2

SŁOWEM WSTĘPU
Tegoroczna majówka, pomimo dobrze zapowiadającej się końcówki kwietnia, trochę rozczarowała chłodną i chmurną pogodą.
Na szczęście oberwanie chmur i prawdziwie wiosenne załamanie pogody przypadło już po długim weekendzie, tak więc mieliśmy
szansę odpocząć także na świeżym powietrzu. Pogłoska mówi, że jeśli ktoś sprytnie wykorzystał urlop, mógł mieć nawet 17 dni
wolnego w tym roku łącznie w Wielkanocą – to już prawie prawdziwe wakacje! Niezależnie od miejsca odpoczynku – wycieczki
dalszej lub bliższej czy też wypoczywania w domu, była to świetna okazja do zaczerpnięcia oddechu przez szaleństwem przełomu
maja i czerwca, na który w tym roku przypada kostrzyńskie święto muzyki – czyli oczywiście Kurdesz Kasztelański. Jak zawsze
program jest ogromnie zróżnicowany, każdy więc znajdzie coś dla siebie, bo nawet jeśli nie na koncert, to warto przyjść zobaczyć
pozostałe atrakcje. Tegoroczna, 41. edycja festynu łączy się dodatkowo z wypadającym w niedzielę Dniem Dziecka, z okazji
którego przygotowano Festiwal Kolorów. Serdecznie zachęcam do sprawdzenia programu wydarzenia na stronie 15. i dołączenia
do zabawy!
Zapraszam do lektury!
Natalia Majchrzak
Redaktor naczelna

KOSTRZYŃSKIE AKTUALNOŚCI
Godne zapamiętania Misterium
Męki Pańskiej
Wydarzeniem nie tylko religijnym,
ale i artystycznym było wystawione
dwukrotnie w kościele farnym w Kostrzynie (13 i 14 kwietnia) Misterium Męki Pańskiej, zrealizowane siłami młodzieży i dorosłych parafian pod kierunkiem ks.
wikariusza Pawła Szkody. Z dużą starannością, po wielu tygodniach prób, szycia kostiumów i przygotowania nagrań oraz
wspaniałej scenografii wystawiono widowisko odtwarzające
ostatnie chwile męki Chrystusa. Spotkało się ono z uznaniem
i brawami licznie zebranych w kościele parafian kostrzyńskich,
w imieniu których dziękowali wykonawcom burmistrz Szymon
Matysek i ks. proboszcz Piotr Lidwin, wyrażając wdzięczność
blisko 40 wykonawcom, reżyserowi ks. Pawłowi, autorce scenografii Danucie Gordziejczyk i jej współpracowniczkom.
Ta uroczystość pasyjna na długo pozostanie w pamięci zarówno
aktorów, jak i widzów.

Doroczne zebranie Koła Związku Sybiraków
W Niedzielę Palmową – jak co roku – odbyło się zebranie
kostrzyńskiego Koła Związku Sybiraków. Po wysłuchaniu mszy
świętej o godzinie 1200 przedstawiciele tego Koła wraz ze Związkiem Kombatantów zapalili znicze pamięci przed kamieniem
upamiętniającym ofiary Katynia. Następnie złożyli wiązankę
kwiatów przed pomnikiem w miejscu rozstrzelania przez hitlerowców mieszkańców Kostrzyna, Nekli i okolic. Dorocznemu
zebraniu przewodniczył prezes Czesław Szalaty, a gośćmi byli
przedstawiciele z Poznania, Kostrzyna i Nekli. Omówiono program działania na cały rok bieżący. Kolejną uroczystość zaplanowano na 14 września w Nekli w rocznicę napaści sowieckiej
na Polskę. Liczba członków Koła zmalała do około 30.

Spotkanie Koła Gospodyń w Brzeźnie
Na kwietniowe zebranie Koła Gospodyń Wiejskich w Brzeźnie jego przewodnicząca, Iwona Dopierała zaprosiła kostrzyńskiego regionalistę Kazimierza Matyska. Gość na życzenie
obecnych nakreślił dzieje tej wsi i jej dawnych mieszkańców,
a następnie omówił treść wydanej niedawno książki Kostrzyniacy w Powstaniu Wielkopolskim. Autor odpowiedział na różne
pytania i podpisał chętnym egzemplarze publikacji wydanej przez
Gminę Kostrzyn.

Dzień Flagi i Święto 3 Maja zobowiązują

Wyjazdy naszych seniorów
W ostatnim czasie seniorzy uczestniczyli w wyjazdowych
przedstawieniach teatralnych. Z inicjatywy M-G Ośrodka
Pomocy Społecznej liczna grupa wyjechała do Gniezna, gdzie
w sali Muzeum Tysiąclecia mogła obejrzeć spektakl w wykonaniu
artystów warszawskich. Tydzień później, w niedzielę 28 kwietnia
staraniem Uniwersytetu Każdego Wieku seniorzy gościli w Teatrze
Wielkim w Poznaniu, gdzie podziwiali operę Feliksa Nowowiejskiego pt. Legenda Bałtyku. Uczestniczyli także w koncercie
z okazji 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego, oklaskując chóry
akademickie wykonujące m.in. hymn Europy.

Z okazji w/w świąt przypominamy dość surowe zasady dotyczące polskiej flagi. Flaga w barwach białej i czerwonej ma proporcje 8:5 i nie powinna zawierać żadnych napisów i emblematów.
Taka flaga zgodnie z ustawą z 1980 roku nosi nazwę flagi państwowej. Flagi państwowej z herbem (orłem w koronie) mogą
używać jedynie polskie poselstwa, konsulaty oraz statki handlowe
(bandera handlowa). Flaga musi być czysta, kolory nie mogą być
wyblakłe. Nie może też dotykać ziemi. Wywieszając ją na domu
dajemy wyraz swemu patriotyzmowi i obywatelskiej postawie.

Pierwsza w Europie, druga na świecie
Ustawa zasadnicza – tak nazywano od początku uchwaloną przez Sejm Wielki Konstytucję 3 Maja, której 228. rocznicę uchwalenia
obchodziliśmy uroczyście w tym miesiącu. Była
drukowana w różnej formie, niedawno także na
papierze czerpanym. Jeden z ważniejszych jej
egzemplarzy wydany w Poznaniu w 1871 roku
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można obejrzeć w kostrzyńskiej Izbie Muzealnej wraz z rozdziałem o zaprzysiężeniu Konstytucji przez miasta dawnej Rzeczypospolitej.

Patriotyczne oznakowanie siedzib sołtysów
Już wkrótce wszystkie sołectwa w Polsce oznakowane będą
prostokątną czerwoną tabliczką z orłem białym na czerwonym
tle i białym napisem sołtys, potwierdzającym, że urząd ten stanowi organ administracji samorządowej.

Mapa gminy Kostrzyn
Na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Dworcowej ustawiona
została kolorowa, dużych rozmiarów plansza z mapą gminy
Kostrzyn, na której zaznaczono wszystkie miejscowości, drogi,
linię kolejową, a także tereny zielone (lasy i parki) oraz strumienie. Pomoże ona lepiej zorientować się w terenie, zarówno naszym mieszkańcom, jak i przyjezdnym gościom czy turystom,
chcącym zwiedzić ziemię kostrzyńską.

Błękitna Wstęga Wielkopolski
Doroczne zawody jeździeckie – Memoriał Henryka Helaka
– rozegrane w skokach przez przeszkody od 2 do 5 maja obejmowały kilka konkurencji. Zwycięzcą memoriału organizowanego przez LKJ „Abarię” Iwno została Hanna Jachimowicz.
W X Mistrzostwach Powiatu Poznańskiego zwyciężyli:
J. Kierznowska, J. Ganowska, A. Śliwiński, A. Lank, Z. Budzyń-

ska i W. Jannasz. Impreza została wsparta przez Samorząd
Województwa Wielkopolskiego, Powiat Poznański oraz Gminę
Kostrzyn.

Majówka na sportowo
Nasi piłkarze wygrali wysoko w rozegranym w niedzielę
5 maja meczu: KKS „Lechia” zwyciężyła zespół „Iskry”
Szydłowo 5:3 (4:2). Bramki zdobyli W. Chudziński (3), T. Sitek
i K. Kubiak.
K.M.

WIADOMOŚCI GMINNE
PKM WJEŻDŻA DO NASZEJ GMINY!
16 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego Burmistrz Szymon Matysek
podpisał porozumienie, na mocy
którego pociągi Poznańskiej Kolei Metropolitalnej od września
br. mają być uruchomione do stacji Kostrzyn Wielkopolski. To
kolejny etap wprowadzania PKM na linii E20. Z końcem roku
zakładane jest docelowe jej uruchomienie do Wrześni, obejmujące także stację Gułtowy. Wprowadzenie Poznańskiej Kolei
Metropolitalnej oznacza zwiększenie częstotliwości kursów
pociągów, szczególnie w godzinach porannych i popołudniowych. Zostanie to ujęte w przygotowywanym rozkładzie jazdy
pociągów, który zmieni się we wrześniu.
– Dzięki wspólnemu, solidarnemu podejściu do finansowania
dodatkowych połączeń możliwe jest zwiększenie częstotliwości
kursowania pociągów ku zadowoleniu pasażerów. To zadowolenie jest tak duże, że na wielu odcinkach mamy kłopoty, aby
obsłużyć zwiększające się potoki podróżnych. Samorząd województwa czeka na dostarczenie 15 sztuk nowoczesnych pociągów
elektrycznych, a Koleje Wielkopolskie kończą zamówienie na
zakup 4 nowych pociągów spalinowych – powiedział Wojciech
Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.
Gmina Kostrzyn będzie partycypować w kosztach obsługi
dodatkowych pociągów, których ilość zwiększy się o kolejne
trzy pary.
– To kolejny etap prowadzonej przez nas szerokiej polityki
transportowej – powiedział Burmistrz Szymon Matysek.
– Po budowie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Kostrzynie i uruchomieniu Kostrzyńskiej Komunikacji Publicznej

teraz czas na wdrażanie idei kolei metropolitalnej. We wrześniu
dla stacji Paczkowo i Kostrzyn Wlkp., a z końcem roku oczywiście
także dla stacji Gułtowy. Do tego należy dodać trwającą budowę
tunelu wraz z nowym układem drogowym i projektowaną wspólnie z powiatem poznańskim budowę Zintegrowanego Węzła
Przesiadkowego w Gułtowach wraz ze ścieżką rowerową.
To wszystko ma na celu poprawę komunikacji i zachęcanie
mieszkańców do korzystania z transportu publicznego.

