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SŁOWEM WSTĘPU
Początek września nie rozpieszczał nas pogodą. Mimo, że temperatura wciąż osiągała nawet dwadzieścia kilka stopni, wyraźnie
można było poczuć nadchodzącą jesień. Spadające liście, pierwsze kasztany sugerowały, że pora na porządki w szafach, schowanie
letnich koszulek i krótkich spodenek, przygotowanie ciepłych swetrów i bluz. Przyjdzie czas na narzekanie na szybki zachód słońca i ciemności za oknem podczas powrotu z pracy czy szkoły.
Pomimo tego wszystkiego wrzesień i sama jesień mają swój nieodparty urok. Piękne kolory, ostatnie ciepłe wieczory pozwalają nam cieszyć się tym, co przemija. Bawimy się na ostatnich, jeszcze dla niektórych wakacyjnych wydarzeniach, takich jak gminno-parafialne dożynki (zachęcam do przeczytania relacji na stronie 18). Letnie lenistwo ustępuje miejsca jesiennemu, związanemu
z mniejszymi wyrzutami sumienia – w końcu co można robić w „taką” pogodę za oknem? Drobne przyjemności zawsze prosto,
a może nawet naiwnie potrafią odczarować to, czego nie lubimy. I wielu takich przyjemności (większych oczywiście także) życzę
Państwu (i sobie, a czemu nie) na najbliższe wieczory. Na pewno się przyda. Odczarowane czy nie, nadal nie znoszę wrześniowego i październikowego wiatru. Na samo wspomnienie robi się zimno.
Zapraszam do lektury wrześniowego numeru „Kostrzyńskiego ABC”!
Natalia Majchrzak
redaktor naczelna

KOSTRZYŃSKIE AKTUALNOŚCI
Kostrzyński dworzec PKP coraz
piękniejszy
Włączenie Kostrzyna do Poznańskiej Kolei Metropolitalnej zbiegło się
z oddaniem do użytku nowoczesnego
budynku obok ładowni przy ul. Warszawskiej, w którym dyżurować będą zawiadowcy kierujący komputerowo ruchem pociągów w Kostrzynie, Paczkowie i Gułtowach. Na odświeżonych
peronach pojawiły się niebieskie tablice z wypisaną białymi
literami nazwą stacji Kostrzyn Wlkp. Przy peronie nr 1 ustawione zostały przez Gminę Kostrzyn plansze, ukazujące 132-letnią
historię kolejnictwa w Kostrzynie. W głównym budynku dworca nadal funkcjonować będzie kasa biletowa. W nowym rozkładzie jazdy pociągów kursować będą tam i z powrotem 22 pociągi dziennie.

Nowi duszpasterze w parafiach Dekanatu
Kostrzyńskiego
Na mocy decyzji Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego
Stanisława Gądeckiego mianowani zostali w lipcu i sierpniu
2019 roku nowi proboszczowie w trzech parafiach, a mianowicie:
w Iwnie nowym proboszczem parafii p.w. NM Szkaplerznej
został ks. Wojciech Szymczak, w Siedlcu w parafii p.w. św.
Mikołaja proboszczem mianowany ks. Piotr Majchrzak, w Czerlejnie w parafii p.w. NMP Wniebowziętej nowym proboszczem
wyznaczony został ks. Tomasz Kozica. Dziekanem kostrzyńskim
jest nadal ks. Ireneusz Rachwalski, proboszcz parafii p.w. św.
Jadwigi w Siekierkach Wielkich.

Troska o miejsca zadumy i pamięci
Staraniem ks. proboszcza Piotra Lidwina na koszt parafii
kostrzyńskiej ułożona została kostka na kolejnych alejkach
cmentarza parafialnego. W kwaterze bohaterów firma kamieniarska R. Kryślaka odnowiła napisy na płytach upamiętniających powstańców wielkopolskich i ofiary zbrodni niemieckich
z 1939 roku popełnionych w Kostrzynie. Rodzina śp. Stanisława
Grześka, zastrzelonego w 1943 roku w Izdebnie k.Glinki przez
niemieckiego policjanta, postawiła mu nowy nagrobek. Inna
zaprzyjaźniona rodzina odnowiła nagrobek powstańca wielkopolskiego, kapitana W.P. Antoniego Hermana – jeńca obozu
oficerskiego w Woldenbergu, zmarłego w 1976 roku. Wszystkie

te działania świadczą o trosce naszych współmieszkańców –
zwłaszcza w przeddzień Wszystkich Świętych – o osoby i miejsca związane z pamięcią o historii naszej małej Ojczyzny.

Stare domy prawie jak nowe
Wielu kostrzyniaków cieszy widok nie tylko powstających
nowych domów na osiedlach, ale także przywracanie świeżego
wyglądu starym domom i kamienicom przy ul. Dworcowej,
Hallera, Kościuszki, a także przy ulicy Średzkiej. Na uwagę
zasługuje odnowienie elewacji starych domów z 1896 i 1906
roku. Ten ostatni z nr 27 należał kiedyś do rodziny mistrzów
kowalstwa Jażdżewskich, obok którego działała jeszcze w latach
70. ostatnia w mieście kuźnia i publiczna studnia. Widać,
że młode pokolenie ma szacunek do przeszłości.

Pielgrzymki do sanktuariów w Tulcach i Dąbrówce
Kościelnej
Jest ponad stuletnią tradycją, że z okazji święta Narodzenia
NM Panny spieszą tłumy pielgrzymów do Tulec, by modlić się
o łaski przed słynną gotycką figurą Matki Bożej z ok. 1500 roku,
w 1979 roku ukoronowaną koroną papieską. 1 września, wśród
licznych pielgrzymek, odbyła się również pielgrzymka kostrzyńska pod przewodnictwem ks. Pawła Szkody – wikariusza parafii.
Natomiast w niedzielę 8 września pielgrzymowano samochodami do Dąbrówki Kościelnej, gdzie o godz. 600 rano odbywa się
msza św. w intencji pielgrzymów z Kostrzyna.

Jarmark dominikański
Na przełomie lipca i sierpnia
z okazji tradycyjnego jarmarku
dominikańskiego do Gdańska
przybywają kupcy i kolekcjonerzy z całej Europy. Oprócz
pocztówek związanych z Powstaniem Wielkopolskim udało
mi się zdobyć wydany przez
Mennicę Polską pozłacany medal z serii Wielcy Polacy, przedstawiający popiersie zasłużonego generała Ignacego Prądzyńskiego rodem z Sannik (17921850). Na odwrocie medalu widnieje orzeł piastowski w koronie.
Ten numizmat wzbogaci zbiory kostrzyńskiej Izby Muzealnej.
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Z pamiętnika niemieckiego żołnierza
W wydanej w Niemczech książce Soldatentagebuch... znalazły się wspomnienia żołnierza Wehrmachtu z okresu
od 26 sierpnia do 31 grudnia 1939 roku. Jego kompania wyruszyła z Berlina, by po 8 przystankach 20 grudnia dotrzeć pociągiem z Janowca Wlkp. przez Wrześnię do Kostrzyna. W naszym
mieście została zakwaterowana w budynku szkoły przy
ul. Średzkiej, a ich dowództwo na dworcach kolejowych

w Kostrzynie, Swarzędzu i Nekli. Autor pisze, że transport zamożniejszych Polaków opuścił miasto, a na ich miejsce przybyli w listopadzie rolnicy i przedsiębiorcy niemieccy z Łotwy.
Liczba Niemców była bardzo mała – w szkole uczyło się 600
dzieci polskich i 14 niemieckich, a po przybyciu mieszkańców
z krajów bałtyckich liczba wzrosła do 40 dzieci niemieckich.
W święta Bożego Narodzenia wspominali swój dom w Berlinie,
a 31 grudnia z optymizmem żegnali stary rok.
K.M.

WIADOMOŚCI GMINNE
INAUGURACJA POZNAŃSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ
22 sierpnia na dworcu PKP oficjalnie zainaugurowano Poznańską
Kolej Metropolitalną w Kostrzynie.
Jest to wspólne przedsięwzięcie Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Miasta Poznań,
Powiatu Poznańskiego oraz gmin i powiatów położonych wzdłuż
linii kolejowych Poznańskiego Węzła Kolejowego. To kolejny
element regularnych kolejowych połączeń regionalnych, z których korzystać będą mogli mieszkańcy obsługiwani przez stację
PKP Kostrzyn Wielkopolski oraz stację Paczkowo (m.in. sołectwa Siekierki, Trzek, Skałowo). Co więcej, przedłużenie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej do Wrześni spowoduje włączenie do
tego projektu również stacji w Gułtowach. Ze względów technicznych nastąpi to po obecnie trwającej jeszcze modernizacji
linii E20.

Podpisania umowy dokonali Wojciech Jankowiak – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Jan Grabkowski –
Starosta Poznański i jednocześnie Wiceprezes Stowarzyszenia
Metropolia Poznań, Mariusz Wiśniewski – Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania, Marian Szkudlarek – Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz oraz gospodarz uroczystości, Burmistrz Gminy
Kostrzyn Szymon Matysek. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili także Włodzimierz Wilkanowicz – Prezes Kolei Wielkopolskich, Waldemar Grzegorek – Wicestarosta Powiatu
Wrzesińskiego, Waldemar Biskupski – Zastępca Burmistrza
Gminy Kostrzyn, Radni Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn, Wojciech Grześkowiak – Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych
w Poznaniu, Alina Stachowiak – Dyrektor Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP SA, Jan Błaszczyk – Dyrektor

Oddziału Terenowego Urzędu Transportu Kolejowego w Poznaniu, Henryk Szczefanowicz – Dyrektor Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego, Robert Pilarczyk – Zastępca
Dyrektora Departamentu Transportu, Bogdan Frąckowiak – Pełnomocnik Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań ds. Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, Marek Nitkowski – Członek
Zarządu Kolei Wielkopolskich, a także przedstawiciele Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Departamentu Transportu Urzędu
Marszałkowskiego, Urzędu Transportu Kolejowego z Warszawy,
Kolei Wielkopolskich, Urzędu Miejskiego w Kostrzynie oraz
mieszkańcy gminy Kostrzyn.

Ogłoszono także wyniki konkursu plastycznego pt. „Pociągiem przez Wielkopolskę”. W konkursie wzięło udział 7 przedszkoli. Komisja konkursowa zadecydowała, że zwycięzcą zostało Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi
„Słoneczko” z Kostrzyna. Nagrodami były: przejazd koleją na
trasie Kostrzyn-Poznań-Kostrzyn, wstęp do Ogrodu Zoologicznego, bilety do Teatru Animacji w Poznaniu oraz upominki.
Ufundowali je Samorząd Województwa Wielkopolskiego,
Koleje Wielkopolskie, Urząd Transportu Ruchu Drogowego oraz
Urząd Miasta Poznania.
Następnie przystąpiono do części artystycznej, podczas której wystąpił zespół Dora Fitness, a także znana kostrzyńskim
widzom Nadzieja Pociumpciana w wykonaniu Roberta Krukowskiego. Po występach mieszkańcy udali się w podróż nowoczesnym pociągiem Poznańskiej Kolei Metropolitalnej do Wrześni
i z powrotem. Na zakończenie zespół Siekieracy wykonał
wspólnie z dziećmi piosenkę Jedzie pociąg z daleka. Dla najmłodszych przygotowane zostały także warsztaty edukacyjne
„Kolejowe ABC” i pokazy ratownictwa medycznego.
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INWESTYCJE W GMINIE KOSTRZYN

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W SIEKIERKACH
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej Radni zabezpieczyli
środki na budowę boiska wielofunkcyjnego w Siekierkach
w wysokości 500 tysięcy zł. Inwestycja ma być gotowa wiosną
2020 roku.

UTWARDZENIE NAWIERZCHNI PRZED BOISKIEM
W SIEKIERKACH
Z inicjatywy Sołtysa Włodzimierza Musielaka i Rady
Sołeckiej Siekierek, a także decyzją zebrania wiejskiego o przesunięciu środków z Funduszu Sołeckiego 2019, trwa budowa
utwardzenia nawierzchni przed boiskiem w Siekierkach. Powstaną nowe miejsca parkingowe. Kostka brukowa zakupiona została z Funduszu Sołeckiego 2018. Inwestycję realizuje firma
Perfecta.

BĘDZIE NOWA NAKŁADKA NA DRODZE STRUMIANY-LIBARTOWO
Podczas ostatniej sesji Radni Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
podjęli decyzję o zabezpieczeniu środków na remont drogi gminnej na odcinku Strumiany-Libartowo. Droga ta zyska nakładkę
asfaltową. Gmina Kostrzyn pozyskała na ten cel 220 tysięcy
złotych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Ponadto
10 tysięcy zł zabezpieczono w funduszu sołeckim sołectwa Strumiany. Zadanie ma być zrealizowane w październiku br.
ZBIORNIK RETENCYJNY NA SUW SIEKIERKI
Podczas sesji Rady Miejskiej zabezpieczone zostały środki
na budowę zbiornika retencyjnego na Stacji Uzdatniania Wody
w Siekierkach. Inwestycję o wartości 425 tysięcy złotych
prowadzi Zakład Komunalny w Kostrzynie.

