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Słowem
wstępu

Fot. C. Szczepanik

Natalia Majchrzak

Redaktor naczelna

Lepiej późno, niż później – z takim nastawieniem zapewne wielu 

z nas przyjęło pierwsze w tym roku, prawdziwie ciepłe dni. Zapo-

wiadająca lato piękna pogoda pozwoliła na spędzenie długiego, 

czerwcowego weekendu na „łapaniu” witaminy D. Przed nami na-

tomiast już pełnia lata i to, na co z utęsknieniem czekają (nie tylko) 

wszyscy uczniowie i studenci – wakacje!

Zanim jednak o nich, to krótko jeszcze o tym, co w naszej gminie 

zawsze zapowiada porę wakacyjną – a mianowicie o (quasi-) Kur-

deszu Kasztelańskim. W tym roku w niecodziennej formie, bo 

zmotoryzowanej, o innym charakterze, niż wcześniej – ale tak 

samo nastawionym na dobrą zabawę. Każdy, kto uczestniczył                

w Kurdeszowym Rajdzie Samochodowym na pewno potwierdzi, 

że to doskonała w czasach pandemii alternatywa dla tradycyj-

nych koncertów i występów. A kto nie uczestniczył – o wszystkim, 

co się działo, może przeczytać na stronie 19!

Lato to nie tylko wakacje i lokalne lub zagraniczne wojaże, ale też 

doskonały moment na wdrażanie proekologicznych nawyków. 

Od szczególnie ważnych, takich jak troska o naszych pszczelich 

przyjaciół, którym zawdzięczamy nie tylko miód do ciast i gofrów, 

po drobne czynności, które, na co dzień nieodczuwalne, z per-

spektywy czasu doceniane przez nas, nasze oko – i nasz portfel.              

O czym mowa? To już Państwo muszą sami sprawdzić, zapoznając 

się z kolejną dawką wskazówek w ramach ekoporadnika. Wystar-

czy zajrzeć na stronę 17!

A wracając do wcześniej wspomnianych wakacji... Życzę naszym 

Czytelnikom tego lata pięknej pogody na wyjazdach i w czasie 

wolnym, nieco mniej pięknej – gdy musicie siedzieć cały dzień                 

w pracy i z zazdrością spoglądać przez okno ;) I jak zwykle –                  

bezpiecznego wypoczynku, zarówno we własnym ogródku, jak                  

i tysiące kilometrów od niego. 

Zapraszam do lektury nowego numeru „Kostrzyńskiego ABC”!
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Kostrzyńskie 
aktualności

Fot. E. Kozińska

Fot. K. Matysek

Zielonoświąteczne zwyczaje i obrzędy
W piękny, wiosenny czas, 50 dni po Wielkanocy, przypadają Zielone Świątki (Zesłanie Ducha 

Świętego, 23 maja). Wszystkie zwyczaje praktykowane w okresie tych świąt noszą piętno ra-

dości i wesela. Kościoły i ulice przyozdabiane są brzózkami, podwórka i izby ściele się pach-

nącym tatarakiem. Przed wielu laty w specjalny sposób obchodzili to święto członkowie Kur-

kowego Bractwa Strzeleckiego w Kostrzynie, urządzając w tym dniu strzelanie do tarczy 

królewskiej. Spod brackiej restauracji w Rynku wyruszał pochód braci, na czele z orkiestrą 

dętą i pocztem sztandarowym, na strzelnicę, która znajdowała się na łące przy drodze do 

Pobiedzisk, niedaleko obecnego tunelu. Zwycięzca strzelania zostawał królem kurkowym                  

i wydawał bankiet. Imprezie towarzyszyła „letnia” zabawa mieszkańców. Pamiątki po brac-

twie można obejrzeć w Izbie Muzealnej Ziemi Kostrzyńskiej.

Obchody święta Bożego Ciała w Kostrzynie
Jedenaście dni po Zielonych Świątkach przypada jedno z najstarszych i najbardziej widowi-

skowych świąt kościelnych – Boże Ciało. W tym roku, podobnie jak przed dwoma laty, uro-

czystość wspólna dla obydwu parafi i kostrzyńskich rozpoczęła się mszą świętą w Parku Miej-

skim przy ul. Dworcowej. Po nabożeństwie uformowała się procesja, w czasie której Naj-

świętszy Sakrament  był niesiony przez kapłana w monstrancji pod baldachimem, w asyście 

strażaków. Procesję do 4 ołtarzy ulicami miasta poprzedzała orkiestra, dziewczynki sypiące 

kwiaty, chorągwie i rzesze wiernych. Uroczystość obstawiały drużyny: 2 Kostrzyńska Drużyna 

Harcerek „Grań” oraz 10 Kostrzyńska Drużyna Harcerzy „Riposta”. Na zakończenie uroczysto-

ści przed kościołem farnym koncelebrant udzielił obecnym błogosławieństwa „na cztery 

strony świata”.

Nie zapominamy o naszych bohaterach
Naród bez historii szybko traci swoją tożsamość. Pamiętać musi o naszych bohaterach nie 

tylko z okazji świąt czy rocznic. Wiosną tego roku staraniem Gminy Kostrzyn przy wsparciu 

Stefana Kierznowskiego odnowiony został gruntownie nagrobek Zygmunta Studzińskiego, 

pułkownika Wojsk Polskich (z lat 1918-21) na cmentarzu parafi alnym w Iwnie. Ponadto na 

cmentarzu w Kostrzynie odnowiono płytę nagrobną porucznika Armii Krajowej Leona Wali-

góry, poległego w walce z Niemcami w 1943 roku.

Chwalcie łąki umajone
Zgodnie z wieloletnią tradycją nabożeństwa majowe ku czci Matki Bożej odbywały się przez 

cały miesiąc maj nie tylko w kościołach. W wielu wioskach naszej gminy gromadki wiernych 

śpiewały pieśni maryjne przy kapliczkach, fi gurach czy krzyżach przydrożnych. Tak było m.in. 

pod fi gurą MB w Gwiazdowie czy pod krzyżem w Tarnowie. Z inicjatywy ks. wikariusza Pawła 

do majowych śpiewów dołączyło się grono młodych rowerzystów, którzy w czasie wycieczek 

krajoznawczych poznawali najbliższe okolice, odwiedzając Gwiazdowo, Libartowo, Strumia-

ny, Sokolniki Klonowskie, Skałowo, Sokolniki Gwiazdowskie i Jagodno.
Kazimierz Matysek

Turniej małych rycerzy o diadem  bł. Jolanty
Z okazji Dnia Dziecka w parafi i pw.  bł. Jolanty odbył się „Turniej małych rycerzy o diadem                  

bł. Jolanty”. Do walk o honor rycerski miały możliwość stanąć wszystkie małe damy oraz ry-

cerze przystępujący w tym roku do sakramentu I Komunii Świętej. Z uwagi na powagę wyda-

rzenia została wykonana wierna kopia diademu księżnej Jolanty, której oryginał podziwiać 

można w Muzeum Diecezjalnym w Płocku. Wśród turniejowych atrakcji na najmłodszych 

czekała min.: walka ze smokiem, wyścig paziów, słodki pojedynek, a także Bajka o Dobrym 

Rycerzu wyświetlana w Kinie Lemoniada, po której każdy uczestnik otrzymał z rąk księżnej 

Jolanty tytuł rycerza. Pokonanie smoka to nie lada wyzwanie, dlatego wszystkim drużynom 

rycerzy pięknie dziękujemy za udział, wzorową postawę i wytrwałą walkę do ostatniej kon-

kurencji.