W podpisaniu porozumienia uczestniczyli także Tomasz
Łubiński, Wicestarosta Poznański, Bartosz Guss, Zastępca Prezydenta Poznania, Tadeusz Czajka, Wójt Tarnowa Podgórnego,
reprezentujący Stowarzyszenie Metropolia i Marian Szkudlarek,
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz.
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PIERWSZE UMOWY NA DOTACJE DO WYMIANY PIECÓW NA ROK 2019 PODPISANE!
6 i 8 maja zostały podpisane pierwsze umowy na dotacje do wymiany
pieców na rok 2019.
Mieszkańcy gminy
Kostrzyn , którzy
złożyli kompletne
wnioski, zostali zaproszeni do podpisania
umów i mogą rozpocząć planowaną inwestycję.
Nabór wniosków rozpoczął się
26 marca i trwał do 9 kwietnia br. Do
Urzędu Miejskiego w Kostrzynie wpłynęło 68 wniosków, na dzień dzisiejszy
zostało podpisanych 19 umów, a kolejne
czekają na rozstrzygnięcie.
Dotacja udzielana jest w formie refundacji kosztów zakupu nowego, ekologicznego źródła ciepła. Wysokość dopłaty to
80% wartości inwestycji – nie więcej niż
5 tys. zł. dla wymiany pieca oraz 30%
wartości inwestycji – nie więcej niż

2,5 tys. zł dla mikroinstalacji, pomp ciepła
i kolektorów słonecznych.
Informujemy, że zgodnie z uchwałą
Nr V/52/2019 Rady Miejskiej Gminy

Kostrzyn z dnia 7 lutego 2019 roku, kolejny nabór wniosków o przyznanie dotacji na wymianę pieca rozpocznie się
17 marca 2020 roku.

UMOWA NA KANALIZACJĘ SANITARNĄ
NA OS. KRÓLEWSKIM
23 kwietnia 2019 roku została podpisana umowa na zadanie
„Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
wraz z przyłączami w ulicach: Jana III Sobieskiego, Jolanty
i Batorego w Kostrzynie” pomiędzy firmą PPHU Drokan Izabela Grzegorczyk a Zakładem Komunalnym w Kostrzynie, reprezentowanym przez Kingę Czechoską. W spotkaniu uczestniczyli także Zastępca Burmistrza Waldemar Biskupski oraz Radny
Rady Miejskiej Przemysław Kubiak.

INWESTYCJE W GMINIE KOSTRZYN

budowa nowego przedszkola miejskiego

budowa tunelu wraz z układem drogowym
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DODATKOWA KARTA DUŻEJ RODZINY W FORMIE ELEKTRONICZNEJ BEZPŁATNA TYLKO
DO KOŃCA 2019 ROKU
Posiadaczu Karty Dużej Rodziny: jeśli
złożyłeś wniosek o kartę tradycyjną do
31 grudnia 2017 roku, możesz domówić bezpłatnie dodatkową kartę w formie
elektronicznej, ale tylko do 31 grudnia
2019. Po tym czasie za każdą dodatkową

kartę w formie elektronicznej będziesz musiał zapłacić 9,21 zł.
Nie odkładaj złożenia wniosku o dodatkową formę karty na
ostatnią chwilę.
Więcej informacji zdobędziesz pod numerem telefonu
61 8178 565 w.14 lub na stronie www.kostrzyn.wlkp.pl w zakładce Karta dużej rodziny.

KONSULTACJE SPOŁECZNE
W Urzędzie Miejskim w Kostrzynie trwają prace nad Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kostrzyn. Jest to dokument określający
kierunki i funkcje przestrzenne dla wszystkich terenów
w gminie Kostrzyn.
Zależy nam, żeby zaproponowane rozwiązania były w możliwie największym stopniu zgodne z Państwa oczekiwaniami.
Prosimy zatem o aktywne uczestnictwo w procedurze planistycznej. W dniach od 29 maja 2019 do 19 czerwca 2019 roku planowany jest etap konsultacji społecznych dokumentu. Dyskusja
publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami
odbędzie się 10 czerwca 2019 roku o godzinie 1700 w siedzibie
Urzędu Miejskiego, ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn.
Spotkania informacyjne z mieszkańcami odbędą się:
12 czerwca 2019 roku o godzinie 1700 w Szkole Podstawowej

OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy Kostrzyn, działając na zasadzie art. 35
ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204), podaje do wiadomości
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: nieruchomość położona przy drodze krajowej nr 92 w Brzeźnie,
gm. Kostrzyn, będąca przedmiotem własności Gminy Kostrzyn,
ujawniona w KW PO1F/00036317/0, stanowiąca niezabudowaną działkę nr 105/9 o pow. 0,8290, cena 850 000,00 zł netto.
Do ceny sprzedaży zostanie doliczony 23% podatek VAT.
Ponadto Burmistrz Gminy Kostrzyn informuje, iż na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy
ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia
1997 roku lub odrębnych przepisów; jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercą, pozbawionym prawa własności przed 5 grudnia 1990 roku.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, winny w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć w tutejszym urzędzie pisemne oświadczenie o zamiarze skorzystania z pierwszeństwa zakupu.
Niezłożenie oświadczenia o zamiarze skorzystania z przysługującego pierwszeństwa nabycia nieruchomości w podanym
terminie spowoduje, że nieruchomość zostanie wystawiona
do sprzedaży.
Niniejsze ogłoszenie ukaże się: na tablicy ogłoszeń Urzędu
na okres 21 dni, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego,
w „Kostrzyńskim ABC”.

im. Arkadego Fiedlera w Gułtowach, 17 czerwca 2019 roku
o godzinie 1700 w Szkole Podstawowej im. Pauliny i Augusta
Wilkońskich w Siekierkach Wielkich.
Zgodnie z art. 18 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą
wnosić uwagi do projektu Studium prognozy oddziaływania na
środowisko i postępowania w jej sprawie.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy
Kostrzyn z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 10 lipca
2019 roku. Szczegółowych informacji udziela Agata Stoińska,
Kierownik Wydziału Nieruchomości, Urbanistyki i Ochrony
Środowiska – tel. 61 8178 565 wew. 23 lub 601 516 182,
urbanistyka@kostrzyn.wlkp.pl.
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ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ
W środę 8 maja, w 74. rocznicę zakończenia II wojny światowej, władze samorządowe w osobach Burmistrza Gminy
Kostrzyn Szymona Matyska, Zastępcy Burmistrza Waldemara
Biskupskiego, Radnego Rady Powiatu Poznańskiego Kazimierza
Dworczaka, a także prezesa Związku Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych Bogumiła Wilczyńskiego oraz regionalisty Kazimierza Matyska złożyły kwiaty pod tablicą upamiętniającą kostrzyńskiego bohatera ostatniej wojny światowej Józefa Prętkowskiego. Przed złożeniem kwiatów oraz zniczy
w ulicy Prętkowskiego, krótką przemowę o zakończeniu drugiej
wojny światowej oraz udziału w niej tego bohatera wygłosił
Kazimierz Matysek.
Przypominamy, że w tym roku obchodzona będzie 80. rocznica wybuchu drugiej wojny światowej.

OTWARCIE WYSTAWY MASZYN
ROLNICZYCH ZIEMI KOSTRZYŃSKIEJ

AKTYWIZACJA SENIORÓW Z TERENU
GMINY KOSTRZYN

12 kwietnia 2019 roku nastąpiło oficjalne otwarcie wystawy
maszyn rolniczych ziemi kostrzyńskiej. Na placu przy świetlicy
wiejskiej w Czerlejnku zgromadzono maszyny rolnicze, które
kilkadziesiąt lat temu służyły rolnikom i były powszechnie
używane w pracach polowych. Wraz z postępem techniki urządzenia wypierały nowoczesne, zautomatyzowane modele. Dla
podkreślenia rolniczych korzeni gminy Kostrzyn starodawne
maszyny rolnicze zostały zebrane, odrestaurowane i teraz
mogą pełnić funkcję eksponatów. Pomysłodawcą dla stworzenia
wystawy jest Zastępca Burmistrza Waldemar Biskupski.
W organizację przedsięwzięcia zaangażowany był Sołtys Sołectwa Czerlejnko Waldemar Kukuła, który czuwał nad procesem
powstawania wystawy.
Podczas uroczystego spotkania Burmistrz Szymon Matysek
podkreślił, że poprzez tę ekspozycję podkreślony będzie charakter gminy, a ponadto pełnić będzie ona funkcję edukacyjną dla
młodego pokolenia. Oficjalnego otwarcia wystawy dokonały
uczennice ze Szkoły Podstawowej w Czerlejnie, które zaszczyciły wszystkich zebranych występem wokalnym. Na wszystkich
gości czekał tradycyjny poczęstunek oraz pokaz zumby w wykonaniu grupy Dora Fitness.

12 kwietnia odbył się kolejny wyjazd seniorów do teatru
w ramach projektu „Aktywizacja seniorów z terenu gminy
Kostrzyn”.
90 osób wraz z liderami klubów seniora wyjechało ok. godz.
1800 dwoma autokarami do Gniezna do Auli Pomnik na gościnny spektakl pt. Przepraszam, a co Pan tu robi?. Przedstawienie
trwało ok. 140 minut z jedną przerwą. Fabuła historii w reżyserii A. Grochota opierała się na absurdalnym humorze, błyskotliwych ripostach i perypetiach osób przebywających w szpitalu
psychiatrycznym. Ta nowoczesna sztuka wzbudziła wiele emocji, od salw śmiechu po oburzenie. Dodatkowym atutem przedstawienia byli występujący aktorzy, znani z seriali telewizyjnych
,m.in. Łukasz Konopka, Anna Korcz, Kazimierz Mazur i inni.
Wyjazd okazał się interesujący, a seniorzy wrócili do domów
bogatsi o nowe doświadczenia.
Przypominamy, że wyjazdy odbywają się cyklicznie i obejmują kolejno wszystkich zapisanych seniorów. Zachęcamy
do czynnego brania udziału w w/w inicjatywach.

ATRAKCJA W PARKU MIEJSKIM
W połowie kwietnia w Parku Miejskim w Kostrzynie pojawiła
się piramida z lin o wysokości 8,3 metra. Pajęczyna wkrótce
po otwarciu zyskała uznanie dzieci i młodzieży i cieszy oko nie
tylko najmłodszych mieszkańców gminy.

