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SŁOWEM WSTĘPU

Marzec – jeden z moich ulubionych miesięcy w roku. W ogródku kwitną przebiśniegi, wszystko zaczynać budzić się do życia,
a wstawanie rano przestaje być tak ciężkie, kiedy za oknem zaczyna się przejaśniać. Nie wiem jak Państwo, ale ja z ulgą żegnam
tegoroczną zimę. Chociaż właściwie – co to była za zima? Bez iskrzącego, białego światła i delikatnego blasku w nocy, bez skrzypienia śniegu pod nogami na spacerze, nawet bez skrobania szyb w samochodzie o siódmej rano. Na szczęście aura zaczyna serwować
nam cudownie ciepłe promyki słońca i ani się obejrzymy, a przyjdą długie czerwcowe wieczory. Zapomnijmy więc o pogodzie
ponurej niczym okładka premierowego polskiego numeru „Vogue’a” i cieszmy się pierwszymi zwiastunami wiosny!
A w nowym numerze „Kostrzyńskiego ABC” serwujemy naszym Czytelnikom potrawę jak z przysłowiowego marcowego
garnca: kilka relacji z wydarzeń, które odbyły się w zimnym, ale mało zimowym lutym i podczas tegorocznych ferii, ale także
garść informacji i zaproszeń na imprezy i planowane na przyjemne (trzymajmy kciuki!), wiosenne popołudnia i wieczory – atrakcji
będzie tyle, że warto już teraz zapisać w kalendarzu! Jestem pewna, że uda nam się w tym roku wyciągnąć z domu nawet najbardziej
zagorzałych fanów leniwego, domowego spędzania majowych weekendów!
Natalia Majchrzak
redaktor naczelna

KOSTRZYŃSKIE AKTUALNOŚCI
Okolicznościowe medale
z okazji 100-lecia niepodległości

Szczególne wydarzenie, jakim jest
rocznica 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, stało się okazją
do wybicia przez Mennicę Polską i Skarbnicę Narodową okolicznościowych pozłacanych numizmatów z sylwetkami
Naczelnika Państwa Polskiego Józefa
Piłsudskiego, premiera Ignacego Jana
Paderewskiego, a także ryngrafu z Matką
Bożą Częstochowską na tle orła w koronie. Ukaże się też w tym roku złoty medal
„Polonia” z alegorią Polski.

Sarny i daniele w obiektywie miłośnika fotografii

O tym, że mamy w naszej gminie sporo osób będących miłośnikami fotografii świadczy m.in. kolorowy kalendarz wydany
przez gminę Kostrzyn przy współpracy fotografów – laureatów
ubiegłorocznego konkursu. Do tego grona pasjonatów zalicza
się też Karol Śmiałkowski, chętnie podpatrujący i fotografujący
naszą przyrodę. Niedawno udało mu się uchwycić w swoim
obiektywie niewielkie stado saren i danieli przebywających na
skraju zimowego lasu pobliżu Wiktorowa.

kostrzyńskiego dworca nastawnia kierująca ruchem pociągów
w naszym rejonie, a także warsztat konserwatorów torów kolejowych na tutejszym odcinku.

Kostrzyniacy a Powstanie Wielkopolskie

W ramach programu obchodów 100. rocznicy wybuchu
Powstania Wielkopolskiego regionalista kostrzyński Kazimierz
Matysek przeprowadził 6 marca w Szkole Podstawowej im.
Wincentego Witosa w Czerlejnie dwie prelekcje na temat udziału
mieszkańców Kostrzyna i okolic w Powstaniach 1918-1919 roku
w Wielkopolsce. Młodzież ze starszych klas z zainteresowaniem
wysłuchała informacji o udziale Wielkopolan – także z Czerlejna
– w tym zrywie wolnościowym. Prelekcję wzbogaciła prezentacja
multimedialna opracowana przez Towarzystwo Pamięci
Powstania Wielkopolskiego w Kostrzynie. Gość przekazał
ponadto dla biblioteki szkolnej kilka książek z wydawanej przez
naszą gminę serii historycznej. Na zakończenie organizator
spotkania wychowawczyni Anna Brewko podziękowała
prelegentowi wręczając mu w imieniu uczniów i dyrekcji szkoły
okolicznościowy dyplom.

Związek Sybiraków zawsze wierny Bogu i Ojczyźnie

Szczęśliwie rozpoczął się rok 2018 dla
zamieszkałych w Kostrzynie, Nekli i okolicach
członków Koła Sybiraków. W tym roku doczekali się oni 90-lecia istnienia Związku Sybiraków w Polsce. Okolicznościowe uroczystości
odbyły się w Kostrzynie w niedzielę 18 marca:
rozpocząły się o godz. 1200 mszą świętą w kościele farnym, o godz. 1315 miało miejsce spotkanie przy pomniku rozstrzelanych na Rynku,
a o godz. 1330 odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze
koła w Restauracji „Biesiada”.

Kiepura popularny dawniej i dziś

Nowy budynek kolejowy przy ul. Warszawskiej

Zainteresowanie mieszkańców Kostrzyna budzi wznoszony
niedaleko nowego pawilonu przy ul. Warszawskiej budynek
z czerwonej cegły. Jego inwestorem jest firma Polskie Linie
Kolejowe. Do tego obiektu ma być przeniesiona z budynku

W drukowanym w Poznaniu magazynie „Ilustracja Polska”
w nr. 7 z 14 lutego 1932 roku znalazła się wiadomość zatytułowana Kiepura na polowaniu w Wielkopolsce wraz ze zdjęciem
z polowania wykonanym przez kostrzyńskiego fotografa Tadeusza Kaczkowskiego z następującym podpisem: Jan Kiepura,
światowej sławy śpiewak, bawiąc przez kilka dni w kraju, wziął
udział w polowaniu, urządzonym na jego cześć przez Ignacego
hr. Mielżyńskiego w Iwnie. Jak widzimy, polowanie dało piękne
wyniki: nad ubitym białym danielem stoją: (od lewej) p.p. nad-
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Dzień Kobiet świętowano na wesoło

leśniczy St. Piszczygłowa, gajowy Antoni Nowak, Kiepura
i gospodarz polowania hr. Mielżyński”. O obecnej popularności
sławnego polskiego tenora świadczy urządzony z okazji Dnia
Kobiet w Teatrze Muzycznym w Poznaniu 9 marca br. koncert
Uśmiechnij się z Kiepurą; uczestniczyli w nim także słuchacze
Kostrzyńskiego Uniwersytetu Każdego Wieku, którzy w drodze
powrotnej chętnie nucili: Brunetki, blondynki ja wszystkie was
dziewczynki całować chcę...

Pod znakiem „kwiatka dla Pań” odbywały się w naszym
mieście i gminie tradycyjne obchody Dnia Kobiet. Od wczesnych
godzin rannych spieszyli panowie z życzeniami dla swych matek,
żon córek i koleżanek. Wiele pań bawiło się na imprezach
w mniejszym czy większym gronie. Największym powodzeniem
cieszyła się impreza rozrywkowa zorganizowana 8 marca przez
M-G Ośrodek Kultury w sali widowiskowej „Kostrzynianka”.
Na początku uroczystości wszystkim uczestniczkom tego miłego wieczoru w imieniu władz samorządowych Kostrzyna powinszował burmistrz Szymon Matysek, a zastępca burmistrza
Waldemar Biskupski pięknie zaśpiewał urywek piosenki Całuję
Twoją dłoń madame – co zgromadzona widownia nagrodziła
gromkimi brawami. Panowie burmistrzowie wręczyli także
każdej z pań symboliczny kwiatek. A przez kolejne godziny
przedstawicielki płci pięknej z naszej gminy zabawiali artyści:
kabaret „Moherowe berety” oraz wodzirej Mariusz. Tańce
i zabawa trwały do późnych godzin.

