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Słowem
wstępu

Fot. C. Szczepanik

Natalia Majchrzak

Redaktor naczelna

Wrzesień to dobry czas na podsumowania – jest końcem pewne-

go etapu w ciągu roku, początkiem kolejnego. Z perspektywy 

można spojrzeć na poprzednie miesiące, oddzielone wyraźną 

granicą i wyciągnąć wnioski z tego, co już się wydarzyło. A z całą 

pewnością wydarzyło się wiele – niestety w większości negatyw-

nie. 2020 rok zdecydowanie nie jest najlepszym czasem – prze-

pełniony politycznymi i społecznymi zdarzeniami, rozwijającą się 

pandemią, niezgodą w stosunkach krajowych i zagranicznych. Te 

kilka miesięcy to także liczne katastrofy ekologiczne – susza, po-

wodzie po gwałtownych opadach, pożary. Najbardziej spektaku-

larne „widoki” oglądamy w ostatnich tygodniach w Ameryce Połu-

dniowej – tamtejsze niebo przypomina wizje roztaczane przez 

apokaliptyczne powieści i fi lmy. I choć wydaje nam się, że jest to 

problem odległy, który nas nie dotyczy – dzieli nas w końcu ocean 

– trzeba sobie uświadomić, że zmiany klimatyczne zachodzą na 

terenie całej planety. Tegoroczne pożary to nie tylko Kalifornia                

i okoliczne tereny, ale także Australia, Amazonia, Syberia – lokal-

nie Biebrzański Park Narodowy.

Od kilkunastu (a nawet kilkudziesięciu lat) ekolodzy alarmują, że 

tempo, w jakim zużywamy surowce naturalne i zaśmiecamy śro-

dowisko, jest alarmujące. Wciąż jednak nie zdajemy sobie sprawy, 

że aby dołożyć swoją małą „cegiełkę” do ochrony środowiska nie 

trzeba wcale wprowadzać rewolucji do swojego życia. Na począ-

tek wystarczą małe gesty, które przekazujemy najbliższym: swoim 

dzieciom, rodzinie, znajomym. Prawidłowa segregacja śmieci, re-

zygnacja z jednorazowych torebek foliowych, zbieranie desz-

czówki – przyznają Państwo na pewno, że nie jest to wielki wysi-

łek, a na pewno daje poczucie satysfakcji.

Wychodząc z małą inicjatywą, chcielibyśmy zachęcić naszych 

Czytelników do lektury pierwszego materiału z cyklu „Ekoporad-

nik”, przygotowanego przez Ewelinę Bulewicz. Wskazówki, jak po-

prawnie segregować odpady, przydadzą się każdemu, szczegól-

nie z uwagi na niedawną zmianę w przepisach. Więcej informacji 

znajdziecie Państwo na stronie 18.

Zapraszam do lektury nowego numeru „Kostrzyńskiego ABC”!

Kostrzyńscy pielgrzymi na odpustowym szlaku
Mimo ograniczeń, związanych z koronawirusem,  odbyły się tra-

dycyjne pielgrzymki do Tulec i do Dąbrówki Kościelnej. Wielki  

Odpust Tulecki miał miejsce w pierwszą niedzielę września.       

Uroczystości ku czci Dąbrowieckiej Pani odbyły się tydzień póź-

Kostrzyńskie 
aktualności

niej, 13 września. W obydwu pielgrzymkach do miejscach kultu 

Maryjnego uczestniczyli także parafi anie kostrzyńscy, w intencji 

których w kościele w Dąbrówce odbyła się tradycyjna msza św.            

o godzinie 6oo rano.
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K.M.

Fot. K. Matysek

Fot. K. Matysek

Medal dla upamiętnienia stulecia Bitwy Warszawskiej
Chcąc oddać cześć zwycięskiemu czynowi zbrojnemu Wojska Polskiego w bitwie z bolszewi-

kami nazywanej też „Cudem nad Wisłą”, Skarbnica Narodowa wybiła okolicznościowy medal. 

Przedstawia on na awersie szarżę kawalerzysty z J. Piłsudskim w tle, a na rewersie sylwetkę 

orła z 1919 roku. Emisja obejmuje 2 wersje medali: wykonane w niklu lub w złocie.

100. rocznica 1 Ochotniczego Pułku Jazdy Wielkopolskiej
Jubileusz stulecia utworzenia 1 Ochotniczego Pułku Jazdy Wielkopolskiej (przekształconego    

później w 26 Pułk Ułanów Wielkopolskich) z inicjatywy i pod dowództwem rotmistrza                       

hr.  Ignacego Mielżyńskiego z Iwna miał z uwagi na trwającą pandemię skromny charakter.    

W niedzielę 23 sierpnia odprawiona została w kościele NMP Szkaplerznej msza św. z udzia-

łem delegacji rodzin ułańskich i przedstawicieli Władz Samorządowych Gminy Kostrzyn,               

po której złożone zostały wiązanki kwiatów w kaplicy hr. I. i S. Mielżyńskich przy iwieńskim 

kościele. Dalszy ciąg uroczystości miał miejsce przed pałacem w Iwnie, naprzeciw którego 

stoi kamień upamiętniający hr. Ignacego Mielżyńskiego, założyciela Stadniny Koni i twórcy 

pułku nazwanego później 26 Pułkiem Ułanów Wielkopolskich, który wsławił się w wojnie 

polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Tutaj po krótkim przemówieniu przedstawiciele władz 

Gminy Kostrzyn: Burmistrz, jego Zastępca i Przewodniczący Rady Miejskiej oddali hołd boha-

terom, składając wraz z delegacją rodzin ułańskich, sołtysem Iwna i kustoszem Izby Muzeal-

nej „Ziemi Kostrzyńskiej” wiązanki kwiatów oraz zapalając znicze pamięci.

Staraniem Poczty Polskiej ukazała się również seria 4 znaczków i pamiątkowy arkusz z ilustra-

cją obrazu Jerzego Kossaka „Cud nad Wisłą”.

Nowy chodnik przy kwaterze Bohaterów na cmentarzu w Kostrzynie
W zachodniej części kostrzyńskiego cmentarza parafi alnego, tuż przy kwaterze Bohaterów, 

ułożony został nowy chodnik z kostki brukowej. Wymieniono też część chodnika wewnątrz 

kwatery. Powyższe prace wykonane zostały na koszt Gminy Kostrzyn w ramach opieki nad 

miejscami pamięci narodowej, tak drogimi dla naszej historii i tradycji.

Pamiątkowe magnesy z widokami Kostrzyna i okolic
Z myślą o mieszkańcach naszego miasta, jak i o odwiedzających ziemię kostrzyńską tury-

stach, w okienkach Urzędu Pocztowego w Kostrzynie pojawiły się i są do nabycia oryginalne 

pamiątki w postaci magnesów z widokami Kostrzyna (m.in. z widokiem kościoła farnego,             

z herbem miasta lub bez), stylizowaną kamieniczką oraz widokami kościołów w Siedlcu              

i Siekierkach, a także widokami zabytkowych pałaców w Gułtowach i Iwnie. Można tez nabyć 

breloczki, zapalniczki i inne drobiazgi z symboliką kostrzyńską.

Osiedla domów o zabudowie szeregowej oplatają Kostrzyn
Od pewnego czasu w dużym tempie rozwija się na obrzeżach Kostrzyna ruch budowlany. 

Najlepszym przykładem są domy o zabudowie szeregowej, powstałe na północ od granicy 

Kostrzyna na osiedlu Młode Gwiazdowo, gdzie zabudowuje się już kolejna ulica. Ani się obej-

rzeliśmy, jak w południowej części Kostrzyna wyrosło Osiedle Magnolia, którego nowocze-

sne domy pobudowane zostały najpierw w I etapie przy ulicy Andrzejewo, a w II etapie po-

wstają domy posiadające np. 300m2 ogródki w rejonie ulic Liliowej i Wrzosowej. Dojazd do 

centrum miasta z obydwu części tego osiedla będzie także możliwy pobudowaną niedawno 

staraniem Gminy Kostrzyn ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Kórnickiej. Budownictwo jednoro-

dzinne w zabudowie szeregowej rozwija się też w Tarnowie, tj. w północno-wschodniej stro-

nie Kostrzyna, gdzie powstaje enklawa „Nad Jeziorem”. Podobna inwestycja powstaje też               

w południowo-wschodniej stronie naszego miasta przy ul. Strumiańskiej i Malinowej.

Jeździecka pasja rodziny Kwiatków
Na ostatnich Mistrzostwach Polski 2020 w powożeniu zaprzęgami parkowymi I miejsce i zło-

ty medal zdobył Bartłomiej Kwiatek wraz z partnerem, reprezentując barwy Stadniny Ogie-

rów w Książu w Sudetach. Na tych samych mistrzostwach w kategorii kobiet w konkursie 

powożenia zaprzęgami parokonnymi III miejsce i brązowy medal zdobyła jego siostra, Wero-

nika Kwiatek. Oboje są wnukami Franciszka Kwiatka, znanego taksówkarza, mieszkańca Ko-

strzyna, oraz dziećmi jego nieżyjącego syna Arkadiusza, który także odnosił sukcesy sporto-

we w dziedzinie jeździectwa. Gratulujemy!

Fot. K. Matysek

Fot. Ł. Szał

Fot. enklawanadjeziorem.pl

Fot. kwiatekteam.com
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Wiadomości  
gminne

Fot. J. Kubiak 

Fot. K. Adamska 

Otwarcie Przedszkola Nr 2 w Kostrzynie!

Data 27 sierpnia 2020 roku wpisze się w karty historii 

naszej gminy, ponieważ tego dnia odbyła się wyjąt-

kowa uroczystość – otwarcie nowego, publicznego 

Przedszkola Nr 2 w Kostrzynie. Nieofi cjalna nazwa 

placówki to „Bajkowa Kraina”. Obiekt wybudowany 

został dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy, 

do którego od 1 września 2020 roku uczęszcza łącz-

nie 175 dzieci.

