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SŁOWEM WSTĘPU
Nikomu nie trzeba chyba tłumaczyć, że spotkanie z książką jest jedną z najlepszych przygód, na jakie można się w życiu wybrać. 

Nie potrzeba specjalnego sprzętu, rezerwacji, planowania i pakowania – wystarczy wygodne miejsce i spokój. Każda z nich zabie-
ra nas w miejsca, których rzeczywistość nie może nam zaoferować. Parafrazując cytat Oscara Wilde’a: pokochać literaturę – to 
początek romansu na całe życie. 

Potęga naszej wyobraźni jest właściwie nieograniczona, a kształtują ją przede wszystkim właśnie utwory literackie. Nieważne 
jaki gatunek, poziom artyzmu czy forma. Bowiem, jak powiedziała jedna z naszych noblistek, Wisława Szymborska, czytanie 
książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.

Słowo pisane jest wciąż nieodzownym elementem naszego życia codziennego. Pomimo alarmów i ostrzeżeń o fatalnym stanie 
czytelnictwa w Polsce, w zasadzie nie ma chyba kogoś, kto w ostatnich dniach nie usłyszałby o ogromnym sukcesie polskiej pisar-
ki Olgi Tokarczuk, która decyzją Szwedzkiej Akademii Nauk otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. Nie będzie przesa-
dą stwierdzenie, że informacja ta zdominowała na kilkanaście godzin wszelkie mass media.

Od 2012 roku wrzesień jest miesiącem Narodowego Czytania. Przedłużmy jego trwanie na resztę roku, a także – na resztę życia. 
A w przerwie od literackich doznań zapraszam do lektury „Kostrzyńskiego ABC”!

Natalia Majchrzak
redaktor naczelna

Intensywna inauguracja roku 
kulturalnego 2019/2020

Początkowy miesiąc nowego sezonu 
kulturalnego w naszej gminie obfi tował 
w liczne i cieszące się powodzeniem 

imprezy i uroczystości. Do w pełni udanych zanotować należy 
m.in. organizowany w piątek 13 września przez Ośrodek Pomo-
cy Społecznej rajd rowerowy na trasie Kostrzyn-Glinka Duchow-
na-Buszkówiec-Iwno z metą na terenie Bażantarni. Tutaj na 
pikniku przy ognisku bawili się seniorzy z całej gminy tańcząc 
i śpiewając. Smaczna grochówka oraz muzyka w wykonaniu 
Andrzeja Januchowskiego zachęcały do wspólnej zabawy do 
wieczora, by potem bezpiecznie wrócić do domu.

Kampania wyborcza w pełni widoczna
Na ulicach Kostrzyna i innych miejscowości naszej gminy 

pojawiły się kolorowe plakaty zachęcające do głosowania na 
kandydatów w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej. 
Na żelaznych parkanach, na przydrożnych poręczach komitety 
wyborcze rozwiesiły niezliczoną ilość plakatów z hasłami                
i portretami przyszłych posłów lub senatorów, którzy reprezen-
towali nasz rejon w wyborach do parlamentu.

Duże tempo prac przy tunelu
Budowniczowie tunelu pod nasypem kolejowym ułożyli 

stalowe przęsła na torze od strony miasta i przenieśli się na to-
rowisko od strony osiedla Grunwaldzkiego. W związku z tym 
przez pewien czas będą nieczynne dwa tory od południa stacji 
kolejowej, co powoduje też zmiany w funkcjonowaniu peronu 
nr 2. Widoczny jest też postęp w pracach fi rm drogowych. Roz-
biórka budynku przy ul. Sienkiewicza umożliwi przystąpienie 
do prac, których rezultatem będzie połączenie osiedla Strumia-
ny II z ulicą 3 Maja i przyległymi ulicami. 

Gmina Kostrzyn w albumie
Drewniane kościółki, wiatraki, zagrody chłopskie, zespoły 

folklorystyczne, stroje ludowe, zwyczaje i tradycje kulturalne 
pokazane zostaną w przygotowywanym do druku albumie Wiel-
kopolska z tradycją, który wkrótce trafi  do sprzedaży. Partnerem 
albumu jest 7 gmin samorządowych: Kostrzyn, Miejska Górka, 

Opalenica, Mieleszyn, Kłecko, Krzywiń i Osiek Mały oraz Lo-
kalna Grupa Działania Krajna Złotowska.

Książka o obozie w Konstantynowie
Na rynku wydawniczym ukazało się w 2019 roku kolejne 

wydanie publikacji Marianny Gryni pt: Niemiecki obóz koncen-
tracyjny w Konstantynowie Łódzkim. Znalazły się w nim zezna-
nia dawnych i obecnych mieszkańców Kostrzyna, którzy przeszli 
przez ten obóz: Krystyny Martyni z domu Dutkiewicz, jej siostry 
Ludwiki Żurowicz, córki Stanisława Dutkiewicza, Marii Jaku-
bowskiej, córki Seweryna Kosmowskiego i jej brata Jana Ko-
smowskiego, a także Marii Knichalskiej ze Strumian, córki 
Leona Knichalskiego. Przez ten obóz przeszło ok. 40 rodzin 
kostrzyńskich, które następnie wysyłano na przymusowe roboty 
w głębi Niemiec w latach 1941-1945.

Życzenia i gratulacje dla 96-letniego kombatanta
Jeden z najstarszych mieszkańców naszej gminy, Bolesław 

Szulkowski, pochodzący z Tarnowa, a zamieszkały w Kostrzynie, 
obchodził 22 września jubileusz 96-lecia urodzin. Z tej okazji             
z życzeniami do dziadka zjechała się najbliższa rodzina, wnu-
kowie i prawnukowie, którym jubilat opowiadał o swojej boga-
tej drodze życiowej. Cieszącego się jeszcze dobrym zdrowiem 
kombatanta odwiedzili też przedstawiciele Związku Kombatan-
tów i b. Więźniów Politycznych, którego jest aktywnym człon-
kiem. Dużą radość jubilatowi sprawił dyplom z życzeniami                   
i wyrazami uznania, jaki otrzymał od Burmistrza Gminy Ko-
strzyn Szymona Matyska. Niech nam żyje Jubilat!

Odnowienie zabytkowej kamienicy
Do najciekawszych kamienic w rejonie kostrzyńskiego Ryn-

ku należy niewątpliwie piętrowa kamienica przy wylotowej 
ulicy Kościuszki nr 1. Jej elewacja frontowa wyróżnia się za-
znaczonymi w tynku blankami nad bramą oraz numerem domu, 
a także monogramem D.J. jej pierwszego właściciela, szklarza 
Daniela Jakoba oraz datą powstania budynku 1910. W trakcie 
przeprowadzonych niedawno prac dekarskich obecny właściciel 
zadbał o to, by zachować umieszczony na szczycie budynku 
detal w postaci ceramicznej głowy lwa. Dobry to przykład troski 
o zachowanie zabytkowego charakteru kamienicy na naszej 
starówce.

KOSTRZYŃSKIE AKTUALNOŚCI
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WIADOMOŚCI GMINNE

BUDŻET OBYWATELSKI GMINY KOSTRZYN NA ROK 2020 

POWSTAJE OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI

NOWA NAKŁADKA ASFALTOWA NA DRODZE STRUMIANY–LIBARTOWO

Od 7 do 21 października miesz-
kańcy naszej gminy wybierali pro-
jekty zgłoszone do Budżetu Obywa-
telskiego Gminy Kostrzyn. Wyniki 

głosowania opublikujemy na łamach listopadowego numeru 
„Kostrzyńskiego ABC”.

Ostateczna lista zadań, na które moż-
na było oddać głos w konsultacjach przed-
stawia się następująco:

- zadania wybrane do głosowania                 
w kategorii zadania duże: budowa dwóch 
boisk do piłki miejskiej na terenie Kostrzyna; „Łyczek wody 
dla ochłody” – zdroje wody pitnej w Kostrzynie; automatycz-
ne punkty zbierania butelek; plaża miejska w Kostrzynie; sieć 
edukacyjnych radarowych wyświetlaczy pomiaru prędkości na 

terenie gminy Kostrzyn; Siekierki Stadion – budowa górki 
saneczkowej ze zjeżdżalnią i elementami do wspinaczki; mo-
dernizacja gminnych stref aktywności dla dzieci i dorosłych 
w Gwiazdowie, Siedleczku, Węgierskim, Skałowie, Klonach, 
Trzeku, Czerlejnku oraz Drzązgowie; piesza ścieżka edukacyj-
na w Siekierkach Wielkich.

- zadania wybrane do głosowania                   
w kategorii zadania małe: doposażenie 
jednostki OSP Kostrzyn; doposażenie 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnie; 
ławka multimedialna w Parku Miejskim; 

pierwszy w Kostrzynie zjazd linowy dla dzieci – tyrolka; zakup 
monitorów interaktywnych do świetlicy w celu rozwoju dzieci 
i młodzieży (zadanie wycofane przez wnioskodawcę); strefa 
sportu i rekreacji na boisku w Siekierkach Wielkich.

Przy placu Kurdeszowym od strony ulicy Wrzesińskiej po-
wstaje „Strefa Aktywności Każdego Wieku” w ramach programu 
Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w Kostrzynie. W ramach 
programu zainstalowane zostaną elementy siłowni zewnętrznej 

(biegacz wolnostojący, wioślarz, orbitrek, wycisk górny), urzą-
dzenia fi tness dla dzieci (wahadło + pajacyk, biegacz podwójny), 
a także elementy zabawkowe (betonowe stoły do gry w tenisa 
stołowego oraz w szachy, domek na drzewie, park linowy, stóp-
ki pólkole, linarium pałąk). Ponadto teren zostanie ogrodzony 
oraz wyposażony w ławki z oparciem, stojaki na rowery oraz 
nowe nasadzenia.

Otwarta Strefa Aktywności (OSA) dofi nansowana jest przez 
Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu rozwoju małej 
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopoko-
leniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019. 
Całkowita wartość inwestycji: 119 400,00 zł, kwota dofi nanso-
wania ze środków FRKF: 50 000,00 zł.

W czwartek 10 października podpisano umowę z Zakładem 
Drogowo-Transportowym Sławomir Begier na „Przebudowę 
dróg dojazdo wych do gruntów rolnych na drodze gminnej Stru-
miany-Libartowo”. W ramach realizacji inwestycji zostanie 
wykonana nakładka asfaltowa oraz utwardzenie pobocza.                     
W podpisaniu umowy brali udział Burmistrz Gminy Kostrzyn 

Szymon Matysek wraz z Zastępcą Waldemarem Biskupskim, 
Radny Piotr Kotarski, przedstawiciel wykonawcy Sławomir 
Begier oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Kostrzynie. Gmi-
na Kostrzyn pozyskała na ten cel 217 600 złotych z Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych. Koszt realizacji zadania to 282 000 
złotych.
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POZNAŃSKA KOLEJ METROPOLITALNA TAKŻE DO WRZEŚNI

RADNI NA TERENIE BUDOWY TUNELU
Na zaproszenie Burmistrza Szymona Matyska Radni Rady 

Miejskiej uczestniczyli 3 października w spotkaniu z wykonaw-
cami i inspektorami budowy tunelu z układem drogowym. 
Podczas spotkania przedstawione zostało zaawansowanie prac 
wykonawczych. Omówiono bieżące sprawy i problemy oraz 
nakreślono najbliższy harmonogram realizacji inwestycji.                    
W spotkaniu uczestniczyło 13 radnych.

BEZPIECZNIEJ NA HALI SPORTOWEJ
Sala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 2 im. E. Estkow-

skiego w Kostrzynie zyskała nowe materace ochronne na wy-
stające elementy trybun. Celem materaca osłonowego jest za-
bezpieczenie powierzchni narażającej użytkownika na kontuzje 
podczas aktywności sportowej.

INWESTYCJE W GMINIE KOSTRZYN

Postępy w budowie tunelu wraz z układem drogowym oraz przedszkola publicznego.

30 września w Urzędzie Miejskim w Kostrzynie odbyło się 
spotkanie dotyczące przedłużenia linii Poznańskiej Kolei Me-
tropolitalnej do Wrześni.

W 2018 rok u zostały uruchomione pierwsze połączenia                   
w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) – projektu 
zainicjowanego przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań, a fi -
nansowanego wspólnie przez Samorząd Województwa Wielko-
polskiego, Powiat Poznański, Miasto Poznań i samorządy 

gminne zlokalizowane wzdłuż linii PKM. Na lata 2019-2020 
przypada realizacja drugiego etapu włączania wojewódzkich 
przewozów pasażerskich do systemu połączeń Poznańskiej 
Kolei Metropolitalnej na kolejnych pięciu liniach.

We wrześniu br. linia PKM została wydłużona do stacji Ko-
strzyn Wlkp. Obecnie trwają ostatnie rozmowy, których efektem 
będzie uruchomienie połączeń Poznańskiej Kolei Metropolital-
nej na linii Poznań Główny-Września wraz z wprowadzeniem 
przez PKP PLK SA nowego rozkładu jazdy na rok 2020.

W spotkaniu w Kostrzynie uczestniczyli Burmistrz Miasta                
i Gminy Nekla Karol Balicki, Zastępca Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Września Karol Nowak, przedstawiciele Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Wielkopolskiego, Urzędu Miasta i Gminy 
Swarzędz, Starostwa Powiatowego we Wrześni oraz Burmistrz 
Gminy Kostrzyn Szymon Matysek i Zastępca Burmistrza Gminy 
Kostrzyn Waldemar Biskupski. Prezentację dotyczącą szczegóło-
wych rozwiązań związanych z uruchomieniem Poznańskiej Kolei 
Metropolitalnej na linii Poznań Główny-Września przedstawił dr 
Bogdan Frąckowiak, Pełnomocnik Zarządu Stowarzyszenia Me-
tropolia Poznań ds. Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.
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PKM JEDZIE DO GUŁTÓW!
10 października w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Wielkopolskiego Burmistrz Szymon Matysek podpisał porozu-
mienie, na mocy którego pociągi Poznańskiej Kolei Metropoli-
talnej od stycznia 2020 roku mają jeździć do stacji Września,             
a więc również do stacji PKP Gułtowy. To kolejny etap wpro-
wadzania PKM na linii E20.

– To kolejny etap prowadzonej przez nas szerokiej polityki 
transportowej – powiedział Burmistrz Szymon Matysek. – Od 
stycznia PKM obejmie także stację PKP Gułtowy. Zgodnie                      
z prowadzonymi rozmowami z Urzędem Marszałkowskim mamy 
wstępne zapewnienie, że od nowego rozkładu jazdy wszystkie 
pociągi Kolei Metropolitalnej będą zatrzymywały się na Stacji 
PKP Gułtowy. Obecnie ze względu na modernizację linii E20 
było to niemożliwe. Przed nami jeszcze wspólnie z powiatem 
poznańskim budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego             
w Gułtowach wraz ze ścieżką Gułtowy-Siedlec, która jest                             
w zaawansowanej fazie projektowej. To wszystko ma na celu 
poprawę komunikacji i zachęcanie mieszkańców do korzystania 
z transportu publicznego.