Postępuje budowa Domu Parafialnego

Wznoszony przez parafię farną w Kostrzynie budynek Domu
Parafialnego przy ul. Średzkiej pod koniec ubiegłego roku został,
ku zadowoleniu inwestora i wykonawcy, którym jest kostrzyńska
firma budowlana Czesława Wolniewicza, postawiony w stanie
surowym. Ten nowoczesny obiekt prezentuje się okazale,
co widać na załączonej fotografii wykonanej przez Jarosława
Wichra.
W tym samym dniu bawili się w Klubie Seniora członkowie
Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, gdzie
także tańczono do późnych godzin wieczornych. Tutaj również
nie zabrakło serdecznych życzeń dla miłych pań od gospodarzy
miasta i gminy Szymona Matyska i Waldemara Biskupskiego.
Dzień później, 9 marca uroczystość dla pań urządził zarząd
Polskiego Stronnictwa Ludowego. Przy kawie i słodkim poczęstunku grono – przeważnie gospodyń wiejskich – obdarowane
zostało przez organizatorów kwiatami w doniczkach! Dla burmistrzów naszej gminy był to kolejny dzień składania życzeń
i – tym razem – częstowania pań czekoladkami. Oprócz tego
ciekawostki o mieszkańcach dawnego Kostrzyna przekazał
obecnym kustosz Izby Muzealnej Kazimierz Matysek.

SPROSTOWANIE
W poprzednim numerze „Kostrzyńskiego ABC” pojawił się błąd w informacji o premierze filmu Dziadkowie z historią – pominięto nazwisko głównej pomysłodawczyni oraz współtwórcy filmu, Katarzyny Markiewicz. Za pomyłkę serdecznie przepraszamy.
Redakcja
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WIADOMOŚCI GMINNE

BURMISTRZ INFORMUJE
PODPISANIE UMOWY NA REMONT PARKINGU PRZY UL. DWORCOWEJ
ORAZ PRZEBUDOWĘ UL. ROLNEJ W KOSTRZYNIE - ETAP II
7 marca w Urzędzie Miejskim nastąpiło
podpisanie umowy na modernizację parkingu
przy ul. Dworcowej oraz przebudowę ul. Rolnej w Kostrzynie – etap II. Umowy podpisali
Burmistrz Gminy Kostrzyn Szymon Matysek
oraz Robert Gąsiorek, reprezentujący firmę
PERFECTA ROBERT GĄSIOREK z Komornik. Koszt remontu parkingu to 339 000,07 zł,
natomiast przebudowa ul. Rolnej to koszt
628 817,11 zł.
W spotkaniu uczestniczyli także zastępca
burmistrza Waldemar Biskupski, radni Artur
Wojciechowski, Piotr Hojeński oraz pracownicy
Urzędu Miejskiego.

KONKURS NA LOGOTYP GMINNYCH OBCHODÓW 100-LECIA ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI I WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO
Gmina Kostrzyn ogłasza konkurs na zaprojektowanie logotypu Gminnych Obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości
i wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
Termin zgłoszeń prac: 26.03.2018 roku, godz. 1500. Prace należy dostarczyć na płycie CD lub DVD na adres Organizatora:
Urząd Miejski w Kostrzynie, Sekretariat pok. nr 1 ul. Dworcowa 62-025 Kostrzyn.
Szczegółowy regulamin dostępny na stronie internetowej gminy Kostrzyn: www.kostrzyn.wlkp.pl

APLIKACJA mKDR

Rodziny, które posiadają tradycyjną Kartę Dużej Rodziny mogą teraz złożyć prosto i szybko wniosek o aplikację
mobilną mKDR.
Jakie funkcje ma aplikacja mKDR?
Aplikacja na smartfony posiada kilka funkcji:
- rodzic może posiadać na swoim smartfonie karty swoich dzieci
oraz małżonka,
- aplikacja umożliwia wyszukiwanie partnerów KDR wg kategorii, lokalizacji, frazy,
- funkcja geolokalizacji pozwala
na wyszukiwanie partnerów
udzielających zniżek w okolicy przebywania użytkownika
aplikacji,
- użytkownik aplikacji może dodawać partnerów KDR do listy
„ulubionych” (funkcjonalność
zostanie dodana w II kwartale
2018 roku),
- aplikacja pozwala także na przekazywanie informacji członkom rodzin wielodzietnych zarówno o aktualnych zniżkach
i nowych partnerach, jak i konieczności złożenia wniosku przed
terminem ważności karty, np. w przypadku dzieci przed 18 r.ż.
(funkcjonalność zostanie dodana w II kwartale 2018 roku),

- aplikacja umożliwia logowanie się poprzez szybki dostęp –
podając kod pin.
Jak uzyskać mKDR?
1. Korzystać z mobilnej Karty Dużej Rodziny możesz po złożeniu wniosku w Urzędzie Miejskim w Kostrzynie lub on-line
na https://empatia.mpips.gov.pl/
2. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na adres e-mail, który
wskazałeś, dostaniesz numer swojej karty. Na Twój telefon przyjdzie
SMS, w którym podane zostanie
jednorazowe hasło do zalogowania
się w aplikacji.
3. Kolejnym krokiem jest pobranie bezpłatnej aplikacji mobilnej
z Google Play lub Apple Store na
swój telefon.
4. Aplikacja poprowadzi Cię automatycznie do uruchomienia
mKDR na twoim smartfonie.
Wzory wniosków znajdują się na stronie Urzędu Miejskiego
w Kostrzynie (www.kostrzyn.wlkp.pl) w zakładce Karta Dużej
Rodziny lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.
pl/bip. Wydanie mKDR dla posiadaczy kart tradycyjnych jest
bezpłatne do końca 2019 roku!
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DZIEŃ Z ZAWODEM
1 marca w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się,
już po raz drugi, spotkanie pt. Dzień z zawodem. Wydarzenie
zorganizowała Młodzieżowa Rada Miejska Gminy Kostrzyn przy
współpracy z Urzędem Miejskim; było adresowane do wszystkich uczniów trzecich klas gimnazjum z terenu gminy. Młodzież
miała doskonałą okazję do tego, by zapoznać się z tajnikami
różnych zawodów: fryzjerki, kosmetyczki, urzędnika, ratownika medycznego i innych. Obecni byli także przedstawiciele
służby wojskowej oraz uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych
nr 6 w Poznaniu, którzy zademonstrowali musztrę. W spotkaniu
uczestniczyli także burmistrz Szymon Matysek i wiceburmistrz
Waldemar Biskupski.

„ESCAPE ROOM – POKÓJ ZAGADEK”
6 marca w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa
w Czerlejnie odbył się się konkurs gminny „Escape room –
pokój zagadek”.
To innowacyjny sposób przeprowadzania ciekawych zajęć.
Polega na tym, że piętnaścioro uczniów zostaje zamkniętych
w pokoju, a ich zadaniem jest wydostanie się z niego poprzez
rozwiązywanie szeregu zagadek. Zadania opierają się głównie
na łamigłówkach logicznych, interpretacji tekstu, tłumaczeniu
słów z innych języków czy odszyfrowywaniu zakodowanych
informacji. Uczniowie utrwalają w ten sposób wiedzę z wielu
przedmiotów, rozwijają kreatywne myślenie (każdy przedmiot
może okazać się kluczowy, nie można patrzeć ogólnikowo) oraz
co bardzo ważne – uczą się pracy w grupie (jeden uczeń nie
jest w stanie wyjść z pokoju, łącząc swoje umiejętności będzie
im łatwiej).

W konkursie wzięli udział przedstawiciele wszystkich szkół
z terenu gminy Kostrzyn. Tematem przewodnim była rocznica
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100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 100. rocznica wybuchu
Powstania Wielkopolskiego. Organizatorzy zamierzali przez zabawę przybliżyć
te ważne wydarzenia.
W czasie przerw regionalista Kazimierz Matysek przeprowadził prelekcję
na temat roli, jaką odegrali mieszkańcy
Kostrzyna w Powstaniu Wielkopolskim.
Nagrody w konkursie wręczali Burmistrz Gminy Kostrzyn Szymon Matysek,
Wiceburmistrz Waldemar Biskupski, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czerlejnie
Zbigniew Bukowski oraz Kazimierz
Matysek.