Uroczystości odbyły się w murach przedszkola, prze-

cięcia wstęgi dokonali: Marta Konieczek – Dyrektor 

Przedszkola Nr 2, Szymon Matysek – Burmistrz Gminy 

Kostrzyn, Krzysztof Matuszak – inwestor i organ pro-

wadzący Przedszkole, Waldemar Biskupski – Zastępca 

Burmistrza Gminy Kostrzyn. W uroczystości brali 

udział Radni Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn na czele  

z Przewodniczącym Grzegorzem Banaszakiem i dy-

rektorzy szkół oraz przedszkoli z terenu naszej gminy. 

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty reprezentowała 

Izabela Liebert-Jędroszkowiak – starszy wizytator. 

Obiekt poświęcony został przez ks. Piotra Lidwina 

oraz ks. Mateusza Napierałę. Zebrani goście mieli oka-

zję do zwiedzania przedszkola, dokonali wpisów do 

księgi pamiątkowej, przekazali gratulacje dla wszyst-

kich zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia 

oraz życzenia tym, którym obiekt będzie służyć.

Paulina Bankiewicz

Zbiórka nakrętek przy szkołach!

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego przed wszystkimi 

szkołami podstawowymi na terenie gminy Kostrzyn pojawiły                

się pojemniki na nakrętki w kształcie serc. Przypomnijmy,                            

że pierwsze serce stanęło w Kostrzynie przy Urzędzie Miejskim              

na początku czerwca tego roku, do rozpoczęcia roku szkolnego 

wyciągnięto z niego już 400 kilogramów nakrętek! Zachęcamy do 

wrzucania nakrętek od butelek plastikowych i pomocy w tym 

szczytnym celu!
Łukasz Szał
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Fot. D. Kędziora

Remont ul. Grabowej w Siekierkach

Trwa remont ulicy Grabowej w Siekierkach. Po skanalizowaniu  

ulicy Grabowej wykonawca, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryj-

nych Rymaniak Maja Wolna, przystąpił do wykonania nakładki 

asfaltowej. Wartość inwestycji łącznie z wykonaniem kanalizacji 

to 900 tys. złotych brutto.
Łukasz Szał

Remont ulic Wyszyńskiego i Liliowej

Po zakończeniu prac związanych z położeniem kostki brukowej             

w ulicy Liliowej, postępują prace remontowe w ulicy Wyszyńskie-

go. Inwestycję wartą prawie 5 milionów złotych realizuje fi rma 

Krug z Rabowic. Inwestycja dofi nansowana jest w ramach rządo-

wego programu Funduszu Dróg Samorządowych. Prace powinny 

zakończyć się w listopadzie 2020 roku.
Łukasz Szał

Modernizacja budynku OSP Brzeźno oraz OSP 
Gułtowy

Trwają prace związane z modernizacją budynków garażowych 

oraz zaplecza w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeź-

nie oraz w Gułtowach.
Łukasz Szał

Odbiór odpadów od 1 września 2020 roku

Ostatnia nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku             

w gminach wymusiła na samorządach szereg zmian w dotychcza-

sowym prawie miejscowym. Od 1 września 2020 roku obowiązują 

nowe zasady dotyczące gospodarki odpadami. Dają one właści-

cielowi nieruchomości niezamieszkanej np. sklepu, jednostki 

oświatowej, Rodzinnych Ogrodów Działkowych wybór: może 

przystąpić do systemu zorganizowanego przez Związek Międzyg-

minny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” poprzez 

złożenie nowej deklaracji wraz z oświadczeniem lub może                        

zawrzeć umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów                                

z podmiotem zewnętrznym. Szczegółowe informacje można                 

uzyskać na stronach internetowych www.goap.org.pl oraz                    

www.kostrzyn.wlkp.pl.
Małgorzata Kemnitz

Fot. Ł. Szał

Fot. Ł. Szał

Fot. ZM GOAP
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Fot. Ł.Szał

Zmiana na stanowisku dyrektora 
biblioteki

Podczas XXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn 

Burmistrz Gminy Kostrzyn Szymon Matysek wraz 

Zastępcą Burmistrza Waldemarem Biskupskim                

podziękowali za dotychczasową pracę byłej dyrek-

tor Biblioteki Publicznej im. Kazimiery Iłłakowi-

czówny w Kostrzynie, Iwonie Dorsz, która z dniem 

31 sierpnia 2020 roku przeszła na emeryturę. Iwona 

Dorsz pracę w kostrzyńskiej Bibliotece rozpoczęła 

w 1978 roku, a stanowisko dyrektora piastowała od 

1998 roku. Dziękujemy za dotychczasową pracę.

Natomiast w wyniku przeprowadzonego konkursu 

na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej                 

im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Kostrzynie została 

wybrana Małgorzata Kemnitz, która rozpoczęła 

swoją pracę od 1 września 2020 roku. Gratulujemy 

wyboru na nową funkcję. 
Łukasz Szał

Awans zawodowy nauczycieli

24 sierpnia 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Kostrzynie Burmistrz 

Gminy Kostrzyn Szymon Matysek oraz Zastępca Burmistrza Gmi-

ny Waldemar Biskupski wręczyli nauczycielom, którzy uczą                          

w szkołach na terenie naszej gminy, akty nadania stopnia nauczy-

ciela mianowanego.

Egzamin na ten stopień awansu zawodowego zdały: Renata Przy-

bylak – Przedszkole Miejskie w Kostrzynie, Dorota Ławicka – Szko-

ła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Czerlejnie, Anita Grzesz-

czak – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Ewarysta Estkowskiego w Ko-

strzynie, Iwona Smorawska – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Ewary-

sta Estkowskiego w Kostrzynie, Daria Czmoch – Szkoła Podstawo-

wa Nr 2 im. Rady Europy w Kostrzynie.

Gratulacje przekazała obecna podczas spotkania Przewodnicząca 

Komisji Egzaminacyjnej Paulina Bankiewicz oraz Dyrektorzy szkół.

Paulina Bankiewicz

„Kino za rogiem” w bibliotece na wykończeniu

Trwają prace wykończeniowe przy budowie kina w Bibliotece Pu-

blicznej w Kostrzynie. Sala kinowa jest już praktycznie gotowa do 

przyjęcia kinomanów. Nowy blask zyskał także hol. Czy wypoży-

czenie książki nie jest dobrym pretekstem, żeby go zobaczyć? 

Małgorzata Kemnitz

Fot. M.Kemnitz

Fot. M.Kemnitz
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Dofi nansowanie likwidacji wyrobów 
zawierających azbest

Do 15 października 2020 roku do Urzędu Miejskie-

go w Kostrzynie można składać wnioski o udział                  

w programie likwidacji wyrobów zawierających 

azbest.

Zainteresowane osoby powinny złożyć pisemny 

wniosek wg ustalonego wzoru na rok 2020 (do po-

brania w tut. Urzędzie – biuro podawcze lub                       

ze stron internetowych www.kostrzyn.wlkp.pl, 

www.bip.powiat.poznan.pl) do Urzędu Miejskiego 

w Kostrzynie, ul. Dworcowa 5, 62–025 Kostrzyn. 

Do wniosku należy dołączyć: dokument potwier-

dzający posiadanie tytułu prawnego do nierucho-

mości, na której znajdują się wyroby zawierające 

azbest (akt notarialny, odpis księgi wieczystej lub 

inne); zgodę właściciela/współwłaścicieli (w zależ-

ności od indywidualnej sytuacji prawnej nierucho-

mości); pełnomocnictwo w sytuacji działania 

przez pełnomocnika; wypełniony formularz infor-

macji przedstawianych przez wnioskodawcę                      

w odniesieniu do pomocy de minimis (jeżeli wnio-

skodawca zakreślił „tak” w pkt 5 wniosku); wypeł-

nione oświadczenie o pomocy de minimis (jeżeli 

wnioskodawca zakreślił „tak” w pkt 5 wniosku).

Dofi nansowanie wynosi 100% na: demontaż, za-

pakowanie, transport i unieszkodliwienie, odbiór 

wyrobów zdemontowanych, zapakowanie,  trans-

port i unieszkodliwienie.

Środki na realizację programu likwidacji wyrobów 

zawierających azbest pochodzą z budżetu powia-

tu poznańskiego, gminy oraz Narodowego i Woje-

wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-

spodarki Wodnej w Poznaniu. Dotacja nie obejmu-

je kosztów zakupu i montażu nowych pokryć                 

dachowych i elewacji, a także kosztów związanych 

z zabezpieczeniem konstrukcji dachu po demon-

tażu wyrobów zawierających azbest. Nie ma też 

możliwości „przeniesienia” uzyskanych pieniędzy 

na przyszły rok tzn. przyznana dotacja musi                       

być wykorzystana i rozliczona do dnia 31 grudnia 

2020 roku.

Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierają-

cych azbest wykonanie zostaną przez wykonawcę 

wybranego w drodze przetargu. Dotacje przyzna-

wane będą aż do wykorzystania puli pieniędzy 

przypadających na naszą gminę. W związku z tym 

o przyznaniu dofi nansowania decyduje kolejność 

złożonych do tut. Urzędu wniosków, które będą 

sukcesywnie przekazywane do Starostwa Powia-

towego w Poznaniu. Jednocześnie przypomina-

my, że z chwilą złożenia wniosku (dot. demontażu) 

wnioskodawca jest zobowiązany do dokonania                

w Starostwie Powiatowym w Poznaniu ul. Jackow-

skiego 18, 60-509 Poznań zgłoszenia zamiaru                

wykonania robót budowlanych przynajmniej na 

30 dni przed planowanym terminem ich rozpoczę-

cia lub uzyskać na nie pozwolenia na budowę 

(wzory wniosków dostępne są w Starostwie Po-

wiatowym w Poznaniu oraz pod adresem                       

http://www.bip.powiat.poznan.pl).

Uwaga: szacunkowa waga płyty cementowo-

-azbestowej o wymiarze 1m2 wynosi 15 kg.