7

8

Z OBRAD RADY
VII sesja Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn odbyła się 25 kwietnia 2019 roku.
Radni wysłuchali informacji o stanie bezpieczeństwa na testrzyn, które ukończyły 18 lat. Procedura konsultacji rozpoczrenie miasta i gminy Kostrzyn w zakresie porządku publicznego
nie się następnego dnia po wejściu w życie niniejszej uchwały
i bezpieczeństwa obywateli oraz informacji o stanie bezpieczeńi będzie trwać maksymalnie do 31 października 2019 roku.
stwa na terenie miasta i gminy Kostrzyn w zakresie ochrony
Ogłoszenie wyników konsultacji oraz wszystkie niezbędne
przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.
informacje udostępnione będą na stronie internetowej Budżetu
Ponadto Radni wysłuchali informacji o sytuacji w placówObywatelskiego Gminy Kostrzyn https://kostrzyn.budzet-obykach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kostrzyn
watelski.org;
w związku z trwającą ogólnopolską akcją protestacyjną pracow- - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
ników oświaty.
aktywizacji gospodarczej w Glince Duchownej przy ul. Krajowej, gm. Kostrzyn – powierzchnia opracowania to około
Radni podjęli uchwały w sprawie:
2,7 ha. Przedmiotowy teren, zgodnie z ewidencją gruntów
- przeprowadzenia na terenie gminy Kostrzyn konsultacji spoi budynków, pokryty jest glebami rolniczymi niskich klas
łecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Kostrzyn
bonitacyjnych IIIb, IVa i IVb;
na rok 2020. Kwota Budżetu Obywatelskiego przeznaczona do
realizacji na rok 2020 będzie wynosiła 300 000 zł, Budżet - zmian w budżecie gminy Kostrzyn na 2019 rok – dochody
budżetu zwiększono o kwotę 767 271,00 zł, do kwoty
Obywatelski Gminy Kostrzyn będzie obejmować zadania
79 104 977,34 zł, wydatki budżetu zwiększono o kwotę
o charakterze inwestycyjnym lub remontowym, należące do
767 271,00 zł do kwoty 83 603 227,90 zł;
zadań własnych gminy, możliwe do zrealizowania w jednym
roku budżetowym. Koszt pojedynczego zadania może wynosić - zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kostrzyn
maksymalnie 25 000 zł do 125 000 zł – zadanie duże, do
na lata 2019-2027, w związku ze zmianą budżetu dokonano
25 000 zł – zadanie małe. Konsultacje będą obejmować teren
zmian w WPF.
całej gminy Kostrzyn. Uprawnionymi do udziału w konsulta- Więcej na www.kostrzyn.wlkp.pl (zakładka BIP).
cjach będą osoby fizyczne zamieszkałe na terenie gminy Ko-

WYBORY DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ GMINY KOSTRZYN
Wybory na kadencję 2019-2022 odbędą się 27 maja 2019 roku. Lokale wyborcze w tym dniu czynne będą w godzinach
od 1200 do 1800.

SUKCESY UCZNIÓW GMINY KOSTRZYN
W tegorocznym Finale Powiatowym Ogólnopolskiego
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w Stęszewie
uczniowie naszej gminy zdobyli dwa puchary.
Puchar dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Kostrzynie za
II miejsce w Finale Powiatowym Ogólnopolskiego Turnieju BRD
wywalczyli uczniowie: Filip Koper (8d), Jakub Dudzik (7d)
i Aleksy Roszkowiak (7d).
Puchar dla Szkoły Podstawowej w Czerlejnie za III miejsce
w Finale Powiatowym Ogólnopolskiego Turnieju BRD wywalczyli uczniowie trzeciej klasy gimnazjum: Aleksandra Perka,
Przemysław Mieloch i Jakub Kamieński.

Drużyny wykazały się doskonałą znajomością przepisów
ruchu drogowego. W testach teoretycznych uzyskały największą
ilość punktów. Uczniowie wykazali się także umiejętnością
jazdy rowerem po miasteczku, zaliczania punktów kontrolnych
i pokonywania rowerowego toru przeszkód. Bardzo dobrze
poradzili sobie również udzielając pierwszej pomocy poszkodowanym w symulowanym wypadku.
Gratulujemy dzielnym rowerzystom. Dziękujemy za godne
reprezentowanie gminy Kostrzyn w powiecie poznańskim
i życzymy dalszych sukcesów.
Beata Andrzejczak
Opiekun drużyn
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Z TEKI REGIONALISTY - Kazimierz Matysek o historii

HISTORIA RODZINNA Z WOŁYNIA
W ROCZNICĘ DNIA ZWYCIĘSTWA
Obchodzony w całej Europie 8 maja
(w Rosji 9 maja) Dzień Zwycięstwa
w rocznicę zakończenia II wojny światowej
upamiętnia zwycięski wysiłek zjednoczonych narodów i pokonanie w 1945 roku
hitlerowskich Niemiec po prawie 5-letniej
wojnie. W wyniku działań wojennych
z 35,3 milionów obywateli Rzeczpospolitej
zginęło około 6 mln, a zniszczeniu uległo
40% majątku narodowego. W chwili zakończenia wojny na Zachodzie stacjono-

Wincenty Paszkiewicz z siostrzenicą Alicją

wało 200 000 żołnierzy Polskich Sił
Zbrojnych, a na Wschodzie pod bronią było
ok. 400 000 żołnierzy ludowego Wojska
Polskiego uczestniczących w operacji
berlińskiej. Zarówno w armii generała
Władysława Andersa, jak i generała Zygmunta Berlinga byli zesłańcy z Kresów
Wschodnich. W rezultacie decyzji wielkich
mocarstw (USA, Wielkiej Brytanii i ZSRR)
terytorium Polski zmniejszyło się o 78 000
km2, a jej obszar przesunął się ze wschodu
na zachód po Odrę i Nysę Łużycką. Następstwem tych zmian były masowe przesiedlenia Polaków z Kresów Wschodnich
(z Wileńszczyzny, Wołynia, Polesia i Podola), których jako repatriantów osiedlano
głównie na tak zwanych Ziemiach Odzyskanych na zachodzie i północy Polski.
O tym, co w latach okupacji niemieckiej działo się w Wielkopolsce, przypominamy corocznie podczas obchodów
patriotycznych w połowie września

w Janowie, a także podczas uroczystości
w rocznicę popełnionej w Kostrzynie
zbrodni Wehrmachtu 20 października
1939 roku, kiedy to rozstrzelano
28 naszych obywateli.
O losach naszych rodaków zamieszkałych na Kresach Wschodnich, zsyłanych do „nieludzkiej ziemi” na Sybir czy
do Kazachstanu lub pomordowanych
w Katyniu kultywują pamięć szczególnie
członkowie Związku Sybiraków podczas
zebrań i uroczystości rocznicowych. Starsi mieszkańcy Kostrzyna pamiętają, że
w latach 1945-1947 w okolicach naszego
miasta osiedliło się kilkadziesiąt rodzin
rodaków „zza Buga”: z Nowogródka,
Łucka, Lwowa, Stanisławowa, Tarnopola
i innych rejonów dawnej Rzeczpospolitej.
To od nich dowiadywaliśmy się, co to była
„Golgota Wschodu”. Mianem „Sybir”
zesłańcy określali cały obszar deportacji
sowieckich od Uralu, Syberii, Kazachstanu aż po daleką Północ.
Przykładem skomplikowanej drogi
życiowej kresowników są losy rodziny
Paszkiewiczów z Wołynia, po wojnie
rozproszonej po całej Polsce, której potomkowie dotarli także do Kostrzyna
i okolic. Ich przodkowie wywodzili się
ponoć z ormiańskiej szlachty wyznania
rzymskokatolickiego. Gniazdem rodzinnym Paszkiewiczów była wieś Piszczatyńce koło Krzemieńca (rodzinnego
miasta Juliusza Słowackiego), gdzie posiadali własny folwark. Po 17 września
1939 roku pod okupacją sowiecką znalazło się 5 milionów rdzennych Polaków,
których masowa deportacja do łagrów
rozpoczęła się 10 lutego 1940 roku. Deportowano wtedy na Sybir m.in. 17 członków rodziny Antoniego i Marceliny

Legitymacja W. Paszkiewicz

Paszkiewiczów, w tym 9 dzieci. Różnie
ułożyły się odtąd drogi życiowe dwóch
braci, Wacława i Wincentego Paszkiewiczów. Jak wspomina syn Wacława, Jan
A. Paszkiewicz, Tato mój Wacław, już
weteran 12 Pułku Ułanów Podolskich –
uczestnik wojny obronnej 1939 roku urodzony w 1916 roku, jako jedyny uciekł
z transportu zesłańców na początkowej
stacji kolejowej w Łanowcach. Tułał się
potem pod okupacją sowiecką i niemiecką
na krwawym szlaku Ukraińskiej Powstań-

Stefan Rachuta w mundurze KOP

czej Armii u dalszej, uboższej – jeszcze
więc nie deportowanej na „Sybir” – rodziny ze strony babci. I z nią los nie umiał
się bynajmniej obejść łaskawie. W połowie
lutego 1944 roku w Zbarażu, do którego
wkroczyły oddziały sowieckie, tato został
zmobilizowany do ludowego Wojska Polskiego. Początkowo w 4 Dywizji Piechoty
I Armii W. P., a potem do utworzenia
w Berdyczowie 1 Korpusu Pancernego
II Armii W. P., uczestniczył w forsowaniu
Nysy Łużyckiej i w operacji łużycko-praskiej. Odznaczony został m.in. medalem
„Za udział w wojnie obronnej 1939” i „Za
udział w walkach o Berlin” oraz krzyżami
„Walecznych” i „Kawalerskim Orderem
Odrodzenia Polski”. Po wojnie ożenił się
z Marią Heleną z domu Janiak, z którą
miał dwóch synów, Jerzego i Jana. Zmarł
w 1987 roku.
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Zupełnie inna była droga życiowa
młodszego z braci, Wincentego Paszkiewicza, urodzonego 22 stycznia 1922 roku
w Piszczatyńcach, który po trudach życiowych spoczął w 1999 roku na cmentarzu parafialnym w Kostrzynie. Był jednym
z dziewięciorga dzieci (w tym 7 córek)
Antoniego i Marceliny Paszkiewiczów
z domu Schabikowskiej. Jak sam wspomina, uczęszczał do słynnego Liceum
Krzemienieckiego w Krzemieńcu na
Wołyniu. Kiedy w 1939 roku wybuchła
wojna, przerwał naukę. Po wkroczeniu
wojsk sowieckich na tereny Polski został
wraz z rodziną 10 lutego 1940 roku deportowany na Sybir do obwodu mołotowskiego (obecnie permskiego) w zachodniej części środkowego Uralu. Tam po
kilku miesiącach przymusowej pracy,
podczas pobytu w w pasiołku Piszczanka
w krasnowieckim rejonie zmarli jego rodzice, a on sam musiał ciężko pracować
przy wyrębie lasu. W 1941 roku po napaści Niemiec na Związek Sowiecki wznowione zostały stosunki dyplomatyczne
rządu polskiego z ZSRR. Na mocy porozumienia generała Sikorskiego ze Stalinem utworzona została na „nieludzkiej
ziemi” Armia Polska generała Władysława Andersa, do której zaciągnął się Wincenty. Wraz z nią dostał się na Bliski
Wschód, by przez Irak i Egipt dotrzeć do
Anglii. Od lutego 1942 roku odbywał
służbę w Wojsku Polskim na Zachodzie