Ela Kozińska

Fot. K. Matysek

Fot. K. Matysek

Fot. E. Kozińska
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Wiadomości  
gminne

Podpisano umowy na budowę żłob-

ków w gminie Kostrzyn!

17 maja w kostrzyńskim Urzędzie Miej-

skim podpisano umowy na realizację bu-

dowy żłobków w  Kostrzynie oraz w Sie-

kierkach Wielkich. Placówki zostaną uru-

chomione z dniem 1 stycznia 2022 roku, 

a  procedura rekrutacyjna ruszy w  III 

kwartale tego roku.

Kostrzyński żłobek powstanie przy ul. Po-

wstańców Wielkopolskich, pomiędzy Bo-

iskiem Orlik a Przedszkolem Nr 2. Z kolei 

żłobek w Siekierkach powstanie przy                       

ul. Grabowej.

W podpisaniu umowy wzięli udział czło-

nek zarządu Constructo Sp. z o. o. Sp. k. 

Tomasz Kwiatkowski oraz Burmistrz Gmi-

ny Kostrzyn Szymon Matysek, Zastępca 

Burmistrza Waldemar Biskupski, Kierow-

nik Wydziału Oświaty, Promocji i  Sportu 

Paulina Bankiewicz oraz pracownicy 

Urzędu Miejskiego w Kostrzynie.

Łączna wartość obydwu zadań to                             

3 366 000 złotych, a dofi nansowanie z re-

sortowego programu rozwoju opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021 

wyniosła 2 223 900,00 złotych.
Łukasz Szał

Fot. Ł Szał

Wizualizacja
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Palowanie zakończone!

W piątek 21 maja Firma Keller Polska Sp. z o.o. zakończyła prace 

wzmocnienia gruntu metodą palowania na odcinku od ronda do 

tunelu. Ruszyły prace związane z budową kanalizacji deszczowej 

oraz konstrukcji drogi. Terminy inwestycji są niezagrożone.

Gmina Kostrzyn realizuje największą inwestycję w historii pt.: „Bu-

dowa układu drogowego w rejonie ulic Grunwaldzkiej, Średzkiej                

i Powstańców Wlkp. w Kostrzynie (drogi powiatowe w granicach 

miasta) wraz z tunelem pod torowiskiem linii kolejowej E20 relacji 

Poznań-Warszawa”. Powstaje tunel oraz wybudowanych i zmo-

dernizowanych ponad 2,7 kilometra dróg.
UM Kostrzyn

Świetlica wiejska w Wiktorowie z nowym obliczem!

Zakończyły się prace budowlane świetlicy wiejskiej w Wiktorowie. 

Powstało także bezpośrednie wyjście ze świetlicy na plac zabaw. 

Po sprzątaniu obiekt będzie gotowy do użytku dla mieszkańców 

sołectwa. Na najbliższym zebraniu sołeckim przedstawiony zosta-

nie mieszkańcom pomysł na jedną z dodatkowych funkcji, jakie 

mogłaby pełnić świetlica, który pojawił się w wyniku rozmowy                 

z Sołtys Dorotą Kaczmarek.
UM Kostrzyn

Zakończył się remont drogi w Sannikach!

Mieszkańcy Sołectwa Sanniki zyskali nową nakładkę asfaltową.  

To pierwszy etap modernizacji całego odcinka drogi gminnej                

Iwno-Sanniki-Wagowo.
UM Kostrzyn

Budowa sygnalizacji świetlnej w Trzeku

Na skrzyżowaniu dróg powiatowych i drogi gminnej w Trzeku roz-

poczęły się prace związane budową sygnalizacji świetlnej. War-

tość inwestycji to ponad 400 tysięcy złotych. Inwestycja wykona-

na na wniosek Radnej Beaty Knopkiewicz i Sołtys Eweliny Kaszow-

skiej.
UM Kostrzyn

Fot. Ł Szał

Fot. UM Kostrzyn

Fot. A. Bilska

Fot. S. Matysek
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Fot. S. Matysek

Fot. Ł Szał

Rewitalizacja zbiornika w Gułtowach

Zakończyła się długo wyczekiwana przez mieszkańców Gułtów 

rewitalizacja zbiornika wodnego w Gułtowach, której efekt prze-

szedł najśmielsze oczekiwania. Z kompletnie zarośniętego stawu 

utworzono miejsce, które znakomicie uzupełniać będzie gułtow-

ski krajobraz, bogaty w znajdujące się tuż obok zbiornika drew-

niany kościół pw. św. Kazimierza oraz Pałac Bnińskich. W następ-

nym etapie przy zbiorniku zostanie wysiana trawa, a kolejne pra-

ce związane będą z budową chodnika i montażem ławek.
Łukasz Szał

Budowa ul. Słowackiego w Glince

Pełną parą ruszyły prace związane z drugim etapem modernizacji 

drogi gminnej Kostrzyn-Glinka Duchowna. Wybudowany zosta-

nie chodnik, odwodnienie oraz położona zostanie nowa nakładka 

asfaltowa. Powstanie również azyl z przejściem dla pieszych na 

skrzyżowaniu z ul. Ogródkową oraz przystanki autobusowe dla 

KKP. Wartość prac to blisko 700 tysięcy złotych. Inwestycję realizu-

je fi rma PERFECTA Robert Gąsiorek z Komornik.

Inwestycja realizowana z wniosku Radnych Szymona Frąckowiaka 

i Arkadiusza Bilskiego oraz Sołtys Bożeny Agacińskiej i Rady                  

Sołeckiej Sołectwa Glinka.

Gmina Kostrzyn czeka jeszcze na rozstrzygnięcie naboru wnio-

sków w ramach Funduszy Rozwoju Dróg, do którego aplikowała  

o środki zewnętrzne na realizację pierwszego odcinka tej drogi 

(ul. Słowackiego w Kostrzynie) od skrzyżowania z ul. Mickiewicza.

Łukasz Szał

Młodzieżowa Rada Miejska zadbała o kawałek Ziemi!