Informacji na temat dofi nansowania udziela:              

Hanna Karaś – st. d/s Ochrony Środowiska, pok. 28, 

tel.: (61) 8178 565 wew. 11.
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Msza dożynkowa w Czerlejnie

W niedzielę 30 sierpnia w Kościele Parafi alnym pw. NMP Wniebo-

wziętej w Czerlejnie odbyła się Msza Dożynkowa, którą odprawił 

ksiądz proboszcz Tomasz Kozica. Na zaproszenie Burmistrzów 

Gminy Kostrzyn Szymona Matyska i Waldemara Biskupskiego 

oraz Sołtys Sołectwa Trzek Eweliny Kaszowskiej odpowiedzieli 

sołtysi, radni, rolnicy i mieszkańcy z terenu naszej gminy. Podczas 

mszy Burmistrz podziękował wszystkim rolnikom za pracę, trud                

i poświęcenie. Nie zabrakło tradycyjnego przekazania bochna 

chleba oraz wieńców dożynkowych, symbolicznie poświęconych 

przez księdza Tomasza Kozicę.
Łukasz Szał

81. rocznica wybuchu II wojny światowej

We wtorek 1 września na kostrzyńskim Rynku w imieniu miesz-

kańców naszej społeczności Burmistrz Gminy Kostrzyn Szymon 

Matysek wraz z Zastępcą Waldemarem Biskupskim oraz Przewod-

niczącym Rady Miejskiej Grzegorzem Banaszakiem złożyli symbo-

liczną wiązankę kwiatów pod pomnikiem Walki i Męczeństwa. 

Wiązanki pod pomnikiem złożyli również przedstawicieli Związku 

Kombatantów oraz Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ewarysta Estkow-

skiego. Na obiektach samorządowych i wielu domach w naszej 

gminie pojawiły się biało-czerwone fl agi. W ten sposób uczczono 

pamięć o ofi arach II wojny światowej, która rozpoczęła się dokład-

nie 81 lat temu niemiecką agresją na Polskę.
Łukasz Szał

Wyróżnienia „Za zasługi dla obronności kraju”

W czwartek 10 września w kostrzyńskiej Restauracji „Biesiada” 

miała miejsce uroczystość wręczenia medali „Za zasługi dla 

Obronności Kraju” rodzicom, którzy wychowali dzieci na wzoro-

wych żołnierzy. Uroczystość otworzyli Zastępca Burmistrza Gmi-

ny Kostrzyn Waldemar Biskupski oraz Sekretarz Gminy Agnieszka 

Piasecka, składając gratulacje wyróżnionym rodzinom.

Wyróżnienia i podziękowania z rąk Wojskowego Komendanta 

Uzupełnień w Poznaniu podpułkownika Rafała Wojciechowskie-

go, nadane decyzją Ministra Obrony Narodowej, odebrali Irena                 

i Józef Balcerkowie oraz Janina oraz Eugeniusz Klasa. Państwo Bal-

cerek wychowali trójkę synów na żołnierzy, którzy służyli w nastę-

pujących jednostkach: Karol w Kompanii Rozpoznawczej w Mię-

dzyrzeczu, Marek w wojskach artylerii w Gubinie, Daniel w Wyż-

szej Szkole Ofi cerskiej w Poznaniu, z kolei ojciec Józef służył                      

w wojskach lotniczych w Skierniewicach. Natomiast Państwo 

Klasa wychowali czwórkę synów na żołnierzy, trójka z nich: Ernest, 

Krzysztof oraz Przemysław służyli w jednostkach związanych z lot-

nictwem, odpowiednio w poznańskich Krzesinach, Mirosławcu 

oraz Powidzu, natomiast Artur w kompanii przeciwchemicznej               

w Międzyzdrojach. Ojciec Eugeniusz służbę wojskową odbył                          

w Zgorzelcu w jednostce OTPS Wojsk Obrony Pogranicza.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie raz jeszcze składamy                          

gratulacje.
Łukasz Szał

Fot. M. Śliwińska

Fot. Ł. Szał

Fot. Ł. Szał
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Zostań turystą w swojej gminie – 
odwiedź Siedlec

Siedlec to wieś położona sześć kilometrów                

na wschód od Kostrzyna przy drodze krajowej 

nr 92 w kierunku na Warszawę. W przeszłości 

Siedlec był własnością książęcą, od 1256 roku 

znajdował się w posiadaniu joannitów, by                     

po stu latach stać się własnością królewską.            

Od połowy czternastego stulecia wieś należało 

do Grzymalitów Siedleckich, a następnie do 

Grudzińskich i Krzyckich, by w XIX wieku trafi ć 

w ręce Mielżyńskich.

Charakterystycznym miejscem w Siedlcu jest 

późnobarokowa świątynia, wznosząca się na 

wzgórzu nieopodal stawów hodowlanych. Ko-

ściół pw. św. Mikołaja w obecnym kształcie 

znajduje się w tym miejscu od 1770 roku, wcze-

śniej od XII wieku stał tutaj drewniany kościół, 

który spłonął w 1725 roku. Nawę kościoła                     

w kształcie owalu nakrywa kopulaste sklepie-

nie. Od północy przylega do niej prezbiterium 

z zakrystią, a od południa chór muzyczny z wie-

żą, na której umieszczono tarczę zegarową                     

z drewnianym mechanizmem. W kościele znaj-

dują się trzy barokowe ołtarze: pw. Najświęt-

szej Maryi Panny, św. Mikołaja i św. Tadeusza. 

Na ścianach wmurowano trzy tablice poświę-

cone restauratorom kościoła oraz św. Tade-

uszowi.

Tak jak w innych większych wsiach, oprócz za-

bytkowego kościoła w Siedlcu znajduje się 

również pałac dawnych właścicieli wsi, ukoń-

czony w 1790 roku dla Antoniego Krzyckiego. 

Od frontu pałac przedstawia się czterokolum-

nowym portalem zwieńczonym trójkątnym 

tympanonem, na którym znaleźć można pła-

skorzeźbę przestawiającą rydwan Heliosa. 

Wnętrza pałacu kryją bogate sztukaterie z mo-

tywami roślinnymi oraz malowidła ścienne                

o tematyce antycznej. W kompleksie znajduje 

się także park krajobrazowy, liczący powierzch-

nię 6,2 hektara. Warto nadmienić, że z pałacu 

do kościoła prowadzi zabytkowa aleja kaszta-

nowa z końca XVIII wieku.

Choć Siedlec jest niewielką, liczącą 479 miesz-

kańców wsią, to z racji swojego położenia przy 

niegdysiejszej głównej osi komunikacyjnej 

między Poznaniem a Warszawą posiada                         

na swoim terenie dwie restauracje: „Greys”           

(ze zwierzyńcem oraz widokiem na stawy) oraz 

znajdującą się dawnym budynku szkoły restau-

rację „Biały Domek”, które zaspokoją potrzeby 

gastronomiczne odwiedzających.
Łukasz Szał

Opracowano na podstawie:

K. Matysek, Przewodnik po Kostrzynie i okolicach, Kostrzyn, 

2012.

Ł. Szał, Ocena potencjału turystycznego gminy Kostrzyn,        

Poznań, 2016.

Fot. S. Pokorski

Fot. M. Kemnitz
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Powszechny Spis Rolny

Trwa Powszechny Spis Rolny 2020, w związku z którym Urząd Statystyczny w Poznaniu ogłosił różnorodne konkursy, w których 

do zdobycia są atrakcyjne nagrody. Sprawdź, w którym z nich wziąć udział. Życzymy powodzenia!

- Konkurs radiowy z wiedzy o Powszechnym Spisie Rolnym, w którym uczestnicy mogą sprawdzić swoją wiedzę z zakresu 

spisu, w każdy poniedziałek na antenie Radia Poznań.

- Konkurs fotografi czny „Moje gospodarstwo w obiektywie”, adresowany do użytkowników gospodarstw rolnych z zacięciem 

fotografi cznym. Rolnicy, którzy dokonają samospisu przez Internet i nadeślą zdjęcie swojego gospodarstwa, wezmą udział                 

w projekcie, którego efektem będzie plakat promujący PSR 2020.

- Konkurs plastyczny „Nasze gospodarstwo rolne”, przeznaczony dla dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenach wiej-

skich, które wraz z koleżankami i kolegami z przedszkola wykonają wspólnie jedną makietę gospodarstwa rolnego. Zadaniem 

nauczycieli jest już potem tylko sfotografowanie wykonanych makiet i zgłoszenie ich do konkursu.

- Konkurs „Wyścig po piłki” to konkurs, w którym udział wezmą wszyscy użytkownicy gospodarstw rolnych w gminie. Niezależ-

nie czy gmina jest duża czy mała, wiejska czy o charakterze raczej miejskim. Każda może wziąć udział w wyścigu o piłki, wy-

starczy, że zmobilizuje użytkowników gospodarstw rolnych do samospisu przez Internet jeszcze we wrześniu. Im wyższy 

wskaźnik realizacji spisu w tej formie na koniec września, tym większa szansa, że komplet piłek trafi  do wybranej przez władze 

gminy szkoły.

Szczegóły konkursów znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kostrzynie.
Małgorzata Kemnitz

Z obrad  
Rady

XXIII sesja Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn odbyła 
się 10 sierpnia 2020 roku, radni podjęli uchwały             
w sprawie:
- trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przed-

szkoli oraz publicznych prowadzonych przez inne niż jednostka 

samorządu terytorialnego organy oraz trybu przeprowadzania 

kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,

- przyjęcia „Planu Adaptacji do zmian klimatu miasta Kostrzyn              

do roku 2030”.

XXIV sesja Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn odbyła 
się 10 września 2020 roku, radni podjęli uchwały 
w sprawie:
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej w Gwiazdowie – 

część G, gm. Kostrzyn,

- uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-

wania przestrzennego gminy Kostrzyn”.

Więcej na www.kostrzyn.wlkp.pl (zakładka BIP).
A.Bilska

Nowe studium uchwalone!

Na sesji Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn, która odbyła się 10 września 2020 roku, podjęta została uchwała w sprawie Studium uwarunkowań   

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kostrzyn.

