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SŁOWEM WSTĘPU
Ostatni miesiąc był dla Gminy Kostrzyn, jak co roku, czasem podsumowań, rocznic i jubileuszy, ale także nowych początków.
Obchodziliśmy 75. rocznicę zrzutu broni w Janowie przeprowadzoną w ramach akcji „Riposta”. Nieco inny, bochoć także związany niejako z historią, ale tym razem kultury, był jubileusz Zespołu Śpiewaczego „Złota Jesień” – obchodził on w tym roku okrągłe,
czterdzieste już urodziny. Oby członkowie grupy dzielili się z nami swoim zapałem i miłością do muzyki co najmniej kolejne
40 lat!
Początek października to zazwyczaj moment, kiedy wszyscy studenci z niechęcią wracają do sal wykładowych rozpoczynając
kolejny rok akademicki. Zgoła inna atmosfera panowała jednak podczas inauguracji Kostrzyńskiego Uniwersytetu Każdego Wieku.
Na wielu twarzach naszych kostrzyńskich adeptów nauki widać było uśmiech i gotowość na kolejne wyzwania – nastawienie
godne pozazdroszczenia. Wszystkim słuchaczom życzymy sukcesów, wspaniałych doświadczeń i radości ze studiowania!
A wszystkich Mieszkańców Gminy Kostrzyn zachęcam do udziału w nadchodzących wyborach samorządowych. Oddajmy
głosy na wybranych przez siebie kandydatów i miejmy wpływ na przyszłość naszą i całej gminy. Widzimy się w niedzielę 21 października w lokalach wyborczych!
Zapraszam do lektury nowego numeru „Kostrzyńskiego ABC”!
Natalia Majchrzak
Redaktor naczelna

KOSTRZYŃSKIE AKTUALNOŚCI
Ulica Średzka coraz piękniejsza

Rok 2018 jest szczęśliwy dla ulicy
Średzkiej. Po odświeżeniu elewacji
nowej kamienicy pod nr 24 przyszła
kolej na gruntowne odnowienie starego
domu należącego niegdyś do rodziny
Nizielskich, pod nr 16. W czasie remontu domu pod nr 13 na
narożniku ul. dr. Szymańskiego dotychczas pokryty eternitem
dach został zastąpiony czerwoną dachówką, a elewacja odnowiona. Pod nadzorem konserwatorskim przebiegał też remont
budynku dawnej szkoły z 1849 roku, a obecnie siedziby Przedszkola Miejskiego. Po położeniu świeżych tynków łącznie
z pracami sztukatorskimi obiekt ten stał się perłą architektury
tej ulicy. Należy, że w pobliżu probostwa stanął też w stanie
surowym budynek Domu Parafialnego, który przed kilkoma
dniami można było zwiedzać.

Windą po wiedzę

Dobiegły końca prace budowalno-montażowe przy przebudowie wejścia do budynku Biblioteki Publicznej w Kostrzynie.
Po rozebraniu starych schodów pobudowano nowe, w pełni
przystosowane do korzystających z tej instytucji kulturalnej,
w której oprócz pomieszczeń bibliotecznych funkcjonuje księgarnia, Izba Muzealna Ziemi Kostrzyńskiej, a w przyszłości

Nowe centrum handlowe w Kostrzynie

Kolejne centrum handlowe wyrasta przy nowoczesnej ulicy
Warszawskiej, na terenach byłej fabryki mebli. Naprzeciw rozwijającego się osiedla mieszkaniowego „Rycerza Kostro”,
na którym do grudnia powstanie 48 mieszkań i marketu „Tesco”
w nowo wzniesionym pawilonie znalazły swą siedzibę takie
firmy jak: „Pepko”, „Rossmann”, sklep rzeźnicko-piekarniczy
i bank „Santander”. Po przeciwnej stronie ulicy działa księgarnia
i szereg placówek usługowych łącznie z centrum medycznym.
Powstaje też w tej okolicy nowy budynek Polskich Kolei PKP.

Ciekawostka historyczna z Klon

Nie wszyscy wiedzą, że wieś
Klony, która 1 września była miejscem startu udanej wycieczki rowerowej „Śladami Powstańców Wlkp”,
była w II połowie XIX wieku siedzibą urzędu wójtowskiego, o czym
świadczy zachowany w zbiorach
poznańskiego archiwum APP tłok
pieczęci. Jest to pieczęć o średnicy
27 mm, na której widnieje snop zboża, za nim skrzyżowane
grabie i kosa, a na czubie kogut. Wokół pola pieczęci wypisano
w języku niemieckim: WOYT AMT KLONY SCHROD.KR.,
to jest: Urząd Wójta Klon powiat średzki.
JESTEŚ MASTERCHEFEM
W SWOJEJ KUCHNI?
A MOŻE UMIESZ UGOTOWAĆ
TYLKO JEDNO DANIE, ALE ZA TO
ZAWSZE WYCHODZI IDEALNIE?

PODZIEL SIĘ Z NAMI SWOIM PRZEPISEM
W RUBRYCE KOSTRZYŃSKIE SMAKI!
kino. Najważniejszym elementem remontu jest zamontowana
tuż przy klatce schodowej winda, dzięki której osoby niepełnosprawne na wózkach lub seniorzy będą mogli podjechać na
szczyt schodów do biblioteki.

TEKSTY I ZDJĘCIA MOŻNA PRZYSYŁAĆ NA E-MAIL:

abcgazeta@wp.pl
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WIADOMOŚCI GMINNE

BURMISTRZ INFORMUJE
SZKOLENIA KOMPUTEROWE DLA MIESZKAŃCÓW NASZEJ GMINY!
Od października br. Gmina Kostrzyn realizuje projekt pn.
„Ja w Internecie”, na który uzyskała dofinansowanie ze środków
Unii Europejskiej w wysokości 100% wartości projektu.
Będą to bezpłatne szkolenia mające na celu zwiększenie grupy świadomych i kompetentnych użytkowników internetu i e-usług
publicznych, zdolnych realizować potrzeby informacyjne, kulturalne, biznesowe, administracyjne i społeczne w bezpieczny
i legalny sposób przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych.
Program wyposaży uczestników w wiedzę i narzędzia, które
rozwiną kompetencje niezbędne do sprawnego i bezpiecznego
funkcjonowania w świecie cyfrowym w następujących obszarach
tematycznych: Rodzic w internecie, Mój biznes w sieci, Moje
finanse i transakcje w sieci, Działanie w sieciach społecznościowych, Rolnik w sieci, Kultura w sieci.
Wysokość grantu wynosi 40 320,00 zł. Dofinansowanie
z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
wynosi 100%.

Szkolenia dla mieszkańców naszej gminy
odbędą się w terminie: styczeń 2019-marzec
2019. Przeszkolone zostaną 72 osoby powyżej 25. roku życia w 5 panelach szkoleniowych po 12 osób każdy. Rekrutacja uczestników będzie się odbywać w terminie listopad-grudzień 2018.
Projekt jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania
szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.
Operatorem Programu jest Fundacja Legalna Kultura, która
ogłasza konkursy grantowe i wspomaga realizację projektów
pod kątem merytorycznym i rozliczeniowym.

NOWA ULICA W CENTRUM!

MURAL NA 100-LECIE POWSTANIA
WIELKOPOLSKIEGO

Łącznik ulic Szymańskiego i Kilińskiego w Kostrzynie jest
już na ukończeniu – trwają nasadzenia i ostatnie prace związane
z budową ulicy wraz z 46 miejscami parkingowymi, w tym 3 dla
osób niepełnosprawnych. Ulica będzie drogą jednokierunkową
od ul. Szymańskiego do Kilińskiego. Wartość inwestycji to blisko
650 tysięcy złotych.

Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości
i 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego na ścianie
SP nr 1 w Kostrzynie został namalowany mural o treści patriotycznej. Przedstawia żołnierzy powstańczych, którzy maszerują
do boju. W tle widać charakterystyczne dla Kostrzyna kamieniczki. Autorką muralu jest Karolina Łagodzińska-Mańkowska.
W pracy nad projektem malowidła pani Karolina inspirowała się
grafiką umieszczoną na telegramie, który został wydany przez
Towarzystwo Czytelni Ludowych w Poznaniu (TCL) z okazji
20. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Telegram
pochodzi z prywatnych zbiorów Kazimierza Matyska.

TRZEK PIERWSZY W KONKURSIE

APLIKACJA MOBILNA KKP
Od początku października działa
aplikacja Kostrzyńskiej Komunikacji Publicznej na telefony i smartfony. Darmowa
aplikacja jest dostępna w sklepie Google
Play pod hasłem KKP Kostrzyn. Dzięki
niej możesz się m.in. dowiedzieć, gdzie jest Twój autobus KKP!
Zachęcamy do pobrania!

Z przyjemnością informujemy, iż decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego sołectwo Trzek po raz kolejny
otrzymało dofinansowanie w ramach programu „Wielkopolska
Odnowa Wsi na lata 2013-2020”.
W VI edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych
sołectw” wzięło udział 126 projektów, z których 114 zakwalifikowało się do oceny merytorycznej zgodnie z regulaminem
konkursu. Uchwałą nr L/1109/18 z dnia 24 września 2018 roku
Zarząd Województwa Wielkopolskiego wyraził zgodę na przekazanie pomocy finansowej 50 projektom, m.in. sołectwu Trzek
z projektem „Spotkania wiejskie pod chmurką w Trzeku – bo
pogoda nam nie straszna” i jest to jedyne sołectwo na liście
z powiatu poznańskiego. Projekt sołectwa Trzek zajął zaszczytne I miejsce, zdobywając największą ilość punktów. W ramach
dofinansowania oraz funduszu sołeckiego zostanie zakupiony
namiot, 4 stoły z 8 ławkami oraz banery promocyjne. Dofinansowanie wynosi 50% wartości całego projektu, tj. ok. 3 000 zł.
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DEBATA O KOMUNIKACJI W GMINIE KOSTRZYN
27 września w Sali widowiskowej „Kostrzynianka” odbyła
się debata w ramach cyklu „Spotkajmy się w Powiatowej 17”
– akcji społecznej Fundacji Barak Kultury i poznańskiej „Gazety Wyborczej” współfinansowanej przez Powiat Poznański.
Na pytania dotyczące komunikacji w gminie Kostrzyn odpowiadał Burmistrz Szymon Matysek, Kierownik Wydziału Rozwoju
Daniel Lewicki oraz Sołtys Wiktorowa Dorota Kaczmarek.
W debacie uczestniczył także Starosta Jan Grabkowski, który
omawiał zagadnienia szeroko pojętej komunikacji w kontekście
powiatu poznańskiego. Wśród tematów nie zabrakło dyskusji
o planowanej budowie tunelu w Kostrzynie pod linią kolejową
z Poznania do Warszawy, wejściu PKP Kostrzyn Wielkopolski
do Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, jak również uruchomionej
z początkiem września br. Kostrzyńskiej Komunikacji Publicznej (KKP).