W podpisaniu porozumienia uczestniczyli także Wojciech 
Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Jan 
Grabkowski, Starosta Poznański, Jacek Jaśkowiak, Prezydent 
Poznania, Tadeusz Czajka, Wójt Tarnowa Podgórnego reprezen-
tujący Stowarzyszenie Metropolia oraz Karol Balicki, Burmistrz 
Nekli, Marian Szkudlarek, Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz, 
Karol Nowak, Zastępca Burmistrza Wrześni i Dionizy Jaśnie-
wicz, Starosta Wrzesiński.

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU W DNIU WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Jak co roku w dniach 31 października i 1 listopada wprowa-

dzone zostaną ograniczenia w rej onie 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 przewidzia-
no parking po prawej stronie ul. Cmentarnej (wzdłuż drogi 
krajowej nr 92);

- z uzyskanych informacji, na terenie prywatnym właściciele 
działki zlokalizowanej między ulicami Cmentarną a Mickie-

wicza 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; 

- na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza z ul. Okrężną i ul. Słowac-
kiego wprowadzono zmianę 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 jednokie-
runkową 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 lokali-
zację 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 28 listopada 2018 
roku w sprawie opłaty targowej na rok 
2019, sprzedaż na stanowiskach przy 
cmentarzach może odbywać się w dniach 
od 29 października do 1 listopada 2019 
roku. Inkasentem opłaty targowej jest 
zarządzający targowiskiem miejskim. 
Miejsca handlowe będą w widoczny 
sposób oznakowane.

W dniu 26 października 2019 roku               
w godzinach otwarcia targowiska będzie 
zamknięta dla ruchu kołowego ulica Piasta 
na odcinku od Półwiejskiej do Wielkopol-
skiej.
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PARKING PRZY UL. DWORCOWEJ PŁATNY OD 1 PAŹDZIERNIKA

76. ROCZNICA ZRZUTU BRONI I SPRZĘTU DLA ODDZIAŁÓW AK W JANOWIE

80. ROCZNICA AGRESJI ZSRR NA POLSKĘ
17 września, w 80. rocznicę agresji ZSRR na Polskę, na 

Rynku władze samorządowe: Burmistrz Szymon Matysek, Za-
stępca Burmistrza Waldemar Biskupski, a także Przedstawiciele 
Związku Sybiraków i Kombatantów, regionalista Kazimierz 
Matysek oraz licznie zgromadzona młodzież ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 w Kostrzynie złożyli 
kwiaty i zapalili znicze pod Pomnikiem Pomordowa nych.

Informujemy, że za postój pojazdów na parkingu znajdującym 
się przy ulicy Dworcowej (przy budynku Urzędu Miejskiego) 
od 1 października 2019 pobierane są opłaty.

Zgodnie z regulaminem parkowanie pojazdu w dniach: po-
niedziałek 800-1700, od wtorku do piątku od 700 do 1600 w czasie 
do 1 godziny od momentu wjazdu na parking i pobrania biletu 
z parkomatu jest bezpłatne. Każda kolejna rozpoczęta godzina 
płatna 2 zł.

Prosimy pamiętać, że wjazd i wyjazd z parkingu odbywa się 
na po dstawie pobranego biletu.

15 września w lesie w Janowie odbyła się uroczystość upa-
miętniająca 76. rocznicę zrzutu broni i sprzętu dla oddziałów 
Armii Krajowej. W uroczystości wzięły udział władze samorzą-

dowe gminy Kos trzyn na czele z Burmistrzem Szy-
monem Matyskiem, Zastępcą Burmistrza Waldemarem 
Biskupskim oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej 
Grzegorzem Banaszakiem, a także władze samorzą-
dowe Gminy Dominowo, Miasta i Gminy Środa 
Wielkopolska, Gminy Nekla oraz przedstawiciele 
Nadleśnictwa Czerniejewo. Swoją obecnością za-
szczycił także Wicemarszałek Województwa Wielko-
polskiego Wojciech Jankowiak. Uroczystość rozpo-
częła msza święta, której przewodniczył ksiądz 
dziekan Ireneusz Rachwalski. Dla uczczenia pamięci 
poległych w lesie janowskim podczas akcji zrzutowej 
major Artur Chlebowski odczytał Apel Poległych,                
a kompania honorowa 33 Bazy Lotnictwa Transpor-

towego z Powidza oddała salwę honorową. Na zakończenie 
złożono kwiaty pod kapliczka Jezusa Frasobliwego, a poczty 
sztandarowe złożyły pokłon.
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JUBILEUSZ PAR MAŁŻEŃSKICH
Uprzejmie informujemy, że 22 listopada 2019 roku odbędzie się uroczyste spotkanie par małżeńskich, obchodzących w tym 

roku jubileusz 60-lecia, 50-lecia i 25-lecia pożycia małżeńskiego. Uroczystość odbędzie się w restauracji „U Krzysztofa” przy                
ul. Grunwaldzkiej w Kostrzynie. Jubilaci otrzymają pisemne zaproszenia, jednakże w przypadku nie otrzymania zaproszenia do 
dnia 8 listopada prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim pod numerem telefonu: 61 8-178 565 wew. 49. 

MISTRZOSTWIE POLSKIEJ 
UNII KARATE

RAFAŁ WAGNER W KOSTRZYŃSKIM 
MAGISTRACIE

2 października w Urzędzie Miejskim mieliśmy przyjemność 
gościć Rafała Wagnera, mieszkańca naszego miasta, który                       
z powodzeniem startuje w zawodach Modeli Latających klasy 
F1A Standard. Mieszkaniec Kostrzyna ma na koncie Puchar 
Polski z kwietnia tego roku, a także tytuł Drużynowego Wice-
mistrza Polski z 13 lipca, wywalczony na lotnisku w Trzcińcu. 
Podczas spotkania dowiedzieliśmy się więcej o tej dyscyplinie 
sportu oraz o tym, jak wiele czasu t rzeba poświęcić, by przygo-
tować się do takich zawodów. Gratulujemy dotychczasowych 
osiągnięć i życzymy kolejnych sukcesów!

23 września do Urzędu Miejskiego              
w Kostrzynie zawitał Jakub Pietrucha, aby 
opowiedzieć o Mistrzostwach Polskiej 
Unii Karate, które odbyły się 21 września 
w Środzie Wielkopolskiej. W Mistrzo-
stwach brało udział 46 klubów z całej 
Polski, w tym także z naszej gminy.

Jakub Pietrucha (Kuzi Sport) zajął              
1. miejsce w Kumite ind. U21 +84 kg. 
Jakub Dudzik (Kuzi Sport) oraz Jan La-
skowski (Kuzi Sport) wraz z kolegami              
z klubu zajęli 1. miejsce w kumite druży-
nowym kadetów, po bardzo emocjonują-
cym fi nale. Wojciech Niedziela (Dynamic 
Poznań) zajął 3. miejsce w kata ind. ka-
detów. Warto dodać, że Klub Kuzi Sport 
w klasyfi kacji generalnej zajął 3. miejsce 
wśród wszystkich klubów startujących             
w tych Mistrzostwach. Serdecznie gratu-
lujemy i życzymy dalszych sukcesów.
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WICEMISTRZYNI ŚWIATA
NATALIA KOPIELSKA W URZĘDZIE!

2 października w kostrzyńskim magistracie na zaproszenie 
Burmistrza Gminy Kostrzyn Szymona Matyska gościła wywo-
dząca się z naszej gminy Natalia Kopielska. 

Natalia w czerwcu na mistrzostwach Polski w akrobatyce 
powietrznej wywalczyła drugie miejsce, a na początku września 
na hiszpańskiej Ibizie zdobyła tytuł wicemistrzyni świata                       
w zawodach „POSA – Aerial Sport World Championship”. 

Natalii serdecznie dziękujemy za ciekawe spotkanie, gratu-
lujemy sukcesów i życzymy kolejnych tak ws paniałych osią-
gnięć!

Z Natalią Meller, Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn, 
rozmawiali Małgorzata Kemnitz i Łukasz Szał z Wydziału Oświaty, Promocji i Sportu 

Urzędu Miejskiego w Kostrzynie.

ROZMOWA „NA STRONIE”

MK/ŁS: Dzień dobry Natalio, w poniedziałek 3 czerwca 
miała miejsce I sesja wybranej pod koniec maja drugiej kadencji 
Młodzieżowej Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn. Kto wszedł               
w skład nowej rady i jaki jest podział waszych obowiązków?

NM: Dzień dobry, bardzo serdecznie dziękuję za możliwość 
udzielenia wywiadu. W skład naszej rady wybrano 13 radnych, 
szkoły w Kostrzynie reprezentują: Zofia 
Biskupska, Marta Kujawa, Jan Giel i Milena 
Wąsik, szkołę w Brzeźnie Oliwia Balcerek 
oraz Martyna Obarska, przedstawicielkami 
szkoły z Czerlejna są Weronika Czerniak                
i Kornelia Łyszczarz, Gułtowy reprezentuje 
Joanna Klasa, w Iwnie na Młodzieżowych 
Radnych zostali wybrani Makary Michalak 
i Michał Rosół, Siekierki reprezentuje Iga 
Paprocki, a przedstawicielstwo młodzieży 
spoza szkół w naszej gminie przypadło mnie. 
Podczas pierwszej sesji odbyły się wybory 
na Przewodniczącego Młodzieżowej Rady, 
Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza. 
Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miej-
skiej Gminy Kostrzyn zostałam ja, co bardzo 
mnie ucieszyło, radni zaufali mi ponownie             
i mogę razem z nimi działać na rzecz naszej 
młodzieży oraz gminy. Wiceprzewodniczącą 
została Oliwia Balcerek, a Sekretarzem Mi-
lena Wąsik.

MK/ŁS: Przypomnij nam proszę działania 
Młodzieżowej Rady w poprzedniej kadencji?

NM: Miałam przyjemność być również w poprzedniej ka-
dencji Młodzieżowej Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn, a z bie-
giem czasu zostać jej Przewodniczącą. Poprzednia kadencja 
rozpoczęła Dzień z Zawodem, który okazał się być bardzo dobrą 
oraz ważną inicjatywą dla młodzieży w wieku gimnazjalnym. 
Bardzo się cieszyliśmy, że Dzień z Zawodem został dobrze 
odebrany wśród młodzieży. Pracowaliśmy również jako współ-
organizatorzy wielu eventów. Pierwsza kadencja Młodzieżowej 

Rady była bardzo ważnym krokiem do rozpoczęcia inicjatyw, 
które możemy teraz poszerzać.

MK/ŁS: Jakie plany macie do zrealizowania w tej kadencji?
NM: Nie chcielibyśmy zapeszyć wszystkiego, aczkolwiek 

na pewno chcemy dalej prowadzić Dzień z Zawodem połączony 
z Mini Targami Szkół. Udała nam się już akcja zbierania nakrę-

tek dla Ignasia podczas Malinowego Lata,               
z czego się bardzo cieszymy. Chcielibyśmy 
udzielać się charytatywnie, jak również robić 
różnego rodzaju spotkania z młodzieżą oraz 
mniejszymi mieszkańcami naszej gminy. 
Pomysłów jest mnóstwo!

MK/ŁS: Wszyscy Młodzieżowi Radni są 
uczniami szkół podstawowych i ponadpod-
stawowych, jak udaje wam się pogodzić 
obowiązki?

NM: Niestety jest to ciężkie, lecz dajemy 
radę. Komunikujemy się przez telefony, robi-
my spotkania, nie bez znaczenia jest też 
kontakt internetowy. Jeśli radny jest nieobec-
ny, otrzymuje informacje od innego radnego. 

MK/ŁS: Czym poza obowiązkami szkol-
nymi oraz wynikającymi z pełnienia funkcji 
przewodniczącej młodzieżowej rady się zaj-
mujesz?

NM: Jestem uczennicą szkoły średniej 
Technikum Poligrafi czno-Administracyjnego, 
gdzie kształcę się w zawodzie: technik orga-
nizacji reklamy. Udzielam się w życiu szkol-

nym, właśnie niedługo startuję w wyborach na przewodniczącą 
mojej szkoły. Działam również charytatywnie. Jestem Radną              
w Poznaniu, a ponadto pracuję jako kelnerka. Może niektórzy 
pomyślą, że to sporo. Jak dla mnie nie, bardzo lubię, kiedy              
w moim życiu się coś dzieje i mogę czegoś ciekawego doświad-
czyć. Mimo tylu funkcji jakich pełnię, w każdą z nich staram się 
wkładać 100% siebie.

MK/ŁS: Dziękujemy za rozmowę.
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Z OBRAD RADY
XIII sesja Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn odbyła się 23 września 2019 roku, radni podjęli uchwały w sprawie:

- zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagra-
dzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu 
prowadzonych przez Gminę Kostrzyn – z uwagi na zmianę 
ustawy Karty Nauczyciela wprowadzono dodatek funkcyjny 
z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy lub oddzia-
łu przedszkolnego w kwocie 300,00 zł miesięcznie;

- kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrud-
nionych w placówkach oświatowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Kostrzyn – ustawa Karta Nauczy-
ciela nakłada obowiązek ustalenia przez Radę Miejską kryte-
riów i trybu przyznawania nagród, z uwzględnieniem podzia-
łu środków na nagrody organów prowadzących i dyrektorów 
szkół, poprzednia uchwała w tej sprawie była podjęta w 2012 
roku, zaistniała potrzeba doprecyzowania trybu i kryteriów 
przyznawania nagród;

- przyjęcia gminnego programu wspierania edukacji uzdolnio-
nych uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodsta-
wowych, zamieszkałych na terenie gminy Kostrzyn – ustawa 
o systemie oświaty umożliwia wspieranie edukacji uzdolnio-
nych uczniów na podstawie tworzenia programów lokalnych 
lub regionalnych: wyróżnianie uczniów ze szczególnymi 
osiągnięciami w dziedzinie naukowej, artystycznej i sportowej. 
Poprzedni program uchwalony w 2016 roku kierowany był do 
uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponad-
gimnazjalnych zamieszkałych na terenie gminy Kostrzyn.                
W wyniku reformy oświaty i likwidacji gimnazjów konieczne 
stało się dostosowanie zapisów Programu do stanu faktyczne-
go i zmiany nazewnictwa typu szkół;

- przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium w ramach 
gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych 
uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, 
zamieszkałych na terenie gminy Kostrzyn – w związku                           
z przyjęciem gminnego programu wspierania edukacji uzdol-
nionych uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpod-

stawowych, zamieszkałych na terenie gminy Kostrzyn,                       
w którym wskazano na jeden ze sposobów działania polega-
jący na przyznawaniu stypendiów dla uczniów zdolnych, na-
leży w drodze uchwały określić regulamin przyznawania 
stypendium. Regulamin określa zasady przyznawania stypen-
diów dla uczniów mogących wykazać się szczególnymi osią-
gnięciami naukowymi, sportowymi lub artystycznymi. Przy-
znane stypendium w formie pieniężnej stanowi dowód uznania 
za szczególne osiągnięcia ucznia i działa motywująco do 
dalszego zdobywania wiedzy i rozwijania uzdolnień;

- zmian w budżecie gminy Kostrzyn na 2019 rok – dochody 
budżetu zwiększono o kwotę 1 245 000,00 zł, do kwoty                    
86 505 264,73 zł, wydatki budżetu zwiększono o kwotę                      
1 245 000,00 zł do kwoty 91 003 515,29 zł;

- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kostrzyn 
na lata 2019-2027, w związku ze zmianą budżetu dokonano 
zmian w WPF;

- uchwalenia aktualizacji „Wieloletniego planu rozwoju i mo-
dernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyj-
nych na lata 2017-2021” – w związku z tym, iż wystąpiły 
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, aktualizacja wynika 
ze zmian uchwalonych do 5września 2019 roku. Wystąpienie 
zmian w wieloletnim planie spowodowało konieczność uak-
tualnienia planu będącego w toku realizacji.