Studium jest niezwykle cennym i ważnym dokumentem koordynacyjnym, określającym politykę w zakresie gospodarki przestrzennej oraz 

określającym działania na rzecz rozwoju zagospodarowania terenów. Studium określa uwarunkowania (przyrodnicze, kulturowe, społeczne 

i ekonomiczne) oraz określa kierunki rozwoju przestrzennego gminy na kolejne lata. Warto zaznaczyć, że poprzednie Studium zostało 

uchwalone w 2001 roku.

Prace nad projektem Studium rozpoczęto w wyniku podjętej przez Radę Miejską Gminy Kostrzyn uchwały Nr XIII/90/2015 z dnia 29 paździer-

nika 2015 roku. Następnie opracowano projekt dokumentu, który uzyskał opinie i został uzgodniony stosownie do ustaleń ustawy o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Kolejnym krokiem były konsultacje społeczne, podczas których dokumen t był kilkukrotnie prezentowany mieszkańcom. Pierwszy raz projekt 

wyłożono w terminie od 29 maja 2019 roku do 19 czerwca 2019 roku, dyskusja publiczna odbyła się 10 czerwca 2019 roku w Urzędzie Miej-

skim w Kostrzynie. Zorganizowano także dodatkowe spotkania w Gułtowach i Siekierkach Wielkich. Drugi raz projekt wyłożono w terminie 

od 4 grudnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, dyskusja publiczna odbyła się 11 grudnia 2019 roku. Trzeci raz projekt wyłożono w terminie 

od 17 czerwca 2020 roku do 8 lipca 2020 roku, dyskusja publiczna odbyła się 2 lipca 2020 roku. 

W ustawowych terminach do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Studium wpływały uwagi, które były rozstrzygane przez Burmi-

strza Gminy Kostrzyn. Zmiany wprowadzone do projektu, wynikające z przyjęcia niektórych uwag, skutkowały koniecznością ponownego 

wyłożenia projektu zmiany Studium do publicznego wglądu.

– Nowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kostrzyn wyznacza tereny przeznaczone do rozwoju funkcji 

mieszkaniowych, usługowych oraz tereny dla aktywizacji gospodarczej – mówi Waldemar Biskupski, Zastępca Burmistrza.

Studium wskazuje także tereny cenne przyrodniczo, którym należy zapewnić ochronę oraz tereny wyłączone z zabudowy.

– Studium to dokument, którego zadaniem jest zapewnić dynamiczny, ale i zrównoważony i przyjazny mieszkańcom rozwój gminy w najbliższych 

latach – podsumował Szymon Matysek, Burmistrz Gminy Kostrzyn.
Agata Stoińska
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Z teki regionalisty

Kazimierz Matysek
o historii

LISTY POCZTY POLOWEJ Z 1920 ROKU DO 

FAMILII BUŚKO W KOSTRZYNIE

W gronie 19 poległych w wojnie 1920 roku mieszkańców ziemi 

kostrzyńskiej najdotkliwszy cios spotkał wielodzietną rodzinę 

Florentyny i Wiktora Buśków z Kostrzyna, która straciła na polu 

chwały dwóch synów: Leona i Zygfryda. Obaj zdolni bracia stu-

diowali w Berlinie, starszy inżynierię wodno-lądową, a młodszy 

weterynarię. W 1919 roku znaleźli się w szeregach powstańczych, 

a następnie na froncie wojny polsko-bolszewickiej, skąd przesyła-

li pocztą polową listy do swojej najbliższej rodziny.

Porucznik Leon Buśko, urodzony 1889 roku, był ofi cerem 15 bata-

lionu Saperów Wlkp. Poległ pod Kolnem na ziemi łomżyńskiej                    

23 sierpnia 1920 roku. Odznaczony został Orderem Virtuti Militari 

nr 3800.

Drugi z braci Zygfryd, urodzony w 1901 roku, jako młodzieniec 

należał do drużyny skautów im. T. Kościuszki w Kostrzynie. W woj-

sku był kapralem sanitarnym w 3 pułku Strzelców Wlkp., walcząc 

na froncie białoruskim. Osłabiony trudami wojennymi zmarł                   

w szpitalu wojskowym w Ostrowie 25 sierpnia 1920 roku. 

Obydwu braci pochowano we wspólnym grobowcu rodzinnym 

na cmentarzu kostrzyńskim, z napisem na tablicy „Tu spoczywają 

Powstańcy Wielkopolscy. Cześć Pamięci Bohaterów”. Dziś jest to 

godnie czczone miejsce narodowej pamięci. Nazwiska braci                

Buśków znalazły się też na pierwszym pomniku powstańców 

wielkopolskich w Kostrzynie, odsłoniętym uroczyście 27 grudnia 

1923 roku na cmentarzu parafi alnym.

Ojciec obydwu bohaterskich synów, Wiktor Buśko, przyjęty został 

na honorowego członka założonego w 1922 roku Towarzystwa 

Uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918/19 w Kostrzynie.

***

Młodszy z braci, kapral sanitarny Zygfryd Buśko, wysłał do rodziny 

w Kostrzynie co najmniej 5 listów lub pocztówek, w których głów-

nie donosił o swoim stanie zdrowia podczas pobytu w szpitalach 

wojskowych W.P. w Radymnie, a następnie od lipca 1920 roku                 

w Żurawicy, gdzie leczony był na krwawą biegunkę, a potem                  

tyfus brzuszny. W wysłanej 8 sierpnia 1920 roku widokówce                

z Lwowa dopytywał się, czy najmłodszy brat Reniu też się stawił 

do broni. Swoje listy podpisywał Fred. 

Pierwszą pocztówkę Zygfryd Buśko wysłał w Radymna 8 czerwca 

1920 roku ze stemplem poczty Radymno 10 czerwca 1920 roku, 

donosząc rodzicom w Kostrzynie, że leży w szpitalu na krwawą 

biegunkę.

Kolejny był list na adres Flory Buśko w Kostrzynie, wysłany                              

z Radymna 23 czerwca 1920 roku, w którym zawiadamia, że do-

stał tyfus brzuszny i przenoszą go do Żurawicy.

Kolejny list ze szpitala w Żurawicy wysłano 8 lipca 1920 roku,                  

ze stemplem 11 lipca 1920 roku do Kostrzyna w Wielkopolsce. 

W liście ze szpitala w Żurawicy z 19 lipca 1920 roku Buśko dzięku-

je mamie za list, donosząc, że jest zdrów, a Leon na froncie nie 

będzie miał złotych dni. 

W pocztówce z widokiem teatru wysłanej 8 sierpnia 1920 roku ze 

Lwowa do familii w Kostrzynie Buśko wyraża nadzieję na rychłe 

zobaczenie się. 

Poczta Polowa

Familia Buśko

Kostrzyn

Powiat Środa

Tak adresowane były listy od kaprala Zygfryda 

Buśko do rodziny w Kostrzynie w 1920 roku.                

Listy zawierały ponadto podłużną pieczęć                     

z orłem i napis: Dowództwo Szpitala Wojskowe-

go w Żurawicy.

Okładka koperty listu Zygfryda Buśko ze stemplami
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Źródło ilustracji: Izba Muzealna

Kijów, dnia 13 maja 1920

Kochane Rodzice!

Pierwszy raz w wojnie polskiej mam sposobność przysłać kistecz-

kę (skrzyneczkę) małą. Od Bolszewików zdobyte. Ofensywa szła 

bardzo szybko ale wesoło bo była ładna pogoda. Z Galicji przyje-

chali my na Wołyń i tu stąd weszliśmy w ofensywną linię Szepe-

tówka, Czudnow, Berdyczów, Koziatyń, Fastow do Kijowa i przez 

Dniepr. Ja jestem Dowódcą Czołówki inżynieryjnej 15 Dywizji, 

mam 15 wagonów z materiałami inżynieryjno-saperskimi z pon-

tonami 60 wagonów. Posuwam się zawsze za pancerniakiem tak, 

że jestem pierwszym przy zdobyciu i to starego wojaka cieszy. 

Pierwsze wojsko przeprawiłem z moimi pontonami przez Dniepr 

przed zajęciem Kijowa, którego zajęliśmy z tyłu. Bolszewiki mało 

stawili oporu, tylko przy zajęciu Berdyczowa i mostów przez 

Dniepr i stacji Darnicy 15 km za Dnieprem, którą nasi saperzy zdo-

byli. W tych Bolszewikom odebranych obszarach jest straszna 

drożyzna. Fantazyjne ceny. Funt chleba 2000 rubli, a stał już 3000. 

W składach nic nie ma. Kijów bardzo ładne miasto i rozległe pra-

wie 8 kilometrów. Po jego zdobyciu ceny padły. Tak, że w Fastowie 

– małe miasteczko 60 km przed Kijowem – żądali za chleb 200 

rubli, 10 kartofl i 60 rubli, 10 jaj 100 rubli. Sól przed naszym zaję-

ciem kosztowała tysiące tak, że jedna kobieta chciała za koguta, 

którego ja chciałem kupić 4000 rubli albo funt soli. W ogóle solą 

można wszystko kupić. Mięso kosztowało pud (40 rosyjskich = 32 

naszych funtów) 35-60 tysięcy. Sam się przekonałem rewidując 

książki jednego handlarza. Te ceny takie wysokie były, bo bolsze-

wickie pieniądze mało wartości mieli. Teraz nic nie warte. Więc 

ludność w mieście nic nie mogą kupić i są biedni.