ZBIORNIK WODNY I ŚCIEŻKA NA PLACU KURDESZOWYM
Pierwszy etap w postaci budowy ciągu pieszo-rowerowego
wraz z oświetleniem został zakończony. Jesienią planowane są
nasadzenia.

AUTOBUSEM Z GUŁTÓW DO ŚRODY WLKP.
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej
Radni wyrazili zgodę na zawarcie przez
Burmistrza Szymona Matyska porozumienia pomiędzy gminą Kostrzyn
a gminą Dominowo w sprawie komunikacji. Autobusy komunikacji gminy Dominowo obsługiwać będą miejscowość Gułtowy
i dowozić pasażerów do Środy Wielkopolskiej. Stosowną umowę musi podjąć również Rada Gminy Dominowo. Planowane
uruchomienie komunikacji to początek października. Roczny
koszt dla Gminy Kostrzyn to około 35 tysięcy złotych.
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REMONT OGRODZENIA PRZY
P O M N I K U P O W S TA Ń C Ó W
W CZERLEJNIE
W Czerlejnie trwają prace związane
z remontem ogrodzenia i zagospodarowania terenu wokół pomnika Powstańców Wielkopolskich. Wartość prac to
ok. 24 tysiące złotych, które finansowane są z Funduszu Sołeckiego 2019.

6 MILIONÓW DLA GMINY KOSTRZYN! KOLEJNE
O G R O M N E D O F I N A N S O WA N I E Z E Ś R O D K Ó W
ZEWNĘTRZNYCH!
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu opublikował
listę zadań dofinansowanych w ramach rządowego programu
Fundusz Dróg Samorządowych 2019. Gmina Kostrzyn złożyła
wniosek o dofinansowanie budowy ulic Wyszyńskiego i Liliowej
w Kostrzynie. To druga próba pozyskania środków zewnętrznych
na tę inwestycję, tym razem zakończona sukcesem. Przyznane
środki to maksymalna kwota dofinansowania, wynosząca
5 994 215 zł. Wartość całej inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego to 9 990 358,40 zł. Zadanie musi być zrealizowane
do końca 2020 roku.
NOWA SIEĆ WODOCIĄGOWA W GUŁTOWACH
W poniedziałek 26 sierpnia Zakład Komunalny w Kostrzynie
reprezentowany przez dyrektor Kingę Czechowską podpisał
umowę na wymianę sieci wodociągowej w ulicy Parkowej
w Gułtowach. Inwestycję zrealizuje firma PPHU DROKAN
z Nekli. Wartość zadania to ponad 230 tysięcy złotych. Wykonawca ma wskazany termin wykonania do 29 listopada br.
To pierwsza z dwóch inwestycji wodociągowych planowanych
w Gułtowach. Druga to budowa nowego zbiornika retencyjnego
na Stacji Uzdatniania Wody. Zakład Komunalny chce rozpocząć
tę inwestycję jeszcze w tym roku.
WIOSNY LUDÓW I ASTROWA OTWARTE DLA RUCHU!
Rozpoczęły się prace związane z odbiorem inwestycji budowy ulic Wiosny Ludów i Astrowej w Kostrzynie. Droga została
otwarta dla ruchu. Koszt prac to prawie 1,5 miliona złotych.

ZJEŻDŻALNIA I PIŁKARZYKI W GWIAZDOWIE
W Gwiazdowie z Funduszu Sołeckiego 2019 zakupiona
została zjeżdżalnia dla najmłodszych i piłkarzyki. W latach
poprzednich doposażano plac zabaw i wybudowano wiatę piknikową.

TYROLKA I BOISKO DO SIATKÓWKI W IWNIE
W Iwnie z Funduszu Sołeckiego 2019 na placu zabaw wybudowano boisko do siatkówki plażowej i tyrolkę. Wartość zadania około 20 tysięcy złotych, z czego 14 tysięcy złotych
przeznaczono z Funduszu Sołeckiego.
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REMONTY OBIEKTÓW SPORTOWYCH W GMINIE KOSTRZYN
Trwa remont budynku klubowego KKS 1922 Lechia Kostrzyn, dzięki któremu jego wnętrze zyskuje nowy blask. Gmina pozyskała na ten cel środki w ramach projektu „Szatnia na medal”. Wyremontowano szatnie dla gości i dla gospodarzy, pokój sędziowski, toalety oraz pomieszczenie klubowe. W Brzeźnie w pomieszczeniach socjalnych Maratończyka dokonano remontu pryszniców,
zakupiono nowe wiaty dla zawodników rezerwowych oraz zmodernizowano system kanalizacyjny. W Gułtowach, również przy
współudziale Gminy Kostrzyn, w pomieszczeniach socjalnych GKS-u zamontowano nowy bojler oraz wyremontowano szatnie.
Wykonano także nowe przyłącze wodociągowe do budynku klubowego.

PIERWSZY ROK KKP!

Kostrzyńska Komunikacja Publiczna funkcjonuje już od
12 miesięcy. Łącznie przez ostatni rok autobusy Kostrzyńskiej
Komunikacji Publicznej przewiozły ponad 210 tysięcy osób!
Z tej okazji wszystkie autobusy w dniu 1 września zostały ozdobione flagą Polski.

MALINOWE LATO

W sierpniu Malinowe Lato stało pod znakiem kina plenerowego. Odbyły się w sumie 3 projekcje w Kostrzynie i w Siekierkach Wielkich. Partnerem wydarzenia był Marathon Food Truck.
Mieszkańcy mieli możliwość na leżakach obejrzeć ciekawe
filmy, skosztować pysznego popcornu oraz posilić się smakowitym jedzeniem wprost z największego w Europie food trucka.

ŚWIĘTO PUŁKOWE

18 sierpnia 2019 roku odbyło się 40. spotkanie rodzin pułkowych z okazji Święta Pułkowego 26.Pułku Ułanów Wielkopolskich.

SUKCES GUŁTÓW NA DOŻYNKACH
W BUKU

Wieniec reprezentujący gminę Kostrzyn, przygotowany przed
Sołectwo Gułtowy, zajął II miejsce w konkursie odbywającym
się podczas dożynek powiatowych w Buku.
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ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO
W przeddzień Święta Wojska Polskiego uczczono pamięć
generała Ignacego Prądzyńskiego w Sannikach. Pod tablicą
pamiątkową lokalnego bohatera z najwyższym stopniem wojskowym zgromadziła się miejscowa wspólnota oraz delegacja
samorządowa: Burmistrz Gminy Kostrzyn Szymon Matysek,
Zastępca Burmistrza Waldemar Biskupski, Przewodniczący
Komisji Kultury, Oświaty i Sportu w Radzie Miejskiej Przemysław Kubiak oraz Sołtys Marzena Pietraszewska wraz z Radą
Sołecką, a także Bogumił Wilczyński ze Związku Kombatantów
RP i Byłych Więźniów Politycznych. Krótką prelekcję na temat
Ignacego Prądzyńskiego oraz Święta Wojska Polskiego wygłosił regionalista Kazimierz Matysek, następnie głos zabrał Burmistrz Szymon Matysek, dziękując Sołtys i Radzie Sołeckiej
za opiekę nad miejscem i jego przygotowanie pod uroczystość.
Na koniec obchodów zgromadzone dzieci złożyły kwiaty oraz
znicze pod tablicą pamiątkową.

80. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ
1 września o godzinie 445, dokładnie w chwili gdy pancernik Schlezwig Holstein
zaatakował Westerplatte, po 80 latach władze samorządowe i mieszkańcy gminy
Kostrzyn spotkali się na kostrzyńskim Rynku, aby oddać hołd bohaterom walczącym
o wolność Polski, o naszą wolność. 1 września 1939 roku w dniu wybuchu kampanii
wrześniowej – pierwszej kampanii II wojny światowej, Polskie Radio nadało komunikat: A więc wojna! Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan
dalszy. Całe nasze życie, publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory, weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy
żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym – walka aż do zwycięstwa! Komunikatem
i sygnałem syreny alarmowej rozpoczęły się uroczystości na Rynku. Rys historyczny
wydarzeń tamtych dni przedstawił regionalista Kazimierz Matysek. Władze samorządowe: Burmistrz Szymon Matysek, Zastępca Burmistrza Waldemar Biskupski oraz
Radni złożyli kwiaty pod pomnikiem. Poczty sztandarowe oddały hołd pomordowanym.

„PLON NIESIEMY, NIESIEMY PLON”- WSPÓLNY PROJEKT SOŁECTW GMINY KOSTRZYN
W bieżącym roku Lokalna Grupa Działania Trakt Piastów
po raz kolejny ogłosiła konkurs grantowy pt. „Aktywne Sołectwa
LGD”. Po raz kolejny udział w tym konkursie brały Sołectwa
Gminy Kostrzyn. Tym razem projekt skupiał się wokół wykonania wieńców dożynkowych na tegoroczne dożynki gminne.
Do udziału w wspólnym projekcie porozumiały się w tym roku
następujące sołectwa: Siedlec, Sokolniki, Strumiany, Trzek,
Wróblewo oraz Czerlejnko. Podkreślić należy, że wiodącym
sołectwem występującym przed instytucją LGD Trakt Piastów
w imieniu pozostałych było Sołectwo Siedlec, które występowało w roli beneficjenta. Sołectwo Siedlec po raz pierwszy
uczestniczyło w tym konkursie – pozostałe sołectwa jako biorące wcześniej udział wspierały wiedzą i doświadczeniem Sołtys
Agnieszkę Piaskowską.
Projekt został zatytułowany „Plon niesiemy, niesiemy plon
– wspólne wyplatanie wieńców dożynkowych” i zakładał finalnie stworzenie sześciu wieńców dożynkowych, po jednym dla
każdego sołectwa. W pierwszej kolejności przedstawiciele sołectw z sołtysami na czele: Marią Przybylską, Dorotą Jadowską,
Danutą Goździcką, Eweliną Kaszowską, Waldemarem Kukułą
i wspomnianą już wcześniej Agnieszką Piaskowską spotkali się
w Sokolnikach – korzystając z gościnności Sołtys Doroty Jadowskiej, celem opracowania projektu dla poszczególnych

wieńców. W tym spotkaniu, jak i na dalszych etapach wspierała
sołectwa Bernadetta Bogusz, właścicielka firmy Zakątek ArtDecu. Następnie każde sołectwo przystąpiło do organizacji materiałów dla celu wykonania własnego wieńca dożynkowego.
W ramach projektu odbyły się dwa oficjalne spotkania, na których
sołectwa wspólnie wykonywały prace: w Trzeku oraz w Siedlcu.
Poszczególne sołectwa zdecydowały się na wykonanie różno-

rodnych wieńców. Sołectwa Siedlec i Wróblewo wykonały tradycyjne wieńce w postaci koron dożynkowych. Sołectwo Sokolniki stworzyło wieniec z sercem w centrum. Strumiany
przedstawiły kosz z darami. Czerlejnko odtworzyło dawną
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maszynę rolniczą. Trzek wykonał wieniec przedstawiający mężczyznę i kobietę pod jabłonią. Następnie nasze wieńce dożynkowe reprezentowały poszczególne sołectwa na dożynkach
w poszczególnych parafiach, a także na gminnych dożynkach.
Bardzo nas cieszy fakt, że jeden z naszych wieńców (wieniec
reprezentujący Trzek) zwyciężył rywalizację na najpiękniejszy
wieniec dożynkowy na gminnych dożynkach.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy Kostrzyn, działając na zasadzie art. 35 ust.
1 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) podaje do wiadomości wykaz
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży: nieruchomość położona w obrębie Siekierki Wielkie, gm. Kostrzyn, będąca
przedmiotem własności Gminy Kostrzyn, ujawniona w KW
PO1F/00018201/2, stanowiąca zabudowaną działkę nr 342/3
o pow. 0,8100, cena 810 000,00 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:

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI

Burmistrz Gminy Kostrzyn Szymon Matysek oraz Zastępca Burmistrza Waldemar Biskupski tradycyjnie, jak co roku,
spotkali się w kostrzyńskim magistracie z nauczycielami
pracującymi w szkołach na terenie naszej gminy, którzy
w wakacje uzyskali awans zawodowy na stopień nauczyciela
mianowanego, a są to: Anna Brewko – Szkoła Podstawowa
im. Wincentego Witosa w Czerlejnie, Alina Skorlińska – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Rady Europy w Kostrzynie, Agnieszka Banaszak-Walkowiak – Szkoła Podstawowa im. Mikołaja
Kopernika w Iwnie, Krzysztof Ratajczyk – Szkoła Podstawowa im. Pauliny i Augusta Wilkońskich w Siekierkach Wielkich.
Ponadto nagrody jubileuszowe oraz gratulacje za długoletnią
pracę w zawodzie nauczyciela otrzymali dyrektorzy: Adam
Hamerski, Jarosław Połomski oraz Adam Grzelak.

