Słowem
wstępu
Tegoroczny czerwiec i pierwsza połowa lipca upłynęły w innej niż zwykle atmosferze. Nie było hucznego świętowania zakończenia roku szkolnego, dużych uroczystości i spotkań w gronie kolegów i koleżanek. Zabrakło obchodów święta Bożego Ciała, na które zazwyczaj tłumnie udają się wierni z każdej parafii w gminie. Nie wspominaliśmy tegorocznego Kurdesza Kasztelańskiego, nie bawiliśmy się na Wiankach, nie zainaugurowaliśmy Malinowego
Lata i nie udaliśmy się na pierwsze, letnie koncerty i przedstawienia „pod
chmurką”. I choć przyczyny tej sytuacji są oczywiste, zebranie w myślach tych
i wielu innych wydarzeń, które powinny się odbyć, wywołuje smutek, może
rozrzewnienie, związane ze wspominaniem spotkań z kulturą z ubiegłych lat.
Przez tę zabarwioną melancholią zadumę przebija się jednak kilka promyków światła – a nawet oszałamiająco gorącego, letniego słońca. W końcu
większość z nas żyła w ostatnich tygodniach głównie jednym tematem –
wyborami prezydenckimi. Niczym żartobliwie przywoływany, podchmielony wujek na weselu, usiedliśmy przy stole. Rozmawialiśmy. Dyskutowaliśmy. Czasami pewnie kłóciliśmy się, dlaczego „mój” kandydat jest lepszy niż
„twój”. Sprawdzaliśmy przemówienia, oświadczenia, programy, robiliśmy
testy, próbując ustalić, która opcja polityczna będzie tą najlepszą dla nas.
Wymienialiśmy poglądy z obcymi nam ludźmi – na ulicach Poznania i innych miast można było niejednokrotnie spotkać ochotników, którzy angażowali się w kampanię jednego z kandydatów i zachęcali do rozmowy.
I w końcu – co jest jednym z owych promyków – udaliśmy się dwukrotnie
do urn wyborczych. Nie zważając na pogodę, niedzielne lenistwo czy wakacyjne wyjazdy, zagłosowaliśmy. Zagłosowaliśmy tak licznie, że osiągnęliśmy niewiarygodnie wysoki wynik frekwencji, zarówno w I, jak i w II turze.
Można by powiedzieć: no tak, nic się aktualnie nie dzieje, więc musieliśmy
się skupić na jakimś temacie. Programy telewizyjne ułatwiły nam to, emitując co wieczór informacje związane z tą kwestią. Powstało wiele spotów
reklamowych, akcji i inicjatyw, zachęcających do oddania głosu. Jakakolwiek jednak przyczyna miała na to wpływ, jest to powód do dumy. Bo choć
wiele osób powtarza, że jeden głos nie ma znaczenia, nie ma wartości – nie
jest to prawdą. Owszem, jeden głos to tylko któraś liczba po przecinku. Ale
tych pojedynczych głosów są tysiące. Miliony. Ich wszystkich nikt nie zignoruje, prawda? Wystarczy ten głos wyrazić. W najprostszy z możliwych
sposobów. Bez względu na to, przy którym nazwisku postawiliśmy znak
i jakie są nasze poglądy, wyraziliśmy swoje zdanie na temat tego, w jakim
kraju chcemy żyć przez kolejne lata. Bardzo się cieszę, że tak wielu z nas –
także kostrzyniaków, ponieważ w naszej gminie frekwencja także była wysoka – skorzystało z podstawowego prawa, jakie demokracja nam gwarantuje. Jaki tego będzie efekt? Przekonamy się w ciągu kolejnych lat i przy
okazji kolejnych wyborów.
Zostawię Państwa na koniec tego „krótkiego” wstępu z cytatem, na który trafiłam już jakiś czas temu: „Życie ludzkie dzieje się tylko raz i dlatego nigdy nie
będziemy mogli stwierdzić, która z naszych decyzji była słuszna, a która zła,
ponieważ w danej sytuacji mogliśmy decydować tylko jeden raz” (Milan Kundera, Nieznośna lekkość bytu). Oczywiście autor nie miał na myśli wyborów
prezydenckich, te słowa jednak są na tyle uniwersalne, że pasują do każdej
sytuacji, w której musimy zdecydować się na jedną z wielu opcji. Mamy tylko
jeden wybór, nie rezygnujmy z niego. W końcu tylko podejmując działanie
mamy później pełne prawo narzekać na konsekwencje ;)
A ponieważ czytają Państwo właśnie moją refleksje na temat wyborów,
mam nadzieję, że kolejną decyzją będzie lektura nowego numeru
„Kostrzyńskiego ABC”, do której serdecznie zachęcam!

Foto: Cezary Szczepanik

Natalia Majchrzak
Redaktor naczelna
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Kostrzyńskie
aktualności
Spotkanie nad Jeziorem Iwieńskim
Z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa Koło Polskiego Związku Wędkarskiego
w Iwnie urządziło w dniach 10-13 czerwca spotkanie braci wędkarskiej nad miejscowym jeziorem. We współzawodnictwie, oprócz członków z własnego koła, uczestniczyli wędkarze
z zaprzyjaźnionych kół w 12 dwuosobowych drużynach – czyli 24 zawodników. Zwycięzcą
okazała się drużyna Koła PZW Swarzędz w składzie: Damian i Andrzej Piekarscy, która złowiła
łącznie 12,8 kg ryb, drugie miejsce zajął kombinowany zespół z Iwna i Środy: Robert Wicher
i Arkadiusz Kupiec, a trzecia była drużyna z PZW z Iwna: Krzysztof Smytry i Michał Tobis. Największy złowiony karp ważył 12,8 kg, a rekordowy wynik złowionego amura wyniósł 11 kg.
Foto: R. Malczewski

Odnowa starych domów na starówce i kolejne inwestycje kolejowe

Foto: Ł. Szał

Foto: Ł. Szał

Niedawno, bo w marcu br., rozebrany został parterowy dom przy ul. Poznańskiej 10, niegdyś
będący własnością kostrzyńskiej rodziny Nowaków, handlarzy bydłem i kozami. W maju rozebrano też stary, niewielki budyneczek mieszkalny przy ul. Średzkiej 23. W ciągu minionego
miesiąca rozebrany został doszczętnie pokaźny, ponad stuletni dom przy ul. Hallera 11.
W przeszłości należał on do rodziny kostrzyńskich kominiarzy i jednocześnie strażaków, Piotra Ciszyńskiego i jego syna Stefana. Widmo rozbiórki zawisło nad mającą 100 lat piętrową
kamienicą przy ul. Kilińskiego 27, która 16 maja br. padła pastwą pożaru. Wskutek zniszczeń
inspektor nadzoru wywiesił na jej drzwiach tablicę: „Uwaga! budynek do rozbiórki”. Jej pierwszy właściciel, Wacław Czerniejewski, był znanym przedsiębiorcą budowlanym. Dobra wiadomość jest taka, że jednocześnie w ciągu minionego roku właściciele wyremontowali lub odświeżyli elewacje swych domów przy ulicach Mickiewicza, Średzkiej, Szymańskiego, Poznańskiej, Kościelnej oraz Rynku.
Natomiast na północnej skarpie nasypu kolejowego naprzeciw ul. Średzkiej i Osiedla Strumiańskiego pracownicy kolei ustawiają po obu stronach budowanego tunelu ekrany akustyczne. Mają one na celu wyciszać hałas powodowany ruchem szybkich kolei, a tym samym
oszczędzać słuch zamieszkałych w pobliżu mieszkańców.

Tradycyjne święcenie samochodów
W związku z obchodzonym 25 lipca dniem św. Krzysztofa – patrona kierowców, na obrazie
obok – w obydwu parafiach kostrzyńskich, po każdej mszy świętej w niedzielę 26 lipca, odbywać się będzie przed świątyniami tradycyjne święcenie samochodów i innych pojazdów.
Pamiątką z tego spotkania będą obrazki patrona.
Foto: Izba Muzealna

Telegram Gratulacyjny od Ojca Świętego
W pierwszych dniach lipca br. rozpoczęły się prace ziemne będące zaczątkiem budowy kościoła parafialnego dla tejże parafii. Z tej okazji na ręce ks. proboszcza Mateusza Napierały
nadszedł specjalny Telegram Gratulacyjny wraz z błogosławieństwem dla parafian od Ojca
Świętego Franciszka. Ten piękny dokument ozdobny pod względem sztuki drukarskiej zawiśnie
wkrótce w kaplicy Domu Parafialnego im. Jana Pawła II obok przesłanych w ubiegłych latach
błogosławieństw od papieży Jana Pawła II oraz Benedykta XVI.
Foto: Parafia pw. bł. Jolanty

Od kiedy nazwą ulicy upamiętniono Braci Drzewieckich?