W jeden z pięknych majowych dni Radni Młodzieżowej Rady 

Miejskiej Gminy Kostrzyn posprzątali granice pomiędzy gminą 

Kostrzyn a gminą Kleszczewo. Inicjatorem akcji była jedna                              

z mieszkanek pogranicznej miejscowości Poklatki. Młodzieżo-

wym Radnym dziękujemy za dbałość o naszą planetę!
UM Kostrzyn 

100-lecie Przedszkola Nr 1 w Kostrzynie

Na stronie Przedszkola Miejskiego Nr 1 „Jacek i Agatka” w Kostrzy-

nie (www.przedszkole-kostrzyn.pl) zostały zaprezentowane przy-

gotowane wydarzenia z okazji 100-lecia powstania placówki. Ser-

decznie zapraszamy do zapoznania się z materiałami jednej                         

z najstarszych placówek oświatowych w naszej gminie.
UM Kostrzyn

Fot. MRM

Fot. Ł Szał
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W gminie Kostrzyn powstaną dwa skate-

parki!

W Urzędzie Miejskim w Kostrzynie zostały 

podpisane umowy na budowę skateparków 

w Kostrzynie i Siekierkach Wielkich. Ko-

strzyński skatepark zostanie zlokalizowany 

pomiędzy terenem, przy którym znajduje 

się Szkoła Podstawowa nr 2 i Boisko Orlik 

2012, z kolei skatepark w Siekierkach zosta-

nie wybudowany pomiędzy terenem przy 

boisku piłkarskim, znajdującym się przy                 

ul. Szkolnej. Wykonawcą części budowla-

nych jest fi rma Perfecta z siedzibą w Komor-

nikach, a części dotyczącej wyposażenia 

jedna z wiodących fi rm na rynku w tym za-

kresie – Techramps z siedzibą w Krakowie. 

Obie fi rmy zostały wyłonione w procedurze 

przetargowej. Zadanie dotyczące części               

budowlanej w Kostrzynie pochłonie blisko 

193 tysiące złotych, a wyposażenie ko-

strzyńskiego skateparku to koszt 258 tysięcy 

złotych. Natomiast zadanie dotyczące części 

budowlanej w Siekierkach pochłonie blisko 

118 tysięcy złotych, a wyposażenie skate-

parku w będzie kosztować 255 tysięcy zło-

tych.   W podpisaniu umów uczestniczyli 

przedstawiciel fi rmy Perfecta – Krzysztof Ga-

malczyk oraz Burmistrz Gminy Kostrzyn Szy-

mon Matysek wraz z Zastępcą Burmistrza 

Waldemarem Biskupskim i pracownikami 

Urzędu Miejskiego w Kostrzynie.
Łukasz Szał

Fot. UM Kostrzyn

Fot. Ł Szał

Skatepark w Kostrzynie graf. UM Kostrzyn

Skatepark w Siekierkach graf. UM Kostrzyn
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Rachmistrz spisowy dzwoni!

W maju pracę rozpoczęli rachmistrze spisowi. Do odwołania zawieszone są jednak wy-

wiady bezpośrednie, polegające na wizytach rachmistrza w domu osoby spisywanej. 

Nie odwiedzi nas więc żaden rachmistrz, może on natomiast zadzwonić. Telefon od 

rachmistrza będzie wyświetlał się numerem 22 828 88 88. Jeśli go nie odbierzemy, 

otrzymamy sms z informacją, że dzwonił do nas rachmistrz w sprawie NSP 2021. Wiado-

mość będzie zawierała także informację na temat sposobu skontaktowania się z rachmi-

strzem spisowym. Rachmistrz przedstawi się nam podając imię, nazwisko i numer iden-

tyfi katora. Możemy go sprawdzić: poprzez aplikację „sprawdź tożsamość rachmistrza” 

na stronie spis.gov.pl lub infolinię 22 279 99 99. Możemy udzielić odpowiedzi od razu 

lub umówić się na inny termin, ale nie możemy odmówić udziału w badaniu! Dostępni 

są także rachmistrze posługujący się polskim językiem migowym.

Wszystkie formy udziału w spisie gwarantują ten sam, wysoki poziom bezpieczeństwa, 

a żadne dane osobowe nie zostaną udostępnione czy rozpowszechnione, chronione są 

bowiem tajemnicą statystyczną. Wszystkie osoby pracujące przy spisie składają przyrze-

czenie jej zachowania.

Spis trwa do 30 września 2021 roku. Spiszmy się bo: Liczymy się dla Polski.
Paulina Bankiewicz

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 – jeśli nie samospis, to co?

Od 1 kwietnia trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Zgodnie                      

z ustawą, obowiązkową formą udziału w badaniu jest samospis przez Internet. A co, jeśli 

ze względu na wiek, stan zdrowia, brak dostępu do komputera z Internetem czy kompe-

tencji informatycznych nie możemy zrealizować obowiązku w ten właśnie sposób?               

Czy przyjdzie do nas rachmistrz, czy raczej od razu zostaniemy ukarani za brak udziału 

w spisie? Wiele osób, zwłaszcza starszych, zadaje sobie dziś to pytanie. Warto zatem 

wiedzieć, co możemy zrobić, jeśli samospis przez Internet to opcja dla nas niedostępna.

Punkty do samospisu internetowego w gminach

Jeśli barierą w wypełnieniu formularza spisowego jest tylko brak dostępu do urządzenia 

(niekoniecznie komputera) z Internetem, jesteśmy natomiast zdrowi i mobilni, możemy 

udać się do punktu zorganizowanego przez Urząd Miejski w Kostrzynie. Punkt czynny 

jest w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałki w godzinach 900-1700, od wtorku do 

piątku w godzinach 715-1515. To opcja zarówno dla tych, którzy samodzielnie obsługują 

komputer, jaki i tych, którzy potrzebują pomocy przy korzystaniu z niego. Wszyscy oni 

mogą liczyć na wsparcie techniczne pracownika urzędu. W takim miejscu dodatkowo 

uzyskamy pomoc, jeśli odpowiedź na pytania będzie nastręczała nam trudności.

Spis na żądanie – infolinia spisowa 22 279 99 99

Czasami bywa jednak tak, że stan zdrowia nie pozwala nam ani na samodzielny udział   

w badaniu, ani dotarcie do punktu spisowego. Nie mamy też wokół siebie nikogo – 

krewnego, sąsiada, przyjaciela – kto mógłby nam w zadaniu pomóc. Dla takich osób 

przeznaczona jest opcja „spis na żądanie”. Dzwoniąc na numer 22 279 99 99, wybierając 

NSP 2021, następnie opcję „spis na żądanie” i wreszcie wpisując swój kod pocztowy bez 

„-„ (w formacie 00000, a więc np. 62020) łączymy się z rachmistrzem telefonicznym,                        

z którym możemy albo od razu przeprowadzić badanie, albo umówić się na inny – bar-

dziej dogodny dla nas termin, albo wybrać opcję oddzwonienia (ta możliwość pojawia 

się już po 2 minutach oczekiwania na połączenie) – w takim przypadku rachmistrz od-

dzwoni do nas z numeru infolinii, tego samego, na który dzwoniliśmy.

„Spis na żądanie” to forma udziału w spisie dobra także dla obcokrajowców, którzy nie 

mogą skorzystać z dostępnych form logowania do internetowego formularza spisowe-

go, z powodu: braku profi lu zaufanego, dostępności opcji uwierzytelniania poprzez 

konto w banku, czy braku w bazie nazwiska rodowego matki przy jednoczesnym posia-

daniu numeru PESEL. To także rekomendowana forma udziału w badaniu dla osób nie-

posiadających adresu.