Wszystkim uczestnikom projektu:
sołtysom, członkom rad sołeckich oaz
pozostałym uczestnikom dziękuję za
wspólny udział w realizacji projektu.
Dofinansowano ze środków LGD
„Trakt Piastów” .
Sołtys Agnieszka Piaskowska

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 niniejszego wykazu złożyć w tutejszym urzędzie pisemne
oświadczenie o zamiarze skorzystania z pierwszeństwa zakupu.
Nie złożenie oświadczenia o zamiarze skorzystania z przysługującego pierwszeństwa nabycia nieruchomości w podanym
terminie spowoduje, że nieruchomość zostanie wystawiona do
sprzedaży.
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Z OBRAD RADY
XII sesja Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn odbyła się 5 września 2019 roku, radni podjęli uchwały w sprawie:
- zmiany uchwały Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z 8 lipca - zmian w budżecie gminy Kostrzyn na 2019 rok – dochody
budżetu zwiększono o kwotę 1 255 699,00 zł, do kwoty
2019 roku w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym
85 260 264,73 zł, wydatki budżetu zwiększono o kwotę
w Siekierkach Wielkich – Diamentowa, Chmielna, Bazyliowa.
1 255 699,00 zł do kwoty 89 758 515,29 zł;
W obrębie Siekierki Wielkie znajdują się dwie miejscowości:
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kostrzyn
Siekierki Wielkie i Siekierki Małe, w nowej uchwale istniena
lata 2019-2027, w związku ze zmianą budżetu dokonano
jącym drogom wewnętrznym w obrębie Siekierki Wielkie
zmian
w WPF;
nadano nawy – w miejscowości Siekierki Małe – ul. Diarozpatrzenia
skargi nr 1 na Zakład Komunalny w Kostrzynie:
mentowa, w miejscowości Siekierki Wielkie ul. Chmielna
po
zapoznaniu
się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków
i ul. Bazyliowa;
i
Petycji
Rady
Miejskiej Gminy Kostrzyn uznano skargę za
- zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą
niezasadną,
gdyż
awaria zgłoszona przez skarżącą – zalanie
Kostrzyn a Gminą Dominowo w zakresie transportu zbiorowego
wodą
domu
w
Siedlcu
– dotyczyła instalacji wewnątrz budynku
– wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego
mieszkalnego;
pomiędzy Gminą Kostrzyn a Gminą Dominowo dotyczącego
powierzenia Gminie Dominowo zadania w zakresie organizacji - rozpatrzenia skargi nr 2 na Zakład Komunalny w Kostrzynie,
dotyczącej schwytania bezpańsko biegającego psa w Siedlcu –
gminnych przewozów pasażerskich na liniach komunikacji
po
zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków
nr 1B: Dominowo-Giecz-Rusibórz-Murzynowo Kościelne,
i
Petycji
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn uznano skargę za
w obrębie gminy Kostrzyn. Zawarcie porozumienia zapewni
niezasadną,
ponieważ pracownicy Zakładu Komunalnego
dojazd mieszkańcom gminy Kostrzyn, w szczególności młokażdorazowo
na zgłoszenia skarżącej podejmowali interwendzieży, do szkół na terenie miasta Środa Wielkopolska;
cję,
jednak
nie
stwierdzali obecności bezdomnego, swobodnie
- zmiany uchwały Nr XLVI/392/2018 Rady Miejskiej Gminy
przemieszczającego
się po wsi Siedlec zwierzęcia;
Kostrzyn z 20 czerwca 2018 roku w sprawie wstępnych lokarozpatrzenia
wniosku
w sprawie lokalizacji przystanków komulizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach
nikacyjnych
na
terenie
gminy Kostrzyn – po zapoznaniu się ze
powiatowych na terenie gminy Kostrzyn, polegającą na zmianie
stanowiskiem
Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejzałącznika do uchwały – wprowadzone zostały trzy nowe przyskiej
Gminy
Kostrzyn
wniosek
został rozpatrzony negatywnie.
stanki autobusowe: w Trzeku – ul. Wierzbowa, w Gułtowach
Usytuowanie
przystanku
autobusowego
przy ulicy Wiosny
– Cmentarz i ul. Wiejska;
Ludów
w
Kostrzynie
jest
tymczasowe,
ze
względu
na budowę
- zmiany uchwały Nr XLVI/393/2018 Rady Miejskiej Gminy Kotunelu
pod
torami
w
Kostrzynie,
na
przystanku
tym
jest ławka.
strzyn z 20 czerwca 2018 roku w sprawie wstępnych lokalizacji
Liczba
połączeń
autobusowych
Kostrzyńskiej
Komunikacji
nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych
Publicznej jest wystarczająca i zapewnia dowóz pasażerów do
na terenie gminy Kostrzyn, polegającą na zmianie załącznika
kostrzyńskiego
węzła przesiadkowego.
do uchwały – wprowadzono nowy przystanek autobusowy
Więcej
na
www.kostrzyn.wlkp.pl
(zakładka BIP).
w Kostrzynie – ul. Żeromskiego/Wiosny Ludów;
Na XII sesji Rady Miejskiej Gminy
Kostrzyn władze samorządowe podziękowały przechodzącej na emeryturę Sekretarz Barbarze Jaskule za 40-letnią pracę na
rzecz kostrzyńskiego samorządu, w tym
25 lat na stanowisku Sekretarza Gminy.
Podczas sesji Władze Samorządowe
Gminy Kostrzyn podziękowały także

odchodzącym dyrektorom szkół za pracę
i zaangażowanie na rzecz kostrzyńskiej
oświaty. Na zasłużoną emeryturę odeszli:
Elżbieta Piechnicka-Gołaś – Dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Arkadego
Fiedlera w Gułtowach, Małgorzata Wiśniewska-Szaroleta – Dyrektor Szkoły
Podstawowej im. Pauliny i Augusta
Wilkońskich w Siekierkach Wielkich,
Zbigniew Bukowski – Dyrektor Szkoły
Podstawowej im. Wincentego Witosa
w Czerlejnie, Marek Dobski – Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Rady Europy w Kostrzynie. Pogratulowano również dyrektorom szkół, którzy w wyniku
konkursów zarządzać będą placówkami
oświatowymi w kadencji 2019-2024, a są
nimi: Małgorzata Borowska – Dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Wincentego
Witosa w Czerlejnie, Jadwiga Kubiak –
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Gułtowach, Małgorzata
Gronowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Pauliny i Augusta Wilkońskich
w Siekierkach Wielkich, Wojciech Fąka

– Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im.
Rady Europy w Kostrzynie, Adam Grzelak – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Ewarysta Estkowskiego w Kostrzynie,
Jarosław Połomski – Dyrektor Szkoły
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika
w Iwnie.
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Z TEKI REGIONALISTY - Kazimierz Matysek o historii

WRZESIEŃ 1939 ROKU
WE WSPOMNIENIACH I PRZEŻYCIACH
MIESZKAŃCÓW KOSTRZYNA I NIE TYLKO
dzam wobec Boga i historii. W tej chwili
dziejowej zwracam się do wszystkich
obywateli Państwa w głębokim przeświadczeniu, że cały Naród... da godną odpowiedź napastnikowi.
Polska została zaatakowana na lądzie,
na morzu i w powietrzu. W tej trudnej
chwili pociechą stała się wkrótce wiadomość, że Francja i Wielka Brytania przystąpiły do wojny z Niemcami. Nasi ojcowie, synowie i bracia poszli walczyć
w obronie wolności i niepodległości Ojczyzny. Biegnący przez Kostrzyn tor kolejowy oraz pełna wojska i uciekinierów
szosa z Poznania do Warszawy stały się
obiektem nalotów nieprzyjacielskich samolotów. Po ataku lotniczym ofiary
zbombardowanego pod Wrześnią pociągu
ewakuacyjnego przewieziono do Kostrzyna i pochowano na miejscowym cmentarzu przykościelnym. Byli to m.in Franciszek Degórski i Leon Piątek – funkcjonariusze policji.
W majątku Strumiany pod Kostrzynem mieściła się w miejscowym pałacu
siedziba jednej z placówek dowódczych
koncentrującej się w tym rejonie Armii
Poznań, którą dowodził pochodzący
z Lwowa major Fritz. Pod koniec sierpnia
– jak pisze we swych wspomnieniach ks.
Ludwik Bielerzewski z Poznania – otrzymał on wezwanie do
wojska na stanowisko kapelana w stopniu kapitana. W tym
celu miał stawić się
w Kostrzynie, by
zwolnić z posterunku
ks. Franciszka Jedwabskiego, późniejszego biskupa
sufragania, który
został z wojska odwołany. W Strumianach przeżył ks. kaPamiątkowe zdjęcie żołnierzy jednostki wojskowej w Koninie
pelan pierwszy naW piątek 1 września 1939 roku po lot, pierwsze „kryj się”. W czasie dalszegodz. 445 Polskie Radio nadało orędzie go marszu – odwrotu szczęśliwie unikając
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Igna- pocisków z niemieckich samolotów – docego Mościckiego o treści: Obywatele tarł aż do Kutna nad Bzurę.
2 września 14 Dywizja Piechoty skieRzeczpospolitej! Nocy dzisiejszej odwieczrowana
do obrony Poznania lokowała swe
ny wróg nasz rozpoczął działania zaczepoddziały
w rejonie Swarzędza, Kostrzyna
ne wobec Państwa Polskiego, co stwierPocząwszy od wiosny 1939 roku rosnąca groźba wybuchu wojny z Niemcami
stawała się coraz bardziej realna. Gazety
poznańskie takie jak „Dziennik Poznański”, „Kurier Poznański” czy „Orędownik” często podawały wiadomości o pogarszających się stosunkach polsko-niemieckich. W tej sytuacji przygotowania
do obrony podjęło Wojsko Polskie, m.in.
17 Dywizja Piechoty Armii Poznań, której
jednostki latem przeprowadzały ćwiczenia
wojskowe w okolicach Iwna. W pobliskiej
Nekli rozlokowana była także stanowiąca
odwód Podolska Brygada Kawalerii.
Przez cały ten czas społeczeństwo wielkopolskie wykazało dużą ofiarność,
wspierając zbiórkę na Fundusz Obrony
Narodowej. 30 sierpnia ogłoszona została
za pomocą radia, w prasie i przez rozlepione afisze powszechna mobilizacja rezerwistów i dwóch roczników przedpoborowych. Liczna grupa kostrzyniaków
trafiła wtedy do jednostki wojskowej
w Koninie. Tam, po rozlokowaniu się
i umundurowaniu, wykonali sobie pamiątkowe zdjęcie. W tym mieście znalazł się
też porucznik 7 Dywizjonu Taborów Józef
Wadyński z Ignacewa, który 31 sierpnia
wysłał stamtąd kartkę pocztową dla żony,
kończąc ją słowami da Bóg wszystko się
dobrze ułoży.

i Pobiedzisk. Nastrój niepokoju ogarnął
mieszkańców Kostrzyna w niedzielę
3 września, kiedy wydana została decyzja
o ewakuacji urzędów państwowych i rodzin ich pracowników. Wyruszyli w drogę
pocztowcy i nauczyciele kostrzyńscy,
którzy dotarli aż pod Kutno. Wśród ewakuowanych w kierunku lasów czerniejewskich samorządowców znalazła się też
rodzina sekretarza miejskiego Stanisława
Matyska i jego żony Bronisławy z Pogorzelskich wraz z 1,5-rocznym synkiem
Kazimierzem. Tymczasowy zarząd miasta
przejął Komitet Obywatelski, na czele
z Czesławem Borchardtem. W tym dniu,
oprócz polskich uciekinierów znad zachodniej granicy i Poznania na wozach,
rowerami, wózkami i pieszo zdążających
na wschód szosą przez Kostrzyn, przechodziła większa grupa internowanych osób
pochodzenia niemieckiego z zachodnich
powiatów Wielkopolski. Ludność Kostrzyna z pogardą odnosiła się do nich,
jako potencjalnych dywersantów, doszło
do drobnych incydentów. Dwoje Polaków
posądzonych o udział w nich zostało
w styczniu 1940 roku skazanych przez sąd
niemiecki w Poznaniu na ciężkie więzienie (Czesław Drzewiecki i Bogusława
Sieińska), a jedna osoba na karę śmierci
(Klemens Walkowiak).
5 września – jak wspomina profesor
Uniwersytetu Poznańskiego Kazimierz
Tymieniecki – w Kostrzynie sznur wozów
ciągnących na wschód był jak gdyby nieco słabszy. Wzrósł natomiast sznur pieszych, którzy nie szli już nieprzerwanie
w jednym kierunku, lecz zalali ulice miasta. Wielu spośród uciekinierów zastanawiało się, czy iść dalej?... W pobliżu
rynku spotkałem znajomego… Wiadomość
otrzymana od niego, że dalej za Kostrzynem jest właściwie coraz gorzej i że
tak jest do samej Warszawy, nie wpłynęła
na moje zamiary… Nie zatrzymując się już
więcej przejechaliśmy przez Kostrzyn,
żeby po jakiś dwóch czy trzech kilometrach za miastem wybrać ostatnie przed
nocą miejsce postoju. Znajdowało się ono
pod karczmą przy szosie, na ziemi, jak
się dowiedziałem, należącej do Adolfa
Bnińskiego z pobliskiej miejscowości
Gułtowy.
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Jak wspominali kostrzyniacy Marian
Forszpaniak i Marian Brodowski w niedzielę 10 września 1939 roku do liczącego wówczas 3800 mieszkańców Kostrzyna, w tym 3615 Polaków, 180 Niemców,
4 Żydów i 1 Czecha o godz. 1400 wjechał
n Rynek od strony ul. Średzkiej pierwszy
patrol trzech żołnierzy niemieckich na
motocyklu z przyczepą, na którym był
umieszczony karabin maszynowy. Po
objechaniu Rynku pytali, czy w mieście
są polscy żołnierze. Po krótkiej rozmowie
ze stojącymi przed restauracją S. Kosmowskiego mężczyznami poczęstowali
ich papierosami, udając się w drogę
powrotną do Środy. Następnego dnia,
11 września wjechały do naszego miasta
na samochodach ciężarowych oddziały
piechoty Wehrmachtu, witane przez miejscowych Niemców kwiatami. W oknach
domów niemieckich mieszkańców zjawiły się flagi ze swastyką. Burmistrzem
Kostrzyna został miejscowy lekarz weterynarii Bruno Smolny, należący do mniejszości niemieckiej. Z jego polecenia powołana została Hilfspolizei, to jest policja
pomocnicza składająca się z miejscowych
młodych Niemców, która współuczestniczyła w represjach wobec ludności
polskiej.
Rozpoczęło się 55 dni krwawych
rządów Wehrmachtu w Polsce. Okres
zarządu wojskowego Kraju Warty – War-