Foto: TVP3 Poznań

W lutym br. stacja TVP3 Poznań, z okazji 75. rocznicy zakończenia okupacji niemieckiej,
przedstawiła film poświęcony czterem braciom Drzewieckim z Kostrzyna, którzy zginęli
w latach wojny 1939-1945. Film wyemitowano w ramach serii „Zapomniane historie”. Od tego
czasu wiele osób dopytywało się, kiedy pamięć o tych bohaterach upamiętniono w nazwie
ulicy w naszym mieście? Stało się to 16 stycznia 1976 roku, co zostało udokumentowane
w dowodzie osobistym mieszkanki tejże ulicy, pani Wandy, której za pomoc w tej sprawie
serdecznie dziękujemy!
K.M.
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Wiadomości
gminne

Foto: UMWW

Zwrot podatku akcyzowego
W Gułtowach powstanie bieżnia 60 metrów
i skocznia w dal!
W ramach programu „Biegamy i skaczemy” Gmina Kostrzyn
otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 43 000 złotych na rozwój
infrastruktury lekkoatletycznej w Gułtowach w gminie Kostrzyn.
W ramach programu powstanie bieżnia prosta na 60 metrów
oraz skocznia w dal.
Umowę podpisano w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu w obecności Członka Zarządu
Województwa Wielkopolskiego Jacka Bogusławskiego oraz
Burmistrza Gminy Kostrzyn Szymona Matyska i Skarbnik Gminy
Kostrzyn Barbary Borowiak.
Łukasz Szał

Każdy producent rolny, posiadający grunty na terenie gminy Kostrzyn, który chce ubiegać się o zwrot części pieniędzy wydanych
na zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej, powinien złożyć do Burmistrza Gminy Kostrzyn wniosek
w terminie od 3 do 31 sierpnia 2020 roku wraz z fakturami VAT
stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od
1 lutego do 31 lipca 2020 roku.
Uwaga! Podstawę do ustalenia kwoty zwrotu podatku akcyzowego,
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej, stanowi faktura VAT. W związku z powyższym
producent rolny nie może dołączyć do wniosku paragonu fiskalnego z numerem NIP.
Limit zwrotu podatku w 2020 roku wynosi: 100,00 zł * ilość ha
użytków rolnych oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła. Pieniądze wypłacane będą w terminie 1-31 października 2020 roku, w przypadku złożenia wniosku
w drugim terminie.
Jednocześnie informujemy, że dane widniejące na fakturze muszą
być prawidłowe (tj. właściwy adres zamieszkania, imię, nazwisko
wnioskodawcy). W przypadku wystąpienia jakichkolwiek błędów
na fakturze honorowane będą tylko i wyłącznie korekty wydawane
na stacjach benzynowych wraz z oryginałem faktury bądź noty
korygujące, z którymi trzeba udać się na stację benzynową w celu
podpisania ich przez uprawnionego pracownika stacji.
Wnioski należy składać w pokoju nr 13. Druki wniosków wraz z pozostałymi załącznikami są dostępne w Biurze Podawczym Urzędu
Miejskiego oraz na stronie internetowej www.kostrzyn.wlkp.pl.
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Gminne Biuro Spisowe w Kostrzynie informuje, że od 1 września do 30 listopada 2020 roku odbędzie się na terenie gminy Kostrzyn
Powszechny Spis Rolny.
Rolnik podaje dane według stanu na dzień 1 czerwca 2020 roku. W spisie zbierane będą dane dotyczące prowadzenia działalności rolniczej, użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, pogłowia zwierząt gospodarskich, budynków gospodarskich, maszyn i urządzeń
rolniczych. Spis rolny przeprowadzą rachmistrze spisowi, powołani przez zastępcę wojewódzkiego komisarza spisowego spośród osób,
które uzyskają najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego.
Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez: 1. Samospis internetowy, przeprowadzony za pośrednictwem
internetowej aplikacji. 2. Odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym, przeprowadzonym przez rachmistrza telefonicznego. 3. Odpowiedzi
w wywiadzie bezpośrednim, przeprowadzonym przez rachmistrza spisowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.
Udział w powszechnym spisie rolnym jest obowiązkowy. Więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 znajdą Państwo na portalu https://rolny.spis.gov.pl.
1 września 2020 r. w całej Polsce rozpocznie się Powszechny Spis
Rolny, którym objęte są gospodarstwa rolne rolników indywidualnych, a także te użytkowane przez osoby prawne i jednostki
organizacyjne niemające osobowości prawnej.
Udział w badaniu, zgodnie z ustawą z 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku, jest obowiązkowy!
Jak można wziąć udział w spisie?
Podstawową formą udziału w badaniu jest samospis przez Internet,
czyli udzielanie odpowiedzi na pytania poprzez aplikację internetową, dostępną pod adresem: https://spisrolny.gov.pl. Aplikacja
jest dostosowana do różnych typów urządzeń, w tym także do
tabletów i telefonów komórkowych. Dla użytkowników gospodarstw rolnych, którzy nie posiadają dostępu do Internetu, urzędy
gmin zorganizują punkty do samospisu, zapewniając w nich także
wsparcie ze strony pracowników urzędu.
Przewidziane są również dwie inne formy udziału w spisie: wywiad,
który przeprowadzi rachmistrz telefoniczny (zada takie same pytania, jakie są w formularzu elektronicznym) oraz wywiad bezpośredni z udziałem rachmistrza terenowego (jeśli sytuacja epidemiczna w kraju sprawi, że kontakt osobisty będzie bezpieczny).
Wszystkie formy gwarantują taki sam – wysoki – poziom bezpieczeństwa i poufności zebranych danych.
Aby wziąć udział w spisie telefonicznym, należy zadzwonić na infolinię pod numerem 22 279 99 99 (wew. 1) i wybrać opcję połączenia z rachmistrzem, który przeprowadzi spis telefonicznie.
Na jakie pytania trzeba będzie odpowiedzieć?
W spisie rolnym będą zbierane dane, dotyczące m.in.: osoby kierującej gospodarstwem rolnym, położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych, osobowości prawnej, typu
własności użytków rolnych, produkcji ekologicznej, rodzaju użytkowanych gruntów, powierzchni zasiewów według upraw, powierzchni nawadnianej, zużycia nawozów mineralnych i organicznych, liczebności i struktury stada zwierząt gospodarskich, rodzaju budynków gospodarskich oraz liczby i rodzaju maszyn czy
urządzeń rolniczych, a także wkładu pracy w gospodarstwo rolne
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użytkownika, członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.
Co ważne w badaniu zbierane są dane według stanu na dzień
1 czerwca 2020 roku, nie w dniu dokonywania czynności spisowych.
Po co zbierane są dane?
Dane w Powszechnym Spisie Rolnym zbierane są na potrzeby
Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, w tym podziału środków
unijnych. Komisja Europejska rekomenduje przeprowadzanie
spisów co dziesięć lat w roku kończącym się na „0”, dlatego możliwe
będzie dokonanie porównań międzynarodowych. Zebranie informacji o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych jest niezbędne dla realizacji krajowej, regionalnej, lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi. To jedyne badanie
rolne, które pozwala na udostępnianie informacji i analizy na poziomie gminy. Informacje zebrane w spisie pokażą kierunek i nasilenie zamian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2010-2020.
Posłużą także do wykonania zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji dla potrzeb innych niż EUROSTAT organizacji
międzynarodowych (m.in. FAO, OECD).
Czy potrzebne będą jakieś dokumenty?
Aplikacja spisowa nie przewiduje załączania żadnych dokumentów:
dowodu osobistego, zaświadczenia o wpisie do rejestru REGON,
aktu własności itp. Nie trzeba też okazywać żadnych dokumentów
rachmistrzowi terenowemu.
Kto będzie miał dostęp do danych?
Zarówno dane przekazywane poprzez aplikację online, jak i za
pośrednictwem rachmistrza telefonicznie natychmiast przesyłane
są na serwery Głównego Urzędu Statystycznego. Dostęp do nich
będą mieli wyłącznie pracownicy statystyki publicznej, którzy przed
podjęciem pracy składają ślubowanie: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością,
zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich
wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec
osób trzecich”. Takie samo przyrzeczenie składają rachmistrze
spisowi. Za naruszenie tajemnicy statystycznej, czyli udostępnienie

danych zebranych od respondentów, grozi kara pozbawienia
wolności do lat 3.
Urzędy gmin, podobnie jak wszyscy inni użytkownicy danych
statystycznych (w tym organy administracji rządowej, samorządowej), otrzymają zagregowane informacje w postaci zestawień dla
jednostek administracyjnych (gmin) lub określonych w inny sposób
obszarów. Przy czym zostaną one przedstawione w taki sposób

i tylko pod takim warunkiem, że niemożliwe będzie dotarcie do
danych osobowych.
Użytkownicy gospodarstw rolnych otrzymają w ostatnich dniach
sierpnia list Generalnego Komisarza Spisowego, zawiadamiający
o Powszechnym Spisie Rolnym 2020.
Powszechny Spis Rolny 2020 zakończy się 30 listopada br. Spiszmy
się jak na rolników przystało!

Kostrzyńska
Kampania Hydrologiczna
„Łap Wodę”

Foto: M. Kemnitz

W ramach Kostrzyńskiej Kampanii Hydrologicznej staramy się zwrócić uwagę mieszkańców Gminy Kostrzyn na problem deficytu wody w środowisku. Niedobory
opadów atmosferycznych obserwuje się przez cały rok – latem nie pada deszcz,
a zimą śnieg. To powoduje, że okresy suszy są coraz dłuższe i coraz bardziej uciążliwe. Woda staje się cennym darem, o który należy dbać i korzystać z niego w sposób
oszczędny.
Zalecamy kilka sposobów, które wdrożone w codzienne życie mogą sprawić, że
zachowamy więcej wody – dla przyrody i dla nas samych:
1. Gdy myjesz zęby, golisz się lub pierzesz ręcznie – zakręcaj wodę w kranie.
2. Zamień kąpiel w wannie na prysznic.
3. Napraw kapiący kran i wszelkie nieszczelne urządzenia.
4. Unikaj zbędnego spłukiwania wody w toalecie i korzystaj z oszczędnościowego
przycisku na spłuczce.
5. Zamontuj perlatory, czyli specjalne nakładki na kran, które napowietrzają wodę.
6. Korzystaj z programów oszczędnościowych w pralce czy zmywarce (nie tylko
zaoszczędzisz wodę, ale też i prąd), staraj się unikać mycia ręcznego naczyń.
7. Wykorzystuj wodę podwójnie – np. zimną wodą po ugotowaniu jajek można
podlać rośliny.
8. Zbieraj wodę deszczową do podlewania trawnika, rabat kwiatowych i roślin
w donicach.
9. Korzystaj z wody ze studni w swoim ogrodzie.
10. Używaj papieru z makulatury – do produkcji papieru wykorzystuje się duże
ilości wody.
11. Zachęcaj bliskich i znajomych do oszczędzania wody.
12. Chociaż raz dziennie zrób coś, żeby oszczędzać wodę.
Małgorzata Kemnitz