Zgodnie z art. 15.5 ustawy z 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludno-

ści i mieszkań 2021 osoba, która nie może dopełnić obowiązku samospisu internetowe-

go, powinna do 31 sierpnia zgłosić ten fakt na wskazany numer infolinii.

Graf. GUS
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   Wykaz  lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na 

rzecz lokatorów

Załącznik do zarządzenia nr 392/2021 Burmistrza Gminy Kostrzyn z dnia 8 czerwca 2021 

roku.

Przeznacza się do zbycia na rzecz lokatorów nieruchomość lokalową:

Osoby, którym przysługuje roszczenie do nabycia ww. nieruchomości na podstawie ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów,                     

a także poprzedni właściciele prawa własności do tych nieruchomości przed dniem 5 grud-

nia 1990 roku oraz ich spadkobiercy korzystają z pierwszeństwa w nabyciu tych nierucho-

mości pod warunkiem, iż złożą wniosek o ich nabycie w terminie do dnia 26 lipca 2021 roku.
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Ogromne zainteresowanie naborem na wymianę 
pieca w gminie Kostrzyn!
W dniach 16-31 marca trwał ogłoszony przez Gminę Kostrzyn nabór 

dotyczący udzielenia dotacji na wymianę źródła ciepłą na proekolo-

giczne urządzenia grzewcze. Do Urzędu Miejskiego w Kostrzynie 

wpłynęło 120 wniosków (dla porównania w roku 2020 było ich 95).               

W związku z sytuacją epidemiczną w tym roku możliwe było złożenie 

wniosku również online, z czego skorzystała połowa wnioskodawców. 

Kwota, jaką zabezpieczono w budżecie Gminy Kostrzyn na rok 2021, 

to 200 tysięcy złotych. Być może jednak ulegnie ona zwiększeniu, de-

cyzja w tym zakresie leży w kompetencji Rady Miejskiej Gminy Ko-

strzyn. W chwili zamknięcia numeru wszystkie wnioski zostały zwery-

fi kowane przez pracowników merytorycznych kostrzyńskiego Ratu-

sza. Wnioskodawcy, których wnioski  wymagały uzupełnienia, otrzy-

mali stosowne informacje dotyczące braków formalnych.  W ubiegłym 

miesiącu uprawnieni pracowni rozpoczęli wykonywanie oględzin, 

których celem jest potwierdzenie, że we wskazanej we wniosku loka-

lizacji znajduje się piec węglowy. Na podstawie oględzin komisja kwa-

lifi kuje dany wniosek do  uzyskania dotacji i ustala termin podpisania 

umowy o udzielenie dotacji. Podpisanie umów z Wnioskodawcami 

przewidziane jest na czerwiec bieżącego roku. 

Przypominamy, że wszelkie działania związane z wymianą pieca są 

możliwe dopiero po podpisaniu stosownej Umowy z Gminą Kostrzyn. 

Koszty poniesione przed podpisaniem Umowy  o udzielenie dotacji 

nie będą  rozliczane i refundowane.
UM Kostrzyn 

Graf. UM Kostrzyn
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Z teki regionalisty

Kazimierz Matysek
o historii

Z DAWNYCH DZIEJÓW SZKOLNICTWA 
W GMINIE KOSTRZYN

CZ. II

Uczniowie i nauczyciele ze szkoły w Brzeźnie

Długą i uciążliwą drogę musiała przebyć spo-

łeczność lokalna małych miasteczek i wsi, by 

móc korzystać z dobrodziejstw obecnej cywi-

lizacji, w tym powszechnego dostępu do na-

uki. W prawie 800-letnich dziejach Kostrzyna 

oraz gminy istotną rolę w zakresie szkolnic-

twa i kultury odgrywał Kościół, szczególnie na 

wczesnym etapie rozwoju. Powiązanie szkol-

nictwa z instytucją Kościoła zaowocowało 

tym, że wiadomości historyczne o istnieniu 

szkół parafi alnych w dzisiejszej gminie Ko-

strzyn czerpiemy głównie z akt dekanatu ko-

strzyńskiego. 

Najstarsza wiadomość o urządzeniu szkoły w Siekierkach Wielkich 

pochodzi z akt dekanatu kostrzyńskiego w 1822 roku. Uczęszcza-

ło do niej 107 dzieci katolickich i 8 protestanckich. W 1838 roku 

pobudowano w tej wsi nowy dom szkolny wraz z budynkami go-

spodarczymi. W roku 1867 posadę nauczyciela w tej szkole spra-

wował Władysław Hellwig, ucząc 78 dzieci z językiem ojczystym 

polskim. Po spaleniu się szkoły w 1891 roku dzieci z Siekierek 

uczęszczały do szkół w sąsiednich miejscowościach. W odbudo-

wanym po latach budynku w 1919 roku zaczęła funkcjonować 

szkoła polska dla 116 dzieci. Od 1933 roku kierownikiem jej został 

Stanisław Karalus. W latach II wojny światowej szkołę zamieniono 

na niemiecką. Jeszcze w czasie działań wojennych w 1945 roku 

szkoła wznowiła naukę dla dzieci polskich. Ze względu na ciasno-

tę część zajęć odbywała się w budynku dworskim (dawnym pała-

cu). W 1960 roku została pobudowana nowa Szkoła Podstawowa 

w Siekierkach. Po kolejnej rozbudowie pod koniec roku szkolne-

go 1988/89 szkoła ta otrzymała imię związanych rodzinnie z Sie-

kierkami pisarzy Pauliny i Augusta Wilkońskich. Już za czasów 

obecnej gminy w 2017 roku szkołę spotkało wyróżnienie w posta-

ci sztandaru dla 262 uczniów na zakończenie kolejnego etapu 

rozbudowy tej placówki.

Na mapie szkół parafi alnych z XVII w diecezji poznańskiej brak                    

informacji o szkole w Iwnie. Pierwsza wiadomość o szkółce w tej 

parafi i pochodzi z 1833 roku z aktu „Generalia Szkółek Dekanatu 

Kostrzyńskiego”, informującego, że do wspomnianej szkoły 

uczęszcza 90 dzieci wyznania katolickiego i 3 protestantów. Za-

pewne z tego czasu pochodzi zachowany do dziś budynek szkol-

ny przy ul. Gnieźnieńskiej, zamieniony na mieszkania. Nauczycie-

lem katolickiej Szkoły Elementarnej w Iwnie był w 1867 roku Fran-

ciszek Günther, a uczęszczało wówczas do niej 63 dzieci z języ-

kiem ojczystym polskim. Obecny gmach Szkoły Podstawowej zo-

stał zbudowany w 1972 roku. W następnym 

roku, 1973, dla uczczenia 500-lecia urodzin 

słynnego astronoma polskiego Mikołaja Ko-

pernika szkoła w Iwnie otrzymała jego imię. 