Z OBRAD RADY
XLII sesja Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn odbyła się dnia 1 marca 2018 roku, radni podjęli uchwały w sprawie:
- zmian w budżecie gminy Kostrzyn na 2018 rok – zwiększono
dochody budżetu o kwotę 552 914 zł, do kwoty 78 290 650
zł, zwiększono wydatki budżetu o kwotę 552 914 zł, do kwoty 93 490 650 zł. Dochody zwiększono między innymi
o: wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych –
400 000 zł, wpływy od nieterminowych wpłat – 11 000 zł,
zwiększoną przez Ministra Finansów subwencję oświatową
– 125 314 zł, dotację przekazaną przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i wdrażaniem Strategii ZIT – 9 600 zł, zwiększoną
przez Wojewodę Wielkopolskiego dotację celową na usługi

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 6 000 zł.
Zwiększono wydatki majątkowe na: przebudowę ulicy Nowotarskiego w Kostrzynie – 140 000 zł, modernizację parkingu
przy ul. Dworcowej w Kostrzynie – 270 000 zł, budowę
oświetlenia sołectwa Wróblewo – 30 000 zł;
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kostrzyn
na lata 2018-2027, w związku ze zmianą budżetu wprowadzono zmian w WPF, w celu dostosowania ujętych wielkości;
- uchwalenia aktualizacji „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2021”. W związku z tym, iż wystąpiły
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zmiany w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2019
uchwalonym przez Radę Miejską Gminy Kostrzyn, Zakład
Komunalny w Kostrzynie przedłożył Burmistrzowi Gminy
Kostrzyn aktualizację powyższego planu. Aktualizację opracowano na podstawie obowiązujących nowych przepisów
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu, która weszła w życie 12 grudnia 2017 roku.
Konieczność wprowadzania zmian do planu zadań w odniesieniu do wcześniej zakładanych wynika z przepisów nowej
ustawy, która zobowiązuje przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne do określenia taryfy na okres 3 lat. Wobec
powyższego należy wydłużyć aktualny plan o lata 2020 i 2021
i zaktualizować lata 2018 i 2019. Ponieważ wystąpiły zmiany
w wieloletnim planie, zachodzi konieczność uaktualnienia
planu będącego w toku realizacji;
- przeprowadzenia na terenie gminy Kostrzyn konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego gminy Kostrzyn
na rok 2019: kwota Budżetu Obywatelskiego przeznaczona
do realizacji będzie wynosiła 300 000 zł, Budżet Obywatelski
Gminy Kostrzyn obejmować będzie zadania o charakterze
inwestycyjnym lub remontowym, należące do zadań własnych
gminy, możliwe do zrealizowania w jednym roku budżetowym,
koszt pojedynczego zadania może wynosić maksymalnie:
125 000 zł – zadanie duże, 25 000 zł – zadanie małe. Konsultacje będą obejmować teren całej gminy Kostrzyn. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach będą osoby fizyczne zameldowane na pobyt stały lub czasowy powyżej 6 miesięcy na
terenie gminy Kostrzyn lub znajdujące się w rejestrze wyborców, które ukończyły 18 lat i spełniają kryteria określone
w załączniku do uchwały. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie ankiety konsultacyjnej, której wzór stanowi
załącznik do niniejszej uchwały. Procedura konsultacji rozpocznie się następnego dnia po wejściu w życie niniejszej
uchwały i będzie trwać maksymalnie do 31 października 2018
roku. Ogłoszenie wyników konsultacji oraz wszystkie niezbędne informacje udostępnione będą na stronie internetowej
Budżetu Obywatelskiego Gminy Kostrzyn https://kostrzyn.
budzet-obywatelski.org. O wynikach konsultacji Burmistrz
Gminy Kostrzyn poinformuje również poprzez ogłoszenie
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz tablicach ogłoszeń
sołectw w terminie do 14 dni od daty zakończenia konsultacji;
- nadania nazw drogom wewnętrznym – istniejącej drodze
w Czerlejnie nadano nawę „Nowy Świat”, istniejącej drodze
w Siedlcu nadano nazwę „Spokojna”;
- przyznania jednorazowej gminnej zapomogi dla rodzin,
w których podczas jednego porodu urodziło się dwoje i więcej
dzieci. W związku z realizacją przez gminę Kostrzyn polityki
prorodzinnej ustanowiono formę wsparcia poprzez przyznanie
jednorazowej gminnej zapomogi z tytułu urodzenia się dwóch
lub więcej dzieci podczas jednego porodu, bez względu
na kryterium dochodowe rodziny ubiegającej się o zapomogę.
Zapomoga będzie wynosiła 1 500 zł na każde urodzone żywe

dziecko. Warunkiem przyznania zapomogi jest spełnienie
łącznie warunków: zamieszkiwanie jednego z rodziców
na terenie gminy Kostrzyn co najmniej pół roku przed urodzeniem dzieci, w składanych na podstawie przepisów ustawy
o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
zgłoszeniach identyfikacyjnych wskazano jako miejsce
zamieszkania podatnika gminę Kostrzyn. Zapomoga przysługuje tylko jednemu z rodziców. Zapomoga nie przysługuje
w przypadku, gdy na dane dziecko przyznana już została zapomoga udzielona na podstawie uchwały rady innej gminy
wydanej w odparciu o art. 22a ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zapomoga nie przysługuje rodzicom w przypadku, gdy
dzieci zostały umieszczone w placówce opiekuńczowychowawczej lub rodzinie zastępczej. Warunkiem przyznania zapomogi, o której mowa w §1, jest złożenie wniosku
stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Kostrzynie w terminie 18 miesięcy
od urodzenia dzieci. Zapomoga będzie przyznawana na podstawie decyzji administracyjnej, po rozpatrzeniu wniosku;
- udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Kostrzyn dla
Miasta i Gminy Kórnik z przeznaczeniem na obsługę komunikacji autobusowej na terenie gminy Kórnik, z której to korzystają mieszkańcy gminy Kostrzyn. Pomoc finansowa
zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków
budżetu na 2018 rok w wysokości 6 358 zł, szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie
i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie
pomiędzy gminą Kostrzyn a Miastem i Gminą Kórnik;
- powołania Zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów
na ławników – powołany został z Radnych czteroosobowy
Zespół, którego zadaniem będzie przygotowanie i przedstawienie Radzie Miejskiej Gminy Kostrzyn, przed przystąpieniem do wyborów uzupełniających ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu do rozpoznawania spraw cywilnych
I instancji, opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności
w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych
w ustawie z dnia 27 lipca 2001 roku. Prawo o ustroju sądów
powszechnych. W związku z wejściem w życie zmiany ustawy
Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 12 lipca 2017
roku wybrana liczba ławników, na kadencję 2016-2019,
w wyborach przeprowadzonych w 2015 roku okazała się niewystarczająca. W piśmie Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu dnia 14 lutego 2018 roku. wskazano, iż konieczne jest
przeprowadzenie wyborów uzupełniających na kadencję
2016-2019 pięciu ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu
do rozpoznawania spraw cywilnych I instancji, z wyłączeniem
spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Ławników wybierają rady gmin, których obszar objęty jest
właściwością tych sądów, w głosowaniu tajnym. Przed przystąpieniem do wyboru ławników, rada zobowiązana jest do
powołania Zespołu, który przedstawi Radzie na sesji swoją
opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników.
Więcej na www.kostrzyn.wlkp.pl (zakładka BIP).

DYŻURY PRAWNIKA W PUNKCIE INFORMACYJNO-KONSULTACYJNYM
D/S UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY W RODZINIE
10 kwietnia (wtorek), godz 800-1100, 8 maja (wtorek), godz 800-1100, 5 czerwca (wtorek), godz 800-1100
Dyżury w drugim półroczu 2018 roku zostaną podane w terminie późniejszym.
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BEZPŁATNA LIKWIDACJA AZBESTU
W POWIECIE POZNAŃSKIM
Powiat poznański rozpoczął program
usuwania azbestu. W ciągu minionych
lat, dzięki tej inicjatywie, udało się zlikwidować ponad 9,5 tys. ton tego szkodliwego materiału. Mieszkańcy powiatu mogą składać
wnioski do 10 lipca. Za usunięcie, wywóz i utylizację tego
materiału nie zapłacą ani złotówki.
– Jako pierwsi w kraju dwanaście lat temu rozpoczęliśmy
program, który nadal cieszy się dużym zainteresowaniem – mówi
Tomasz Łubiński, wicestarosta poznański. – Na początku mieszkańcy powiatu pokrywali 30 procent kosztów całej operacji. Dziś
gminy, powiat i fundusz ochrony środowiska ponoszą 100 procent
kosztów związanych z demontażem, przewozem i unieszkodliwieniem tych niebezpiecznych materiałów. Nasze działania obejmują
także ich, jeśli [azbest – red.] wcześniej został np. zdjęty z dachu.
Cała akcja prowadzona jest przez wyspecjalizowane firmy.
Wnioski o usunięcie materiałów azbestowych można składać
w urzędach gmin powiatu do 10 lipca br. Z taką prośbą mogą
wystąpić m.in. właściciele nieruchomości, użytkownicy wieczyści
nieprowadzący działalności gospodarczej, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, działkowcy oraz instytuty badawcze we
wszystkich 17 gminach powiatu poznańskiego.
– Zgodnie z ministerialnym „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu 2009-2032” mamy jeszcze 14 lat na to, aby wszyst-