Foto: M. Kemnitz

Program „Moja woda”
W ramach Kostrzyńskiej Kampanii Hydrologicznej informujemy, że Zarząd Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza od
dnia 1 lipca 2020 roku nabór wniosków dla zadań realizowanych w 2020 roku,
wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024. Szczegóły
oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej WFOŚiG.
Wydrukowany i wypełniony formularz wniosku należy podpisać i dostarczyć wraz
z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników, znajdującym się
na ostatnich stronach formularza wniosku, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Szczepanowskiego 15A,
60-541 Poznań w godzinach jego pracy, tj. 800-1500.
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Przebudowa ulicy Pałacowej w Gułtowach
Podpisano umowę na przebudowę ulicy Pałacowej
w Gułtowach. Zakres prac obejmie wykonanie chodnika
oraz jezdni z kostki brukowej. Wartość realizacji umowy
to 417 tysięcy złotych. Na podpisaniu umowy byli
obecni Burmistrz Gminy Kostrzyn Szymon Matysek wraz
z Zastępcą Waldemarem Biskupskim, Radny Marek
Kowalski, pracownicy Urzędu Miejskiego oraz Sławomir
Begier, reprezentujący Zakład Drogowo-Transportowy
Begier.
Łukasz Szał

Foto: Ł. Szał

OSP Brzeźno z nowym wozem strażackim!
Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeźnie zostanie wyposażona w nowy pojazd ratowniczo-gaśniczy: Mercedes-Benz Atego. War tość zakupu po przetargu to
875 760 złotych, z czego 260 000 pochodzi ze środków
Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, 200 000
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a pozostała kwota 415 760 z budżetu
Gminy Kostrzyn. Termin dostawy sprzętu to 30 września
2020 roku.
Łukasz Szał

Foto: Ł. Szał

Nietypowa wizyta w Kostrzynie
Na początku lipca w Kostrzynie gościł Rudolf Helmut
Lieske, który urodził się tutaj w 1942 roku. Rodzina Pana
Rudolfa pochodziła z majątku Strychowo pod Gnieznem,
a do Kostrzyna sprowadziła się w 1938 roku. Ojciec Pana
Lieske pracował na początku w młynie przy ul. Mickiewicza, a później w młynie przy ulicy Dworcowej. Wizyta
miała charakter wspomnieniowy, gość mieszkający
obecnie w Hanowerze odwiedził piekarnię „Bogienka”
wraz z młynem (gdzie miał okazję zobaczyć sprzęt, na
którym pracował jego ojciec), a także dom, w którym się
urodził i mieszkał przy ul. Poznańskiej 42 w Kostrzynie.
Ponadto podczas swojego prawie tygodniowego pobytu
w Wielkopolsce odwiedził także Pałace w Iwnie, Gułtowach, Strychowie oraz Ostrzeszów i Poznań.

Foto: Ł. Szał

Łukasz Szał

Nowe nasadzenia na ul. Krzywoustego
Ulica Krzywoustego w Kostrzynie zyskała zielony blask.
Wolne przestrzenie wzdłuż ulicy zostały zagospodarowane: posiano trawę, posadzono 61 klonów polnych „Elsrijk”
oraz 400 krzewów róż. W przyszłości ulica rozkwitnie na
różowo.
Małgorzata Kemnitz
Foto: Ł. Szał
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Zostań turystą w swojej gminie
– odwiedź Gułtowy!

Foto: P. Kubiak

Foto: P. Kubiak

Opracowano na podstawie:
Leksykon Krajoznawczo-Turystyczny Powiatu Poznańskiego, pod red.
W. Łęckiego, Powiat Poznański, Poznań 2012.
Matysek K., Przewodnik po Kostrzynie i okolicach, Gmina Kostrzyn,
Kostrzyn 2012.
Szał Ł., Ocena potencjału turystycznego gminy Kostrzyn na podstawie
wielowymiarowej analizy porównawczej gmin powiatu poznańskiego,
WNGiG UAM, Poznań 2016.
Zespół Pałacowo-Parkowy Gułtowy, Dział Promocji i Marketingu
UAM, Poznań 2015.

W tym miesiącu rozpoczynamy nowy cykl w „Kostrzyńskim
ABC”, co miesiąc przedstawiać będziemy Państwu miejsca
warte odwiedzenia w naszej gminie, opisując każde z sołectw.
Na początek zapraszamy Państwa na wyprawę do Gułtów.
Gułtowy to wieś leżącą w południowowschodniej części naszej
gminy, 9 km od Kostrzyna, na terenie której znajduje się stacja
kolejowa Gułtowy przy linii kolejowej Poznań-Warszawa. Nazwa wsi najprawdopodobniej wywodzi się od imienia bądź
przezwiska Gołut (oznaczającego niegdyś gołego). Wcześniej
wieś nazywana była Gołutowo oraz Gułtowo.
O wczesnośredniowiecznym rodowodzie wsi świadczy pozostałość po grodzisku Zwągródek, położonej ok. kilometra
na północny wschód od wsi, z kolei w dokumentach w roku
1311 wzmiankowany był Janusz z Gołutowa. Od XIV do
XV wieku Guł towami władali Grzymalici, a od połowy
XVIII wieku do rozpoczęcia II wojny światowej wieś była pod
władzami Bnińskich oraz spokrewnionych z nimi Ostrowskich.
Na szczególną uwagę zasługują dwa obiekty w Gułtowach.
Pierwszym z nich jest kościół pw. św. Kazimierza, który stoi na
wzniesieniu w środku wsi. Jest to jeden z trzech kościołów
drewnianych w naszej gminie (obok Czerlejna i Siekierek). Ze
źródeł wiadomo, iż pierwszy kościół w Gułtowach stał już
w 1408 roku (wtedy pod wezwaniem św. Wita i św. Doroty),
obecna budowla została wzniesiona w latach 1737-1738
z drewna oraz muru pruskiego przez Marcina Skaławskiego,
a jego budowę dokończył w latach 1750-1760 Kazimierz
Słucki. Blisko sto lat po rozpoczęciu budowy do kościoła
została dobudowana wieża. Obecnie wnętrze kościoła urządzono w stylu rokokowym, uwagę zwracają bogato rzeźbione
ołtarze. Pochodząca z XVIII wieku polichromia na stropie oraz
ścianach świątyni przestawia apoteozę św. Kazimierza, a także
scenę Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
Obiektem, który przykuwa szczególną uwagą turystów oraz
mieszkańców, jest Pałac Bnińskich w Gułtowach wraz z przylegającym do niego parkiem. Kompleks obecnie, zgodnie
z życzeniem spadkobierczyni Gułtów Marii Jadwigi Bnińskiej,
został przekazany Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Pałac zbudowano w latach 1779-1786 w stylu
klasycystycznym z elementami późnego baroku. Nad frontowym wejściem do budynku w trójkątnym tympanonie znajduje się herb Łodzia, jakim posługiwali się Bnińscy. W pałacu
znajdują się sala balowa, gabinet byłego wojewody, salony:
błękitny z fryzem, który pokrywają antyczne sceny, marmurowy
z rozetą zwieńczoną napoleońskimi orłami oraz dawną sypialnią
Bnińskich, salonem zawierającym kolumny jońskie. Interesującym zabytkiem są meble gdańskie z herbami I Rzeczypospolitej,
znajdujące się w holu pałacu. Na zespół pałacowy składa się,
prócz pałacu, oficyna, wozownia, a także park o powierzchni
17 hektarów ze stawem oraz starodrzewem: platanami, limbami, kasztanowcami i modrzewiami. Obiekt dysponuje
42. miejscami noclegowymi (apartament 2-osobowy w pałacu,
pokoje jedno- i dwuosobowe w wozowni oraz w oficynie).
W piwnicy pałacu znajduje się Restauracja Kasztelania.
W Gułtowach znajduje się Szkoła Podstawowa im. Arkadego
Fiedlera z halą sportową oraz boiskiem wielofunkcyjnym.
Ponadto w miejscowości funkcjonują Ochotnicza Straż Pożarna Gułtowy, Gminny Klub Sportowy Gułtowy (piłka nożna),
UKS Victoria Gułtowy (unihokej) oraz Koło Gospodyń Wiejskich.
W latach 2013-2018 prężnie działało Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne im. Hrabiego Adolfa Bnińskiego, organizując wydarzenia dla lokalnej społeczności, a także wydając
Gułtowskie Zeszyty Historyczne i organizując zbiórkę na rzecz
wileńskiej Rossy.
Łukasz Szał
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Ogłoszenie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie informuje:
1. Wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na kolejny okres będą przyjmowane: wersja elektroniczna od 1 lutego 2021 roku, wersja papierowa od 1 kwietnia 2021 roku. Powyższa informacja w wersji szczegółowej jest zawarta na otrzymanych przez Państwa informacjach o przyznaniu
świadczenia wychowawczego na okres 2019/2021.
2. Wnioski o ustalenie prawa do: świadczenia dobry start (300+), zasiłku rodzinnego oraz dodatków do
zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego będą przyjmowane: wersja elektroniczna od 1 lipca br., wersja papierowa od 3 sierpnia br.. Aby złożyć wnioski
w sierpniu br. w wersji papierowej w siedzibie Ośrodka należy telefonicznie (61 8188860) dokonać rezerwacji terminu przyjęcia. Prosimy o przestrzeganie daty i godziny przyjęcia oraz zachowanie zasad bezpieczeństwa.
Zachęcamy Państwa do składania wniosków w wersji elektronicznej np. za pomocą bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia, czy PUE ZUS. Papierowe formularze wniosków będą wydawane około 27 lipca
2020 roku (o ich dostępności Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie poinformuje Państwa wpisem na
stronie internetowej www.opskostrzyn.pl). Zapisy na termin złożenia wniosków w wersji papierowej będą
przyjmowane telefonicznie (61 8188860) od dnia 13 lipca 2020 roku.
Osoby chcące złożyć papierową wersję wniosku wyłącznie o ustalenie prawa do świadczenia dobry start
(1 wniosek) nie muszą dokonywać rezerwacji terminu. Będą obsługiwani pomiędzy osobami zapisanymi,
w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej.
Przyjęcia wniosków będą realizowane w biurze podawczym Sekcji Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie, przy ul. Braci Drzewieckich 1 (boczne wejście), które zostanie uruchomione
3 sierpnia br.
Więcej informacji: www.opskostrzyn.pl.