Te ceny takie wysokie były, bo bolszewickie pieniądze mało war-

tości mieli. Teraz nic nie warte… Już drugiego dnia po naszym 

wejściu do Kijowa otworzyły się kawiarnie za jedną kawę bez mle-

ka płaciłem 15 marek polskich, za ciasteczko 10 marek… Towaru 

wcale nie ma, bo komuniści dzielili się wszyskiem z tem co było,   

aż już nic nie było. Oni zaś bardzo dobrze żyli jak było widać                        

w wagonach zdobytych…

Ja sam mieszkam w wagonie więc musiałem sobie troszkę urzą-

dzić wygodnie. Mam wielki syberyjski wagon na 8 osiach, urządzi-

łem w nim 3 pokoje tj. kancelaria, mój pokój i pokój dla sierżanta 

wraz z kancelistą. W moim pokoju jest biurko z dębowego drze-

wa, 3 fotele, łóżko żelazne i mahoniowe skrzydło (fortepianowe), 

bardzo dobre regały dla książek, telefon i telegraf… To skrzydło 

chciałem teraz przesłać, ale to bardzo trudno bo musi się je prze-

ładować na wąski tor… Czekam, aż nas poślą do Poznania.

Jedna lista (skrzynka) mego bagażu zginęła i w niej moje buty, 

trzewiki i kamasze. Proszę dać te co w domu przygotowane do 

jakiegoś dobrego szewca do Poznania, żeby je jak najprędzej zro-

bił. O koszta mi nie chodzi, pieniędzy mam pełną kupę… Proszę 

zanieść te buty i parę rękawiczek skórzanych numer 7 ½ na adres, 

który niżej napiszę. Ppor. Mańka mi je przywiezie. Proszę mi to                     

z butami załatwić i trzy pary skarpetek włożyć, pieniądze przyłą-

czam.

Pozdrowienia dla wszystkich. Do miłego widzenia i wesołych               

Zielonych Świąt.

Leon

Buty posłać do ppor. Mańki, Poznań ul. Ogrodowa – 19 II piętro.

Podporucznik Leon Buśko ofi cer inżyn.

15 batalion Saperów W.P.

Poczta polowa 48

Zdjęcie grobowca braci Buśko

Leon Buśko

Zygfryd Buśko
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Od 1 września segregacja odpadów jest 

obowiązkiem każdego mieszkańca 

gminy Kostrzyn. Na stronie www.goap.

org.pl można zapoznać się ze szczegó-

łowymi informacjami dotyczącymi no-

welizacji ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach. Prawidłowe                

segregowanie odpadów to klucz do po-

prawy stanu środowiska. Niestety ofi -

cjalne poradniki nie zawsze rozwiewają 

wszystkie wątpliwości. Okazuje się, że 

stłuczona szklanka nie powinna trafi ć 

do szkła, biodegradowalne chusteczki 

wcale nie są bio, a paragonu po sobot-

nich zakupach nie można wrzucać                  

do pojemnika na papier. Dziś kilka słów 

o odpadach problematycznych, o któ-

rych nie przeczytają Państwo w ogólno-

dostępnych broszurach. 

Jednym z częstych błędów jest wyrzu-

canie biodegradowalnych i ekologicz-

nych artykułów higienicznych do po-

jemnika na bioodpady. Wszelkie biode-

gradowalne pieluchy, chusteczki nawil-

żane czy ekologiczne patyczki kosme-

tyczne muszą trafi ć do pojemnika                    

na odpady zmieszane. Podobnie czyni-

my z torebkami po herbacie, plastiko-

wymi butelkami po oleju spożywczym, 

zatłuszczonymi kartonami po pizzy, pa-

ragonami lub z kurzem zebranym z od-

kurzacza. W pojemniku na bioodpady 

nie należy również umieszczać ziemi 

kwiatowej, roślinnych odpadków w pla-

stikowym worku, popiołu a także mięsa, 

kości i nabiału.

Z kolei do pojemnika na metale i two-

rzywa sztuczne plastikowe opakowania 

po produktach spożywczych, na przy-

kład po jogurcie, można wrzucić bez 

konieczności ich mycia. W żółtym po-

jemniku umieszczamy również plastiko-

we opakowania po kosmetykach i dez-

odorantach.

Warto zwrócić uwagę, że umiejętna se-

gregacja odpadów to proces długo-

trwały, którego skutki mają realny 

wpływ na ochronę i w rezultacie popra-

wę środowiska. Błędne segregowanie 

wynika zazwyczaj z niewiedzy na temat 

samego procesu utylizacji śmieci, dlate-

go zachęcam Państwa bardzo serdecz-

nie do zapoznania się z nowymi zasada-

mi segregacji odpadów. Małe kroki 

mogą przynieść duże zmiany, na lepsze. 

Ewelina Bulewicz

Ekoporadnik 
segregacja

odpadów

Pożegnanie lata 2020 

z zespołem LOKA

W tym roku mieszkańcy gminy Kostrzyn żegnali lato w nieco in-

nej formie. Zamiast tradycyjnej zabawy plenerowej 4 września na 

stronie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kostrzynie odbył 

się koncert zespołu LOKA. Grzegorz Porowski wraz z Michałem 

Bagińskim oraz Kamilem Mikułą wykonali dziesięć znakomitych 

utworów w liryczno-romantycznym klimacie.

Piosenki opisujące  najlepsze chwile tych wakacji – jak podsumował 

wokalista zespołu – z pewnością naładowały widzów pozytywną 

energią na ostatnie ciepłe tygodnie września. Nie mogło więc za-

braknąć popularnych przebojów takich jak: Prawdziwe powietrze, 

Atom miłości, D.N.A czy Oczy miasta. Miłośnicy nieco starszych, 

lecz wciąż zachwycających kompozycji mogli wysłuchać Na jed-

nej z dzikich plaż. Ci z Państwa, którzy w piątkowy wieczór nie mie-

li okazji bawić się przed ekranem w rytm muzyki zespołu LOKA, 

mogą w dalszym ciągu obejrzeć występ na Facebooku Ośrodka 

Kultury. 

Koncerty online to świetna alternatywa dla tradycyjnych wyda-

rzeń kulturalnych. Redakcja „Kostrzyńskiego ABC” zachęca 

wszystkich mieszkańców gminy do polubienia profi lu Miejsko-

-Gminnego Ośrodka Kultury w Kostrzynie, aby móc śledzić 

wszystkie koncerty i wydarzenia online.
Ewelina Bulewicz

ZAPROJEKTUJ LOGO BIBLIOTEKI!

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kostrzyn ogłasza kon-

kurs na nowe, pomysłowe i oryginalne logo biblioteki.

Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym należy                               

nadsyłać do 30 września do godz. 1500 na adres                                             

biblioteka@biblioteka-kostrzyn.pl  lub dostarczyć osobi-

ście do siedziby Biblioteki (ul. Poznańska 24, 62-025                  

Kostrzyn).

Szczegóły na stronie: www.biblioteka-kostrzyn.pl.

Fot. LOKA
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Źródło: www.goap.org.pl
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Rozmowa
na stronie

Fot. M. Kemnitz

Ewelina Bulewicz: Po blisko czterdziestu latach Pani pracy w Bi-

bliotece Publicznej im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Kostrzynie 

przyszła pora na zmiany. Jak wspomina Pani ten czas?

Iwona Dorsz: W kostrzyńskiej bibliotece zaczęłam pracować od              

1 paździ ernika 1978 roku, gdzie trafi łam zaraz po ukończeniu 

szkoły średniej. Warto zaznaczyć, że ówczesna biblioteka znajdo-

wała się przy ulicy Szymańskiego. Po licznych przeprowadzkach 

biblioteka otrzymała nową siedzibę przy ulicy Poznańskiej. Po-

czątkowo byłam pracownikiem wypożyczalni dla dorosłych czy-

telników, a od 1 stycznia 1999 roku pełniłam funkcję dyrektorki 

kostrzyńskiej placówki. Był to czas wielu zmian zachodzących                 

w bibliotekarstwie. Dzisiaj biblioteka to coś więcej niż gromadze-

nie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów – to 

placówka otwarta, żywo reagująca na potrzeby 

czytelnicze środowiska, wykorzystująca w swojej 

działalności nowe media. Biblioteka pełni dzisiaj 

zadanie lokalnego centrum kultury, jest miej-

scem edukacji i rozwoju zainteresowań, a dodat-

kowo realizuje różnorodne, atrakcyjne formy kul-

turalno-oświatowe. Zmienił się również jej cha-

rakter – od tradycyjnej biblioteki do lokalnego 

centrum informacji. Biblioteka to w końcu czytel-

nia internetowa, klub dla dzieci i dorosłych, miej-

sce zabaw, wystaw i różnego rodzaju spotkań. 

Sprawną i wygodną obsługę czytelników umożli-

wia komputerowy system biblioteczny, dzięki 

któremu użytkownicy mają natychmiastowy do-

stęp do katalogu księgozbioru. Mogą również sa-

modzielnie obsługiwać swoje konto czytelnicze 

poprzez przedłużanie terminu zwrotu książek, ich 

rezerwację czy przegląd historii wypożyczeń. Naj-

ważniejsza jednak w pracy biblioteki jest rola bi-

bliotekarza. Zmieniając oblicze placówek, trzeba 

pamiętać, że klimat i przyjazną atmosferę tworzy-

my my, bibliotekarze. Dla mnie w pracy ważny był 

zawsze czytelnik, jego potrzeby oraz zaintereso-

wania czytelnicze. Najbardziej cieszyły mnie osoby zafascynowa-

ne literaturą, które wracały po kolejną książkę, przychodziły                     

na spotkania autorskie i korzystały z dobrodziejstw księgozbioru. 

Biblioteka jest dla czytelnika, nigdy na odwrót. Cały ten okres mo-

jej pracy w bibliotece był niezwykle ciekawy. Czerpałam z niego 

wiele radości i satysfakcji.

EB: Oprócz udostępniania czytelnikom zbiorów biblioteka orga-

nizuje wiele wydarzeń kulturalnych. Czy jakieś dotychczasowe 

projekty szczególnie zapadły Pani w pamięć?

ID: Biblioteka jest miejscem spotkań, poszukiwań, ale przede 

wszystkim jest miejscem dostępnym dla każdego. Położona                  

w centrum miasta, z przestronnymi wnętrzami była chętnie od-

wiedzana przez mieszkańców miasta i okolicznych miejscowo-

ści. Czytelnicy znajdowali u nas interesującą ich literaturę. Oso-

by ciekawe historii ziemi kostrzyńskiej na pewno chętnie odwie-

dzały Izbę Muzealną. Organizowaliśmy spotkania z autorami 

książek, przedstawienia teatralne dla młodszych oraz wystawy. 

