady Powiatu Piotrowi Zalewskiemu, Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Małgorzacie Halber, Radnemu Powiatowemu Marianowi Markiewiczowi, Burmistrzowi Gminy Kostrzyn Szymonowi Matyskowi, Zastępcy Burmistrza Waldemarowi Biskupskiemu, Przewodniczącemu Rady Miejskiej Gminy
Kostrzyn Grzegorzowi Banaszakowi, Radnym Gminy Kostrzyn,
Prezes Uniwersytetu Każdego Wieku Elżbiecie Mielcarek, Dyrektorowi SP nr 1 Adamowi Grzelakowi oraz Wicedyrektor
Bogumile Markiewicz, Przewodniczącemu Rady Rodziców przy
SP nr 1 Przemysławowi Dobrogojskiemu, Prezes Fan Klubu
Haliny Benedyk Beacie Jankowiak. Państwa obecność i hojność
utwierdza mnie w przekonaniu o słuszności podjętej rok temu
inicjatywy organizacji charytatywnego koncertu.
Dziękuję również sponsorom: Rafałowi Janczarowi, Ryszardowi Grzyb, Firmie Safer, Kwiaciarni Acha, Restauracji „Biesiada”, Firmie BUDREN, Gospodarstwu Rolnemu – Mieczysław
Przybylski, Sołtys Dorocie Kaczmarek, firmie Sok-Pol, Sklepowi „U Dziadka”, Piekarni „Bogienka” oraz wszystkim, którzy
zechcieli wesprzeć akcję po koncercie. Dziękuję za udostępnienie świątyni księdzu dziekanowi Krzysztofowi Kaczmarkowi,
za prowadzenie koncertu Robertowi Krukowskiemu i za nagłośnienie Romanowi Malczewskiemu. Jeśli kogoś pominąłem
z imienia i nazwiska to przepraszam. Mam nadzieję, że koncert
kolęd i utworów bożonarodzeniowych w wykonaniu artystów
dostarczył Państwu wielu wzruszeń i na długo pozostanie
w pamięci. Do zobaczenia za rok!
Artur Wojciechowski
Radny Gminy Kostrzyn

A W SIEKIERKACH…KONCERTOWO!
W zabytkowym wnętrzu drewnianego
kościoła w Siekierkach wybrzmiały kolędy i pastorałki w wykonaniu artystów
ludowych oraz małych i dużych muzyków
i chórzystów.
W niedzielę 14 stycznia mieliśmy
przyjemność gościć w naszej parafii Zespół Pieśni i Tańca „Wiwaty” działający
od ponad 45 lat przy Ośrodku Kultury
w Pobiedziskach. Koncert odbył się
w ramach projektu: Kolędowanie w okresie świąt Bożego Narodzenia w kościołach
drewnianych położonych na terenie LGD
„Trakt Piastów”.
Tydzień później, 21 stycznia również
w kościele parafialnym w Siekierkach
Wielkich odbył się Koncert Noworoczny
z okazji Dnia Babci i Dziadka. Chór Dziecięcy ze Szkoły Podstawowej w Paczkowie pod przewodnictwem Iwony Kubiak
i Bartosza Piłata razem z uczniami klasy
skrzypiec Szkoły Muzycznej MUZZA
ze Swarzędza prowadzonymi przez Agatę
Domańską oraz przy akompaniamencie