EkoLekcje
3 324 uczniów wyedukowanych w ramach zajęć
W roku szkolnym 2019/2020 Związek Międzygminny „Gospodarka
Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” we współpracy z Wydziałem
Gospodarki Komunalnej przeprowadził EkoLekcje w 49 placówkach
oświatowych. W zajęciach uczestniczyło ok. 3 324 uczniów przedszkoli, szkół podstawowych oraz średnich. Ze względu na pandemię
koronawirusa część EkoLekcji realizowanych była online.
ZM GOAP w ramach zadania statutowego
z zakresu edukacji ekologicznej w roku
szkolnym 2019/2020 prowadził zajęcia pn.
EkoLekcje, których celem było budowanie
i utrwalanie świadomych postaw ekologicznych wśród uczniów poprzez przybliżanie
zasad prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Zajęcia realizowane były
na terenie Miasta Poznania oraz w gminach
członkowskich ZM GOAP. Dzięki podjętym
przez związek działaniom dzieci miały okazję
zdobyć nie tylko wiedzę na temat selektywnej zbiórki, ale także nabyć praktyczne
umiejętności podczas zabawy ze zgniatarką
do butelek PET czy segregując odpady na
czas. Ponadto kaskadowa formuła zajęć
sprawiła, że dzieci zdobytą wiedzę przekazywały swoim rodzicom czy rodzeństwu.
W roku szkolnym 2020/2021 Związek zamierza kontynuować zajęcia zarówno w formie
tradycyjnych jak i wirtualnych spotkań
z uczniami.
– Już dziś zachęcamy placówki oświatowe do
zgłoszenia chęci udziału w zajęciach poprzez
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wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego na naszej stronie internetowej www.goap.org.pl w zakładce Edukacja – mówi
Katarzyna Stróżyk (Z-ca Dyrektora Biura ZM GOAP).
Związek Międzygminny
„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”
Foto: GOAP

Artykuł sponsorowany
Okulary progresywne – fakty i mity
Wciąż zastanawia mnie, jak to możliwe, że pacjenci w dalszym
ciągu nie ufają okularom progresywnym. W prasie i telewizji jest
coraz więcej informacji na temat tego rodzaju rozwiązań dla osób
potrzebujących dwóch par okularów, a my nadal boimy się podjąć
decyzję o zakupie takich szkieł.
Najczęściej główną barierą jest cena. Pacjent, mówiąc o okularach
progresywnych, widzi przede wszystkim spory wydatek. I bardzo
dobrze! Szkła dobre, ba! – najlepsze – muszą dużo kosztować! Coś,
co ma nam pomóc w codziennym życiu, sprawić, że poczujemy się
młodsi, atrakcyjniejsi, szczęśliwsi, musi odpowiednio kosztować.
To prawda, ale jest tu pewnego rodzaju haczyk. A mianowicie taki,
że zapominamy, że okulary w kwocie powiedzmy 2 tys. zł mają nam
wystarczyć na dwa, trzy lata. Czyli dzieląc kwotę 2 tys. na 24 miesiące, otrzymujemy 83 zł. Oznacza to, że za komfort, prestiż, ale
przede wszystkim święty spokój płacimy zaledwie 83 zł miesięcznie.
Dużo? Oczywiście, że nie! Zdecydowanie więcej wydajemy na
kosmetyczkę, fryzjera, papierosy czy alkohol.
Dlaczego więc nadal główną barierą jest cena? Bo do innych wydatków jesteśmy przyzwyczajeni, normalne jest przecież comiesięczne farbowanie włosów, malowanie paznokci, codzienne palenie papierosów. Nie ma nic dziwnego w tym, że mamy kilka par
butów, torebek, spodni. Natomiast dbanie o oczy i inwestowanie
w ich zdrowie nadal jest dziwne. Bo przecież póki dajemy radę
mocno się wysilić i dostrzec znak drogowy lub przeczytać drobny
druk, nic poważnego się nie dzieje.
Nic bardziej mylnego. Zmiany w oczach, spowodowane zaniedbaniem badań i nienoszeniem okularów są trwałe, zostają na całe

życie i zwykle są nieodwracalne. Nie uda się później za dotknięciem
czarodziejskiej różdżki sprawić, abyśmy widzieli tak, jak dawniej.
Powiem więcej: często nawet okulary nie gwarantują pełnej ostrości widzenia, a pacjent jest rozczarowany, bo był przekonany,
że skoro już się zdecydował, to teraz jak je nałoży, będzie widział
jak w 3D. Niestety, w niektórych przypadkach jest to najzwyczajniej
w świecie niemożliwe.
Co zrobić, aby jak najdłużej cieszyć się komfortowym widzeniem?
Regularnie odwiedzać specjalistę, a kiedy zapisze on okulary,
zainwestować w szkła z najlepszymi powłokami, aby pomóc
naszym oczom przetrwać w obecnym, cyfrowym świecie.
Jeśli jest wskazanie, bez zastanowienia zdecydować się na najlepsze szkła progresywne, które zapewnią komfort widzenia
na każdą odległość, a zarazem dzięki płynnym przejściom wartości od dali do bliży spowolnią pogłębianie się wady wzroku.
Kupić szkła z odpowiednio szerokim polem widzenia i wszystkimi
najlepszymi powłokami, które ochronią oczy przed szkodliwym
promieniowaniem z każdego monitora. Czyli zainwestować
w drogie szkła, bo tylko one są gwarancją najlepszej ochrony,
komfortu i tylko one spełnią wszystkie oczekiwania ich użytkowników. Dbajmy o oczy, drugich od losu w prezencie nie dostaniemy!
Zapraszam do mojego Świata Okularów przy ul. Dworcowej 4c/3
na badanie wzroku i po najlepsze na świecie szkła, a także najmodniejsze oprawy okularowe.
Świat Okularów
tel. 793047160
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Z teki regionalisty
Kazimierz Matysek
o historii
APTEKI I FARMACEUCI
ZDROWIE PUBLICZNE W DAWNYM KOSTRZYNIE I OKOLICY
CZĘŚĆ II

Kiedy w lipcu 1831 roku pojawiła się w Wielkim Księstwie Poznańskim epidemia cholery, władze pruskie ogłosiły Poznań w promieniu 3 mil, obejmujących także Kostrzyn, obszarem zakażonym.
Najgroźniejszy atak cholery nastąpił w 1848 roku. Pierwszą ofiarą
epidemii w Kostrzynie był czeladnik ciesielski Makary Snowacki
(6 października), a do końca roku cholera uśmierciła 53 mieszkańców miasta.
Podczas pierwszej fali epidemii, w wyniku sprzeciwu władz pruskich, zabrakło w okolicy stałej obecności aptekarza, który mógłby
wspomóc mieszkańców w walce z epidemią cholery. Polacy znaleźli się w trudnej sytuacji. Humanitarną postawą wykazał się
wówczas obywatel Wincenty Bieńkowski z Wydzierzewic, który
polecił Michałowi Sawińskiemu przywożenie lekarza z Poznania
za wynagrodzeniem 3 talarów. Dr Kunow chętnie do Kostrzyna
przyjeżdżał, udzielając pomocy chorym, nieraz do godziny trzeciej
po południu. W tym dobroczynnym dziele dopomagali mu: proboszcz kostrzyński Szymon Lewandowski oraz pocztarz Gustaw
Kirschenstein. Dzięki temu miasto i okolice nie pozostały bez pomocy. Ataki cholery powtarzały się co jakiś czas w innych latach.

Apteka ok. 1900 roku
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Z opisu miasta Kostrzyn, sporządzonego
w 1793 roku przez władze pruskie, dowiadujemy się, że w liczącym 770 mieszkańców
miasteczku brakowało apteki, a najbliższa
czynna znajdowała w Swarzędzu. Był natomiast chirurg (bez studiów uniwersyteckich)
pochodzenia niemieckiego, a także dwie
zawodowe akuszerki.
Jak pisała „Gazeta Polska”, Królewska
Regencja w Poznaniu odmówiła wydania
pozwolenia na osiedlenie się w Kostrzynie
aptekarzowi w latach 30. XIX wieku podczas
trwania epidemii cholery.
Zapewne przyczyną było to, że miasto Kostrzyn było czysto polskie; gdyby było niemieckie, niezawodnie inaczej by się sprawy
miały.