Młodzież i dzieci uczestniczyli w konkursach literackich i pla-

stycznych. Współpracowaliśmy z licznymi placówkami edukacyj-

nymi. Przeprowadzaliśmy uroczyste pasowania na czytelników 

biblioteki. Uczniowie mogli brać udział w lekcjach bibliotecz-

Z Iwoną Dorsz, byłą dyrektorką Biblioteki Publicznej 

im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Kostrzynie, rozma-

wiała Ewelina Bulewicz z Miejsko-Gminnego Ośrod-

ka Kultury w Kostrzynie.
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nych. Ponadto zapraszaliśmy dzieci z przedszkoli i szkół na „Baj-

kowe poranki”, „Spotkania z muzyką”. Włączaliśmy się również               

w takie działania jak: „Noc Bibliotek”, „Cała Polska Czyta Dzie-

ciom”, „Ferie w Bibliotece”, „Wakacje w bibliotece”, „Narodowe 

Czytanie”. Inny projekt, do którego dołączyła biblioteka to „Mała 

książka – wielki człowiek”. Wszystkie te działania były dla mnie 

bardzo ważne i sprawiały, że bibliotekę wciąż odwiedza liczne 

grono czytelników. 

EB: Statystyki czytelnictwa w Polsce nie są zadowalające.                           

Czy mieszkańcy gminy chętnie korzystają ze zbiorów?

ID: W naszej bibliotece nie zauważyłam spadku zainteresowań 

czytelniczych. Odwiedzają nas liczni czytelnicy w różnym wieku, 

przybywają nowi. Liczba osób korzystających ze zbiorów utrzy-

muje się od wielu już lat na niezmienionym poziomie. Z naszych 

księgozbiorów korzysta 20-23% mieszkańców gminy. Największa 

liczba czytelników przypada na przedział wiekowy: kobiety 25-44 

lata, mężczyźni 44-60 lat. Grupą dominującą wśród dorosłych czy-

telników są kobiety. Z kolei wśród ludzi młodych przeważają czy-

telnicy do 15. roku życia. Najgorzej wygląda sytuacja, bez wzglę-

du na płeć, między 15. a 25. rokiem życia. Warto jednak pamiętać, 

że studenci częściej zaglądają do bibliotek naukowych. Wiele 

osób łączy też tradycyjną formę poznawania książek z czytaniem 

e-booków i słuchaniem audiobooków. Niestety tej nowej formy 

nie wlicza się do statystyk. Według raportu Biblioteki Narodowej     

z 2019 roku nastąpił nieznaczny, ale zauważalny wzrost poziomu 

czytelnictwa w Polsce. To daje nadzieję, że z roku na rok będzie 

coraz lepiej. 

EB: Większą popularnością cieszą się literackie nowości czy klasyka?

ID: Oczywiście najchętniej czytelnicy sięgają po literackie nowo-

ści. Kilkanaście lat temu na rynku wydawniczym nie było ich wie-

le, dominowała klasyka. Liczne pokolenia Polaków wychowało się 

na niej. Obecnie można nawet mówić o natłoku nowości wydaw-

niczych. Nie znaczy to jednak, że literatura klasyczna przeszła do 

lamusa. Czytelnicy sięgają po nią, jeżeli nie mieli okazji zrobić 

tego w młodości lub chcą przypomnieć sobie wartościowe frag-

menty wielkich powieści.

EB: Jaka książka w ostatnim czasie wywarła na Pani szczególne 

wrażenie?

ID: Książki były i są dla mnie bardzo ważne. Towarzyszyły mi już 

od dzieciństwa. Miałam w domu spory zbiór książek. Wcześnie 

trafi łam również do biblioteki. Najpierw była to biblioteka szkol-

na, później Gromadzka Biblioteka, która miała swoją siedzibę                  

w Iwnie. Nie miałam i nie mam ulubionych pisarzy. Jednych czy-

tam chętniej, innych mniej. Podobnie jest z tematyką czytanych 

książek. Chętnie zaglądam do literatury obyczajowej i wojennej. 

Bardzo lubię powieści biografi czne oraz typowe biografi e. Ostat-

nio sięgnęłam nawet po książkę sensacyjną. Dana pozycja książ-

kowa musi mnie po prostu zainteresować. Są oczywiście tytuły, 

które zapadły mi mocno w pamięci, ale jest ich tyle, że nie sposób 

je tutaj wszystkie wymienić.

EB: Książki to Pani pasja. Czym interesuje się Pani poza literaturą?

ID: Książka jest zawsze gdzieś obok mnie. Ale nie tylko książka. 

Lubię dobry fi lm, teatr czy ciekawy koncert. Dużo satysfakcji daje 

mi również praca w ogródku. 

EB: Przechodzi Pani na emeryturę. Jakie ma Pani plany na ten 

nadchodzący czas? 

ID: Rozpoczyna się nowy etap w moim życiu. Na pewno książka 

będzie mi nadal towarzyszyć. Mam jeszcze kilka pomysłów,                    

ale zobaczymy, które uda się zrealizować. Teraz nic nie muszę,                  

a wszystko mogę. Mam nadzieję, że ten nadchodzący czas przy-

niesie mi wiele dobrego. 

EB: Serdecznie dziękuję za rozmowę.

Dobra książka 
biblioteka poleca i zaprasza

Paweł Hochstim, Paweł Skraba, Moja historia: Otylia Jędrzejczak, Wydawnictwo SQN.
Katorżniczy, pełen wyrzeczeń wieloletni trening Otylii pamiętają tylko najbliżsi, ale za wyniesienie Polski na 

sportowe szczyty pokochała ją cała Polska. Moja historia to intymna i przejmująca opowieść o życiu wielkiej 

sportsmenki, która z trudem zdołała się podnieść po tragicznej śmierci ukochanego brata. Biografi a Otylii to 

przykład niezwykłej siły ludzkiej psychiki i walki do samego końca, to także niosąca nadzieję historia miłości 

silniejszej od śmierci.

Malwina Ferenz, Na miłość boską, Wydawnictwo Filia.
W starych, wrocławskich kościołach w tajemniczych okolicznościach giną zabytkowe rzeźby. Śledztwo policji, 

prowadzone przez młodą panią komisarz, toczy się raczej niemrawo, kuria zatrudnia więc prywatnego detek-

tywa, Bożydara Kluzickiego. Urodzony pechowiec i tym razem nieźle namiesza. Trzymająca w napięciu i pełna 

humoru powieść dla fanów U Pana Boga w ogródku i Ojca Mateusza. 

Aurelie Chien Chow Chine, Gucio się nudzi, Wydawnictwo Debit.
Gucio to mały jednorożec. Taki jak wszystkie. Albo prawie... Jego grzywa zmienia kolor zależnie od tego,                     

co Gucio odczuwa. Dzisiaj Gucio się nudzi. Ma tyle książeczek i zabawek, ale nie wie, czym się zająć. Zobacz, 

jak będzie się bawił dzięki swojej wyobraźni. Seria Uczucia Gucia to cykl historyjek dla najmłodszych, które 

uczą nazywania emocji i panowania nad nimi.
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Kostrzyńskie
przysmaki

CARBONARA
makaron typu spaghetti

2 jajka

40 g sera pecorino

20 g parmezanu

100 g boczku

sól, pieprz

KANAPKI Z AWOKADO 
I JAJKIEM
2 kromki ciemnego chleba

sok z cytryny

jajko

dojrzałe awokado

sól

pieprz

słonecznik

szczypiorek lub zioła do smaku

Jajko ugotować na półmiękko (jeśli chce-

my zapakować kanapki do pracy lub szko-

ły, to gotujemy żółtko na twardo) i odsta-

wić do ostygnięcia. Awokado obrać, od-

dzielić pestkę, pokroić na cienkie plastry, 

skropić sokiem z cytryny. Jajko także po-

kroić. Na kromce chleba ułożyć plasterki 

awokado i jajka, przyprawić solą i pie-

przem. Wierzch posypać słonecznikiem, 

kanapki można także udekorować świe-

żym szczypiorkiem lub doprawić ulubio-

nymi ziołami. 

Smacznego!

N.M.

W dużym garnku wstawić wodę z dodatkiem soli, doprowadzić 

do wrzenia, gotować makaron zgodnie z czasem podanym na 

opakowaniu. Boczek pokroić na małe kawałki i usmażyć na patel-

ni. Jajka roztrzepać, dodać pieprz, starty ser pecorino i parmezan. 

Do ugotowanego, odcedzonego makaronu dodać przygotowany 

sos serowy, podgrzać, a następnie dodać boczek. Przełożyć na ta-

lerz i udekorować odrobiną sera i pieprzu.
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Zwierzaki ze Skałowa
czekają na adopcję!

Wszystkie psy ze schroniska są zaszczepione, odrobaczone, oznakowane i wysterylizowane.

Kontakt w sprawie adopcji: Schronisko dla Zwierząt w Skałowie, tel. 783 552 272.

Pluto

Nr schr. 228/0620

Przyjazny, wesoły pies, potrzebujący codziennych długich spacerów, zabawy i kontaktu z czło-

wiekiem. Pluto uwielbia bieganie na otwartej przestrzeni, uczy się chodzenia na smyczy.

Saba

Nr schr. 487/0919 

Wesoła, wszędobylska suczka uwielbiająca ruch, zabawy i spacery. Saba przychodzi na zawoła-

nie i chodzi na smyczy. Przy pierwszym spotkaniu z nowymi ludźmi jest bardzo nieśmiała, boi się 

i nie chce podejść, jednak gdy tylko kogoś pozna lepiej – nie odstępuje na krok, przytula się. Dla 

Saby szukamy domu z dorosłymi opiekunami, ponieważ suczka bardzo boi się dzieci. Jest też 

zazdrosna o uwagę opiekuna, dlatego mimo, że chętnie bawi się z innymi psami – powinna być 

jedynym psem w domu. Saba toleruje obecność kotów.