gitary Mariusza Dudzińskiego przedstawił repertuar kolęd oraz utwory muzyki
klasycznej. Małych i dużych artystów oklaskiwali tłumnie zgromadzeni rodzice
i sziadkowie.
Patronat nad koncertami sprawował proboszcz ks. Ireneusz Rachwalski.
Zdjęcie: Fotorealizacje.pl
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WIEŚCI Z BIBLIOTEKI
W styczniu w Bibliotece Publicznej w Kostrzynie odbyły się
dwa koncerty edukacyjne z cyklu Pan Lupa i przyjaciele z wizytą u kompozytorów europejskich. Podczas pierwszego z nich
muzycy z Agencji Artystycznej „Art-Bonsai” zaprezentowali
młodej publiczności Operowe opowieści według Stanisława
Moniuszki. Wspólnie z dziećmi znaleźli odpowiedzi na niezwykłe pytania: co straszy na dworze, kim jest Halka oraz czym
zajmuje się prząśniczka. Drugie spotkanie, zatytułowane Poznańskie pamiętniki czyli czym Wieniawski, Paderewski i Nowowiejski zapisali się dla Poznania poświęcone było wybitnym
postaciom związanym ze stolicą Wielkopolski. Widzowie zapoznali się z twórczością kompozytorów, a było to możliwe dzięki
psotnej Papudze o imieniu Henryk, która zepsuła instrument
pewnej skrzypaczce. Pan Lupa zabrał dzieci na poszukiwania
zakładu lutniczego, przy okazji opowiadając im ciekawostki
z życia trzech wielkich muzyków.
9 stycznia w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży gościliśmy
klasę 1C ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kostrzynie. W trakcie
spotkania dzieci zapoznały się z twórczością Kornela Makuszyńskiego oraz dowiedziały się, dlaczego właśnie wędrująca
do Pacanowa koza została znanym już kilku pokoleniom bohaterem książki. Po wysłuchaniu fragmentu lektury pierwszoklasiści kolorowali ilustracje i wypożyczali książki.
10 i 16 stycznia z okazji urodzin Joanny Papuzińskiej odbyły się lekcje biblioteczne nawiązujące tematem do tomiku wierszy autorki pt. Rozwesołki. Uczestniczyli w niej uczniowie
z klasy 3A i 2D Szkoły Podstawowej nr 1 w Kostrzynie.
Po wysłuchaniu kilku utworów dzieci próbowały wyjaśnić kim
są tytułowe „Rozwesołki”, wykonać swojego i nadać mu imię.
16 stycznia odbył się balik karnawałowy dla dzieci uczęszczających do Klubu Małego Czytelnika. Imprezę poprowadzili
niezawodni animatorzy z Agencji Artystycznej „Art-Bonsai”,
którzy przygotowali dla pięknie przebranych maluchów wiele
atrakcji i niespodzianek. Dzieci zostały zaproszone do Przystani
Elfów, skąd wspólnie z Dzwoneczkiem i Różyczką wyruszyły
do bajkowego świata musicali i karnawałowych zabaw. Nie
zabrakło również efektów specjalnych: balonów, wystrzałowego

confetti, nastrojowych świateł dyskotekowych czy tysięcy baniek
wystrzelonych z profesjonalnej bańkownicy.
25 stycznia Oddział dla Dzieci i Młodzieży odwiedzili
uczniowie z klasy 1B ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kostrzynie.
Dzieci chętnie udały się do bibliotecznego zakątka czytelniczego, gdzie wysłuchały opowiadania Franklin i książka z biblioteki. Sympatyczny żółwik pomógł pierwszoklasistom poznać
podstawowe zasady obowiązujące podczas wypożyczania
książek i korzystania z naszej biblioteki, a kolorowanka umiliła
spędzony tu czas. Młodzi uczniowie pytali o księgozbiór oraz
interesujące ich książki i z zapałem obiecywali, że jeszcze
tu wrócą, by wypożyczyć te upatrzone. Wizyta pierwszoklasistów
zakończyła się zwiedzaniem całego budynku.
W styczniu również dzieci z Gułtów i Iwna bawiły się
w bibliotece na zimowych spotkaniach. Poznały zwierzęta żyjące na Biegunie Północnym i panujące tam trudne warunki.
Dowiedziały się co przydarzyło się Bazylemu – bohaterowi
opowiadania Niedźwiedź polarny. Sympatyczny miś skręcił łapę
na lodzie. W Gułtowach dzieci odwiedził gość – pielęgniarz
Maciej, który wyjaśnił czym się różni skręcenie od złamania
i poradził jak unikać kontuzji podczas zimowych zabaw. Potem
były jak zwykle zagadki i zabawy.
A. Nowacka, I. Guzińska