wszystkich polskich napisów, zamknięcie
polskich szkół, rozwiązanie i konfiskacja
mienia polskich organizacji gospodarczych, które podawano pod przymusowy
zarząd komisaryczny. Niszczono dobytek
kulturalny, wszystkie krzyże i figury przydrożne. Ograniczono możliwości kultu
religijnego (zakaz ślubów), zamykano
kościoły. Wydawane były surowe zakazy
posiadania przez Polaków aparatów
radiowych i fotograficznych.
Trzeciego dnia po zajęciu Kostrzyna
przez Niemców rozpoczęły się pierwsze
aresztowania mieszkańców naszego miasta. Późnym wieczorem 13 września
aresztowano pięciu obywateli: sekretarza
miejskiego Stanisława Matyska, inkasenta miejskiego Jana Forszpaniaka, mistrza
ślusarskiego Feliksa Pogorzelskiego,
czeladnika rymarskiego Edwarda Mizerskiego i szewca Walentego Miklaszewskiego. Poniewierani i popychani kolbami
doprowadzeni zostali do zabudowań
szkoły, gdzie byli bici do krwi i katowani
m.in. przez członków Hilfspolizei. Tam,
wskutek pobicia, umarł zamęczony Stanisław Matysek, a pozostali uwięzieni
zostali przewiezieni na poznańską Cytadelę, skąd Jana Forszpaniaka wysłano do
obozu w Buchenwaldzie, a pozostałych
zwolniono po paru tygodniach.
Prawdziwy horror przeżyli kostrzyniacy 16 września 1939 roku, kiedy w godzi-

Przemarsz wojska niemieckiego ulicami Kostrzyna

thegau – związany został z nazwiskiem
germańskiego namiestnika Artura Greisera. Ludność polska poddana została eksterminacji politycznej, gospodarczej,
społecznej i kulturalnej. Polaków masowo
rozstrzeliwano, brano zakładników, zsyłano do więzień, obozów koncentracyjnych oraz obozów pracy przymusowej.
Zmuszano do wynarodowienia dzieci.
Wśród zarządzeń Greisera i władz wojskowych wymienić można: zakaz wydawania polskich gazet, wprowadzenie sądów wojennych, rozwiązanie i konfiskata
mienia polskich organizacji, zastąpienie
złotego marką niemiecką, usunięcie

nach popołudniowych gestapo wyprowadziło z mieszkań na Rynek niemal wszystkich mężczyzn z mieszkań i warsztatów.
Tam po przeprowadzonej selekcji
z udziałem miejscowych Niemców
ok. 200 więźniów wyprowadzono w kolumnie na szosę poznańską w kierunku
Biedruska. W czasie tego marszu zastrzelony został pod Skałowem drużynowy
harcerzy Tadeusz Drzewiecki, uprzednio
skatowany za odmowę odpięcia krzyża
harcerskiego. Trzecią ofiarą niemieckiego
terroru w Kostrzynie był Bolesław Radoński z Kociałkowej Górki, aresztowany
za odmowę wydania koni z zarządzanego

przez siebie majątku. Po przewiezieniu
do Kostrzyna na posterunek policji został
zastrzelony na pobliskim boisku „Sokoła”
19 września. Szczątków wszystkich trzech
ofiar nigdy nie odnaleziono. Kolejną ofiarą rządów Wehrmachtu był 50-letni rolnik
Józef Szramkowski, zastrzelony na targowisku miejskim w Kostrzynie pod koniec
1939 roku.

Zabudowania szkoły, „katowni” Polaków

A tak te tragiczne wrześniowe dni
zapisała w swej pamięci Marta Nowotarska, żona kierownika kostrzyńskiej szkoły: 1 IX. Przy odgłosie detonacji pierwszych bomb niemieckich, wypłaca rejonowy płatnik, kier. szkoły Jan Nowotarski
3-miesięczne pobory ewakuacyjne nauczycielstwu. Nie wszyscy zjechali się po te
ostatnie polskie pobory (...) wyliczał
płatnik nauczycielce Nachtigal – Niemce,
która miała czelność zgłosić się również
po te ewakuacyjne pobory. Za kilka dni
miejscowe nauczycielstwo wyruszyło
z rodzinami na ucieczkę. Po trzech tygodniach ciężkiej podróży – wracają kostrzyniacy złamani na duchu po tym, co się
stało, a mianowicie zastanie Polski zajętej
przez hitlerowskie wojska – do swych
gniazd. Przygnębieni dowiadują się
o pierwszej ofierze, harcerzu Drzewieckim
Tadeuszu. Miasto objęte smutkiem i lękiem, mury korytarza miejscowej szkoły
są miejscem katowania Polaków. Atmosfera ciężka: rozpoczynają się aresztowania poprzedzone branką do przymusowych
robót… Inni tymczasem trawią niespokojne godziny w roli zakładników.
Jan Nowotarski nie doczekał się
otwarcia szkoły, ciężko pracował fizycznie, był szykanowany i zmuszany do codziennego meldowania się.
Ostatnią ofiarą wrześniowej przemocy
okupantów był burmistrz Kostrzyna Stefan Skrzypczak, aresztowany 26 września
1939 roku i wywieziony do Poznania,
gdzie zginął w Forcie II w styczniu 1940
roku.
Pamięć o polskich męczennikach – bohaterach tamtych dni – przetrwała w kostrzyńskim społeczeństwie i jest przekazywana z pokolenia na pokolenie, o czym
świadczą coroczne uroczystości i opieka
nad miejscami pamięci narodowej.
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OBCHODY ŚWIĘTA PUŁKOWEGO W IWNIE
Koła rodzin 26 Pułku Ułanów im. hetmana Jana Karola Chodkiewicza, Stadnina Koni Iwno oraz Burmistrz Gminy Kostrzyn
po raz czterdziesty (1980-2019) urządziły uroczysty obchód
święta 26 Pułku Ułanów w niedzielę 18 sierpnia – w 79. rocznicę
zwycięskiej bitwy pułku stoczonej z armią bolszewicką pod Brodnicą, która stanowiła część polskiej kontrofensywy.
Uroczystość rozpoczęła się od mszy św. odprawianej w intencji ułanów i ich rodzin przez ks. proboszcza Wojciecha
Szymczaka. Wzięli w niej udział nie tylko iwieńscy parafianie,
ale także liczni potomkowie ułanów z całej Wielkopolski i Kujaw.
Po wysłuchaniu patriotycznej homilii wierni udali się do kaplicy,
w której spoczywa organizator i pierwszy dowódca pułku, płk
hr. Ignacy Mielżyński wraz z żoną Seweryną, gdzie złożono
kwiaty w imieniu przybyłych rodzin i Koła Związku Sybiraków.
Dalsza część uroczystości odbyła się przed pałacem w Iwnie,
gdzie rodziny ułanów i gości oficjalnie powitał Burmistrz Gmi-

ny Kostrzyn Szymon Matysek, wyrażając uznanie dla uczestników za wieloletnie podtrzymywanie tradycji oręża polskiego
i przekazywanie jej młodemu pokoleniu. Delegacje rodzin żołnierzy Nowogródzkiej Brygady Kawalerii, delegacja władz samorządowych Kostrzyna, przedstawiciele dyrekcji Stadniny Koni
oraz Szkoły Podstawowej w Iwnie, a także członkowie Związku
Kombatantów w Kostrzynie i Związku Emerytów i Rencistów
złożyli wiązanki kwiatów przed kamieniem upamiętniającym
żołnierza i założyciela Stadniny Koni hr. płk. Ignacego Mielżyńskiego. Na zakończenie wysłuchano marsza pułkowego i odśpiewano Rotę, a następnie wykonano zbiorową fotografię na stopniach pałacu. Uczestnicy wysłuchali również prelekcji historycznej regionalisty Kazimierza Matyska, a następnie koncertu
pieśni żołnierskich w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego „Złota
Jesień” z Kostrzyna. Wszyscy uczestnicy 40. spotkania rodzin
pułkowych otrzymali pamiątkowe znaczki.

AKTYWIZACJA SENIORÓW Z TERENU
GMINY KOSTRZYN
Minęło kilka miesięcy trwania projektu „Aktywizacja seniorówz terenu gminy Kostrzyn”. Nadszedł czas na małe podsumowanie. Realizatorem projektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kostrzynie. Projekt obejmuje seniorów z całej gminy i zakończy się 31 sierpnia 2021 roku. Seniorami biorącymi udział w tej
inicjatywie opiekują się liderzy klubów seniora, z którymi seniorzy mają stały kontakt. Ze środków finansowych z projektu
doposażono trzy kluby seniora – w Kostrzynie, Gwiazdowie
i Gułtowach.
Za nami już kilka wyjazdów do kina i teatru oraz comiesięczne wyjazdy na basen na Termy Maltańskie. Wiosną rozpoczęły
się również warsztaty: florystyczne, ruchowe, garncarstwo,
a przed nami jeszcze kulinarne. Dodatkowo raz w miesiącu
odbywają się „pogadanki” na tematy zdrowotne, pierwszy dotyczył spraw kardiologicznych – była mowa o budowie i prawi-
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dłowym funkcjonowaniu naczyń krwionośnych, o kontrolowaniu
ciśnienia, a także o zapobieganiu zatorom żylnym. Podczas
warsztatów florystycznych seniorzy odkrywają tajniki wiedzy
o układaniu kwiatów, właściwej pielęgnacji i sposobach na
przedłużenie ich żywotności. Warsztaty ruchowe to spacery
z kijami – nordic walking – oraz gimnastyka. Seniorzy poznają
właściwą technikę poruszania się z kijami, która pozwala angażować wszystkie partie mięśni człowieka. Jedną z najbardziej
ulubionych form wypoczynku seniorów jest basen. Stworzyła
się duża grupa bardzo aktywnych seniorów, którzy już chyba nie
wyobrażają sobie miesiąca bez basenu. Termy Maltańskie mają
naprawdę bogatą ofertę, zarówno dla osób potrafiących pływać,

jak i dla tych korzystających z płytszych basenów, np. z solanką,
jacuzzi czy biczami wodnymi. O każdej porze roku rewelacyjne
również są dwa baseny zewnętrzne, w których latem dodatkowo
odbywa się aerobik dla wszystkich chętnych. W ramach projektu odbył się niedawno piknik „Seniorskie powitanie lata” na
terenie OSP w Kostrzynie. Była muzyka, dobre jedzenie, a przede
wszystkim wspaniałe humory naszych seniorów, którzy jak nikt
inny potrafią się bawić, nawet mimo padającego deszczu.
Przed nami we wrześniu rajd rowerowy z ogniskiem oraz
wiele innych ciekawych inicjatyw. Cieszymy się z tak dużego
zainteresowania projektem i aktywnego udziału naszych drogich
seniorów.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie

LATO KOSTRZYŃSKICH EMERYTÓW
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych seniorów,
Zarząd PZERiI w Kostrzynie zorganizował w dniach 24-28
czerwca wycieczkę na Mazury – jak zwykle pod przewodnictwem Elżbiety Mielcarek. Naszym docelowym miejscem był
ośrodek wypoczynkowy położony w lesie nad jeziorem,
w otoczeniu rozległych kompleksów leśnych w samym sercu
Warmii i Mazur. Po drodze odwiedziliśmy Sanktuarium Maryjne w Gietrzwałdzie. To właśnie tutaj w 1877 roku miały miejsce
objawienia maryjne, które oficjalnie uznane zostały przez władze
kościelne. W następnym dniu oglądaliśmy zamek w Reszlu,
byliśmy też w Świętej Lipce, gdzie wysłuchaliśmy koncertu
organowego. Następnym celem naszej wycieczki było Mrągowo,
gdzie pływaliśmy statkiem po jeziorze Śniardwy. W kolejnym
dniu zwiedzaliśmy Olsztyn. W drodze powrotnej nie omieszkaliśmy wstąpić i zwiedzić zamek w Golubiu-Dobrzyniu. Uczestniczki naszego wyjazdu nie zapomniały o upleceniu wianków
i puszczeniu ich wraz ze śpiewem na jezioro w Noc Kupały.
Każdy dzień naszych wyjazdów kończyliśmy na wspólnych
spotkaniach przy biesiadzie warmińskiej, muzyce i tańcach.