Żabol

Nr schr. 178/0320

Uroczy starszy pies, stateczny, spokojny, nie narzucający się, ale bardzo lubiący kontakt z czło-

wiekiem. Żabol toleruje obecność innych zwierząt, potrafi  chodzić na smyczy i reaguje na imię. 

Zachowuje czystość. 

Jeśli zauważysz, że na terenie gminy Kostrzyn biega bezdomny pies, zadzwoń do Zakładu 

Komunalnego w Kostrzynie: tel. 61 8178 070.

Fot. Schronisko w Skałowie
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Strażackie
wydarzenia

Ryszard Kubiak

Prezes ZOMGZOSP RP w Kostrzynie

Fot. OSP Kostrzynn

Wiadomości strażackie z gminy Kostrzyn:

1 sierpnia – usuwanie gniazda owadów błonkoskrzy-

dłych w Kostrzynie.

5 sierpnia – pomoc policji w otwarciu mieszkania                      

w Kostrzynie.

11 sierpnia – usuwanie gniazda owadów błonkoskrzy-

dłych w Tarnowie.

12 sierpnia – gaszenie pożaru stogu ze słomą w Klo-

nach; zabezpieczenie miejsca wypadku na remonto-

wanej trasie DK 92 w Brzeźnie – kierujący samochodem 

osobowym nie zachował ostrożności i uderzył w pry-

zmę piasku, w wyniku czego jedna osoba poszkodowa-

na została przetransportowana do szpitala.

14 sierpnia – zabezpieczenie miejsca wypadku drogo-

wego na ul. Mickiewicza. Samochód osobowy uderzył 

w barierkę zabezpieczającą przy tunelu.

17 sierpnia – usuwanie wiatrołomów z drogi Iwno-

-Wiktorowo.

20 sierpnia – gaszenie pożaru zakładu produkującego 

pelet w Kociałkowej Górce;  usuwanie gniazda owadów 

błonkoskrzydłych w Czerlejnie.

22 sierpnia –  usuwanie gniazda owadów błonko-

skrzydłych w Kostrzynie.

24 sierpnia –  usuwanie gniazda owadów błonko-

skrzydłych w Gułtowach.

29 sierpnia –  usuwanie gniazda owadów błonko-

skrzydłych w Kostrzynie.

31 sierpnia – usuwanie wiatrołomów z drogi Klony-

-Gułtowy; rozpoz nanie zagrożenia przeciekającego da-

chu, spowodowanego przez duże opady deszczu; usu-

wanie gniazda owadów błonkoskrzydłych w Gwiazdo-

wie;  usuwanie gniazda owadów błonkoskrzydłych                 

w Kostrzynie.

Segregujmy odpady – to nic nie kosztuje,                     

a zapewniamy bliskim i sobie czyste powietrze. 

„Zdrowie i bezpieczeństwo”!
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Z kroniki
policyjnej

Rozpoczęcie roku szkolnego.

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego, dzielnicowi KP Ko-

strzyn st.asp. Tomasz Kasprzak, mł.asp. Izabela Adamczak-Hume-

niuk wraz ze spec. d/s nieletnich  asp. Krystianem Michalakiem 

odwiedzili szkoły oraz kontrolowali ich okolice. Policjanci zwracali 

uwagę na wszystkie nieprawidłowe zachowania uczestników               

ruchu drogowego zarówno, kierujących, jak i pieszych. Sprawdza-

my pojazdy, które zatrzymują się przed szkołami: czy nie powodu-

ją zagrożenia bezpieczeństwa oraz czy rodzice prawidłowo prze-

wożą swoje dzieci. 

Oszustwo przy sprzedaży samochodu. 

22 sierpnia mieszkaniec Wrześni został oszukany w trakcie trans-

akcji sprzedaży samochodu marki Audi A4. Kupujący w trakcie 

zawierania umowy kupna-sprzedaży samochodu okazał sprzeda-

jącemu podrobione potwierdzenie przelewu pieniędzy za auto. 

Pokrzywdzony poniósł straty w wysokości 3000 złotych.

Kradzież pojazdu.

W nocy z 24/25 sierpnia doszło do kradzieży Citroena Berlingo               

o wartości 50 000 złotych. Pojazd został skradziony z ul. Wiosny 

Ludów.

Kradzież tablicy rejestracyjnej.

W nocy z 24 na 25 sierpnia w Czerlejnie przy ul. Wiosennej została 

skradziona tablica rejestracyjna z motocykla marki Honda. Straty 

oszacowano na 100 złotych. 

Kradzieże na drona.

W ostatnim czasie na terenie kraju dochodzi do oszustw i kradzie-

ży metodą „na drona”. Przestępstwo polega na wykorzystaniu nie-

uwagi właścicieli posesji. Z reguły przestępców jest dwóch. Pierw-

szy puka do drzwi i prosi o pomoc w odnalezieniu drona, który 

rzekomo spadł na posesję. Drugi natomiast okrada dom z pienię-

dzy i kosztowności.

Nie wpuszczajmy obcych na teren posesji, o podobnych sytu-

acjach informujmy policję.

28 sierpnia odbyła się kolejna akcja poboru krwi. Mimo zaostrzonych rygorów sanitarnych przebiegła ona 

sprawnie. Do akcji przystąpiły 63 osoby, krew oddało 49 osób. W ten sposób pozyskaliśmy 22,05 litry tego 

drogocennego w dzisiejszych czasach surowca. W imieniu organizatorów wszystkim chętnym serdecznie 

dziękujemy.
Kostrzyński Klub HDK 

Fot. KP Kostrzyn
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Turniej siatkówki plażowej za nami!
29 sierpnia na boisku do siatkówki plażowej w Kostrzynie odbył się siódmy 

siatkarski turniej organizowany przez stowarzyszenie Walka Kostrzyn. 

Ostatecznie w rozgrywkach udział wzięło siedem par (jedna nie dotarła na 

turniej), które podzielone zostały na dwie grupy. W grupie A rywalizowali 

Marek Półtorak/Sebastian Rodykow, Szymon Wolniewicz/Damian Tomczak 

i Rafał Andrzejewski/Michał Mróz, natomiast w grupie B Anna Michalska/

Łukasz Pinczuk, Klaudiusz Wojciechowski/Maciej Grzempowski, Jakub 

Gruszczyński/Marcin Słupczyński oraz Dariusz Budasz/Konrad Duczkowski. 

Rozstrzygnięcia grupowe były następujące: grupę A wygrał duet Mróz/An-

drzejewski, a z drugiego miejsca do półfi nału awansowali Półtorak/Rody-

kow, natomiast z grupy B awans z pierwszego miejsca wywalczyli Budasz/

Duczkowski przed Michalską/Pinczukiem (wygrywając w bezpośrednim 

pojedynku 21:20). Zespoły, które zajęły miejsca trzecie i czwarte w grupie 

rozegrały mecze o miejsca V-VII, piąte miejsce w turnieju wywalczył duet 

Wojciechowski/Grzempowski, szóste przypadło parze Wolniewicz/Tom-

czak, a siódme Gruszczyńskiemu/Słupczyńskiemu. W półfi nałach Anna              

Michalska wraz z Łukaszem Pinczukiem pokonali Michała Mroza i Rafała 

Andrzejewskiego 2:1 (10:15, 15:10, 12:10), a Dariusz Budasz z Konrad             

Duczkowskim okazali się lepsi od Marka Półtoraka i Sebastiana Rodykowa 

2:0 (15:10,15:8). W meczu o trzecie miejsce para Mróz/Andrzejewski zwy-

ciężyła nad Półtorakiem i Rodykowem 2:1 (10:15, 15:10, 11:9). W fi nale mie-

liśmy powtórkę z rywalizacji grupowej, jednak tym razem duet Budasz/

Duczkowski dość szybko rozprawił się z Michalską/Pinczukiem, wygrywa-

jąc 2:0 (15:5, 15:6). Po turnieju organizatorzy przystąpili do wręczania                

nagród dla trzech pierwszych par, wyróżniono także MVP turnieju, którą 

została wybrana Anna Michalska. Dziękujemy wszystkim parom za grę                 

w turnieju i gratulujemy zwycięzcom, do zobaczenia za rok!
Łukasz Szał

Fot. A. Adamski
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Podsumowanie lata 2020 Kostrzyńskiego 
Klubu Tenisowego
Kostrzyński Klub Tenisowy, który istnieje od trzech lat, był 

organizatorem czterech turniejów klasyfi kacyjnych Pol-

skiego Związku Tenisowego w czasie kończącego się już 

sezonu letniego. Na początku wakacji na kortach w Glince 

Szlacheckiej zostały rozegrane Mistrzostwa Wielkopolski 

Skrzatów, kategoria chłopców do lat 12. Wśród 24 zawod-

ników dopuszczonych do turnieju najlepszymi skrzatami 

naszego województwa okazali się dwaj bracia trenujący              

w naszym klubie – Ignacy i Sebastian Tejerina. Spotkali się 

we fi nale po pokonaniu w półfi nałach kolegów z Poznania 

– Hugo Rytelewskiego z AZS Poznań i Stasia Allecou z Kor-

towo Tennis Club Poznań.

Kolejne turnieje odbyły się już w drugiej połowie wakacji. 

W świąteczny weekend 15-16 sierpnia do Glinki Szlachec-

kiej zjechały się Skrzatki i Skrzaci z całej Polski na Ogólno-

polski Turniej Klasyfi kacyjny o Puchar Burmistrza Gminy 

Kostrzyn. Wśród chłopców najlepszy okazał się reprezen-

tant gospodarzy, Ignacy Tejerina, który był pierwszy w ry-

walizacji singlowej i deblowej (w parze z kolegą z Warsza-

wy Filipem Kiryłło). Jego młodszy brat Sebastian przegrał             

z nim we fi nale gry podwójnej, grając w parze z kolegą                   

z AZS Poznań Hugo Rytelewskim. Kolejni zawodnicy KKT 

zajęli trzecie miejsca w grze podwójnej – Pola Zborowska 

w parze z Wiktorią Lorek z Piły oraz Jakub Zbierański                            

z Krzysztofem Winiarczykiem (oboje KKT).