Ponadto w porządku obrad sesji pojawiła się informacja                   
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kostrzyn za I półrocze 
2019 roku oraz informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej 
Gminy Kostrzyn oraz Burmistrza Gminy Kostrzyn o oświadcze-
niach majątkowych złożonych za rok 2018.

Więcej na www.kostrzyn.wlkp.pl (zakładka BIP).
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Z TEKI REGIONALISTY - Kazimierz Matysek o historii 

SPRAWCY I OFIARY ZBRODNI HITLEROWSKICH 
W JESIENI 1939 ROKU W KOSTRZYNIE

18 października 1939 roku miała miej-
sce kolejna fala aresztowań mieszkańców 
Kostrzyna, Nekli i okolic na podstawie listy 
proskrypcyjnej sporządzonej przy udziale 
miejscowych działaczy mniejszości nie-
mieckiej. W Kostrzynie udział w sporzą-
dzaniu tej listy brali Niemcy od wielu lat 
zamieszkali w naszym mieście i dobrze 
znani Polakom. Lista zawierała 30 na-
zwisk. Prawie wszyscy aresztowani byli 
działaczami gospodarczymi bądź społecz-
nymi różnych organizacji, zwłaszcza 
Związku Harcerstwa Polskiego, Kurkowe-
go Bractwa Strzeleckiego, Związku Po-
wstańców Wielkopolskich, Towa-
rzystwa Gimnastycznego „So-
kół”. Sprawcami sporządzającymi 
tą zbrodniczą listę polskich ofi ar 
– jak ustaliła Okręgowa Komisja 
Zbrodni Hitlerowskich w Pozna-
niu – byli: Bruno Smolny, urodzo-
ny w 1892 roku, zamieszkiwał               
w Kostrzynie od 1922 roku, pry-
watny lekarz weterynarii, jeden                       
z przywódców miejscowej mniej-
szości niemieckiej; po wkrocze-
niu wojsk niemieckich komisa-
ryczny burmistrz miasta; Marga-
rete Nachtigal, urodzona w 1885 
roku, nauczycielka w Publicznej 
Szkole Powszechnej w Kostrzynie, w śro-
dowisku nauczycielskim uważana za 
szpiega, miała decydujący głos przy spo-
rządzaniu listy „niebezpiecznych Pola-
ków”; Erhard Seel, urodzony w 1898 roku, 
prowadził od 1924 roku warsztat kołodziej-
skiej w Kostrzynie, aktywny przed                              
i w czasie egzekucji na Rynku. Aktywnymi 
podżegaczami byli też: Paul Reich, rzeźnik 
i Gustaw Huth, blacharz samochodowy.

Aresztowania Polaków fi gurujących 
na liście proskrypcyjnej w Kostrzynie 
przeprowadzali członkowie policji po-
mocniczej (Hilfspolizei). Christian Pöhler, 
syn osadników niemieckich z Wróblewa, 
urodzony w 1918 roku w Kostrzynie, 
natychmiast po wkroczeniu wojsk nie-
mieckich wstąpił do Hilfspolizei, gdzie 
okazał się wyjątkowo okrutnym w stosun-
ku do Polaków. W tym też charakterze brał 
udział – z starszym bratem Wilhelmem 
– w zamordowaniu 14 września 1939 roku 
Stanisława Matyska, sekretarza Zarządu 

Miejskiego w Kostrzynie. Wilhelm Pöh-
ler, syn osadników niemieckich z Wróble-
wa, urodzony w 1911 roku w Kostrzynie, 
wstąpił do policji pomocniczej razem                   
z bratem Christianem i również w stosun-
ku do ludności polskiej wykazywał szcze-
gólne okrucieństwo. W marcu 1940 roku 
zajął 40-hektarowe gospodarstwo przeby-
wającego w obozie jenieckim Wacława 
Karalusa, wysiedlając jego żonę z troj-
giem dzieci do Generalnej Guberni. Wil-
helm Tonn, urodzony w 1915 roku, rów-
nież jako członek policji pomocniczej                
w sposób brutalny wykazywał swą niena-

wiść do Polaków. Georg Huth, syn bla-
charza samochodowego Gustawa, urodzo-
ny w 1906 roku w Kostrzynie jako członek 
Hilfspolizei wykazywał szczególną nie-
nawiść do Polaków. Wilhelm Theurer, 
urodzony w 1921 roku w Kostrzynie, 
także od razu wstąpił do Hilfspolizei                       
i w tej funkcji znęcał się nad Polakami.

Wyżej wymienieni doskonale wiedzie-
li, w jakim celu dokonuje się aresztowań 
Polaków fi gurujących na liście proskryp-
cyjnej. Znajdowali się na niej: Franciszek 
Namysł, urodzony w 1880 roku, kupiec, 
właściciel majątku Tarnowo; Antoni Pa-
cholski, urodzony w 1893 roku, właściciel 
nieruchomości i warsztatu rzeźnickiego   
w Kostrzynie; Jan Okarma, urodzony                  
w 1987 roku, właściciel nieruchomości             
i restauracji w Kostrzynie; Dionizy Mi-
kietyński, urodzony w 1881 roku, właści-
ciel nieruchomości i oberży w Kostrzynie; 
Jan Nowotarski, urodzony w 1896 roku, 
kierownik Publicznej Szkoły Powszechnej 

w Kostrzynie; Konrad Goćwiński, urodzo-
ny w 1907 roku, nauczyciel tejże szkoły; 
Marian Gierula, urodzony w 1897 roku, 
nauczyciel tejże szkoły; Ludwik Świer-
kowski, urodzony w 1887 roku, prowadził 
biuro pisania podań w Kostrzynie; Waw-
rzyn Kubacki, urodzony w 1907 roku, 
właściciel nieruchomości i składnicy 
opałowej w Kostrzynie; Czesław Bor-
hardt, urodzony w 1889 roku, właściciel 
wytwórni sztucznego miodu w Kostrzy-
nie; Kazimierz Haupa, urodzony w 1903 
roku, dyrektor banku „Kasa Oszczędno-
ści” w Kostrzynie; Władysław Sikorski, 

urodzony w 1910 roku, robot-
nik z Kostrzyna; Kazimierz 
Wojtkowiak, urodzony w 1911 
roku, robotnik z Kostrzyna; 
Antoni Domański, urodzony             
w 1881 roku, właściciel nieru-
chomości i warsztatu koło-
dziejskiego; Edmund Draheim, 
urodzony w 1901 roku, pie-
karz, prowadził restaurację 
dworcową w Kostrzynie; Ma-
rian Winowicz, urodzony                
w 1894 roku, właściciel sklepu 
„Bazar” w Kostrzynie; Zyg-
munt Świerkowski, urodzony 
w 1882 roku, właściciel nieru-

chomości, mistrz stolarski, wiceburmistrz 
miasta Kostrzyna; Maksymilian Żurom-
ski, urodzony w 1879 roku, emerytowany 
podreferendarz Policji Państwowej; 
Franciszek Pielucha, urodzony w 1900 
roku, piekarz ze Skałowa; Florian Piątek, 
urodzony w 1900 roku, kierownik szkoły 
w Klonach; Tadeusz Widelicki, urodzony 
w 1882 roku, kierownik Szkoły w Iwnie; 
Ignacy Wróblewski, urodzony w 1890 
roku, kierownik Szkoły w Nekli; Gerhard 
Linke, urodzony w 1910 roku, nauczyciel 
tejże szkoły; Władysław Kryślak, urodzo-
ny w 1888 roku, zastępca komendanta 
Policji Państwowej w Nekli; Franciszek 
Kasprzyk, urodzony w 1913 roku, stolarz 
z Brzeźna; Jan Nowak, urodzony w 1881 
roku, kierownik tartaku w Nekli; Ignacy 
Glabisz, urodzony w 1901 roku, dyrektor 
Zarządu Dóbr Majętności hr. Mielżyńskie-
go z Iwna; Feliks Walkowiak, urodzony 
w 1900 roku, zastępca naczelnika stacji 
PKP w Nekli; Leon Pacholski, urodzony 

Oddział Wehrmachtu na kostrzyńskim Rynku.
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w 1904 roku, właściciel sklepu rzeźnic-
kiego w Kostrzynie, Zwolniony przez 
Standgericht (Sąd Doraźny), a jednak za-
mordowany 4 listopada 1939 roku w lesie 
w Węgierskiem; Stanisław Janiszewski, 
urodzony w 1884 roku, właściciel warsz-
tatu ślusarskiego w Kostrzynie, zwolniony 
przez Standgericht, a jednak zamordowany 
dnia 4 listopada 1939 roku w lesie w Wę-
gierskiem. Ponadto Roman Tomaszewski, 
urodzony w 1900 roku, właściciel zakładu 
blacharsko-dekarskiego, po powrocie                  
z wojny 30 października został aresztowa-
ny i bez sądu wraz z wyżej wymienionymi 
zamordowany 4 listopada 1939 roku                     
w lesie w Węgierskiem.

Wszystkich trzydziestu trzymano pod 
strażą członków Hilfspolizei w areszcie 
miejskim w Kostrzynie przy ul. Poznań-
skiej nr 21 (dawna strażnica), do którego 
rodziny donosiły pożywienie i ciepłą 
odzież. 19 października 1939 roku robot-
nicy polscy pod nadzorem członków poli-
cji pomocniczej musieli wyko-
pać duży dół o wymiarach 
około 4x15 m pod murem 
cmentarnym na polu użytko-
wanym przez rolnika Jana 
Mikołajczaka. Wiadomość                 
o tym zaniepokoiła mieszkań-
ców, rozpoczęły się bezsku-
teczne interwencje rodzin                     
u miejscowych volksdeut-
schów. Tego samego dnia                 
na Rynku przy nieruchomości 
nr 13 Niemcy kazali ustawić 
dwa wozy ze słomą: jeden                    
z gospodarstwa Coellego                      
z Gwiazdowa, a drugi z gospo-
darstwa Leplawych z Kostrzyna. 

W piątek 20 października 1939 roku 
około godziny 1400 z kierunku Środy 
Wlkp. wjechały na Rynek dwa autobusy 
z 40 uzbrojonymi żołnierzami i samochód 
ciężarowy z podkładami kolejowymi, 
które ustawiono pionowo przy wozach ze 
słomą. Podkłady te miały liczne, świeże 
ślady krwi. Niewątpliwie były więc one 
użyte również jako kulochwyty przy pu-
blicznym rozstrzelaniu 29 Polaków tego 
samego dnia rano na rynku w Środzie. 
Autobusy zaś przewiozły oddział Einsatz-
kommanda 15/VI der Sicherheitspolizei, 
utworzony we Frankfurcie nad Odrą.

Pod strażą funkcjonariuszy wspomnia-
nej komendy przeprowadzanoz aresztu 
miejskiego trójkami w asyście uzbrojo-
nych żołnierzy 30 Polaków ulicami Po-
znańską i Dworcową do Domu Katolic-
kiego przy ul. Dworcowej 8. W sali tego 
domu na pierwszym piętrze Standgericht 
(„sąd doraźny”) des Einsatzkomannde              
15/VI der Sicherheitspolizei pod przewod-

nictwem SS-Sturmbannführera Franza 
Sommera skazał 28 z tych Polaków na 
śmierć. Leon Pacholski i Stanisław Jani-
szewski zostali przez Standgericht zwol-
nieni. Po trwającej około pół godziny 
„rozprawie” 28 skazanych Polaków za-
prowadzono na podwórze nieruchomości 
Rajewskich przy Rynku 12. Tam kazano 
im zdjąć wierzchnią odzież i złożyć do 
kapeluszy cenne rzeczy osobiste. Jeden              
z nich zemdlał. Następnie z podwórza na 
Rynek przed wozy ze słomą wyprowadzo-
no kolejne dwie grupy po dziesięciu                
i w końcu ośmiu „skazanych” celem do-
konania publicznych egzekucji. Pluton 
oddawał salwę, a dowodzący nim ofi cer 
dobijał z rewolweru tych, którzy dawali 
znak życia. Po rozstrzelaniu pierwszej 
grupy ciała odwieziono na przygotowa-
nych na polecenie Brunona Smolnego 
wozach do wykopanego pod murem 
cmentarnym dołu. To samo uczyniono                 
z drugą i trzecią grupą, przy czym do 

wkładania ciał na wozy i do składania do 
dołu zostali zmuszeni Polacy: Ludwik 
Miodowicz, Władysław Sagała, Marian 
Szak. Znajdujący się w ostatnim wozie 
Konrad Goćwiński odzyskał przytomność 
i powiedział „dajcie mi spokój, ja jestem 
niewinny”. Wówczas dobito go i ciało jego 
złożono do dołu. Jedni podali, że Goćwiń-
skiego dobili członkowie Hilfspolizei, 
drudzy zaś, że SS-mani, a członkowie 
Hilfspolizei na widok podnoszącego się 
Goćwińskiego uciekli. Z datą 20 paździer-
nika 1939 roku rozlepione zostało w języ-
ku niemieckim i polskim, podpisane przez 
Brunona Smolnego jako burmistrza, ob-
wieszczenie zawiadamiające ludność, że 
za podżeganie i współdziałanie w bestial-
skim zamordowaniu koło Turku 103 volks-
deutschów właściwy sąd doraźny skazał na 
karę śmierci 57 osób z powiatu średzkiego, 
w tym 28 osób z Kostrzyna, a wyrok został 
wykonany 20 października 1939 roku na 
Rynku w Środzie i w Kostrzynie. Fałsz 
podanego  w obwieszczeniu uzasadnienia 

egzekucji jest oczywisty już choćby dlate-
go, że żaden z rozstrzelanych nie przebywał 
w okolicy Turku. Celem i rzeczywistym 
uzasadnieniem obu egzekucji, przeprowa-
dzonych 20 października 1939 roku                     
w Środzie, Kostrzynie i kilkunastu innych 
miastach Wielkopolski przez Einsatzkom-
mando 15/VI było dążenie władz okupa-
cyjnych do sterroryzowania ludności pol-
skiej oraz likwidacji inteligencji, przywód-
ców życia społecznego i gospodarczego. 

