


2



3

Słowem
wstępu

Fot. C. Szczepanik

Natalia Majchrzak

Redaktor naczelna

Szczęśliwi czasu nie liczą. Podobno. W każdym powiedzeniu jest jednak ja-

kieś małe ziarno prawdy, więc zapewne także i w tym. Na pewno czas upły-

wa szczęśliwym przyjemniej, a każdą okrągłą rocznicę świętują z radością, 

patrząc bez obaw w przyszłość. Tak też jest z czasopismem, które mają Pań-

stwo właśnie w ręku. Dokładnie miesiąc temu, w styczniu 2021 roku, mó-

wiąc potocznie: stuknęła nam 30!

30 lat obecności „Kostrzyńskiego ABC” na naszym rynku wydawniczym to 

powód do prawdziwej dumy. Bo choć w różnych formach, formatach, sza-

tach grafi cznych, przygotowywane za pomocą różnorodnych technologii             

i pod opieką wielu osób, na przestrzeni tych wszystkich lat pozostaliśmy 

wierni jednej, kluczowej idei: informowania naszych Czytelników o tym, co 

dzieje się w gminie. Inwestycje, wydarzenia kulturalne i sportowe, propo-

zycje spędzania wolnego czasu dla młodszych i starszych, działalność                 

instytucji, grup i stowarzyszeń, najważniejsze informacje urzędowe i nie 

tylko, historia gminy oraz jej mieszkańców – to wszystko i wiele więcej po-

jawiało się na kartach naszego miesięcznika. A choć mogę mówić jedynie 

w swoim imieniu i na podstawie zaledwie ostatnich kilku lat, jestem prze-

konana, że każdy, kto kiedykolwiek pracował nad nowym numerem „Ko-

strzyńskiego ABC”, poświęcił mu wiele czasu, uwagi i wykorzystał maksy-

malnie swoje umiejętności, aby rzetelnie, ciekawie i przystępnie przygoto-

wać materiał i przekazać go Państwu w interesującej formie. Osobiście 

mogę tylko powiedzieć, że niesamowicie redaguje się czasopismo z tak 

długą historią, nie tylko z uwagi na to, że nasze „ABC” jest właściwie starsze 

ode mnie, ale przede wszystkim dzięki ogromnej bazie doświadczeń, które 

zebrano przez te wszystkie lata. Jubilatowi życzymy oczywiście kolejnych 

30, 50, a nawet i 100 lat – oraz wiernych Czytelników, dokładnie takich jak 

Państwo!

2021 rok to nie tylko nasza redakcyjna rocznica, ale także duży jubileusz 

samego Kostrzyna – w tym roku obchodzimy 770-lecie nadania Kostrzyno-

wi praw miejskich. Nie wiadomo jeszcze, w jakich warunkach data ta bę-

dzie celebrowana, ale nie ulega wątpliwości, że jest się z czego cieszyć. Z tej 

okazji przygotowaliśmy dla Państwa cykl artykułów, który rozpoczynamy 

w tym miesiącu od poetyckiej nuty... Zaciekawieni? Zachęcam do zajrzenia 

na stronę 20!

Tak się zdarzyło, że lutowy numer niejako, zupełnie nieplanowanie, stał się 

przestrzenią dla poetyckich zmagań kostrzyniaków, którzy z różnych okazji 

postanowili pochwalić się swoimi rymami, może od jakiegoś już czasu cho-

wanymi w przysłowiowej szufl adzie. Poza utworem przygotowanym z oka-

zji 770-lecia Kostrzyna, mamy też dla Państwa małe „okienko z poezją”                      

z okazji naszego jubileuszu, drobny wiersz o naszych zwierzęcych przyja-

cielach zimą, a także dwa tytuły należące do laureautów konkursu walen-

tynkowego. Choć sama miłość ma wiele barw i postaci, nasi kostrzyńscy 

poeci postanowili pochwalić się swoją refl eksją nad miłością romantyczną 

i to właśnie w wierszowanyym wydaniu. Oczywiście zachęcamy do prze-

czytania!
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K.M.

Kostrzyńskie 
aktualności

Fot. Nasz Głos Poznański

Fot. Ł. Szał

Fot. R. Malczewski

Niezwykła data Dnia Babci
Będące już wieloletnią tradycją w naszym kraju obchody Dnia Babci, tradycyjnie                              

w dniu wspomnienia św. Agnieszki, w tym roku przypadły 21. dnia miesiąca stycznia                 

w 2021 roku i w XXI wieku. Niech ta niezwykła zbieżność dat w kalendarzu będzie dobrą 

wróżbą na przyszłość, nie tylko dla cieszących się w tym dniu życzeniami babć, ale także 

wszystkich dziadków, swoje święto obchodzących dzień później.

„Nasz Głos Poznański” o Kostrzynie
Ukazujący się już od kilku lat bezpłatny dwutygodnik mieszkańców Poznania i okolic               

w numerze z 18 stycznia 2021 roku na 16 stronach zamieścił, tak jak zawsze, wiadomości 

z wielu gmin powiatu poznańskiego. Miło nam, że na czterech stronach znalazł się                  

bogato ilustrowany zdjęciami zestaw wiadomości z gminy Kostrzyn. Pokazano m.in. jak 

w latach 2014-2021 wzrastał budżet naszej gminy oraz jakie inwestycje będą realizowa-

ne w najbliższym czasie w Kostrzynie, Siekierkach Wielkich czy Gułtowach. Znalazło się 

też zaproszenie do udziału w konkursie fotografi cznym „Kostrzyńskie pory roku”. Redak-

torem naczelnym „Naszego Głosu Poznańskiego” jest Sławomir Lechna, któremu dzięku-

jemy za promocję naszej gminy.

Rok pamiętnych rocznic kostrzyńskich
Bieżący 2021 rok obfi tować będzie w szereg ważnych dla naszej gminy rocznic. Przed              

30 laty, tj. w styczniu 1991 roku, ukazał się pierwszy numer miesięcznika „Kostrzyńskie 

ABC”. Aktualny numer 357 wpisuje się w tę bogatą w treści tradycję. W maju świętować 

będzie swoje 100-lecie Przedszkole Miejskie, którego początkiem była założona                                 

w 1921 roku Ochronka Sióstr Służebniczek w Kostrzynie. We wrześniu minie 160 lat od 

powstania pierwszej w naszej gminie Ochronki w Iwnie w 1861 roku pod patronatem    

hr. Mielżyńskiej. Najdostojniejszą z rocznic będzie przypadające w listopadzie 770-lecie 

nadania Kostrzynowi praw miejskich w 1251 roku.

Niech Opatrzność czuwa!
Na kilku domach w centrum Kostrzyna, na ich frontowej elewacji zachował się wykona-

ny w tynku element architektoniczny zwany przez naszych przodków „Okiem Opatrzno-

ści”. Przedstawia on oko umieszczone w tradycyjnym promienistym trójkącie. Symbol 

ten oznacza wezwanie „niech moc Boża czuwa nad tym domem i jego mieszkańcami”. 

Widnieje on na kamienicach w Rynku pod nr 4 oraz nr 9, a także na domach przy                            

ul. Kościuszki nr 27 oraz Mickiewicza nr 17, a niegdyś przy ul. Średzkiej nr 3. 

Apel do miłośników przyrody
Jedna z naszych mieszkanek poetycko apeluje: pomóżmy współmieszkańcom naszych 

miast i wsi!

Kiedy w ciepłym domu

zajadasz przysmaki,

za oknami często

głodne marzną ptaki…

A pieski z podwórka 

marzną w kiepskiej budzie

i myślą - jak ciepło

w domu mają ludzie…

I kotom bezdomnym 

nie łatwo gdy zima 

im też trzeba pomóc 

mroźne dni przetrzymać!

Fot. K. Matysek
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Wiadomości  
gminne

Korzystaj z platformy

eurzad.kostrzyn.wlkp.pl!

Zaloguj się za pomocą profi lu zaufanego lub                  

e-dowodu i załatwiaj sprawy w urzędzie, nie wy-

chodząc z domu! Przez platformę złożysz wnio-

ski podatkowe: o zwrot/zaliczenie na poczet/za-

księgowanie nadpłaty podatku, umorzenie po-

datku, o odroczenie terminu płatności podatku/

zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwło-

kę; wnioski z zakresu zagospodarowania prze-

strzennego i dotyczące nieruchomości: ustalenie 

numeru porządkowego budynku, wypis, wyrys                

z miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego, przedłużenie umowy na dzierżawę 

gruntu, wydanie zaświadczenia dotyczącego 

przeznaczenia działek w planie zagospodarowa-

nia przestrzennego lub w studium uwarunko-

wań i kierunków zagospodarowania przestrzen-

nego gminy Kostrzyn, wykup mieszkania komu-

nalnego; a także o: dostęp do informacji o środo-

wisku i jego ochronie, udostępnienie informacji 

publicznej.

Możesz także złożyć deklarację na podatek leśny, 

rolny i od nieruchomości oraz od środków trans-

portu.

Przez platformę opłacisz także podatki od grun-

tów i nieruchomości oraz od środków transpor-

tu!

Dzięki stronie eurzad.kostrzyn.wlkp.pl złożysz 

także wniosek CEiDG, o wydanie dowodu osobi-

stego czy 500+, a także sprawdzisz swoje punkty 

karne czy termin ważności dokumentów tożsa-

mości.
Łukasz Szał

Fot. Ł. Szał
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Fot. W. Kukuła

Fot. S. Matysek

Na ul. Kórnickiej będzie bezpieczniej!

Oświetlenie na ul. Kórnickiej na odcinku od torów i ul. Warszaw-

skiej od przejazdu do Półwiejskiej jest już gotowe. Dodatkowo 

doświetlone zostało skrzyżowanie Poznańska/Półwiejska. I jest 

bezpieczniej. Inwestycja zrealizowana z wspólnej inicjatywy Rad-

nych Grzegorza Banaszaka, Beaty Jankowiak, Ryszarda Kubiaka, 

Mikołaja Stasinskiego i Artura Wojciechowskiego. Wartość zada-

nia to ponad 80 tysięcy złotych.
UM Kostrzyn

Oświetlenie na ul. Słonecznej w Czerlejnku!

Dobiegły końca prace związane z budową oświetlenia na ul. Sło-

necznej w Czerlejnku. Wraz z ulicą oświetlone zostały ważne stra-

tegicznie miejsca naszej gminy, tj. stacja uzdatniania wody                             

w Czerlejnku wraz z tzw. strefą ochrony ujęcia wody. O inwestycje 

zabiegali w imieniu mieszkańców Sołtys Sołectwa Czerlejnko Wal-

demar Kukuła wraz z Radą Sołecką i Radną Beatą Knopkiewicz.
Łukasz Szał

Prace na ul. Miłosza w Kostrzynie!

Postępują prace związane z budową ul. Miłosza. W ramach inwe-

stycji, związanej z budową dróg dojazdowych do tunelu kolejo-

wego, ul. Miłosza zyska nową jezdnię z kostki betonowej z proga-

mi zwalniającymi oraz ścieżkę pieszo-rowerową. Po zakończeniu 

prac na tej ulicy wykonawca przystąpi do budowy ulicy Nad Stru-

mieniem, która zostanie wykonana jeszcze w tym roku.
Łukasz Szał

Kolejne prace wykonane w ul. Pałacowej w Gułtowach!