kie wyroby zawierające ten składnik,
z uwagi na jego działanie rakotwórcze,
usunąć. Ponieważ obowiązek ten spoczywa
na właścicielach budynków, chcemy ich
wspierać. Rozumiemy również konieczność wyeliminowania
ze środowiska źródeł takich zanieczyszczeń – mówi Jan Grabkowski, starosta poznański.
W wyniku prośrodowiskowych działań powiatu poznańskiego w ciągu ostatnich 12 lat zlikwidowano ponad 9,5 tys. ton
(9508 Mg) azbestu. Tylko w zeszłym roku przeznaczono na to
ponad pół miliona złotych, dzięki czemu usunięto ponad tysiąc
ton (1059,419 Mg) tego materiału.
Powiat poznański, jako jeden z pierwszych w Polsce, rozpoczął realizację programu usuwania wyrobów azbestowych. Został
za to laureatem konkursu „Wielkopolski Gospodarczo-Samorządowy HIT 2007”, a w 2008 roku zwyciężył w konkursie Samorządowy Lider Zarządzania „Azbest – produkt non grata”. Wyróżniono go również drugim miejscem w pierwszej edycji akcji
„Polska wolna od azbestu”. W 2008 roku program doceniła
Ambasada Norwegii. Pracownicy Starostwa Powiatowego
w Poznaniu mogli odbyć staż, który finansowany był przez rząd
norweski. Wniosek oraz więcej informacji można znaleźć na
stronach urzędów gmin oraz na http://www.bip.powiat.poznan.
pl/1588,azbest

PODSUMOWANIE AKCJI POBORU KRWI
23 lutego 2018 roku w Urzędzie Miejskim odbyła się akcja poboru krwi dla chorych na hemofilię. Przystąpiło do niej
56 osób, krew oddały 44 osoby. W sumie potwierdzono zebranie
19,5 litra tego drogocennego płynu. Natomiast z pozytywnym
wynikiem na dawców szpiku zakwalifikowało się trzech uczestników.W ramach akcji odbyły się także pokazy udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej z użyciem defibrylatora
AED (znajdującego się od niedawna także na budynku Urzędu,
ogólnodostępnego w razie wystąpienia zagrożenia) oraz pokaz
sprzętu ratowniczego straży pożarnej.
Partnerom – Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostrzynie oraz
Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu – w imieniu organizatorów składamy serdeczne podziękowania.

KOMUNIKAT
Absolwentów SP w Kostrzynie urodzonych w 1968 roku serdecznie zapraszamy na spotkanie koleżeńskie, które odbędzie się
22 czerwca 2018 roku o godz. 19oo w Restauracji „Biesiada”. Deklaracje udziału prosimy składać do 31 marca br. u Beaty (8d)
tel. 606-376-958 lub Doroty (8b) tel. 726-166-235.
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Z TEKI REGIONALISTY - Kazimierz Matysek o historii

ZWIĄZEK WETERANÓW POWSTAŃ NARODOWYCH
W KOSTRZYNIE (1934-1938)
.
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Wacław

Ponadto zweryfikowanymi członkami Związku Powstańców Wielkopolskich byli:
Bigos Andrzej, Kędziora Michał, Płóciennik Jan, Kujawa Piotr, Borowski Stanisław, Chompiński Marcin, Antczak Jan, Dąbrowski Julian, Nowicki Stanisław, Socha Franciszek, Wiąz Walenty, Ławicki Franciszek, Mikołajczak Ludwik, Wiśniewski Wincenty,
Kolasiński Józef, Schwacher Stefan, Cielaszyk Ignacy, Nowak Józef, Olejniczak Józef, Matuszak Henryk, Juszczak Stanisław, Koperski Leon, Serek Jan, Florkowski Hieronim, Tomaszewski Ludwik, Marecki Józef, Wojciechowski Bronisław, Tarant Franciszek,
Szymański Wincenty, Gryka Józef, Nowicki Piotr.
Źródło: Archiwum Państwowe Poznań; Album Powstańców Wlkp. Koło Kostrzyn.
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FERIE ZIMOWE Z OŚRODKIEM KULTURY
Kolejny już raz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury zaprosił
małych mieszkańców gminy do wspólnego spędzenia ferii zimowych. Pierwszy tydzień, tradycyjnie, wypełniły tak zwane
warsztaty wyjazdowe. Punktów w programie było tyle, że zapewne niejeden dorosły pozazdrościł! W Energi Super Parku
i na Lodowisku Chwiałka dzieci szalały na całego, najwyraźniej
ładując baterie przed nowym semestrem nauki poprzez ich
intensywne rozładowywanie. Były także bardziej spokojne rozrywki – Muzeum Archeologiczne, w którym rozwiązywali mezopotamską kartkówkę z matematyki oraz Teatr Nowy, gdzie
zobaczyli, jak wygląda profesjonalny pokaz charakteryzacji
i spotkali się z tamtejszym aktorem. Wszyscy także zwiedzili
Manufakturę Cukierków Karmelkowo, skąd wychodzili z uśmiechem na ustach, brzuchem (i kieszeniami) pełnym słodkości
i z własnoręcznie wykonaną pluszową maskotką w ręku oraz
uczestniczyli w „Kulinarnych przygodach” piekąc pizzę i ciasteczka.
Ledwo zakończył się pierwszy tydzień pełen wydarzeń, a już
od poniedziałku dzieci mogły korzystać z atrakcji, które instruktorzy przygotowali dla nich na miejscu. Były zajęcia taneczne,
muzyczne i plastyczne, a na zakończenie przedstawienie Teatru

Wariate Baśń o grającym imbryku. To ostatnie wypełniło salę
widowiskową „Kostrzynianka” i wywołało gromkie oklaski nie
tylko najmłodszych!
Ogromnie cieszymy się, że organizowane przez M-G Ośrodek
Kultury ferie zimowe cieszą się niesłabnącą popularnością!
Zapraszamy za rok!
N.M.

BITWA O KOSTRZYN
3 marca 2018 roku w sali widowiskowej „Kostrzynianka”
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury rozpoczęła się pierwsza
edycja Bitwy O Kostrzyn (BOK) – starcia zawodników sceny
freestyle’owej.

Głównym pomysłodawcą i organizatorem tego wydarzenia
był Dawid Karalus (Dawcio), ale w inicjatywę aktywnie zaangażowali się także Daniel Gąsiorowski i Jakub Lorkowski. Trio

wspierali również: Kornelia Tądrowska, Monika Zdunczyk,
Michał Pałkowski, Mateusz Walasiak i Oskar Jankowiak.
Za fotorelację odpowiedzialna była Dominika Ślis, natomiast za
oprawę muzyczną Dawid Mikulicz. Imprezę poprowadzili Dawcio i Sivy, a w jury zasiedli Kymysyy,
Janca oraz Sprysiu.
Walka była zacięta, a zgromadzona
licznie publiczność żywo reagowała
okrzykami na teksty zawodników.
Ostatecznie na podium stanęli kolejno:
I miejsce – Spartiak, II miejscie –
Yowee, III miejsce – Feranzo.
Ogromne podziękowania ze strony
organizatorów dla wiceburmistrza Waldemara Biskupskiego, którego pomoc
okazała się nieoceniona oraz dla burmistrza Szymona Matyska. Nie można
pominąć również zasług Walki Kostrzyn, której członkowie
odpowiedzialni byli za nagłośnienie. Wyrazy wdzięczności należą się również sponsorom: Piekarni „Bogienka”, Grzegorzowi
Banaszakowi, Łukaszowi Szałowi, Przemysławowi Kubiakowi
oraz Arturowi Wojciechowskiemu.