Wszystkie te wydarzenia miały miejsce 
w okresie 55 dni rządów Wehrmachtu                   
w Polsce i uznane zostały przez Sąd Okrę-
gowy z Poznaniu za zbrodnię ludobójstwa. 
Sprawcy zbrodni w styczniu 1945 roku 
uciekli do Niemiec, gdzie przez wiele lat 
mieszkali i nie zostali pociągnięci do od-
powiedzialności. W tej sprawie wielokrot-
nie interweniował Kazimierz Nowotarski 
ze Szczecina. W 1976 roku otrzymał od-
powiedź od Sądu Wojewódzkiego, że 
obecnie miejsce pobytu wskazanych miej-

scowych volksdeutschów, współ-
uczestników zbrodni nie jest zna-
ne. Podobnie brzmiała odpowiedź 
z 2009 roku z Zentrale Stelle                    
w Ludwigsburgu w Niemczech. 
Mimo smutku i przygnębienia 
mieszkańcy Kostrzyna w czasie 
okupacji nie zapominali o pole-
głych rodakach. Pod murem cmen-
tarnym na ich mogile zawsze 
znajdowały się świeże kwiaty.

Po wojnie, w lipcu 1945 roku 
przeprowadzona została ekshu-
macja ofiar i pochowanie ich                
w oddzielnych grobach, przy 
których ustawiono wykonane 

przez dawną Stolarnię Kaweckiego drew-
niane krzyże wraz z tablicami. Na ko-
strzyńskim Rynku na ścianie w pobliżu 
miejsca zbrodni umieszczono pamiątkową 
tablicę blaszaną, a w 1953 roku marmu-
rową z nazwiskami Bohaterów. W 1946 
roku w salce Domu Katolickiego, w której 
zapadł zbrodniczy wyrok, odsłonięta     
została staraniem Związku B. Więźniów 
Politycznych dębowa tablica w obramo-
waniu z piaskowca i  z  napisem:                                 
„20 X 1939 roku to dzień sądu skazanych 
i rozstrzelanych przez hitlerowców obro-
nie Boga i Ojczyzny” wraz z ich nazwi-
skami. W 1968 roku w miejscu uświęco-
nym krwią męczeńską obywateli na 
Rynku w Kostrzynie stanął okazały po-
mnik pamięci narodowej, przed którym 
od tego czasu odbywają się corocznie 
uroczystości rocznicowe i obchody świąt 
narodowych. Stanowią one cząstkę trady-
cji patriotycznych związanych z martyro-
logią narodu polskiego, kultywowanych 
przez społeczność Kostrzyna i okolic.

Mogiła pomordowanych za murem cmentarza.
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PODZIĘKOWANIE ZA WSPÓŁPRACĘ

Żyć to znaczy dziękować za słoneczny blask i miłość, za ciepło i czułość, których jest tak wiele w ludziach i rzeczach.
Phil Bosmans

BARBARZE JASKULE
wieloletniej Sekretarz Urzędu Miejskiego w Kostrzynie

wyrazy podziękowania za współpracę, wsparcie w rozwiązywaniu problemów, za zrozumienie, zaufanie i zwyczajną 
ludzką życzliwość

składają
Ewa Czajka – dyrektor M-GOK-u

Iwona Dorsz – dyrektor Biblioteki Publicznej
Agnieszka Piasecka – kierownik OPS-u

Szanowni Państwo,
wszystko ma swój czas i miejsce. Dla 

mnie zakończył się trwający 40-letni etap 
pracy zawodowej. Etap w czasie, którego 
wyjątkowo blisko byłam związana z naszą 
lokalną społecznością, ponieważ przez 39 
lat pracowałam w Urzędzie Miejskim                 
w Kostrzynie. Pracowałam na różnych 
stanowiskach, pierwsza praca to stanowi-
sko ds. planowania, natomiast przez 
ostatnie 24 lata miałam zaszczyt pełnić 
funkcję Sekretarza Gminy Kostrzyn.

Praca w administracji samorządowej 
to praca z ludźmi i, co najważniejsze, 
praca dla ludzi. Czuję ogromny zaszczyt 
i dumę, że podczas mojej pracy mogłam 
poznać tak wiele wspaniałych osób, pra-
cować z nimi, dzielić sukcesy i porażki. 

Wszystkim z Państwu i każdemu                     
z osobna bardzo dziękuję za współpracę, 
za życzliwość, za zaangażowanie i co-
dzienną wspólną pracę na rzecz naszej 
lokalnej wspólnoty, tak po ludzku za dni 

dobre i złe (choć tych drugich było zde-
cydowanie mniej), za uśmiech, rozmowy, 
wymienianie doświadczeń i przeżyć. 

Będę śledzić losy kostrzyńskiego         
samorządu i wierzę, że realizowane przed-
sięwzięcia będą sukcesami, uzyskają  
akceptację społeczną i będą źródłem             
satysfakcji i motywacji dla dalszej pracy 
na rzecz gminy Kostrzyn. 

Jestem bardzo dumna, że należałam 
do kostrzyńskiej rodziny samorządowej, 
z którą zawsze będę się utożsamiać. 

Wszystkim Państwu życzę dużo zdro-
wia, pomyślności, uśmiechu, sukcesów                 
w życiu prywatnym i zawodowym oraz 
spełnienia wszystkich marzeń. Nie że-
gnam się, nie wyprowadzam się z naszego 
pięknego Kostrzyna, tak więc mam na-
dzieję, że spotkamy się jeszcze wielokrot-
nie. Mówię więc zarazem i do widzenia, 
i do zobaczenia, jeszcze raz dziękując                
za wieloletnią współpracę.

Barbara Jaskuła

MADAGASKAR – KRAINA NIEODKRYTA
Studenci UAM bez Granic to projekt, którego uczestnicy 

jeżdżą do odległych krajów, by pomagać dzieciom w nauce oraz 
pokazywać nowe metody nauczania. W tegoroczną edycję pro-
jektu, który realizowany był właśnie na Madagaskarze, zaanga-
żowana była również Gmina Kostrzyn. Grupa studentów zwią-
zanych z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
nie miała łatwego zadania; stworzyć zgrany zespół, zebrać 
środki i potrzebne materiały edukacyjne, a przede wszystkim 
uporać się z własnymi lękami i uprzedzeniami.

Kolejną, VI edycję projektu, tworzyło 9 osób. Studenci UAM 
bez Granic to forma wolontariatu, a więc środki na jego realizację 
trzeba było uzyskać samemu, ale dla chcącego nic trudnego – 
dzięki zaangażowaniu i determinacji uczestników, cel został 
osiągnięty. Potrzebne do pracy materiały edukacyjne zostały ze-
brane dzięki akcji Mada-wyprawka, w której wzięły udział pla-
cówki edukacyjne oraz fi rmy z całej wielkopolski (to dzięki nim 
dzieci dostały materiały potrzebne im na co dzień podczas zajęć).

Jak to się stało, że wylądowaliśmy właśnie na największej 
wyspie kontynentu afrykańskiego? Dwa lata temu nawiązaliśmy 
współpracę z fundacją Ankizy Gasy – Dzieci Madagaskaru, 

której założycielki pochodzą z Poznania. To właśnie dzięki                  
ich ogromnemu wsparciu zdecydowaliśmy się wyruszyć w tak 
odległy zakątek świata.

Madagaskar to jedno z najbiedniejszych państw świata, 
około 80% społeczeństwa żyje w skrajnym ubóstwie, a 30% to 
analfabeci. Państwo nie fi nansuje edukacji, a ta jest podstawą, 
dzięki której dzieci mogą zdobyć zawód i godnie żyć. Fundacja 
zbiera środki, z których fi nansuje edukację wielu malgaskich 
dzieci (około 600 uczniów szkoły Saint Joseph College) czy 
programy dożywiania w wiosce Ambotomasina. Z biegiem lat 
rozszerzyła swoją działalność m.in. o adopcję na odległość, 
wspieranie domów dziecka oraz Akany Avoko Faravohitra – 
centrum pomocy dla dziewcząt z trudną przeszłością (dziew-
czyny są kierowane do domu na podstawie wyroków sądo-
wych).

Tegoroczną edycję projektu realizowaliśmy w okresie waka-
cyjnym (sierpień-wrzesień) w szkole podstawowej, liceum, domu 
dla dziewcząt oraz świetlicy. Naszym głównym celem jest nauka 
przez zabawę. Chcemy pokazać dzieciom alternatywne formy 
nauczania; w szkole najczęściej nauka polega na powtarzaniu/
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pisaniu – przygotowaniu do egzaminów. Program nauczania nie 
uwzględnia lekcji plastyki, techniki – działań pobudzających 
kreatywność oraz wyobraźnię.

Na Czerwoną Wyspę zabraliśmy ze sobą m.in. klocki lego, 
druciki kreatywne, chustę animacyjną. Malgaskie dzieci z ogrom-
ną radością przyjmowały nas i angażowały się w prowadzone 
przez nas zajęcia. Dla nich ,,zwykłe’’ kolorowanie okazywało 
się niezwykłe, bo w szkole czy przedszkolu takie aktywności nie 
są powszechne. Podczas pobytu na Madagaskarze udało nam się 
zrobić coś wyjątkowego, z czego jesteśmy bardzo dumni – boisko 
do piłki nożnej! Zebraliśmy środki, oczyściliśmy teren z prze-
różnej roślinności, piasek został nawieziony, bramki zalane 
betonem, a linie boiska namalowane. Wszystko to dzięki pomo-
cy i zaangażowaniu mieszkańców wioski, nauczycieli oraz sióstr 
zakonnych, które opiekują się tą placówką. A na koniec został 
rozegrany mecz – ogrom satysfakcji dla wszystkich, którzy 
włączyli się w tą inicjatywę.

Tak oto kolejna edycja projektu dobiegła końca, była to 
lekcja empatii, wyrozumiałości, tolerancji dla nas wszystkich. 
Mieliśmy okazję spędzić kilka tygodni na tej pięknej wyspie, 
którą zamieszkują gatunki zwierząt i roślin niespotykane nigdzie 
indziej na świecie; gdzie mieszkańcy pomimo trudnych warun-
ków potrafi ą się szeroko uśmiechać, cieszyć chwilą – z małych 
rzeczy. Pomimo swego ubóstwa materialnego i zanieczyszczenia 
środowiska Madagaskar jest piękny i zachwyca swoim ,,urokiem 
osobistym’’. Polecam wszystkim wolontariat!

Jaśmina Markiewicz, uczestnik projektu

NOWY ROK AKADEMICKI
Słuchacze Kostrzyńskiego Uniwersytetu Każdego Wieku                

3 października uroczyście rozpoczęli rok akademicki 2019/2020. 
To piąty rok naszej działalności, dalszego rozwoju duchowego, 
intelektualnego i fi zycznego. To magisterium!

Określenie „nie chce mi się” już prawie całkowicie zniknęło 
z naszego słownika. Ten rok rozpoczęliśmy hasłem: „życie jest 
podróżą” i zamierzamy tę podróż odbywać w każdej sferze na-
szego życia, zarówno duchowej, jak i fi zycznej. 

Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia prezesa Stowa-
rzyszenia KUKW, Elżbiety Mielcarek, głos zabrali także Burmistrz 
Gminy Kostrzyn, Zastępca Burmistrza, Przewodniczący Rady 
Miejskiej, Radni Beata Jankowiak i Przemysław Kubiak oraz sami 
wykładowcy i studenci. Inaugurację uświetnił koncert, bardzo 
egzotyczny, w wykonaniu muzyków Cesar Muño Camo & Luis 
Castro, którzy pochodzą aż z dalekiego Peru. Było wiele utworów 
południowoamerykańskich wykonywanych na mało nam znanych 

RAJD ROWEROWY SENIORÓW
13 września odbył się rajd rowerowy seniorów do Bażantarni 

koło Iwna w ramach projektu „Aktywizacja seniorów z terenu 
gminy Kostrzyn”.

Celem rajdu była integracja i zachęcanie do aktywności fi -
zycznej osób starszych. O godzinie 1245 na miejscu zbiórki przy 
budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostrzynie stawiło się 
kilkudziesięciu seniorów. Po sprawdzeniu obecności i wyposa-
żeniu każdego uczestnika w kamizelkę odblaskową cała grupa 
ruszyła w kierunku Glinki Duchownej. Nad bezpieczeństwem 
grupy czuwali policjanci oraz karetka pogotowia.

Trasa rajdu przebiegała przez Glinkę Duchowną i Buszkówiec. 
Rowerzyści przejechali dystans ok. 8 km. Najszybsi przebyli 
ją  w niecałe 25 minut, ale wszyscy bardzo sprawnie i dzielnie 
ukończyli rajd bez większych kłopotów. Na miejscu w Bażantarni 
Burmistrz Gminy Kostrzyn Szymon Matysek powitał przybyłych, 
pogratulował dobrej kondycji i zaangażowania w imprezy promu-
jące ruch i aktywność. Głos zabrała również Agnieszka Piasecka, 
kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie, który był 
głównym organizatorem rajdu. Po przemówieniach i posileniu 
się grochówką, kiełbaską lub chlebem ze smalcem nadszedł czas 
na zabawę taneczną – przy muzyce na żywo. Kilka godzin trwały 

tańce, którym nie przeszkodził nawet przelotnie padający deszcz.
Rajd okazał się kolejną trafi oną imprezą. Nie udałoby się 

to bez naszych seniorów, którzy zarażają dobrym humorem                        
i otwarciem na nowe inicjatywy. A jak wiadomo: ruch to zdrowie, 
więc ruszajmy się jak najczęściej!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie
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KUKW W KRAKOWIE
Grupa słuchaczy i sympatyków Kostrzyńskiego Uniwersy-

tetu Każdego Wieku ostatni weekend września spędziła w Kra-

instrumentach, bardzo melodyjnych, kolo-
rowe stroje wykonawców i tańce andyj-
skich indian. Tak egzotycznego koncertu 
kostrzyniacy dawno nie oglądali.