W kostrzyńskiej farze zachował się relikwiarz z napisem „Pamiątka
cholery 1866 roku przez ks. dziekana i proboszcza Szymańskiego
w Kostrzynie sprawiona”.
Dopiero w 1861 roku ogłoszono konkurs na założenie apteki
w Kostrzynie. Koncesję realną otrzymał 8 stycznia 1862 roku A.R.F.
Treplin, który uruchomił aptekę 24 czerwca tegoż roku w budynku
w Rynku pod nr 6. Po jego śmierci od roku 1868 zarządzali nią
administratorowie: Paul Trautmann, od 1869 roku Karol Wardemann, a następnie C. Plischkowsky. Ten ostatni kupił aptekę
w 1872 roku, była ona w jego posiadaniu do 1881 roku. Kiedy zmarł,
instytucję tę przejęła wdowa po nim, zatrudniając jako zarządcę
apteki w 1882 roku Walentego Kłodzińskiego. W 1883 roku nowym
właścicielem apteki został O. Neugebauer, który umiarł w roku
następnym, a zarządcą apteki został wtedy Klemens Grochowski.
W 1884 roku nowymi właścicielami apteki zostali Gotthold i Anna
Danne. W 1886 kupił tę firmę aptekarz Walery Stęczniewski z Poznania. Za jego czasów budynek został rozbudowany. Kiedy
w 1893 roku zmarł, apteką należącą do wdowy Stęczniewskiej
zarządzali: Huebner (1893), S. Elżanowski (1896) i J. Mąkowski
(1897).
W roku 1898 właścicielem apteki został Józef Mąkowski, który
kupił ją za 90 tys. marek. Ten doświadczony aptekarz rodem
z Ostrowa, który ukończył studia uniwersyteckie w 1891 roku we
Wrocławiu z tytułem magistra farmacji, okazał się jednocześnie
wielkim społecznikiem i patriotą. Należał do założycieli Towarzystwa Przemysłowego w Kostrzynie. Był pierwszym prezesem
Ochotniczej Straży Pożarnej (1905), a także delegatem na Polski
Sejm Dzielnicowy w 1918 roku. Oprócz apteki prowadził równocześnie drogerię. W 1924 roku założył filię apteki kostrzyńskiej
w Poznaniu-Starołęce. Po jego śmierci w 1930 roku apteką, należącą do sukcesów Mąkowskich, zarządzali: Alkiewicz (1931-32) Erna
Ubertówna (1933), Zofia Prybówna od 1934, a od 1937 roku Lech
Mąkowski wraz z żoną Zofią z domu Prybe (oboje po studiach na
Uniwersytecie Poznańskim). W latach okupacji w 1939 roku rodzina Mąkowskich została wysiedlona do Generalnej Guberni.
W 1943 roku Lech Mąkowski został uwięziony w Warszawie na
Pawiaku za działalność konspiracyjną i tam stracony. Apteką
i drogerią w Kostrzynie zarządzał Niemiec David Scheffel.
W 1945 roku aptekę przejęła ponownie Zofia Mąkowska, która
wróciła z wygnania z dwójką dzieci: Krystyną i Janem.
Od 1950 roku apteka została przymusowo uspołeczniona i działała pod nazwą Apteka Społeczna nr 135, którą nadal zarządzała
poprzednia właścicielka. Część mebli i dawnego wyposażenia zabrano do organizowanego w Krakowie Muzeum Farmacji. Tam do
dziś znajduje się płaskorzeźba kartusza z Orłem Białym, pochodzącym z kostrzyńskiej apteki.
W 1970 roku kierownikiem apteki w naszym mieście została Teresa Hojeńska, która prowadziła tę placówkę wspólnie z mężem Józefem. W 1987 roku dzięki środkom Narodowego Funduszu
Ochrony Zdrowia pobudowano w Kostrzynie nowy okazały budynek apteki w Rynku pod nr 14. Od 20 czerwca 1990 roku apteka
została sprywatyzowana jako Apteka „Rodzinna”.
Kolejną apteką, jaka powstała w Kostrzynie, jest Apteka „Kostrzyńska” przy ul. Dworcowej 16, założono ją w 1995 roku. Działającą
także w naszych czasach Aptekę „Szmaragdową” przy ul. Braci
Drzewieckich 3 uruchomiono w 2004 roku. Jedną z najmłodszych
jest apteka otwarta w Kostrzynie w sierpniu 2007 roku – Apteka
„Pod Złotym Rogiem”, zlokalizowana obecnie w odrestaurowanej
kamienicy w Rynku pod nr 19. Ponadto działalność prowadzi Apteka „Przy Chacie” przy ul. Poznańskiej pod nr 37 w Kostrzynie.
Jedyną apteką działającą na wsi jest Apteka „Lawendowa” przy
ul. Kościelnej 15 w Siekierkach Wielkich.
Działające na terenie naszej gminy apteki, zatrudniające doświadczoną kadrę farmaceutów, w pełni zaspokajają potrzeby mieszkańców Kostrzyna i okolic.

Józef Mąkowski

Lech Mąkowski

Mąkowscy na tle budynku
apteki i drogerii na Rynku

Źródło ilustracji: Izba Muzealna
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Najbliższe miejsca
rekreacji kostrzyniaków
Kochani nasi członkowie Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Kostrzynie!
Pandemia koronawirusa nie pozwoliła
nam zrealizować zadań, jakie zakładaliśmy
w naszym rocznym planie pracy, takich
jak: Dzień Matki i Ojca, Powitanie Lata oraz
inne spotkania klubowe. Naszą działalność
zakończyliśmy po Dniu Kobiet, to jest
9 marca 2020 roku. Nie spotkaliśmy się też
na organizowanej wspólnej wycieczce do
Szczawnicy, która miała się odbyć w dniach
od 16 do 20 czerwca 2020 roku.
Mamy jeszcze przed sobą wiele wspólnych
spotkań, jak również wyjazd na zasłużony
odpoczynek nad morze do Międzyzdrojów
w dniach od 29 sierpnia do 6 września
br. Pandemia jednak nie będzie trwać
w nieskończoność, a my potrafimy być
mądrzy i zahartowani oraz stawić czoło
wszelkim przeciwnościom złego losu. Przed
nami jeszcze wiele wezwań i wspólnych
spotkań. Wszystkim naszym członkom
składamy życzenia dużo zdrowia.
Zarząd PZERiI w Kostrzynie

Fragment mapy gminy Pobiedziska

W okresie letnim ulubionymi miejscami odwiedzin mieszkańców Kostrzyna i okolic są: położone nad Cybiną i Jeziorem Iwieńskim Iwno,
gdzie rozpoczyna się przez Wiktorowo i Leśną Groblę szlak turystyczny
na wschód, dalej Jezioro „Brzostek” w Parku Krajobrazowym „Promno”
oraz Jeziora Babskie w Jeziercach, w skład których wchodzą jeziora:
”Ósemka” (6,5 ha), „Ula” (7,8 ha), „Cyganek” (1,7 ha), „Baba”(2,6 ha), „Okrąglak”(3,0 ha). Walorom nie tylko przyrodniczym tych jezior poświęcał
swój wiersz pt. Babskie jeziora zaprzyjaźniony z Kostrzynem poeta-satyryk Lech Konopiński:
Wiedziony tropem bożka Amora,
chętnie odwiedzam – Babskie Jeziora!
Prześliczną Ulę mocniej przytulę,
kiedy zapragnę miodów nad ulem;
spędzę z panienką czas nad Ósemką,
żeby podziwiać natury piękno;
kiedy znajdziemy się nad Cygankiem,
to zaczaruję moją kochankę…
Krągłość jej kształtów jest bowiem taka,
że niczym przy niej – kształt Okrąglaka,
a więc mi słabo jest, miła babo,
kiedy nad Babą śpiewamy żabom…
i zanim miną znów trzy kwartały,
żaby dziecięciu będą śpiewały!
Wśród babskich jezior nucimy też sami,
że tam gdzie żaby – są i bociany.
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Podziękowanie
dla Firmy Transportowej Marek i Łukasz
LECHER za bezpłatny transport artykułów
żywnościowych w ilości 13 ton 111 kg,
w pięciu transzach dla 250 osób z terenu
miasta i gminy Kostrzyn w ramach pomocy
żywnościowej funduszu europejskiego
składają
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie
Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kostrzynie

Dobra książka
biblioteka poleca i zaprasza
Maja Wolny, Pociąg do Tybetu, Wydawnictwo Mando.
W czasach, w których samoloty zabrały nam radość cierpliwego wędrowania, Maja Wolny dociera Koleją
Transsyberyjską, Transmongolską i wreszcie Tybetańską na Dach Świata – do Lhasy. Podróż przez Syberię,
bezkresne stepy Mongolii i zatłoczone Chiny to tygodnie trudnych, ale także niezwykłych doświadczeń
w zmieniających się pociągach. Pociąg do Tybetu to fascynujący i przejmujący obraz krainy przez wieki zamkniętej
dla świata.

Elisabeth Carpenter, Tylko matka, Wydawnictwo Albatros.
Zawsze wierzyła, że jej syn Craig nie zrobił tego, o co go oskarżano. Kiedyś nie powiedziała policji prawdy.
Ukryła dowody, które ewidentnie świadczyły o jego winie. Gdy w okolicy znika młoda dziewczyna, a sprawa
tak bardzo przypomina sytuację sprzed lat, pojawiają się wątpliwości. Ale czy matka może się odwrócić od
własnego dziecka? I jak daleko może się posunąć, by je chronić?

Ewa Martynkien, Mój kumpel Jeremi, Wydawnictwo Literatura.
Czwarta klasa to dla Oskara i jego przyjaciela Jeremiego zupełnie nowy rozdział w życiu. Trzeba zacząć
wszystko od początku. No prawie wszystko, bo przecież to, co najważniejsze, czyli przyjaźń, zostaje.
Przynajmniej tak się im obu wydaje. Pewnego dnia Oskar wpada w kłopoty i decyduje się ukryć to przed
Jeremim. Mój kumpel Jeremi to pełna humoru opowieść o tym, co w bliskich relacjach jest najważniejsze.
Nie tylko dla chłopców (wiek 9+).