WIEŚCI Z BIBLIOTEKI
12 lutego, czyli pierwszego dnia ferii zimowych, w Bibliotece Publicznej w Kostrzynie dzieci uczestniczyły w interaktywnym spektaklu O pchle, co manier nie miała. Żywiołowe przedstawienie, inspirowane bajką Jana Brzechwy, zawierało elementy edukacyjne – angielskie pojęcia, takie jak nazwy pór roku,
proste antonimy oraz wskazówki na temat dobrych manier. Mali
widzowie mogli się też rozruszać w rytm „aerobiku o poranku”
i wesołej piosenki Jedzie ciuchcia. Artyści z krakowskiego Teatru
Tak zapewnili uczestnikom spotkania moc zabawy i radości.
14 lutego naszą bibliotekę odwiedzili aktorzy Teatru Edu-

-Artis z Krakowa. Zaprezentowali oni spektakl edukacyjny
pt. Tajemnica starej szafy mający na celu propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych widzów. Głównymi bohaterami
przedstawienia byli rozbójnik Rumcajs i jego żona Hanka, którzy
w Rzacholeckim Lesie odnaleźli tajemniczą, starą szafę skrywającą postacie z wielu baśni i bajek (Czarownica, Kaj z Królowej
Śniegu, Dziewczynka z zapałkami, Kaczka Dziwaczka, Czerwony Kapturek). Inscenizacja, w której nie zabrakło czarów, kolorowych strojów i znanych melodii, wywołała wiele pozytywnych
emocji wśród maluchów.
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19 lutego upłynął pod znakiem zimowej zabawy z Kubusiem.
Aktorzy z krakowskiego studia teatralnego KRAK-ART wystawili spektakl poruszający temat zmian zachodzących w przyrodzie oraz bezpieczeństwa w wolnym od nauki czasie. Bohaterowie bajki zaangażowali młodych widzów do wspólnego tańca
oraz improwizowanego dialogu. Podczas zabawy dzieci
przekonały się, że zima da się lubić, a nawet może być ulubioną
porą roku.
Jak co roku, w czasie ferii zimowych Oddział dla Dzieci
i Młodzieży w Kostrzynie zaprosił dzieci na codzienne spotkania
z książką. W tym roku królował teatrzyk Kamishibai. Oglądając
kolejne plansze z ilustracjami nasi milusińscy poznali Legendę
o Lechu, Czechu i Rusie oraz baśnie: Brzydkie Kaczątko, Calineczka, O wilku i siedmiu koźlątkach i Królowa pszczół. Wysłuchali również m. in. legend O wawelskim smoku, Bazyliszku
oraz Legendy o poznańskich koziołkach. Na zakończenie każdego spotkania dzieci wykonywały prace plastyczne, które uatrakcyjniły im wspólnie spędzony czas.
Od 15 do 21 lutego w Bibliotece Publicznej w Kostrzynie
można było obejrzeć niecodzienną ekspozycję wykonaną
z klocków Lego, której elementy stanowiły: makieta przedstawiająca przyjazd Ignacego Paderewskiego na Dworzec Cesarski
w Poznaniu, Stacja Lotnicza Ławica z dwoma samolotami LVG
w locie, hotel Bazar oraz tablice informacyjne, w tym przedstawiająca postać płka Wiktora Pniewskiego – pierwszego komendanta Stacji Lotniczej na Ławicy. Wystawa była częścią akcji
Herosi Wolności, promującej 100. rocznicę Powstania Wielkopolskiego. W ramach tejże akcji 19 lutego w czytelni odbyły się
warsztaty modelarskie, które poprowadził miłośnik historii
Ramzes Temczuk. Uczestnicy spotkania, w wieku od kilku

do kilkunastu lat, najpierw wysłuchali krótkiego wprowadzenia,
następnie zapoznali się z wystawą i obejrzeli animowany film
o zdobyciu 6 stycznia 1919 roku przez powstańców wielkopolskich Ławicy. Zadaniem głównym było wykonanie kartonowego modelu samolotu. Wszyscy z tym wyzwaniem poradzili sobie
doskonale, niektórzy wykazali się również sporą wiedzą
z zakresu militariów.
W ostatnim tygodniu lutego do Oddziału dla Dzieci i Młodzieży przybyli z wizytą uczniowie z klasy 1b, 1c i 3-5z Szkoły

Podstawowej nr 1 w Kostrzynie. W trakcie spotkań dzieci wysłuchały adaptacji baśni Hansa Christiana Andersena pt. Calineczka, przedstawionej w formie teatrzyku Kamishibai i oglądając kolejne plansze z ilustracjami przeżyły razem z bohaterką
opowiadania jej przygody. Tematem pracy plastycznej było
oczywiście królestwo kwiatów.
1 marca Odział dla Dzieci i Młodzieży odwiedziła klasa 4-5z
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kostrzynie. Uczniowie wyjaśnili pojęcia „mit” i „mitologia”, a następnie wysłuchali kilku mitów
z książki pt. Mity i legendy – Dotyk króla Midasa, Dwanaście
prac Herkulesa, Tezeusz i Minotaur oraz Dedal i Ikar. Wspólnie
wymienili również 12 prac Herkulesa oraz rozpoznawali mity
za pomocą rekwizytów (puszka, koń, kłębek wełny). Wyjaśniali również znaczenie frazeologizmów mitycznych oraz układali
je zespołowo, z przygotowanych w kopertach wyrazów.
1 marca na zaproszenie Biblioteki Publicznej do Kostrzyna
przyjechał ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, duchowny katolicki obrządków ormiańskiego i łacińskiego, działacz społeczny,
historyk Kościoła, wieloletni uczestnik opozycji antykomunistycznej, pisarz, poeta i publicysta. Uczestnicy zorganizowanego w czytelni naszej biblioteki spotkania mieli okazję wysłuchać
niezwykle ciekawej prelekcji na temat historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej.

Ksiądz Zaleski podkreślił, że współczesne relacje polsko-ukraińskie powinny być budowane na fundamencie prawdy historycznej i poszanowaniu pamięci ofiar zbrodni ludobójstwa
na Wołyniu. Za szczególne zagrożenie uznaje on natomiast
odnowienie ideologii banderowskiej na Ukrainie i brak jednoznacznego stanowiska polskich władz powodowanego manierą
poprawności politycznej i będącego efektem kilkudziesięciu lat
zaniedbań polskiej strony na tym polu. Spotkanie zakończyła
ciekawa dyskusja prelegenta z uczestnikami spotkania i podpisywanie książek jego autorstwa. Ksiądz Zaleski podkreślił
również sympatię, jaką darzy nasze miasto, w którym miał
przyjemność gościć już po raz drugi, a także wyraził słowa
uznania dla zbiorów pamiątek historycznych zgromadzonych
w Kostrzyńskiej Izbie Muzealnej, po której został oprowadzony
przez jej kustosza Kazimierza Matyska.
A.Kukla, A.Wilczyńska, A.Nowacka
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DOBRA KSIĄŻKA – BIBLIOTEKA POLECA
I ZAPRASZA
Grzegorz Kubicki, Maciej Drzewicki, Ania, Wydawnictwo Agora.
Napisana przez dziennikarzy „Gazety Wyborczej Trójmiasto” biografia aktorki Anny Przybylskiej, której
życie i karierę przerwała zbyt wcześnie śmiertelna choroba, zawiera wspomnienia jej mamy Krystyny, siostry
Agnieszki, przyjaciółki i menadżerki Małgorzaty Rudowskiej, a także kolegów i nauczycieli z branży filmowej,
m.in. Katarzyny Bujakiewicz, Cezarego Pazury czy Radosława Piwowarskiego. Z ich opowieści wyłania się
obraz osoby o niespotykanym temperamencie, szczerej i prostolinijnej, nie zepsutej przez sławę i show-biznes,
dla której rodzina stała zawsze na pierwszym miejscu. Ania to książka niezwykle barwna i ciekawa, tak,
jak jej bohaterka.
Agnieszka Zakrzewska, Do jutra w Amsterdamie, Wydawnictwo Edipresse Polska.
Bezrobotna dziennikarka Agnieszka pewnego wieczoru odbiera telefon z prośbą od swojej mieszkającej
w Holandii siostry, Julii. Ma ją zastąpić na parę miesięcy, pracując jako gospodyni domowa, co pomoże jej
również podreperować swój nadwyrężony budżet. Propozycja wydaje się być prawdziwym zrządzeniem losu
i Agnieszka bez wahania wyrusza w podróż. Na miejscu okazuje się jednak, że siostra zniknęła w tajemniczych
okolicznościach, a rolę przewodnika po holenderskiej rzeczywistości przejmuje jej przyjaciel, czarnoskóry
Prosper, emigrant z Senegalu. Agnieszka zaczyna pracę w domach zamożnych Holendrów...
L.A. Campbell, Rupieciarz i kapsuła czasu, Wydawnictwo Dwukropek.
Główny bohater nienawidzi lekcji historii, która śmiertelnie go nudzi. A ten rok zapowiada się wyjątkowo
okropnie, gdyż nauczyciel historii, pan Tupkin daje wszystkim uczniom zadanie napisania dzienników, które
pod koniec roku zostaną zakopane w kapsule czasu. Jest jeszcze gorzej, kiedy tata każe Halowi zabrać do szkoły stary koszyk na zakupy. Wtedy Hal zyskuje okropny przydomek „Rupieciarza”. Czy coś jeszcze może pójść
nie tak? Wypełniony zdjęciami i rysunkami dzienniczek Hala to zabawna i pełna humoru kronika beznadziejnego roku chłopca z wózkiem. Kategoria wiekowa: 7-13.
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Zapraszamy wszystkie dzieci i dorosłych do udziału w Paradzie Przebierańców!
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Z KSIĄG
PARAFIALNYCH