W ramach inwestycji prowadzonej na ul. Pałacowej w Gułtowach 

obecnie powstaje nowa nawierzchnia z kostki brukowej. Wcze-

śniej powstały już chodniki, utwardzone zostały także miejsca 

postojowe oraz wjazdy na posesje. Wykonawca wykona również 

odtworzenie i wyczyszczenie zbiornika wodnego, który będzie 

elementem odwodnienia drogi. Wartość zadania to 417 000 zło-

tych.
Łukasz Szał

Fot. AC Media

Fot. Ł. Szał
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Fot. M. Matuszewski

W ul. Ignacewo budują chodnik!

Trwa budowa chodnika wzdłuż ul. Ignacewo w Kostrzynie. Inwe-

stycja wykonywana jest zgodnie z wnioskiem Radnej Rady Miej-

skiej Beaty Jankowiak. Budowa chodnika ma na celu zwiększenie 

bezpieczeństwa mieszkańców tej części Kostrzyna.
Marcin Matuszewski

Kontrole dot. spalania niezgodnego z przepisami opału

Pracownicy UM w Kostrzynie wraz z dzielnicowymi KP Kostrzyn 

nadal otrzymują zgłoszenia dot. spalania opału niezgodnego                    

z przepisami, czego efektem są kolejne kontrole. Osoby kontrolo-

wane są zobowiązane w ciągu 7 dni dostarczyć do UM w Kostrzy-

nie oświadczenia dot. stosowanego opału wraz z dokumentami 

zakupu i jakości.
Agata Bilska

Kostrzyn obchodzi 770-lecie nadania praw miejskich

Kostrzyn został lokowany na prawie magdeburskim 11 listopada 

1251 roku przez księcia Przemysła I na Zamku w Pobiedziskach.                

W tym roku przypada więc rocznica 770-lecia nadania praw miej-

skich naszemu miastu. W związku z tym planowane jest wiele wy-

darzeń o charakterze kulturalnym oraz inwestycji, mających przy-

pomnieć o jednej z najstarszych lokacji w naszym kraju. O szcze-

gółach będziemy Państwa na bieżąco informować na łamach 

miesięcznika.
Łukasz Szał

Apel o niewchodzenie na zamarznięte zbiorniki wodne!

Wraz z pojawieniem się kolejnych przymrozków w naszej gminie, 

a w związku z tym pokrywy lodowej na zbiornikach wodnych, 

zwiększa się ryzyko utonięć podczas wchodzenia „na lód” i poru-

szania się po zamarzniętych akwenach, spowodowanych nie-

ostrożnością lub brakiem zdrowego rozsądku. Niebezpieczeń-

stwo to jest jeszcze większe tam, gdzie lód jest cienki, bardziej 

kruchy i niejednolity. W związku z powyższym zwracamy się do 

Państwa z apelem o niewchodzenie na zamarznięte zbiorniki 

wodne! Wspólnie zadbajmy o nasze bezpieczeństwo!
UM Kostrzyn

Graf. Ł. Szał

Fot. T. Kasprzak

Graf. Ł. Szał
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Rekrutacja 2021/2022 – kryteria i harmonogram naboru

Burmistrz Gminy Kostrzyn informuje o harmonogramie rekrutacji oraz                    

o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do                     

publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Kostrzyn.

Rodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola, danego 

oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej składają na ko-

lejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolne-

go w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole 

podstawowej, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia po-

stępowania rekrutacyjnego.

Harmonogram rekrutacji określony został Zarządzeniem Nr 339/2021 Bur-

mistrza Gminy Kostrzyn z 25 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia har-

monogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowa-

niu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkola oraz klas 

pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kostrzyn.

W myśl przepisów Prawa oświatowego określonych w art. 131 ust. 1, do 

przedszkola/oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci zamieszkałe 

na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż 

liczba miejsc w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące 

kryteria ustawowe: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność 

kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełno-

sprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa 

kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandy-

data pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu przed-

szkole/oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami brane są 

pod uwagę kryteria określone przez Radę Miejską Gminy Kostrzyn, które 

wymienione zostały w Uchwale Nr XLI/351/2018 z 25 stycznia 2018 roku                  

w sprawie określenia kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym             

do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych 

szkołach podstawowych oraz do klasy pierwszej publicznych szkół podsta-

wowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kostrzyn i ich war-

tości punktowej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz do-

kumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyj-

muje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe    

w tym obwodzie. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły 

podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępo-

wania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dys-

ponuje wolnymi miejscami. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjne-

go brane są pod uwagę kryteria określone przez Radę Miejską Gminy Ko-

strzyn w powyższej Uchwale. Więcej szczegółów na stronie internetowej 

Urzędu Miejskiego w Kostrzynie – www.kostrzyn.wlkp.pl.
Paulina Bankiewicz

Informacja dotycząca opłaty rocznej

Urząd Miejski w Kostrzynie informuje,                           

że opłata roczna za 2021 roku z tytułu prze-

kształcenia prawa użytkowania wieczystego 

w prawo własności jest płatna w terminie do 

dnia 31 marca 2021 roku na indywidualne 

konto użytkownika. Jednocześnie Urząd 

przypomina o możliwości wniesienia jedno-

razowej opłaty przekształceniowej za pozo-

stały okres użytkowania, tj. 18 lat, z ustaloną 

zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Gminy              

Kostrzyn 60% bonifi katą.

Szczegółowe informacje: rolnictwo@kostrzyn.

wlkp.pl, tel. 618178565 wew. 23.

Halina Strachowska

Graf. K. Adamska
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Mieszkańcu Gminy Kostrzyn, czy wiesz, że możesz                      

wymienić swój stary piec?

Informujemy, że dotację na wymianę pieca nieekologiczne-

go można uzyskać z następujących źródeł:

- z budżetu gminy Kostrzyn – nabór wniosków będzie trwać 

od 16 marca 2021 roku do 30 marca 2021 roku. O szczegó-

łach naboru na rok 2021 będziemy Państwa informować na 

naszej stronie internetowej oraz na profi lu FB. Koszty ponie-

sione przed podpisaniem ewentualnej umowy z Gminą Ko-

strzy nie będą refundowane,

- z budżetu Starostwa Poznańskiego – nabór wniosków bę-

dzie trwać od 8 lutego 2021 roku do 28 lutego 2021 roku,

- z Programu Czyste Powietrze – nabór organizowany przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej.

Program przewiduje również dofi nansowania m.in. na: wy-

mianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) 

oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wy-

magania programu, docieplenie przegród budynku, wymia-

nę stolarki okiennej i drzwiowej, instalację odnawialnych 

źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowolta-

icznej), montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Obecnie jest możliwość zdalnej, telefonicznej konsultacji                 

z Krystianem Marganem, który jest przedstawicielem Metro-

polii Poznań, pod numerem telefonu 786 102 022.

Zgodnie z uchwałą antysmogową w Wielkopolsce kotły po-

zaklasowe, które były uruchomione przed 1 maja 2018 roku, 

muszą zostać wymienione do 1 stycznia 2024 roku, a kotły               

3 i 4 klasy należy wymienić do 1 stycznia 2028 roku. Miejsco-

we ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki, kozy) podlega-

ją wymianie do 1 stycznia 2026 roku. Kto nie wymieni kotła  

w terminie określonym w „uchwale”, podlega karze grzywny 

do wysokości 5000 zł, zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń. 

Na wymianę kotłów można uzyskać dotację.

Agata Stoińska, Martyna Kistowska

Podsumowanie Programu na dofi nansowanie likwidacji źródła niskiej emisji                

i zastąpienie ich rozwiązaniami proekologicznymi

Zgodnie z uchwałą nr V/52/2019 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z 7 lutego                            

2019 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu 

Gminy Kostrzyn na dofi nansowanie likwidacji źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich 

rozwiązaniami proekologicznymi, zmieniona Uchwałą nr XVIII/164/2020 Rady Miej-

skiej Gminy Kostrzyn z 13 stycznia 2020 roku, Urząd Miejski w Kostrzynie rozpatrzył 

95 wniosków o przyznanie dotacji, z czego 81 wniosków otrzymało pozytywną oce-

nę formalną. Podpisano 81 wniosków o przyznanie dotacji, a ostatecznie złożono 79 

wniosków o rozliczenie dotacji. Wszystkie wnioski zakwalifi kowano do udzielenia 

dotacji. Suma udzielonej dotacji z budżetu gminy Kostrzyn wyniosła 394 697,75 zł, 

w tym 77 wnioskodawców uzyskało 5 000,00 zł dotacji (maksymalna wartość dota-

cji), a 2 wnioskodawców uzyskało mniejszą kwotę – 80% kosztów kwalifi kowanych. 

Nieekologiczne piece zostały wymienione na: piece na paliwo stałe (5. klasy oraz 

posiadające ecodesign): 40, piece gazowe: 33, piece elektryczne: 2, pompy ciepła:                      

4. Ogółem w Kostrzynie wymieniono 46 pieców, a na terenie gminy 33.

Jak informuje Urząd Miejski, w roku 2021 można również ubiegać się o dofi nanso-

wanie na wymianę pieców niespełnia-

jących wymagań ekologicznych (na 

paliwa stałe). Koszty poniesione przed 

podpisaniem ewentualnej umowy                        

z Gminą Kostrzyn, nie będą refundowa-

ne. Nabór wniosków będzie trwać                  

od 16 marca 2021 do 30 marca 2021.                

O szczegółach naboru na rok 2021 bę-

dziemy Państwa informować w kolej-

nych numerach.
Martyna Kistowska

Graf. Ł. Szał

Graf. UM Kostrzyn
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Fot. Ł. Szał

Konkurs Fotografi czny „Kostrzyńskie Cztery 

Pory Roku!”

Zapraszamy do udziału w konkursie fotografi cz-

nym „Kostrzyńskie Cztery Pory Roku!”. Nagroda 

główna w każdej kategorii to polaroid!

Tematem konkursu są krajobrazy gminy Ko-

strzyn i zdjęcia sytuacyjne. Celem konkursu jest 

przedstawienie uroków naszej gminy w ciągu 

roku. Konkurs podzielony jest na cztery katego-

rie: Wiosna, Lato, Jesień, Zima. Zdjęcia należy 

dostarczać:

1 kategoria – „Zima” do 15 marca 2021 roku,

2 kategoria – „Wiosna” do 14 czerwca 2021 roku,

3 kategoria – „Lato” Kostrzyn do 13 września 

2021 roku,

4 kategoria – „Jesień” Kostrzyn do 13 grudnia 

2021 roku.

Czekamy na Państwa zgłoszenia! 
UM Kostrzyn

Nasadzenia w gminie Kostrzyn

Jest wiele czynników, wpływających na popra-

wę jakości życia mieszkańców. Niewątpliwe jed-

nym z nich są nowe nasadzenia drzew i krze-

wów. W zeszłym roku nowe drzewa pojawiły się 

głównie w Kostrzynie. Były to nasadzenia kom-

pensacyjne, jak i te w ramach inwestycji – zielo-

ne pasy wzdłuż nowobudowanych ulic. W roku 

2020 w Kostrzynie zostało posadzonych                        

290 drzew, 1466 krzewów, 3967 róż okrywo-

wych oraz 1694 bylin.

Nowe nasadzenia pojawiły się na ulicach: Krzy-

woustego – 61 klony polne oraz 400 róż okry-

wowych, Powstańców Wielkopolskich – 33 ja-

rząby szwedzkie, Poznańskiej – 6 klonów w od-

mianie Globosum oraz 60 krzewów – irga 

szwedzka, Wyszyńskiego i Liliowej – w ramach 

inwestycji posadzono łącznie 178 drzew, są to 

grusza drobnoowocowa oraz grab w formie ko-

lumnowej, 1329 krzewów: berberysów i dereni, 

3327 róż oraz 1694 liliowce w kolorze żółtym. 