INWESTYCJE W GMINIE KOSTRZYN
Zakończenie termomodernizacji
Informujemy, że zakończony został projekt pn. „Kompleksowa modenizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej
w Kostrzynie i Siekierkach Wielkich”, składający się z termomodernizacji dwóch budynków z terenu gminy Kostrzyn.
Koszt realizacji całego projektu to 1 222 893,57 zł, z czego
kwota dofinansowania wynosi 551 258,43 zł.

Budynek socjalny 1992 KKS „Lechia” w Kostrzynie – przed i po termomodernizacji
– docieplono ściany zewnętrzne, wnęki okienne i drzwiowe, wymieniono okna i drzwi zewnętrzne na energooszczędne, zrobiono nową instalację C.W.U oraz C.O. wraz z wymianą kotła gazowego, odnowiono schody i murek, zamontowano instalację
odgromową i naprawiono kominy. Na dachu zamontowano ogniwa fotowoltaiczne, dzięki którym Gmina Kostrzyn będzie ponosić
mniejsze koszty za utrzymanie budynku.

Świetlica szkolna w Siekierkach wielkich – przed i po termomodernizacji
– ocieplono strop nad ostatnią kondygnacją oraz ściany, wymieniono okna i drzwi zewnętrzne na energooszczędne, zrobiono
nową instalację C.W.U oraz C.O. wraz z wymianą kotła na gazowy kondensacyjny, odnowiono elewację, wymieniono pokrycie
dachowe, naprawiono kominy oraz zamontowano instalację odgromową. Przed świetlicą zbudowano nowe schody i pochylnie dla
niepełnosprawnych.
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Przedszkole Miejskie po remoncie elewacji
Szatnia na medal – szatnia kontenerowa
w Brzeźnie
Dobiegł końca projekt pn. „Zakup
i postawienie modułowej konstrukcji
zaplecza szatniowo-sanitarnego przy
boisku wielofunkcyjnym w Brzeźnie”,
dzięki któremu udało się postawić szatnię kontenerową składającą się z 2 osobnych szatni, pomieszczenia magazynowego oraz 2 toalet wraz z umywalkami.
W wyniku realizacji inwestycji mieszkańcy Brzeźna zyskali miejsce, które
pozwoli swobodnie korzystać z zasobów
wsi.
Projekt dofinansowano ze środków
Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Szatnia
na Medal”.

Infrastruktura drogowa w Iwnie
Zakończona została inwestycja polegająca na przebudowie ulicy Ułańskiej
w Iwnie, w ramach której powstała
nakładka asfaltowa z częściowym poszerzeniem jezdni oraz zostały wydzielone
chodniki zapewniające bezpieczeństwo
użytkownikom drogi. Powstały układ
drogowy poprawił również warunki komunikacyjne z ul. Gnieźnieńską, na której
powstaje obecnie ścieżka rowerowa.
Ścieżka ta będzie łączyć ul. Gnieźnieńską
z wiaduktem nad trasą S-5, dając mieszkańcom bezpieczny ciąg pieszo-rowerowy z Iwna do Kostrzyna.
Zadanie „Przebudowa ulicy Ułańskiej
w Iwnie” zrealizowano ze środków budżetu państwa w ramach programu pod
nazwą „Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów
poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury
Drogowej”. Wartość dofinansowania
to 990 000,00 zł.

Ulica Grabowa
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ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU W DNIU WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Jak co roku, w dniach 31 października
i 1 listopada wprowadzone zostaną ograniczenia w rejonie cmentarza w Kostrzynie. W tym celu została dokonana tymczasowa zmiana organizacji ruchu, aby
ułatwić dojazd do cmentarza, wyznaczyć
parkingi i zapewnić bezpieczeństwo pieszym.
Projekt przewiduje:
- całkowite zamknięcie ul. Cmentarnej
wzdłuż cmentarza (od ul. Okrężnej)
dla ruchu kołowego i przekształcenie
jej w ciąg pieszy. Zakaz ten nie dotyczy

osób niepełnosprawnych oraz pojazdów
dowożących osoby starsze, dla których
przewidziano parking po prawej stronie
ul. Cmentarnej (wzdłuż drogi krajowej
nr 92);
- z uzyskanych informacji na terenie prywatnym właściciele działki zlokalizowanej między ulicami Cmentarną a Mickiewicza wyznaczą dodatkowe miejsca
do parkowania. Będą one płatne;
- oznakowanie parkingów oraz dojazdu
do parkingu głównego, zlokalizowanego przy ul. Polnej;

- przekształcenie ul. Mickiewicza w ulicę
jednokierunkową na odcinku od Rynku
do skrzyżowania z ul. Okrężną;
- wprowadzenie na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza z ul. Okrężną i ul. Słowackiego
zmiany organizacji ruchu: zakaz wjazdu
w ul. Mickiewicza w kierunku Rynku;
- dojazd do cmentarza od strony Rynku
będzie możliwy ulicą Mickiewicza,
która zostanie przekształcona w ulicę
jednokierunkową z możliwością postoju
pojazdów po jej lewej stronie. Ponadto
przy tej ulicy będą wyznaczone dwa
parkingi;
- w obrębie skrzyżowania ul. Okrężnej
z ul. Polną przewidziano również lokalizację tymczasowych parkingów.
W dniu 31 października i 1 listopada
na terenie „nowego cmentarza” ustawione
będą toalety.
Uwaga! Zgodnie z uchwałą Rady
Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia
30 listopada 2017 roku w sprawie opłaty targowej na rok 2018, sprzedaż na
stanowiskach przy cmentarzach może
odbywać się w dniach od 29 października do 1 listopada 2018 roku. Inkasentem opłaty targowej jest zarządzający
targowiskiem miejskim.
Miejsca handlowe będą w widoczny
sposób oznakowane.
27 października 2018 roku w godzinach
otwarcia targowiska będzie zamknięta
dla ruchu kołowego ulica Piasta na odcinku od Półwiejskiej do Wielkopolskiej.

NAGRODA DLA NAJLEPSZEGO DZIELNICOWEGO
27 września podczas sesji Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
Burmistrz Szymon Matysek, Zastępca Burmistrza Waldemar
Biskupski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz
Banaszak złożyli Tomaszowi Kasprzakowi z Komisariatu Policji w Kostrzynie gratulacje i podziękowania za wkład pracy,
dzięki któremu uzyskał pierwsze miejsce w konkursie „Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego”. Konkurs organizowany jest
corocznie i ma na celu podniesienie rangi policjanta-dzielnicowego oraz motywowanie do jeszcze lepszego wypełniania
obowiązków służbowych. W konkursie wzięło udział siedemnastu dzielnicowych z terenu powiatu poznańskiego. Nagrody
wręczane są w ramach obchodów Święta Policji.

Z OBRAD RADY
XLVIII sesja Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn odbyła się dnia 13 września 2018 roku, radni podjęli uchwały w sprawie:
- zmian w budżecie gminy na 2018 rok – zwiększono dochody
datków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017
o kwotę 194 560,00 zł do kwoty 89 124 092,57 zł, zwiększoroku – 95 935,97 zł, środki otrzymane z Województwa na
no wydatki budżetu o kwotę 194 560,00 zł do kwoty
dofinansowanie budowy (przebudowy) drogi dojazdowej do
104 335 201,99 zł, dochody zostały zwiększone m.in. o dotagruntów rolnych – 86 600 zł, wpływy z opłaty skarbowej –
cję celową Wojewody Wielkopolskiego na zwrot części wy5 000 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 5 000 zł, wpływy
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z pozostałych odsetek – 1 992,03 zł; wydatki zostały zwiększone między innymi o: dofinansowanie budowy (przebudowy)
drogi dojazdowej do gruntów rolnych, droga Sokolniki Klonowskie – ul. Brzozowa w Kostrzynie – 86 600 zł (zmniejszono środki własne), koszty postępowania sądowego – 30 000
zł, przebudowę z rozbudową wejścia do budynku Biblioteki
Publicznej w Kostrzynie – 7 000 zł, „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury w województwie
wielkopolskim” – 50 000 zł (zmniejszono wydatki bieżące),
zakup i postawienie modułowej konstrukcji zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boisku wielofunkcyjnym w Brzeźnie
(zwiększono) – 3 000 zł;
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kostrzyn
na lata 2018-2027. W załączniku Nr 1: Wieloletnia Prognoza
Finansowa wprowadzono zmiany: w roku 2018 – dochody
ogółem zwiększono kwotę 435 186,66 zł, z tego dochody
bieżące zwiększono o kwotę 323 841,76 zł, w tym podatki
i opłaty 10 000 zł, z tytułu środków przeznaczonych na cele
bieżące zwiększono o kwotę 311 817,73 zł. Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 111 344,90 zł, w tym z tytułu dotacji – 111 344,90 zł. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę
435 186,66 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę
375 186,66 zł. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę

60 000 zł. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane zwiększono o kwotę 44 345,38 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 34 460 zł. Wydatki objęte limitem zwiększono o kwotę 258 883 zł, z tego bieżące – 208 883
zł, majątkowe – 50 000 zł. Nowe wydatki inwestycyjne
zwiększono o kwotę 60 000 zł; w roku 2019 – wydatki objęte
limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy zwiększono o kwotę 483 601 zł, z tego bieżące – 233.601 zł, majątkowe – 250 000 zł. W załączniku Nr 2: Wykaz przedsięwzięć
dokonano następujących zmian: dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2018/2019, łączne nakłady zwiększono o kwotę 442 484 zł, limit w roku 2018
– 208 883 zł, limit w roku 2019 – 233 601 zł. „Małe kino
społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury w województwie wielkopolskim” – łączne nakłady zwiększono
o kwotę 300 000 zł, limit w roku 2018 – 50 000 zł, limit
w roku 2019 – 250 000 zł.
Ponadto Radni zapoznali się z informacją o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Kostrzyn za I półrocze 2018 roku oraz
z informacjami Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn oraz Burmistrza Gminy Kostrzyn o oświadczeniach majątkowych złożonych za rok 2017.