DOBRA KSIĄŻKA – BIBLIOTEKA POLECA I ZAPRASZA
Jakub Małecki, Rdza, Wydawnictwo SQN.
Siedmioletni Szymon, czekając na powrót rodziców z miasta, układa monety na torach. Nie wie, że jego życie już
nigdy nie będzie takie, jak dotychczas. Kilka dekad wcześniej spokój dzieciństwa jego babki, Tośki, zakłóca wybuch
II wojny światowej. Losy tych dwojga splatają się w sposób, którego żadne z nich się nie spodziewa. Zmuszeni żyć
ze sobą, pomimo różnic, Szymon i Tośka próbują uwierzyć, że wszystko będzie dobrze. Jakub Małecki, młody pisarz
z Koła, nie sprzedaje książek – sprzedaje naprawdę ogromne emocje.
Dani Atkins, Druga szansa, Wydawnictwo Znak Literanova.
Wszystko w życiu Rachel układało się idealnie, nim wydarzył się straszny wypadek, przez który jej świat rozpadł
się na kawałki. Straciła najlepszego przyjaciela, ukochanego, poczucie sensu. Jednak pewnego dnia Rachel budzi
się i z zaskoczeniem odkrywa, że złe rzeczy z jej niedawnej przeszłości się nie wydarzyły. Czyżby los ofiarował
jej drugą szansę? Ta poruszająca, magiczna opowieść jest świetnym debiutem brytyjskiej autorki, który zachwycił
i wzruszył czytelniczki na całym świecie.
Lars Klinting, Kastor uprawia fasolkę, Wydawnictwo Media Rodzina.
Bohaterem historyjek jest praktyczny i pomysłowy bóbr Kastor. W każdej z nich robi coś nowego: buduje, uprawia
fasolkę, piecze... Tym razem będzie pracował w ogrodzie. Wszystko, co robi, jest w książeczce wspaniale zilustrowane i szczegółowo opisane, co na pewno pomoże dziecku w samodzielnych próbach wyhodowania roślinki. Książki
przeznaczone dla dzieci od 3. roku życia.
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Z KSIĄG
PARAFIALNYCH

STRAŻACKIE
WYDARZENIA

W styczniu w parafii farnej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła
zostali ochrzczeni:
- Gracjan Terakowski
- Nadia Filipiak
odeszli na zawsze:
- Marian Drożyński (99 lat)
- Aleksander Pieczyński (79 lat)
- Jerzy Wilczyński (83 lata)
- Eugenia Zielińska (84 lata)
- Zdzisław Dubert (70 lat)
- Irena Janiszewska (85 lat)
- Barbara Wilczyńska (83 lata)
„Nigdy nie zapominamy lat spędzonych z Tobą,
zostaniesz w naszych sercach najbliższą osobą”.

Serdeczne podziękowania księżom Mateuszowi Napierale
i Edmundowi Jaworskiemu, panu organiście, panu Sławkowi, rodzinie, przyjaciołom, znajomym, sąsiadom, firmie pogrzebowej Roberta Czerniejewskiego oraz wszystkim, którzy łączyli sie znami w smutku i żalu, biorąc udział
w ostatnim pożegnaniu naszej kochanej córki i mamy

Ś.†P. Joanny Nowak
z.d. Pogorzelskiej

za uczestnictwo we mszy św., ofiarowane komunie św.,
intencje mszalne, modlitwę różańcową i złożone kwiaty
składają
rodzice, syn, brat z rodziną oraz Tomasz

ZAUWAŻYŁEŚ
POŻAR LUB WYPADEK? DZWOŃ!
STRAŻ POŻARNA 998
Interwencje strażaków w gminie Kostrzyn:
3 stycznia – zabezpieczenie wypadku drogowego samochodu
na trasie DK-92 w Siedlcu. Osoby poszkodowane zostały
przewiezione do szpitala przez zespół pogotowia ratunkowego.
12 stycznia – zabezpieczenie kolizji dwóch aut osobowych na
trasie S-5 w okolicy Czerlejnka.
14 stycznia – z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
starsza grupa Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP
Kostrzyn wykonała przy Ośrodku Kultury pokaz pozorowanej
akcji ratowniczej z udziałem samochodu osobowego oraz
zainicjowała tradycyjne światełko do nieba.
15 stycznia – zabezpieczenie kolizji dwóch aut osobowych
przy zjeździe z trasy S-5 na drogę DK-92 w Kostrzynie oraz
neutralizacja płynów ropopochodnych.
18 stycznia – zabezpieczenie miejsca zerwanej linii energetycznej na działkach w Kostrzynie.
21 stycznia – zabezpieczenie lądowiska śmigłowca ratowniczego
oraz pomoc osobom potrutym tlenkiem węgla w Drzązgowie.
Szczęśliwie tym razem skończyło się bez ofiar.
25 stycznia – wezwanie do palącej się skrzynki energetycznej
niskiego napięcia przy posesji w Kostrzynie. Zapalenie nastąpiło z powodu zwarcia wewnątrz skrzynki.
27 stycznia – zabezpieczenie kolizji drogowej samochodu osobowego na trasie DK-92 w Skałowie.
Ryszard Kubiak