1 lipca Zarząd Związku zorganizował wyjazd do Sanktuarium
Maryjnego w Licheniu. W drodze powrotnej wstąpiliśmy do
wczasowej miejscowości Skorzęcin, gdzie po wypiciu kawy
ruszyliśmy do Kostrzyna.

Mając jeszcze w pamięci czerwcową wycieczkę, grupa seniorów Związku z Kostrzyna, Iwna i Gułtów, żegnając lato
wyjechała w dniach 23-31 sierpnia do ośrodka wypoczynkowego w Dźwirzynie. Ten nadmorski kurort gościł nas po raz drugi.
Zdecydowało o tym wiele zalet, jak bliskość morza (30 m) oraz
dobra kuchnia. Spacery brzegiem morza, kąpiele słoneczne,
a co dla odważniejszych kąpiele w morzu zajmowały nam większość dnia. Odbyliśmy też wycieczkę kolejką do Kołobrzegu.
Wieczory spędzaliśmy wspólnie w ośrodkowej świetlicy na
tańcach, konkursach oraz grillowaniu. Podczas wyjazdu w podzięce wręczyliśmy obsłudze i kierownictwu drobne upominki.
Podróż nad morze uprzyjemnił nasz Zarząd poczęstunkiem,
a w drodze powrotnej obiadem w miejscowości Podgaj. I tak
zadowoleni, wypoczęci i zrelaksowani przyjechaliśmy wieczorną porą do Kostrzyna.
Zarząd PZERiI w Kostrzynie
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ZŁOTA JESIEŃ W ŚWIERADOWIE ZDROJU
Z okazji obchodzonego w ubiegłym roku jubileuszu 40-lecia
działalności Zespołu Śpiewaczego „Złota Jesień” członkowie
tej grupy wczesnym rankiem 5 sierpnia 2019 roku wyjechali na
tygodniową wycieczkę do Świeradowa Zdroju. Samo uzdrowisko
położone jest w pięknej scenerii Gór Izerskich, z przeplatającą
się bujną zielenią i miejscami, które warto zobaczyć.
W domu wczasowym spędziliśmy niezapomniane chwile,
a panie rehabilitantki doprowadzały nas do lepszego samopoczucia. Tak zregenerowani po zabiegach wychodziliśmy
z ośrodka na długie spacery po urokliwym Świeradowie Zdroju,
aby podziwiać widoki.
Doskonałym dopełnieniem wypoczynku były kąpiele solankowe, gdzie można było pooddychać zimnym powietrzem.
Ale wszystko, co dobre, szybko się kończy, tak więc 12 sierpnia zadowoleni i wypoczęci wróciliśmy do naszych domów
i obowiązków.
Dziękuję wszystkim uczestnikom wycieczki za miłą atmosferę i wspólne spotkania przy muzyce i śpiewie. Serdecznie

dziękuję również za pomoc w realizacji tego niezapomnianego
wyjazdu.
Krystyna Nabiałek

SIERPNIOWE ŚWIĘTO PLONÓW
cenia wieńców dożynkowych. Następnie przemaszerowano
w kolorowym korowodzie na plac kurdeszowy, po drodze mijając „udekorowane” sianem, kwiatami i transparentem rondo
Wadyńskiego, a na miejscu wszystkim dobrze znani „Siekieracy”
odprawili obrzęd dożynkowy. Nie zabrakło także przekazania
przez starostę i starościnę chleba wypieczonego z mąki ostatnich
zbiorów, który wręczono na ręce Burmistrza Gminy Kostrzyn
Szymona Matyska. Rozstrzygnięto również konkurs na najpiękniejszy wieniec (nagrodzono kolejno sołectwo Trzek, Czerlejno

Kolejne gminno-parafialne dożynki w gminie Kostrzyn już
za nami!
Tym razem impreza miała miejsce w Kostrzynie, w sobotę
31 sierpnia. Tradycyjnie obchody rozpoczęto od uroczystej mszy
świętej, odprawionej przez proboszcza parafii pw. św. apostołów
Piotra i Pawła w Kostrzynie księdza Piotra Lidwina oraz świę-

i Siedleczek) oraz dekoracje (największą pomysłowością
i kreatywnością wykazały się sołectwa Jagodno, Wróblewo
i Strumiany).
Po zakończeniu oficjalnej części obchodów zgromadzeni
mieszkańcy gminy Kostrzyn bawili się do późnych godzin wieczornych przy akompaniamencie zespołów: Aga i Piotr, Classic
Attack i Marty Kominek, Verba oraz gwiazdy wieczoru, grupy
Voyager.
N.M.

SPROSTOWANIE
W poprzednim numerze „Kostrzyńskiego ABC” pominięto wśród organizatorów dożynek sołectwo Jagodno, za co uprzejmie
przepraszamy.
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RODZINNIE W WĘGIERSKIM
24 sierpnia na placu zabaw w Węgierskim spotkali się
w rodzinnej atmosferze mieszkańcy Sołectwa Węgierskie-Ługowiny.
Dla najmłodszych przygotowano animacje, prowadzone
przez firmę M System, dmuchany zamek, zorganizowany przez
burmistrzów Szymona Matyska i Waldemara Biskupskiego,
a także słodycze, ufundowane przez radnego Piotra Kotarskiego.
Czas miło spędzili także dorośli, przy kawie i domowych
wypiekań pań z Węgierskiego – za które serdecznie dziękuję.
Zabawa pod chmurką trwała do późnego wieczora.
Składam serdeczne podziękowania: sponsorom, mieszkańcom za przybycie i miłą atmosferę oraz Radzie Sołeckiej
za pomoc w organizacji. Do zobaczenia w przyszłym roku.
Mirosław Kucharski
Sołtys Sołectwa Węgierskie i Ługowiny

WIEŚCI Z PRZEDSZKOLA
Serdecznie witamy naszych przedszkolaków i ich rodziców
po wakacyjnej przerwie! Mamy nadzieję, że wypoczęci
i z uśmiechem na twarzy wracacie w nasze przedszkolne progi.
Szczególnie ciepło witamy naszych nowych podopiecznych,
którym życzymy szybkiej adaptacji oraz nawiązania wspaniałych
znajomości.
W naszym przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020 funkcjonuje 11 oddziałów: siedem na ulicy Średzkiej, trzy na ulicy
Miłosza i jeden w SP nr 1.
Wrzesień to miesiąc adaptacji i wdrażania się w nowy rytm
dnia. Przedszkolacy codziennie realizują program wychowania,
przygotowują się do nauki czytania i pisania, doskonalą liczenie,
odkrywają świat zabaw matematycznych, obserwują zmiany
w świecie przyrody, podnoszą sprawność fizyczną i plastyczną.
We wszystkich grupach odbywają się również zajęcia rytmiczne
i języka angielskiego. Nasi podopieczni korzystają także z dodatkowych zajęć: jeżdżą na basen, ćwiczą karate i zumbę, tańczą
w balecie. Staramy się zaspokoić wszystkie potrzeby naszych
dzieci, aby miały możliwość rozwijania swoich zainteresowań
i zdolności.

Wszystkim członkom naszej przedszkolnej społeczności
życzymy dużo radości, słońca oraz wielu sukcesów w rozpoczynającym się roku szkolnym.
Przedszkole Miejskie

SPOTKANIE ABSOLWENTÓW
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,
absolwenci Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Kostrzynie z roku 1979!
Właśnie mija 40 lat odkąd rozstaliśmy się po cudownym i beztroskim okresie pobytu w tej szkole… Zatęskniliśmy za wspólnym spotkaniem w rodzinnym Kostrzynie. Pomysł zrodził się spontanicznie. Zaplanowaliśmy
spotkanie z kolacją i przy kawie, które rozpocznie się w piątek 18 października 2019 roku o godzinie 1800
w Strażnicy OSP w Kostrzynie.
Prosimy dokonać wpłaty 150 zł do 27 września 2019 roku na konto:
18 1020 4027 0000 1802 1538 1198 PKO BP O/Kostrzyn.
Serdecznie wszystkich zapraszamy!
W imieniu organizatorów:
Waldek Biskupski (tel. 693 440 454, e-mail: waldek.biskupski@gmail.com, FB, Messenger)
Robert Wojtkowiak (tel. 609 190 040, e-mail: robewoj@op.pl).
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WIEŚCI Z BIBLIOTEKI
Większość z nas chętnie wraca pamięcią do letnich, wakacyjnych chwil. W Bibliotece Publicznej w Kostrzynie dni od
19 do 23 sierpnia upływały na ciekawych zajęciach plastycznych
pod hasłem „Lato”. Podczas pięciu spotkań uczestnicy warsz-

tatów – zarówno dzieci, jak i ich rodzice i opiekunowie – wyczarowywali wspaniałe, kolorowe rzeczy: obrazki malowane
farbami, rysowane pastelami, wyklejane bibułą; papierowe

pawie, zakładki do książek, rybki i meduzy z jednorazowych
talerzy oraz filcowe zawieszki-motylki. Wszystkie powstałe
prace odzwierciedlały talent, zaangażowanie, fantazję i kreatywność twórców. Mamy nadzieję, że ten wspólnie spędzony czas
pozostanie cząstką tegorocznych wakacyjnych wspomnień.
Uprzejmie informujemy, że Biblioteka Publiczna w Kostrzynie po raz kolejny bierze udział w projekcie „Mała Książka
– Wielki Człowiek”. Tym razem jest on skierowany do dzieci
3-6 letnich (roczniki 2013-2016) oraz ich rodziców. Głównym
celem kampanii jest zachęcenie rodziców do czytania swoim
pociechom.
W ramach projektu dzieci w wieku przedszkolnym, które
zapiszą się do biblioteki (lub są już zapisane) i wypożyczą co
najmniej jedną książkę, otrzymają Wyprawkę Czytelniczą zawierającą Pierwsze czytanki dla…, a także Kartę Małego Czytelnika
do zbierania bibliotecznych naklejek (po uzbieraniu dziesięciu
zostaną uhonorowani imiennym dyplomem) oraz broszurę informacyjną dla rodziców Książką połączeni, czyli przedszkolak
idzie do biblioteki.
Kampania jest realizowana przez Instytut Książki.
Serdecznie zapraszamy!

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Kostrzynie zaprasza dzieci w wieku od 3 do 6 lat na spotkania

KLUBU MAŁEGO CZYTELNIKA
Oferujemy: głośne czytanie bajek, opowiadań, wierszy połączone z zajęciami plastycznymi. Czytamy, bo: uczymy
dzieci skupienia uwagi, rozwijamy ich wyobraźnię, uczymy rozumienia tekstu, kształtujemy nawyki czytelnicze
wśród najmłodszych.
Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu, od października. Dzieci uczestniczą w spotkaniu razem z rodzicami lub
opiekunami. Zapisy osobiście w Bibliotece ul. Poznańska 24 lub telefonicznie 618178382 (do końca września).
Zajęcia są bezpłatne.
Zapraszamy!

DOBRA KSIĄŻKA – BIBLIOTEKA POLECA I ZAPRASZA
Agnieszka Gładzik, Daleko od morza, Wydawnictwo Filia.
Trzydziestoletnia lekarka Marianna Palińska, chcąc odnaleźć brata, wraca do powojennej Polski. Tu spisuje wspomnienia Niemców, którzy pozostali w kraju, co pomaga jej odzyskać wiarę w siebie i pogodzić się z przeszłością naznaczoną piętnem pobytu w obozie Ravensbrück. Podejmowane przez kobietę decyzje poważnie wpływają na losy jej bliskich. Daleko od morza to opowieść z trudną historią w tle, ale niosąca nadzieję. Przytoczone w książce zdarzenia są zainspirowane losami ocalałych z wojennej zawieruchy oraz rodzinnymi dziejami
autorki.
Nele Neuhaus, Dzień matki, Wydawnictwo Media Rodzina.
Przez czternaście dni nikt się nie zainteresował zwłokami 84-letniego Theodora Reifenratha. Gdy policja wreszcie
się pojawia, odkrywa na posesji zmarłego szczątki kilku kobiet. Czy Reifenrath był seryjnym mordercą?
Czy funkcjonariusze zdążą rozwiązać zagadkę, zanim będzie za późno? Czas jak zwykle działa na ich niekorzyść,
ale muszą zrobić wszystko, żeby zdążyć przed Dniem Matki! Znakomity kryminał niemieckiej autorki trzyma
w niepewności do ostatnich stron, a zwroty akcji nie pozwalają się nudzić ani przez chwilę.
Dzień w którym Heniś poznał... Nowa kolekcja bajek, Wydawnictwo Egmont.
Poznaj Henisia – ciekawskiego i uroczego chłopca, który uwielbia zabawę! Heniś spotyka nowych znajomych,
z którymi się zaprzyjaźnia. Razem każdego dnia przeżywają niesamowite przygody. Historie z tej książeczki
opowiadają zarówno o wielkich chwilach, jak i o małych codziennych radościach każdego przedszkolaka.
Ponadto uczą otwartości i pomagają zrozumieć otaczający nas świat. Dołącz do Henisia oraz jego przyjaciół!
(wiek 4+)
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STRAŻACKIE WYDARZENIA
2 sierpnia – gaszenie pożaru słomy
po kombajnie w Sokolnikach Gwiazdowskich; neutralizacja plamy ropopochodnej na ul. Warszawskiej.
6 sierpnia – gaszenie pożaru ścierniska w Skałowie.
7 sierpnia – wezwanie do uruchomionej czujki pożarowej na
wieży kościoła w Siekierkach – załączyła się z powodu wyładowania atmosferycznego; usuwanie wiatrołomów z ulicy
Słowackiego w Kostrzynie.
11 sierpnia – usunięcie gniazda owadów błonkoskrzydłych
w Kostrzynie; gaszenie pożaru traw w Gwiazdowie.
15 sierpnia – gaszenie pożaru budynków gospodarcz ych
w Kostrzynie; gaszenie pożaru ścierniska w Pomarzanowicach.
21 sierpnia – zabezpieczenie lądowiska Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego w Siekierkach; usuwanie wiatrołomów na drodze
do Pobiedzisk w Tarnowie.
24 sierpnia – usunięcie gniazda owadów błonkoskrzydłych
w Paczkowie; usunięcie gniazda owadów błonkoskrzydłych
w Siekierkach; gaszenie pożaru traw w Trzeku.
25 sierpnia – gaszenie pożaru traw w Trzeku.