XLIX sesja Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn odbyła się dnia 27 września 2018 roku, radni podjęli uchwały w sprawie:
- uchwalenia aktualizacji „Wieloletniego planu rozwoju i mo– 10 000 zł. Zostały zmniejszone wydatki majątkowe: budowa
zintegrowanego węzła przesiadkowego Gułtowy wraz z rozbudernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2021”, w związku z tym, iż wystąpiły
dową systemu publicznego transportu zbiorowego na terenie
zmiany w wieloletnim planie konieczne było uaktualnienie
gminy Kostrzyn – 990 000 zł, modernizacja ul. Prądzyńskiego
planu będącego w toku realizacji. Aktualizacja dotyczy zmniejw Kostrzynie – 400 000 zł, poprawa bezpieczeństwa na drogach
szenia w roku 2019 „Nakłady inwestycyjne na rok 2019
w Trzeku – projekt i wykonanie – 75 000 zł, budowa ul. Parkodziałalność wodociągowa”, budowa sieci i przyłączy wodowej w Gułtowach – projekt – 10 000 zł, modernizacja ul. Pałaciągowych w miejscowości Wiktorowo-Siedleczek – zmniejcowej w Gułtowach – projekt – 20 000 zł, zakup nieruchomości,
szenie o 358 000 zł, „Nakłady inwestycyjne na rok 2019
działka nr 1123 ul. Średzka w Kostrzynie – 200 000 zł, adaptadziałalność kanalizacyjna” – budowa rurociągu tłocznego
cja budynku przy ul. Dworcowej 8 na potrzeby Urzędu – sala
przepompownia – oczyszczalnia (Skałowo) – zmniejszenie
sesyjna – projekt i wykonanie I etap – 140 000 zł, budowa
o 228 000 zł. Zmniejszenie w/w wartości zadań inwestycyjnych
zbiornika wodnego w celu zabezpieczenia terenów miasta
podyktowane jest rozpoznaniem ofert złożonych w przetargu.
i gminy Kostrzyn przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowyWprowadzone zostały uaktualnienia w roku 2018 wynikające
mi i ich następstwami – 190 000 zł, projekt zagospodarowania
ze zmian w planie 2018 roku;
parku przy ul. Rzemieślniczej w Kostrzynie – dokumentacja
- zmian w budżecie gminy na 2018 rok – zwiększono dochody
projektowa – 10 000 zł, budowa oświetlenia w Siekierkach
o kwotę 312 745 zł do kwoty 89 436 837,57 zł, zwiększono
Wielkich, ul. Parkowa i Kościelna – projekt – 20 000 zł, „Serce
wydatki budżetu o kwotę 312 745 zł do kwoty 104 647 946,99
gminy – modernizacja Rynku w Kostrzynie” (projekt i I etap)
zł. Dochody zostały zwiększone między innymi o: działania
– 40 000 zł, działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetenszkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, realicji cyfrowych – realizacja projektu grantowego „Ja w Internezacja projektu grantowego „Ja w Internecie” w roku 2018
cie” (w roku 2018 – 28 320 zł, w roku 2019 – 12 000 zł);
– 28 320 zł, w roku 2019 – 12 000 zł, wpływy z tytułu: podat- - zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kostrzyn
na lata 2018-2027. W załączniku Nr 1: Wieloletnia Prognoza
ku od nieruchomości – 250 000 zł, odsetek – 12 500 zł, opłaFinansowa oraz w załączniku Nr 2: Wykaz przedsięwzięć
ty skarbowej – 10 000 zł, innych lokalnych opłat – 40 000 zł,
w związku ze zmianami w budżecie gminy Kostrzyn na 2018
środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śrorok zostały wprowadzone zmiany;
dowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia
„Przyszkolny ogródek dydaktyczny – stacja meteorologiczna - przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu, Rekreacji i Turystyki
w Gminie Kostrzyn na lata 2018-2024 opracowanej przez
przy Szkole Podstawowej – 21 700 zł, zmniejszono wpływy
z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 50 000 zł.
doraźną Komisję Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn do spraw
Wydatki majątkowe zostały zwiększone o: modernizację
opracowania Strategii Sportu, Rekreacji i Turystyki Gminy
ul. Zbożowej w Kostrzynie – 100 000 zł, budowę chodników
Kostrzyn. Strategia Rozwoju Sportu, Turystyki i Rekreacji
w ul. Kórnickiej i ul. Ignacewo, opracowanie projektu
w Gminie Kostrzyn stanowi istotny dokument planowania
– 50 000 zł, modernizację nawierzchni dróg gminnych
rozwoju lokalnego określający kluczowe kierunki rozwoju
– 200 000 zł, przyszkolny ogródek dydaktyczny – stacja mew Gminie Kostrzyn. Celem Strategii jest określenie najważniejteorologiczna w Kostrzynie – 24 780 zł, dotację celową dla
szych kierunków rozwojowych, wskazanie wizji, celów strateZakładu Komunalnego – budowa rurociągu tłocznego ścieków
gicznych i operacyjnych, zadań strategicznych oraz sposobów
sanitarnych przepompownia – oczyszczalnia w Skałowie
ich realizacji przez Gminę Kostrzyn w podanym wyżej zakresie;
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- zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu
Gminy Kostrzyn na dofinansowanie likwidacji źródeł niskiej
emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi.
W celu poprawy stanu jakości powietrza na terenie gminy
Kostrzyn poprzez ograniczenie ilości zanieczyszczeń z tzw.
niskiej emisji oraz zapobiegania spalania odpadów komunalnych w piecach, w uchwale określone zostały szczegółowe
zasady udzielania dotacji celowej na działania polegające na
wymianie źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze obejmujące zmianę dotychczasowego źródła ogrzewania
opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne;
- zmiany uchwały z 25 stycznia 2018 roku w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Kostrzyn oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. W związku z obowiązkiem rozliczania od 2019 roku
przez przedszkola niepubliczne otrzymanej dotacji z podziałem
na podstawową kwotę dotacji i dotację otrzymaną na uczniów
niepełnosprawnych niezbędne jest dostosowanie zapisów
uchwały do powyższego wymogu. Uchwała wchodzi w życie

po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą
od 1 stycznia 2019 roku;
- zmiany uchwały w sprawie wstępnych lokalizacji nowych
przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych na
terenie gminy Kostrzyn. W uchwale z dnia 20 czerwca 2018
roku w sprawie wstępnych lokalizacji nowych przystanków
komunikacyjnych przy drogach powiatowych na terenie gminy Kostrzyn wprowadzona została zmiana załącznika
do uchwały. Wskazane w uchwale nowe lokalizacje wynikają
z istniejącego przebiegu tras autobusów komunikacji miejskiej
na terenie gminy Kostrzyn. W związku z dużą odległością
pomiędzy istniejącymi przystankami autobusowymi konieczne jest utworzenie nowych przystanków, w celu umożliwienia
korzystania z transportu zbiorowego wszystkim mieszkańcom
gminy Kostrzyn.
Ponadto Radni zapoznali się z informacją o stanie realizacji
zadań oświatowych Gminy Kostrzyn w roku szkolnym
2017/2018.
Więcej na www.kostrzyn.wlkp.pl (zakładka BIP).

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W WĘGIERSKIM
24 września podczas Komisji Bezpieczeństwa Gminy Kostrzyn pozytywnie zaopiniowano wniosek Sołtysa Michała
Kucharskiego dotyczący drogi powiatowej nr 2446P we wsi
Węgierskie (Krerowo-Węgierskie). Złożona petycja jest niezwykle istotna dla mieszkańców Sołectwa Wegierskie-Ługowiny,
ponieważ aktualny stan drogi oraz rosnące natężenie ruchu za-

grażają uczestnikom ruchu drogowego oraz pieszym, szczególnie dzieciom, które z powodu braku pobocza przemieszczają się
po jezdni w drodze do szkoły.
Wniosek został skierowany do Komisji Komunikacji, Budownictwa i Infrastruktury Powiatu Poznańskiego i tam zostanie
rozpatrzony.
Mirosław Kucharski
Sołtys Sołectwa Węgierskie-Ługowiny

9

OGŁOSZENIA WYBORCZE
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Z TEKI REGIONALISTY - Kazimierz Matysek o historii

RZEMIOSŁO I KUPIECTWO KOSTRZYŃSKIE
W LATACH II RZECZYPOSPOLITEJ
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim1918/1918 roku Kostrzyn znalazł
się w granicach Rzeczypospolitej w powiecie średzkim i w województwie poznańskim. W 1928 roku liczył 3077
mieszkańców. Przez nasze miasto biegła
linia kolejowa Poznań-Warszawa, od 1928
roku włączona do Komunikacji Międzynarodowej. Działał Komisariat Obwodowy i Magistrat. Istniały: kościół katolicki
i ewangelicki, Szkoła Powszechna oraz

Artykuły rolnicze – handel: Kółko Rolnicze, Rolnik Sp. z o.o.
Artykuły spożywcze – handel: S. Brzozowski, L. Dolińska, M. Grzegorzewicz,
P. J a k u b o w s k i , W. K a m i e ń s k i ,
M. Konieczka, I. Przychodzki, S Rosiński,
L. Sieiński, E. Staińska, T. Staniszewski,
K. Wróblewska.
Banki: Bank Ludowy oraz niemiecki Spar
und Darlehnskasse.
Bednarze: R. Kamiński.
Bielizna – pracownie: W. Świerkowska.

Zarząd Cechu Wspólnego – 1938 rok
Od prawej: H. Jęsiek (mistrz ślusarski), R. Tomaszewski (mistrz blacharski),
R. Kamiński (mistrz bednarski), W. Lipiecki (mistrz kowalski), F. Piaskowski (mistrz
kołodziejski), S. Skorliński (mistrz ślusarski), J. Ruta (mistrz dekarski), I. Piekarczyk
(mistrz rymarski), K. Jażdżewski (mistrz kowalski).
Szkoła Zawodowa dokształcająca. Funkcjonowało Stowarzyszenie Przemysłowców, Stowarzyszenie Kupców, cztery
cechy: wspólny, rzeźników, szewców
i kuśniersko-krawiecki. Targi odbywały
się co czwartek, a jarmarki ogólne cztery
razy do roku. Czynna była ochotnicza
straż ogniowa. Ochroną zdrowia zajmowali się lekarze: doktor Marceli Kube oraz
doktor Włodzimierz Meissner. Lekarzem
weterynarii był Bruno Smolny.
Wg Księgi adresowej Polski z 1928 roku
w dziesiątym roku po odzyskaniu niepodległości działały w Kostrzynie liczne
podmioty gospodarcze.
Agentury: S. Drzewicki, W. Przybylski.
Akuszerki: H. Miklaszewska, S. Waligóra.
Apteki: J. Mąkowski.
Artykuły kolonialne: Z. Dąbrowski,
M. Dybizbańska, J. Rzaniak, Z. Wojciechowski.

Blacharze: G. Huth, R. Tomaszewski.
Bławaty: W. Biskupski, A. Drzewiecki,
A. Janiak, S. Klamrowski, H. Kowalska,
J. Marecki, R. Tomaszewski, M. Woźny.
Bydło – handel: A. Janiak, W. Koperski,
H. Kostencki, A. Kowalski, C. Kowalski,
T. Lasiewicz, J. Mikołajczak, F. Nowak,
I. Nowak, W. Nowicki, L. Suwaliński,
K. Walkowiak, W. Wierzcholski,
J. Wróblewski.
Cieśle: S. Filary, A. Goździewicz.
Drogerie: Z. Wojciechowski.