Bojowy znak spadochronowy

Europy. Walczył m.in. w kompanii wsparcia (moździerze), a po przeszkoleniu
spadochroniarskim znalazł się w składzie
1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej
pod dowództwem generała brygady Stanisława Sosabowskiego. Wraz z nią wziął

m.in. udział w słynnej operacji desantowej
Market Garden i bitwie pod Arnhem-Driel
w Holandii (ziemię z terenu tej bitwy
przesłał niedawno do Izby Muzealnej
w Kostrzynie zaprzyjaźniony mieszkaniec
Holandii, Fritz van der Starre). Przybył
do Polski z terytorium Anglii 6 grudnia
1947 roku i zarejestrował się w Punkcie

Medal 1939-1945, Campaign (France –
Germany), Medalem Wojska i Krzyżem
Czynu Bojowego Polskich Sił Zbrojnych
na Zachodzie oraz Bojowym Znakiem
Spadochroniarskim (1944). W ostatnich
latach życia ciężko przeszedł amputację
nóg, był pod opieką kostrzyńskiej rodziny.
Weteran II Wojny Światowej Wincenty

Mapa Polski z 1938 r. z miastem Łuck, stolicą Wołynia

Przyjęcia – Gdynia Port. Stamtąd udał się
do Gowarzewa koło Kostrzyna, ówczesnego miejsca zamieszkania swej siostry
Janiny (z którą wcześniej korespondował),
zamężnej ze Stefanem Rachutą. Prowadziła ona wraz z mężem gospodarstwo
domowe w Gowarzewie, które po jego
śmierci sprzedała i kupiła dom w Kostrzynie. Jej mąż był dawnym funkcjonariuszem placówki Korpusu Ochrony Pogranicza w Derkałach Wielkich w powiecie
krzemienieckim, uchodził za gorliwego
Polaka. Z tego małżeństwa urodziło się
2 synów: Jan (*1934) i Roman (*1938)
oraz córka Alicja (*1936), która wcześnie
zmarła. Jako zaledwie kilkuletni chłopcy
w lutym 1940 roku byli wysiedleni wraz
z matką i dziadkami w ramach pierwszej
deportacji z Kresów Wschodnich.
Wincenty Paszkiewicz był dwukrotnie
żonaty: z Ireną (nazwisko nieznane) oraz
Wiesławą Furmańczyk, z którą miał syna
Jarosława (*1958). Mieszkał później
w opolskim, łódzkim, a w końcu w poznańskim, u rodziny swego siostrzeńca
Romana Rachuty w Kostrzynie.
Za zasługi wojenne kapral Wincenty
Paszkiewicz odznaczony został brytyjskimi i polskimi odznaczeniami: The War

Paszkiewicz zmarł 5 listopada 1999 roku
w Kostrzynie i pochowany został na
cmentarzu parafialnym w pobliżu Kwatery Bohaterów. Jego nagrobek z różowego
marmuru oprócz napisów imienia i nazwiska oraz dat życia zdobi bojowy znak
spadochronowy. Odwiedzając to miejsce
oddajmy cześć Jego pamięci.
Siostrzeniec naszego bohatera, Romek Rachuta – jak wspominaliśmy –
mając dwa lata zesłany został wraz
z rodziną na Sybir, skąd wrócił do Polski
po 5 latach w ramach repatriacji.
Wyuczył się zawodu, założył rodzinę
z Kazimierą Nowakowską z Tarnowa,
z którą miał dwójkę dzieci: Alicję i Dariusza. W młodym wieku był czynnym
sportowcem drużyny piłkarskiej kostrzyńskiej „Lechii”, a w latach późniejszych współzałożycielem i aktywnym
działaczem Koła Związku Sybiraków
w Kostrzynie. Nie miał najlepszego
zdrowia. Zmarł nagle w Kostrzynie
29 marca 2016 roku. Jego nagrobek zdobi odznaka Związku Sybiraków.
Wiadomości o losach rodziny Paszkiewiczów uzyskaliśmy dzięki pomocy
i życzliwości wnuczki Romana Rachuty,
Marty Paszkiewicz z Kostrzyna.
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PITSTOP W KOSTRZYNIE:

PO RAZ KOLEJNY BĘDZIE MOŻNA ZA DARMO SPRAWDZIĆ
STAN TECHNICZNY SAMOCHODÓW!

Wiosenna aura, wysokie temperatury i coraz dłuższe dni
zachęcają do rodzinnych wycieczek samochodowych i wyjazdów za miasto. Zanim jednak wyruszymy w trasę, warto
sprawdzić kondycję swojego samochodu. Mieszkańcy gminy
Kostrzyn będą mieli okazję zrobić to bezpłatnie już w sobotę 1 czerwca, w ramach wydarzenia promującego bezpieczeństwo drogowe.

ProfiAuto PitStop to akcja, która każdego roku odbywa się
w kilkudziesięciu miastach w całej Polsce. W Kostrzynie pojawi
się z inicjatywy Hurtowni Motoryzacyjnej Moto-Car. Stan
techniczny swojego auta będzie można sprawdzić na Rynku,
w godzinach od 1000 do 1600.
– W mobilnym punkcie serwisowym robimy przegląd układów
i części, które bezpośrednio przekładają się na bezpieczeństwo
i komfort jazdy. W ramach akcji sprawdzamy, jak wygląda zawieszenie, kontrolujemy akumulator, ciśnienie i stan bieżników
opon, oświetlenie czy wycieraczki. Zwracamy też uwagę na jakość
płynów eksploatacyjnych. Badamy temperaturę wrzenia płynu
hamulcowego oraz krzepliwość płynu chłodniczego. Jak sama
nazwa akcji wskazuje, całość odbywa się ekspresowo i profesjonalnie – mówi Mariusz Maksym, ekspert techniczny ProfiAuto.
Tylko w ubiegłym roku podczas akcji PitStop mechanicy
ProfiAuto Serwis sprawdzili kondycję blisko 6500 aut, a ponad
2100 kierowców zgodziło się anonimowo udostępnić wyniki
przeglądów ich samochodów na potrzeby corocznego zestawie-

nia. Więcej niż połowa pojazdów wymagała wizyty w warsztacie w celu usunięcia usterek. To pokazuje, jak wiele jest jeszcze
do zrobienia w zakresie uświadamiania kierowcom relacji
pomiędzy stanem technicznym samochodu a bezpieczeństwem
na drogach.
– Kontrole stanu technicznego samochodu należy wykonywać
regularnie, bez względu na to, czy jedziemy w dłuższą trasę, czy
tylko do pracy. Dobry stan techniczny auta przekłada się na
bezpieczeństwo podczas jazdy, zarówno nasze, jak i naszych
pasażerów. Warto sprawdzić nie tylko ciśnienie w oponach, ale
także stan elementów zawieszenia czy układu kierowniczego. To
trwa tylko chwilę, a może zaoszczędzić wielu nieprzyjemnych
sytuacji podczas jazdy. Dlatego zachęcamy kierowców do udziału w bezpłatnej akcji PitStop i konsultacji z naszymi fachowcami
– mówi Marek Braniewicz z Hurtowni Motoryzacyjnej Moto-Car, będącej w sieci ProfiAuto.
Poza profesjonalnym formularzem z przeprowadzonej kontroli, każdy uczestnik wydarzenia otrzyma również motoryzacyjny upominek.
Równolegle, tak jak w poprzednim roku, na Kostrzyńskim Rynku zagoszczą Pojazdy Zabytkowe. Samochody
paradując po kostrzyńskich ulicach udadzą się do pałacu
w Iwnie, a następnie odwiedzą muzeum maszyn rolniczych
w Czerlejnku.
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SUKCESY NASZYCH FILMOWCÓW
Podczas VI Ogólnopolskiego Przeglądu Filmów Animowanych Tworzonych
przez Dzieci „Oko Kalejdoskopu”, który
odbywał się w dniach 1-2 i 5 kwietnia
w Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu,
zobaczyć można było produkcje animowane reprezentujące gminę Kostrzyn.
Wśród wyświetlonych na „dużym
ekranie” znalazł się film zrealizowany
przez dzieci podczas tegorocznych ferii
zimowych w MGOK-u. Pozostałe filmy
z naszej gminy pokazane podczas przeglądu powstały w Pracowni Animacji
działającej przy Szkole Podstawowej
w Czerlejnie. Film Ostatni Krasnoludek
powstawał przez kilka miesięcy w ramach
realizowanego w świetlicy programu
Filmoteki Szkolnej. Z kolei film animowany Spotkanie wykonany został samodzielnie w warunkach domowych przez
Magdalenę Stachowiak, uczennicę klasy
siódmej. Jury festiwalu przyznało wyróżnienie filmowi Wakacje robotów zrealizowanego m.in przez Nikolę Janikowską
oraz Darię Ignaszewską z Czerlejna
podczas warsztatów „Animator jutra”
w Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu
w lipcu 2018 roku. Film ten również zauważony został na O!PLA, czyli Ogólnopolskim Festiwalu Polska Animacja,

w kategorii wczesnoszkolnej Junior
Konkursu Teraz Dzieci Mają Głos!
Szkoła Podstawowa w Czerlejnie jako
oficjalny partner festiwalu wydelegowała
do kina dziewiętnastoosobową reprezentację. Po obejrzanym seansie, cała klasa
trzecia wzięła udział w warsztatach animacji poklatkowej poprowadzonych przez
polską animatorkę Monikę Kuczyniecką.
Dzięki temu powstał kolejny film twór-

czości dziecięcej Droga do… SP w Czerlejnie.
Autorom wszystkich animacji serdecznie gratuluję i zachęcam do podejmowania
dalszych działań twórczych! Zapraszam
do udziału w zajęciach Klubu filmowego
przy MGOK-u w Kostrzynie. Wszystkie
filmy można będzie zobaczyć podczas
lokalnych pokazów, które odbędą się
3 czerwca 2019 roku w Szkole Podstawowej w Czerlejnie oraz 5 lipca 2019 roku
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
w Kostrzynie.
Katarzyna Markiewicz
Koordynator projektu
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WYCIECZKA DO AUGUSTOWA
Grupa słuchaczy i sympatyków Kostrzyńskiego Uniwersytetu Każdego
Wieku oraz grupa sympatyków sołectwa
Sokolniki Klonowskie wybrała się do
północne podlasia. Naszym miejscem
docelowym był Augustów, który poprzez
osobę Ignacego Prądzyńskiego jest niejako „spokrewniony” z Kostrzynem, a bardziej z Sannikami, w których się urodził.
Rejs budowanym przez niego Kanałem
Augustowskim oraz zwiedzanie muzeum
kanału zwanego Dworkiem Prądzyńskiego były więc najważniejszymi punktami
naszej wyprawy. O życiu I. Prądzyńskiego i jego dziele opowiadał nam Wojciech
Batura – zaprzyjaźniony i bywający
w Kostrzynie.
Wybierając się tak daleko nie sposób
było nie wstąpić do Gietrzwałdu, Mrągowa czy wysłuchać koncertu organowego
w Świętej Lipce. Zwiedziliśmy najwyższe
w Polsce wiadukty w Stańczykach, ruiny
pałacu Michała Ludwika Paca, klasztor
kamedułów w Wigrach. Byliśmy na trójstyku granic Polski, Litwy i Rosji, zobaczyliśmy jeziora: Hańcza i Wigry, weszliśmy na Cisową Górę, skąd Andrzej