Serdecznie dziękujemy księdzu proboszczowi Krzysztofowi
Kaczmarkowi oraz księdzu Lechowi Ludwiczakowi, rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom oraz wszystkim, którzy łączyli
się z nami w smutku i żalu, biorąc udział w ostatnim pożegnaniu naszej kochanej żony, mamy, teściowej oraz babci

Ś.†P. Wandy Suleji

W lutym w parafii farnej pw. św. Apostołów
Piotra i Pawła
zostali ochrzczeni:
- Zofia Balcerek
odeszli na zawsze:
- Czesław Leporowski (93 lata)
- Kazimierz Kupś (74 lata)
- Elżbieta Szymańska (57 lat)
- Henryk Walczak (91 lat)
- Kazimiera Kmieciak (76 lat)
- Teresa Przytulska (75 lat)
- Zofia Kubiak (68 lat)
- Wanda Suleja (62 lata)

Za uczestnictwo we mszy św., ofiarowane komunie, intencje
mszalne, złożone kwiaty
podziękowanie składa
mąż z córką, zięciem i wnuczką

Henrykowi Stoińskiemu
Pracownikowi Urzędu Miejskiego w Kostrzynie
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

Taty
składa
Burmistrz Gminy Kostrzyn
z Pracownikami

STRAŻACKIE WYDARZENIA
STRAŻ POŻARNA – DZWOŃ 998
PAMIĘTAJMY! TLENEK WĘGLA TO CICHY ZABÓJCA I CIĄGLE GROŹNY

Interwencje strażaków w gminie Kostrzyn:
1 lutego – zabezpieczenie miejsca
wypadku drogowego w Tarnowie; zabezpieczenie zerwanych
linii energetycznych w miejscowości Zbierkowo gm. Pobiedziska.
2 lutego – zabezpieczenie miejsca wypadku drogowego na wiadukcie (Strumiany) na drodze Kostrzyn-Środa.

4 lutego – wezwanie do kolizji samochodu osobowego na trasie
DK-92 w miejscowości Skałowo; zabezpieczenie lądowiska
śmigłowca ratowniczego w Iwnie.
5 lutego – gaszenie palącej się skrzynki energetycznej niskiego
napięcia. Zapalenie nastąpiło z powodu zwarcia wewnątrz
skrzynki przy posesji w Siekierkach.
6 lutego – wezwanie do jednej z kostrzyńskich firm na Strumianach – załączył się monitoring pożarowy.
7 lutego – wezwanie do pomocy przymarzniętym łabędziom
na stawie w Gwiazdowie, na miejscu okazało się, że alarm
był fałszywy; gaszenie pożaru sadzy w kominie budynku
mieszkalnego w Siekierkach.

13 lutego – gaszenie pożaru sadzy w kominie budynku mieszkalnego w Siedlcu.
16 lutego – gaszenie palących się traw przy drodze w Klonach.
18 lutego – zabezpieczenie miejsca wypadku drogowego samochodu osobowego w Gwiazdowie.
20 lutego – gaszenie pożaru samochodu osobowego na trasie
DK-92 w Siedlcu.
23 lutego – pomoc łabędziom na zamarzniętym stawie przy
drodze Kostrzyn-Gwiazdowo; udział w akcji poboru krwi
dla chorych na hemofilię
zorganizowanej przez Klub
HDK PCK w Kostrzynie –
szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej z użyciem
defibrylatora AED, prezentacja sprzętu ratowniczego
straży pożarnej.
Kostrzyńscy i poznańscy
strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3:
udział w ogólnopolskiej
zbiórce krwi z okazji Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych spoKREWnieni SŁUŻBĄ.
24 lutego – gaszenie pożaru izolacji instalacji grzewczej budynku
mieszkalnego w Kostrzynie.
28 lutego – wypompowywanie wody z piwnicy budynku mieszkalnego w Kostrzynie, powodem zalania była pęknięta rura
wodociągu w chodniku przy posesji.
Ryszard Kubiak

23

Z KRONIKI POLICYJNEJ
Policjanci pomogli
wyziębionemu mężczyźnie.

7 lutego policjanci z Komisariatu
Policji w Kostrzynie zostali poinformowani przez mieszkankę gminy
o leżącym w polu człowieku. Kobieta była zaniepokojona i bała
się, że mogło się coś stać. Policjanci wiedząc, że liczy się każda
minuta natychmiast pojechali we wskazane miejsce. Ponieważ
nie było możliwości, by podjechać do leżącego radiowozem,
funkcjonariusze ruszyli w jego kierunku pieszo. Leżącym
na polu okazał się 54-letni mieszkaniec gminy Kostrzyn. Był
wyczerpany i wyziębiony, miał problemy z mową oraz samodzielnym poruszaniem. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe, a mężczyznę okryto folią termiczną i przeprowadzono
do radiowozu, by tam mógł się ogrzać. Przybyli na miejsce
ratownicy medyczni stwierdzili, że ciało mężczyzny zostało
wychłodzone do 28 stopni Celsjusza. 54-latek został przewieziony do szpitala, gdzie objęto go kompleksową opieką medyczną. Policjanci o wszystkim poinformowali rodzinę.
Wychłodzenie organizmu grozi każdemu. W okresie zimowym, kiedy na zewnątrz temperatura spada poniżej zera,
w szczególności w porze nocnej, wiele osób może być narażonych na utratę życia lub zdrowia. Dotyczy to przede wszystkim
osób bezdomnych, w podeszłym wieku, a także samotnych.
Funkcjonariusze apelują do wszystkich mieszkańców, aby
zwracali szczególną uwagę na osoby, które mogą potrzebować
pomocy; jeden telefon na numer alarmowy 997 lub 112 może
uratować ludzkie życie.

Posiadał narkotyki.

11 lutego policjanci dokonali zatrzymania 22-letniego mieszkańca gminy Swarzędz, przy którym ujawnili znaczną ilość środków odurzających i substancji psychotropowych. Decyzją prokuratora wobec zatrzymanego zastosowano środki zapobiegawcze
w postaci poręczenia majątkowego oraz dozoru policyjnego.

Poszukiwany zatrzymany.

15 lutego do Zakładu Karnego trafił 55-letni mieszkaniec
Kostrzyna. Mężczyzna odbędzie karę pozbawienia wolności
za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie
nietrzeźwości. Ponieważ skazany nie stawił się dobrowolnie do
odbycia kary, policja przeprowadziła czynności poszukiwawcze.

Plaga nietrzeźwych za kierownicą!