Drób – handel: S. Orlicki, M. Walkowiak.
Elektrownie: Spółka akcyjna Homosan
– w 1928 roku przejęta na własność miasta Kostrzyna.
Ekspedytorzy: I. Sikora, K. Walkowiak.
Fabryki makaronu: Spółka akcyjna
Androla.
Fabryki mebli: K. Kawecki.
Fryzjerzy: S. Labijak, P. Rakowski,
R.Wiśniewski.
Kołodzieje: F. Eichstaedt, F. Łuczak,
F. Piaskowski, E. Seel.
Kominiarze: P. Ciszyński.
Konfekcja damska: Z. Jarosz, M. Mikietyńska.
Konfekcja męska: R. Wiśniewski.
Konie – hodowla: Pferdezucht Genossen-schaft Sp. z o.o.
Kooperatywy: Zgoda Sp. z o.o.
Koszykarze: R. Kamiński.
Kowale: L. Abramowski, T. Jażdżewski,
W. Lipiecki, J. Miedziński, J. Szymaniak,
F. Turkiewicz.
Krawcy: B. Iwański, J. Karalus,
M. Krąkowski, L. Miklaszewski, W. Orsztynowicz.
Kuśnierze: J. Trąbczyński.
Malarze: M. Andruszewski, A. Markiewicz, A. Markiewicz, H. Wysogórska.
Maszyny rolnicze – fabryka i skład:
S. Janiszewski, M. Pogorzelski.
Mąka – handel: T. Urbański.
Miód Sztuczny – fabryki: C. Borchardt.
Mleczarnie – zakłady: Mleczarnia
Kostrzyńska ul. Warszawska, Mleczarnia
Niemiecka Nowa ul. Poznańska.
Młyny: M. Schonberner, W. Szczepski
(młyn parowy).
Młockarnie – wynajem: E. Borowiak.
Nabiał – handel: K. Kostencka,
R. Lasiewicz, M. Nowicka, S. Przybysz,
S. Tądrowska.
Naczynia kuchenne – handel: G. Huth,
M. Tomaszewska.
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P. Ciszyński z czeladnikiem
Nawozy sztuczne – handel: W. Dokowicz – Spar und Darlehnskasse.
Nierogacizna – handel: W. Cybulski.
Obuwie – handel: S. Klamrowski,
F. Kopczyński, S. Marciniak, A. Nowicki.
Olejarnie: M. Braun.
Opał: K. Branicki, Ł. Cepak, S. Kamiński.
Owoce: W. Kozłowicz, M. Lisowa,
M. Łabędzka.
Piekarnie: L. Bąkowska, N. Blachowski,
K. Górski, P. Jakubowski, S. Luberski,
S. Markiewicz, T. Staniszewski.
Pierniki – fabryki: Spółka akcyjna
Homosan.
Piwo – rozlewnia: C. Borhardt.
Produkty leczniczo-odżywcze – produkcja i handel: Spółka akcyjna Homosan.
Przedsiębiorstwa budowlane: W. Biskupski, J. Wesołowski, S.Wilczyński.
Restauracje: O. Bartsch, M. Dybizbańska, M. Dykiert, F. Grzyb, S. Klatt,
M. Kruk, J. Niezieliński, B. Płócieniak,
J. Przychodzki, M. Rubiś, L. Sieiński,
K. Wróblewski.
Rzeźnicy: L. Jakubowski, A. Kamiński,
S. Lasiewicz, P. Nizielski, W. Nizielski,
W. Prusak, P. Rumieniecki, S. Wróblewski.
Siodlarze: S. Hoppe, A. Piekarczyk,
A. Półtorak.

Stolarze: E. Chopcia, A. Gałdyński,
P. Kawecki, Z. Świerkowski, S. Żbikowski.
Szewcy: A. Janiak, I. Lemański, I. Lis,
F. Miklaszewski, F. Szwacher, S. Szymanowski.
Ślusarze: O. Bartsch, H. Jęsiek, M. Pogorzelski.
Tartaki: Przemysł Drzewny – właściciel.
K. Bniński.
Wiatraki – produkcja: I. Hofman.

Burmistrzami miasta Kostrzyna
w latach 1919-1939 byli: L. Miklaszewski
(1919-1920), W. Wielbacki (1920),
W. Florczak (1920-1922), L. Fońrobert
(1922-1930), R. Żakowski (1931-1939),
S. Skrzyczak (1932-1939). Sekretarzem
Miejskim Kostrzyna był S. Matysek
(1922-1939). W 1938 roku, kiedy Kostrzyn liczył 3500 mieszkańców, staraniem Zarządu Miejskiego pobudowano

Wody mineralne – produkcja: C. Borchardt.
Wyroby metalowe: K. Majerowicz,
M. Ściesiński.
Wyroby powroźnicze: S. Stanikowski,
B. Zieliński.
Zajazdy: W. Molik, F. Rajewski.
Zakłady Fotograficzne: C. Deska.
Zegarmistrze: F. Wanierowicz.
Żelazo – handel: W. Dokowicz.
Żelazo – odlewnie: Kostrzyńska Odlewnia Żelaza i Stali Sp. z o.o.

przy ul. Warszawskiej Park Miejski,
przebudowano budynek administracyjny
elektrowni na siedzibę Zarządu Miejskiego, a także pobudowano barak dla 20 rodzin bezrobotnych. W składzie Rady
Miejskiej Miasta Kostrzyna zasiadali
głównie przedstawiciele miejscowego
rzemiosła i kupiectwa, co świadczyło
o ważnej roli, jaką te grupy społeczne
odgrywały w mieście.
Spis na podstawie danych z Izby Muzealnej Ziemi Kostrzyńskiej.

Zarząd Miejski Kostrzyna – 1938 rok
Od lewej: L. Sieiński, Z. Świerkowski, S. Matysek, K. Haupa,
S. Skrzypczak, S. Janiszewski.
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W HOŁDZIE BOHATEROM JANOWA
Jak co roku, już 35 raz, spotkaliśmy się w Janowie, by uczcić
75. rocznicę zrzutu broni dla wielkopolskich oddziałów Armii
Krajowej, który miał miejsce w nocy z 14 na 15 września 1943
roku w ramach akcji „Riposta”.

Tegoroczne jubileuszowe obchody zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz państwowych i samorządowych:
europoseł Krystyna Łybacka, poseł Bożena Szydłowska, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak,
Radna Województwa Wielkopolskiego Mirosława Katarzyna
Kaźmierczak, członkowie Zarządu Powiatu Poznańskiego Wiesława Strugarek i Tomasz Roszyk oraz przedstawiciel posła
Bartłomieja Wróblewskiego Artur Wojciechowski. Gromkimi
brawami powitano ostatniego z żyjących uczestników akcji,
porucznika Adama Kurkowiaka. Gospodarzami tej uroczystości
byli Burmistrz Gminy Kostrzyn Szymon Matysek, Wójt Gminy
Dominowo Krzysztof Pauter, Burmistrz Miasta i Gminy Nekla
Karol Balicki, Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska Wojciech
Ziętkowski oraz Nadleśnictwo Czerniejewo, reprezentowane
podczas uroczystości przez zastępcę Nadleśniczego Adama
Smolarka. W uroczystości udział wzięli także Zastępca Burmistrza Waldemar Biskupski, Przewodniczący Rady Miejskiej
Gminy Kostrzyn Grzegorz Banaszak, Sekretarz Gminy Dominowo Stanisław Pałczyński, Przewodniczący Rady Miejskiej
Gminy Nekla Czesław Kozielski, Radni Rad Miejskich, Powia-

tu Poznańskiego i Średzkiego oraz Sejmiku Wielkopolskiego.
Zaproszenie gospodarzy bardzo licznie przyjęły delegacje organizacji i instytucji, członkowie rodzin uczestników akcji zrzutowej, poczty sztandarowe, młodzież szkolna oraz setki mieszkańców okolic Janowa. Uroczystość uświetniła również kompania
honorowa 33 Bazy Lotnictwa Transportowego z Powidza, która
wystawiła poczet sztandarowy, oddała salwę honorową i poprowadziła Apel Poległych.
Zanim rozpoczęła się msza święta, której przewodniczył ksiądz
dziekan Ireneusz Rachwalski, a która odprawiona została w intencji poległych członków Wielkopolskiego Ruchu Oporu, w szczególności w intencji uczestników akcji zrzutowej, złożono kwiaty
w Kręgu Pamięci Ruchu Oporu. Aktu tego dokonali obecni
przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. Zaraz
po mszy major Artur Chlebowski odczytał Apel Poległych, a po
salwie honorowej nad głowami licznie zgromadzonych przeleciał
samolot Hercules, upamiętniający wydarzenia z 1943 roku,
co także nagrodzono brawami. Uroczystość zakończyła ceremonia
składania kwiatów u stóp pomnika-kapliczki Chrystusa Frasobliwego oraz hołd pocztów sztandarowych.

W ten oto sposób już od 35 lat swoim coraz liczniejszym
uczestnictwem w obchodach dajemy świadectwo temu, żeśmy
godnymi synami tych, co polegli, by wstał kraj i że o nich wciąż
pamiętamy.
Robert Krukowski

WYPOCZYNEK W DŹWIRZYNIE
W dniach od 25 sierpnia do 2 września 2018 roku kostrzyńscy emeryci zrzeszeni w PZERiI wypoczywali w nadmorskim
ośrodku w Dźwirzynie.
Gościnny pensjonat „Joanna” przyjął nas bardzo mile, przygotowując liczne atrakcje i wieczorek powitalny z oprawą muzyczną, ognisko z kiełbaskami i kaszanką, a na koniec wycieczki zabawę pożegnalną. Propozycja przewodniczącej, aby był
to tzw. bal przebierańców, spotkała się z pozytywnym oddźwiękiem i okazało się, że pomysłowość uczestników zaowocowała
barwnymi, ciekawymi i zabawnymi strojami. Zabawę urozmaiciły liczne atrakcje: taniec z jajkiem na łyżce, konkursy taneczne i wybór najciekawszego stroju. Zwycięzców wyłoniło
szacowne jury, a zwycięzcy otrzymali słodkości.
Pobyt miał charakter wypoczynkowy, większość czasu spędzaliśmy na spacerach brzegiem morza i uroczymi uliczkami
Dźwirzyna. Atrakcją był dla nas rejs stateczkiem wycieczkowym

„Monika” po Bałtyku w Kołobrzegu. Z żalem pożegnaliśmy
w niedzielę nadmorski klimat, aby wrócić do Kostrzyna.
Zarząd PZERiI w Kostrzynie
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KOLEJNY ROK AKADEMICKI W KOSTRZYNIE
5 października Kostrzyński Uniwersytet Każdego Wieku
rozpoczął kolejny rok swojej działalności. W zapełnionej sali
„Kostrzynianka” uroczyście weszliśmy w rok akademicki
2018/2019. Słuchacze mogli zapoznać się z terminami stałych
zajęć, usłyszeć o planach na najbliższe i na dalsze miesiące. Wiele ciepłych słów i miłych życzeń usłyszeliśmy
od burmistrza naszej gminy, Szymona Matyska. Uniwersytet
na co dzień doświadcza wsparcia poczynań właśnie od niego,
ale także od jego zastępcy Waldemara Biskupskiego, radnych
naszej gminy, dyrektorów jednostek organizacyjnych: biblioteki – Iwony Dorsz, M-G Ośrodka Kultury – Ewy Czajki czy
dyrektorów szkół.
Inauguracyjny wykład O szczęściu wygłosiła doktorantka
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza – Alicja Ławiak. Wspaniałym akcentem inauguracji był koncert dwóch włoskich pieśniarzy: Alberta Amati i Sergia Bettas. Nie tylko ich piosenki
włoskie, ale także te Franka Sinatry, Louisa Armstronga czy
Enrico Caruso „śpiewająco” wprowadziły nas w nowy rok akademicki.