Harmonogram najbliższych zajęć:                   
j. angielski: poziom podstawowy ponie-
działek godz. 1800, poziom zaawansowa-
ny czwartek godz. 1700; gimnastyka: 
wtorek godz. 1700–1800; plastyka: ponie-
działek godz. 1600–1800; j. niemiecki: 
poniedziałki grupa podstawowa godz. 
1600, kontynuacja grupy podstawowej 
1700; obsługa komputerów: piątek grupa 
podstawowa godz 1600, zaawansowana 
godz 1700. O zajęciach tanecznych i gim-
nastyce wodnej słuchacze zostaną powia-
domieni w najbliższym terminie.

kowie. Po drodze zobaczyliśmy zamek Ogrodzieniec, poznaliśmy 
jedyną w Polsce pustynię – Pustynię Błędowską. Przejechaliśmy 
przez Dolinę Prądnika, podziwiając Pieskową Skałę i Maczugę 
Herkulesa.

Kraków zachwycił nas Traktem Królewskim, a więc Wawe-
lem z Katedrą Zygmuntowską, Zamkiem i Smoczą Jamą, Kra-
kowskim Rynkiem z Kościołem Mariackim, Bramą Floriańską 
i Barbakanem, Starym Uniwersytetem Jagiellońskim, urokliwy-
mi ulicami: Grodzką, Kanoniczą, Bracką, Floriańską. Na kra-
kowskim Kazimierzu mogliśmy oglądać obiekty świadczące                
o przeplataniu się kultury polskiej i żydowskiej. Wdrapaliśmy 
się na Kopiec Kościuszki, byliśmy w Łagiewnikach i Kopalni 
Soli w Wieliczce. Ponieważ mieszkaliśmy w pobliżu rynku, 
mogliśmy oglądać wieczorny Kraków z pięknymi dorożkami, 
podziemiem, zajrzeć do „Piwnicy pod Baranami” czy Jamy 
Michalika. W drodze powrotnej zwiedziliśmy Górę Św. Anny                
i Opole łącznie ze znanym z festiwali polskiej piosenki amfi te-
atrem. To był naprawdę wspaniały wyjazd.

Elżbieta Mielcarek

MIĘDZYPOKOLENIOWY RAJD 
SZLAKIEM KOŚCIOŁÓW

O tym, czym różni się zabudowa 
szachulcowa od muru pruskiego, kto 
spoczywa pod podłogą kościoła                       
w Czerlejnie i gdzie w Siekierkach, 
według legendy, kościół zapadł się pod 
ziemię, mogli dowiedzieć się uczestni-
cy rajdu „Szlakiem drewnianych ko-
ściołów gminy Kostrzyn”, który odbył 
się w sobotę 28 września.

Rajd wspólnie zorganizowały sołectwa Siekierki i Gułtowy, 
przy współudziale Sołtys Czerlejna. Piętnastokilometrową trasę 
rajdu uczestnicy przebyli na rowerach, biegnąc, a także autobu-
sami KKP. W każdym z kościołów wysłuchać można było inte-
resujących prelekcji o historii świątyń w wykonaniu Michała 
Łukomskiego, Agnieszki Augustyn i Katarzyny Kubiak,                               
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SENIORZY W KRUSZWICY
Członkowie PZERiI w Kostrzynie nie 

próżnują. 19 września 2019 roku wyje-
chaliśmy na jednodniową wycieczkę do 
Kruszwicy, która leży w powiecie inowro-
cławskim na Pojezierzu Gnieźnieńskim, 
na północnym brzegu jeziora Gopło,                     
z którego wypływa rzeka Noteć i jest 
nierozerwalnie związana z początkiem 
Państwa Polskiego. Po drodze minęliśmy 
Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A. oraz 
cukrownię.

Będąc już na miejscu z panią przewod-
nik zwiedziliśmy Kolegiatę św. Piotra                   
i Pawła oraz Narodzenia NMP. Jest to 
jeden z najlepiej zachowanych zabytków 
architektury romańskiej w Polsce. Wznie-
siona jest z granitu i ciosów piaskowca. 
Kolejnym obiektem, który zwiedziliśmy, 
to ruiny późnogotyckiego zamku z pozo-
stałą Mysią Wieżą. Basztę tę o wysokości 
32 metrów pokonali nasi niezawodni emeryci. Widzieliśmy też 
most zwodzony prowadzony do zamku. 

Później przyszedł czas na odprężający rejs po jeziorze 
Gopło. Swojska atmosfera wprawiła wycieczkowiczów                        
w doskonały nastrój. Po smacznym obiedzie wznieśliśmy toast 
z życzeniami długich lat życia obecnej z nami jubilatce                    
Krystynie Biniakiewicz

W drodze powrotnej wstąpiliśmy na Pola Lednickie, gdzie 
nad brzegiem jeziora Lednickiego odbywają się coroczne mo-
dlitewne spotkania młodzieży. Znajduje się tam m.in. Brama 
Ryba zwaną Bramą Tysiąclecia oraz Dom Papieża św. Jana 
Pawła II. Pełni wrażeń, dziękując jak zawsze profesjonalnie 
przygotowanej przewodnik Elżbiecie Mielcarek, wróciliśmy 
wieczorem do Kostrzyna.

Zarząd PZERiI w Kostrzynie

a w Gułtowach i Siekierkach dodatkowo na strudzonych uczest-
ników rajdu czekał ciepły posiłek. Po prelekcji w gułtowskim 
kościele uczestnicy mieli okazję zwiedzić zespół pałacowo-par-
kowy UAM w Gułtowach, po czym przejechali na kolejną pre-
lekcję do kościoła w Czerlejnie. Rajd zakończył się w Siekierkach 
wykładem i projekcją fi lmu o historii tutejszego kościoła. Jak 

zapewniają organizatorzy, nie był to ostatni wspólny projekt 
sołectw, przygotowany przez mieszkańców i dla mieszkańców. 
Wydarzenie zorganizowano ze środków dofi nansowania przy-
znanego przez Lokalną Grupę działania „Trakt Piastów” w ra-
mach projektu „Aktywne Sołectwa 2019”.

Anna Dudzińska

RODZINNE ZAKOŃCZENIE LATA

28 września na Skwerze im. Powstańców Wielkopolskich w Siekierkach Wielkich 
odbył się festyn rodzinny na zakończenie lata. Organizatorem imprezy był Sołtys 

Siekierek Włodzimierz Musielak wraz                 
z radą sołecką. 

Najmłodsi mieszkańcy mogli bawić 
się na dmuchanych zjeżdżalniach, strzel-
nicy czy przejechać się dorożką. Można 
było również na chwilę zmienić się                      
w chemika lub artystę. 

Za udział w konkurencjach uczestnicy 
otrzymywali pieczątki, a po zebraniu 
wszystkich nagrodę. Przygotowano rów-
nież coś dla ciała, czyli małą gastronomię, 
a o oprawę muzyczną zadbał DJ. 

Niespodzianką  by ło spotkanie                 
z mistrzem olimpijskim Szymonem Ziół-
kowskim, podczas którego mieszkańcy 
mogli porozmawiać oraz spróbować 
swoich sił w konkurencjach sportowych. 
Pomimo zmiennej aury, zabawa trwała 
do zmroku.

Agnieszka Śniatała
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OD PIEŚNI WIECZORNEJ 
DO ROCK AND ROLLA

W sobotnie popołudnie 14 września br. w Sali widowiskowej 
„Kostrzynianka” odbył się XII Przegląd Piosenki Biesiadnej 
„Co nam w duszy gra”. Na zaproszenie zespołu śpiewaczego 
„Złota Jesień” przybyły do Kostrzyna chóry i zespoły śpiewacze: 
„Melodia” z Pobiedzisk, „Stokrotki” z Tulec, „Olszyna” ze 
Swarzędza, „Kleszczewianie” z Kleszczewa, „Łańcuszek wspo-
mnień” z Dominowa, „Razem raźniej” z miejscowości Długie 
Stare oraz po raz pierwszy na kostrzyńskiej imprezie „Karolin-
ki” z Gołanic i „Babie lato” z Żerkowa. Przegląd ofi cjalnie 
otworzył burmistrz Szymon Matysek, a gospodarze przywitali 
gości trzema utworami: Piosenką o Kostrzynie, Habanerą                       
z opery Carmen  oraz, by uczcić trwający Rok Moniuszkowski, 
Pieśnią wieczorną ojca polskiej opery narodowej. Do wykona-
nia tego ostatniego utworu zaproszono wszystkich uczestników 
spotkania. Wśród gości obecni byli również Wiceburmistrz 
Waldemar Biskupski, kierown ik Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kostrzynie Agnieszka Piasecka, kustosz Regionalnej Izby 
Muzealnej Kazimierz Matysek, który krótko wspomniał o ko-
strzyńskiej tradycji śpiewaczej. Wyjątkowo w roli gościa tym 
razem pojawiła się Krystyna Nabiałek wraz z małżonkiem, 

której zdrowie nie pozwoliło na czynne uczestnictwo w tej roz-
śpiewanej imprezie. 

W ramach przeglądu uczestnicy prezentowali po trzy utwory 
i początkowo (czyt. do przerwy obiadowej) pozostali uczestnicy 
przysłuchiwali się wszystkiemu na siedząco. Jednak po smacz-
nym obiadku trudno już było wysiedzieć na miejscu i większość 
ruszyła do zabawy przy dźwiękach piosenek płynących ze sceny. 
Każdy zespół otrzymał pamiątkową statuetkę i dyplom potwier-
dzający udział  wraz z podziękowaniami za wspólne muzykowa-
nie.

Gospodarze przygotowali na koniec jeszcze krótki występ, 
którym zaskoczyli wszystkich zebranych, bowiem zaczęli „nie-
śmiało i trochę niemrawo” od dźwięków słynnego przeboju 
Kabaretu Starszych Panów Wesołe jest życie staruszka, by już po 
kilku taktach przeobrazić się w temperamentnych zwolenników 
rock and rolla.

Organizatorom można gratulować sprawnej organizacji,                      
a wszystkim uczestnikom niesłabnącej śpiewaczej pasji, która 
zaciera wszelkie granice wieku. 

Robert Krukowski

WRZESIEŃ I PAŹDZIERNIK POD 
ZNAKIEM SZTUKI

Ostatnie tygodnie upłynęły w gminie Kostrzyn na spotka-
niach z tańcem, śpiewem i sztuką wizualną. 17 września                          
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury miał miejsce wernisaż 
prac Piotra Jankowskiego. Artysta, choć jak przyznaje, tworzy 

z pasji, nie wykształcenia, zachwycił obecnych na wystawie 
niezwykle realistycznymi, fotografi cznymi wręcz rysunkami 
znanych postaci. Utrzymane w szarej kolorystyce portrety wy-
konane zostały ołówkiem, pastelą, grafi tem i żelopisem.

Niedługo później, 28 września, odbył się koncert pod nazwą 
„Danuta, mężczyźni i żart”, czyli piosenki Danuty Rinn wyko-
nane przez duet wykonawców Rafała Piechotę i Beatę Lerach. 
Licznie zgromadzona publiczność z radością wysłuchała nie 
tylko popularnych przebojów artystki takich jak Gdzie ci męż-
czyźni czy Tyle wdzięku, ale także mniej znanych melodii, za-
równo wesołych i zabawnych, jak i bardziej melancholijnych. 
Wykonania przeplatane były opowieściami i anegdotami utrzy-

manymi w tonie tytułowego, kulturalnego żartu „z przymruże-
niem oka”.

Natomiast 5 października pasjonaci operetki mieli okazję 
wybrać się na wydarzenie będące kwintesencją wszystkiego, co 
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WIEŚCI Z PRZEDSZKOLA
Minął pierwszy miesiąc nowego roku 

szkolnego. Miesiąc trudny, zwłaszcza dla 
najmłodszych przedszkolaków. Po okre-
sie płaczu i buntu maluchy z uśmiechem 
przekraczają próg przedszkola, a panie 
przedszkolanki dbają, aby ich pobyt był jak 
najbardziej atrakcyjny. 

Trzylatki trenują piosenki, tańce, sa-
modzielność w ubieraniu i jedzeniu, by 
stać się prawdziwymi przedszkolakami 
podczas uroczystości pasowania. Wielkim 
wydarzeniem było wyjście „Serduszek” 
na pierwszy spacer do parku, by oglądać 
jesienne drzewa. Starsze dzieci zbierały 
kasztany, szyszki, liście, by wykonać z nich 
ludziki i wykorzystać w zajęciach mate-
matycznych. Grupę „Małpek” odwiedził 
prawdziwy mały jeżyk, wywołując radość 
i zainteresowanie. „Krasnoludki” upiekły 
placek z jabłkami, samodzielnie czytając 
przepis na ciasto. „Smerfy” rozpoczęły 
cykl spotkań w bibliotece, dzięki którym wzbogacają wiedzę 
czytelniczą. Natomiast „Krasnoludki” i „Krasnale” wybrały się 
na wycieczkę do Muzeum Rolnictwa w Szreniawie, by wziąć 
udział w warsztatach „Jesień na wsi”. Mogły spróbować wła-
snych sił i wziąć udział w jesiennych wiejskich zajęciach, takich 
jak: młócenie cepami, młocarniami ręcznymi i mechanicznymi, 
czyszczenie ziarna za pomocą wialni i sit, przemiał ziarna na 

żarnach i śrutownikach, ocena jakości nasion w laboratorium, 
parowanie soków i wyrób kompotów, suszenie owoców, warzyw, 
ziół i grzybów, kiszenie ogórków i kapusty.

Ostatniego września obchodziliśmy Dzień Chłopca. „Wesołe 
Zajączki” z tej okazji upiekły pizzę. W każdej grupie chłopcy 
otrzymali upominki, a panie zadbały o dobrą zabawę.

Przedszkole Miejskie

Dożynki, dożynki i po dożynkach, a miłe wspomnienia pozostały. Niesamowity dzień podziękowań za plony, które zebra-
liśmy, mimo niesprzyjających warunków pogodowych. Pomimo tej suszy myślę, że warto podziękować Bogu za to, co udało 
się uzyskać.

Pragnę serdecznie podziękować, za wspaniałą naszą współpracę przy organizacji dożynek Sołtysom: Glinki, Tarnowa,                  
Jagodna, Sokolnik, Skałowa, Strumian i Wróblewa oraz mieszkańcom tych sołectw. Wspólnie razem przygotowaliśmy wspaniałe   
i smaczne wypieki, gzik z pyrą czy chlebem, co mogli posmakować wszyscy mieszkańcy naszej gminy i zaproszeni goście. Jestem 
wam niezmiernie wdzięczny za poświęcony czas i niemałe fi nanse, za ciekawe pomysły i jeszcze lepsze wykonanie, a przede 
wszystkim za jedność, kompromis, wyrozumiałość i szacunek. Również wielkie ukłony do starostów i gospodarzy dożynek.