Drugą szkołą w parafi i iwieńskiej była nie-

wielka szkółka w Glince Pańskiej (dziś Glince 

Szlacheckiej), do której w połowie XIX wieku 

było zapisanych 30 dzieci wyznania katolic-

kiego i 25 dzieci z rodzin protestanckich,                 

a także 5 uczniów z Kociałkowej Górki. Jej 

budynek z czerwonej cegły (zachowany do 

dziś) – jak wynika z notatki z biblii luterskiej 

– oddano do użytku w 1849 roku. Szkółka ta 

funkcjonowała jeszcze w latach przed- i po-

wojennych. W 1928 roku do szkoły cztero-

klasowej w Glince uczęszczało 44 dzieci.

Na południowy wschód od Iwna po obydwu 

stronach drogi Poznań-Warszawa rozciąga 
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Ilustracje: K. Matysek

Szkoła w Skiekierkach (budynek pałacu)

Uczniowie szkoły w Czerlejnie

Szkoła w Iwnie

się terytorium parafi i p.w. Św. Mikołaja w Siedlcu, z ba-

rokowym kościołem parafi alnym położonym nad jezio-

rem. Obszar parafi i obejmuje miejscowości: Siedlec, 

Siedleczek, Leśną Groblę, Brzeźno, Antonin i Sokolniki 

Drzązgowskie. Wizytujący tę parafi ę w 1638 roku kano-

nik Strzałkowski zanotował, że rektor szkoły tego ko-

ścioła zwykł olej i wodę święconą używaną do chrztu 

sprzedawać zapewne na jakieś gusła, sam bowiem                              

gusłami się zajmował. Z akt szkółek dekanatu kostrzyń-

skiego pochodzi wiadomość, że do szkółki w Siedlcu                  

w 1845 roku uczęszczało 80 dzieci katolickich. W 1867 

roku rektorem szkółki był Wojciech Faralewski, uczący 

87 dzieci z polskim językiem nauczania. Po tym czasie 

tamtejszy proboszcz ks. Gustaw Rzeźniewski zaliczany 

do aktywnych społeczników przyczynił się walnie                    

do powstania Spółki Pożyczkowej dla Miasta Kostrzyna 

i Okolicy. Z zachowanej fotografi i z 1912 roku wiado-

mo, że do Katolickiej Szkoły Elementarnej w Siedlcu 

uczęszczało 28 dziewcząt i chłopców. 

W roku szkolnym 1918/19 powstała szkoła polska                         

w Brzeźnie w dawnym budynku szkoły ewangelickiej 

dla dzieci miejscowych osadników-olędrów. Wielolet-

nią nauczycielką w tej szkole przed i po II wojnie świa-

towej była Zofi a Hermannówna. Podobny budynek      

ceglasty, co niegdyś istniał w Brzeźnie, zachował się do 

dziś w Siedleczku, gdzie służy jako świetlica wiejska.

Do największych i najstarszych parafi i w dekanacie                 

kostrzyńskim należała od dawien dawna parafi a                     

p.w. N.M.P. Wniebowziętej w Czerlejnie. W jej obszar 

wchodziło 8 miejscowości: Czerlejno, Czerlejnko, Klony, 

Ługowiny, Węgierskie oraz Mikuszyn, Poklatki i Trzek. 

Niemal we wszystkich tych miejscowościach istniały od 

połowy XIX wieku szkółki dla miejscowych i okolicz-

nych dzieci. Najstarsza wiadomość o szkole parafi alnej 

w Czerlejnie pochodzi z 1835 roku. Wówczas jej ucznia-

mi były 117 dzieci z rodzin katolickich oraz 3 z rodzin 

protestanckich. W 1867 roku do Szkółki Elementarnej  

w Czerlejnie uczęszczało 100 dzieci posługujących się 

językiem ojczystym polskim, a ich nauczycielem był 

Antoni Wadyński. Po II wojnie światowej szkoła funk-

cjonowała w dawnym dworze, czyli pałacu. Dopiero                    

w 1991 roku Czerlejno doczekało się nowoczesnego 

obiektu szkolnego, który po pewnym czasie otrzymał 

imię ludowca-patrioty Wincentego Witosa. 

W niewielkiej szkole w Węgierskiem w rodzinie miej-

scowego nauczyciela Antoniego Paluszkiewicza uro-

dził się w 1902 roku przyszły wykładowca poznańskich 

uczelni i działacz Towarzystwa Miłośników Poznania, 

Marian Paluszkiewicz (1902-1988).

W XIX wieku ważną rolę w wychowaniu przedszkolnym 

dzieci odgrywały ochronki. Jedna z pierwszych została 

założona i poświęcona w Iwnie we wrześniu 1861 roku 

pod kierunkiem Sióstr Służebniczek przy wsparciu sta-

rościny Emilii Mielżyńskiej, która dom na ten cel prze-

znaczyła. W 1863 roku Zygmunt Grudziński, właściciel 

Drzązgowa, sprowadził Siostry Służebniczki, by prowa-

dziły w tej wsi ochronkę. W czerwcu 1875 roku po wy-

daniu zarządzenia władz pruskich o zniesieniu zako-

nów ochronki tak w Drzązgowie, jak i Iwnie przestały 

działać. W maju 1921 roku w budynku Sióstr Służebni-

czek założono ochronkę w Kostrzynie.

Uczniowie szkoły w Iwnie
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Kostrzyn
na kartach historii

Hejnał Kostrzyński

Ludzie siedzą w domach czekając na wiosnę,

nie w głowie im teraz nastroje radosne.

Nie wesołe, raczej smutne wokół miny…

Znamy doskonale depresji przyczyny.

Aż nagle w południe, gdzieś w środku miasteczka –

wesoła melodia, wdzięczna pioseneczka…

To hejnał kostrzyński płynie z ratusza

smutnych kostrzyniaków pociesza i wzrusza.

I łatwiej uwierzyć, że kryzys minie,

że radość ponownie zagości w Kostrzynie.
                                                                             J.M.

770 lat Kostrzyna. Czy wiesz, że…

…początki kościoła farnego w Kostrzynie sięgają przełomu XV i XVI wieku? 

To właśnie wtedy dzięki staraniom gnieźnieńskich klarysek wzniesiono 

świątynię w stylu późnogotyckim. Kościół pod wezwaniem św. Piotra                          

i Pawła to najstarszy budynek na terenie gminy, którego historia zasługuje 

na krótkie przypomnienie. W czerwcowym wydaniu „Kostrzyńskiego ABC” 

kilka słów o architekturze sakralnej dawnego Kostrzyna i okolic. 

Kościół pw. św. Piotra i Pawła w Kostrzynie

Warto przypomnieć, że wygląd współczesnej świątyni zasadniczo różni się 

od pierwotnej wersji. Późnogotycki kościół został niemal całkowicie znisz-

czony podczas najazdów szwedzkich w XVII oraz na początku XVIII wieku. 