Przy placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 

zostało posadzonych 12 klonów polnych, nato-

miast przy ulicy Wrzesińskiej, przy skrzyżowaniu 

z ul. Krzywoustego, została założona rabata                     

z różami uzupełnionymi lawendą w ilości                     

240 sztuk.

Pamiętajmy! Drzewa odgrywają ogromną rolę 

w środowisku, w którym żyjemy. Poprzez po-

chłanianie dwutlenku węgla poprawiają skład 

powietrza. Sadzenie drzew przynosi wiele ko-

rzyści: drzewa są środowiskiem życia wielu 

zwierząt, oczyszczają powietrze z toksycznych 

gazów i pyłów, zatrzymują wody opadowe, 

wzbogacają powietrze o substancje lotne, chro-

nią przed hałasem, urządzone tereny zadrze-

wione obniżają poziom stresu i agresji, wpływa-

ją na poprawę stanu zdrowia.
Anna Czubak

Graf. Ł. Szał
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Zostań turystą w swojej gminie – odwiedź Brzeźno!

W tym miesiącu zabieramy Państwa do Brzeźna – miej-

scowości leżącej dziesięć kilometrów na wschód od Ko-

strzyna, której historia sięga 1338 roku, a z której to oko-

lic źródła swe bierze rzeka Cybina. Brzeźno znane jest 

mieszkańcom naszej gminy przede wszystkim z istnieją-

cej już ponad 100 lat szkoły, Ochotniczej Straży Pożarnej, 

ale także z klubu PKS „Maratończyk” oraz Koła Gospodyń 

Wiejskich.

Swoją nazwę Brzeźno zawdzięcza oczywiście brzozie, 

gdyż w momencie powstania miejscowości to właśnie te 

drzewa rosły w pobliżu jej lokacji. Pierwotnie miejsco-

wość nazywana była Brzezie lub Brzyzno. Wieś należała 

do poznańskich kawalerów św. Jana Jerozolimskiego,                

a w 1749 roku ówczesny właściciel Brzeźna Antoni Krzyc-

ki sprowadził na te tereny osadników z Niemiec i Holan-

dii, zwanych Olędrami. To właśnie pozostałością po tych 

osadnikach są znajdujące się za szkołą pozostałości 

cmentarza ewangelickiego, który funkcjonował w Brzeź-

nie do wybuchu I wojny światowej. We wsi tuż przy po-

zostałościach nekropolii znajdziemy pomnik przyrody – 

lipę z 1749 roku. 

Najnowsza historia Brzeźna związana jest przede wszyst-

kim ze szkołą, która istnieje od 1918 roku. Budynek przy 

ul. Długiej 5, w którym aktualnie znajduje się szkoła, po-

chodzi z 1967 roku. Szkoła Podstawowa im. Jana Brze-

chwy w Brzeźnie cztery lata temu zyskała nowe boisko 

wielofunkcyjne, które służy nie tylko uczniom, ale także 

lokalnej społeczności.

Będąc przy sporcie nie sposób nie wspomnieć o klubie 

piłkarskim PKS „Maratończyk” Brzeźno, działającym                    

już 21 lat. Jednym z założycieli tej organizacji sportowej 

jest Jerzy Barczak, obecny prezes klubu oraz laureat Na-

grody Rycerza Kostro z 2018 roku. Maratończyk swoje 

mecze w klasie A rozgrywa na swoim stadionie przy                   

ul. Długiej 9. Od 2019 roku w Brzeźnie działa także                  

Akademia Piłkarska Maratończyk, która prowadzi zajęcia 

treningowe dla dzieci od czterech do trzynastu lat.

Od lipca 1945 roku na terenie Brzeźna działa także 

Ochotnicza Straż Pożarna, mieszcząca swoją siedzibę                

w budynku po termomodernizacji oraz ubiegłorocznym 

remoncie przy ul. Długiej 1. W skład OSP Brzeźno wcho-

dzi 32 członków, z czego 17 druhów może brać udział                

w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Do dyspozycji dru-

hów z Brzeźna jest zakupiony w ubiegłym roku nowy 

pojazd ratowniczo-gaśniczy: Mercedes-Benz Atego.

Kolejną jednostką działającą na terenie wsi jest Koło Go-

spodyń Wiejskich, istniejące od 1964 roku. Obecnie koło 

skupia w swoich szeregach 34 członkiń, mieszkających 

nie tylko na terenie Brzeźna, ale także w najbliższej oko-

licy. Koło zajmuje się głównie przygotowywaniem jedze-

nia (w tym gotowaniem i pieczeniem), a wyrobów moż-

na próbować na każdej imprezie w Brzeźnie, przy której 

organizacji panie zawsze chętnie pomagają.

W Brzeźnie przy ul. Brzozowej znajduje się prywatny 

Ogród Botaniczny „Elżbietówka” (możliwość zwiedzania 

przy wcześniejszym kontakcie telefonicznym). W ogro-

dzie prowadzonym przez prezes Stowarzyszenia „Rosa 

Mundi” Elżbietę Guzikowską-Konopińską podziwiać 

można aż 207 odmian lilaków (bzów), rosarium, ogród 

japoński, magnolie czy kaliny, a także okazałe lapidarium 

– muzealny zbiór kamieni. Kilka lat temu materiał o ogro-

dzie został wyemitowany w programie „Maja w Ogro-

dzie” w jednej z prywatnych telewizji.
Łukasz Szał

Na podstawie: 

Ludwiczak J., Wieś, której historia sięga 1338 roku, Info-

kostrzyn.pl, 2020, (dostęp online: 09.02.2021).

Matysek K., Przewodnik po Kostrzynie i okolicach, Gmina 

Kostrzyn, 2012.

Pawlicka D., „Elżbietówka”, rajski ogród Wielkopolski, 

działa już od 20 lat, Głos Wielkopolski, 2015, (dostęp on-

line: 09.02.2021).

Fot. M. Kemnitz

Fot. Ł. Szał

Fot. OSP Brzeźno
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Ogłoszenie
Burmistrz Gminy Kostrzyn ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej                      

w Czerlejnie oznaczonej w ewidencji gruntów: nr 162/2 obr. Czerlejno, gmina Kostrzyn, powiat poznański,                

woj. wielkopolskie o powierzchni 4169 m
2

, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1F/00025394/3.

Nieruchomość niezabudowana, nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, a na pod-

stawie danych z ewidencji gruntów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartografi cznego w Po-

znaniu stanowi teren RIVa – grunty orne.

Nieruchomość położona jest w południowej części wsi Czerlejno. Niezabudowana, aktualnie w dzierżawie, wy-

korzystywana rolniczo. Ukształtowanie terenu płaskie, o kształcie trójkąta. W bezpośrednim sąsiedztwie drogi 

publiczne – ul. Kleszczewska oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Bezpośredni dostęp do drogi pu-

blicznej – ul. Kleszczewska. Najbliższe otoczenie stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

wolno stojącej. Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Studium uwa-

runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej jednorodzinnej – ekstensywnej (symbol MN2). Powyższe potwierdzone zostało pismem nr ZP.6727.2.71.2021.

PM z dnia 5 2020 r.

Burmistrz Gminy Kostrzyn wydał również decyzję o warunkach zabudowy nr 175/2019 z dnia 18 listopada 

2019 r., dla inwestycji polegającej na budowie 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących             

na działce nr ewid. 162/2 obręb Czerlejno,  gm. Kostrzyn. Decyzja do wglądu w siedzibie urzędu.

Cena wywoławcza wynosi: 330 000,00 zł netto. Wadium wynosi: 16 500,00 zł. Minimalne postąpienie wynosi:                

3 300,00 zł.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości opisanej powyżej odbędzie się 16 kwietnia 2021 r. godz. 1000 w siedzibie 

Urzędu Miejskiego w Kostrzynie ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn w Sali sesyjnej na parterze budynku.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej powyżej wysokości przelewem lub 

gotówką na konto Urzędu Miejskiego w Kostrzynie – ING Bank Śląski Oddział w Kostrzynie nr 26 1050 1520 

1000 0022 4573 0391. Wadium musi wpłynąć na konto Urzędu najpóźniej do dnia 9 kwietnia 2021 roku. Wnie-

sienie jednego wadium uprawnia do wzięcia udziału w jednym przetargu na podane powyżej nieruchomości. 

Na dowodzie wniesienia wadium należy umieścić dopisek wskazujący oznaczenie geodezyjne działki, której 

ono dotyczy.

Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu,                 

a osobie, która przetarg wygrała wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podle-

ga zwrotowi gdy osoba, która wygrała przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

Cena osiągnięta w przetargu będzie wymagalna w całości do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Kan-

dydat na nabywcę zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 

przetargu.

Dodatkowe informacje:

Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek VAT. W księdze wieczystej Nr: KW PO1F/00025394/3 nie 

znajdują się żadne obciążenia. Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań. Nabywca nierucho-

mości ponosi koszty notarialne i sądowe, których wysokość określi notariusz. Na nabywcy spoczywa obowiązek 

podatkowy w podatku od nieruchomości wynikający z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) lub w przypadku użytków rolnych obowiązek podatkowy w podat-

ku rolnym wynikający z ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333). Opłaty 

za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej ponosi nabywca nieruchomości. Szczegółowe informacje o istnieją-

cym uzbrojeniu i możliwości przyłączenia się do istniejących mediów określą poszczególni gestorzy sieci prze-

syłowych.

Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej następujące doku-

menty:

- osoby fi zyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty),

- podmioty gospodarcze – elektroniczny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (CEIDG, KRS),

- pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i notarialnie poświadczone pełnomocnictwo o ile 

uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów,

- w przypadku osób fi zycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki oraz sto-

sowne dokumenty do działania w imieniu spółki,

- w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności 

majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pisemną zgodą drugiego małżon-

ka na nabycie nieruchomości ze środków majątku wspólnego. Dotyczy to również osób fi zycznych prowadzą-

cych działalność gospodarczą. W przypadku gdy nieruchomość nabywana będzie z majątku odrębnego zgoda 

taka nie jest wymagana,

- oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości,

- oświadczenie – zgoda uczestnika przetargu na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Kostrzyn dla 

potrzeb przeprowadzenia postępowania przetargowego i zgoda na opublikowanie na tablicy ogłoszeń infor-

macji o wyniku przetargu, która zawiera dane - imię i nazwisko/nazwa podmiotu gospodarczego.

Burmistrz Gminy Kostrzyn może odwołać przetarg z ważnej przyczyny, informując o tym fakcie w formie pra-

wem przewidzianej.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy Urzędu Miejskiego w Kostrzynie na stronie interne-

towej www.kostrzyn.wlkp.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, a wyciąg z ogłoszenia o przetargu w prasie.

Szczegółowe informacje można uzyskać tel. 61 8178 565 wew. 13 oraz 601 535 129 lub w siedzibie Urzędu Miej-

skiego w Kostrzynie, ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn.
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Ogłoszenie
Burmistrz Gminy Kostrzyn ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej                     

w Brzeźnie, oznaczonej w ewidencji gruntów: nr 105/9 obr. Brzeźno, gmina Kostrzyn, powiat poznański,                         

woj. wielkopolskie o powierzchni 8290 m2, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1F/00036317/0.