Podziękowania również kieruję do Panów Burmistrzów, do całej drużyny MGOK-u, wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób 
wspomogli te dożynki. Wielkie dzięki również dla sponsorów: Grupa Producentów Amazis, Bank Spółdzielczy w Kostrzynie, 
Sigma, Restauracja „Biesiada”, Cukiernia „Pielak”, Piekarnia „Bogienka”, PHU Rusin, Lecznica dla zwierząt w Kostrzynie, 
Sklep i Mleczarnia Jana, Sklep Wielobranżowy Adamski. Bardzo wam dziękuję za pomoc w uświetnieniu tej uroczystości                   
i jednocześnie składam najlepsze życzenia.

Przemieszczając się po naszej gminie można było spotkać przepiękne i pomysłowe ozdoby dożynkowe, które przygoto-
wali mieszkańcy wsi Tarnowo, Strumiany, Sokolniki, Wróblewo i Skałowo. Gratulacje dla Sołectw, które wygrały konkursy                      
na najpiękniejszy wieniec dożynkowy i na najładniejszą ozdobę Sołectwa.

Jeszcze raz dla was wszystkich wielkie ukłony za okazane w jakikolwiek sposób serducho!

w tym gatunku najlepsze – śpiewu, tańca, barwnych, kolorowych 
strojów oraz humoru i zabawy, w stosunku do której ciężko było 
zachować obojętność. Spektakl Paryski Romans w wykonaniu 
artystów Teatru Muzycznego IWIA przeniósł widownię na wie-
czorne uliczki miasta zakochanych. I choć czas upłynął niezwy-
kle szybko przy pięknych melodiach i zachwycających chore-
ografi ach, klimat kulturalnej stolicy Europy jeszcze długo pozo-
stał w głowach i sercach widzów.

Serdecznie zapraszamy na kolejne koncerty i wystawy orga-
nizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury!

N.M.

Uprzejmie informujemy, że informacje o wydarzeniach kul-
turalnych publikowane są na łamach „Kostrzyńskiego ABC”,              
w gablocie „Kostrzynianki”, na stronie internetowej i Facebooku 
M-GOK oraz na tablicach i słupach informacyjnych.

Szymon Frąckowiak
Sołtys Skałowa
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„Chodzi Gryzmoł po podwórzu, trzyma w łapach kredkę 
dużą. Zaraz zacznie rysowanie na złość białej czystej ścianie”. 
5 września uczniowie klasy 2A ze Szkoły Podstawowej nr 2                   
i 3C ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kostrzynie wysłuchali               
humorystycznych opowiastek Doroty Gellner ze zbioru Gryzmoł 
i poznali nieznośnego małego Gryzmoła, który gryzmoli gdzie 
popadnie i doprowadza dorosłych do szewskiej pasji. Kredki, 
farby i pędzel były w jego rączkach postrachem ludzi, zwierząt 
oraz ścian i okolicznych 
murów. Nasi goście oczy-
wiście wykonali swoje 
Gryzmoły na kartkach pa-
pieru.

W ramach tegorocznej, 
ósmej już edycji akcji Na-
rodowe Czytanie, odbywa-
jącej się cyklicznie pod 
honorowym patronatem 
Prezydenta RP, do wspól-
nej lektury wybranych 
zostało osiem nowel. Były 
to: Dobra pani  Elizy 
Orzeszkowej, Dym Marii 
Konopnickiej, Katarynka 
Bolesława Prusa, Mój oj-
ciec wstępuje do strażaków 
(ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) Brunona Schulza, Orka 
Władysława Reymonta, Rozdzióbią nas kruki, wrony... Stefana 
Żeromskiego, Sachem Henryka Sienkiewicza i Sawa (z cyklu: 
Pamiątki Soplicy) Henryka Rzewuskiego. Wszystkie one stano-
wią uniwersalne treści będące refl eksją nad człowiekiem, pol-
skością i społeczeństwem. 10 września do Biblioteki Publicznej 
w Kostrzynie zaproszeni zostali uczniowie klas piątych ze 
Szkoły Podstawowej nr 1, gdzie Katarynkę Bolesława Prusa 
przeczytali: Waldemar Biskupski – Zastępca Burmistrza Gminy 

WIEŚCI Z BIBLIOTEKI
Kostrzyn, Paulina Bankiewicz – Kierownik Wydziału Oświaty, 
Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego, Szymon Frąckowiak – 
Radny Gminy Kostrzyn, Kazimierz Matysek – regionalista, 
Bogumiła Kubacka – przedstawicielka Kostrzyńskiego Uniwer-
sytetu Każdego Wieku, Iwona Dorsz – Dyrektor Biblioteki Pu-
blicznej w Kostrzynie oraz Alicja Wilczyńska – pracownik bi-
blioteki. Na zakończenie wszyscy uczestnicy spotkania wysłu-
chali nagrania dźwięków katarynki i informacji na temat tego 

rzadko dziś spotykanego 
instrumentu, przedstawio-
nych przez pana Matyska, 
a także otrzymali pamiąt-
kowy egzemplarz noweli.

13 września w Biblio-
tece Publicznej w Ko-
strzynie odbył się koncert 
muzyków z Agencji Arty-
stycznej ART-BONSAI 
pt. Paryskie piosenki. Za-
inaugurował on nowy, 
comiesięczny cykl spo-
tkań dla najmłodszych                 
o wspólnym tytule Dźwię-
kowe pocztówki z Europy. 
Pierwsza odsłona pozwo-
liła nam przenieść się do 

stolicy Francji, z którą nieodzownie kojarzą się takie przeboje 
jak: Milord, La vie en Rose, C’est La Vie, Pod niebem Paryża 
czy Na moście w Avignon.

27 września do Oddziału dla Dzieci i Młodzieży zawitała 
grupa przedszkolna „Smerfów” z Przedszkola Miejskiego „Jacek 
i Agatka”. Dzieci wysłuchały opowiadania pt. Kicia Kocia                    
w bibliotece, w którym bohaterka książki tak jak one przyszła 
do biblioteki. Kolorowanka umiliła maluchom wspólnie spędzo-
ny w nowym miejscu czas.

A.Nowacka, A.Wilczyńska

DOBRA KSIĄŻKA - BIBLIOTEKA POLECA I ZAPRASZA
Marta Lewandowska-Mróz, Róża i ludzie miasta, Wydawnictwo Ofi cynka.
Pewnego dnia Róża otrzymuje ukrywany przed nią przez lata list od matki chrzestnej. Zawiera on tajemnicze 
przesłanie, które pozwoli jej zrozumieć, kim tak naprawdę jest. Zgodnie ze wskazówkami Róża wyrusza w podróż 
po kilku miastach, nie przypuszcza jednak co czeka ją na końcu tej drogi... Emocjonująca powieść o o dkrywaniu 
samej siebie, dążeniu do poznania własnej duszy i tożsamości.

Aleksandra Szarłat, Żuławski – Szaman, Wydawnictwo Agora.
Bufon, wizjoner, skandalista, mizogin, uwodziciel, elegant z paryskim szykiem i dyktator. Jaki naprawdę był 
Andrzej Żuławski? O jasnych i ciemnych stronach jego charakteru opowiadają bohaterowie książki Aleksandry 
Szarłat. Wszyscy zgadzają się co do jednego: był człowiekiem niezwykłym. On sam mawiał, że każdy jego fi lm 
to jedno dodatkowe życie. Ale życie Żuławskiego jest ciekawsze niż wszystkie jego fi lmy razem wzięte. Fascy-
nująca biografi a, która przenika za zasłonę mitu.

Wojciech Widłak, Figiel i Psikus, Wydawnictwo Nasza Księgarnia.
Czy Figiel może być smutny? Jaki tajemniczy złoczyńca zmniejsza ubrania Psikusa? Czy dawniej było                                 
lepiej? Gdzie się podziało wiosenne natchnienie? Wszystko to i wiele więcej w nowej książce o Figlu i Psikusie 
(wiek 4+).
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Serdeczne podziękowanie dla księdza proboszcza parafi i 

farnej w Kostrzynie, pana organisty, pp. Edyty i Roberta 

Czerniejewskich, rodzinie, kolegom, sąsiadom, delegacjom, 

Radzie Rzemiosła w Kostrzynie, paniom współpracow-

nicom, wszystkim którzy dzielili z nami smutek i żal oraz 

wzięli udział w ostatnim pożegnaniu ukochanego męża, 

ojca i dziadka

Dziękujemy za liczny udział we mszy św. ofi arowane komu-

nie św., intencje mszalne, oraz złożone kwiaty 

pogrążeni w smutku Żona, Dzieci i Wnuki

Ś.†P. 
Kazimierza Czesława Kwiatkowskiego

Pełni bólu i żałoby zawiadamiamy, że 30 września 2019 r. 

w wieku 50 lat po długiej i ciężkiej chorobie zmarła nasza 

żona, mama, babcia, córka, siostra, teściowa, synowa, bra-

towa, szwagierka i ciocia

Pogrzeb odbył się 4 października 2019 r.

Księdzu Andrzejowi Bohdanowiczowi oraz wszystkim 

uczestnikom uroczystości pogrzebowych mojej żony Kata-

rzyny podziękowanie składa 

mąż Robert Dwernicki z synem Danielem

Ś.†P. Katarzyna Dwernicka

Nie żyjemy, aby umierać... ale umieramy, aby żyć wiecznie

M. Buchberger

Z ogromnym żalem żegnamy

Ś.†P. Jerzego Nowaka
byłego Wiceburmistrza Gminy Kostrzyn, człowieka pełne-

go samorządowej pasji,

sympatyka naszych artystycznych projektów, na którego 

wsparcie zawsze mogliśmy liczyć

Dyrektor i Pracownicy M-GOK-u

Nie pytamy Cię, Boże, dlaczego Ją zabrałeś,
lecz dziękujemy za to, że nam Ją dałeś...
Pragniemy podziękować wszystkim, którzy w tak bole-
snych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal, okazali 
wiele serca i życzliwości po nagłym odejściu ukochanej dla 
nas osoby

Ś.†P.
Kazimiery Kapturowskiej

za  modlitwę różańcową, uczestnictwo we mszy świętej,  
ofi arowane intencje mszalne, kwiaty i udział w ostatniej 
drodze serdeczne „Bóg zapłać”

strapiona Rodzina

30 września odszedł od nas kochany Mąż, Ojciec i Dziadek

Wszystkim tym, którzy towarzyszyli nam w tych ostatnich 
dniach, pomagali,  wspierali  dobrym słowem, myślą i mo-
dlitwą z całego serca dziękujemy.

Urszula Gawarecka-Nowak z dziećmi

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

Aleksandry Kaczmarek El-Masri
pracownika Urzędu Miejskiego w Kostrzynie.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie
składa 

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
wraz z Radnymi

Ś.†P. Jerzy Nowak

Wyrazy szczerego współczucia i smutku
z powodu śmierci 

Jerzego Nowaka
wieloletniego Radnego Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn,  

a w latach 2002-2014 Zastępcy Burmistrza Gminy Kostrzyn
Żonie, Dzieciom i najbliższej Rodzinie

składa
Burmistrz Gminy Kostrzyn

Szymon Matysek
wraz z Pracownikami Urzędu Miejskiego w Kostrzynie

Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci 

Jerzego Nowaka
doświadczonego samorządowca, wieloletniego Radnego 

Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn, w latach 2002-2014 
Zastępcy Burmistrza Gminy Kostrzyn
Żonie, Dzieciom i najbliższej Rodzinie 

składa
Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn

wraz z Radnymi

Wyrazy współczucia i głębokiego żalu z powodu śmierci

Jerzego Nowaka
Żonie, Dzieciom i najbliższej Rodzinie

składa
Paweł Iwański

Wyrazy szczerego współczucia i smutku
z powodu śmierci 

Aleksandry Kaczmarek El-Masri
wieloletniego pracownika Urzędu Miejskiego w Kostrzynie

Mężowi, Córkom i najbliższej Rodzinie 
składa

Burmistrz Gminy Kostrzyn
Szymon Matysek

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej...
Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy

naszą wspaniałą, uśmiechniętą i pełną optymizmu Koleżankę

Olę Kaczmarek El-Masri
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kostrzynie
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STRAŻACKIE WYDARZENIA

1 września – zabezpieczenie kolizji 
motocykla na drodze Kostrzyn-Tar-
nowo.
2 września – usunięcie gniazda owa-
dów błonkoskrzydłych w budynku 

mieszkalnym w Kostrzynie.
4 września – neutralizacja plamy ropopochodnej w Kostrzynie 

na ul Wrzesińskiej.
5 września – pomoc policji w otwarciu mieszkania w Gwiazdowie.
7 września – usunięcie gniazda owadów błonkoskrzydłych                 

w kościele w Siekierkach; neutralizacja plamy ropopochodnej 
na Rynku w Kostrzynie; wezwanie do pożaru garażu w Ko-
strzynie, który ugaszono jeszcze przed przybyciem straży.

9 września –  usunięcie gniazda owadów błonkoskrzydłych                
w przedszkolu w Czerlejnku; neutralizacja plamy ropopochod-
nej w Iwnie.

10 września – wezwanie do ulatniającego się gazu z butli gazo-
wej w Kostrzynie.

11 września –  usunięcie gniazda owadów błonkoskrzydłych               
w budynku mieszkalnym w Paczkowie.

14 września – na terenie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 8 
w Bolechowie odbył się piknik rodzinny „Bezpieczni w po-
wiecie poznańskim”. W części ofi cjalnej starosta poznański 
Jan Grabkowski przekazał przedstawicielom z 25 jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu poznańskiego 
specjalistyczne zestawy węży strażackich. Z naszej gminy 
sprzęt otrzymały OSP Kostrzyn i OSP Brzeźno. 

18 września – gaszenie pożaru samochodu osobowego na trasie 
S5 na węźle drogowym Iwno; usunięcie gniazda owadów 
błonkoskrzydłych  w budynku mieszkalnym w Kostrzynie; 
usunięcie wiatrołomów z drogi Wiktorowo-Rujsca.

19 września – gaszenie pożaru samochodu osobowego na zjeź-
dzie z drogi S5 do Kostrzyna.

20 września – pomoc policji w otwarciu mieszkania w Kostrzynie.

15 września  – udział w obchodach patriotycznych w Janowie.
17 września – gaszenie pożaru auta osobowego na trasie S5.

21 września –  usunięcie gniazda owadów błonkoskrzydłych              
w budynku mieszkalnym w Kostrzynie; trzy drużyny druhen 
i druhów z MDP Kostrzyn i Gułtowy biorący czynny udział 
w X Rajdzie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu 
Poznańskiego w Puszczykowie przy pięknej pogodzie rywa-
lizowały z innymi uczestnikami, wykorzystując swoją wiedzę 
i umiejętności. Po męczącym rajdzie na młodych strażaków 
czekały upominki i pyszna grochówka. Jedna z kostrzyńskich 
drużyn zajęła 3 miejsce!