O odbudowie budynku świadczy łacińskie zdanie, widniejące zabytkowym 

dzwonie, które w tłumaczeniu brzmi: „Co wroga ręka Szwedów zburzyła, 

szczodrobliwością mieszczan kostrzyńskich zostało odbudowane”. Warto 

dodać, że w pobliskiej dzwonnicy do dziś mieszczą się trzy zabytkowe 

dzwony pochodzące kolejno z 1514, 1712 i 1978 roku. Na szczególną uwa-

gę zasługuje jednak współczesne wnętrze kościoła. Świątynia to w rzeczy-

wistości połączenie kilku stylów: gotyckiego, renesansowego oraz baroko-

wego. Gwieździste sklepienie oraz ściany pokryte polichromią zachwycają 

każdego turystę, który zdecyduje się odwiedzić to niezwykłe miejsce. 

Oprócz malowideł ściennych cennymi ozdobami kościoła są także kamien-

na chrzcielnica w kształcie kielicha czy rzeźby świętych otaczające główny 

ołtarz. 

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Czerlejnie

Świątynia została wzniesiona w pierwszej połowie XVIII wieku. Obok bu-

dynku do dziś stoi barokowa wieża z latarnią. Kościół przyciąga uwagę nie 

tylko z zewnątrz. Wnętrze budynku zdobią bowiem drewniane rzeźby 

umieszczone w ołtarzach bocznych oraz głównych. Najstarsza fi gura                          

w stylu gotyckim przedstawiająca Matkę Bożą z Dzieciątkiem pochodzi                  

z XIV wieku. Oryginał rzeźby znajduje się w Muzeum Archidiecezjalnym.                 

Z parafi ą pw. Wniebowzięcia NMP związana jest także legenda o dwóch 

parobkach, którzy zamiast uczestniczyć w mszy wybrali się na przejażdżkę 

konno. Co według opowieści stało się z niewiernymi parobkami? Zakoń-

czenie tej historii znajdą Państwo w archiwalnym już, marcowym wydaniu 

„Kostrzyńskiego ABC” bądź w książce Kostrzyn i okolice w legendzie i historii 

autorstwa Kazimierza Matyska. 

Kościół pw. NMP Szkaplerznej w Iwnie

Ciekawy przykład dawnej architektury stanowi wzniesiony na wzgórzu                 

w Iwnie barokowy kościół z końca XVIII wieku, pierwotnie ufundowany już 

w wieku XII. Wewnątrz świątyni znajduje się m.in. kamienna chrzcielnica, 

epitafi um z parą szlachecką oraz droga krzyżowa namalowana na porcela-

nie. W pobliżu kościoła roztacza się jezioro, od którego nazwy pochodzi 

także nazwa miejscowości. Z Iwnem wiąże się opowieść o nieszczęśliwej 

miłości szwedzkiego ofi cera do dziedziczki iwieńskiego dworu. Legenda 

głosi, że uciekająca przed adoratorem panna utonęła w jeziorze, a wraz                     

z nią wszystkie jej kosztowności, które, zgodnie z opowieścią, do dziś spo-

czywają na dnie. 
Ewelina Bulewicz

Oprac. na podstawie: K. Matysek, Przewodnik po Kostrzynie i okolicach, wyd. 2, Gmina 

Kostrzyn, Kostrzyn 2015.

Ilustracje pochodzą z książki: K. Matysek, Kostrzyn i okolice na dawnych pocztówkach, 

Urząd Miejski w Kostrzynie, Kostrzyn 1999. 

Kościół pw. NMP Szkaplerznej w Iwnie na wi-

dokówce z 1914 roku.

Kościół pw. św. Piotra i Pawła w Kostrzynie na 

widokówce z 1910 roku.

Kościół pw. NMP Wniebowziętej i plebania                   

w Czerlejnie na widokówce z 1910 roku.
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Ekoporadnik
Lato i małe zmiany przyjazne środowisku

Wakacje zbliżają się wielkimi krokami. Wraz z nimi możemy spodziewać się 

wysokich temperatur oraz lokalnych susz. Od kilku lat poziom wody w rzekach                    

i jeziorach w całej Polsce drastycznie spada. Zbyt długa susza to również poważny 

problem dla zwierząt zamieszkujących pobliskie lasy. Globalne ocieplenie coraz 

mocniej oddziałuje na nasze życie codzienne, dlatego w czerwcowym wydaniu 

„Kostrzyńskiego ABC” przyjrzymy się działaniom, z którymi warto polubić się                       

w sezonie letnim.

Deszczówka

Zbieranie deszczówki to świetny sposób, by zaoszczędzić wodę w naszych 

gospodarstwach domowych. Pomysł ten powinien przypaść do gustu szczególnie 

osobom, które nie mają dostępu do własnej studni. Choć trudno przewidzieć, jak 

suche i gorące będzie tegoroczne lato, warto zainwestować w zbiornik retencyjny. 

Zbieranie deszczówki to przede wszystkim niższe rachunki, ale nie tylko – woda 

opadowa jest miękka i zawiera znacznie mniej chloru niż kranówka, dlatego rośliny 

ogrodowe najlepiej podlewać właśnie deszczówką. Zapobieganie marnotrawstwu 

wody to duży krok w byciu less waste.

Łąka kwietna

Idealnie przystrzyżone trawniki i ogród pełen kwitnących kwiatów to z pewnością 

marzenie niejednego miłośnika ogrodnictwa. Niestety wiele gatunków roślin 

wymaga specjalnych warunków m.in. częstego podlewania. Jeśli z jakichś 

powodów nie możemy zbierać deszczówki, warto posadzić w ogrodzie takie 

rośliny, które poradzą sobie nawet podczas letniej suszy. Na uwagę zasługują 

np. lawenda wąskolistna, rozchodnik okazały czy miododajna szałwia omszona. 

Świetnym sposobem na urządzenie ogrodu przyjaznego naturze jest również 

zasadzie tzw. łąki kwietnej, która nie tylko pięknie się prezentuje, ale wymaga 

znacznie mniej koszenia i podlewania niż tradycyjny trawnik. 

Poidełko dla pszczół

O pomaganiu pszczołom wspominał w jednej z „Rozmów na stronie” Andrzej 

Kulma – producent naturalnego Miodu od Kulmy. Zbliżające się lato to dobra 

okazja, aby przypomnieć, że przedłużające się susze są szczególnie niebezpieczne 

dla pszczół. Nieodzowną pomoc stanowią poidełka, które bez problemu można 

samodzielnie wykonać. Wystarczy nieprzepuszczalna podstawka wyłożona                      

np. keramzytem i mchem. Do tak przygotowanego naczynia dolewamy czystą 

wodę, jednak należy pamiętać, aby nie było jej zbyt dużo. Pszczoły powinny 

jedynie przysiąść na mokrym mchu i móc pobrać z niego wodę, a nie się w nim 

podtapiać. Takie poidełko można postawić w ogrodzie lub pod drzewem i bez 

wątpienia będzie dla tych pożytecznych stworzeń większą pomocą niż łyżeczka 

wody z cukrem. 