Nieruchomość niezabudowana, nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, a na pod-

stawie danych z ewidencji gruntów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartografi cznego w Po-

znaniu stanowi teren RIVa – grunty orne.

Nieruchomość położona we wschodniej części gminy Kostrzyn, bezpośrednio przy drodze krajowej 92. Nieza-

budowana, porośnięta roślinnością trawiastą oraz drzewami i krzewami. Ukształtowanie terenu płaskie, o kształ-

cie w miarę regularnym zbliżony do trapezu. Od zachodniej granicy w bezpośrednim sąsiedztwie stacja benzy-

nowa „Shell”. Ma dostęp do drogi publicznej (droga Krajowa 92). Najbliższe otoczenie stanowią droga krajowa 

92, stacja benzynowa oraz rozproszona zabudowa zagrodowa i grunty rolne. Teren nie jest objęty miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego są to tereny tereny zabudowy usługowej (symbol U). Powyższe potwierdzone zostało pismem                       

nr ZP.6727.2.70.2021.PM z dnia 5 lutego 2021 r.

Wszelkie informacje dotyczące możliwości zagospodarowania terenu, dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskie-

go w Kostrzynie.

Cena wywoławcza wynosi: 449 000,00 zł netto. Wadium wynosi: 22 450,00 zł. Minimalne postąpienie wynosi:                  

4 490,00 zł.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości opisanej powyżej odbędzie się 15 kwietnia 2021 r. o godz. 1000 w siedzibie 

Urzędu Miejskiego w Kostrzynie ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn w Sali sesyjnej na parterze budynku.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej powyżej wysokości przelewem lub 

gotówką na konto Urzędu Miejskiego w Kostrzynie – ING Bank Śląski Oddział w Kostrzynie nr 26 1050 1520 

1000 0022 4573 0391. Wadium musi wpłynąć na konto Urzędu najpóźniej do dnia 8 kwietnia 2021 roku. Wa-

dium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu, zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, a oso-

bie, która przetarg wygrała wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega 

zwrotowi gdy osoba, która wygrała przetarg, uchyli się od zawarcia umowy. 

Cena osiągnięta w przetargu będzie wymagalna w całości do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Kan-

dydat na nabywcę zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 

przetargu.

Dodatkowe informacje: Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek VAT. W księdze wieczystej                                   

Nr PO1F/00036317/0 nie znajdują się żadne obciążenia. Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowią-

zań. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe, których wysokość określi notariusz. Na nabywcy 

spoczywa obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości wynikający z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 

o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) lub w przypadku użytków rolnych obowiązek 

podatkowy w podatku rolnym wynikający z ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r.                       

poz. 333).

Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej ponosi nabywca nieruchomości.

Szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwości przyłączenia się do istniejących mediów określą 

poszczególni gestorzy sieci przesyłowych.

Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej następujące doku-

menty:

- osoby fi zyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty),

- podmioty gospodarcze – elektroniczny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (CEIDG, KRS),

- pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i notarialnie poświadczone pełnomocnictwo o ile 

uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów,

- w przypadku osób fi zycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki oraz sto-

sowne dokumenty do działania w imieniu spółki,

- w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności 

majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pisemną zgodą drugiego małżon-

ka na nabycie nieruchomości ze środków majątku wspólnego. Dotyczy to również osób fi zycznych prowadzą-

cych działalność gospodarczą. W przypadku gdy nieruchomość nabywana będzie z majątku odrębnego zgoda 

taka nie jest wymagana,

- oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości,

- oświadczenie – zgoda uczestnika przetargu na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Kostrzyn dla 

potrzeb przeprowadzenia postępowania przetargowego i zgoda na opublikowanie na tablicy ogłoszeń infor-

macji o wyniku przetargu, która zawiera dane - imię i nazwisko/nazwa podmiotu gospodarczego.

Burmistrz Gminy Kostrzyn może odwołać przetarg z ważnej przyczyny, informując o tym fakcie w formie pra-

wem przewidzianej.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy Urzędu Miejskiego w Kostrzynie na stronie interne-

towej www.kostrzyn.wlkp.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, a wyciąg z ogłoszenia o przetargu w prasie.

Szczegółowe informacje można uzyskać tel. 61 8178 565 wew. 13 oraz 601 535 129 lub w siedzibie Urzędu Miej-

skiego w Kostrzynie, ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn.
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Z obrad  
Rady

Zwrot podatku akcyzowego

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 1 lutego 

2021 roku do 1 marca 2021 roku wraz z fakturami VAT stanowiącymi 

dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 roku 

do 31 stycznia 2021 roku; od 2 sierpnia 2021 roku do 31 sierpnia 2021 

roku wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędo-

wego w okresie od 1 lutego 2021 roku do 31 lipca 2021 roku.

Limit zwrotu podatku w 2021 roku wynosi: 100,00 zł * ilość ha użytków 

rolnych oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeli-

czeniowych bydła.

Pieniądze wypłacane będą w terminach: 1-30 kwietnia 2021 roku                     

w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie, 1-29 paździer-

nika 2021 roku w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Jednocześnie informujemy, że dane widniejące na fakturze muszą być 

prawidłowe (tj. właściwy adres zamieszkania, imię, nazwisko wniosko-

dawcy). 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 któ-

rymi trzeba udać się na stację benzynową w celu podpisania ich przez 

uprawnionego pracownika stacji.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim 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. 
UM Kostrzyn

- przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn na rok 2021;

- zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn na 2021 rok;

- przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn na 2021 rok;

- zmian w budżecie gminy Kostrzyn na 2021 rok – dochody budżetu zwiększono o kwotę 49 154,00 zł do kwoty 99 844 154,00 zł, ustalono 

dochody bieżące w kwocie 85 193 800,00 zł, dochody majątkowe zwiększono o kwotę 49 154,00 zł, ustalono dochody majątkowe w kwocie 

14 650 354,00 zł, wydatki budżetu zwiększono o kwotę 49 154,00 zł do kwoty 104 844 154,00 zł;  

- zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kostrzyn na lata 2021-2033, w związku ze zmianą budżetu dokonano zmian w WPF;

- przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kostrzyn z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3                   

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok;

- wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kostrzyn na lata 2021-2025, program ma służyć za podstawę 

optymalnego planowania, realizacji i modernizacji zasobu komunalnego gminy;

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Siekierkach Wielkich w rejonie ulicy Jasińskiej, gm. Kostrzyn – część B;

- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Czerlejnie przy ul. Kleszczewskiej, gm. Kostrzyn;

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Brzeźnie przy ul. Kostrzyńskiej i drodze krajowej nr 92 – część II,                             

gm. Kostrzyn;

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Trzeku w rejonie ul. Czereśniowej, gm. Kostrzyn;

- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kościoła w rejonie ulicy Kórnickiej w Kostrzynie;

- rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwałach: Nr XXVI/209/2009 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 26 marca 

2009 r., Nr XXVI/210/2009 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 26 marca 2009 r., Nr XXVI/211/2009 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia                  

26 marca 2009 r., Nr XXII/165/2008 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 30 października 2008 r.;

- skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie;

- rozpatrzenia petycji.

Ponadto zostały przedstawione przez Przewodniczących Komisji sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy                    

Kostrzyn, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn oraz z działalności Komisji stałych Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn 

w 2020 roku. 

Więcej na www.kostrzyn.esesja.pl/posiedzenia.
Mariola Zygaj

XXIX sesja Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn odbyła się 28 stycz-

nia 2021 roku, radni podjęli uchwały w sprawie:

Graf. UM Kostrzyn
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Artykuł sponsorowany

Czym są okulary i do czego służą? To pytanie wielu z Państwa 

może się wydać dziwne, bo przecież każdy z nas wie, po co nosi 

okulary. Ale czy na pewno? Dawniej okulary traktowane były jako 

swojego rodzaju „proteza”, która miała polepszyć komfort widze-

nia osoby je noszącej. Czy ta defi nicja była słuszna? Uważam, że 

tak, powiem nawet, że bardzo, gdyż wskazywała no to, iż nie za-

stępują nam one oczu, tylko sprawiają, że dzięki nim widzimy wy-

raźnie lub na tyle wyraźnie, na ile pozwala nam nasza wada wzro-

ku. Czasy się jednak zmieniają, dzień za dniem przynosi nam no-

winki, spojrzenie ludzi na różne sprawy także ulega przemianom. 

Zaczęliśmy wymagać od okularów coraz to więcej. Chcemy, aby 

zaspokajały jeszcze inne nasze potrzeby. Liczymy na to, że nie 

będą parowały, że będą się świetnie sprawdzały podczas jazdy 

samochodem, że ochronią nas przed słońcem czy sprawią, że na-

sze oczy będą wypoczęte po kilku- czy kilkunastogodzinnej pracy 

przed monitorem komputera. Dlatego też fi rmy optyczne wpro-

wadzają na rynek coraz to nowocześniejsze powłoki, które nakła-

da się na szkła, żeby zaspokoić potrzeby nawet najbardziej wyma-

gających klientów. Mamy w sprzedaży kilka rodzajów antyrefl ek-

su, inny dla osób pracujących przed komputerem, inny dla kie-

rowców, jeszcze inny dla pracowników fi zycznych, czy ludzi spę-

dzających cały dzień przy sztucznym oświetleniu. Różne kon-

strukcje i materiały dla dzieci i dorosłych, specjalne powłoki dla 

osób cierpiących na światłowstręt lub przeróżne konstrukcje 

szkieł progresywnych, pomagające w wyraźnym widzeniu oso-

bom z dużymi, skomplikowanymi wadami wzroku, różnowzrocz-

nością (różnicą między jednym, a drugim okiem) czy nawet cier-

piącym na oczopląs. Dlatego tak niezmiernie ważne jest to, komu 

powierzymy ochronę swoich oczu. Komu zaufamy i na który ro-

dzaj szkieł ostatecznie się zdecydujemy. W Świecie Okularów po-

siadamy cały wachlarz rozwiązań, najnowocześniejszy sprzęt, cy-

frowe komputery, ale przede wszystkim wieloletnie doświadcze-

nie, mnóstwo przebytych szkoleń i miłość do naszej pracy. Wizją 

naszej fi rmy, a także zadaniem, które przed sobą postawiliśmy, 

jest ubierać Państwa w piękne okulary, ale także spełnić wasze 

wszystkie okularowe wymagania i marzenia, zapewniając maksy-

malny komfort widzenia. A na koniec to, na co najbardziej zwraca-

ją uwagę nasze klientki, czyli oprawki najlepszych światowych 

marek, najnowocześniejsze kształty, kolory i wzory. W naszym 

Salonie goszczą oprawy takich domów mody jak Carrera, Tommy 

Hilfi ger, Ray Ban, Vogue, Massi, Kenzo, Liu Jo. 

Osobiście wybieram każdą oprawę, sprawdzam jej jakość wyko-

nania, dobieram kolory i kształty do obowiązujących trendów, po 

to, aby moi klienci wyróżniali się z tłumu, zwracali na siebie uwa-

gę innych, byli poważani, szanowani i podziwiani. Jeśli wśród Pań-

stwa są jeszcze osoby, które nie miały przyjemności odwiedzić 

mojego Salonu Świat Okularów w Kostrzynie, zapraszam z całego 

serca na Dworcową 4c/3, po najpiękniejsze na świecie okulary, po 

najlepsze powłoki, a także na bezpieczne, profesjonalne badanie 

wzroku, bezpłatne przy zakupie okularów. Przyjdź, poznaj nas                  

i dołącz do mojego Świata Okularów. 