Wajda rozpoczął kręcenie filmu Pan Tadeusz. Zaliczając „szlak papieski” zwiedziliśmy Sanktuarium Matki Boskiej
w Studzienicznej. 15-lecie wejścia do Unii
Europejskiej obchodziliśmy razem

z Litwinami w Druskiennikach. Bogatsi
o wiedzę o Ignacym Prądzyńskim i Podlasiu, pełni wrażeń wracaliśmy do naszych
domów.
Elżbieta Mielcarek

SIEKIERACY PODTRZYMUJĄ
REGIONALNE TRADYCJE
W dniu otwarcia wystawy maszyn
rolniczych ziemi kostrzyńskiej w Czerlejnku było wyjątkowo chłodno, ale at-

mosfera bardzo ciepła i jeszcze cieplej się
robiło od pięknych słów Szymona Matyska, Burmistrza Gminy Kostrzyn. Podkre-

ślając wagę kultywowania dziedzictwa
kulturowego i pamięć o tym, jak nasi
dziadowie pracowali, ale również bawili,
śpiewali i tańczyli, wskazał on na ważną
rolę Siekieraków w podtrzymaniu tych
tradycji. Członkowie zespołu również
dołożyli swoją cegiełkę na muzeum, wręczając ją Waldemarowi Kukule, sołtysowi
Czerlejnka i przyjacielowi zespołu.
W drugiej części wydarzenia, odbywającej się w świetlicy, gospodynie popisały się nie tylko talentem kulinarnym, ale
i rękodziełem. Zachwycały i znajdowały
licznych nabywców ozdabiane różnymi
technikami gęsie jajka oraz drewniane
zwierzątka wielkanocne. Ognia dodała
wspaniała grupa tańcząca zumbę, ćwicząca podobnie jak my w środy, co niestety
uniemożliwia nam wymianę doświadczeń.
Zajmująca była rozmowa i prelekcja Janusza Szkudlarka posiadającego własny
historyczny zbiór regionalny. Dziękujemy
burmistrzowi za zaproszenie Siekieraków
na tę wspaniałą uroczystość.
Renata Banaszewska
Choreograf zespołu
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WIEŚCI Z PRZEDSZKOLA
W przedszkolu wreszcie mamy wiosnę! Dzieci głośnymi
śpiewami z wykorzystaniem instrumentów muzycznych pożegnały zimę, paląc kukłę Marzanny.
Nasi podopieczni doczekali się ciepłej pogody i mogli aktywnie spędzać czas na podwórku przedszkolnym. Dzięki
uprzejmości rodziców przedszkolacy budowali zamki w nowym
piasku, korzystając z podarowanych przez radną Beatę Jankowiak
akcesoriów do zabaw na dworze. Dziękujemy również tacie,
który ze starego sprzętu wyczarował nowoczesne bujaki.
„Smerfy” i „Wesołe Zajączki” wybrały się do Teatru Animacji w Poznaniu na przedstawienie pt. Królewna Śniżka. „Pszczółki” i „Misie” również były w Teatrze Animacji, na spektaklu pt.
Wielkie problemy małego węża. Dzięki uprzejmości biblioteki
nasze dzieci mogły obejrzeć przedstawienie pt. Przyjaźni dar
odwróci zły czar w wykonaniu Teatru Edukacji i Profilaktyki
Maska oraz koncert piosenek animacyjnych przedstawionych
przez Teatr Tak.
„Smerfy”, „Wesołe Zajączki”, „Krasnale” i „Krasnoludki”
rozkoszowały się pełnią lata, podziwiając bujną roślinność
w poznańskiej Palmiarni. Wielką radość sprawiło im szczególnie
karmienie rybek i oglądanie egzotycznych zwierząt.
„Misie” i „Krasnoludki” przygotowały koncerty wiosenne

dla rodzin, podczas których mogły popisać się wspaniałymi
tańcami, piosenkami i rolami teatralnymi.
W przedszkolu odbyły się również warsztaty: w glinie,
pszczelarskie („Pszczoły nasi mali przyjaciele”), pieczenia chleba oraz zajęcia związane z Wielkanocą.
Dziękujemy rodzicom za wiele słów wsparcia i zrozumienie
w trudnym dla wszystkich okresie strajku.
Przedszkole Miejskie

WIEŚCI Z BIBLIOTEKI
3 kwietnia Bibliotekę Publiczną w Kostrzynie ponownie
odwiedzili muzycy z Agencji Artystycznej Art-Bonsai. Tym
razem swoim przedstawieniem zatytułowanym Dźwięki Disneylandu przenieśli publiczność w świat bajkowych dźwięków
i melodii. Wiadomo przecież, że wielkie kinowe hity produkcji
Walta Disneya nie odniosłyby tak wielkiego sukcesu bez swoich
muzycznych przebojów. Udowodniły to zgromadzone w czytelni dzieci z radością śpiewając wraz z wokalistami doskonale
znane im piosenki z Królewny Śnieżki, Pięknej i Bestii, Królowej
Lodu, Małej Syrenki oraz Vaiany.
4 kwietnia na zaproszenie Biblioteki Publicznej do Kostrzyna przyjechał Teatr Tak ze swoim koncertem piosenek animacyjnych dla najmłodszych. Piosenka animacyjna to połączenie

muzyki, śpiewu i tańca. Z założenia ma ona relaksować, rozśmieszać i wprawiać uczestniczącą czynnie w zabawie publiczność w dobry nastrój. Zaprezentowane przez aktorów piosenki,
również z elementami języka angielskiego, posiadały ciekawą
fabułę i choreografię, dzięki którym wesołemu Policjantowi
i rezolutnej Pippi Pończoszance udało się zachęcić dzieci
do wspólnych tańców i rytmicznych ćwiczeń.
10 kwietnia w bibliotece w Kostrzynie odbyły się warsztaty
plastyczne dla najmłodszych czytelników, tradycyjnie poprowadzone przez Danutę Gordziejczyk. Dzieci, z małą pomocą swoich rodziców i dziadków, z wielką radością i zaangażowaniem
przystąpiły do tworzenia wielkanocnych pisanek. Wykonane
przy użyciu różnych technik plastycznych wielkanocne ozdoby
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sprawiły, że maluchy poczuły przedświąteczny nastrój.
W Bibliotece Publicznej przy Szkole Podstawowej im. W. Witosa w Czerlejnie został zorganizowany konkurs pt. „Świąteczna Kartka Wielkanocna”. Dziękujemy wszystkim uczestnikom
za wykonanie pomysłowych kartek.
23 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Książki i Praw
Autorskich, doroczne święto organizowane przez UNESCO.
W tym ważnym dniu Bibliotekę Publiczną w Kostrzynie odwiedziły dzieci z przedszkola „Akademia Pomysłów” wraz z wychowawczyniami. Maluchy dowiedziały się, w jaki sposób
można korzystać z naszej biblioteki, zwiedziły najważniejsze
pomieszczenia oraz wysłuchały pięknego opowiadania o przyjaźni Philipa Stead’a pt. Gdzie jest pan Amos?
A.Wilczyńska

DOBRA KSIĄŻKA – BIBLIOTEKA POLECA I ZAPRASZA
Krzysztof Strycharski, Moja żona tramwajarka, Wydawnictwo Agora.
Poznali się w 1987 roku. Ona – słynna na całą Polskę tramwajarka, sygnatariuszka Porozumień Sierpniowych, lat 34.
On – właściciel warzywniaka i żuka, lat 23. Kiedy poprosiła go o pomoc w przewiezieniu mebli, nie przypuszczała,
że trzy miesiące później będą już po ślubie. W swoim rodzinnym domu dziecka wychowali dwanaścioro dzieci.
Gdy się usamodzielniły, Henryka Krzywonos wróciła do polityki, ponownie stając się rozpoznawalną twarzą opozycji. Szczera książka o niezwykłej rodzinie, dziedzictwie „Solidarności” i obserwowanej z boku wielkiej polityce.
Minka Kent, Idealne życie, Wydawnictwo Filia.
Autumn Carpenter każdego dnia obserwuje życie pewnej rodziny. Z zazdrością przygląda się idealnej parze wychowującej troje wspaniałych dzieci. Pewnego dnia niezwykły zbieg okoliczności pozwala jej jeszcze bardziej
zbliżyć się do McMullenów. Wtedy zdaje sobie sprawę, że pozory mylą. Idealne życie to mrzonka, rodzin bez
skazy nie ma. A piękni ludzie skrywają najbrzydsze sekrety... Trzymający w napięciu thriller psychologiczny dla
fanów Dziewczyny z pociągu oraz Za zamkniętymi drzwiami.
Katarzyna Zioła-Zemczak, Ewa Mościcka, Bajki na Dobranoc, Wydawnictwo Arystoteles.
Zaczarowany zbiór najpiękniejszych opowieści dla dzieci wszech czasów m.in. Miecz w skale, Wilk i jagnię, Pinokio, Trzy małe świnki, Brzydkie kaczątko, Bambi, Kruk i lis, Tomcio Paluch, Księga dżungli oraz Kot w Butach.
Świat magicznych baśni z niezwykłymi bohaterami zabiera małych czytelników w bajkową podróż przez strony
tej wspaniałej książki. Każdą historię zdobią barwne ilustracje, od których nie można oderwać oczu, a całość
przygotowano z ogromną dbałością o estetykę.
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Tak trudno żegnać kogoś, kto jeszcze mógł być z nami...
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy
w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek,
okazali wiele serca i życzliwości, uczestniczyli we mszy św.
i ceremoni pogrzebowej naszego syna i brata

Ś.†P. Adama Kasperskiego
za tak liczne przybycie, modlitwę, intencje mszalne, złożone kwiaty, a także duchowe wsparcie „Bóg zapłać”
rodzice i brat

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

Ś.†P. Bożeny Niemczal
rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom, delegacjom i znajomym.
Za zamówione intencje mszalne, modlitwę, złożone kwiaty
oraz okazaną pamięć serdeczne „Bóg zapłać”
córki i syn z rodzinami

STRAŻACKIE WYDARZENIA
Nie palmy śmieci w kotłowniach przydomowych – trując społeczeństwo
– lecz segregujmy odpady: to nic nie kosztuje,
a zapewniamy bliskim i sobie czyste powietrze – zdrowie i bezpieczeństwo.