28 sierpnia – usuwanie wiatrołomów na drodze do Pobiedzisk
w Tarnowie.
29 sierpnia – zabezpieczenie miejsca kolizji drogowej dwóch
samochodów osobowych w Klonach.
31 sierpnia – strażacy z Kostrzyna, Brzeźna i Gułtów uczestniczyli z pocztami sztandarowymi w dożynkach gminnych oraz
zabezpieczali przemarsz korowodu dożynkowego.
Ryszard Kubiak
Prezes ZOMGZOSP w Kostrzynie

Z KRONIKI POLICYJNEJ
Nietrzeźwi obcokrajowcy
zatrzymani w Kostrzynie.
W nocy 4 sierpnia około godziny
100 w Kostrzynie policjanci zauważyli kierowcę Seata Ibizy, który jeździł po mieście bez określonego celu i zatrzymali go do kontroli na ul. Poznańskiej. Kierowcą był 20-letni obywatel Zimbabwe, po sprawdzeniu stanu
trzeźwości okazało się, że prowadzi pojazd pod wpływem alkoholu wynoszącym prawie 1 promil we krwi. Został zatrzymany
i umieszczony w Policyjnej Izbie Zatrzymań w Poznaniu.
W trakcie czynności policjanci otrzymali informację, że na terenie Kostrzyna porusza się Renaultem Laguną drugi z obywateli Zimbabwe – 25-letni mężczyzna, który także może prowadzić
pojazd pod wpływem alkoholu. Zatrzymania dokonali funkcjonariusze z KP Pobiedziska na ul. Mickiewicza. Kierujący prowadził samochód po użyciu alkoholu, ale nie przekroczył stężenia alkoholu we krwi powyżej 0,5 promila, co zostało zakwalifikowane jako wykroczenie. Został także zatrzymany. Jak
ustalono, w/w mężczyźni udawali się na festiwal Pol’and’Rock,
lecz pomylili miejscowości. Po wytrzeźwieniu zatrzymani usłyszeli zarzuty prowadzenia pojazdu mechanicznego pod wpływem
alkoholu, przyznali się do popełnionego czynu i dobrowolnie
poddali karze ograniczenia wolności.

Kradzież samochodów.
W nocy z 6 na 7 sierpnia w Kostrzynie z ul. Konwaliowej
skradziony został pojazd marki Citroen. Starty oszacowano na
45 000 złotych. Natomiast w nocy z 21 na 22 sierpnia w Kostrzynie z ul. Wyszyńskiego skradziony został samochód marki
Peugeot o wartości 26 000 złotych.

Uderzył przechodnia.
7 sierpnia na ul. Powstańców Wielkopolskich w Kostrzynie
17-letni mężczyzna bez powodu uderzył w twarz przechodnia,
który doznał rozcięcia łuku brwiowego. Materiały sprawy
zostały przekazane Prokuratorowi Rejonowemu we Wrześni.

Poszukiwany zatrzymany.
14 sierpnia w Trzeku zatrzymany został 28-letni mężczyzna,
który poszukiwany był przez KP w Kostrzynie celem doprowadzenia do Zakładu Karnego do odbycia kary pozbawienia wolności. Mężczyzna nie stawił się dobrowolnie do Zakładu Karnego i ukrywał się.

Oszustwa na tzw. BLIK-a.
W ostatnim czasie do KP w Kostrzynie zgłaszają się osoby,
które zostały oszukane metodą na tzw. BLIK-a. Metoda oszustw
polega na włamaniu się na konto w portalu społecznościowym,
a następnie rozesłanie do znajomych wiadomości z prośbą
o szybką pożyczkę i przesłanie kodu BLIK. W takiej sytuacji
najlepiej skontaktować się ze znajomym i potwierdzić prośbę
o pożyczkę. W żadnym przypadku nie można wysyłać kodu
odruchowo!
Należy zwrócić także uwagę na wiadomości SMS, które
przysyłane są na telefony komórkowe z informacją o anulowaniu
subskrypcji płatnej. Oszuści informują, że należy zalogować się
do swojego konta bankowego i przelać kilka złotych celem
anulowania subskrypcji. Niestety z konta zamiast kilku złotych
znika nawet kilka tysięcy złotych. Jeżeli nie zamawialiśmy
płatnej subskrypcji, w żadnym wypadku nie należy logować się
do swojego konta za pośrednictwem linku, który jest przesyłany
w wiadomości sms czy e-mail.
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PORADY PRAWNE
CZEGO MOŻEMY ŻĄDAĆ W POZWIE O ROZWÓD? JAKIE SĄ SKUTKI ROZWODU?
Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy
określa zakres orzekania oraz wyznacza sprawy, które sąd z urzędu
rozstrzyga w wyroku rozwodowym.
Sąd obowiązany jest orzec o winie
jednego lub obojga małżonków za
rozkład pożycia, chyba że strony
zgodnie wnoszą o rozwód bez orzekania o winie. Kolejnym koniecznym elementem wyroku rozwodowego jest uregulowanie kwestii
władzy rodzicielskiej oraz alimentów dla małoletnich dzieci. Na zgodny wniosek stron, sąd nie
orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dziećmi. Na wniosek
choćby jednego małżonka, gdy zajmują oni wspólne mieszkanie
(własność zatem przysługuje im obojgu), sąd orzeknie o sposobie korzystania z niego. Również na żądanie jednej ze stron sąd
może orzec o alimentach na rzecz małżonka oraz eksmisji ze

wspólnego mieszkania. Dla dokonania w procesie rozwodowym
podziału majątku potrzebny jest wniosek obu stron i to zgodny
co do sposobu jego przeprowadzenia.
Od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego związek
małżeński stron ustaje, a małżonkowie stają się osobami stanu
wolnego. Oznacza to, że mogą oni zawrzeć nowy związek małżeński, tracą natomiast uprawnienia do świadczeń socjalnych
takich jak prawo do renty rodzinnej, do zasiłku rodzinnego na
małżonka itd. Małżonek, który wskutek zawarcia małżeństwa
zmienił swoje nazwisko, może powrócić do poprzedniego.
W tym celu powinien w ciągu 3 miesięcy od uprawomocnienia
się orzeczenia złożyć przed właściwym kierownikiem Urzędu
Stanu Cywilnego stosowne oświadczenie. Nadto, ustaje ustawowa wspólność majątkowa małżonków, a pojawia się wspólność
w częściach ułamkowych. Orzeczenie rozwodu ma także wpływ
na sprawy spadkowe. Byli małżonkowie nie dziedziczą po sobie,
chyba że na podstawie testamentu.
Marta Ast
adwokat

KOSTRZYŃSKIE PRZYSMAKI

ZDROWA ŚNIADANIÓWKA
Rozpoczęcie roku szkolnego już za nami. Warto pomyśleć,
jakie posiłki i przekąski przygotować dla dziecka do szkoły.
Powinny dodawać energii, wspomagać koncentrację i być smaczne. Bułka z kremem czekoladowym? Według reklamy telewizyjnej to idealne śniadanie i gwarancja dobrego dnia, według
mnie – nie. W 100 g tego produktu znajdziemy ponad
31 g tłuszczu i prawie 57 g cukru (ponad 11 łyżeczek!). Czytając
etykietę, na pierwszym miejscu znajdziemy cukier, następnie
tłuszcz, orzechy stanowią tylko 13%, kakao 7%. To mało wartościowy posiłek. Co zatem wybrać dla dziecka?
Przede wszystkim należy pamiętać, jak ważny jest pierwszy
posiłek, który powinien być zjedzony do pół godziny od wstania.
Zaleca się, aby dostarczał ok. 25% dziennego zapotrzebowania
energetycznego, zatem pierwsze śniadanie powinno być dość
obfitym posiłkiem. Większość osób, także dorosłych, nie je
śniadań, ponieważ nie czuje rano głodu oraz twierdzi, że nie ma
na to czasu. Warto jednak zaplanować je wieczorem, może to
być naprawdę szybki posiłek. Wystarczy do przygotowanej
wcześniej mieszanki musli (płatki owsiane, orzechy, nasiona,
suszone owoce) dodać mleko lub jogurt naturalny i owoce.
Unikajmy jogurtów owocowych, gotowych mieszanek musli,
płatków czekoladowych czy kukurydzianych, które zawierają
dużo cukru lub syropu glukozowo-fruktozowego. Idealnym
śniadaniem będzie także kanapka z pełnoziarnistego pieczywa
z jajkiem, dobrej jakości wędliną, twarogiem czy nawet serem
żółtym, który zawiera dużo tłuszczu, jednak dostarcza potrzebny wapń, dlatego spożywany w rozsądnej ilości może znaleźć
się w diecie dziecka. Nie zapominajmy o warzywach, korzystajmy z sezonu na nie, przygotowując kolorowe kanapki. Jeśli
dziecko nie przekona się do proponowanego śniadania, starajmy
się, żeby nie wychodziło z domu na czczo, przecież musi mieć
energię już na pierwszej lekcji! Możemy wtedy przygotować

kakao do wypicia (tradycyjne kakao, które możemy delikatnie
osłodzić, jednak nie napój kakaowy z ogromną ilością cukru,
kupowany w kolorowym opakowaniu i popularny w telewizji),
zaproponować koktajl mleczny (np. zmiksowany banan z jogurtem/mlekiem), owoce, ciastka owsiane.
Co dziecko powinno znaleźć w swojej śniadaniówce? Na
pewno warto przygotować podobną kanapkę jak na pierwsze śniadanie. Dla urozmaicenia możemy uszykować pełnoziarniste tortille z szynką i warzywami. Wysiłek na lekcjach wychowania fizycznego, aktywność podczas przerwy i wreszcie wysiłek umysłowy naprawdę kosztują dziecko dużo energii. Nie może
odczuwać głodu, dlatego oprócz kanapki powinno mieć inne
przekąski, np. jogurt, kefir, owoc, pokrojone marchewki, kalarepę, paprykę. Dobrym pomysłem są orzechy, które podobnie
jak kakao i banany są bogatym źródłem magnezu, który odpowiada za funkcje mózgu. Warto przygotować też większą ilość
batoników owsianych, które można przechowywać kilka dni.
Nie zapominajmy o napojach. Nie kupujmy gazowanych, słodkich, wybierzmy wodę i zachęcajmy do jej wypijania.

Batoniki owsiane

Marta Jaskułecka
Dietetyk

1. Piekarnik rozgrzewamy do 180°C.
2. Rozgniecionego, dojrzałego banana mieszamy z 1 łyżką miodu, 2 łyżkami pokrojonej suszonej żurawiny lub rodzynek
i 2 łyżkami ulubionych, posiekanych orzechów oraz szklanką
płatków owsianych.
3. Keksówkę wykładamy papierem do pieczenia i przekładamy
mieszankę. Rozkładamy ją równomiernie i wstawiamy do
piekarnika. Pieczemy 20 minut.
4. Wyjmujemy z piekarnika i studzimy, następnie chłodzimy
w lodówce i kroimy na 8 porcji bardzo ostrym nożem.
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ROZMOWA „NA STRONIE”
Z Kingą Tchorz, mieszkanką Czerlejna, rekordzistką Polski w locie szybowcowym
w klasie 15 m oraz brązową medalistką Mistrzostw Polski rozmawiali Małgorzata Kemnitz
i Łukasz Szał z Wydziału Oświaty, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Kostrzynie.