Czekamy na Ciebie, tel. 793 047 160.
Pozdrawiam

Ania Staniak

Okularowy zawrót głowy!

Fot. A. Staniak
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Z teki regionalisty

Kazimierz Matysek
o historii

Dwór w Andrzejewie

Największą osadą – folwarkiem założonym w XIX wieku –  było le-

żące około 1,5 km na południowy zachód od Kostrzyna Andrzeje-

wo. Jego pierwszym właścicielem został w 1815 roku ówczesny 

burmistrz Kostrzyna Andrzej Poturalski, od imienia którego wzięło 

swą nazwę. To on pobudował zapewne dwór parterowy zwieńczo-

ny trójkątnym frontonem, podtrzymywanym przez dwie kolumny. 

Kolejnym właścicielem majątku w latach 1841-1860 był Peter Chri-

stoph Arndt. W latach 1860-1869 folwark ten należał do Kazimierza 

Dulińskiego, a następnie do Wincentego Dulińskiego (34 ha) „od 

którego najlepszy w okolicy folwark 113-hektarowy przy dworcu 

budującej się kolei” kupił 25 września 1886 roku Aleksander Wa-

dyński, dziedzic folwarku Czerlejna. Za jego czasu pobudowano też 

fi gurę Matki Boskiej na skrzyżowaniu Andrzejewa z drogą do Kórni-

ka. Po nim w 1915 roku właścicielem Andrzejewa drogą spadku 

został jego syn, Józef Wadyński. W latach okupacji zarządzała ma-

jątkiem wielopokoleniowa rodzina niemiecka Schmelingów, a od 

listopada 1946 roku Skarb Państwa Polskiego (w ramach reformy 

rolnej). Do tego majątku należał też lasek Jadwiszka (0,4 ha), sięga-

jący aż po rzeczkę Męcinę, a nazwany tak od imienia córki. W tym 

lasku na żwirowni znaleziono ludzką czaszkę, którą zakopano pod 

fi gurą w Andrzejewie. Dziś na gruntach Andrzejewa istnieje osiedle 

mieszkaniowe z własną parafi ą p.w. Bł. Jolanty.

Kolejnym folwarkiem, leżącym 2 km na południe od Kostrzyna,        

w bok od drogi do Kórnika, jest Janopol, który powstał                              

ok. 1830 roku. Jego pierwszym właścicielem był Jan Koszczyński, 

od którego imienia wziął nazwę. Z tej rodziny pochodził Włady-

sław Koszczyński (1839-1863), który poległ w powstaniu stycznio-

wym w 1863 roku w bitwie pod Mieczownicą. W 1877 roku fol-

wark Janopol należał do Herrmana Schulza, gospodarującego na 

78 ha. W 1882 roku w folwarku o obszarze 308 mórg, w dwóch 

domach żyło 23 mieszkańców. W 1906 roku majątek ten kupili od 

Niemca Rudolfa Stahna Józef i Pelagia Mielochowie. Po nich go-

spodarzył tu Marian Mieloch, a obecnie jego synowie Andrzej                   

i Maciej. Janopol administracyjnie wchodzi dziś w skład samo-

dzielnego sołectwa Wróblewo.

DAWNE OSADY I FOLWARKI 

KOSTRZYŃSKIE

Przez wiele stuleci Kostrzyn szczycił się 

posiadaniem w granicach miasta licznych 

gruntów rolnych, z których czerpał korzy-

ści dla swego bytowania. Po rozbiorach 

rząd pruski zabrał klasztorowi Klarysek               

w Gnieźnie majętność kostrzyńską, obej-

mującą 1390 hektarów. Z zagarniętego 

obszaru wyodrębniono Folwark Kostrzyń-

ski jako własność rządową (103 hektary), 

którą w 1860 roku dzierżawił Emil Pilaski. 

Reszta przypadła na grunty miejskie, na 

których po oddzieleniu powstały w latach 

1808-1830 osady: Antoniewo, Andrzeje-

wo, Janopol, Skałowo, Wróblewo, a naj-

później Ignacewo. Pierwszym, który od-

ważył się na tym terenie gospodarzyć, był 

urodzony w Kostrzynie w 1780 roku Fran-

ciszek Koszczyński. Od 1808 roku, za pie-

niądze z posagu swej żony Antoniny                       

z Margońskich, kupił leżący 1 km na połu-

dnie od Kostrzyna 25 ha folwark Antonie-

wo, nazywany tak od imienia małżonki.            

Tu urodzili się jego synowie: Józef, Jan, 

Ignacy i Antoni oraz córki: Maria, Jadwiga 

i Józefa. Od imion Jana i Ignacego powsta-

ły nazwy folwarków Janopol i Ignacewo. 

W 1813 roku Franciszek Koszczyński został 

przyjęty do cechu wspólnego. Majątek 

ziemski Antoniego, liczący w 1906 roku            

38 ha, pozostawał w rękach rodziny Ko-

strzyńskich do 1900 roku, kiedy od Stani-

sława Koszczyńskiego, syna Antoniego, 

nabyli go Walenty i Helena Karalusowie. 

Gospodarstwo to, będące w granicach 

miasta Kostrzyna przy ul. Wincentego Wi-

tosa, było kolejno własnością Wacława, 

Tadeusza, a obecnie Rafała Karalusów.
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Ilustracje: K.Matysek

Dawny folwark podmiejski Wróblewo, usytuowany na gruntach Kostrzyna, gra-

niczy z Andrzejewem i Ignacewem. Utworzony został ok. 1861 roku jako gospo-

darstwo o powierzchni 50 ha. Początkową nazwę Franowo wziął od właściciela 

ziemskiego Franciszka Koszczyńskiego. W 1902 roku nazwano tą posiadłość 

Nowinami, a później przyjęła się nazwa Wróblewo. Pod koniec XIX wieku prze-

jęła ten folwark Komisja Kolonizacyjna, osadzając w nim kolonistów niemiec-

kich. W latach 1905-1920 były to familie Hahne, Müller i Denker, które po odzy-

skaniu przez Polskę niepodległości dobrowolnie w 1920 roku wyjechały do 

Niemiec. W okresie międzywojennym mieszkało tu dwóch gospodarzy nie-

mieckich, Kilian (Reise) i Toyer, oraz dwóch gospodarzy polskich, Czesław Śmie-

churski i Leon Lis. W czasach współczesnych po dołączeniu gospodarstw przy 

drodze kórnickiej wieś ta stanowi samodzielne sołectwo. 

Ostatnim folwarkiem utworzonym na południowy zachód od Kostrzyna było 

Ignacewo. Posiadłość tę po Ignacym Koszczyńskim w 1853 roku kupił Ignacy 

Wadyński, który założył tu gospodarstwo. Od imion pierwszych właścicieli tej 

ziemi przyjęła się początkowa nazwa wsi Ignacewo-Gowarzewko. Staraniem 

Ignacego Wadyńskiego w 1879 roku pobudowany został w Ignacewie, do dziś 

zachowany, zabytkowy dwór, będący skromną rezydencją ziemiańską. Jest to 

budynek parterowy z użytkowym poddaszem, wystawką od wschodu i drew-

nianą werandą od zachodu z okazałymi schodami. W 1897 roku majątek nale-

żał do Stanisława Wadyńskiego, w latach 1904-1923 do Joachima Sikory,                    

a w latach 1923-1925 do Jana Walkowiaka. W 1925 roku właścicielem Ignace-

wa (78 ha) został ziemianin Józef Wadyński, który w parku otaczającym dom 

ufundował z okazji narodzin córki Barbary fi gurę Matki Boskiej. W czasie woj-

ny została ona zniszczona, a później zastąpiła ją fi gura Chrystusa z Kościoła 

Farnego w Kostrzynie. W 1949 roku dwór, ziemię i budynki gospodarskie 

przejął Skarb Państwa w ramach reformy rolnej. Dzięki stara-

niom dwór zwrócono rodzinie.

W przeciwieństwie do 5 omówionych osad podmiejskich po-

łożonych na południe od Kostrzyna, osada wiejska Skałowo 

powstała jako folwark ok. 1830 roku ok. 3 km na zachód od 

ówczesnych granic miasta. Wszystko wskazuje na to, że nazwa 

wsi pochodzi od jej pierwszych posiedzicieli – rodziny Skal-

skich z Kostrzyna. Z akt hipotecznych wynika, że pierwszym 

właścicielem ziemskim folwarku Skałowo mógł być w 1831 

roku Walenty Skalski, a po nim ziemianin Wincenty Skalski, oj-

ciec Pelagii Wadyńskiej, matki Józefa Wadyńskiego. Kolejnymi właścicielami 

Skałowa byli od 1877 roku Ernst Leopold Busse, a od 1890 do 1931 roku Herr-

man Fick. W 1910 roku pobudowany został ładny pałac piętrowy w stylu pol-

skim. Ten okazały budynek wyróżniał się frontonem z pięcioma pilastrami, 

niewielkim tarasem i szerokimi schodami. W 1931 roku właści-

cielami majątku zostali Waldemar Busse wraz z żoną Eriką, 

której ojciec kupił tę posiadłość w prezencie ślubnym                      

(113 ha). Po 1945 roku gospodarstwo rozparcelowano, a pałac 

przebudowano na blok mieszkalny. Dziś Skałowo stanowi sa-

modzielne sołectwo.

Utworzony w 1821 roku Folwark Kostrzyński, będący własno-

ścią rządową, obejmował grunty rolne leżące na zachód i czę-

ściowo na południe od miasta Kostrzyna, głównie przy drodze 

do Poznania. Był on systematycznie wydzierżawiany jako ma-

jętność kostrzyńska. W 1846 roku w folwarku było 6 domów, 

w których mieszkało 69 mieszkańców. W drugiej połowie              

XIX wieku, ok. 1861, roku wyodrębniono z folwarku 4 gospo-

darstwa rolne: Jakuba Misterskiego, Marcina Rozmiarka, Fran-

ciszka Jóźwiaka i Walentego Wilkosza, położone między szosą 

poznańską a drogą do Sokolnik Gwiazdowskich i zaczęto je 

nazywać Hubami Kostrzyńskimi. Po 1871 roku Niemiec Wil-

helm Schulz zaczął skupywać od mieszczan ziemię, stając się właścicielem 

potężnego folwarku liczącego w 1907 roku 448 ha. W porozumieniu z Komisją 

Kolonizacyjną sprowadzono osadników – kolonistów wyznania ewangelic-

kiego, przeważnie z Westfalii, dla których utworzono 40 gospodarstw na tere-

nie Kostrzyna i okolic. W 1938 roku właścicielem nieruchomości ziemskiej za-

pisanej jako Kostrzyn-Folwark był Wincenty Miklaszewski, który z posiadłości 

swojej (potocznie zwanej Miklachowem) sprzedał rolnikowi z Kostrzyna An-

toniemu Dybizbańskiemu przed Sądem Grodzkim w Pobiedziskach 3 parcele 

o powierzchni 7,29 ha. W naszych czasach na tym terenie powstało osiedle 

mieszkaniowe nazywane osiedlem Piastowskim.

Figura w Ignacewie

Mapa, na której zaznaczono omawiane folwarki

Pałac w Skałowie

W poprzednim numerze błędnie podano 

nazwę ulicy, na której znajduje się tablica 

poświęcona dr. R. Szymańskiemu. 
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Jak powstał Kostrzyn? – oto jest pytanie,

co tyczy starej ziemi.