FESTYN W SKAŁOWIE

1 września odbyło się w Skałowie spotkanie mieszkańców
pod nazwą „Tradycja wielkopolskiego żniwowania”, na które
przybyło wielu mieszkańców wioski. Ponadto odwiedzili nas
liczni goście, między innymi włodarze naszej gminy: Burmistrz
Szymon Matysek i Zastępca Burmistrza Waldemar Biskupski
z rodzinami, Radni Rady Miejskiej Waldemar Kukuła, Przemysław Kubiak i Jakub Czubak oraz Sołtysi Dorota Kaczmarek
i Marzena Pietraszewska.
Wszystkim z całego serca dziękuję za przybycie i wspaniałą
zabawę (mimo że pogoda się troszkę popsuła, to uczestnikom
specjalnie to nie przeszkadzało). Razem z Radą Sołecką i przy
współudziale wielu mieszkańców i sponsorów oraz dzięki funduszowi sołeckiemu udało się zorganizować wspaniały festyn,
na którym najwięcej atrakcji zostało przygotowanych dla dzieci:
zabawki dmuchane, wata cukrowa, słodycze, różnorodne konkurencje z nagrodami. Na festynie można było również uraczyć
żołądek; była kiełbaska z grilla, wspaniałe wypieki, chleb
ze smalcem i ogórkiem, smaczny żurek oraz wiele, wiele innych
przysmaków. Dzięki DJ Maćkowiakowi z Kostrzyna mieszkańcy i goście bawili się do późnych godzin wieczornych.
Pragnę serdecznie podziękować Radzie Sołeckiej i wszystkim
mieszkańcom, którzy zaangażowali się w organizację tego
festynu. Podziękowania kieruję także do sponsorów: Interflex
Polska Sp. z o.o., Basen Pool Świta, Sklep Wielobranżowy
Piękny Dom, ZPHU Mariusz Otto, Sklep Setka Dariusz Żołędowski, Auto Serwis Artur Kochański, Martom Okna, Piekarnia
Bogienka i Janina Karalus.
Sołtys Szymon Frąckowiak

Beacie Jankowiak dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu
koncertu, a wszystkim słuchaczom życzymy udanego i pełnego
wspaniałych doznań roku akademickiego.
W imieniu Zarządu KUKW
Elżbieta Mielcarek
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ZLOT DRUŻYN SZKOLNYCH KÓŁ PCK
Na skraju malowniczych lasów, gdzie
graniczą ze sobą dwa przepiękne kompleksy leśne Puszcza Nadnotecka i Drawska, we wsi Straduń, 6 km od Trzcianki
i ok. 100 km od Poznania położony jest
Ośrodek Wypoczynkowy „January”, który gości nas już od kilku lat. Piękne krajobrazy, jezioro, cisza i obcowanie
z przyrodą to najważniejsze walory tych
okolic. W tak sprzyjających warunkach
wolontariusze doskonalili swoje umiejętności i wymieniali się doświadczeniami
dotyczącymi udzielania pomocy poszkodowanym w różnych sytuacjach.
W weekend 29 i 30 września odbył się
XXVIII Zlot Drużyn PCK Gminy Kostrzyn
działających przy siedmiu szkołach. We
współpracy z Druhami Ochotniczej Straży
Pożarnej Kostrzyna i Brzeźna przeprowadzone zostało szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Przy okazji to jedyna taka akcja w Polsce,
dzięki której możemy odkrywać jedno
z najpiękniejszych miejsc Wielkopolski,
gdzie wśród lasów i jezior w cudownej
atmosferze przeżywamy wspaniałe i niezapomniane chwile.
W sobotę 38-osobowa grupa liderów,
podzielona na zespoły, doskonale radziła

sobie w sytuacjach pomocy przy różnego typu ukąszeniach, zadławieniach, zakrztuszeniach u dziecka i dorosłego, złamaniach, utracie przytomności, wypadkach na rowerze czy hulajnodze, padaczce. Sprawdzili się wyśmienicie. Niedziela była dniem
ćwiczeń z zakresu samoobrony i survivalu. Zajęcia przeprowadzili uczniowie klas
mundurowych poznańskich szkół: Zespołu Szkół im. Lelewela i XXIX Liceum Technikum im. KEN. Młodzież bardzo chętnie i z ogromnym zaangażowaniem odkrywała
tajniki tych dziedzin. Nad całością czuwali strażacy i opiekunowie grup oceniając wkład
i zaangażowanie uczestników.
Każdy z nas powinien posiadać wiedzę z zakresu pierwszej pomocy i nie bać się
jej wykorzystać. W życiu może pojawić się taki moment, że dzięki niej i nabytym
umiejętnościom możemy uratować swoje lub cudze życie.
Szczególne podziękowania dla organizatorów wyjazdu, Elżbiety Mielcarek oraz
opiekunów i Druhów Ochotniczej Straży Pożarnej. Tradycyjnie: do zobaczenia za rok…

SYMPATYCZNE ŚWIĘTO
„ŚPIEWAJĄCYCH CZTERDZIESTOLATKÓW”
Wczesnym sobotnim popołudniem 22 września w sali „Kostrzynianka” jubileusz 40-lecia obchodził Zespół Śpiewaczy
„Złota Jesień”. Razem z jubilatami świętowali m.in. Burmistrz

Szymon Matysek, Wiceburmistrz Waldemar Biskupski, Sekretarz
Gminy Barbara Jaskuła, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Agnieszka Piasecka, Kustosz Regionalnej Izby Muzealnej Kazimierz Matysek, wiceprezes PZERiI Kazimierz Nabiałek.
Uroczystość rozpoczęto od uczczenia minutą ciszy zmarłego
kilka dni wcześniej wieloletniego członka zespołu śp. Kazimie-

rza Stefaniaka, a następnie piszący te słowa przypomniał historię zespołu, po czym jubilaci zaprezentowali się w dwóch
utworach. Wykonali Piosenkę o Kostrzynie, która każdego dnia
rozbrzmiewa z ratuszowej wieży oraz pieśń Tu wszędzie jest moja
ojczyzna. W dalszej części przyszedł czas na składanie życzeń,
a po nich uraczono gości pysznym obiadem.
W części drugiej odbył się XI Przegląd Piosenki Biesiadnej
„Co nam w duszy gra?”, w którym jubileusz „Złotej Jesieni”
postanowiły uczcić zaprzyjaźnione zespoły śpiewacze: „Złoty
Liść” z Trzemeszna, „Szczęśliwa 13” ze Środy, „Kapela Emilia”
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z Krzykos, „Olszyna” ze Swarzędza, „Stokrotki” z Tulec, „Lutnia” z Zaniemyśla, „Kleszczewianie” z Kleszczewa, „Chór
Melodia” z Pobiedzisk. W ramach przeglądu zespoły prezentowały po trzy utwory, wśród których nie zabrakło muzycznych
niespodzianek-życzeń dla naszych jubilatów. Każdy zespół
na pamiątkę otrzymał dyplom i statuetki w kształcie srebrnego
mikrofonu. Występy poszczególnych grup wprowadziły typowo
biesiadny nastrój, tak więc trudno było usiedzieć na miejscu
i z każdą kolejną piosenką coraz więcej osób bawiło się na parkiecie „Kostrzynianki”. W tak zwanym międzyczasie pojawił
się też sporych rozmiarów tort, huczne „Sto lat” i pyszna kawa.

W finale tej pięknej uroczystości ponownie wystąpił zespół
„Złota Jesień”, tym razem prezentując się w różnorodnych stylistycznie muzycznych odsłonach: zabrzmiał wielki hit Boba
Dylana Przez ile dróg, liryczne Złamano już tyle serc, Zuzia
rodem z Dzikiego Zachodu, a na bis gorące greckie rytmy Tańce Samotraki.
Obserwując sceniczne poczynania jubilatów oraz ich gości
trudno było uwierzyć, że tak bawią się seniorzy. Można im tylko
zazdrościć energii, zapału, pomysłowości. Brak słów, by wyrazić
podziw, a jak mawiał Hans Christian Andersen: Gdzie brak słów,
tam mówi muzyka.
Robert Krukowski

Z kroniki Zespołu Śpiewaczego „Złota Jesień”
Założony w 1978 roku z inicjatywy prezesa Koła Polskiego
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów chór seniora „Seniorzy” od samego początku miał dwóch patronów: Koło PZERiI
oraz M-G Ośrodek Kultury. Pierwszym dyrygentem chóru,
który dziś nosi nazwę Zespołu Śpiewaczego „Złota Jesień”, był
Marian Szafrański (1978-1992), a kolejnymi byli: Jan Zieliński
(do 1986), Danuta Dobska, Stefan Pluciński (do 1992), Eugeniusz
Wieczorek (do 2000). Funkcję akompaniatora od początku pełnił
Kazimierz Gocałek. W 1992 roku kierownikiem chóru została
Irena Klamrowska, a dyrygentem Barbara Okarma (od 1993).
Od 2002 roku kierownikiem Zespołu Śpiewaczego „Złota Jesień”
jest Krystyna Nabiałek, a akompaniatorem Marek Rybak, który
współpracuje z żoną Dorotą.
K.M.