Interwencje strażaków w gminie Kostrzyn:
1 kwietnia – zabezpieczenie miejsca wypadku drogowego
z udziałem dwóch samochodów osobowych w Kostrzynie.
2 kwietnia – zabezpieczenie miejsca wypadku drogowego
z udziałem trzech samochodów osobowych w Kostrzynie.
6 kwietnia – zabezpieczenie lądowiska LPR w Paczkowie.
7 kwietnia – pomoc policji w wyciągnięciu zwłok ze zbiornika
wodnego w Kostrzynie.
13 kwietnia – gaszenie pożaru sadzy w kominie budynku mieszkalnego w Kostrzynie.
15 kwietnia – gaszenie pożaru drzewa w parku w Gułtowach
– z powodu zagrożenia trzeba było ściąć drzewo, aby ugasić
palący się wewnątrz pień.
23 kwietnia – gaszenie pożaru garażu, wewnątrz którego znajdował się samochód osobowy i butle z tlenem; gaszenie pożaru śmieci na polu w Drzązgowie.
24 kwietnia – zabezpieczenie miejsca wypadku drogowego
z udziałem trzech samochodów osobowych na skrzyżowaniu
trasy DK92 w Brzeźnie.
25 kwietnia – gaszenie pożaru lasu w Nadleśnictwie Czerniejewo; gaszenie pożaru samochodu osobowego w Kostrzynie.
26 kwietnia – zabezpieczenie miejsca wypadku drogowego
z udziałem dwóch samochodów ciężarowych na trasie DK92;
gaszenie pożaru traw w Siekierkach.

27 kwietnia – zabezpieczenie miejsca wypadku drogowego
z udziałem dwóch samochodów osobowych w Kostrzynie.

30 kwietnia – zabezpieczenie miejsca wypadku drogowego
z udziałem samochodów ciężarowego i dostawczego na trasie
DK92 w Siedlcu.
Prezes ZOMGZOSP w Kostrzynie
Ryszard Kubiak

Z KRONIKI POLICYJNEJ
Kradzież najazdów od naczepy.

W nocy 2 kwietnia na terenie
MOP Siekierki z naczepy samochodu
ciężarowego skradziono dwa najazdy
o wartości 12 000 złotych na szkodę właściciela firmy z Szubina.

Odzyskano skradziony samochód.

8 kwietnia na drodze S5 w Kostrzynie kierujący samochodem
marki Citroen C-4 19-letni mieszkaniec Środy Wielkopolskiej

został zatrzymany do kontroli drogowej. W trakcie sprawdzenia
w policyjnych bazach okazało się, że samochód, który prowadzi,
figuruje jako skradziony na terenie Krakowa. Pojazd zabezpieczono do dalszych czynności.

Młody mężczyzna odebrał sobie życie.

W niedzielę wielkanocną o godz. 2220 funkcjonariusze
KP w Kostrzynie zostali powiadomieniu o odkryciu zwłok
młodego mężczyzny na terenie szkółki drzew w Tarnowie. Na
miejsce niezwłocznie udali się policjanci, którzy potwierdzili
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zgłoszenie i ustalili, iż 30-letni obywatel Ukrainy popełnił
samobójstwo przez powieszenie. Na miejscu zdarzenia czynności wykonywał także prokurator oraz lekarz medycyny sądowej. Wykluczono udział osób trzecich. Zwłoki zabezpieczono w Zakładzie Medycyny Sądowej. Przyczyna targnięcia się
na życie nie jest znana.

Kradzież prądu.

25 kwietnia w Siedleczku pracownicy firmy współpracującej
z Enea Operator z siedzibą w Poznaniu ujawnili nielegalny pobór
energii elektrycznej. Pobór energii odbywał się bez licznika.

Ujęto mężczyznę.

2 maja w Kostrzynie policjanci z pomocą mieszkańców zatrzymali 48-letniego mężczyznę, mieszkańca powiatu poznańskiego, który obnażał się publicznie na terenie miasta. Z uwagi
na charakter sprawy i prowadzone przez Prokuraturę Rejonową
we Wrześni śledztwo na chwilę obecną nie możemy ujawnić
szczegółów zdarzenia.

100 lat Policji Państwowej.

100 lat temu, w 1919 roku, powstała Policja Państwowa.
Stała się symbolem wolnej Polski, która wróciła na mapy Europy i świata po 123 latach zaborów.
W listopadzie 1918 roku, po odzyskaniu niepodległości przez
Polskę społeczeństwo i władze od razu przystąpiły do budowy
struktur nowego państwa. Dokładnie 24 lipca 1919 roku Sejm
Ustawodawczy uchwalił ustawę o Policji Państwowej. W ustawie
zapisano, że Policja jest państwową organizacją służby bezpieczeństwa oraz organem wykonawczym władz państwowych
i samorządowych i ma za zadanie ochronę bezpieczeństwa,
spokoju i porządku publicznego.
Oprócz tego podkreślono również, że Policja jest organizowana i wyszkolona na wzór wojskowy. Na jej czele stał
komendant główny, mianowany przez Naczelnika Państwa na
wniosek ministra spraw wewnętrznych. Obsługę merytoryczną dla komendanta głównego zapewniała komenda główna.
Terytorium państwa podzielono na komendy okręgowe (od
1924 roku komendy wojewódzkie), komendy powiatowe,
posterunki gminne oraz komisariaty. Wyjątkiem było autonomiczne województwo śląskie, gdzie działała Policja Województwa Śląskiego. W dużych ośrodkach miejskich utworzono posterunki lub komisariaty specjalistyczne, takie jak kolejowe, graniczne, czy rzeczne. Czasami w razie potrzeby
w odległych częściach miast zakładano dodatkowe wartownie
policyjne. Czasy były bowiem niespokojne – częste strajki,
demonstracje, wysoki wskaźnik przestępczości w uboższych
dzielnicach wielkich miast wymagał dodatkowej uwagi władz.
Warunkiem przyjęcia do Policji było posiadanie przez kandydatów nieskazitelnej przeszłości, a także zdrowej i silnej budowy ciała oraz odpowiedniego wzrostu. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego z 6 marca
1928 roku o Policji Państwowej zobowiązywało oficerów
i szeregowych do wierności wobec Rzeczypospolitej, posłuszeństwa wobec przełożonych, poszanowania prawa, gorliwości,
sumienności i bezstronności w wykonywaniu obowiązków.
Wymagano od osób aspirujących do pracy w Policji odpowiedniego uzdolnienia fizycznego i umysłowego. Ponadto art. 64
rozporządzenia określał, kiedy policjanci mogli wstępować
w związki małżeńskie: Dla zawarcia małżeństwa oficerowie
i szeregowi P. P. obowiązani są otrzymać zezwolenie władzy
przełożonej. Konieczne było również, aby policjant skończył
24. rok życia, a jego narzeczona miała nieposzlakowaną opinię.
Szczegółowe zasady organizacji i działania Policji ujęto także

w tym rozporządzeniu. Zgodnie z nim Policja podczas mobilizacji stawała się częścią sił zbrojnych jako wojskowy korpus
służby bezpieczeństwa. Ponadto o ile w pierwszych latach niepodległości Policja była instytucją zdecentralizowaną, podporządkowaną zarówno administracji centralnej jak i samorządowej, to po zamachu majowym w 1926 roku rządzący piłsudczycy postanowili to zmienić. Znacznie ograniczono możliwości
wpływu władz samorządowych i terenowych organów administracji rządowej na jednostki Policji. W efekcie nastąpiła też jej
centralizacja.
1 września 1939 roku rozpoczął się trudny także dla polskiej
Policji okres II wojny światowej. Pod koniec okresu II Rzeczpospolitej w Policji było zatrudnionych około 30 tys. policjantów.
Szacuje się, że w czasie kampanii wrześniowej zginęło prawie
2 tys. funkcjonariuszy. Około 12 tys. znalazło się w sowieckiej
niewoli. 5 marca 1940 roku Stalin, Beria i Mołotow podpisali
rozkaz zabicia polskich jeńców, w tym 6 tys. policjantów
w Miednoje, gdzie dziś znajduje się największy na świecie policyjny cmentarz. W styczniu i kwietniu 1940 roku na Syberię
i do Kazachstanu NKWD zesłało wiele rodzin policjantów.
Przetransportowano ich w tzw. bydlęcych wagonach, mieszkali
w lepiankach z ziemi i obozach pracy. Nie wszyscy przeżyli
i doczekali końca wojny, wielu pozostało tam do końca życia,
a tylko nieliczni po latach wrócili do Polski.
Tymczasem na terenach pod okupacją niemiecką generalny
gubernator Hans Frank 28 października 1939 roku wydał rozporządzenie o powołaniu tzw. policji granatowej. Jej nazwa pochodziła od koloru noszonych mundurów. Przedwojennych policjantów zmuszono do służby w nowej policji. Odmowa lub
porzucenie służby było karane śmiercią bądź zsyłką do obozu
koncentracyjnego. Musieli więc brać udział, wspólnie z Niemcami, w pilnowaniu gett żydowskich, jako obstawa uczestniczyli w łapankach, egzekucjach i działaniach antypartyzanckich.
Jednak pomimo tego duża część granatowych policjantów
współpracowała z Polskim Państwem Podziemnym. Dzięki
ich pomocy udało się uratować wielu ludzi od śmierci, wywózki do obozów i na przymusowe roboty.
Po II wojnie światowej, w okresie PRL, w kraju nastąpiły
istotne zmiany ustrojowe i społeczne. 22 lipca 1944 roku
w Manifeście Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego
komuniści szykujący się do przejęcia władzy w Polsce wzywali do tworzenia przez rady narodowe nowej formacji, Milicji
Obywatelskiej. Inspiracją dla nowej nazwy były wzory radzieckie. Głównym zadaniem Milicji było utrzymanie porządku
i bezpieczeństwa. Dekret PKWN z 7 października 1944 roku
o Milicji Obywatelskiej podporządkował ją kierownikowi resortu Bezpieczeństwa Publicznego, a następnie dekretem Rady
Państwa z 20 lipca 1954 roku Ministerstwu Bezpieczeństwa
Publicznego. Ale już nowy dekret z 7 grudnia tego samego roku
oddawał MO pod skrzydła właśnie powstającego Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych. Ponadto w tym okresie, w 1952 roku,
Polska zerwała wszelkie kontakty z międzynarodową organizacją policyjną, Interpolem, który zakładała w 1923 roku razem
z 19 innymi państwami.
Policja Państwowa zastąpiła Milicję Obywatelską na mocy
ustawy z 6 kwietnia 1990 roku. W sferze symbolicznej nastąpił
powrót do dziedzictwa Policji Państwowej z okresu międzywojennego. 27 września 1990 roku Polska znów stała się członkiem
Interpolu. Aktualnie w Policji zatrudnionych jest prawie 100 tys.
funkcjonariuszy, którzy pracują w trzech rodzajach służb: kryminalnej, prewencyjnej oraz wspomagającej (źródło: KWP Kraków).
st.asp. Piotr Kubicz
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KOSTRZYŃSKIE PRZYSMAKI
DANIA Z MAKARONU PEŁNOZIARNISTEGO
– PRZEPISY DIETETYK MARTY JASKUŁECKIEJ!
ZAPIEKANKA Z BROKUŁEM