MK/ŁS: Pani Kingo, wakacje były dla Pani bardzo pracowite, brązowy medal Szybowcowych Mistrzostw Polski
Juniorów, rekord Polski w klasie 15 m, proszę opowiedzieć,
ile wysiłku trzeba było włożyć w zdobycie takich osiągnięć?
KT: Przygotowanie do tego typu zawodów czy do ataku na
rekord trwa wiele lat. Od początku trzeba mieć wyznaczone
cele główne. Każdy lot to cenna nauka. Każdy jest inny
i z każdego uczymy się czegoś nowego. Każde zawody,
w których bierzemy udział są przygotowaniem, formą treningu
przed zawodami głównymi typu Mistrzostwa Polski czy Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata. Natomiast zawody na
bicie rekordu na najdłuższy przelot szybowcem to bardzo
trudne zawody, w których
poprzeczka jest postawiona
bardzo wysoko przez doświadczonych pilotów. Przygotowania trwają bardzo długo: trzeba odpowiednio dobrać sprzęt, obserwować pogodę, dobrać odpowiednie
miejsce startu. Tym razem
startowałam z Częstochowy,
pogoda dopisała, co zaowocowało sukcesem.
MK/ŁS: No właśnie, nie
tylko ten rok był dla Pani
obfity w medale, proszę przypomnieć czytelnikom swoje
wcześniejsze sukcesy.
KT: Rok 2019 jest dla
mnie najbardziej owocny, ponieważ zostałam powołana na
Mistrzostwa Świata. Na Mistrzostwach Polski Juniorów
zdobyłam medal. W poprzednich latach start w zawodach traktowałam raczej na zasadzie
treningu. Na zawodach Ogólnopolskich w Grudziądzu zajęłam
2. miejsce, startując na dwumiejscowym szybowcu.
MK/ŁS: Nadchodzące plany są ambitne, Mistrzostwa
Świata Kobiet w Australii już na początku przyszłego roku,
jakie jeszcze turnieje planuje Pani odwiedzić?
KT: Główny mój cel to Mistrzostwa Świata Kobiet w Australii już w styczniu 2020. To jedna z najważniejszych imprez.
Dość nietypowy termin, ponieważ zimą zawsze odpoczywamy,
przygotowujemy się do kolejnego sezonu. Mam nadzieje, że
pogoda dopisze i zaowocuje to sukcesem. Będę latała z zawodniczką, z którą startowałam w Częstochowie, mamy doświadczenie, liczymy, że wszystko będzie po naszej myśli.
MK/ŁS: Taki sport to na pewno sporo wyrzeczeń, z czego
musi Pani rezygnować na co dzień? I co robi Pani w czasie
wolnym, którego pewnie nie ma za wiele?
KT: Mój czas wolny to czas, kiedy latam. Całe życie podporządkowuję szybowcom i samolotom, więc jeśli mówię, że latam,

to oznacza, że właśnie mam czas wolny. Latanie i branie udziału w zawodach skutkuje oczywiście tym, że rzadko bywam
w domu rodzinnym, jestem ciągle w rozjazdach.
MK/ŁS: Obecnie studiuje Pani w Chełmie. Jakie są Pani
plany na przyszłość?
KT: Tak, studiuję na ostatnim roku w Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej w Chełmie na kierunku mechanika i budowa
maszyn, specjalność inżynieria lotnicza ze specjalizacją pilotaż
samolotowy. W przyszłości chcę zostać pilotem samolotów
pasażerskich. Jestem w trakcie szkolenia w tym kierunku.
W przyszłym roku mam nadzieję, że będę mieć komplet uprawnień do tego, by zacząć pracę pilota.

MK/ŁS: Na koniec proszę jeszcze przybliżyć specyfikę
szybownictwa i opisać sprzęt z którym Pani pracuje.
KT: Latam na sprzęcie Aeroklubu Nadwiślańskiego. Od tych
szybowców zaczynałam. Na zawodach wyższej rangi latam na
sprzęcie kadrowym, który użycza Aeroklub Polski. W Australii
wystartuję na szybowcu Brawo. Jeśli chodzi o szybownictwo to
może obalę kilka mitów na ich temat. Po pierwsze szybowce nie
latają wolno. Są bardzo szybkie, osiągają prędkość do 300km/h.
Szybowce nie latają też nisko, mogą osiągać wysokość nawet
12 kilometrów. Rekord szybowca, który badał zjawiska w górnych warstwach atmosfery, to 30 km. Szybowce mają też daleki
zasięg, nawet 3000 km (rekord z Ameryki Południowej), chociaż
w polskich warunkach to odległość około 1000 km, a więc też
nie mało. Zawody szybowcowe trwają od kilku do kilkunastu
dni. Codziennie są inne zadania do wykonania. Najważniejsze,
aby uzyskać jak największą średnią prędkość w jak najkrótszym
czasie.
Dziękujemy za rozmowę i życzymy kolejnych sukcesów.
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KRONIKA SPORTOWA
GMINNA PIŁKA W GRZE…
Sierpień to zawsze początek zmagań piłkarskich na różnych szczeblach rozgrywek organizowanych
przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej. Jako pierwsi z gminnych drużyn wystartowali zawodnicy Kostrzyńskiego Klubu
Sportowego Lechia, występując w V lidze, gr. Wielkopolska I.
Mecz w Trzemesznie z miejscowymi Zjednoczonymi zakończył
się porażką kostrzyńskiego klubu w stosunku 1:2 (mecz jednak
zweryfikowano jako walkowera na korzyść drużyny gospodarzy,
bowiem w barwach Lechistów wystąpił nieuprawniony zawodnik). Na kolejne spotkanie zawodnicy z Kostrzyna udali się do
Gołańczy, skąd z pojedynku z Zamkiem udało się przywieźć

jeden punkt po wyrównującej bramce Dawida Chąpińskiego
w 47. minucie. Zwycięsko piłkarze Lechii wyszli z wyjazdowego meczu z Liderem Szczytniki Czerniejewskie, który odbył się
w Żydowie 28 sierpnia w ramach Pucharu Polski, wygrywając
2:1 po bramkach Artema Zakharova oraz Dawida Akuszewskiego. Po trzech dniach nastąpił powrót do ligowych zmagań oraz
na Stadion Miejski w Kostrzynie, który przyniósł porażkę 0:3
z Leśnikiem Margonin. Drugi mecz na własnym boisku przyniósł
bezbramkowy remis z Sokołem Pniewy. Po 4 rozegranych spotkaniach Kostrzyniacy (mający jeden mecz rozegrany mniej niż
większość stawki) zajmują 15. miejsce z dwoma punktami
w dorobku. Kolejni rywale Lechii Kostrzyn przedstawiają się
następująco: Orkan w Jarosławcu, Iskra Szydłowo w Kostrzynie,
Wełna w Skokach, Czarni w Czerniejewie, Huragan Pobiedziska
w Kostrzynie.

W niedzielę 11 sierpnia swój sezon rozpoczęli zawodnicy
Maratończyka Brzeźno, którzy po awansie swoje mecze rozgrywają w IX grupie A-klasy. Zanim jednak przystąpili do rozgrywek
ligowych, sezon otworzyli meczem z Wełnianką Kiszkowo
wygranym aż 5:0, o czym pisaliśmy już w poprzednim numerze.
Natomiast zmagania ligowe w sobotę 17 sierpnia Maratończyk
rozpoczął od wyjazdowego remisu 2:2 z Poznań FC (choć prowadził już 2:0 po dwóch trafieniach Jakuba Makowskiego
w pierwszym kwadransie gry). Drugie ligowe spotkanie drużyny z Brzeźna zakończyło się ich zwycięstwem 4:2 w Mosinie
z miejscowym KS-em 1920, a bramki strzelali Krystian Dukarski (2), Maciej Echaust i Jakub Makowski. II runda Pucharu
Polski zweryfikowała ambitne plany drużyny z Brzeźna, bowiem
Huragan Pobiedziska wygrał na stadionie Maratończyka aż 7:1.
Z kolei 1 września w Brzeźnie Maratończycy pojedynkowali się
z Lubońskim KS-em, prowadzonym przez byłego trenera Maratończyka Jacka Paska. Mecz z drużyną z Lubonia zakończył
się zwycięstwem gości 2:1 (trafienie dla gospodarzy zaliczył
grający trener – Rafał Wiąz). W IV kolejce piłkarze z Brzeźna
zremisowali z Lasem Puszczykowo, a remis w ostatnich minutach
doliczonego czasu gry uratował Krystian Dukarski (wcześniej
do bramki trafił Miłosz Tomczak). Po czterech kolejkach Maratończyk z 5 punktami na koncie zajmuje dziewiąte miejsce
w ligowej tabeli. Najbliższe trzy spotkania Maratończyka to
pojedynek z Formatonem Piastem Łubowo u siebie, w Kleszczewie z Clescevią oraz w Brzeźnie z Antaresem Zalasewo.
Swój sezon rozpoczęła także drużyna z Gułtów. Miejscowy
GKS, rywalizujący w piątej grupie Proton B-klasy, zmagania
ligowe rozpoczął 25 sierpnia od porażki w Gnieźnie z drugą
drużyną Mieszka 1:4, jedyną bramkę dla gości zdobył Wiktor
Derda. Tydzień później GKS Gułtowy rozegrał pierwszy mecz
na własnym boisku zakończony przegraną 0:3 z Lotnikiem-1997
Poznań. Najbliżej zwycięstwa zawodnicy z Gułtów byli w Kicinie, gdzie pomimo faktu, że dwukrotnie wychodzili na prowadzenie po bramkach wspomnianego wyżej Wiktora Derdy,
ostatecznie ulegli LKS-owi 3:2. GKS po trzech rozegranych
kolejkach zajmuje więc ostatnie, 12. miejsce w ligowej tabeli,
szansy na zdobycie pierwszych trzech punktów w sezonie piłkarze z Gułtów szukać będą: w Gułtowach z Liderem Szczytniki Czerniejewskie oraz z FAS KS-em Fałkowo, a także na wyjeździe z Wełną Rogoźno.
Łukasz Szał

ROZBIEGANI KOSTRZYŃSCY SPORTOWCY
Druga połowa sierpnia i początek września były obfite
w występy kostrzyńskich biegaczy. Swoje biegi zaliczyli zawodnicy grup: Gdzie ta meta, Walka Kostrzyn, Echo Ziemi Kostrzyńskiej czy nowopowstałej Panie daleko jeszcze?. W sobotę
17 sierpnia liczne grono biegaczy z naszej gminy (Waldemar
Biskupski, Szymon Nadolny, Dorota Kaczmarek, Joanna Kardasz, Robert Kaczmarek) wzięło udział w Pierwszym Gnieźnieńskim Biegu z Kuflem na dwa kilometry. Tego samego dnia
nad Jeziorem Swarzędzkim rywalizował Krzysztof Skorliński
(Echo) w miejscowym Parkrunie na 5 km, a reprezentant Walki

Kostrzyn Marek Bogusz przebiegł 6. Wieczorną Marcelińską
Dychę w Poznaniu, bijąc swój rekord życiowy, który od soboty
na dystansie 10 km wynosi 0:55:59, tym samym dał więc Markowi drugie miejsce w swojej kategorii wiekowej. Trzy dni
później zawodnicy Echa pobiegli w nocnych zawodach na dystansie 10 kilometrów w Murowanej Goślinie. Z kolei w sobotę
24 sierpnia na VII Biegu Służb Mundurowych w Rzgowie
spotkali się Rafał Pastusiak (Echo) oraz Grzegorz Banaszak
(Walka Kostrzyn). Pierwszy z nich ukończył zawody z czasem
48:44 na 11. miejscu w kategorii OSP, drugi z czasem 47:35
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zajął miejsce dziewiąte w kategorii PSP oraz 48. w klasyfikacji
generalnej. Tego samego dnia na swarzędzkim Parkrunie rywalizowali biegacze z grupy Gdzie ta meta: Iwona Pomykalska,
Mirosław Morawiec, Małgorzata Morawiec i Anna Skołuda,
a Krzysztof Skorliński (Echo) zmierzył się z kolejną dyszką
podczas Piątego Biegu Bursztynowego. Następnego dnia Marcin
Skorliński (Echo) wystąpił na 38. Biegu Kazimierzowskim,
kończąc dystans dziesięciu kilometrów po 45 minutach
i 50 sekundach. Przełom sierpnia i września był kolejną okazją
do uczestnictwa w Parkrunie w Swarzędzu, a także do biegania
w ramach czwartego półmaratonu Szpota w tym samym miejscu,
gdzie pojawili się Marek Bogusz (Walka Kostrzyn) oraz Anna
Szymańska, z kolei zawodników Echa spotkać można było na
Letnim Biegu Trzech Jezior w Trzemesznie. Rekordowy okazał
się weekend 8/9 września, gdzie zawodnicy klubu Panie daleko

jeszcze? rywalizowali na odbywającym się na poznańskiej Malcie The Color Run, a Robert Kaczmarek (Gdzie ta meta) oraz
Mariusz Chłędowski spotkali się na Skywayrun – nocnym biegu
na lotnisku Poznań-Krzesiny. Podczas gdy w niedzielę 8 września
większość zawodników z gminy udała się do Iwna na IV Bieg
Pieczonej Pyry, sił na Półmaratonie Phillipsa w Pile nie oszczędzali zawodnicy grupy Gdzie ta meta oraz reprezentant Walki
Remigiusz Jacek Szymański. Najszybciej z nich na mecie pojawił się Krzysztof Kołaczkowski, który ustalił swój nowy rekord
życiowy na poziomie 1:44:52, z rekordami bieg skończyli także
Mirosław Morawiec (1:58:04) oraz Iwona Pomykalska (2:00:16).
Dla wszystkich wyżej wymienionych zawodników był to 4 z 5
biegów zaliczonych do korony półmaratonów. Ostatni z nich
w Gnieźnie 15 września pod szyldem 42. Bieg Lechitów.
Łukasz Szał