WIEŚCI Z PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO
Minął najbardziej gorący miesiąc pracy w przedszkolu. Maluszki zdążyły zaadaptować się w grupie, a starszaki przypomnieć
sobie zasady zachowania i bezpieczeństwa obowiązujące przedszkolaka.
Do Przedszkola Miejskiego uczęszcza 250 dzieci, zatrudnionych jest 17 nauczycieli, 10 pań pomagających nauczycielom,
4 panie kucharki, pan specjalista od zadań technicznych oraz
3 pracownice administracji.
Nasi wychowankowie korzystają z nieodpłatnych zajęć
finansowanych przez organ prowadzący tj. rytmiki, języka angielskiego, logopedii. W przedszkolu organizowane też są zajęcia religii. Za dodatkową opłatą dzieci mogą uczestniczyć
w zajęciach ruchowych z elementami karate, baletowych, tańcach
i zumbie. Rozwijać mogą swoją sprawność pływacką na basenie
REHASOL w Swarzędzu. Grupa początkująca A przechodzi etap
tzw. oswajania z wodą, który zawiera m.in. elementy takie jak:
nauczanie zanurzania głowy do wody, wydechu do wody, swobodnego leżenia na wodzie na plecach i na brzuchu, wykonywania poślizgów na powierzchni wody, elementarnych sposobów
poruszania się w wodzie przy pomocy ruchów nóg oraz ramion
z użyciem przyboru pływackiego np. deski pływackiej, wykonywanie skoków do wody płytkiej na nogi. Grupa początkująca
B realizuje program nauczania pływania elementarnego na
grzbiecie oraz na brzuchu z przyborem oraz bez użycia przyboru pływackiego, naukę wślizgów do wody na główkę z siadu na
brzegu basenu oraz skoków do wody na nogi na dużym basenie.
Ponieważ bezpieczeństwo to priorytet, grupy Zajączków
i Minionków pojechały do Poznania, gdzie utrwalały zasady
bezpiecznego poruszania się po lądzie oraz na wodzie pływając
statkiem „Widmo” po Warcie. Podziwiali także uroki miasta
i przyrody. Grupa Kotów, korzystając z komunikacji gminnej,

poznawała zasady bezpieczeństwa na drodze. Przedszkole dba
również o to, by dzieci rozwijały swoją mowę. Nasi podopieczni zostali przebadani logopedycznie, do terapii zostało zakwalifikowanych 55 dzieci. Dlatego prezentujemy kilka porad dla
rodziców.
Niezwłocznie udaj się do logopedy, gdy Twoje Dziecko:
w wieku 6 miesięcy nie gaworzy (nie powtarza sylab np.
ma-ma-ma, ba-ba-ba), po ukończeniu 1. roku życia nie wypowiada sylab oraz pojedynczych słów, podejrzewasz, że nie rozumie wydawanych przez Ciebie poleceń, w wieku 2 lat nie
mówi prostych słów np. mama, baba, tata, dada, między 2. a 3.
rokiem życia nie wypowiada prostych zdań, w wieku 3 lat nie
wymawia którejkolwiek z samogłosek ustnych: a, o, u, e, i, y,
w wieku 4 lat nie potrafi opowiedzieć historyjki obrazkowej,
wypowiada jedynie proste słowa lub równoważniki zdań, zniekształca wyrazy, nie wypowiada głosek: k, g, l, ś, ź, ć, dź , s, z,
c, dz, zamiast głoski f, w wymawia p, b, h, zamienia g na k oraz
zamiast r wymawia j, w wieku 5 lat nie wymawia głosek: sz, ż,
cz, dż, między 5. a 6. rokiem życia nie wypowiada następujących
głosek: l, s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, k, g, r, ą, ę oraz gdy przestawia
sylaby w obrębie wyrazu lub skraca wyrazy, nawykowo oddycha
buzią, podczas mówienia wsuwa język między przednie zęby,
gdy masz wątpliwość czy dziecko słyszy.
Kochani Rodzice! Jeżeli niepokoi Was mowa Waszych pociech, to gorąco zachęcamy do kontaktu ze specjalistą. Pamiętajcie: lepiej zapobiegać niż potem leczyć.
Obecnie przed nami nowe wyzwania. Maluchy przygotowują się do Pasowania na Przedszkolaka, a starsze grupy ćwiczą
tańce i piosenki na okoliczność Koncertu Patriotycznego
z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Przedszkole Miejskie
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WIEŚCI Z BIBLIOTEKI
Od 18 września Oddział dla Dzieci i Młodzieży bierze udział
w projekcie Instytutu Książki „Mała Książka – Wielki Człowiek”,
który jest skierowany do dzieci z rocznika 2015 oraz do ich rodziców. Trzylatkowie, którzy zapiszą się do biblioteki (lub są już
zapisani) i wypożyczą co najmniej jedną książkę otrzymują Wyprawkę Czytelniczą zawierającą Pierwsze wiersze dla…, a także
Kartę Małego Czytelnika do zbierania bibliotecznych naklejek
(po uzbieraniu dziesięciu zostaną uhonorowani imiennym dyplomem). Kampania jest realizowana przez Instytut Książki ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pierwsze
egzemplarze Wyprawki Czytelniczej zostały już wydane. Czekamy na kolejnych czytelników i serdecznie zapraszamy!
21 września Bibliotekę Publiczną w Kostrzynie odwiedziła
klasa Va ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kostrzynie. Wysłuchali oni fragmentu książki z serii Dziennik łowcy przygód
pt. Etiopia. U stóp góry ognia. Jej autor, Szymon Radzimierski,
jest nastolatkiem podróżującym do najbardziej egzotycznych
i odległych miejsc na kuli ziemskiej. Czytając jego najnowszą
książkę mamy możliwość przeżycia wraz z nim wielu niesamowitych przygód i towarzyszyć mu m.in. w nocnej wspinaczce do
krateru rozżarzonej lawy, karmieniu dzikich hien z ręki czy
podczas nocy w bazie wojskowej na słonej pustyni.
27 września grupa czterolatków, „Smerfów” z Przedszkola
Miejskiego w Kostrzynie uczestniczyła w zajęciach w Oddziale
dla Dzieci i Młodzieży. Nasi goście wysłuchali opowiadania
pt. Kamyczek w bibliotece i poznali jego bohatera, który tak jak
oni znalazł się w bibliotece i odkrył w niej wiele skarbów. Dzieci dowiedziały się, jak wygląda książka z biblioteki i co należy
zrobić, aby ją wypożyczyć. Poznały również wszystkie pomieszczenia w bibliotece i miały okazję przejść między regałami
z książkami, co było dla nich dużą frajdą.
We wrześniu do Biblioteki Publicznej w Gułtowach
i w Iwnie przybyły dzieci na pierwsze po wakacjach jesienne

spotkania z książką. Tym razem dowiedziały się dużo o grzybach:
jak są zbudowane, gdzie rosną, do czego można je wykorzystać
i jakie zwierzęta z lasu je lubią. Wysłuchały opowiadania
pt. Deszcz i borowik z książki Bajki przedszkolaka. Potem były
jesienne zagadki i wesołe zabawy z kasztanami, zakrętkami oraz
listkami, z których dzieci układały szal dla Pani Jesieni.

3 października Bibliotekę Publiczną w Kostrzynie odwiedzili muzycy z Agencji Artystycznej Art Bonsai z koncertem edukacyjnym pt. Strażackie syreny. Tym razem podróżnik Maurycy
wraz z Nietoperzem Cypisem spełnili marzenie niejednego
dziecka i odwiedzili remizę strażacką. Dzięki naszym bohaterom
publiczność dowiedziała się kim jest Tamburmajor, czym jest
buława i syrena strażacka oraz czy orkiestra gra podczas gaszenia pożaru. Wysłuchaliśmy również wielu znanych utworów
zagranych na trąbce, puzonie i tubie.
A.Nowacka, I.Guzińska

Biblioteka Publiczna w Kostrzynie zaprasza 7 listopada 2018 roku o godz. 1700 na wykład dr Agnieszki Chęś

Blondynka w arabskim świecie. Czego o swojej kulturze nie powie ci Arab.
Wstęp wolny.

DOBRA KSIĄŻKA – BIBLIOTEKA POLECA I ZAPRASZA
Katarzyna Grochola, Pocieszki, Wydawnictwo Literackie.
Najnowsza książka Katarzyny Grocholi to zbiór pełnych humoru opowieści z życia wziętych i życiu poświęconych.
Pocieszki to pięćdziesiąt dwa mądre opowiadania na każdy tydzień, dzień i moment w roku. Historie, które z pewnością zainspirują, zaskoczą i pocieszą czytelników dodając im otuchy w ich codziennych, niełatwych wyborach.
Pocieszki można czytać sobie, przyjaciołom i znajomym. Po cichu i na głos. Na każdą pogodę, radość, smutek i przy
każdej okazji.
Katarzyna Surmiak-Domańska, Kieślowski – Zbliżenie, Wydawnictwo Agora.
Katarzyna Surmiak-Domańska pisząc biografię Krzysztofa Kieślowskiego zmierzyła się nie tylko z jego twórczością
i legendą. Stworzona przez nią historia życia wielkiego mistrza pozwala nam zrozumieć jak doszło do tego, że syn
urzędniczki i inżyniera budowlanego, któremu nawet najbliżsi współpracownicy przepowiadali koniec, z dnia
na dzień odniósł światowy sukces. Fascynująca książka, którą czyta się jak gotowy scenariusz filmu o życiu jednego
z najwybitniejszych twórców kina.
Agnieszka Suchowierska, Milenka, Wydawnictwo Media Rodzina.
Książkowa Milenka nie jest zadowolona ze swojego wyglądu. Ma pyzate policzki i uważa, że jest za gruba. Chciałaby być taka piękna i szczupła jak jej lalka Rita. Ale czy będzie szczęśliwa, jeśli marzenia się spełnią? Zabawna
i pouczająca opowieść o tym, jak nie popłaca uleganie kanonom mody i urody. Książka zilustrowana przez autorkę
serii o Kici Koci, Anitę Głowińską. Dla dzieci od lat 6.
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Serdeczne podziękowania księdzu kanonikowi Lechowi
Ludwiczakowi, księdzu Romanowi Gajewskiemu, organiście, Edycie i Robertowi Czerniejewskim, rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom, delegacjom rzemieślników ze Środy
Wlkp. i Kostrzyna oraz wszystkim uczestniczącym w ostatnim pożegnaniu naszego kochanego męża, ojca, teścia,
dziadka i pradziadka

Ś.†P. Zygmunta Deski
Za tak liczny udział we mszy św., ofiarowane komunie św.,
intencje mszalne, złożone kwiaty oraz okazaną pamięć serdeczne „Bóg zapłać”
składają pogrążeni w smutku
żona, syn, synowa, wnuki oraz prawnuczki
Serdeczne podziękowania ks. Piotrowi Lidwinowi, organiście, rodzinie, delegacjom, sąsiadom, przyjaciołom oraz
wszystkim, którzy wzięli udział w ostatnim pożegnaniu

Ś.†P. Kazimierza Stefaniaka
Za ofiarowane modlitwy, komunie św., msze św. i złożone
kwiaty „Bóg zapłać”
żona z dziećmi i rodzinami

Słowa niewypowiedziane - głośno.