Policjanci każdego dnia eliminują z dróg nietrzeźwych kierowców. Jednakże pomimo szeregu przeprowadzanych akcji
policyjnych i medialnych informacji nadal spotyka się nietrzeźwych kierowców, także w naszym mieście i gminie. Tylko w lutym
policjanci zatrzymali 6 osób prowadzących pojazd mechaniczny
pod wpływem alkoholu. Niejednokrotnie takie osoby są uczestnikami zdarzeń drogowych, które do tej pory na szczęścia kończyły się jedynie uszkodzeniem pojazdów. Niestety zdarzają się
przypadki takie, jak ten z 1 lutego 2018 roku, kiedy to nietrzeźwy
kierowca uderzył w Tarnowie w drzewo. Po zbadania stanu trzeźwości okazało się, że ma w organizmie 3,5% alkoholu. Do zdarzenia doszło o godzinie 800, gdy w tym rejonie jest największy
ruch. W związku z powyższym apelujemy – widzisz osobę
nietrzeźwą za kierownicą samochodu? Zareaguj! Swoim
działaniem możesz uratować życie. Wypadki drogowe to dramat
zarówno dla rodzin sprawców, jak i osób pokrzywdzonych!

Komisariat Policji w Kostrzynie najlepszy
w powiecie poznańskim.

28 lutego w Starostwie Powiatowym w Poznaniu Komendant
Miejski Policji w Poznaniu insp. Maciej Nestoruk, Komendant
Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Jacek Michalak oraz
Starosta Poznański Jan Grabkowski przedstawili sprawozdania
dotyczące stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu poznańskiego w 2017 roku. Spotkanie było również okazją do ogłoszenia
wyników konkursu „Najlepszy Komisariat Roku Powiatu
Poznańskiego”.

Podobnie jak w ubiegłych latach celem konkursu organizowanego przez Starostwo Powiatowe i Komendę Miejską Policji
w Poznaniu było promowanie i premiowanie najbardziej efektywnych komisariatów w powiecie. Najlepszy komisariat został
wyłoniony na podstawie 20 kryteriów w ramach Systemu Oceny
Efektywności Pracy Policji, a także społecznej oceny pracy
jednostek i policjantów.
Po raz trzeci zwycięzcą konkursu został Komisariat Policji
w Kostrzynie. Komendant p.o. asp. szt. Krzysztof Kiliński
otrzymał od Starosty Poznańskiego czek w wysokości
30 tysięcy złotych na wyposażenie jednostki. Drugie miejsce
zajął Komisariat Policji w Mosinie, natomiast trzecie miejsce
przypadło Komisariatowi w Suchym Lesie.

Krajowa Mapa Zagrożeń

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb
człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej
społeczności. Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które
pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie,
w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz
instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Identyfikacja ta nie może przebiegać bez uwzględnienia oczekiwań społecznych. Takim narzędziem są Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Mapy należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem
publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Powinny one służyć również optymalnej
alokacji zasobów sprzętowo-kadrowych służb, w szczególności
do podejmowania decyzji o tworzeniu komisariatów i posterunków Policji.
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach: informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych, informacje
pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie bezpośrednich kontak-
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tów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp. oraz przy okazji realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu publicznemu, informacje pozyskiwane od obywateli (internautów)
z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.
Informacje prezentowane na mapach będą uwzględniały
zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń, jak
i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców
negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.
W przypadku pytań, wątpliwości lub uwag prosimy o kontakt
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kmzb@policja.
gov.pl

Kontrole miejsc nielegalnego wywożenia śmieci.
W związku z napływającymi zgłoszeniami dotyczącymi
ujawnienia śmieci w miejscach publicznych policjanci będą
kontrolować rejony szczególnie narażone za zaśmiecanie, tj. lasy,
miejsca na odludziu, a także MOP-y przy drodze S-5, bowiem
docierają do nas informacje, iż to właśnie miejsca obsługi podróżnych stały się „punktem” do podrzucania odpadków komunalnych z naszych domów. Za powyższe wykroczenie grozi kara
do 500 złotych grzywny w drodze mandatu karnego lub skierowanie sprawy do Sądu.
st.asp. Piotr Kubicz

22 marca 2018 r. godz. 1700
Otwarcie wystawy
prac plastycznych o tematyce
Świąt Wielkanocnych
uczestniczek Koła Plastycznego
Uniwersytetu Każdego Wieku
Sala Klubowa
Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury
Kostrzyn, ul. Poznańska 33
Zapraszamy!
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KRONIKA SPORTOWA
GMINA KOSTRZYN DRUGA NA TURNIEJU SAMORZĄDOWCÓW!
Reprezentanci naszej gminy wzięli udział w Turnieju Samorządowym
o Puchar Wójta Gminy Tarnowo
Podgórne, który odbył się27 stycznia.
Kostrzyniacy turniej rozpoczęli z „wysokiego C” wygrywając
z gminą Dopiewo aż 4:0. W drugim meczu nasi zawodnicy
kontynuowali dobrą passę pokonując powiat poznański 2:0.
Po dwóch zwycięstwach przyszła pora na porażkę z gminą Nakło oraz remis 1:1 z gospodarzem turnieju. Rozgrywki zakończyliśmy jednak pozytywnie wygrywając ostatnie spotkanie 6:1
z Veolią Poznań. Bilans punktowy pozwolił naszej gminie
na zajęcia drugiego miejsca w turnieju. Tryumfowało Nakło nad
Notecią, a ich najlepszy strzelec Paweł Juszczak z 9 golami
na koncie odebrał z rąk Wójta Tarnowa Podgórnego statuetkę
króla strzelców. Najlepszym bramkarzem wybrano Macieja
Pieczyńskiego z powiatu poznańskiego.
Łukasz Szał

BRZEŹNO ZWYCIĘZCĄ X TURNIEJU SOŁECTW GMINY KOSTRZYN!
W sobotę 24 lutego o godzinie 9:00 od meczu Sokolniki-Sanniki rozpoczął się X Halowy Turniej Piłki Nożnej Sołectw
Gminy Kostrzyn o Puchar Burmistrza. W zawodach wzięło udział
7 zespołów, oprócz wyżej wymienionych były to: Iwno (ubiegłoroczny tryumfator i współorganizator), Siekierki, Czerlejno/
Czerlejnko, Ługowiny/Węgierskie i Brzeźno. Rywalizowano

systemem każdy z każdym, mecz trwał 10 minut. Na turnieju
nie brakowało meczów jednostronnych (jak wysokie wygrane
Brzeźna nad Siekierkami czy Sokolnik nad Iwnem) oraz wyrównanych, jak choćby mecz pomiędzy Brzeźnem a Sokolnikami
(2-2), czy Czerlejna/Czerlejnka z Iwnem (2:3). Dwadzieścia
jeden spotkań dało nam odpowiedź, które sołectwo dysponuje
obecnie najlepszą reprezentacją piłkarską w naszej gminie.
Najwięcej punktów we wszystkich spotkaniach uzbierało Brzeźno, nie przegrywając żadnego ze spotkań, drugie miejsce przypadło drużynie Węgierskie/Ługowiny, która uległa tylko zwycięzcom. Na najniższym stopniu podium uplasowały się Sokolniki z 13 punktami na koncie. Na zakończenie turnieju wyróżniono trzech zawodników: najlepszego strzelca Jakuba Makowskiego (Sokolniki) z 10 golami na koncie, najlepszego bramkarza Adama Swenderę (Ługowiny/Węgierskie) oraz najlepszego
piłkarza Bartosza Kotarskiego (Sokolniki). Nagrody oraz dyplomy wręczał Zastępca Burmistrza Gminy Kostrzyn Waldemar
Biskupski w towarzystwie Przewodniczącego Komisji Zdrowia
i Sportu Łukasza Szała.
Tabela: 1. Brzeźno 16 20-4, 2. Węgierskie/Ługowiny 15
13-5, 3. Sokolniki 13 16-8, 4. Iwno 7 8-19, 5. Czerlejno/Czerlejnko 7 12-13, 6. Sanniki 4 7-14, 7. Siekierki 0 6-19.