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
naszego kolegi

Ś.†P. Kazimierza Kupsia
Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie
składają członkowie zespołu śpiewaczego „Złota Jesień”
w Kostrzynie

Masz bliskich walczących z chorobą
nowotworową? A może sam chorujesz?
Jeżeli problem onkologiczny, choć w małym stopniu,
dotyczy także Ciebie lub jesteś zainteresowany tematem
zapraszamy na warsztaty z doświadczonym specjalistą. Prowadzi je Małgorzata Styburska – psycholog i certyfikowany
psychoterapeuta z wieloletnim doświadczeniem.
M-GOK w Kostrzynie, 2 marca 2018 r., godz. 1700-1900
W warsztatach mogą wziąć udział osoby chorujące,
z doświadczeniem choroby (np. Amazonki), ich bliscy czy
inne osoby wspierające.
Warsztaty są bezpłatne!
Zapisy do 23 lutego 2018 r. w biurze M-GOK-u,
telefonicznie 61 8178 345 i 697 091 272 lub mailowo
mgok.kostrzyn@gmail.com
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Z KRONIKI POLICYJNEJ
Nietrzeźwi kierowcy.

W styczniu na terenie miasta
i gminy Kostrzyn zatrzymano cztery
osoby, które kierowały pojazdami
mechanicznymi w stanie nietrzeźwości. Wśród nich znajdowało się trzech obcokrajowców; zostali
oni osądzeni w trybie przyspieszonym, czyli w ciągu 48 godzin
od zatrzymania.

Poszukiwani zatrzymani.

W ubiegłym miesiącu pięć osób poszukiwanych do odbycia
kary pozbawienia wolności, a także do ustalenia miejsca pobytu
zostało zatrzymanych przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji
w Kostrzynie.

Uszkodzono zaparkowany samochód.

5 stycznia w Kostrzynie przy ul. Poznańskiej uszkodzono
zarysowując karoserię samochód marki Mazda. Starty zostały
oszacowane na 1000 złotych.

Skradziono samochód.

13 stycznia w Kostrzynie przy ul. Warszawskiej doszło
do kradzieży samochodu marki Volvo. Pokrzywdzony oszacował
straty na 50 000 złotych.

Włamanie do domu.

27 stycznia w Kostrzynie doszło w godzinach popołudniowych do kradzieży z włamaniem do domu jednorodzinnego.

W związku z powyższym zwracamy się z apelem do mieszkańców, aby informowali policjantów o podejrzanych osobach
przebywających bez określonego celu w pobliżu posesji oraz
osób obserwujących posesję z samochodu. Informacje można
przekazywać pod nr tel. 600 016 086 lub bezpłatny 997.

Kradzież energii elektrycznej.

30 stycznia w Brzeźnie funkcjonariusze policji wspólnie
z pracownikami ENEA ujawnili dwie kradzieże energii elektrycznej w budynkach jednorodzinnych. Osoba, która dokonuje
nielegalnego poboru energii elektrycznej nie tylko odpowiada
karnie, ale także zobowiązana jest zapłacić wysoką karę pieniężną, którą nakłada operator energii elektrycznej na podstawie
wewnętrznych przepisów.

Projekt prewencyjny „Bezpieczna gmina –
bezpieczny mieszkaniec”.