Przyjacielu Zygmuncie!
53 lata temu stałem w tym miejscu trzymając sztandar klubu
KKS „Lechia” Kostrzyn i żegnałem Twojego Ojca.
Historia zatoczyła koło.
Dzisiaj ponownie stoję w tym miejscu, tym razem aby wraz
z zarządem klubu pochylić sztandar nad Twoim grobem.
Żegnaj Zyga – przyjacielu z boiska.
Żegnaj mój serdeczny przyjacielu.
Marian Klusak

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w tak bolesnych
chwilach dzielili z nami smutek i żal oraz uczestniczyli
w ostatnim pożegnaniu

Ś.†P. Barbary Warkoczyńskiej
W szczególności ks. Edwardowi Jaworskiemu za udział
we mszy św., rodzinie i znajomym za zamówione intencje
mszalne, modlitwę, złożone wieńce i kwiaty oraz okazaną
pamięć serdeczne „Bóg zapłać”
pogrążony w smutku
mąż i syn z rodziną

Tak trudno jest żegnać kogoś, kto jeszcze mógł być z nami...
Z głębokim żalem pożegnaliśmy zmarłego

Ś.†P. Kazimierza Stefaniaka
wieloletniego członka Zespołu Śpiewaczego „Złota Jesień”, przyjaciela i kolegę.
W naszej pamięci pozostanie jako serdeczny i wyjątkowo życzliwy człowiek.
Serdeczne kondolencje i wyrazy szczerego współczucia żonie i rodzinie zmarłego.
Dyrektor i pracownicy M-G Ośrodka Kultury w Kostrzynie

Z KRONIKI POLICYJNEJ
Nietrzeźwa kierująca.
6 września w Kostrzynie na
ul. Wrzesińskiej funkcjonariusze
policji zatrzymali do kontroli drogowej kierującą Mercedesem 47-letnią
mieszkankę gminy Swarzędz. W trakcie kontroli wyczuli od
kobiety woń alkoholu, badanie stanu trzeźwości potwierdziło,
że prowadziła ona auto pod wpływem alkoholu wynoszącym
prawie 1,6 promila alkoholu. Ponadto, jak ustalili funkcjonariusze, kobieta posiada aktywny zakaz prowadzenia pojazdów
mechanicznych w związku z wcześniejszym wyrokiem za to
samo przestępstwo.

Poszukiwany zatrzymany.

10 września w Kostrzynie na ul. Prądzyńskiego funkcjonariusze zespołu kryminalnego zatrzymali 58-letniego mężczyznę,
który poszukiwany był na podstawie zarządzenia Sądu Rejonowego we Wrześni o doprowadzeniu mężczyzny do Zakładu
Karnego celem odbycia kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu.

Kradzież motocykla.
W okresie od 12 do 13 września z ul. Warszawskiej w Kostrzynie skradziono motocykl Yamaha o wartości 9000 złotych.

Ujawniono skradziony pojazd.

14 września w kompleksie leśnym w Leśnej Grobli funkcjonariusze policji odkryli zdekompletowany, porzucony samochód
osobowy marki Renault Clio. Po sprawdzeniu w policyjnych
systemach ustalono, iż pojazd został skradziony kilka dni wcześniej w Murowanej Goślinie.

Posiadali narkotyki.

19 września w Gułtowach funkcjonariusze policji zatrzymali dwóch młodych mężczyzn, mieszkańców gminy Kostrzyn,
którzy posiadali przy sobie środki odurzające. Zabezpieczono
30 gram nielegalnych substancji. W chwili obecnej trwają czynności mające na celu wyjaśnienie okoliczności, w jakich doszło
do nabycia narkotyków przez w/w.

Kradzież prądu.

20 września w Kostrzynie na ul. Poznańskiej w jednym
z mieszkań odkryto nielegalny pobór energii elektrycznej.
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W powyższej sprawie prowadzone jest postępowanie przygotowawcze.

Być bezpiecznym podczas dnia Wszystkich Świętych.

Jak pokazuje praktyka policyjna, dzień Wszystkich Świętych oraz czas go poprzedzający charakteryzuje się dużymi
przemieszczeniami ludności. W okolicach cmentarzy powstają place do parkowania pojazdów, zostają wprowadzane zmiany w organizacji ruchu. Może to sprzyjać występowaniu
zagrożeń skierowanych przeciwko mieniu oraz utrudnień
w komunikacji. Dlatego też wielkopolska Policja podejmuje
wzmożone działania ukierunkowane na zapobieganie i zwalczanie przestępstw popełnianych w okolicach cmentarzy, na
dworcach i w środkach masowej komunikacji, zwłaszcza
w komunikacji miejskiej. W tych dniach możemy spodziewać
się znacznie większej liczby patroli policjantów umundurowanych oraz służby kryminalnej.

Wielkopolska Policja apeluje do społeczeństwa, aby zabezpieczać swoje mienie. Wyjeżdżając poinformujmy o tym sąsiadów, prosząc o zainteresowanie się naszym mieszkaniem lub
domem. Parkując pojazdy nie zostawiajmy w nich wartościowych
przedmiotów na widoku. Jeśli mamy taką możliwość jedźmy na
cmentarz tramwajem lub autobusem. Pamiętajmy, że wszelkiego
rodzaju urządzenia zabezpieczające stanowią ograniczenie dla
inicjatywy złodzieja.
Kradzież kieszonkowa jest często prowokowana przez zachowanie potencjalnej ofiary. Łatwiej złodziejowi okraść osobę
zamyśloną, niezwracającą uwagi na otoczenie. Zatłoczone
środki komunikacji, duże skupiska ludzi na cmentarzach dają
ogromne możliwości działania kieszonkowcom, dlatego zwracajmy uwagę na nasze torby, portfele, zabierajmy ze sobą tylko
tyle gotówki, ile zamierzamy wydać, płacąc za towar nie pokazujmy zawartości portfela.
st.asp. Piotr Kubicz

STRAŻACKIE WYDARZENIA
1 września – zabezpieczenie miejsca
wypadku na drodze S-5 na wysokości
Wagowa; pomoc Pogotowiu Ratunkowemu w przetransportowaniu
chorego do karetki w Kostrzynie;
neutralizacja plamy oleju przy stacji paliw w Kostrzynie.
2 września – gaszenie pożaru garażu na posesji w Sokolnikach
Gwiazdowskich.
6 września – gaszenie pożaru samochodu osobowego w Brzeźnie.
7 września – zabezpieczenie samochodu osobowego, w którym
nastąpił wyciek gazu.
8 września – gaszenie pożaru traw w Paczkowie.
9 września – wezwanie do rozpoznania zagrożenia gniazda
owadów błonkoskrzydłych w Wiktorowie.
10 września – zabezpieczenie miejsca kolizji drogowej z udziałem dwóch aut osobowych w Kostrzynie na ul. Grunwaldzkiej.
12 września – gaszenie pożaru samochodu osobowego na trasie
DK-92 w Kostrzynie.
15 września – zabezpieczenie miejsca wypadku drogowego
z udziałem dwóch aut osobowych w Kostrzynie na skrzyżowaniu ulic Słowackiego i Mickiewicza; wezwanie do rozpoznania
zagrożenia gniazda owadów błonkoskrzydłych w Wiktorowie.

17 września – wezwanie do rozpoznania zagrożenia gniazda
owadów błonkoskrzydłych w Ignacewie; zabezpieczenie
miejsca lądowania Lotniczego Pogotowia w Sarbinowie.
20 września – zabezpieczenie miejsca wypadku drogowego
z udziałem samochodu osobowego na trasie S-5 na wysokości
Iwna w kierunku Poznania.
21 września – usuwanie wiatrołomów z drogi SarbinowoPaczkowo.
23 września – zabezpieczenie miejsca wypadku drogowego
z udziałem samochodu osobowego na trasie S-5 na wysokości
Kostrzyna.
29 września – pomoc Pogotowiu Ratunkowemu w przetransportowaniu chorego do karetki w Kostrzynie.
Jednostki OSP Kostrzyn i OSP Brzeźno wzbogaciły się o nowych
druhów, którzy po przebytym kursie podstawowym pomyślnie
zdali egzamin i mogą bezpiecznie nieść pomoc potrzebującym.
Tradycyjnie, jak już od wielu lat, nasi druhowie wspólnie z młodzieżą ze szkolnych Kół PCK naszej gminy uczestniczyli
w warsztatach medycznych zorganizowanych w Straduniu od
29 do 30 września br., ucząc się bezpiecznego niesienia pomocy potrzebującym. Druhowie z naszej gminy brali także udział
w Zawodach Strzeleckich w Skrzynkach, gdzie zajęli 5. miejsce.

16 września – w lasach Janowskich odbyła się uroczystość
patriotyczna w 75. rocznicę zrzutu broni i sprzętu dla oddziałów Armii Krajowej w Wielkopolsce. W uroczystości uczestniczyły delegacje i poczty sztandarowe Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kostrzynie, Brzeźnie i Gułtowach. Druhowie
z naszych jednostek dbali również o bezpieczeństwo uczestników uroczystości.

30 września – zabezpieczenie miejsca wypadku drogowego
z udziałem samochodu osobowego i motocyklisty na trasie
DK-92 na skrzyżowaniu dróg w Brzeźnie, osoba poszkodowana została przetransportowana do szpitala; gaszenie pożaru
baraku socjalnego Koła PZW Iwno.
Ryszard Kubiak
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ZBIÓRKA DLA SCHRONISKA
W SKAŁOWIE
„Jeśli możesz podarować komuś odrobinę serca, nie zastanawiaj się ani chwili dłużej...” Po raz kolejny w Markecie „Jana”
w Kostrzynie z okazji Światowego Dnia Zwierząt od 4 do 6 października prowadzona była akcja zbiórki żywności dla podopiecznych ze Schroniska w Skałowie. Łącznie zostało przekazane jedenaście koszy (180,8 kg karmy) dla czworonożnych przyjaciół.
Inicjator zbiórki Artur Szak, dyrektor Marketu Jerzy Włodarczak
oraz cała załoga Marketu „Jana” dziękują serdecznie wszystkim
wspaniałym klientom za hojność i gorące serca.

KRONIKA SPORTOWA
TURNIEJ SIATKARSKICH TRÓJEK
W niedzielę 22 września w Parku
Miejskim w Kostrzynie odbył się
turniej siatkówki plażowej. Drużyny
zagrały w trzyosobowych zespołach,
według zasad obowiązujących podczas gry w piłkę siatkową halową. Do turnieju zgłosiło się
5 drużyn: Walczaki, Chcemy być lepsi, Jest potencjał, Siatkorze
oraz El Peurto Rico.
Turniej rozpoczął się od gry grupowej, w której każda drużyna zmierzyła się z wszystkimi przeciwnikami; następnie
pierwszy zespół zagrał z drugim w finale, trzeci z czwartym
zmierzyli się w walce o brąz, a ostatnia drużyna musiała się

pożegnać z turniejem. Była to najmłodsza trójka, El Puerto Rico.
W walce o trzecie miejsce zmierzyli się Siatkorze z Chcemy być
lepsi. Po ciekawym meczu górą okazała się drużyna Chcemy
być lepsi wygrywając 2:0 (21:10; 21:15) W finale zameldowali
się Walczaki i drużyna Jest potencjał. Po bardzo emocjonującym
i zaciętym meczu zwyciężył team Walczaki, w stosunku 2:1
(21:16; 20:22; 15:12). MVP naszego turnieju wybrano jedyną
dziewczynę grającą w Walczakach, Annę Michalską, prezentującą bardzo wysoki poziom gry.
Szczególne podziękowania chcemy skierować dla Wojciecha
Sieińskiego, który ufundował kiełbaski na grilla dla wszystkich
zawodników.