Lud tutaj trudnił się polowaniem,

wojenne rzemiosło cenił.

Szlak, co zaczynał się od Poznania,

do Gniezna prowadził lasem –

niejeden rycerz tędy uganiał,

na popas stawał tu czasem.

Był wśród nich Kostro, rycerz bez skazy,

świadom szlachetnych swych pragnień.

Knieją przejeżdżał wiele już razy, 

aż kiedyś poznał tu Jagnę.

Kostro popasał tam coraz częściej,

dziękując zrządzeniom bożym.

Ślub zawarł z Jagną, znalazł swe szczęście

i wielu lat ponoć dożył.

W puszczy osada zaczęła rosnąć,

wnet znaleziono dlań imię –

wspierał jej rozwój waleczny Kostro

więc ją nazwano Kostrzynem!

Czas tak szybko mija

w głowie się nie mieści

ABC Kostrzyńskie

ma już lat trzydzieści!

Każdego miesiąca 

do ręki je chwytasz,

a gdy znajdziesz chwilę

przeglądasz i czytasz.

Wiadomości z gminy,

relacje, reklamy

z dawnych lat wspomnienia

w tej gazecie mamy.

Wiernym Czytelnikom

Redakcja dziękuje,

to, że nas czytacie

bardzo inspiruje!

Będziemy się starać

i choć szybciej w Necie,

u nas zawsze Newsy

o gminie znajdziecie!

Kostrzyn
na kartach historii

Okienko z poezją 
30 lat „ABC”

Włodzimierz Scisłowski
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Ekoporadnik
Jak nie marnować jedzenia?

Każdego roku statystyczny Polak marnuje blisko 230 kg jedzenia. Najczęściej wyrzucamy pro-

dukty, których termin przydatności do spożycia minął, nadpsute owoce i warzywa, spleśniały 

chleb oraz resztki po posiłkach. Mając na uwadze skalę problemu marnowania żywności,                   

w lutowym wydaniu „Kostrzyńskiego ABC” skupię się na kilku wskazówkach, które – mam na-

dzieję – skłonią do refl eksji nad marnotrawstwem i zainspirują do wdrożenia prostych zmian. 

Lista zakupów

Jestem przekonana, że wybierając się na sobotnie zakupy, nie każdy tworzy listę zakupów. 

Jednak przed wyprawą do sklepu warto spisywać produkty, które zamierzamy kupić. Dobry 

spis niezbędnych produktów powinien być podzielony na odpowiednie kategorie                                

m.in. owoce, warzywa, nabiał, kosmetyki, aby spacer między sklepowymi półkami był jak 

najkrótszy. Istnieją nawet specjalne aplikacje, które ułatwiają tworzenie skutecznej listy spra-

wunków. Przed planowanymi zakupami należałoby również przejrzeć szafki, w których prze-

chowujemy suchą żywność oraz lodówkę, aby upewnić się, że nasza lista zawiera tylko po-

trzebne produkty.

Plan posiłków

Aby stworzyć funkcjonalne menu na dany tydzień, trzeba umieć tworzyć dobre listy zaku-

pów, dlatego ten punkt uważam za rozwinięcie poprzedniego. Dobra organizacja to podsta-

wa, jeżeli zależy nam na zminimalizowaniu czasu spędzonego na gotowaniu. Planując posił-

ki na cały tydzień, świetnie sprawdza się zasada: jeden obiad na dwa dni. Ten schemat często 

wykorzystują dietetycy układający jadłospis dla zabieganych pacjentów. Lista zakupów po-

łączona z planowaniem posiłków znacznie ułatwia codzienne gotowanie i dodatkowo po-

zwala zaoszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze. 

Odpowiednie przechowywanie żywności

Banalne stwierdzenie, a jednak często zapominamy, że przechowywanie produktów w złych 

warunkach to także kwestia zdrowia. Resztki z posiłku można przechowywać w lodówce, je-

żeli zjemy je w ciągu dwóch dni. Z tego powodu świetnym rozwiązaniem jest również mroże-

nie produktów, których nie planujemy wykorzystać w najbliższym czasie. Należy jednak pa-

miętać, że rozmrożonego mięsa nie wolno ponownie zamrażać. Z kolei produkty sypkie war-

to przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Tym samym chronimy kaszę, mąkę, 

makarony przed molami kuchennymi. Świetnym sposobem będą również domowe przetwo-

ry. Kompot z sezonowych owoców można przechowywać w spiżarni nawet dwa lata. 

Produkty bazowe

Istnieją takie produkty, z których zawsze da się wyczarować coś pysznego. W mojej kuchni są 

to: pomidory w puszce, gotowe ciasto francuskie, ciecierzyca, twardy ser np. Grana Padano, 

makaron, czosnek i mrożony szpinak. Nie chodzi w tym przypadku o kupowanie produktów, 

których nigdy nie próbowaliśmy, choć polecają je inni, ale o takie, po które sami często                          

i chętnie sięgamy. Dzięki nim baza przepisów, z których można przygotować różnorodne 

posiłki będzie zawsze bogata.

Data ważności

Kolejny – można powiedzieć – banał, który często jest powodem marnowania żywności. 

Czytanie dat ważności i składu produktów wymaga przede wszystkim wyrobienia nawyku                   

i tylko odrobiny umiejętności. W przeszłości zdarzyło mi się wrócić do domu z jogurtem na-

turalnym, którego termin mijał kolejnego dnia. Taka sytuacja nie jest problematyczna, o ile 

zakupiony produkt planujemy zjeść od razu. W przeciwnym wypadku trudno dodać do 

owsianki przeterminowane o kilka dni mleko. Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku 

produktów sypkich, kiedy producenci umieszczają na etykietach formułę: „najlepiej spożyć 

przed końcem”. Taki zapis oznacza (w przeciwieństwie do formuły: „należy spożyć do”), że 

dany produkt może stracić pewne walory np. smakowe, jednak w dalszym ciągu jest bez-

pieczny dla zdrowia i w można go wykorzystać podczas przygotowywania potraw.

Każda zmiana stylu życia zaczyna się od refl eksji, dlatego podstawą niemarnowania żywno-

ści jest uświadomienie sobie, jak ogromne ilości dobrego jedzenia lądują w koszu. Dopiero 

potem sukcesywne wprowadzenie małych zmian może przynieść rezultaty. Mam nadzieję, 

że temat ten zostanie z Państwem na dłużej, a wszystkich zainteresowanych zachęcam do 

sięgnięcia po książkę Na marne autorstwa Marty Sapały. Z kolei miłośnikom gotowania                      

w stylu less waste polecam „Kostrzyńskie przysmaki”.
Ewelina Bulewicz
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Rozmowa
na stronie

Z Ewą Czajką, dyrektorką Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kostrzynie i Szefową 

Sztabu nr 358, o 29. edycji WOŚP rozmawiała Ewelina Bulewicz.

Ewelina Bulewicz: Tegoroczna zbiórka na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy była 

dużym wyzwaniem, mimo to udało się zebrać blisko 16 tysięcy zł. Jak Pani, jako Szefowa 

Sztabu, ocenia 29. edycję?

Ewa Czajka:  Pierwszy raz w czasie mojej pracy Finał Wielskiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

odbył się w niespotykanych dotąd warunkach. W tym roku ze względu na trwającą pandemię 

nie było możliwe zorganizowane tego, co jest kwintesencją całej imprezy, czyli konkursów,              

licytacji, występów zespołów i udziału całej rzeszy wolontariuszy, którzy byli zawsze sercem 

Finału. Jednak pomimo niesprzyjającej sytuacji postanowiliśmy powołać sztab i umożliwić 

chętnym wolontariuszom uruchomienie e-skarbonek. Reakcje były różne: część osób zrezy-

gnowała, ponieważ WOŚP to dla wielu z nich spotkania oraz wspólna zabawa, bez których nie 

wyobrażali sobie Finału. Znalazło się jednak trzech chętnych, którzy, podejmując niecodzienne 

wyzwanie, dokonali – uważam – cudu i zebrali kwotę, o jakiej nawet nie marzyliśmy.

EB: Finał WOŚP to jeden dzień, ale przygotowania zaczynają się wcześniej. Jak w tym roku                     

z powodu panujących obostrzeń wyglądała organizacja tego wydarzenia?

EC: Finał zaczyna działać od zgłoszenia, czyli od rejestracji Sztabu nr 358, co zawsze ma miej-

sce w październiku. Po otrzymaniu zgody możemy zacząć zbieranie fantów i organizowanie 

programu. Główny Sztab, mieszczący się w Warszawie, przesyła na bieżąco informacje elek-

tronicznie, a pocztą docierają do nas przesyłki, w których zawarte są m.in. różnego rodzaju 

gadżety, plakaty, puszki czy identyfi katory dla wolontariuszy i wiele innych. Do akcji każde-

go roku włącza się spora grupa osób wraz z różnego rodzaju propozycjami, które uwzględ-

niamy podczas samego wydarzenia. Oprócz imprezy w Kostrzyniance całkiem spory Finał 

organizowany jest w Iwnie, duże zbiórki przeprowadzane są również w szkołach na terenie 

całej gminy. W tym roku oprócz formalnych zgłoszeń i zdalnego kontaktu z Głównym Szta-

bem nasze działania zostały ograniczone do organizowania działań wolontariuszy i jak naj-

szerszego promowania akcji w mieście, ale również do informowania podczas Finału o war-

tości e-skarbonek.

EB: Kostrzyńscy wolontariusze to młodzi ludzie, którzy z ogromnym zaangażowaniem włą-

czyli się w tegoroczną akcję. Jakie zadania stały przed Sztabem?

EC: Tak, wolontariusze to w większości młodzież, której z każdym rokiem przybywa. Chętni 

pracują przy przygotowaniach w Sztabie, zbierają datki, organizują i pracują w Kostrzynian-

ce podczas koncertu fi nałowego. Są zawsze uśmiechnięci i oddani pracy, której się podejmu-

ją. Każdego roku obserwujemy, jak ,,rosną” z nami. Szkoda, że w tym roku nie mogliśmy spo-

tkać się z wspierającymi akcję w rzeczywistości.

EB: Czy kostrzyniacy chętnie przekazywali datki?

EC: Mieszkańcy gminy Kostrzyn są zawsze otwarci na pomaganie. Wszelkiego rodzaju akcje, 

przy których miałam przyjemność współpracować, udowodniły, jak bardzo ludzie są empa-

tyczni i potrafi ą zrozumieć potrzebujących. W tym roku nie mogło być inaczej. Ludzie – moż-

na powiedzieć – z przyzwyczajenia dzwonili i pytali o szczegóły Finału, przychodzili, chcąc 

zostawiać przedmioty na licytacje, ponieważ nie potrafi li wyobrazić sobie stycznia bez Wiel-

kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Datki to dla nas, jako organizatorów, zawsze nieprzewi-

dywalne, ale jakże miłe i pozytywne zaskoczenie. Do końca nie wiedzieliśmy, jak przebiegnie 

zbiórka pieniędzy online, ale ostatecznie wynik okazał się fantastyczny. Doceniamy zaanga-

żowanie i w imieniu Orkiestry dziękujemy słynnym „Siema!”.

EB: Wydarzeniu zawsze towarzyszyły koncerty artystów i lokalne licytacje, a ulice pełne były 

czerwonych serduszek. Pandemia uniemożliwiła jednak realizację dotychczasowego progra-

mu. Co Pani zdaniem było największym wyzwaniem podczas 29. edycji?