Dwa ostatnie turnieje organizowane na kortach w Glince 

Szlacheckiej były Wojewódzkimi Turniejami Klasyfi kacyj-

nymi. Pierwszy, do lat 16, odbył się w przedostatni week-

end sierpnia i został zdominowany przez naszych najstar-

szych zawodników. Reprezentująca nasz klub kadetka 

Roksana Kokocha oraz kadet Adrian Stasiak byli pierwsi                

w grach podwójnych oraz drudzy w grach pojedynczych. 

Drugi turniej wojewódzki był do lat 14 i odbył się w ostatni 

weekend sierpnia. We fi nale chłopców spotkało się dwóch 

zawodników naszego klubu – Marcel Bajołek i Ignacy Teje-

rina, którzy wspólnie byli drudzy w grach podwójnych. 

Trzecie miejsce w turnieju zajął niespodziewanie dziesię-

cioletni Sebastian Tejerina z KKT.

Zawodnicy Kostrzyńskiego Klubu Tenisowego lubią grać  

„u siebie w domu”, w Glince Szlacheckiej, gdzie odnoszą 

spore sukcesy. Jednak KKT jest również godnie przez nich 

reprezentowany poza naszą gminą. Na kortach w Pobie-

dziskach w Mistrzostwach Wielkopolski Kadetek (do lat 16) 

Roksana Kokocha zdobyła brązowy medal, a w Mistrzo-

stwach Wielkopolski Juniorów Adrian Stasiak zdobył srebr-

ny medal. Wyjątkowy turniej ogólnopolski w połowie lipca 

rozegrały nasze skrzaty w Sobocie koło Rokietnicy, gdzie  

w półfi nałach znaleźli się tylko zawodnicy KKT – I miejsce 

zajął Ignacy Tejerina, II miejsce Krzysztof Winiarczyk,                  

a III miejsce zajęli Jakub Zbierański oraz Sebastian Tejerina. 

Dodatkowo Ignacy Tejerina powtórzył ten wynik na turnie-

ju ogólnopolskim rozgrywanym tydzień później w Pobie-

dziskach. Na początku sierpnia również w Pobiedziskach 

Marcel Bajołek był III na Wojewódzkim Turnieju Klasyfi ka-

cyjny do lat 14.

Niewątpliwie kończący się sezon letni był pełen sukcesów 

dla zawodników Kostrzyńskiego Klubu Tenisowego. Mamy 

nadzieję, że utrzymają swoją wysoką formę tenisową                     

w sezonie jesiennym oraz zimowym.

Kostrzyński Klub Tenisowy

Fot. Kostrzyński Klub Tenisowy
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Pomaganie przez bieganie!

Pod takim hasłem odbył się w niedzielę 30 sierpnia bieg „Miejska 

Mila”. Uczestnicy mieli do przebycia dystans 1609 metrów. Trasa 

biegu prowadziła przez teren Parku Dąbrowskiego i garaże wraz                 

z parterem Starego Browaru. Celem imprezy było zebranie środ-

ków na potrzeby Fundacji im. Anny Wierskiej „Dar Szpiku” na rzecz 

pomocy dzieciom z oddziału onkologii.

Nasze dwie sztafety zajęły odpowiednio 11. (Monika Szał, Jowita 

Kruczkowska-Otto, Marcin Otto, Marek Bogusz, Grzegorz Bana-

szak) i 26. (Paweł Kielan, Dominik Formanek, Joanna Walkowiak, 

Alicja Ławiak, Łukasz Szał) miejsca na 50 startujących ekip.

Łukasz Szał

Piłka w grze – emocje na gminnych boiskach

Pierwszy gwizdek, zwiastujący powrót na boisko dla piłkarzy ko-

strzyńskiej Lechii do piątoligowych zmagań, miał miejsce 1 sierp-

nia w Kostrzynie, kiedy to „Lechiści” podejmowali Błękitnych 

Wronki. Mecz zakończył się jednobramkowym remisem. W kolej-

nych spotkaniach Lechia uznała wyższość Wełny Skoki (2-3), Spar-

ty Złotów (0-2) oraz Sparty Szamotuły (1-4) a także wywalczyła 

dwa punkty w starciach z kolejną Spartą tym razem w Obornikach 

(0-0) oraz Polonią Chodzież (0-0). Lechia z trzema oczkami na kon-

cie zajmuje 17. miejsce z bilansem bramek 4-10. Pierwsze zwycię-

stwo piłkarze z Kostrzyna odnotowali w Pucharze Polski, pokonu-

jąc w rzutach karnych Wiarę Lecha 3-2 (w meczu padł remis 0-0).

Zdecydowanie lepiej radzą sobie drużyny z gminy. Maratończyk 

Brzeźno po czterech spotkaniach w Klasie A Proton gr. wielkopol-

skiej III piastuje fotel lidera z 10 oczkami na koncie i bilansem 

bramkowym 14-5 zdobytym w meczach GKS-em Golęczewo               

(6-1), Piastem Łubowo (4-1), KS-em Fałkowo (2-1) oraz Błękitnymi 

Owińska (2-2). Choć Maratończyk pożegnał się z Pucharem Polski 

po starciu z Meblorzem Swarzędz, przegranym 3-5, to wcześniej 

pokonał wysoko Rożnovię Rożnowo 5-1. 

Z kolei Gułtowski GKS plasuje się na czwartym miejscu w tabeli                

z ośmioma punktami na koncie oraz stosunkiem bramek 7-4. Po-

dobnie jak drużyny z Brzeźna w lidze nikt nie zdołał jeszcze za-

wodników z Gułtów pokonać. Rywalizacje z udziałem GKS-u koń-

czyły się dwukrotnie po myśli piłkarzy z naszej gminy (3-1 z LKS-

-em Kicin, 2-1 z Liderem Szczytniki Czerniejewskie) oraz dwukrot-

nie remisami (1-1 z Jadwiżańskim KS-em z Poznania oraz                               

1-1 z Tornadem Tarnowo).
Łukasz Szał

Kostrzyńscy kolarze znów na podium!

W niedzielę 30 sierpnia trójka zawodników Walki Kostrzyn: Michał 

Wawer, Marcin Burchacki oraz Adam Wiśniewski udali się do miej-

scowości Mchy, gdzie odbył się kolejny etap Solid Mtb Maraton.

Michał oraz Marcin wystartowali na dystansie MEGA (37 km), na-

tomiast Adam zmierzył się z dystansem MINI (26 km). Na duże 

słowa uznania zasługuje Marcin, który na wspomnianym dystan-

sie uplasował się na drugim miejscu open, dającym mu również 

tę samą lokatę w kategorii wiekowej.

Wysoką pozycje zajął również Michał, kończąc zawody na 12. po-

zycji open i 7. w kategorii wiekowej.

Kolejne podium w wspomnianym cyklu zaliczył Adam, tym razem 

uplasował się na 2. miejscu w kategorii wiekowej, zajmując rów-

nocześnie 13. pozycję open.

Jak widać mimo trudnego sezonu, forma naszych zawodników 

jest bardzo wysoka i możemy liczyć na kolejne dobre starty Wal-

kowych kolarzy!
Arkadiusz Adamski

Fot. B. Bogusz

Fot. GKS Gułtowy

Fot. Walka Kostrzyn
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OGŁOSZENIA DROBNE

- Sprzedam kserokopiarkę KYOCERA, 

stan b.dobry. Cena do uzgodnienia. 

Tel. 608 316 050

- Masz problem z komputerem, in-

ternetem,  zadzwoń 605 233 576 - 

www.  vip-tech.pl,

- Mgr fi lologii angielskiej i niemiec-

kiej udzieli korepetycji na wszystkich 

poziomach nauczania. Możliwość 

nauki również on-line. Tel. 512 586 

533

- Mgr pedagogiki z ponad 10-letnim 

doświadczeniem udzieli korepetycji 

z języka angielskiego oraz niemiec-

kiego, tel. 799 036 661

- Sprzedam kocioł grzewczy na eko-

groszek 24 kW. Tel. 608 316 050

- Oddam za darmo komplet wypo-

czynkowy 3+2+1, stan dobry, skóra, 

kolor brązowy. Tel. 608 316 050

- Sprzedam komplet kół zimowych 

do KIA Sorento, stan b.dobry. Tel. 608 

316 050

- Scandicsofa - producent mebli tapi-

cerowanych z Kostrzyna poszukuje 

do pracy: szwaczki/krawcowe. Miej-

sce pracy Kostrzyn. Oferujemy atrak-

cyjne warunki zatrudnienia. Prosimy 

o kontakt pod numerem: 664 136 

345

Rafał Wagner z kolejnymi sukcesami!

Rafał Wagner jest już znany czytelnikom Kostrzyńskiego „ABC” z sukcesów 

związanych z modelarstwem. Tym razem Kostrzyniak zawitał na 85. Mi-

strzostwa Polski w Podlodowie, gdzie w klasie F1A drużynowo wywalczył 

złoty medal! Smaczku dodaje fakt, że Rafał osiągnął najlepszy wynik z całej 

drużyny z klubu AERO w Środzie Wielkopolskiej, którego członkami są rów-

nież Rafał Oporowski oraz Robert Izban. Gratulujemy!
Łukasz Szał

Bieg Słodka Mila Sanniki do 31 września!

Uwaga: wydłużamy nasz wirtualny bieg do 31 września! Kto jeszcze nie zdążył przez wakacje przebiec minimum 1,6 kilometra i dołożyć 

charytatywnej cegiełki, by pomóc Krzysiowi Orlikowskiemu, wciąż ma na to czas! Pobiegnij, przejdź albo przejedź rowerem, hulajnogą 

lub rolkami i pomóż! Więcej szczegółów na www.kurdeszowazadyszka.pl.
Łukasz Szał

Fot. Aeroklub Poznański
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