WRZESIEŃ Z POZYCJI ROWERU...
Ostatni miesiąc dla Walkowiczów obfitował w wydarzenia
sportowe; nie próżnowali również kolarze. W dniu Biegu Pieczonej Pyry, 9 września, kolarski weteran Darek Adamski wybrał
się na kolejną edycję Bike Maratonu MTB, tym razem w Kościerzynie. Darek wystartował na dystansie mistrzowskim
(38 km); na mecie uplasował się na bardzo wysokiej 13. pozycji
open, dającej mu trzecie miejsce w swojej kategorii wiekowej.
Z kolei 15 września w Sławie odbył się kolejny Solid MTB
Maraton. Finał cyklu wzorem ubiegłego roku został rozegrany
nad Jeziorem Sławskim. Wśród blisko 500 zawodników znalazło

się dwóch Walkowiczów: Dariusz Adamski oraz Marcin Burchacki. Obydwaj wystartowali na dystansie mega (45 km). Jako
pierwszy na linii mety zameldował się Marcin z czasem 2:09:17
dającym mu 30. miejsce open, a 10. miejsce w kategorii wiekowej. Na 174. pozycji linię mety przekroczył Darek z czasem
3:01:53 dającym mu 8. miejsce w kategorii.
Tydzień później w Łopuchowie odbył się Gogol MTB Maraton. Na przedostatni etap cyklu wybrał się Marcin Burchacki
startując na dystansie mini (25 km). Zawody ukończył na
32. miejscu z czasem 1:02:44 i 7. miejscem w swojej kategorii.

29
30 września Walkowicze wystartowali w dwóch maratonach
Pucharu Bałtyku oraz Grand Prix Kaczmarek Electric MTB
w Wolsztynie. Drugi etap Pucharu Bałtyku został rozegrany
w Żukowie, do którego wybrał się Darek Adamski broniąc pozycji lidera w swojej kategorii i startując na dystansie mini
(28 km). Przekraczając linię mety na 32. pozycji z czasem 1:15:51

Darek po raz drugi zwyciężył w kategorii wiekowej i umocnił
się na prowadzeniu przed finałem cyklu, który odbędzie się
w Łebie 17 listopada. W Wolsztynie nasi zawodnicy wystartowali na dystansie mega (38 km). Jako pierwszy linię mety przekroczył Marcin z czasem 1:40:48 zajmując 64. miejsce. Arek
ukończył zawody na 135. pozycji z czasem 1:50:18.
Arkadiusz Adamski

WALKOWE WIADOMOŚCI BIEGOWE
Ostatni weekend września upłynął Walkowiczom na biegowych ścieżkach. W sobotę 29 września odbył się IV Pamiątkowski Jabłecznik w miejscowości Pamiątkowo niedaleko
Szamotuł. Trasa biegu wiodła po miejskich drogach i polnych
ścieżkach; początkowo miała liczyć 10 km, jednak w wyniku
licznych powalonych drzew na drodze dystans skrócono do
9 km. Jako pierwszy z Walki Kostrzyn na mecie pojawił się
Marcin, który swoim wynikiem wywalczył wysokie 5. miejsce
w kategorii wiekowej. Jako druga zameldowała się Jowita,

która uzyskała piąty wynik wśród pań i 1. miejsce w kategorii
wiekowej!
W niedzielę 30 września na terenie jeziora Malta odbył się
Bieg Kobiet na dystansie 10,8 km. Ideą tego biegu jest rozpowszechnianie wśród kobiet, jak ważne jest dbanie o swoje
zdrowie i regularne badania. W biegu udział wzięła Monika,
której pokonanie dwóch okrążeń dookoła jeziora zajęło 59 minut
i 23 sekundy. W swojej kategorii wiekowej Walkowiczka zajęła
25. miejsce!

POTRÓJNA KORONA
DLA WALKI KOSTRZYN!
Na niedzielnym półmaratonie w Gnieźnie, czyli 41. Biegu
Lechitów aż 3 osoby z naszego stowarzyszenia ukończyły Koronę Półmaratonów Polskich: Monika, Jowita oraz Remigiusz!
Start biegu miał miejsce w Dziekanowicach, przy Muzeum
Pierwszych Piastów, a trasa 21,097 km poprowadzona była
drogą serwisową przy drodze ekspresowej aż pod samą katedrę
w Gnieźnie. Jako pierwsza na mecie pojawiła się Monika Szał
z nowym, pięknym rekordem życiowym 1:59:27. Następnie na
mecie pojawili się Marcin Otto (2:00:38), Jowita Kruczkowska
(2:02:13) oraz Remigiusz Szymański (2:13:45).
Jowita Kruczkowska

ROWEROWE ZMAGANIA AGROCHEST TEAMU
W sezonie 2018 grupa Agrochest Team wzięła udział
w Mistrzostwach Świata w Varese oraz w ponad 40 maratonach

HURAGAN POBIEDZISKA POKONANY

w różnych częściach Polski. Wisienką na torcie okazał się finałowy wyścig Vienna Life Langteam, który odbył się 29 września
w Kwidzynie. Drużynowo zajęliśmy w tym maratonie drugie
miejsce.
Sukcesy w klasyfikacji indywidualnej: Jonasz Biesiada
na dystansie mini zajął 3. miejsce w kategorii wiekowej M-2.
Na dystansie medio Hubert Spławski i Krzysztof Orlik zajęli
2. miejsce w kategoriach wiekowych M-2 i M-3. Wojciech
Czajka zajął 1. miejsce w kategorii wiekowej M-4. Na dystansie
grand fondo Michał Czapla zajął 1. miejsce w kategorii wiekowej
M-2, a zaraz za nim na miejscu 2. uplasował się Mateusz Laszczyk. Marcin Korzeniowski zajął 1. miejsce w kategorii wiekowej M-3.
To już koniec rowerowych zmagań w 2018 roku. Za nami
pracowity czas, ale wysiłek się opłacił. Do zobaczenia w przyszłym sezonie!

W 10. kolejce meczu Poznańskiej Ligi Międzyokręgowej (grupa wschodnia) doszło do pojedynku nazywanego
małymi derbami powiatu poznańskiego w piłce nożnej. Gospodarz spotkania Huragan Pobiedziska na własnym
boisku został pokonany przez odmłodzony zespół Lechii Kostrzyn 2:3. Zanosiło się na wysoką porażkę zespołu
z Pobiedzisk, gdyż do 87 minuty meczu goście z Kostrzyna prowadzili 0:3, jednak w nerwowej końcówce po doliczeniu 6 minut gospodarze zdołali zdobyć dwie bramki. W zwycięskim meczu gole dla kostrzyniaków strzelili:
J. Akuszewski, R. Jabowski i B. Wasilewski.
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JUBILEUSZOWE SPOTKANIE PRZYJACIÓŁ Z BOISKA
Nie tylko – jak w piosence – trzej przyjaciele z boiska: skrzydłowy, bramkarz i łącznik – ale kompletne drużyny piłkarzy
old-boyów Lechii Kostrzyn i Paczkowa-Siekierek spotkały się
15 września w Kostrzynie, po raz dwudziesty, w meczu towarzyskim. Przyjechali z różnych zakątków Wielkopolski i Pomorza, by tak jak co roku walczyć o zwycięstwo. Mecz rozpoczął
się od kopnięcia piłki przez gościa honorowego spotkania,
Burmistrza Kostrzyna Szymona Matyska, w dowód wdzięczności za udane zmodernizowanie budynku klubowego i zainstalowanie automatycznego nawadniania murawy boiska.

Po 90 minutach gry zwycięstwo odnieśli kostrzyniacy wynikiem 5:1 (3:1), a bramki dla gospodarzy zdobyli: Michał Waligórski, Andrzej Andrzejczak, Jerzy Włodarczak, Tomasz Bastian
i Łukasz Jankowski. Bramka dla gości padła ze strzału samobójczego Łukasza Jankowskiego. Podczas wspólnej kolacji Janusz
Pokorski podziękował prezesowi Lechii Markowi Wojciechowskiemu i jego zastępcy Andrzejowi Korczowi za pomoc w realizacji imprezy sportowej, której uczestnicy obiecali spotkać się
już za rok.
K.M.

KRONIKA SZACHOWA
15 września 2018 roku odbył się Turniej Szachowy z okazji
XV-lecia sekcji szachowej UKS „Płomyk” Nekla. Bardzo dobrze
wypadli w nim młodzi kostrzyńscy szachiści. W grupie do lat
8 Bartosz Banaszak zajął 3. miejsce, natomiast jego brat Szymon
został zwycięzcą grupy zawodników do lat 12, a Marcel Przybylski zajął 8. miejsce.
W tym samym dniu w Poznaniu odbył się Turniej Szachowy
„Witaj Szkoło”. Startująca w nim Jagna Smolińska zajęła
13. miejsce. Wcześniej, 2 września, Jagna wystartowała również
w IV Turnieju Szachów Bieganych w Kórniku. Tutaj zajęła
6. miejsce w grupie juniorów i 1. miejsce wśród dziewcząt.
W dniach 23-30 września w Skorzęcinie odbyły się Eliminacje Strefowe do Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzików.
Startujący w grupie chłopców do lat 13 Filip Łąkowski zajął
11. miejsce.
Piotr Smoliński

OGŁOSZENIA DROBNE
- Kupię mieszkanie w Kostrzynie lub
okolicy, tel. 608 848 737
- Tadar Sp.z o.o. sp.k. z siedzibą
w Swarzędzu Jasinie, ul. Poznańska
53 zatrudni na stanowisko magazyniera w pełnym wymiarze czasu pracy. Praca dwuzmianowa 6 00 -14 00
i 800-1600. CV prosimy przesyłać na
adres e-mail: kadry@tadarpro.pl
- Przyjmę do pracy w gospodarstwie
szkółkarskim na umowę o pracę studentów, pracowników do przyuczenia
oraz emerytów i rencistów, tel.
602 263 794
- Wywóz nieczystości płynnych, tel.
665 879 825

- Absolwentka filologii angielskiej
i niemieckiej udzieli korepetycji, tel.
512 586 533
- HR Consulting Sp. z o.o. sp. k.
(nr ewidencji 439/1a, 439/2, 439/3)
poszukuje kandydatów do pracy.
Umowa o pracę – 18 zł/h – pakowaczka. Oferujemy stabilne zatrudnienie
w międzynarodowej firmie, liczne
szkolenia, branża – artykuły reklamowe. Zapraszamy do kontaktu: tel.
791 839 116 lub 797 292 169, e-mail:
praca@hrconsulting.com.pl
- Sprzedam łubin; słodki, biały, odmiana „Zeus”, cena 7 zł netto/kg, tel.
602 263 794

- 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
- Kupię akordeon; 80, 96, 120 basów,
tel. 661 722 122
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