EC: Nie wiem, czy można to nazwać wyzwaniem, ale w tym roku najbardziej odczuwałam 

brak niepowtarzalnej atmosfery Finału Wielkiej Orkiestry: puste sale, bez gwaru i artystycz-

nego klimatu napawały pewnego rodzaju smutkiem. Finał uświadomił nam, że w czasie pan-

demii najbardziej brakuje gwarnych spotkań, artystycznych wyzwań i twórczej aury, którą 

tworzyliśmy razem z uczestnikami zajęć i przedsięwzięć kulturalnych. Dziękujemy więc 

wszystkim, którzy mimo trudnych warunków współpracowali i wpłacali datki na tegoroczny 

Finał i jednocześnie wierzymy, że za rok spotkamy się razem na scenie Kostrzynianki.

Tegoroczny, 29. Finał Wiel-

kiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy był wydarzeniem 

niezwykłym przynajmniej    

z dwóch powodów. Po 

pierwsze, z powodu trwa-

jącej pandemii koronawi-

rusa Finał po raz pierwszy 

odbył się bez udziału pu-

bliczności. Po drugie, mimo 

obostrzeń i zamiany trady-

cyjnych puszek na e-skar-

bonki, które można było 

uzupełniać online, wolon-

tariusze ze Sztabu nr 358 

zebrali kwotę aż 15  934 zł 

(Emilia Kasprzak 6400 zł, 

Oskar Szymański 4505 zł,  

Joachim Jóźwiak 4499 zł,  

e-skarbonka M-GOK 530 zł). 

Akcję wsparło łącznie 288 

osób.



23

Uzdrowisko
Piosenka-Zdrój

23 stycznia na profi lu Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Kultury w Kostrzynie odbył się wy-

jątkowy koncert z okazji Dnia Babci i Dziad-

ka. „Kofta, nastroje i żart” to niebanalne po-

łączenie pięknej muzyki i wysublimowane-

go humoru. Niebywała charyzma Rafała 

Piechoty oraz wokalne interpretacje Kata-

rzyny Jamróz złożyły się na wspaniały spek-

takl o magii poezji. Liryczny spacer wśród 

tekstów piosenek Jonasza Kofty dopełniły 

dźwięki pianina (Jacek Skowroński) oraz 

kontrabasu (Marcin Chenczke). Widzowie 

spektaklu mieli możliwość wysłuchania      

m.in. Do łezki łezka, Samba na jedną nutę, 

Podróżą każda miłość jest czy Jego portret. 

Całość została wzbogacona o liczne aluzje 

literackie, które z pewnością wirtualnymi 

brawami docenił niejeden odbiorca.

Koncert „Kofta, nastroje i żart” można obej-

rzeć na YouTube Ośrodka Kultury. Kto jesz-

cze nie widział, zachęcam do obejrzenia. 

Jestem przekonana, że spektakl przypadnie 

do gustu również młodszym odbiorcom, 

którzy uwielbiają poezję śpiewaną.

Ewelina Bulewicz

Najpiękniejsze
życzenia walentynkowe

Od dawna wiadomo, że nic tak dobrze nie oddaje miłosnych na-

strojów, jak poezja. Niewytłumaczalne piękno, tkwiące w licznych 

metaforach, porównaniach i epitetach sprawia, że wiersze o miło-

ści to ogromna część światowej twórczości. Idąc tym tropem, 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kostrzynie ogłosił konkurs 

walentynkowy na najpiękniejsze życzenia dla ukochanej osoby                 

z okazji Dnia Zakochanych. Nagrodą w konkursie były słodkie tor-

ciki, ufundowane przes Cukiernię Pielak i Cukiernię Rubiś. Wszyst-

kie zgłoszenia przybrały formę wierszowaną, a laureatami kon-

kursu zostali Pani Irena oraz Pan Tomasz. Poniżej zamieszczamy 

ich życzenia, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
N.M.

Pani Irena:

Ust i dłoni całowanych,

włosów czule głaskanych,

oczu podziwianych,

ramion przytulanych –

tego Ci życzę w Dniu Zakochanych.

Różnie ludzie Walentynki świętują:

esemesy wypisują, że kochają i całują,

w knajpach mimo pandemii przesiadują,

a ja stojąc pod gołym niebem

ślę spod maski całusy dla Ciebie.

Miłość jest piękna nawet gdy późno przychodzi

i po pięćdziesiątce też nie zaszkodzi.

Dlatego Walentynki świętują i starsi i młodzi!

Pan Tomasz:

Taki dzień się zdarza tylko raz

dla zakochanych w sam raz.

W dzień Świętego Walentego

ukochaj swojego najbliższego.

Kwiatki, bratki i stokrotki

czekoladki, bombonierki, wybór wielki.

W kawiarence przy deserze

na kolacji, na spacerze.

Od początku znajomości

w moim sercu stale gościsz.

I zostaniesz tam do końca

bo to rzecz nieustająca!!!

Fot. JJ Artist Home
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Dobra książka 
biblioteka poleca i zaprasza

Wieści 
z biblioteki

Fot. Biblioteka Publiczna

Tej zimy, mimo spowodowanych pandemią ograniczeń, Biblioteka Publicz-

na w Kostrzynie przygotowała dla swoich czytelników wiele niespodzia-

nek. Najmłodsi, korzystając ze sprzyjającej aury i długo wyczekiwanych 

opadów śniegu,  mogli wziąć udział w konkursie na ulepienie najciekaw-

szego bałwana. Jak się później okazało, jeden z konkursowych bałwanów 

założył antywirusową maseczkę, a inne, stojąc na mrozie, chętnie czytały, 

aby nie marnować czasu, jaki im pozostał do powrotu plusowych tempera-

tur. Gratulujemy kreatywności i poczucia humoru.

W styczniu zorganizowaliśmy również konkurs literacki „Czy znasz te ilu-

stracje” oraz konkurs z okazji „Dnia fotografowania domowej biblioteczki”. 

Dzień ten w kalendarzu świąt oryginalnych obchodzony jest 22 stycznia,               

a w tym roku przypadł dokładnie w setną rocznicę urodzin poety czasu 

wojny – Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Zwycięzcy konkursów otrzymali 

słodycze oraz nagrody książkowe. W czasie ferii zimowych na facebooko-

wym profi lu naszej biblioteki odbył się również interaktywny pokaz iluzji 

„Czytanie to magia”, w wykonaniu znanego i kochanego przez publiczność 

iluzjonisty Piotra Szumnego, który i tym razem zadziwił i rozbawił młod-

szych i starszych widzów. Nie zapomnieliśmy także o sympatykach Dnia 

Zakochanych, którzy w kostrzyńskiej wypożyczalni dla dorosłych mieli 

okazję wybrać się na „randkę w ciemno z książką” lub też rozwiązać walen-

tynkową krzyżówkę z rozlosowanymi nagrodami.
Alicja Wilczyńska

Anna Lena Lesz, Bez marnowania: kuchnia zero waste, Wydawnictwo RM.

W Polsce marnuje się co roku około 9 milionów ton żywności, a czteroosobowa rodzina wyrzuca jedzenie za 

kwotę 2,5 tysiąca złotych! Konieczność ochrony zasobów Ziemi oraz moralny obowiązek dzielenia się żywno-

ścią z głodującymi to jeden z istotnych elementów nowego stylu życia społecznego, który rozwija się w ra-

mach światowego ruchu zero waste. Książka autorki bloga Zjem Cię zawiera wskazówki dotyczące przechowy-

wania jedzenia i przedłużania jego świeżości oraz przepisy, które pozwalają na pyszne wykorzystanie wszyst-

kich resztek.

J.P. Delaney, W błogiej nieświadomości, Wydawnictwo Otwarte.

Pewnego dnia Pete Riley otwiera drzwi nieznajomemu człowiekowi. Ten przedstawia się jako Miles Lambert                 

i oznajmia, że dwuletni Theo – syn Pete’a i jego partnerki Maddie – nie jest ich dzieckiem. Niestety, badania 

potwierdzają tę druzgocącą wiadomość, zamieniając spokojne życie pary w koszmar. Wszystko, co dotychczas 

Pete i Maddie uważali za oczywiste, okazuje się fałszem. Są jednak zbyt zszokowani, by zauważyć niebezpie-

czeństwo, które dopiero nadchodzi… 

Ewa Chotomska, Czerwony wilczek, Wydawnictwo Literatura.

W dniu urodzin Helenka dostaje dużą paczkę. W środku ukryty jest niezwykły prezent. Dzięki niemu co wie-

czór zwiedza kolejne miasteczka, poznaje inne dzieci i dowiaduje się wielu pożytecznych rzeczy. Tylko ciągle 

nie wie, komu podziękować za magiczny podarek… (wiek 6+).
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Wieści 
z Przedszkola nr 1

Styczeń przywitał nas feriami i zimową aurą. W przedszkolu zrobi-

ło się zdecydowanie spokojniej, ponieważ z opieki feryjnej korzy-

stało tylko 40 podopiecznych. Przerwę w zajęciach wykorzystali-

śmy na konieczne remonty. Nasze przedszkole zyskało nowe, ko-

lorowe schody i odświeżony korytarz. Zrobiło się jaśniej i weselej.

Przedszkolacy podczas ferii mieli wiele atrakcji – ulepili bałwana, 

bawili się wreszcie na śniegu, przy okazji utrwalając zasady bez-

piecznego zachowania zimą. Po zabawach na śniegu rozgrzewali 

rączki, lepiąc aksamitną masę sensoryczną.

Po feriach nasi podopieczni rozpoczęli intensywne przygotowa-

nia do Dnia Babci i Dziadka. Niestety z powodu pandemii nie mo-

gliśmy przyjąć gości w przedszkolu. Wnuczęta nagrały swoje wy-

stępy oraz sesje zdjęciowe dla ukochanych dziadków. Własno-

ręcznie wykonały również laurki, upominki i przystroiły sale por-

tretami babć i dziadków.

Rybki i Serduszka obchodziły Międzynarodowy Dzień Puzzli. 

6-latki układały puzzle na monitorze interaktywnym, a młodsi wy-

cinali i składali puzzle z papieru. Biedronki, Pszczółki i Wesołe Za-

jączki zajęły się kodowaniem na macie z wykorzystaniem koloro-

wych kubków i żetonów. Pszczółki obejrzały bajkę Kraina Lodu II  

w swojej sali, którą zamieniły na salę kinową. Wszystkie grupy 

kontynuowały projekt czytelniczy o skarpetkach.

Przed nami nowe wyzwanie – przygotowanie się do balu karna-

wałowego.
Przedszkole nr 1

Fot. Przedszkole nr 1
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Strażackie
wydarzenia

Ryszard Kubiak

Prezes ZOMGZOSP RP w Kostrzynie

BĄDŹMY CZUJNI, CZAD TO CICHY ZABÓJCA!

Trwa okres grzewczy, a wraz z nim zagrożenie zatrucia tlen-

kiem węgla (czadem). Powtarzające się pożary sadzy w ko-

minach budynków mieszkalnym, które na szczęście ostat-

nio nie wywołały tragedii, to konsekwencje braku przeglą-

dów kominiarskich.

Zapewnij bliskim i sobie bezpieczeństwo, przestrzegając 

podstawowych przepisów ppoż.

Nie pal śmieci w kotłowniach przydomowych – trując spo-

łeczeństwo – lecz segreguj odpady: to nic nie kosztuje,                          

a zapewniamy bliskim i sobie czyste powietrze. Zdrowie                   

i bezpieczeństwo!