IV BIEG PIECZONEJ PYRY
W niedzielę 8 września 124 zawodników wystartowało w IV
Biegu Pieczonej Pyry. Tym razem start i meta oraz plac „gastronomiczno-organizacyjny” zostały ulokowane na terenie dawnego boiska w Parku Mielżyńskich w Iwnie. Trasa licząca pięć
kilometrów należała do typowo przełajowych z licznymi podbiegami, a wiodła przez tereny należące do Stadniny Koni Iwno.
Biegacze przebiegali m.in. wzdłuż Jeziora Iwno, Stawu Deszczownia, Stadniny Koni, Pałacu Mielżyńskich czy obok zabytkowego Platanu Klonolistnego. Pierwszy na mecie zjawił się
Jakub Tracz ze Swarzędza z czasem 16:39, a kolejna dwójka

Filip Jańczak ze Środy Wielkopolskiej oraz Marcin Zagórny
z Krosna Odrzańskiego zameldowali się na mecie z czasami
17:12 oraz 17:17. Najlepsza z pań, Dominika Kłoda z Poznania,
wbiegła na metę jako dziewiąta w klasyfikacji generalnej z czasem 20:18. Olga Kazimirowa z ICEMAT Team Ostrów Wielkopolski ukończyła bieg 17 sekund później, a trzecia w klasyfikacji kobiet Żaneta Obara z Nekli finiszowała z czasem 22:13.
Najlepszą mieszkanką gminy Kostrzyn była Jolanta Nowak
(Gdzie ta meta) z czasem 23:57, a najlepszym mieszkańcem
gminy był Waldemar Kukuła (Stah&Ala Team) z czasem 19:29.
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Nagrodzono także najstarszego zawodnika biegu, którym był
siedemdziesięcioletni Tadeusz Grabowski z Brzeźna. Najlepszym
zawodnikiem organizatorów był Rafał Czarnecki, który bieg
ukończył na 18. pozycji z czasem 21:48.

Po zakończeniu biegu oraz skorzystaniu przez zawodników
jak co roku z bogatej oferty gastronomicznej (pieczona pyra
z gzikiem, kiełbasa, sushi, chleb z ogórkiem i ze smalcem, piwo),

przystąpiono do losowania nagród rzeczowych (m.in. zegarek
Garmin, hulajnoga, powerbanki, piłki) wśród wszystkich zawodników, a także symbolicznymi podkowami nagrodzono pięć
najlepszych osób w kategoriach open kobiet i mężczyzn oraz
w kategoriach mieszkanka i mieszkaniec gminy. Nagrody wręczali Burmistrz Gminy Kostrzyn Szymon Matysek, Zastępca
Burmistrza Waldemar Biskupski, Dyrektor Zakładu Sushi 4YOU
w Robakowie Joanna Andziak-Grzywacz oraz organizatorzy:
Prezes Stowarzyszenia Walka Kostrzyn Arkadiusz Adamski,
Radni Szymon Nadolny i Arkadiusz Bilski.
Chcielibyśmy podziękować wszystkich sponsorom, patronatom oraz organizacjom, które przyczyniły się do tak sprawnego
i udanego przebiegu imprezy, a byli nimi: Stadnina Koni Iwno,
Gmina Kostrzyn, Betoniarnia Iwno, Sushi 4YOU, Jednostki OSP:
Brzeźno, Gułtowy, Kostrzyn, TBB Beton, Restauracja Kasztelania, K&M Steel, HFJ Atrium, Grupa ATV Kostrzyn, Bank
Santander – oddział w Kostrzynie, Grupa Producentów Amazis,
Karate Team Raven Kostrzyn, Boltimor, Film Me Studio, Pracownia Fizjoterapii Szymon Walkowiak, Radny Przemysław
Kubiak, Młodzieżowa Rada Miejska oraz wszyscy obecni na
biegu członkowie Stowarzyszenia Walka Kostrzyn.
Łukasz Szał

WALKA KOSTRZYN NA MISTRZOSTWACH POLSKI AMATORÓW
W czwartek 15 sierpnia w Krzywiniu odbyły się zawody
kolarskie w drużynowej jeździe na czas. Impreza organizowana
przez grupę SOLID została zakwalifikowana jako Mistrzostwa
Polski Amatorów w jeździe drużynowej na czas. Kolarze Walki
pojechali tam przede wszystkim sprawdzić się z najlepszymi
w tym fachu. W zwycięskiej drużynie startowali aktualni Mistrzowie Polski w jeździe na czas oraz aktualny Mistrz Świata
Masters w jeździe godzinnej i Wicemistrz Świata ITT, więc
zawody stały na najwyższym poziomie. Na dystansie 45 kilometrów wystartowało 48 załóg składających się z pięciu zawodników. Stowarzyszenie Walka Kostrzyn reprezentowali: Mateusz
Kapciak, Jakub Wolniewicz, Marcin Burchacki, Michał Wawer
oraz Arkadiusz Adamski. Walkowicze zawody ukończyli na 38.
miejscu w kategorii open z czasem 1:14:00. Na słowa uznania
zasługuje Marcin Burchacki, który po czwartkowych zawodach
udał się również w niedzielę na Gogol MTB Pobiedziska. Wy-

IMPREZA PIŁKARSKA W SIEKIERKACH
10 sierpnia na stadionie w Siekierkach Wielkich odbyła się
impreza piłkarska: początkowo planowany mecz towarzyski
reprezentacji Gułtów i Siekierek zamienił się w mini turniej. Do
udziału zgłosiły się bowiem po dwie drużyny z każdego z sołectw.
Stawką rozgrywek był „Puchar Przyjaźni”.
W pierwszym meczu GKS Gułtowy ulegli po rzutach karnych
Niezrzeszonym Gułtowy. Drugi półfinał zakończył się gładkim
zwycięstwem Piranii Siekierki z FC Siekierki. Mecz o trzecie
miejsce to bezdyskusyjne zwycięstwo GKS Gułtowy. W wielkim
finale spotkały się drużyny Niezrzeszonych i Piranii. Po zaciętym
i emocjonującym meczu w rzutach karnych swoją wyższość
wykazali zawodnicy Piranii. Puchar Przyjaźni pozostał w Siekierkach!
Poza okazałą statuetką na tryumfatorów czekała także…
salwa wodna, wykonana przez druhów z OSP Gułtowy, którzy

startował na dystansie Mega kończąc zawody na 14. miejscu
open i bardzo wysokim 4. miejscu w swojej kategorii wiekowej.
Arkadiusz Adamski
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na stadion przyjechali wozem bojowym. Przez cały czas trwania imprezy z anielską wręcz cierpliwością tłumaczyli i demonstrowali wszystkim chętnym zasady udzielania pierwszej pomocy, działania defibrylatora, prezentowali sprzęt i wyposażenie samochodu. Najmłodsi poza przysłowiowym zdjęciem
w kasku mogli też zwiedzić wóz, włączyć sygnał czy też prowadzić doping przez megafon. O oprawę muzyczną oraz komentarz sportowy zadbali DJ Artur i Tomek. Była też niespodzianka dla dzieci w postaci przejażdżek retro-samochodem.

Po zakończeniu imprezy wszyscy uczestnicy
przeszli na pole piknikowe, gdzie przy smażonych
kiełbaskach do późnych godzin wieczornych trwała integracja
drużyn.
Organizatorzy pragną serdecznie podziękować Aldonie
Goli, Markowi Kowalskiemu, Bartoszowi Paprockiemu,
Tomaszowi Urbanikowi oraz Dominikowi Brudło za pomoc
przy organizacji turnieju.
Paweł Kielan

OFICJALNE OTWARCIE BOISKA PRZY UL. ANDRZEJEWO

We wtorek 13 sierpnia odbyło się otwarcie boiska wielofunkcyjnego przy ulicy
Andrzejewo w Kostrzynie. Oficjalnego otwarcia dokonali Burmistrz Gminy Kostrzyn
Szymon Matysek wraz z Zastępcą Waldemarem Biskupskim, Przewodniczącym Rady

Miejskiej Gminy Kostrzyn Grzegorzem
Banaszakiem wraz z Radnymi Tomaszem
Janiakiem, Przemysławem Kubiakiem,
Ryszardem Kubiakiem oraz księdzem
proboszczem Mateuszem Napierałą. Po
przemowach związanych z otwarciem
nowego, czwartego już tego typu obiektu
(wcześniej boiska wielofunkcyjne powstały w Gułtowach, Brzeźnie i Czerlejnie)
przyszedł czas na pierwszy gwizdek turnieju. Udział w nim wzięły cztery drużyny: FC Gwiazdy, IQ200, Rwąca Murawa
i KKS Andrzejewo. Po sześciu spotkaniach w systemie każdy z każdym po
12 minut najlepsi okazali się zawodnicy
IQ200. Drugie miejsce przypadło Rwącej
Murawie, trzecie KKS-owi Andrzejewo,
a czwarte zajęły FC Gwiazdy. Najlepszym
strzelcem turnieju został Gabriel Kasprzak
(IQ200) z ośmioma golami na koncie,
a najlepszym bramkarzem wybrano
Dominika Kuźniarka (FC Gwiazdy).
Łukasz Szał

KINGA TCHORZ Z MEDALEM
MISTRZOSTW POLSKI!
W weekend 24-25 sierpnia zakończyły się
trwające od 14 sierpnia 47. Szybowcowe
Mistrzostwa Polski Juniorów. Mieszkanka
Czerlejna Kinga Tchorz zajmując na nich 3.
miejsce, zdobyła tytuł II Wicemistrza Polski
Juniorów! Kolejne zawody przed Kingą zostaną rozegrane w Australii – 10th FAI Women’s World Gliding Championships. Gratulujemy sukcesu i trzymamy kciuki za kolejne
udane występy!
UM Kostrzyn

Karate Team Raven Kostrzyn serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych, którzy chcieliby
poprawić swoją aktywność fizyczną, samopoczucie oraz trenować w gronie aktualnych mistrzów świata,
na treningi karate, które odbywają się 3 razy w tygodniu pod okiem naszych specjalistów w tej dziedzinie.
Pierwszy miesiąc treningów gratis – zajęcia dla osób w każdym wieku. Zapraszamy na naszą stronę na
Facebooku.
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TAK MIJAŁY WAKACJE W GMINIE KOSTRZYN...

Gośćmi gminnych obiektów sportowych i rekreacyjnych
byli najmłodsi mieszkańcy gminy oraz ci nieco i znacznie
starsi. Place zabaw, a przede wszystkich oddane do użytku
„tyrolki” w Iwnie, Siekierkach i Czerlejnie sprawdziły się jako
stały element wypoczynku mieszkańców tych miejscowości.
Swoje zajęcia na boisku w Brzeźnie prowadziła powstała
w tym roku Akademia Piłkarska Maratończyka, Lechia tradycyjnie trenowała na Stadionie Miejskim, z którego również
korzystała Akademia Bramkarska Number One. Z Orlika korzystali za to młodzi adepci Akademii Reissa w Kostrzynie, na
nowym boisku przy ulicy Andrzejewo tłumnie gromadzili się
następcy Roberta Lewandowskiego, a boisko do piłki siatkowej

otwarto za sprawą turnieju zorganizowanego przez Stowarzyszenie Walka Kostrzyn. Z pobliskiej bieżni lekkoatletycznej
korzystali biegacze grupy Gdzie ta meta, spotykając się na
treningach w każdą niedzielę. Park Miejski był otwarty dla
swoich gości nie tylko podczas Malinowego Lata, zainstalowanie fontanny oraz linarium okazało się strzałem w dziesiątkę. Wakacje to także wyjazdy, a kostrzyńska młodzież swoje
umiejętności podnosiła na obozach sportowych z Lechią
Kostrzyn, czy podwodnych szachach z UKS Goniec. Nie
zabrakło także corocznych półkolonii organizowanych przez
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.
UM Kostrzyn
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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
- Absolwentka filologii angielskiej i niemieckiej
udzieli korepetycji, tel. 512 586 533
- Wynajmę nowe mieszkanie na biuro, gabinet, lokal;
2-pokojowe mieszkanie o pow. 49 m2, przy ul. Warszawskiej w Kostrzynie (os. Rycerza Kostro). Mieszkanie jest przestronne, bez zabudowanej kuchni,
reszta pomieszczeń w pełni wykończona.
Tel. 663 683 398.

- Mieszkanie w centrum Kostrzyna, 44 m2, dwa pokoje, kuchnia, łazienka. Po generalnym remoncie.
Czynsz 1250 zł + opłaty. Tel. 601 591 337.
- Sprzedam działkę o pow. 550 m 2 z domkiem
w Paczkowie albo zamienię na kawalerkę w Kostrzynie lub okolicy, tel. 500 407 217.
- Do wynajęcia w Kostrzynie dwa pokoje, kuchnia
i łazienka, 67 m 2 , maksymalnie dla 2 osób,
tel. 723 969 513.
- Sprzedam piec Viessmann, używany, typ Vitola
Comferal, na olej z możliwością zmiany na gaz +
zbiornik wodny, serwisowany. Zbiornik na olej
3 szt. x 600 l, 20 kw, tel. 601 765 408
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