Głównym założeniem projektu jest poprawa bezpieczeństwa
mieszkańców gminy Kostrzyn poprzez wdrożenie cyklicznych
spotkań będących platformą wymiany informacji pomiędzy
Policją a społecznościami lokalnymi, instytucjami oraz innymi
podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w zakresie
lokalnych zagrożeń.
W celu ułatwienia kontaktu, został uruchomiony adres mailowy: dyzurny.kostrzyn-wlkp@po.policja.gov.pl. Zachęcamy
do korzystania z tej formy kontaktu. Państwa uwagi będą dla
nas bardzo cenne.
st.asp. Piotr Kubicz

ZWIERZAKI ZE SKAŁOWA CZEKAJĄ NA ADOPCJĘ!

Charlie
Młody, 1,5-roczny, łagodny piesek,
dla którego szukamy domu z ogrodem. Charlie może zostać przyjacielem rodziny z dziećmi.
Nr schr. 17/0118.

Fafik
Około 3-letni piesek, bardzo aktywny i towarzyski, świetny kompan
na długie spacery.
Nr schr. 516/1217.

Kali
Żywiołowa suczka, wesoła i łagodna
w stosunku do ludzi i zwierząt, dość
hałaśliwa. Najlepiej odnajdzie się
w domu za miastem.
Nr schr. 511/1217.

Wszystkie psy ze Schroniska dla Zwierząt w Skałowie są zaszczepione, odrobaczone, oznakowane i wysterylizowane.
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KRONIKA SPORTOWA
ZIMA WALKOWICZOM
NIESTRASZNA!
W pierwszy lutowy weekend
w Mosinie odbył się Zimowy Forest
Run na dystansie 22 km. Z racji pogody okazał się on być jednak bardziej jesienny niż zimowy.
Było wszystko, co w terenie być powinno: świeże powietrze,
trochę deszczu, błoto, podbiegi krótkie i strome oraz długie
i łagodne. No i najważniejsze – wspaniała atmosfera. Z Walkowiczów w tym biegu uczestniczył Grzegorz Banaszak. Wynik,
jaki osiągnął, to 1:44:43.

Natomiast w ostatni styczniowy weekend czwórka zawodników reprezentowała Walkę Kostrzyn w dwóch biegach zorganizowanych na terenie województwa wielkopolskiego. W sobotę 27 stycznia na 4. biegu z cyklu City Trail nad poznańską
Rusałką swoich sił spróbował Kamil Banaszkiewicz. Pokonanie
5 kilometrowej trasy zajęło mu 00:23:18, co dało 267. miejsce
w klasyfikacji open. W niedzielę 28 stycznia aż trzech zawodników w barwach kostrzyńskiego stowarzyszenia zameldowało
się na mecie II Zimowego Półmaratonu Łękno k. Zaniemyśla.
Pomimo błotnistej i ciężkiej trasy zawodnikom Walki udało się
osiągnąć wysokie miejsca zarówno w klasyfikacji generalnej,
jak i w swoich kategoriach wiekowych. Łukasz Semeniuk zakończył bieg w 1:40:00 (29 m.), Grzegorz Banaszak w 1:40:36
(30 m.), Mariusz Chłędowski w 2:09:36.
Wcześniej Walkowicze wspierali Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Zawodnicy z Kostrzyna byli obecni na biegach,
„Policz się z cukrzycą” w Swarzędzu, Mosinie i Poznaniu.
Walka Kostrzyn

Gminna Spółka Wodna w Kostrzynie informuje, że Walne Zebranie sprawozdawcze za 2017 rok
odbędzie 2.03.2018 roku o godzinie 1000 w sali sesyjnej
Urzędu Miejskiego w Kostrzynie, ul. Dworcowa 5.
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OGŁOSZENIA
DROBNE
- Sprzedam dwa kimona do karate
na wzrost 150 cm + ochraniacze, buty
i rękawice, tel. 693 552 502
- Sprzedam albę chłopięcą rozmiar 152156 (szyta u pani Mizerskiej) oraz garnitur
granatowy, tel. 693 552 502
- 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
- Kupię pilnie auto dostawcze
do 10.000,- stan oraz marka obojętne,
tel. 500-656-104
- Sprzedam działki budowlane (media
w drodze) położone na skraju miasta
z dogodną komunikacją, tel. 501 477 960
- 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
- Mgr pedagogiki z ponad 10-letnim
doświadczeniem udzieli korepetycji
z języka angielskiego oraz niemieckiego,
tel. 799 036 661
- Przyjmę sprzątaczki, praca w Swarzędzu, po południu (od 15 00 do 22 00 ),
tel. 604 431 762
- Firma przyjmie mechanika ze znajomością maszyn. Kontakt tel. 600 216 995 lub
606 403 730
- Sprzedam działkę budowlaną pow.
1367 m 2 , prąd, woda, gaz w ulicy,
tel. 516 761 034
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TAAAKA RYBA