WALKA NAJLEPSZA NA „SWOIM” TURNIEJU!
W sobotę 10 marca w sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kostrzynie odbył się V Turniej Halowy Stowarzyszenia Walka Kostrzyn. Ostatecznie do turnieju przystąpiło
9 z 10 zgłoszonych drużyn. Rywalizowano w dwóch grupach;
w swojej najlepiej poradziła sobie drużyna gospodarzy, wygrywając każde spotkanie i nie tracąc przy tym żadnej bramki,
do ćwierćfinałów awansowali także Strażnicy Pszenicy, Ogniwo Siekierki oraz PI-KO Team. Na tym etapie rozgrywek
z turniejem pożegnała się jedna ekipa – Tesco Komorniki.
Natomiast w grupie B, w związku z wycofaniem się Crerovii
Krerowo rywalizowały 4 drużyny, które bez względu na osią-

gnięty wynik awansowały do ćwierćfinału (grupę wygrał
Maratończyk Brzeźno).
W pierwszym meczu ćwierćfinałowym los skojarzył dwie
drużyny gospodarzy, ostatecznie o jedną bramkę lepsza od Walki 2018 okazała się Walka Kostrzyn, wygrywając 2-1. W drugim
ćwierćfinale w ostatnich sekundach spotkania bramkę
na 1-0 zdobyli Strażnicy Pszenicy, pokonując Bezele Kostrzyn.
W trzecim spotkaniu lepsza od Ogniwa Siekierki okazała się
FC Cytrynówka, a do rozstrzygnięcie ostatniego spotkania
w walce o półfinał, po 10 minutach i remisie 1-1 potrzebowaliśmy
rozstrzygnięcia w rzutach karnych, które lepiej egzekwował
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Maratończyk Brzeźno, pokonując PI-KO
Team 6-5.
Półfinały przyniosły następujące rozstrzygnięcia: Walka Kostrzyn rozegrała
finał z Maratończykiem Brzeźno,
a w pojedynku o III miejsce spotkały się
FC Cytrynówka i Strażnicy Pszenicy;
mecz zakończył się walkowerem na korzyść Cytrynówki, a w finale lepsza o dwa
gole od Maratończyka okazała się Walka.
Po zakończeniu rozgrywek przyznano
nagrody indywidualne oraz zespołowe,
wręczane przez Burmistrza Gminy Kostrzyn Szymona Matyska, Wiceprezes
Walki Kostrzyn Natalię Bilską oraz Radnego Rady Miejskiej Łukasza Szała. Najlepszym strzelcem został Krystian Czerniak
(5 strzelonych bramek), najlepszym zawodnikiem Jacek Grzelak, a najlepszym bramkarzem Adam Iwański (tylko jedna wpuszczona bramka przez cały turniej!). Wszyscy
wyżej wymienieni zawodnicy reprezentowali barwy gospodarzy. Przyznano także
nagrodę Fair Play Burmistrza Gminy Kostrzyn dla Bezeli Kostrzyn.

Organizatorzy pragną podziękować sponsorom turnieju: gminie Kostrzyn, Restauracji „Biesiada”, Betoniarni Mateusza Nadolnego, firmie Zina, Akademii Bramkarskiej
Number One oraz wszystkim członkom Stowarzyszenia, którzy pomogli w organizacji
turnieju!
Walka Kostrzyn

BIEGOWY LUTY WALKOWICZÓW!
W ostatni weekend lutego trzech biegaczy ze Stowarzyszenia
Walka Kostrzyn reprezentowało niebiesko-czarne barwy
w biegach na dystansach 5 i 10 km. W sobotę 24 lutego odbył
się 5. bieg z cyklu City Trail. Na dystansie 5 km wokół poznańskiej Rusałki wystartowali: Jowita Kruczkowska (czas: 00:22:13)
i Marcin Otto (00:23:10) Pomimo mroźnej pogody Marcinowi
udało się pobić rekord życiowy! Do zakończenia cyklu pozostał
już tylko jeden bieg.
W niedzielę 25 lutego zawodnik Walki Kostrzyn Marcin
Szmankowski pobiegł w III Średzkim Biegu Pamięci Żołnierzy
Niezłomnych. Trasa biegu wytyczona była nieopodal jeziora
Średzkiego, a start i metę zlokalizowano na plaży. Dystans, jaki
mieli do pokonania zawodnicy, to 10 km (bez pomiaru czasu),
który w połączeniu z bardzo niską temperaturą był nie lada
wyzwaniem. W nagrodę na mecie czekała na zawodników ciepła
grochówka, herbata oraz przepiękny medal.
Pierwszy weekend lutego zdominowany został u biegaczy
Walki przez biegi leśne na terenie Poznania i okolic, które
w swojej nazwie zimowe, wypadły zdecydowanie bardziej wiosennie. W sobotę 3 lutego w Mosinie na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego odbył się Zimowy Forest Run organizowany przez Stowarzyszenie Poco Loco Adventure. Na dystansie
22 km reprezentował Walkę Grzegorz Banaszak meldując się
na mecie z czasem 1:44:43. W niedzielę 4 lutego w Lasku Mar-

celińskim odbył się IV Zimowy Bieg Marceliński organizowany
przez Biegi Wielkopolskie. Na znacznie krótszym dystansie niż
sobotni, bo dziesięciokilometrowym, pobiegło dwoje Walkowiczów: Jowita Kruczkowska (00:46:30), Marcin Otto (00:49:46).
Uzyskany przez Jowitę czas uplasował ją na drugiej pozycji
wśród wszystkich kobiet biegnących na tym dystansie!
Oba biegi mogą pochwalić się rewelacyjną organizacją,
wspaniałą atmosferą i przyjemną do rywalizacji trasą.
Jowita Kruczkowska

TURNIEJ SZACH-PING-PONG-MAT
3 lutego 2018 roku na obiektach Politechniki Poznańskiej odbył się Turniej Szach-Ping-Pong-Mat. Były to zawody, w których
uczestnicy rywalizowali w grze w szachy i tenisa stołowego. Zawodnicy UKS „Goniec” Kostrzyn i „UKS Czerlejno” w klasyfikacji ogólnej zajęli następujące miejsca:
grupa dzieci do III klasy: VIII m. Filip Rakszawski; grupa dzieci do VII klasy: VI m. Jagna Smolińska (I miejsce w kategorii
dziewcząt), XII m. Mikołaj Włodarz, XIII m. Aleksander Rakszawski, XXII m. Weronika Jęczmionka, XXIV m. Patryk Sumera;
grupa młodzieży ze szkół ponadpodstawowych: V m. Kamil Jęczmionka; grupa dorosłych: II m. Piotr Smoliński, VII m. Piotr
Rakszawski.
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MISTRZOSTWA POWIATU SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W WARCABACH
28 lutego 2018 roku w Bninie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Szkół Podstawowych w Warcabach. Naszą gminę reprezentowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kostrzynie,
którzy zajęli następujące miejsca:
- kategoria dziewcząt: VII m. Alicja Chojnacka, VIII m. Małgorzata Markiewicz, X m. Jagna Smolińska , XIV m. Emilia Pełka;
- kategoria chłopców: VII m. Filip Łąkowski, XI m. Marcel
Przybylski, XII m. Szymon Banaszak, XIII m. Aleksander
Rakszawski.
W punktacji drużynowej szkół dziewczęta zajęły pierwsze
miejsce, a chłopcy miejsce drugie.

LIGA TENISA STOŁOWEGO
We wtorek 6 marca w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kostrzynie odbył się IV Turniej z cyklu Liga Tenisa
Stołowego. Organizatorem był Klub Sportowy „Sokoły” oraz
wyżej wymieniona szkoła. Do rozgrywek przystąpiło 21 zawodników. Wyniki prezentują się następująco:
- kategoria dziewcząt: I m. Jagna Smolińska (SP nr 1 Kostrzyn),
II m. Dominika Kamińska (SP nr 1 Kostrzyn), III m. Nikola
Walerowicz (SP nr 1 Kostrzyn);
- kategoria chłopców: I m. Michał Gamalczyk (SP nr 1 Kostrzyn),
II m. Jakub Braniewicz (SP nr 1 Kostrzyn), III m. Mikołaj Włodarz (SP Czerlejno).
Następny turniej planowany jest w kwietniu. Zawody przeznaczone są dla uczniów ze szkół podstawowych gminy Kostrzyn
(rocznik 2004 i młodsi).
Piotr Smoliński

OGŁOSZENIA DROBNE
- Sprzedam dwa kimona do karate na wzrost 150 cm + ochraniacze, buty i rękawice, tel. 693 552 502
- Sprzedam albę chłopięcą rozmiar 152-156 (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
- Mgr pedagogiki z ponad 10-letnim doświadczeniem udzieli korepetycji z języka angielskiego oraz niemieckiego, tel. 799 036 661
- 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
- Zatrudnię elektryka,
pomocnika elektryka, operatora koparki, tel. 508 561 997
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