Zwierzaki ze Skałowa
czekają na adopcję!
Jeśli zauważysz, że na terenie gminy Kostrzyn biega bezdomny pies, zadzwoń do Zakładu
Komunalnego w Kostrzynie: tel. 61 8178 070.
Wszystkie psy ze schroniska są zaszczepione, odrobaczone, oznakowane i wysterylizowane.
Kontakt w sprawie adopcji: Schronisko dla Zwierząt w Skałowie, tel. 783 552 272
Płotek
Płotek to około 4-letni piesek. Bardzo dobrze dogaduje się z innymi psami, ale tylko płci żeńskiej.
Przyjazny dla ludzi. Znaleziony w Kostrzynie.
Nr schr. 102.0219

Gaja
Gaja to 5 -letnia suczka. Bardzo towarzyska. Powinna zamieszkać w domu bez innych zwierząt.
Znaleziona w Pobiedziskach.
Nr schr. 601/1119

(bezimienny)
Prosimy o pomoc w odnalezieniu właściciela pieska, który w dniu 23.06.2020 roku został
przywieziony do naszego Schroniska przez Zakład Komunalny w Kostrzynie. Piesek został
znaleziony na granicy wsi Czerlejno/Czerlejnko.
Nr schr. 237.0620

Foto: Schronisko w Skałowie
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Kostrzyńskie
przysmaki

ZAPIEKANKA Z CUKINII
cukinia średniej wielkości
50 dag mięsa mielonego
czerwona papryka
żółta papryka
passata pomidorowa
czosnek
mała cebula
sól
pieprz
zioła prowansalskie
żółty ser
mleko
masło
mąka
gałka muszkatołowa

FASZEROWANA PAPRYKA
Średnia lub duża papryka
mała cebula
torebka ryżu
passata pomidorowa
żółty ser
sól
pieprz
bazylia
czosnek
Z papryki odcinamy górną część i wydrążamy
środek. Cebulę i czosnek koimy drobno
i podsmażamy. Ryż gotujemy, gdy ostygnie
mieszamy z cebulą, czosnkiem, passatą,
baz ylią. Doprawiamy solą i pieprzem.
Wypełniamy farszem paprykę i posypujemy
z wierzchu tartym serem. Przykrywamy
paprykę odciętą wcześniej częścią i układamy
w naczyniu żaroodpornym. Pieczemy ok.
40 minut w 180 stopniach. Podajemy z sałatką
lub gotowanymi ziemniakami.
Cukinie obieramy ze skórki, kroimy na pół i wydrążamy łyżką
nasiona. Paprykę i cebulę kroimy drobno i podsmażamy i dodajemy
drobno siekany czosnek. Mięso także smażymy i mieszamy
z warzywami i passatą pomidorową. Doprawiamy solą, pieprzem
i ziołami prowansalskimi. Wypełniamy nadzieniem cukinie.
Przygotowujemy sos beszamelowy: w garnuszku rozpuszczamy
ok. 50 g masła, dodajemy 3 duże łyżki mąki i 1,5-2 szklanek mleka,
mieszamy aż do uzyskania gładkiej masy. Po zagotowaniu
doprawiamy odrobiną gałki muszkatołowej, solą i pieprzem.
Polewamy sosem cukinie wypełnione farszem. Wierzch obsypujemy
tartym żółtym serem i innymi dodatkami, np. oliwkami
i pomidork ami koktajlowymi. Pieczemy ok . 40 minut
w 200 stopniach.
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Smacznego!
N.M.
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Strażackie
wydarzenia

Segregujmy odpady – to nic nie kosztuje, a zapewniamy bliskim
i sobie czyste powietrze. ”Zdrowie i bezpieczeństwo”!

Interwencje strażaków w gminie Kostrzyn:
1 czerwca – zabezpieczenie miejsca wypadku drogowego
ze skutkiem śmiertelnym samochodu osobowego z rowerzystą
w Czerlejnku.
3 czerwca – zabezpieczenie miejsca wypadku drogowego dwóch
samochodów ciężarowych na trasie S5, w wyniku którego dwie
osoby trafiły do szpitala; zabezpieczenie miejsca kolizji drogowej,
także na trasie S5; usuwanie naniesionego przez samochody żwiru
i kamieni na ulicy Dębowej w Trzeku.

Foto: OSP Kostrzyn

6 czerwca – pomoc w otwarciu mieszkania w Kostrzynie.
15 czerwca – neutralizacja plamy oleju na trasie S5.
20 czerwca – wezwanie do monitoringu kościoła w Czerlejnie.
24 czerwca – ponowne wezwanie do monitoringu kościoła
w Czerlejnie.
25 czerwca – zabezpieczenie miejsca przewrócenia się ciągnika
rolniczego z opryskiwaczem i neutralizacja plamy oleju na ul. Poznańskiej.

Foto: OSP Kostrzyn

26 czerwca – usuwanie wiatrołomów z ul. Szkolnej w Siekierkach
i zabezpieczenie zerwanych przewodów elektrycznych.
27 czerwca – gaszenie pożaru samochodu ciężarowego na parkingu w Siedlcu; usuwanie gniazda owadów błonkoskrzydłych
w Drzązgowie.
30 czerwca – wezwanie do Skałowa, gdzie podejrzewano próbę
samobójczą i potrzebną z tego powodu pomoc; usuwanie wiatrołomów w Sannikach.
Ryszard Kubiak
Prezes ZOMGZOSP RP w Kostrzynie
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Foto: OSP Kostrzyn

3 czerwca strażacy odprowadzili na wieczny
spoczynek Druha Stanisława Frąckowiaka.
Pr z y j a c i e l, o s o b a , k tó r a z aws ze c i e p ł o
i sympatycznie podchodziła do życia i była
bardzo przyjazna dla wszystkich mieszkańców
i Druhów oraz Druhen OSP. W Zarządzie OSP
Kostrzyn pełnił funkcje między innymi Naczelnika,
Prezesa, Kronikarza. W czasie swojego życia
wielokrotnie uczestniczył w akcjach ratowniczogaśniczych, ratując ludzkie życie i mienie.
Nauczył sztuki ratowania życia i mienia wielu
druhów i druhen. Brał udział w uroczystościach
strażackich, patriotycznych i religijnych. Zawsze
służył radą i pomocą młodszym kolegom. Dla
Druha Stanisława nie było rzeczy niemożliwych
do zrealizowania.
Nie łatwo było wypowiedzieć słowa pożegnania
„Żegnaj Druhu”, szczególnie, gdy odchodził
człowiek tak ceniony i zasłużony dla naszej gminy.

Z kroniki
policyjnej

Czerwiec rozpoczął się tragicznie – od śmiertelnego wypadku w Czerlejnku, o którym wspomniano
już w poprzednim numerze. W tym miesiącu ponownie zatrzymano również kilkakrotnie osoby
posiadające przy narkotyki.

Tragiczny wypadek.
1 czerwca 2020 roku w Czerlejnku doszło do wypadku drogowego, w wyniku
którego śmierć na miejscu poniósł 10-letni chłopiec. Śledztwo w tej sprawie
prowadzi Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu
pod nadzorem Prokuratury Rejonowej we Wrześni.
Oszustwo internetowe.
Mieszkaniec Buszkówca stracił 420 złotych. Pokrzywdzony zakupił za pośrednictwem Internetu basen ogrodowy, pomimo przelania gotówki na konto sprzedającego nie otrzymał zakupionego towaru. Postępowanie w tej sprawie prowadzi
KP Kostrzyn.
Usiłował wprowadzić do obiegu podrobiony banknot.
20 czerwca 2020 roku w Kostrzynie w jednym ze sklepów 41-letni mężczyzna
zapłacił za zakupiony towar podrobionym banknotem 50 złotowym. W trakcie
kasowania ekspedientka zwróciła uwagę, ze banknot jest mocno zniszczony oraz
rozwarstwia się. Mężczyzna został zatrzymany, złożył wyjaśnienia. Postępowanie
w powyższej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa we Wrześni.
Kradli ryby ze stawu hodowlanego.
29 czerwca o godz. 23:50 w Siedlcu na terenie stawu hodowlanego zatrzymanych
zostało 5 mężczyzn, którzy kradli ryby ze stawu. Wszyscy zostali ukarania mandatami karnymi w wysokości 500 złotych. Ponadto mężczyzny otrzymali także
mandat ze wejście w obręb hodowlany bez zezwolenia. Złowione ryby zostały wpuszczone powrotem do stawu.

Posiadali narkotyki.
1 czerwca w Wiktorowie zatrzymany został 26-letni mężczyzna, przy
którym ujawniono prawie 5 gram
suszu roślinnego. Po wykonaniu
badania narkotestem potwierdzono, że jest to marihuana. Mężczyźnie przedstawiono zarzut posiadania środków odurzających. Do kolejnego zatrzymania doszło w dniu
21 czerwca w Czerlejnie. W trakcie
legitymowania policjanci ujawnili
przy 34-latku 18 gram amfetaminy.
Za posiadanie narkotyków przewidziana jest kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Kradzież pojazdu.
30 czerwca funkcjonariusze z KP w Kostrzynie zostali powiadomieni o kradzieży
samochodu marki BMW o wartości 300 000 złotych w miejscowości Glinka Szlachecka. Postępowanie prowadzi Prokuratura Rejonowa we Wrześni.