Kompostownik

Domowy kompostownik umożliwia gromadzenie organicznych odpadków w celu 

ich ponownego wykorzystania. Nawóz z kompostownika to tanie i ekologiczne 

źródło wielu substancji sprzyjających rozwojowi roślin ogrodowych. Kompost 

spulchnia ziemię, ułatwiając tym samym przepływ wody i powietrza, a żyzna 

i przepuszczalna gleba to podstawa pięknego ogrodu. To także dobry sposób 

na ochronę środowiska, gdyż recykling organiczny wiąże się z minimalizacją 

produkcji odpadów trafi ających na wysypisko. Odrobina cierpliwości oraz 

miejsca w ogrodzie są jednak niezbędne, więc zanim zdecydujemy się na kupno 

odpowiedniego pojemnika (wybór jest naprawdę spory), warto poczytać                                    

o prawidłowym kompostowaniu odpadów. 

Naturalne oświetlenie

Na co dzień być może nie zdajemy sobie sprawy, że zanieczyszczenie światłem 

to również globalny problem współczesnego świata. Nadmierna ekspozycja 

na światło jest szkodliwa nie tylko dla ludzi, ale przede wszystkim dla roślin                                      

i zwierząt. Zanim zdecydujemy się na oświetlenie ogrodu, zastanówmy się, czy 

jest ono niezbędne. Jeśli nie wyobrażamy sobie nocnego ogrodu skąpanego                      

w ciemności, lepiej sięgać po dobrej jakości lampy solarne. Tutaj spory problem 

mogą przysparzać jednak baterie, których utylizacja nie należy do najprostszych. 

Cieszę się więc, że moda na dzikie ogrody powoli wraca do łask. 
Ewelina Bulewicz
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Wieści 
z Przedszkola nr 1

Fot. Przedszkole nr 1

 29 maja w Konińskim Domu Kultury odbyły się Wielkopolskie Po-

równania Filmowe – Warsztat!, czyli przegląd wielkopolskiej nie-

profesjonalnej twórczości fi lmowej organizowany przez Koniński 

Dom Kultury, Centrum Kultury Zamek oraz Wojewódzką Bibliote-

kę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

Wśród 11 fi lmów jury w składzie: Ewa Sobolewska – producentka 

fi lmowa z Telewizyjnej Wytwórni Filmów Animowanych w Pozna-

niu oraz Paweł Prewencki – reżyser fi lmów animowanych, przy-

znało wyróżnienie w wysokości 500 zł Pracowni Animacji przy 

Szkole Podstawowej w Czerlejnie pod opieką Katarzyny Markie-

wicz za fi lm Powrót do domu czyli jak pokonać koronawirusa. 

Sukces twórców dopełnił dyplom honorowy, wręczony Pracowni 

Animacji za całokształt działalności.

Podczas wydarzenia uczestnicy mieli okazję obejrzeć nadesłane 

produkcje oraz wysłuchać erudycyjne analizy fi lmowe. Gościem 

specjalnym był Piotr Majdrowicz – instruktor fi lmowy, pomysło-

dawca cykli edukacyjnych dla młodzieży oraz współorganizator 

pierwszych Wielkopolskich Porównań Filmowych.

Pracowni Animacji pod opieką Katarzyny Markiewicz gratulujemy 

i życzymy kolejnych osiągnięć.
Ewelina Bulewicz

Fot. K. Wietrzyński, Koniński Dom Kultury

Sukces
Pracowni Animacji

W maju świętowaliśmy 100-lecie powstania przedszkola. Dzięki 

pracy i zaangażowaniu pracowników przedszkola oraz osób za-

przyjaźnionych udało nam się przygotować program online na 

tydzień obchodów jubileuszu.

W poniedziałek pojawiła się historia powstania przedszkola napi-

sana przez Kazimierza Matyska. Po przeczytaniu historii można 

było sprawdzić swoją wiedzę, rozwiązując Quiz. Wtorek to dzień 

historii przedszkola przedstawionej w teatrzyku kamishibai w wy-

konaniu naszych podopiecznych.

Środa pełna uśmiechu i wspomnień. Wszystko zaczyna się od 

przedszkola… zaprezentowaliśmy naszych pracowników – jak 

wyglądali w wieku przedszkolnym – oraz nasze panie, których 

portrety rysowali przedszkolacy.

W czwartek znowu dużo śmiechu, ponieważ zamieściliśmy fi lm 

Nasze przedszkole na motywach wiersza Lokomotywa, z tekstem 

Marii Głowackiej.

Piątek to dzień przeznaczony dzieciom, którym przygotowaliśmy 

grę Memory z nazwami naszych grup i logo przedszkola.

Dziękujemy za pomoc i materiały historyczne Kazimierzowi Maty-

skowi, Annie Majewskiej, Marii Głowackiej oraz wszystkim, którzy 

przyczynili się do uświetnienia jubileuszu. Zapraszamy na naszą 

nową, odmienioną stronę internetową i facebookową, gdzie 

można obejrzeć cały materiał z obchodów naszego święta w za-

kładce 100-lecie.

Dziękujemy wszystkim za wspólne świętowanie i wiele miłych 

słów, ale to jeszcze nie koniec, zapraszamy jesienią na ciąg dalszy.

Przedszkole nr 1
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Ostatni weekend tegorocznego maja upłynął w naszej gminie pod 

znakiem motoryzacyjnych emocji, niemal tak samo wielkich, jak te 

na trasie słynnego Rajdu Dakar. Ponad 50 załóg samochodowych 

wystartowało w sobotę 29 maja spod strażnicy OSP w Kostrzynie, 

by pokonać 40 km, zmierzyć się z 15 konkurencjami i przede 

wszystkim – doskonale się bawić w gronie najbliższych.

Równo o godzinie 1000 pierwsza załoga wystartowała w rajdzie, ko-

lejne pojazdy wyruszały z kilkuminutowymi przerwami. Trasa roz-

poczynała się w Kostrzynie, skąd auta kierowały się do Skałowa, 

Siekierek, Czerlejna, Czerlejnka, Drzązgowa, Gułtów, Iwna, by wró-

cić do Kostrzyna i zakończyć udział na mecie, znajdującej się na te-

renie fi rmy Marathon. Każda z załóg otrzymała numer startowy, 

kartę drogową, opis trasy i broszurkę informacyjną, po czym z ta-

kim pakietem zaliczała kolejne punkty kontrolne i konkurencje 

konkursowe. Wśród tych ostatnich pojawiły się takie wyzwania, jak 

najeżdżanie na przeszkodę, odjeżdżanie od przeszkody, dojeżdża-

nie do tyczki, jazda na czas – trzeba było wykazać się precyzją                          

i umiejętnościami jazdy, które powinni mieć nie tylko weterani pol-

skich i gminnych dróg. Pasażerowie także mieli szansę wziąć udział 

w zabawie – poza zadaniami „za kółkiem” można było sprawdzić się 

w rzutach piłek do obręczy, wiedzy medycznej, wiedzy o gminie,               

w zasadach pierwszej pomocy czy w rzucie lotkami. Nie mogło też 

zabraknąć „dyscyplin” technicznych – sprawdzano m.in. olej czy 

płyn hamulcowy w pojazdach.