makaron pełnoziarnisty
brokuł
czosnek
cebula
szczypior
cukinia
wędzony kurczak
suszone pomidory
masło
mąka pełnoziarnista
sól, pieprz
mleko 1,5% tłuszczu
mozzarella light
Gotujemy al dente makaron pełnoziarnisty. Przez kilka minut gotujemy
różyczki brokuła. Na patelni dusimy
czosnek, cebulę, szczypior, cukinię, wędzonego kurczaka pokrojonego w kostkę.
Dodajemy kilka suszonych pomidorów.
Wszystkie składniki mieszamy w naczyniu żaroodpornym.
Na patelni roztapiamy 2 łyżki masła,
dodajemy 2 łyżki mąki pełnoziarnistej,

sól, pieprz. Intensywnie mieszamy, dodajemy 300 ml mleka nadal mieszając.
Wsypujemy wiórki mozzarelli, mieszamy
aż nabiorą płynnej konsystencji. Sosem
zalewamy zapiekankę i wkładamy do
nagrzanego piekarnika na ok. 20 minut
(200 stopni).

pieprz
ser typu feta
olej rzepakowy
słonecznik
Na łyżce oleju dusimy pokrojoną
cebulę, dodajemy szpinak i dusimy. Przeciskamy czosnek, dodajemy sok z cytryny,
pieprz, ser typu feta, rozdrabniamy i gotowe. Łączymy z wcześniej ugotowanym
makaronem pełnoziarnistym, posypujemy
słonecznikiem.

MAKARON ZE SZPINAKIEM
makaron pełnoziarnisty
szpinak świeży lub mrożony
cebula
czosnek
sok z cytryny

KRONIKA SPORTOWA
SUKCES ZAWODNIKÓW UKS VICTORIA
31 marca w sali sportowej przy
SP w Gułtowach rozegrano Turniej
Finałowy Wielkopolskiej Ligi Unihokeja florbalki.pl w kat. młodzików z udziałem zespołów, które awansowały do tego szczebla
z rozgrywek półfinałowych. Stawką tych zawodów było nie tylko
wywalczenie najwyższego trofeum w Wielkopolsce, ale także
zajęcie dwóch pierwszych miejsc, gwarantujących uczestnictwo w Finale Mistrzostw Polski, organizowanych przez Polski
Związek Unihokeja, który odbył się w Zielonce k. Warszawy
w dniach 11-12 maja.
W zawodach uczestniczyły UKS Absolwent Siedlec, UKS
Victoria Gułtowy, SP Bieganowo, UKS Refleks Gorzyce Wielkie.
Klasyfikacja turnieju: UKS Victoria Gułtowy – 9 pkt. br.
(18:6) – awans do MP, UKS Refleks Gorzyce Wielkie – 6 pkt.
br. (13:11) – awans do MP, SP Bieganowo – 3 pkt. br. ( 9:10),
UKS Absolwent Siedlec – 0 pkt. br. (6:19).
Wszystkie uczestniczące zespoły uhonorowano pamiątkowym dyplomami i pucharami. Trzy najlepsze drużyny udekorowano medalami Wielkopolskiego Związku Unihokeja. Decyzją
trenerów wybrano najlepszą szóstkę zawodników, puchary
otrzymali: najlepszy bramkarz – Mikołaj Śmiałek – UKS Absol-

went Siedlec, najlepszy obrońca – Jan Tarnowski – UKS Victoria Gułtowy, najlepszy środkowy – Błażej Pindara –
UKS Victoria Gułtowy, najlepszy atakujący prawy – Kacper
Musielewski – SP Bieganowo, najlepszy atakujący lewy – Szymon Sadowski – UKS Refleks Gorzyce Wielkie, najlepszy
strzelec – Sebastian Augustynek – UKS Victoria Gułtowy. Ponadto wybrano i uhonorowano pamiątkowym pucharem najmłod-
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szego zawodnika turnieju, którym został zawodnik UKS Victoria – Marcel Piekarski, ur. 2010. Najlepszym zawodnikiem
Wielkopolskiej Ligi Unihokeja w sezonie 2018/2019 w kat.
młodzików, nagrodzonym specjalną statuetką MVP, został Sebastian Augustynek z UKS Victoria Gułtowy.
Wszyscy trenerzy wraz z profesjonalnym fotografem zawodów unihokeja, Leszkiem Łopuszyńskim oraz ww. zawodnicy
obdarowani zostali pamiątkowymi koszulkami Wielkopolskiego Związku Unihokeja z okazji 10-lecia zarejestrowania tego
związku.
Sponsor WLU – sklep internetowy florbalki.pl – ufundował
4 bony wartości 50 zł dla wyróżniających się zawodników
z poszczególnych drużyn. Nagrodzeni zostali: Maks Ratajczak

– UKS Absolwent Siedlec, Krystian Bąk – UKS Victoria Gułtowy, Tomasz Dębiński – SP Bieganowo, Mateusz Mielcarek –
UKS Refleks Gorzyce Wielkie.
W tym miejscu Zarząd UKS Victoria Gułtowy pragnie podziękować wszystkim kibicom tego turnieju, w tym rodzicom
chłopców z drużyny naszego klubu oraz Gminie Kostrzyn,
a także fundatorom indywidualnych nagród i upominków dla
zawodników – Justynie Piekarskiej, Joannie Augustynek i Justynie Szak, Sławomirowi Sobańskiemu i Krzysztofowi Żurkowi. Dzięki ścisłej współpracy Gminy Kostrzyn, rodziców
i systematycznej pracy trenerów i zawodników naszego klubu
osiągnęliśmy wspaniały sukces, jakim jest awans do grona
8 najlepszych klubów w Polsce.
Krzysztof Zawadzki

FINAŁ WOJEWÓDZTWA W MINI SIATKÓWCE DZIEWCZĄT
W czwartek 4 kwietnia 2019 w hali sportowej przy Szkole
Podstawowej nr 1 w Kostrzynie miał miejsce Finał Wojewódzki
w Mini Siatkówce Dziewcząt w ramach XX Igrzysk Dzieci.
Do turnieju przystąpili zwycięzcy eliminacji powiatowych:
SP 15 Poznań, SP 2 Piła, SP 3 Rogoźno, SP Śmigiel, SP 1 Koło,
SP 18 Kalisz, SP 6 Śrem oraz gospodarz SP 1 Kostrzyn. Turniej
rozgrywano w dwóch grupach po cztery zespoły, gdzie obowiązywała zasada gry każdy z każdym do dwóch wygranych setów.
Rozgrywki grupowe przyniosły następujące rozstrzygnięcia: do
półfinałów awansowały SP 1 Kostrzyn, SP 15 Poznań, SP Śmigiel oraz SP 6 Śrem. Pozostałe drużyny zagrały o miejsca piąte
oraz siódme. Miejsce siódme przypadło drużynie z Koła, która
pokonała SP 3 Rogoźno 2:0, miejsce piąte zdobyły zawodniczki
SP 2 Piła, pokonując SP 18 Kalisz 2:0. W półfinałach lepsze od
zawodniczek gospodarzy okazały się siatkarki ze Śmigla (2:0),
a SP 15 Poznań pokonał SP 6 Śrem tym samym rezultatem.

W meczu o trzecie miejsce zmierzyły się szkoły z Kostrzyna
(które mogły liczyć przez cały turniej na żywiołowy doping
ze strony koleżanek i kolegów ze szkoły) oraz Śremu, po zaciętej walce w tie-breaku zwyciężyły zawodniczki ze Śremu. W finale spotkały się drużyny z Poznania oraz Śmigla, po równie
wyrównanym meczu jak ten o brązowe medale, górą okazały się
zawodniczki ze Śmigla, które również potrzebowały rozegrania
trzeciego seta do zwycięstwa. Po finale organizator Robert Pieńczykowski podsumował turniej, a następnie przystąpiono do
wręczania nagród, które w imieniu organizatorów wręczali
Zdzisław Urbańczyk – prezes Szkolnego Związku Sportowego
„Wielkopolska”, Szymon Matysek – Burmistrz Gminy Kostrzyn,
Waldemar Biskupski – Zastępca Burmistrza, Przemysław Kubiak
– Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Adam
Grzelak – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Kostrzynie.
Urząd Miejski

SUKCESY KOSTRZYŃSKICH KARATEKÓW
27 kwietnia w Poznaniu w Hali Sportowej Centrum Sportu
Politechniki Poznańskiej odbyły się Mistrzostwa Polski w Karate Olimpijskim. Mieszkańcy Kostrzyna doczekali się na niej
solidnej reprezentacji. Wojtek Niedziela zwyciężył w mocno
obsadzonej konkurencji Kata Indywidualne Juniorów Młodszych
i zdobył złoty medal oraz upragniony tytuł. Z kolei w kategorii
Kumite Indywidualne Juniorów do 63 kg złoto i wymarzony

tytuł zdobył Oliwier Mikołajczak. Z medalem do domu wrócił
także Jakub Dudzik, który wywalczył trzecie miejsce w konkurencji Kumite Indywidualne do 57 kg (w zeszłym roku Jakub
zajął drugie miejsce w rankingu kadry wielkopolskiej).
Wcześniej, bo 30 marca, w Szczecinie na turnieju kwalifikacyjnym Wojtek wygrał swoją kategorię wiekową, a Oliwier był
trzecie w Kumite drużynowym. Ponadto Oliwier zdobył brązo-
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wy medal na XXVIII Mistrzostwach Ziemi Legnickiej w Karate Olimpijskim.
Warto podkreślić, że w ciągu ostatnich tygodni Wojtek Niedziela zdobył również indywidualnie oraz drużynowo mistrzostwo Wielkopolski w kategorii kata kadetów podczas zawodów
w podpoznańskiej Mosinie. Kadet to w karate inne określenie
juniora młodszego i oznacza kategorię 14-15 lat. Podczas zawodów w Mosinie sukces osiągnął również Michał Niedziela,
który zdobył w kategorii kata chłopców 9 lat trzecie miejsce
i brązowy medal.
Z kolei w dniach 6-7 kwietnia odbył się XV Harasuto Cup
w Łodzi. Były to zawody rankingowe Polskiej Unii Karate, gdzie
w rywalizacji wzięło udział ponad 1000 zawodników ze 109
klubów. Jakub Pietrucha reprezentujący Kuzi Sport Poznań
wystartował w konkurencji kumite indywidualne U21 – 84kg,
gdzie zajął pierwsze miejsce.
Urząd Miejski