Serdecznie proszę byłych członków ZHP, działających na terenie miasta i gminy, o zgłoszenie się do druha Leszka Dąbrowskiego (tel. 606-940-049).
Komisja Historyczna Chorągwi Wlkp. ZHP planuje we wrześniu lub w październiku zorganizować „Spotkanie po
latach” byłych członków ZHP z jednostek działających na powyższym terenie. Będzie na pewno miło ujrzeć
dawnych znajomych i przyjaciół.
Czuwaj!
Komendant Komisji Historycznej Ch.Wlkp. ZHP
Przewodniczący Wielkopolskiej Rady Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów
hm. Paweł Napieralski
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Rozmowa
na stronie
MK/ŁS: Ubiegły rok był pasmem sukcesów unihokeistów z Gułtów, których na co dzień trenuje
Pan w klubie UKS Victoria Gułtowy. Proszę przypomnieć czytelnikom sukcesy z roku ubiegłego
oraz wcześniejsze, największe sukcesy klubu
w historii?
KZ: Dzień dobry Państwu. W ubiegłym sezonie
2018/2019 drużyna chłopców w kat. młodzików,
czyli kl. VI i młodszych miała kilka sukcesów
w różnych rozgrywkach w dyscyplinie unihokej.
Może zacznę chronologicznie, czyli zajęcie
I miejsca w finale wojewódzkim Igrzysk Dzieci,
organizowanych przez Szkolny Związek Sporto-

Foto: K. Zawadzki

wy „Wielkopolska”. Następnym sukcesem było
zdobycie I miejsca w finale Wielkopolskiej Ligi
Unihokeja, organizowanej przez Wielkopolski
Związek Unihokeja, które dawało bezpośredni
awans do finału Mistrzostw Polski (wraz z zespołem, który zajął II m.). I właśnie podczas tych
rozgrywek organizowanych przez Polski Związek
Unihokeja zajęliśmy II miejsce. Później w czerwcu
reprezentowaliśmy Wielkopolskę w szkolnych
Ogólnopolskich Igrzyskach Dzieci i też uzyskaliśmy wysokie IV miejsce w Polsce. Tam wynik
przegranego meczu 0:1 z gdańską szkołą
w grupie wlókł się za nami do każdego wyższego
szczebla rozgrywek. Jak szybko policzyłem,
to nieprzerwanie mieliśmy pasmo 33 meczów
wygranych (we wszystkich rozgrywkach), no
ale w końcu trzeba i umieć przegrać. Na uwagę
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Z Krzysztofem Zawadzkim, trenerem klubu UKS Victoria Gułtowy,
rozmawiali Małgorzata Kemnitz i Łukasz Szał z Wydziału Oświaty,
Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Kostrzynie.

zasługuje fakt, że Sebastian Augustynek, kapitan naszej drużyny
we wszystkich ww. imprezach otrzymał nagrody najlepszego
strzelca. A w samym finale MP nasz bramkarz Daniel Roszyk został
najlepszym bramkarzem. Z historii klubu wcześniejsze sukcesy to
wielokrotne miejsca na podium w Wielkopolskiej Lidze Unihokeja,
ale mimo tego ważniejsze od nich są miejsca medalowe, zajęte
w finałach Mistrzostw Polski i tak: w sezonie 2000/2001 zajęliśmy
II miejsce w kat. junior młodszy, w następnym sezonie II miejsce
w kat. młodzik, w sezonie 2004/2005 III miejsce w kat. junior starszy
i mimo, że ocieraliśmy się wielokrotnie o te miejsca medalowe to
długo, długo nic – aż nagle przyszło to z ubiegłego sezonu. Mogę
się jeszcze pochwalić, że nasz wychowanek, Bartosz Burek, reprezentował Polskę w Mistrzostwach Świata w 2003 roku w kat. junior
starszy w Pradze, a Kamila Kotecka, nasza bramkarka, w ostatnich
Mistrzostwach Świata zajęła z reprezentacją Polski historyczne
V miejsce w kat. kobiet w Szwajcarii w 2019 roku. I na uwagę zasługuje fakt, że to ona zagrała w całości dwa ostatnie, najważniejsze mecze. Dodatkowo została uznana najlepszą zawodniczką
Polski w sezonie 2019/2020.
MK/ŁS: No właśnie, jak to się stało, że taka dyscyplina jak unihokej
zawitała do Gułtów?
KZ: W 1996 roku byłem uczestnikiem konferencji metodycznej dla
nauczycieli wychowania fizycznego w Poznaniu, na której zaprezentowano nową dyscyplinę sportową wchodzącą do Polski ze
Skandynawii, gł. ze Szwecji. Była to gra zespołowa z użyciem plastikowych kijów i piłeczki z dwiema małymi bramkami. Ze względu
na to, że zajęcia lekcyjne z wychowania fizycznego i zajęcia pozaszkolne odbywały się wówczas albo w parku albo na holu, czyli
w pomieszczeniu, w którym okna i oświetlenie były niezabezpieczone przed uszkodzeniem w kontakcie z takimi piłkami jak nożna,
siatkowa, koszykowa i ręczna, oczywistym stał się fakt, że ażurowa,
plastikowa piłeczka nie poczyni szkód. Wiadomo też, że większość
dzieci i młodzieży uwielbia gry zespołowe i po entuzjastycznym
przyjęciu tej dyscypliny w naszej szkole po dwóch latach obserwacji powstał pomysł założenia Uczniowskiego Klubu Sportowego
Victoria z sekcją unihokej i mimo trudności, związanej dziś z malejącą liczebnością uczniów w szkołach, nadal istniejemy.
MK/ŁS: Poza unihokejem jakie zainteresowania ma trener Krzysztof Zawadzki?
KZ: W sumie pytanie powinno dotyczyć „poza udziałem w sporcie”
bo unihokej zaistniał tylko ze względu na warunki lokalowe i tak
mimo ewolucji unihokeja został, ale tak na poważnie to uważam,
ze dzieci i młodzież należy jak najbardziej odrywać od smartfonów,
tabletów, laptopów, PC i podobnych, współczesnych osiągnięć
cywilizacji, poprzez zainteresowanie innymi ciekawymi zajęciami,
co mi się udaje przy akceptacji i współpracy w realizacji wielu zadań
rodziców tych dzieci i młodzieży. Poza sportem interesuje mnie
wszelka działalność prospołeczna dla naszej małej ojczyzny, jaką
jest gmina Kostrzyn. Powiem tak: kilka, kilkanaście gmin buduje
struktury powiatów, a te po drodze budują naszą piękną, samorządną Polskę. I tak uważam, że lokalne społeczności wiedzą najlepiej, co na ich terenie jest najważniejsze, najpilniejsze do wykonania, a nie władza centralna. Ta centralna ma tylko obowiązek

wspierać środkami zadania wyznaczone przez samorządy terytorialne, a nie decydować jakie zadania będzie wspierać. Poza tym
interesuję się historią, ochroną przyrody, kocham zwierzęta, lubię
oglądać filmy.
MK/ŁS: W przyszłym sezonie po raz drugi w historii zespół z naszej
gminy wystartuje w seniorskiej pierwszej lidze unihokeja. Jakie
cele stawia sobie Victoria Gułtowy w inauguracyjnym sezonie?
KZ:Po raz pierwszy UKS Victoria Gułtowy grał w I lidze seniorów
w sezonach 2007/2010 i po 3 latach gry udało się zdobyć I miejsce
i bezpośredni awans do Ekstraligi. Niestety z przyczyn osobistych
zawodników (pokończyli studia – otwierali firmy, przejście na
zmianowość w pracy i inne) nie udało się skompletować trzonu
drużyny, by systematycznie brała ona udział w treningach i UKS
Victoria był zmuszony wycofać się z rozgrywek Polskiego Związku
Unihokeja. Oczywiście zawodnicy dorośli mimo, ze nie uczestniczyli w rozgrywkach, brali udział w zajęciach treningowych jak

tylko mieli czas wolny od pracy. I w tym roku wielu z nich przeszło
na pracę w I zmianie, więc powstała myśl, by zaistnieć z powrotem
w rozgrywkach ogólnopolskich, organizowanych przez Polski
Związek Unihokeja. UKS Victoria nie stawia sobie wygórowanych
celów, gdyż jak każdy trener drużyny wiem, „nie ma co liczyć, musi
się zespół otrzaskać w meczach” to i tu zmierzymy się z zespołami,
które przed zmianą systemu rozgrywkowego (podział Ekstraligi na
Ekstraligę i I Ligę), miały możliwość rozegrania meczów i ze
słabszymi, i z najlepszymi zespołami w Polsce. Cel, jaki sobie klub
wyznaczył na pierwszy sezon, to walczyć o jak najwyższe miejsce
w tabeli I Ligi Seniorów. I przede wszystkim dać dużo atrakcji kibicom na meczach. Będą w trakcie nich różne konkursy z upominkami, nagrodami, więc zapraszamy na nasze mecze, tym bardziej,
że reprezentować zawsze chcemy przede wszystkim gminę
Kostrzyn. Informacje o planowanych meczach w hali sportowej
przy SP nr 1 w Kostrzynie będziemy podawać we wszystkich dostępnych mediach.