WIADOMOŚCI  STRAŻACKIE Z GMINY KOSTRZYN

1 stycznia – pomoc policji w otwarciu mieszkania w Wiktoro-

wie; gaszenie pożaru sadzy w kominie budynku mieszkalne-

go w Kostrzynie.

5 stycznia – zabezpieczenie miejsca kolizji samochodu oso-

bowego na ul. Warzywnej w Kostrzynie.

9 stycznia – gaszenie pożaru w pustostanie przy ul. War-

szawskiej.

11 stycznia – zabezpieczenie miejsca kolizji samochodu oso-

bowego na drodze Iwno-Wiktorowo.

13 stycznia – gaszenie pożaru śmieci i resztek roślin w Tarno-

wie.

14 stycznia – gaszenie pożaru samochodu osobowego                  

na drodze serwisowej przy trasie S5.

15 stycznia – sprawdzenie załączonego monitoringu w ma-

gazynach przy ul. Polnej w Kostrzynie; gaszenie pożaru sadzy 

w kominie budynku mieszkalnego w Kostrzynie.

18 stycznia – zabezpieczenie miejsca kolizji samochodu oso-

bowego na trasie S5.

19 stycznia – gaszenie pożaru sadzy w kominie budynku 

mieszkalnego w Kostrzynie.

23 stycznia – gaszenie pożaru kotłowni budynku mieszkal-

nego w Paczkowie.

24 stycznia – wypompowywanie wody z rozszczelnionego 

zbiornika przeciwpożarowego w magazynach przy ul. Gra-

nicznej w Kostrzynie.

27 stycznia – zabezpieczenie miejsca wypadku z udziałem 

dwóch samochodów osobowych na skrzyżowaniu dróg                  

w Trzeku.

29 stycznia – zabezpieczenie miejsca wypadku samochodu 

osobowego, który uderzył w tył samochodu ciężarowego.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy łączyli się                

z nami w smutku i żalu, biorąc udział w ostatnim pożegnaniu 

naszego kochanego męża i ojca

Ś.†P.
Czesława Wolniewicza

za tak liczne przybycie, udział we mszy świętej, za ofi arowane 

komunie święte, intencje mszalne, złożone kwiaty, pamięć,              

a także za słowa wsparcia w trudnych dla nas chwilach.

Serdeczne Bóg zapłać

składa

żona z rodziną

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej...

Rodzinie oraz najbliższym z powodu śmierci 

Ś.†P.
Adama Kurkowiaka

uczestnika akcji „Riposta” w Janowie 

i bitwy pod Monte Cassino, żołnierza Armii Krajowej 

oraz 2. korpusu Kresowej Dywizji Piechoty gen. Andersa, 

wyrazy szczerego współczucia i smutku

składają

Burmistrz Gminy Kostrzyn

Szymon Matysek

Zastępca Burmistrza Gminy Kostrzyn

Waldemar Biskupski

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn

Grzegorz Banaszak

Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci...

Bogumile Szwed

wieloletniej pracownicy Urzędu Miejskiego w Kostrzynie

wyrazy szczerego współczucia oraz głębokiego żalu

z powodu śmierci

Męża

składają

Burmistrz Gminy Kostrzyn

Szymon Matysek

Zastępca Burmistrza 

Waldemar Biskupski

wraz z Pracownikami Urzędu Miejskiego w Kostrzynie
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Z kroniki
policyjnej

Włamanie do domu.

8 stycznia w Kostrzynie doszło do włamania do domu jednorodzinnego.  

Na miejscu przestępstwa policjanci przeprowadzili czynności procesowe. 

W powyższej sprawie prowadzone jest dochodzenie.

Nietrzeźwa kierująca.

Do obywatelskiego zatrzymania doszło 10 stycznia około północy. Kierują-

ca samochodem osobowym marki Opel spowodowała kolizję na ul. Braci 

Drzewieckich. Jak się okazało, 53-letnia kierująca znajdowała się w stanie 

nietrzeźwości. Za swój czyn kobieta odpowie przed Sądem.

Kradzież Fiata Seicento.

17 stycznia w godzinach porannych w Jagodnie skradziony został Fiat Se-

icento. Właściciel oszacował straty na 1500 złotych. Już następnego dnia 

skradziony pojazd brał udział w kolizji drogowej w Paczkowie. W sprawie 

zatrzymany został 27-letni mężczyzna, mieszkaniec Kostrzyna, któremu 

przedstawiono zarzut m.in. kradzieży pojazdu i prowadzenia pojazdu me-

chanicznego pod wpływem alkoholu. Mieszkaniec Kostrzyna został tym-

czasowo aresztowany na okres 3 miesięcy.

Kradzież tablic rejestracyjnych.

Dwie sztuki tablic rejestracyjnych skradzione zostały z samochodu marki 

Ford. Do kradzieży doszło w Gułtowach. Straty oszacowano na 250 złotych.

Fałszywy alarm bombowy.

11 stycznia na adres mailowy jedne-

go z przedszkoli w Kostrzynie przesła-

na została wiadomość, w której 

nadawca zawarł informację o rzeko-

mym podłożeniu ładunku wybucho-

wego. Na miejscu policjanci wykonali 

czynności służbowe, zgłoszenie oka-

zało się fałszywe. Postępowanie w tej 

sprawie prowadzi Prokuratura Rejo-

nowa.
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Kostrzyńskie
przysmaki

Smacznego!

N.M.

TORTILLE Z WARZYWAMI

placki tortilli

pomidor

ogórek

sałata

papryka

cebula

marchewka

składniki na ulubiony sos
KOPYTKA

1 kg ziemniaków

150-200 g mąki

1 jajko

sól

boczek lub tłuszcz do smażenia

Kopytka to doskonały sposób na wy-

korzystanie pozostałych po obiedzie 

puree lub już ugotowanych ziemnia-

ków.

Ziemniaki ugotować i ostudzić. Roz-

gnieść je na masę, dodać mąkę, jajko, 

łyżkę soli (jeśli soliliśmy ziemniaki, go-

tując je, to nieco mniej) i ugnieść na 

jednolitą masę. Uformować z ciasta 

długie paski i pokroić je na małe, lekko 

skośne kawałki. Delikatnie posypać 

mąką. Kopytka wrzucić do wrzącej 

wody i wyjąc od razu po wypłynięciu. 

Podawać z ulubionym sosem. Można 

też rozgrzać na patelni tłuszcz (np. 

podsmażając boczek albo w wersji 

wege olej roślinny) i usmażyć kopytka 

do zrumienienia. W takiej wersji ideal-

nie komponują się z ulubioną surówką 

lub kapustą.

Tortille są daniem uniwersalnym pod każdym względem: można 

je przygotować zarówno na drugie śniadanie i lekką przekąskę              

w ciągu dnia, jak i na obiad czy kolację. Nie ma też żadnych ogra-

niczeń co do ich zawartości – wystarczy zawinąć w placek ulubio-

ne dodatki, które aktualnie mamy w lodówce! Poniżej przepis na 

proste tortille warzywne, odpowiednie np. na śniadanie w pracy 

czy szkole.

Warzywa umyć i osuszyć. Pomidor, paprykę, marchew i ogórka 

pokroić na cienkie plastry, cebulę na piórka, sałatę rozdrobnić. 

Przygotować ulubiony sos jogurtowy, czosnkowy, musztardę lub 

ketchup (może to być także hummus), posmarować placek tortilli, 

ułożyć na środku wymieszane warzywa i zawinąć placek z każdej 

strony. Można lekko podgrzać na elektrycznym grillu. Tortillę 

przekroić na pół i podawać na ciepło lub zimno.
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Kronika
sportowa

Walka Kostrzyn i Gdzie Ta Meta tradycyjnie zagrały 

z WOŚP!

Jak co roku, Walka Kostrzyn wzięła udział w Swarzędz-

kim Biegu WOŚP, w którym to biegacze z dwoma skrzy-

żowanymi mieczami w logo na koszulce uczestniczą 

od samego początku. W tym roku bieg ze względu na 

pandemię odbywał się tylko wirtualnie, ale nie prze-

szkodziło to w zupełnie przypadkowym spotkaniu kil-

ku osób na trasie w okolicach Jeziora Brzostek w sobo-

tę 30 stycznia. Pogoda, pięciokilometrowa trasa i hu-

mory dopisały, a Walkowicze byli też obecni nad Bałty-

kiem i kolejnego dnia w Swarzędzu. W sumie WOŚP 

wsparło 18 Walkowiczów oraz 9 zawodników grupy 

biegowej Gdzie Ta Meta, którzy biegli w niedzielę na 

drodze serwisowej przy drodze ekspresowej S5.
Łukasz Szał

Trójka Walkowiczów na VIII Marcelińskim Biegu             

Zimowym!

W niedzielę 7 lutego wielu biegaczy do wyjścia na tre-

ning zniechęcił mróz (odczuwalna temperatura nawet 

-17), ale nie dotyczyło to trójki Walkowiczów – Jowity 

Kruczkowskiej-Otto, Marcina Otto i Grzegorza Bana-

szaka, którzy wybrali się do Poznania na VIII Marceliński 

Bieg Zimowy. Zawody odbywały się w formule „otwar-

tej mety” na dystansach 5, 10 i 15 km. Czas, który osią-

gnął Grzegorz Banaszak na „piętnastce” to 1:12:27. Trze-

ba przyznać, że Grzegorz wykręcił całkiem niezły czas, 

pomimo lodowej pokrywy, jaka towarzyszyła mu na 

trasie, co przełożyło się na 18. miejsce w klasyfi kacji 

open! Czas Jowity i Marcina na dystansie pięciu kilome-

trów to 29:48, pozwolił on Jowicie na zajęcia siódmego 

miejsca w kat. wiekowej. 
Łukasz Szał

Lechia rozpoczęła przygotowania do sezonu

11 stycznia drużyna seniorów Lechii Kostrzyn rozpo-

częła przygotowania do rundy wiosennej sezonu 

2020/2021. Zawodnicy trenują 4 razy w tygodniu na 

własnym obiekcie oraz hali sportowej. Do tej pory roze-

grane zostały dwa mecze sparingowe. 24 stycznia na 

boisku ze sztuczną trawą w Trzemesznie podejmowali-

śmy lidera V Ligi grupy III zespół SKP Słupca. Mecz za-

kończył się zwycięstwem drużyny ze Słupcy 3:1. Bram-

kę dla naszego zespołu zdobył Patryk Paluszkiewicz.  

30 stycznia ponownie na boisku w Trzemesznie roze-

graliśmy mecz z zespołem V Ligi grupy III – Polonus Ka-

zimierz Biskupi. Odnieśliśmy wysokie zwycięstwo 6:0. 

Bramki dla Lechii strzelali: Dawid Chąpiński, Patryk              

Paluszkiewicz, Arkadiusz Skuza, zawodnik testowany, 

Kamil Kubiak, zawodnik testowany. 
Lechia Kostrzyn

Fot. S. Walkowiak

Fot. Gdzie Ta Meta

Fot. J. Kruczkowska

Fot. Lechia Kostrzyn
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OGŁOSZENIA DROBNE

Sprzedam dom na wsi, Błażejewo 

13, działka 1900 m2 . Cena 480 tys. 

(do negocjacji), tel. 604 661 795

Przypominamy, że 
ogłoszenia drobne,                   

do 10 słów, dla osób 
nieprowadzących  

działalności gospodarczej 
są bezpłatne.
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