WĘDKARSKIE DOKONANIA 2017 ROKU
Kostrzyński Związek Wędkarski,
pod przewodnictwem Kazimierza
Dworczaka (Prezes PZW Kostrzyn), przeprowadził 28 stycznia
2018 roku zebranie sprawozdawcze za rok 2017. Spotkanie swoją
obecnością zaszczycili: Burmistrz Gminy Kostrzyn Szymon
Matysek wraz ze swoim Zastępcą, Waldemarem Biskupskim
oraz delegacje zaprzyjaźnionych kół PZW: Lotnik Krzesiny, Łożyska Poznań, Swarzędz Miasto i PZW Iwno. Podczas zebrania
wręczono członkom naszego koła medale i odznaczenia. Srebrną
odznaką PZW uhonorowano Władysława Libnera, natomiast
medale „Za zasługi w rozwoju wędkarstwa” otrzymali: Grzegorz
Lipiecki, Andrzej Bilski oraz Artur Skałecki.
Mające w swoich szeregach 380 członków Koło PZW
Kostrzyn zorganizowało w ubiegłym roku 12 imprez typowo
wędkarskich i 8 imprez towarzyszących. Wśród nich znalazły
się nie tylko tradycyjne konkurencje, takie jak rzut lotką oraz
strzelanie z wiatrówki, ale również gry i zabawy dla dzieci. Jest
to jeden z elementów szeroko propagowanego przez nasze koło
programu uczestnictwa całych rodzin w imprezach wędkarskich.
Zgodnie z kilkuletnią tradycją kostrzyńskie koło również
w tym roku zorganizowało rodzinną wycieczkę do Łeby, czyli
popularną „Wyprawę na dorsza”. Udział w niej wzięło łącznie
51 osób. W wędkarstwie morskim na Bałtyku, na wyczarterowanym kutrze „Mors-2”, uczestniczyło 20 kostrzyńskich wędkarzy.
Zawody odbyły się w dwóch kategoriach: najdłuższy dorsz oraz
najlepszy wędkarz w kategorii ilościowej.
Zorganizowaliśmy również zawody wędkarskie z okazji
Kurdesza Kasztelańskiego. Wzięło w nich udział 17 drużyn
3-osobowych reprezentujących zakłady pracy nie tylko z terenu
naszej gminy, ale również z gmin ościennych.
Wszystkie konkursy wędkarskie, jak również wyniki imprez
towarzyszących zostały skrupulatnie rozliczone przez nasz Kapitanat Sportowy i przedstawiają się następująco:
Mistrzostwa Spławikowe Koła 2017 (Glinianka Iwno) – 2 tury:
1. Sobczyński Edward, 2. Dworczak Jacek, 3. Piątek Zbigniew.
Grand Prix Spławikowe Koła 2017 (Glinianka Iwno) – 3 tury:
1. Lach Paweł, 2. Jabłoński Stanisław, 3. Markiewicz Grzegorz.
Mistrzostwa Spinningowe Koła 2017 (Solec – tereny nadwarciańskie): 1. Mazurczak Damian, 2. Kryślak Waldemar.
Memoriał H. Grzesiaka – ryba drapieżna (Glinianka Iwno):
1. Tabaczka Adam, 2. Bartosik Walter, 3. Walkowiak Ireneusz.
Kategoria Grand Prix koła PZW Kostrzyn Em. i Rencistów do
65 lat: 1. Rybak Krzysztof, 2. Bartosik Walter, 3. Majsnerowicz
Henryk.
Kategoria Grand Prix koła PZW Kostrzyn Em. i Rencistów
powyżej 65 lat: 1. Jabłoński Stanisław, 2. Sobczyński Edward,
3. Kryślak Roman.
Wyprawa na dorsza: najdłuższy dorsz: 1. Jabłoński Stanisław,
2. Liber Władysław, 3. Tomicki Zdzisław; kategoria ilościowa:
1. Tomicki Grzegorz, 2. Tomicki Zdzisław, 3. Szymański Juliusz.
Kategoria „Ryba Roku” 2017: 1. Nowicki Marek (karp 19,1 kg),
2. Szeszuła Kazimierz (karp 18,5 kg), 3. Nowak Jerzy (lin 2,1 kg).
Kategoria „Wędkarz Roku” 2017: 1. Jabłoński Stanisław,
2. Sobczyński Edward, 3. Walkowiak Ireneusz.