Kronika
sportowa
Starosta Poznański przyznał nagrody sportowe mieszkańcom naszej Gminy za rok 2019!
Zofia Budzyńska, Wojciech Niedziela, Krzysztof Zawadzki oraz zawodnicy
UKS-u Victoria Gułtowy – to wszyscy wyróżnieni sportowcy z terenu Gminy
Kostrzyn.
Nagrody przyznano w następujących kategoriach:
Nagroda Sportowa Powiatu Poznańskiego dla osoby fizycznej osiągającej
wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
- Kategoria Junior Młodszy: Wojciech Niedziela – zawodnik z Siekierek Wielkich jest mistrzem Polski w karate olimpijskim juniorów młodszych, juniorów
i młodzieżowców, w konkurencji kata indywidualne. W tej samej specjalności na koncie ma także triumf w mistrzostwach Polski karate shotokan.
Wygrał 39 Grand Prix Slovakia. Reprezentant kadry narodowej, uczestnik
mistrzostw świata w Chile w 2019 roku.
- Kategoria Junior Starszy: Zofia Budzyńska – mieszkanka Kostrzyna, srebrna medalistka mistrzostw Polski w konkurencji kuców i małych koni. Podczas
ogólnopolskich zawodów dzieci i młodzieży Grand Prix zajęła pierwsze
miejsce w skokach przez przeszkody.
Nagroda Sportowa Powiatu Poznańskiego dla trenerów prowadzących
szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
- Wyróżnienie: Krzysztof Zawadzki (UKS Victoria Gułtowy – unihokej). Prowadzona przez trenera z Gułtów drużyna młodzików zajęła drugie miejsce
na mistrzostwach Polski w swojej kategorii wiekowej.
Nagroda Sportowa Powiatu Poznańskiego dla zawodnika z drużyny osiągającej wysokie wyniki sportowe.
- Wyróżnienie: UKS Victoria Gułtowy – unihokej. Wicemistrzowie kraju
w gronie młodzików grali w składzie: Marcel Piekarski, Jan Waleriańczyk,
Jakub Kuszak, Andrzej Tarnowski, Aleksander Piątek, Daniel Roszyk, Sebastian
Augustynek, Jan Tarnowski, Jakub Loskot, Witold Białkowski.
Łukasz Szał

Foto: Archiwum prywatne
Z. Budzyńska, W. Niedziela, K. Zawadzki
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Piłka znów w grze!
Po długiej przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa piłka nożna na nowo zagościła na sportowe areny naszej
gminy. W sobotę 20 czerwca spragnieni boiskowych emocji
kostrzyńscy kibice mogli na Stadionie Miejskim oglądać
pojedynek Lechii Kostrzyn z Kotwicą Kórnik, zakończony
remisem 1:1. Zdecydowanie więcej bramek obejrzeli fani
piłki nożnej z Brzeźna, gdzie w niedzielę 5 lipca miejscowy
Maratończyk podejmował Poznań FC. Maratończycy byli
dla poznańskich piłkarzy bezlitośni, a wynik po 3 tercjach
trwających 30 minut każda brzmiał 8:0 dla gospodarzy. Na
dobre piłka nożna wróci do naszej gminie w sierpniu, kiedy
to swoje mecze w sezonie 2020/21 w grupie I-V ligi wielkopolskiej rozpocznie Lechia Kostrzyn, Maratończyk Brzeźno
grać będzie w grupie III poznańskiej A-klasy, a GKS Gułtowy
czeka rywalizacja w grupie IV poznańskiej klasy B.

Obóz Bramkarski Number 1 Lato 2020

Do 30 czerwca trwały wirtualne zmagania w ósmej edycji
Kurdeszowej (Za)Dyszki, która w tym roku z racji epidemii
koronawirusa odbyła się jedynie w sposób wirtualny.
121 osób z uczestników stanowili mężczyźni, a 69 kobiety.
105 biegaczy wybrało dystans pięciu kilometrów,
a 85 przebiegło dłuższą dziesięciokilometrową trasę.
W biegu licznie uczestniczyli mieszkańcy naszej gminy,
którzy stanowili 45% wszystkich zawodników.
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w wirtualnej
edycji biegu!

Od 28 czerwca do 3 lipca odbył się letni obóz bramkarski, organizowany przez kostrzyńską Akademię
Bramkarską Number 1, a miejscem pobytu tradycyjnie było Centrum Turystyczno-Sportowe w Nowej Rudzie. Była to 3. edycja, pierwszy obóz odbył
się w 2018 roku. Tym razem na szlifowanie swojej
formy wybrała się rekordowa liczba 17 bramkarzy
oraz 4 trenerów. Zawodnicy zostali podzieleni na
4 grupy szkoleniowe, ze względu na wiek oraz
posiadane umiejętności. W tym roku oprócz treningów typowo bramkarskich, za które odpowiadali
trener Artur Chmiel oraz Adrian Pruszyński, Akademia zorganizowała również treningi motoryczne
pod okiem trenera Patryka Purcela oraz trening
techniki gry nogami, za który odpowiadał trener
Krystian Dukarski. Obóz dziennie obejmował dwie
jednostki treningowe oraz basen.
– Każdy z zawodników dał z siebie 100% i z pewnością
ta praca będzie dostarczać pozytywne wyniki – podsumował organizator oraz trener Artur Chmiel.
Akademia Bramkarska Number 1 dziękuje wszystkim partnerom oraz sponsorom za pomoc w organizacji.

Łukasz Szał

Akademia Bramkarska Number 1

Łukasz Szał

190 osób pobiegło w wirtualnej (Za)Dyszce!

Foto: Akademia Bramkarska Number1
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Kostrzyniacy pobiegli w Piątce i Dziesiątce Jagiełły!
W niedzielę 5 lipca w Promnie w okolicach Jeziora Brzostek odbywał się bieg Piątka i Dziesiątka Jagiełły. Trudna trasa, obfitująca
w błoto, kałuże, piasek, przewrócone drzewa i sporo podbiegów
przykuła uwagę spragnionych zawodów kostrzyńskich biegaczy.
Najliczniejszej reprezentacji z kostrzyńskich grup biegów doczekała się Gdzie Ta Meta, ale nie zabrakło także biegaczy Echa oraz
Walki. Jednak najszybszym mieszkańcem naszej gminy na pięć
kilometrów okazał się Mateusz Mizera z Czerlejna, który pokonał
trasę w 23:48, zajmując w klasyfikacji open 23. miejsce, najszybszą
mieszkanką była Anna Szymańska z Kostrzyna z czasem 27:26
(46. miejsce open). Z kolei na dziesięciokilometrowym dystansie
najszybciej z mieszkańców naszej gminy na mecie zameldował się
Sołtys Czerlejnka Waldemar Kukuła, któremu wynik 42:28 pozwolił na zajęcie czwartego miejsca w klasyfikacji open, najszybszą
mieszkanką naszej gminy była Jolanta Nowak z Kostrzyna (Gdzie
Ta Meta) z czasem 54:26, która w klasyfikacji open zajęła 70. miejsce.
Łukasz Szał

Fot. M. Bogusz

Walkowicze na trasach MTB!
W niedzielę 28 czerwca Walkowicze wzięli udział w dwóch sportowych wydarzeniach: w III Biegu o Puchar Fundacji Stworzenia Pana
Smolenia wystartował nowy zawodnik Walki Adam Wiśniewski, za
to w IX Leśnym Kryterium Rowerowym organizowanym przez
Leszczyńską Ligę Rowerową wystartował Marcin Burchacki.
Na słowa uznania zasługuje również inauguracyjny start Adama
w barwach Walki Kostrzyn w biegu na dystansie 10 km w Mosinie,
gdzie wystartowało 55 osób. Bieg odbył się po leśnych duktach,
gdzie na zawodników czekało kilka wymagających podbiegów,
dodatkowo temperatura sięgała ok. 30 stopni, co zdecydowanie
nie sprzyjało biegaczom. Adam uzyskał bardzo wysoką, 3. pozycję
w open z czasem 00:44:30!
W Trzebani wystartował natomiast Marcin na dystansie Mega –
ok. 45 km, gdzie wystartowało 55 zawodników. Trasa wyścigu
odbyła się na bardzo szybkiej pętli z kilkoma podjazdami, którą
zawodnicy musieli pokonać 7 razy. Marcin zajął 17. pozycję open
oraz 8. w kategorii wiekowej M-2 z czasem 01:30:12, ze stratą niecałych 3 min do zwycięzcy!
Z kolei w niedzielę 21 czerwca w Puszczy Wkrzańskiej na obrzeżach
Szczecina odbył się pierwszy etap Zachodniopomorskiego Pucharu MTB, otwierający tym samym sezon
startowy w MTB. W zawodach wzięło udział
dwóch Walkowych kolarzy: Marcin Burchacki oraz Michał Wawer. Zawodnicy
zmierzyli się na dystansie Giga – 50 km,
gdzie wystartowały 52 osoby. Trasa wyścigu
była bardzo wymagająca, długie, techniczne „single” o mokrej nawierzchni zdecydowanie dały w kość zawodnikom. Jako
pierwszy z Walkowiczów na metę wjechał
Marcin z czasem 2:22:14, zajmując tym
samym 13. pozycję open i 5. w kategorii
M-2, Michał ukończył wyścig z czasem
2:34:20 na 19. pozycji open i 7. w kategorii
M-2.
Natomiast 4 lipca o godzinie 830 u źródła
Wisły na Baraniej Górze wystartował
Dariusz Adamski, który mierzył się z trasą
1200 km wzdłuż koryta najdłuższej rzeki
w naszym kraju. Finisz wyścigu znajduje się
w Gdańsku, przy ujściu rzeki do morza.
Dariusza ograniczał limit 200 godzin na
pokonanie trasy.

Fot. A. Adamski

Arkadiusz Adamski
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OGŁOSZENIA DROBNE
- Wynajmę mieszkanie 41 m2 we
Wrześni przy ul. Daszyńskiego.
Mieszkanie składa się z pokoju
z aneksem kuchennym, sypialni,
łazienki, korytarza, komórki lokatorskiej oraz miejsca postojowego.
Mieszkanie w pełni urządzone,
gotowe do zamieszkanie. Bardzo
dobra lokalizacja, tel. 502 296 848
- Zatrudnię na umowę o pracę do
prac wykończeniowych, może być
również osoba do przyuczenia,
więcej informacji pod nr. telefonu
607 304 490
- Masz problem z komputerem
z internetem, zadzwoń 605 233
576, www.vip-tech.pl
- Korzystnie sprzedam używane
łóżko rehabilitacyjne, tel. 694 349
787
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