23 września – zabezpieczenie lądowiska Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego w Czerlejnku; usunięcie gniazda owadów błon-
koskrzydłych w budynku Szkoły Podstawowej w Kostrzynie.

26 września – neutralizacja plamy ropopochodnej w Siekierkach 
Wielkich; wezwanie do zadymienia domu jednorodzinnego             
w Kostrzynie w wyniku uszkodzenia paleniska w piecu ko-
minkowym. Istniało też zagrożenie zatrucia czadem.

27 września – wezwanie do Ignacewa, gdzie słupie linii śred-
niego napięcia doszło do zwarcia. Na miejsce wezwane zosta-
ło Pogotowie Energetyczne w celu usunięcia awarii.

28 września –  usunięcie gniazda owadów błonkoskrzydłych                
w budynku mieszkalnym w Siekierkach. 

29 września – usunięcie wiatrołomów z drogi Kostrzyn-Jagodno.
30 września – od godzin popołudniowych do późnych god zin 

wieczornych strażacy z OSP Kostrzyn, Gułtowy i Brzeźno 
usuwali wiatrołomy oraz udrażniali zatarasowane drogi z po-
wodu silnej wichury, która przeszła przez teren naszej gminy.

                                                       Ryszard Kubiak
                                                          Prezes ZOMGZOSP w Kostrzynie
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Z KRONIKI POLICYJNEJ

Oszustwo na BLIK.
30 sierpnia mieszkaniec Kostrzy-

na stracił 1000 złotych w tzw. oszu-
stwie na BLIK. Scenariusz oszustwa 
jest podobny, na popularnym komu-

nikatorze internetowym oszuści podszywają się pod znajomych, 
a następnie proszą o pożyczkę. Problem w tym, że o pożyczkę 
nie prosi bliska osoba, tylko oszust. Najprostszą formą weryfi -
kacji jest kontakt telefoniczny ze znajomym.

Groził – został zatrzymany!
3 września w Kostrzynie funkcjonariusze pionu kryminalne-

go zatrzymali 35-letniego mężczyznę, który chwilę wcześniej, 
znajdując się pod wpływem alkoholu, groził sąsiadom podpale-
niem mieszkania oraz pozbawieniem życia. Wobec zatrzymane-
go Prokurator Rejonowy we Wrześni zastosował środki zapo-
biegawcze w postaci dozoru policji i zakazu zbliżania się do 
pokrzywdzonych. Sprawca odpowie przed Sądem Rejonowym 
we Wrześni za swoje czyny.

Kradzież wyposażenia samochodu.
W nocy z 4 na 5 września w Siedlcu doszło do zuchwałej 

kradzieży wyposażenia samochodu marki Peugeot 308. Samo-
chód został wcześniej wypchnięty z garażu, a następnie poszcze-
gólne części zostały zdemontowane. Właściciel oszacował 
wstępnie straty na kilkanaście tysięcy złotych.

Nietrzeźwy za kierownicą.
10 września w Kostrzynie na ul. Kurpińskiego zatrzymany 

został 50-letni mężczyzna kierujący samochodem marki Ford. 
Przeprowadzone badania stanu trzeźwości wykazało prawie               
0,8 promila alkoholu we krwi. Mężczyźnie zatrzymano prawo 
jazdy. Za swój czyn kierowca odpowie przed Sądem.

Zakończono tegoroczne znakowanie rowerów.
We wrześniu zostało zakończone znakowanie rowerów                     

w ramach programu „Poznański Rower, Bezpieczny Rower”. 
Podsumowując, w 2019 roku oznakowano 51 jednośladów. 
Program będzie kontynuowany w 2020 roku, o terminach poin-
formujemy łamach lokalnej prasy.

Zmiany w funkcjonowaniu rejonów dzielnicowych.
Teren działania Komisariatu Policji w Kostrzynie podzielo-

ny jest na cztery rejony służbowe, które są obsługiwane przez 
czterech dzielnicowych. REJON PO-POZ-1483-830M oraz 
REJON PO-POZ-1483-831M są rejonami miejskimi obejmują-
cymi miasto Kostrzyn. Natomiast REJONY PO-POZ-1484-
832W i PO-POZ-1484/833W są rejonami wiejskimi.

- mł. asp. Marcin Szajda, rejon nr PO-POZ-1483-
830M, tel. kom. 519 064 521: miasto Kostrzyn – ulice: An-
drzejewo, Bednarska, Bławatkowa, Braci Drzewieckich, Cho-
pina, Cmentarna, Czerwonego Krzyża, Daliowa, Fiołkowa, 
Garncarska, Hallera, Ignacewo, Irysowa, Jana Pawła II, Jaśmi-
nowa, Konwaliowa, Karłowicza, Kosynierów, Kościuszki, 
Kórnicka, Krajowa, Krakowska, Krokusowi, Kujawska, Kurpiń-
skiego, Kuśnierska, Liliowa od nr. 5 do 21 nieparzyste, Liliowa 
od nr. 14 do 22 parzyste, Lotników, Lubuska, Łąkowa, Makowa, 
Malwowa, Mazowiecka, Mazurska, Mickiewicza, Miklaszew-
skiego, Modrakowa, Moniuszki, Nagietkowa, Narcyzowa, No-
wowiejskiego, Okrężna, Paderewskiego, Partyzantów, Polna, 
Pomorska, Poznańska od nr. 2 do 26 parzyste, Poznańska od              

nr. 28 do 114 wszystkie, Półwiejska, Prętkowskiego, Prymasa 
Wyszyńskiego od nr. 2 do 50 parzyste, 20 Października, Rolna, 
Rycerska, Rynek od nr. 1 do 14 wszystkie, Rzemieślnicza, 
Rzeźnicka, Sikorskiego, Słoneczna, Słowackiego, Szewska, 
Śląska, Tulipanowa, Waligóry, Warmińska, Warszawska od                 
nr. 6 do 12 parzyste, Warzywna, Wieniawskiego, Wojska Pol-
skiego, Wrzesińska od nr. 1 do 69 nieparzyste, Zieleniec;

- asp. szt. Krzysztof Mazurowski, rejon nr PO-POZ-1483-
831M, tel. kom. 519 064 594: miasto Kostrzyn - ulice: Akacjo-
wa, Aleja 3 Maja, Astrowa, Bagienna, Batorego, Broniewskiego, 
Brzozowa, Chełmińskiego, Chrobrego, Dąbrowskiego, Dąbrówki, 
Dunikowskiego, Dworcowa, Druha Józefa Glinkowskiego, Est-
kowskiego, Grunwaldzka, Harcerska, Jadwigi, Jagiełły, Jeziorna, 
Jolanty, Kazimierza Wielkiego, Kilińskiego, Klonowa, Konopnic-
kiej, Kopernika, Kościelna, Krótka, Krzywoustego, Ks. Pajka, 
Kwiatowa, Lecha, Leszczyńskiego, Liliowa od nr. 2 do 12 parzy-
ste i od nr. 1 do 3 nieparzyste, Lipowa, Łokietka, Matejki, Miesz-
ka I, Nad Strumieniem, Nowotarskiego, Nowy Świat, Ogrodowa, 
Orzeszkowej, Piasta, Poznańska od nr. 1 do 27 nieparzyste, Po-
wstańców Wielkopolskich, Prądzyńskiego, Prymasa Wyszyńskie-
go od nr. 1 do 59 nieparzyste, Przemysława, Reymonta, Rynek od 
nr. 15 do 19 wszystkie, Sienkiewicza, Sobieskiego, Sokoła, 
Sportowa, Stawna, Storczykowa, Strumiańska, Szymańskiego, 
Średzka, Świerkowskich, Topolowa, Warszawska od nr. 1 do 5 
wszystkie i od nr. 7 do 13 nieparzyste, Wielkopolska, Witosa, 
Wiosny Ludów, Wilkońskiego, Wrzesińska od nr. 2 do 70 parzy-
ste, Wrzosowa, Wyspiańskiego, Zaułek, Żeromskiego;

- st. asp. Tomasz Kasprzak, rejon nr PO-POZ-1484-832W, 
tel. kom. 519 064 519: miejscowości: Antonin, Brzeźno (uli-
ce: Długa, Kolejowa, Kostrzyńska, Polna, Słoneczna, Buszkó-
wiec, Chorzałki), Drzązgowo, Glinka Duchowna (ulice: Dolna, 
Górna, Gruntowa, Izdebno, Krajowa, Ogródkowa, Słowackie-
go), Glinka Szlachecka, Gułtowy (ulice: Estkowskiego, Jaśmi-
nowa, Kasztanowa, Ogrodowa, Pałacowa, Park Adolfa Bniń-
skiego, Parkowa, Różana, Średzka, Topolowa, Wiejska, Wrzo-
sowa), Iwno (ulice: Cegielnia, Gnieźnieńska, Jeździecka, Leśna, 
Park Mielżyńskich, Szkolna, Ułańska, Zdrojowa), Jagodno, 
Klony, Leśna Grobla, Libartowo, Ługowiny, Rujsca, Sanniki, 
Siedlec, Siedleczek, Sokolniki Drzązgowskie, Sokolniki Klo-
nowskie, Strumiany, Węgierskie, Wiktorowo;

- sierż. szt. Izabela Adamczak, rejon nr PO-POZ-1484-
833W, tel. kom. 516 903 365: miejscowości: Siekierki Wielkie 
(ulice: Agrestowa, Akacjowa, Aleja Róż, Bławatkowa, Brzozo-
wa, Bukowa, Bursztynowa, Czereśniowa, Dębowa, Grabowa, 
Gwarna, Jagodowa, Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa, Kostrzyń-
ska, Kościelna, Kórnicka, Krótka, Lipowa, Łąkowa, Malinowa, 
Miodowa, Morelowa, Na Okopy, Ogrodowa, Okrężna, Osiedlo-
wa, Parkowa, Pogodna, Porzeczkowa, Poznańska, Przylesie, 
Sosnowa, Spokojna, Stanisława Karalusa, Szkolna, Świerkowa, 
Tulecka, Wierzbowa, Wiśniowa, Wspólna), Siekierki Małe (uli-
ce: Jasińska, Ogrodowa, Polna, Rabowicka, Szkolna), Czerlej-
no (ulice: Kleszczewska, Klonowa, Kostrzyńska, Mikuszyn, 
Osiedlowa, Szkolna, Wesoła, Wielkopolska, Wiosenna, Zimo-
wa), Czerlejnko (ulice: Dożynkowa, Jesionowa, Podgórna, 
Słoneczna, Stawna, Średzka, Wierzbowa), Gwiazdowo, Tarno-
wo, Skałowo, Trzek (ulice: Akacjowa, Czereśniowa, Dębowa, 
Lipowa, Olchowa, Topolowa, Wierzbowa, Wiśniowa, Wydzier-
żewice), Wróblewo.
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KOSTRZYŃSKIE PRZYSMAKI

JAK NIE DAĆ SIĘ PRZEZIĘBIENIU?
Żywność zawiera wiele składników mających pozytywny 

wpływ na nasz układ odpornościowy. Trzeba z nich korzystać, 
szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy jesteśmy nara-
żeni na częstsze infekcje.

Warto dzień rozpocząć od zjedzenia ciepłego śniadania, np. 
w postaci owsianki z cynamonem, owocami i orzechami. Smacz-
nym i zdrowym śniadaniem będzie też kasza jaglana z owocami.

Miód jest doceniany przez większość z nas. Musimy jednak 
pamiętać o tym, że nie jest odporny na wysokie temperatury, 
dlatego powinno się zalewać go letnią wodą, a nie gorącą. Ide-
alną miksturą na jesienne dni będzie letnia woda z łyżeczką 
miodu, cytryną i plastrem pomarańczy. Proponuję dodać odro-
binę startego korzenia imbiru, który ma właściwości przeciwza-
palne. Czosnek i cebula wykazują działanie przeciwbakteryjne 
i przeciwwirusowe. Jeśli tylko możemy sobie na to pozwolić, 
dodawajmy je do potraw, np. do kanapek, zup, drugich dań. 
Świetną przekąską będzie żurawina, jest bogatym źródłem wi-
taminy C, wspomaga odporność, a także zmniejsza ryzyko in-

fekcji układu moczowego. Dokładajmy ją do ciast, sałatek czy 
jogurtów. Wybierajmy tę bez dodatku tłuszczu i cukru. Nie za-
pominajmy, że naturalna żurawina jest kwaśna.

Dieta powinna dostarczać odpowiednie ilości cynku, dlatego 
warto wybierać produkty pełnoziarniste, np. chleb z pełnego 
ziarna, kaszę gryczaną, brązowy ryż, płatki owsiane, pełnoziar-
niste makarony. Potrawy można urozmaicać pestkami dyni. Nie 
zapominajmy o orzechach, sięgajmy po orzechy włoskie, lasko-
we.  Na naszych talerzach często powinny znajdować się ryby 
morskie, dostarczają wymienionych powyżej składników mine-
ralnych oraz niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, 
ważnych w budowaniu odporności. Istotną rolę odgrywa wita-
mina C, nie musimy dostarczać jej, sięgając po tabletki, wystar-
czy zjadać duże ilości warzyw i owoców, np. papryka, cytrusy, 
natka pietruszki i nieocenione kiszonki (kapusta, ogórki).

Nie zapominajmy o jelitach, możemy zadbać o ich fl orę 
bakteryjną, wybierając fermentowane napoje mleczne, np. kefi r, 
maślankę czy jogurt naturalny.

Nie ma produktu, który zawierałby wszystkie potrzebne 
składniki odżywcze, dlatego należy dbać o to, aby dieta była 
urozmaicona, zmniejszymy wtedy ryzyko niedoborów w orga-
nizmie. Wybierajmy produkty jak najmniej przetworzone, dbaj-
my o aktywność fi zyczną, odpowiednio się ubierajmy i cieszmy 
się piękną jesienią.
                                                                                  Marta Jaskułecka

                                                                                 Dietetyk

OWOCE POD KRUSZONKĄ
Jabłko kroimy w kostkę i układamy w małej foremce lub 

naczyniu żaroodpornym. 2 łyżki płatków owsianych mieszamy 
z orzechami, łyżeczką miodu, żurawiną, cynamonem i 2 łyżka-
mi jogurtu naturalnego. Masę układamy na owocach i pieczemy 
ok. 35 minut w piekarniku nagrzanym do 170º C. Smacznego!
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JESIENNE POŻEGNANIE Z PUCHAREM...