Wyniki w imprezach towarzyszących:
Kategoria „ Rzut Lotką”: 1. Kryślak Roman, 2. Walkowiak
Ireneusz, 3. Dworczak Kazimierz.
Kategoria „Wiatrówka”: 1. Dobrogojski Zenon, 2. Walkowiak
Ireneusz, 3. Nowak Tadeusz.
W roku 2017 członkowie naszego koła, dzięki otrzymanym
zaproszeniom, brali również udział w zawodach organizowanych
przez inne koła i organizacje, zajmując w nich czołowe lokaty.
Do najistotniejszych należą:
- występ w ogólnopolskich zawodach wędkarskich w memoriale im. prof. Zbigniewa Religi, rozegranych na rzece Warta
w Świerkocinie, gdzie reprezentanci Kostrzyna zajęli bardzo
dobre 7. miejsce. Warto dodać, że nasza drużyna broniła trofeum,
które wywalczyła w 2016 roku na rzece Warta w Poznaniu,
- udział w eliminacjach do Grand Prix Polski 2018 roku, gdzie
członkowie naszego koła, reprezentujący klub WKS Milo zdobyli
I lokatę i awansowali do elitarnych rozgrywek o Mistrzostwo
Polski,
- udział w mistrzostwach rejonu XI, gdzie nasi zawodnicy zajęli
pierwsze miejsca w kategorii seniorskiej, drużynowej, indywidualnej oraz juniorskiej indywidualnej.
Zorganizowanie tylu imprez było możliwe dzięki racjonalnemu gospodarowaniu budżetem naszego koła oraz pomocy
sponsorów i życzliwości władz gminy Kostrzyn. Dziękuję całemu
zarządowi, członkom agend i wszystkim członkom naszego koła
za pomoc i zaangażowanie w organizacji wymienionych wydarzeń. Naszym członkom, wędkarzom, sympatykom wędkarstwa
i ich rodzinom życzę przyjemności i sportowej rywalizacji nad
czystymi wodami naszego kraju w nadchodzącym sezonie 2018.
Plan zawodów i imprez wędkarskich koła PZW Kostrzyn
na 2018 rok:
8.04.2018 – Mistrzostwa Koła I tura – jezioro Glinianka Iwno,
22.04.2018 – Mistrzostwa Koła II tura – jezioro Glinianka Iwno,
29.04.2018 – I Grand Prix Dzieci Em. i Rencistów – jezioro
Glinianka Iwno,
13.05.2018 – II Grand Prix Dzieci Em. i Rencistów – jezioro
Glinianka Iwno,
10.06.2018 – Kurdesz Kasztelański – jezioro Glinianka Iwno,
24.06.2018 – III Grand Prix Dzieci Em. i Rencistów – jezioro
Glinianka Iwno,
7/9.09.2018 – Wyprawa na dorsza” Łeba,
23.09.2018 – Jesienne Zawody Spławikowe – jezioro Glinianka
Iwno,
30.09.2018 – Ryba Drapieżna – jezioro Glinianka Iwno,
14.10.2018 – Mistrzostwa Koła Spinning – rzeka Warta.
Zapisy na zawody w klubie PZW – wejście od ul. Kościelnej.
Rezerwacja akwenu wodnego: 25.03.2018 – zawody towarzyskie (kapitanat), 7.04.2018 – Liga Rejonu, 6.05.2018 – koło
Orlik, 13.05.2018 – koło Lotnik, 19.05.2018 – koło Huta /sekcja,
20.05.2018 – koło Wilda, 9.06.2018 – Liga Rejonu, 17.06.2018
– koło VW Poznań, 23.06.2018 – koło Grunwald.
Z wędkarskim pozdrowieniem
Edward Sobczyński
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