GMINNY CZWÓRBÓJ LEKKOATLETYCZNY
W piątek 5 kwietnia na boisku lekkoatletycznym przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kostrzynie odbyły się Mistrzostwa
Gminy Kostrzyn w czwórboju lekkoatletycznym w ramach
XX Igrzysk Dzieci Powiatu Poznańskiego. W klasyfikacji drużynowej najlepsi okazali się uczniowie i uczennice ze Szkoły
Podstawowej nr 1 w Kostrzynie i to oni reprezentować będą
gminę Kostrzyn na eliminacjach powiatowych w Puszczykowie.
Urząd Miejski

OTWARTE ZAWODY MODELI
SZYBOWCÓW HALOWYCH
W sobotę 13 kwietnia w hali sportowej w Kostrzynie przy
ulicy Piasta 1 (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ewarysta Estkowskiego) odbyły się otwarte zawody modeli szybowców halowych
F1N o Puchar Burmistrza Gminy Kostrzyn. W pięciu kategoriach
wiekowych rywalizowało 38 zawodników. Nagrodzono też
najdłuższy lot (Paweł Falczyński – 37 sekund) oraz przyznano
specjalne wyróżnienie dla Mikołaja Radłowskiego. Nagrody
wręczali Rafał Wagner – organizator wydarzenia oraz Burmistrz
Gminy Kostrzyn.
Urząd Miejski

WALKOWICZE NA MARATONACH ROWEROWYCH!
W ubiegłym miesiącu kolarze z herbem Walki Kostrzyn na
piersi wybrali się na dwa maratony. Pierwszy z nich miał miejsce
w Dolsku (Gogol MTB), a drugi w Obornikach (DT4YOU MTB).
Pierwsza edycja Gogol MTB odbyła się w Dolsku, gdzie start
został umieszczony obok malowniczej Villi Natura. W zawodach
wzięło udział blisko 400 zawodników. Walkowicze doczekali się
reprezentacji trójki kolarzy: Michała Wawera, Marcina Burchackiego oraz Leszka Wawera. Najlepiej z całej trójki zaprezentował
się Michał, który startując na dystansie Mini (25 km) uplasował
się na 13. pozycji open, co dało mu 3. miejsce w swojej kategorii
wiekowej. Na tym samym dystansie wystartował również Leszek,
kończąc zawody na 168. miejscu. Na dystansie Mega (45 km)
swoich sił spróbował Marcin. Niestety w połowie dystansu awarii
uległ jego rower i nie ukończył zawodów.
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Natomiast w Obornikach, gdzie Walka pojechała w siedmioosobowym składzie, trasa tradycyjnie była przygotowana perfekcyjnie. Podjazd za podjazdem, a do tego jeszcze wszechobecny piach, który nie ułatwiał zawodnikom jazdy, szczególnie na
krętych i wyboistych ścieżkach. W zawodach na trzech dystan-

sach (12 km/Mini 38 km/Mega 68 km) wzięło udział ponad
800 zawodników. Wszyscy Walkowicze startowali na dystansie
Mini (38 km). Najlepiej zaprezentował Marcin z Michałem,
którzy ukończyli zawody kolejno na 21. i 22. miejscu w stawce
450 zawodników.
Arkadiusz Adamski

KWIECIEŃ POD ZNAKIEM
POZNAŃSKIEGO PÓŁMARATONU
I DEBIUTU NA MARATONIE!
W kwietniu zawodnicy Walki Kostrzyn skupili się na rywalizacji w 12. PKO Poznań Półmaratonie, gdzie wystawili dziesięcioosobową reprezentację.
Dla Walkowiczów był to rekordowy bieg, obfity w życiówki
i mocne debiuty. Dość powiedzieć, że najszybszym z Walkowiczów (1:32:48) był Marcin Burchacki, dla którego był to debiut
na dystansie półmaratońskim, wyprzedził on tym samym
o 5 minut Grzegorza Banaszaka, Michała Wawera (również
debiut) i Jowitę Kruczkowską.
Ponadto dwójka reprezentantów Walki Kostrzyn zakończyła półmaraton z nowy rekordem życiowym. Marcin Galewski
do mety dobiegł w czasie 1:47:30, a Mariusz Chłędowski
1:55:51.
Oprócz biegu półmaratońskiego biegaczy Walki można było
spotkać także na V Biegu Świętej Urszuli w Pniewach, IX Stęszewskim Biegu Przełajowym (Paweł Kielan), XVII Biegu
Europejskim (Remigiusz Szymański), Piwnej Mili (Tomasz
Maliński, Patryk Musioł, Dominik Formanek, Łukasz Szał),
a także… 18. PZU Cracovia Maraton, gdzie swój debiut zaliczyła Monika Szał, dobiegając do mety z czasem 4:41:58.
Walka Kostrzyn

IV BIEG CHARYTATYWNY ZA NAMI!
W niedzielę 7 kwietnia w Wiktorowie, chwilę po godzinie
1100, 141 biegaczy wystartowało w czwartej edycji Biegu Charytatywnego, który w tym roku oprócz zbiórki na Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem” w Drzązgowie, miał pomoc również małej mieszkance Wiktorowa – Mariance. W związku z tym Walka Kostrzyn zdecydowała się pomóc
na trzy sposoby: w lutym przekazując bluzę Krzysztofa Kasprzaka ze Stali Gorzów na licytację oraz w dniu biegu organizując
biuro zawodów, a później biorąc aktywny udział w biegu. W tym
roku na biegaczy czekała urozmaicona pagórkami i leśnymi
ścieżkami trzykilometrowa trasa. Najszybciej na mecie z wszystkich zawodników pojawił się Radosław Pluciński, najszybszą
zawodniczką była Anna Szymańska, najszybszym Walkowiczem
Grzegorz Banaszak. Najważniejszą jednak informacją, była
kwota uzbierana na tym wydarzeniu – 20 tysięcy złotych, chylimy czoła przed organizatorami!
Łukasz Szał

TENIS STOŁOWY
We wtorek 7 maja w sali sportowej Szkoły Podstawowej
nr 1 w Kostrzynie odbył się piąty Turniej Ligi Tenisa Stołowego. Był to ostatni turniej z tego cyklu w bieżącym roku
szkolnym zorganizowany przez Klub Sportowy „Sokoły”

oraz wyżej wymienioną szkołę. Do rozgrywek przystąpiło
18 zawodników.
Wyniki:
- uczniowie rocznik 2006 i młodsi: I m. Małgorzata Majewska
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(SP 1 Kostrzyn), II m. Karol Skikiewicz (SP Czerlejno), III m. Filip Rakszawski
(SP 1 Kostrzyn),
- uczniowie rocznik 2003-2005: I m. Jakub Braniewicz (SP 1 Kostrzyn), II m. Jagna
Smolińska (SP 1 Kostrzyn), III m. Jakub Ptasik (SP Czerlejno).

W klasyfikacji końcowej Ligi Tenisa Stołowego były brane pod uwagę
najlepsze rezultaty osiągnięte w trzech
turniejach. Czołowi zawodnicy otrzymali
puchary i nagrody rzeczowe wręczone
przez przedstawiciela klubu Renatę Lepczyk. Ogółem we wszystkich turniejach
wzięło udział 32 zawodników.
Wyniki:
- uczniowie rocznik 2006 i młodsi:
I m. Karol Skikiewicz (SP Czerlejno),
II m. Aleksander Rakszawski (SP 1
Kostrzyn), III m. Małgorzata Majewska
(SP 1 Kostrzyn),
- uczniowie rocznik 2003-2005: I m.
Jakub Braniewicz (SP 1 Kostrzyn),
II m. Jakub Ptasik (SP Czerlejno),
III m. Jagna Smolińska (SP 1 Kostrzyn).
Piotr Smoliński

KRONIKA SZACHOWA
W dniach 27-28 kwietnia na Politechnice
Poznańskiej odbyły się półfinały Mistrzostw
Wielkopolski Juniorów i Młodzików w Szachach (strefa centralna). Wzięło w nich udział
8 zawodników UKS „Goniec” Kostrzyn, zajmując następujące miejsca:
- grupa dziewcząt do lat 15: V m. Jagna Smolińska – awans do finałów,
- grupa chłopców do lat 9: XX m. Michał
Pieczeniak, XXII m. Bartosz Banaszak,
XXVI m. Aleksander Adamski,
- grupa chłopców do lat 13: III m. Filip Łąkowski – awans do finałów, XV m. Jakub Pieczeniak (wyrobiona norma na IV kategorię
szachową), XIX m. Szymon Banaszak,
XXIII m. Jan Wierucki.
13 kwietnia 2019 roku Filip Łąkowski wystartował w Turnieju Szachowym o Puchar

Dyrektora Galerii Handlowej MM w Poznaniu. Zajął III miejsce w grupie zawodników do VI klasy.
Piotr Smoliński

OGŁOSZENIA DROBNE
- Masz problem z komputerem, internetem, zadzwoń
605 233 576, www.vip-tech.pl
- Mgr pedagogiki z ponad 10-letnim doświadczeniem udzieli korepetycji z języka angielskiego oraz niemieckiego,
tel. 799 036 661
- Korepetycje - j. angielski, matematyka, chemia, fizyka; szkoła
podstawowa, liceum, tel. 602 340 345

- Firma w Kostrzynie przyjmie mechanika z dobrą znajomością
silnika, tel. 600 216 995, 606 403 730
- Do wynajęcia plac 2000 m2 z dużym wjazdem i budynkiem
gospodarczym 80 m2 w Siekierkach, tel. 723 969 513
- Sprzedam mieszkanie w bloku w Czerlejnie, 78 m2, cena
do uzgodnienia, tel. 667 955 133
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