KRONIKA SPORTOWA

We wrześniu na gminnych bo-
iskach nie brakowało emocji. Lechia 
Kostrzyn doszła do ćwierćfinału 
Pucharu Polski, gdzie mierzyła się     
z Huraganem Pobiedziska, nie było 

to jednak pierwsze spotkanie Lechistów z drużyną z Pobiedzisk 
w tym sezonie. Nim jednak do tych pojedynków doszło, ko-
strzyniacy szukali punktów w ligowych pojedynkach z Orka-
nem Jarosławiec (wygrana 2:1 po bramkach Patryka Palusz-
kiewicza i Dawida Akuszewskiego), Iskrą Szydłowo (przegra-
na 1:5), Wełną Skoki (0:1), Czarnymi Czerniejewo (0:1), Hu-
raganem Pobiedziska (0:0), Spartą Złotów (1:3), zdobywając 
zaledwie cztery punkty. Nie dziwi więc fakt, że z takim dorob-
kiem punktowym Lechia zajmuje 16. miejsce w tabeli. Lepiej 
Lechiści radzili sobie w Pucharze Polski, gdzie po zwycięstwie 
4:2 nad Orkanem Objezierze w ćwierćfi nale natrafi li na pobie-
dziski Huragan. Po arcyciekawym spotkaniu, w którym Lechia 
już do przerwy po bramkach Tomasza Sitka w 42. minucie oraz 
Bartosza Wasielewskim dwie minuty później prowadziła dwa 
do zera, dała sobie wyszarpnąć zwycięstwo w ostatnich sekun-
dach za sprawą bramki Damiana Gocałka w 93. minucie gry            
i wcześniejszym trafi eniu Patryka Jóźwiaka. W związku z tym 
o awansie do półfi nału zdecydowały rzuty karne, które lepiej 
egzekwowali zawodnicy z Pobiedzisk, wygrywając 8:7.                   
W następnych tygodniach obejrzeć Lechistów można będzie 

na Stadionie Miejskim w pojedynkach z Notecią Czarnków 
(26.10), Concordią Murowana Goślina (09.11), a także w me-
czach wyjazdowych ze Spartą Oborniki, Pogonią Łobżenica              
i Płomieniem Połajewo. 

Kolejnych punktów w A-klasowej rzeczywistości szukali 
także piłkarze Maratończyka Brzeźno. W niedzielę 15 września 
arena przy Długiej była świ adkiem prawdziwej kanonady strze-
leckiej za sprawą piłkarzy Maratończyka, a także Formatonu 
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MISTRZOSTWA SZACHOWE
W sobotę 5 października w Szkole 

Podstawowej nr 1 w Kostrzynie odby-
ły się IX Mistrzostwa Szachowe                    
o Puchar Przewodniczącego Rady 
Miejskiej Gminy Kostrzyn. Organiza-
torem turnieju była Gmina Kostrzyn 
wraz z Uczniowskim Klubem Sporto-
wym „Goniec” Kostrzyn oraz Szkołą 
Podstawową nr 1, współorganizatorem 
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

Wśród gości honorowych znaleźli 
się: Burmistrz Szymon Matysek, Prze-
wodniczący Rady Miejskiej Grzegorz 
Banaszak, Wiceburmistrz Waldemar 
Biskupski, Radny Rady Miejskiej Prze-
mysław Kubiak, Dyrektor Szkoły 
Podstawowej Nr 1 Adam Grzelak oraz 
Prezes UKS „Goniec” Kostrzyn Ewa 
Majewska.

Do rywalizacji przystąpiło 82 zawodników podzielonych na 
cztery kategorie: do lat 8, do lat 12, do lat 16, open. Turniej ro-
zegrany został systemem szwajcarskim siedmiorundowym 
(wyjątek stanowiła grupa do lat 16, w której było pięć rund)                 
z tempem gry 15 minut na partię dla zawodnika.

Dla wszystkich zawodników przygotowano  słodki poczę-
stunek. Najlepsi z nich otrzymali medale, dyplomy i nagrody 
rzeczowe, a zwycięzcy grup dodatkowo puchar. W grupie naj-
młodszej wszyscy dostali nagrody pocieszenia.

W czasie trwania turnieju wyeksponowana była wystawa 
Muzeum Archeologicznego w Poznaniu pod tytułem „Szachy 
w średniowieczu – średniowiecze w szachach”. Zaprezentowa-
no plansze przedstawiające historię powstania szachów i różne 
ciekawostki z nimi związane. Wśród eksponatów zobaczyć 

można było m.in. wierną kopię słynnych szachów sandomier-
skich oraz kopię szachów ze szkockiej wyspy Lewis. Te pierw-
sze pochodzą z XII w., a odkryte zostały w 1962 roku podczas 
badań wykopaliskowych na Wzgórzu św. Jakuba w Sandomie-
rzu. Wykonano je z poroża jelenia. Drugie pochodzą z podob-
nego okresu, wyrzeźbione zostały z kłów morsa. Wystawa 
możliwa była dzięki inicjatywie Przewodniczącego Rady 
Miejskiej Gminy Kostrzyn Grzegorza Banaszaka oraz uprzej-
mości Kierownika Rezerwatu Archeologicznego Genius loci 
Agnieszki Stempin.

Najwyższe miejsca w poszczególnych grupach zajęli ko-
strzyniacy: grupa do lat 8 (37 zawodników) – XVII m. Tymo-
teusz Wrzyszcz (UKS „Goniec” Kostrzyn); grupa do lat 12              
(25 zawodników) – XV m. Szymon Banaszak (UKS „Goniec” 

SĘDZIOWSKIE WIZYTÓWKI MIŁĄ PAMIĄTKĄ
Zaczęło się w minionym sezonie piłkarskim. Także w obecnym, 2019/2020, sę-

dziowie prowadzący mecze mistrzowskie ligi okręgowej wręczają kierownictwu 
drużyny gospodarzy pamiątkowe wizytówki.

Widnieją na nich nazwy klubów, których mecz będzie rozegrany, emblematy 
obydwu zespołów oraz nazwiska sędziego głównego i sędziów asystentów wraz                   
z godłem PZPN.

K.M.

Piasta Łubowo, mecz zakończył się bowiem wyniki 6:6. Co 
więcej, kolejne spotkanie w Brzeźnie przyniosło 11 bramek, ale 
tym razem zawodnikom z Brzeźna udało się wygrać 7:4 z Anta-
resem Zalasewo. Wyjazdowe spotkanie w Kleszczewie przynio-
sło rozstrzygnięcie 3:2 na korzyść lokalnej Clescevii, natomiast 
w drugim z wyjazdowych pojedynków Maratończyk przywiózł 
trzy punkty, wygrywając w Owieczkach z WKS-em 4:2. Druży-
na z Brzeźna po ośmiu kolejkach plasuje się na siódmy miejscu 
w tabeli z 12 oczkami na koncie. Okazją do zobaczenia w akcji 
piłkarzy Maratończyka będą mecze z Sokołem Mieścisko (27.10) 
oraz Wielkopolską Komorniki (10.11), Maratończyków czekają 
także wyjazdowe spotkania w Baranowie z Tarnovią II Tarnowo 
Podgórne oraz Pogromem w Luboniu.

Spośród wszystkich trzech klubów piłkarskich w naszej 
gminie najmniej wesołą sytuację posiada zespół z Gułtów, 
który wciąż nie zdobył pierwszych punktów i zajmuje                 
12. miejsce w tabeli. Pozytywnych rozstrzygnięć dla GKS-u 
nie przyniosły ani spotkania przy ulicy Kasztanowej z Liderem 
Szczytniki Czerniejewskie (1:4), z KS-em Fałkowo (0:4), 
Wełnianką Kiszkowo (0:1 na boisku, walkower 0:3), a także 
mecz wyjazdowy z Wełną w Rogoźnie przegrany 2:4. Pierw-
szych punktów w sezonie Gułtowianie będą szukać w spotka-
niach wyjazdowych z Farą Pelikan Żydowo, KS-em 1999 
Łopuchowo oraz zmaganiach domowych z KS-em Uchorowo 
(27.10) i Stellą II Luboń (03.11).

Łukasz Szał
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Kostrzyn); grupa do lat 16 (6 zawodników) – I m. Filip Łąkow-
ski (UKS „Goniec” Kostrzyn), III m. Jagna Smolińska (UKS 
„Goniec” Kostrzyn); grupa open (14 zawodników) – IV m. 
Mikołaj Nowaczyk  ( najlepszy zawodnik z gminy Kostrzyn 
reprezentujący KSZ LECH-WSUS Poznań), V m. Mikołaj 
Spiżewski (UKS „Goniec” Kostrzyn).

Podziękowania składam wszystkim, którzy zaangażowali się 
w organizację turnieju: pracownikom Urzędu Gminy, pracow-

nikom obsługi Szkoły Podstawowej nr 1 w Kostrzynie, rodzicom, 
a w szczególności koleżankom Ewie Majewskiej, Ewie Matu-
szewskiej oraz Joannie Kozielskiej. Nie zawiedli również spon-
sorzy: Piekarnia „Bogienka”, Cukiernia „Ammaretto” Krzysztof 
Pielak, Schindler Polska Sp. z.o.o., Bank Spółdzielczy w Ko-
strzynie, Sklep Szachowy „Caissa”, Muzeum Archeologiczne      
w Poznaniu.

Piotr Smoliński

BIEGOWY WRZESIEŃ Z KORONAMI!
Kiedy opadł już kurz po IV Biegu Pieczonej Pyry, biegacze 

z gminy Kostrzyn w licznym gronie udali się zaliczyć ostatni dla 
nich z biegów w ramach Korony Półmaratonów Polski.                    
W 42. Biegu Lechitów w Gnieźnie udział wzięli Jolanta Nowak, 
Krzysztof Kołaczkowski, Iwona Pomykalska, Ilona Morawiec, 
Mirosław Morawiec, Małgorzata Morawiec (Gdzie Ta Meta), 
Grzegorz Banaszak, Rafał Czarnecki, Remigiusz Szymański 
(Walka Kostrzyn). Najszybciej z kostrzyniaków na mecie zjawił 
się Grzegorz Banaszak (1:42:31). Z kolei dla Małgorzaty Mora-
wiec, Ilony Morawiec, Iwony Pomykalskiej, Krzysztofa Kołacz-
kowskiego, Mirosława Morawca oraz Remigiusza Szymańskie-
go (po raz trzeci!) ukończenie gnieźnieńskiego biegu równo-
znaczne było ze zdobyciem wspomnianej „Korony”. Natomiast 
trzech zawodników Echa może poszczycić się już Koroną Ma-

ratonów Polskich (5 maratonów w ciągu dwóch lat). Do grona 
koroniarzy dołączyli Marcin i Krzysztof Skorlińscy oraz Zbi-
gniew Kruszona.

Dzień wcześniej na drugim Biegu AGROBEX Wartka Piątka 
pobiegli Marek Bogusz i Rafał Czarnecki z Walki Kostrzyn oraz 
Małgorzata Morawiec, Robert Kaczmarek i Krzysztof Kołacz-
kowski. Co ciekawe, Marek Bogusz dotarł na metę z czasem 
25:12, co dało najlepszy wynik w jego kategorii wiekowej,                    
a Robert Kaczmarek pobił swój rekord życiowy (22:37).

W sobotę 21 września Monika Szał (Walka Kostrzyn) pobie-
gła w sąsiednim Kleszczewie na 5 kilometrów po bieżni tarta-
nowej i zdobyła pierwsze miejsce w swojej kategorii wiekowej, 
poprawiając swój rekord życiowy na 25:48! Z kolei Paweł 
Kielan (Walka) wraz z Krzysztofem Skorlińskim (Echo) uczest-
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OGŁOSZENIA DROBNE

- Masz problem z komputerem, in-
ternetem, zadzwoń 605 233 576,             
www.vip-tech.pl
- Mgr pedagogiki z ponad 10-letnim 
doświadczeniem udzieli korepetycji 
z języka angielskiego oraz niemiec-
kiego, tel. 799 036 661
- Absolwentka fi lologii angielskiej              
i niemieckiej udzieli korepetycji,            
tel. 512 586 533
- Nauczyciel z wieloletnim doświad-
czeniem udzieli korepetycji z języka 
polskiego. Przygotowanie do egza-
minów, tel. 510 076 605
- Firma sprzątająca oferuje usługi: 
pranie tapicerki, sprzątanie domów           
i biur, tel. 535 031 494

Ilona Morawiec i Krzysztof Kołaczkowski (Gdzie Ta Meta), 
którzy wzięli udział Biegowym Potopie Szwedzkim w okolicach 
szwedzkiego miasta Kalmar, gdzie mierzyli się z dystansem               
15 kilometrów po malowniczych szwedzkich lasach. Ilonie 
Morawiec udało się wywalczyć 3. miejsce w kategorii kobiet              
z czasem 1:21:32.

W pierwszy październikowy weekend kobiety z klubów 
Gdzie Ta Meta oraz Panie daleko jeszcze? wzięły udział w Bie-
gu Kobiet dla Kobiet „Zawsze PierWsi” na dystansie 5,5 kilo-
metra, mającym na celu propagowanie profi laktyki raka piersi. 
Natomiast w niedzielę 6 października w Szamotułach odbył się 
IX Samsung Półmaraton, na którym rywalizowały trzy Panie                
z Walki Kostrzyn: Monika Szał, Jowita Kruczkowska-Otto                
i Agnieszka Czarnecka. Swój rekord życiowy o pięć minut na 
dystansie półmaratońskim pobiła Monika Szał (1:54:40).

Łukasz Szał

niczyli w biegu na poznańskiej Malcie „Piątka Emilewicz”.                 
W ten sam weekend na Biegu Światła Enea Light Run byli obec-
ni zawodnicy Panie daleko jeszcze?, zawodników Echa oraz Gdzie 
Ta Meta spotkać można było na sobotnim Parkrunie w Swarzędzu, 
biegu „ZaBIEGaj o FUNdusze”, czy 4. Witkowskiej Dyszce. 
Sporym powodzeniem cieszył się III Bieg Podkowy, na który 
wybrali się Marcin i Krzysztof Skorlińscy (Echo) oraz Agnieszka 
Czarnecka, Monika Szał oraz Marek Bogusz (Walka). Dla dwój-
ki z Walkowiczów bieg ten zakończył się nowymi rekordami 
życiowymi (Monika Szał 52:58, Marek Bogusz 53:58), a dla 
Moniki także zwycięstwem w swojej kategorii wiekowej.

Tydzień później zawodnicy klubów: Gdzie Ta Meta, Panie 
daleko jeszcze? i Walka Kostrzyn uczestniczyli w poznańskim 
Biegu Piwna Mila, z kolei Paweł Kaczmarek (Echo) wziął udział 
41. PZU Maratonie Warszawskim, tym samym zdobywając 
Koronę Maratonów Polskich. Poza Polskę wybrali się za to 
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