Niewątpliwą zaletą Kurdeszowego Rajdu Samochodowego była 

różnorodność pojazdów, które brały udział w wydarzeniu. Na trasie 

pojawiły się zarówno auta zabytkowe, jak i takie, które codziennie 

mijamy na kostrzyńskich drogach. Atrakcją była także obecność 

strażaków i ich bojowych wozów.

Choć celem imprezy była przede wszystkim zabawa, to rywalizacja 

była zacięta. Ostatecznie I miejsce zajęła załoga nr 51, II miejsce za-

łoga nr 43, a III miejsce – załoga nr 47. Firma Sigma, czyli zwycięska 

załoga nr 51, zdecydowała się przekazać wygraną na cel charyta-

tywny.

Nagrodami w konkursie były nagrody pieniężne – 1000 zł dla I miej-

sca, 500 zł dla II, dla III – zestaw mebli, a także dyplomy dla wszyst-

kich uczestników. Każdy z nich mógł także liczyć na słodki poczę-

stunek oraz zestaw kosmetyków samochodowych. Dodatkowo na 

mecie miała miejsce loteria, w której do wygrania były rozmaite 

nagrody rzeczowe. Każda załoga biorąca udział w rajdzie wyloso-

wała coś dla siebie.

Kostrzyński Rajd Samochodowy nie mógłby się odbyć, gdyby nie 

zaangażowanie licznych sponsorów i organizatorów imprezy, 

wśród których byli: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kostrzynie, 

Marek Braniewicz i MOTO-CAR Kostrzyn, Urząd Miejski w Kostrzy-

nie, Rada Miejska Gminy Kostrzyn, Młodzieżowa Rada Gminy Ko-

strzyn, Sołectwa Gminy Kostrzyn, Komisariat Policji w Kostrzynie, 

OSP Kostrzyn, OSP Gułtowy, 2 Próbna Kostrzyńska Drużyna Harce-

rek „Grań”, 10 Kostrzyńska Drużyna Harcerzy „Riposta”, Schronisko 

dla zwierząt w Skałowie, Stadnina Koni Iwno, Pałac w Gułtowach, 

fi rmy Marathon International Logistics, Madar, Profi Auto, Philips, 

Petronas, Sonax, HFJ Atrium, Auto Kosmetyk, Auto Serwis Kochań-

ski, Perfecta, Auto SPA, Bistro Kamilek. Organizatorzy serdecznie 

dziękują pracownikom wymienionych fi rm i instytucji, pracowni-

kom Obwodu Drogowego, sołtysom i radnym, policjantom, straża-

kom, harcerzom i wolontariuszom, których praca umożliwiła orga-

nizację pierwszego Kurdeszowego Rajdu Samochodowego. Pierw-

szego i na pewno nie ostatniego – bo zarówno uczestnicy, jak i or-

ganizatorzy chętnie wrócą na trasę rajdu także w kolejnych latach!
N.M.

Kurdeszowy 
Rajd Samochodowy

Fot. UM  Kostrzyn

Fot. R. Malczewski

Fot. R. Malczewski
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Rozmowa
na stronie

Ewelina Bulewicz: Czym jest „Różowa skrzyneczka”?

Natalia Meller: To oddolna inicjatywa, teraz już o charakterze 

ogólnopolskim, mająca na celu wsparcie wszystkich osób men-

struujących. W specjalnej skrzyneczce, od której barwy pochodzi 

nazwa całego projektu, znajdują się najpotrzebniejsze środki hi-

gieny intymnej dla młodych dziewczyn rozpoczynających okres 

dojrzewania, który nierozerwalnie wiąże się z naturalnymi zmia-

nami w organizmie. „Różowa skrzyneczka” ma stanowić ogólno-

dostępną i bezpłatną pomoc dla wszystkich dorastających dziew-

czyn w wieku szkolnym. Znajdują się w niej podpaski, tampony, 

chusteczki, czyli wszystko to, czego potrzebują osoby menstru-

ujące przez kilka dni w miesiącu. 

EB: Jak zaczęła się historia tej akcji? 

NM: „Różowa skrzyneczka” ma swój początek we Wrocławiu. Wła-

śnie tam postawiono pierwszą skrzynkę z darmowymi artykułami 

higienicznymi. Inicjatorką akcji jest Adrianna Klimaszewska, dzia-

łająca w Dolnośląskim Kongresie Kobiet, która zwróciła uwagę na 

problem wykluczenia menstruacyjnego, dotykającego wiele 

dziewczyn i kobiet w Polsce. W naszej gminie „Różowa skrzynecz-

ka” jest w zasadzie kontynuacją tego coraz popularniejszego pro-

jektu. Zaczęliśmy od wyszukania niezbędnych informacji na te-

mat samej inicjatywy oraz rozmowy z radnymi, którzy różowe 

skrzyneczki widywali w dużych miastach. Projekt możliwy był do 

zrealizowania również dzięki pomocy naszych opiekunów, którzy 

pozyskali niezbędne środki fi nansowe. Jesteśmy im za to wdzięcz-

ni, gdyż temat wykluczenia menstruacyjnego nie jest nikomu 

obojętny.

EB: Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, czym w ogóle jest 

wykluczenie menstruacyjne i jak wpływa ono na sytuację mło-

dych kobiet. Czy mogłabyś przybliżyć nam ten problem?

NM: Wiele młodych dziewczyn dopiero co wchodzących w o kres 

dojrzewania bardzo boi się pierwszego miesiączkowania. Często 

się do niego nie przyznają lub nawet nie wiedzą, co mają zrobić, 

kiedy pojawi się menstruacja, a przecież to rzecz całkowicie natu-

ralna, która dotyka wszystkie kobiety przez niemal połowę ich 

życia. Według różnych statystyk nawet co piąta Polka może spo-

tkać się z problemem zakupu komfortowych środków higieny in-

tymnej. Poprzez różowe skrzyneczki chcemy pokazać, że mie-

siączka nie powinna być tematem tabu, a każda młoda osoba 

może liczyć na pomoc.

EB: Jeszcze kilka lat temu temat higieny intymnej czy menstruacji 

nie pojawiłby się w dyskusji publicznej. Widzimy jednak, że coraz 

częściej młode pokolenie stawia czoła tematom tabu. Jak sądzisz, 

dlaczego? 

NM: Myślę, że młode pokolenie podchodzi do tego tematu zdro-

worozsądkowo. Wolimy mówić o tym głośno, nauczać oraz oswa-

jać resztę społeczeństwa z podobnymi tematami. Widza w tej 

kwestii to podstawa. Jestem zdania, że zawsze warto rozmawiać   

o takich sprawach. Młodym dziewczynom, ale nie tylko, rozmowy 

o dojrzewaniu są bardzo potrzebne, a jednak nie każda z nich ma 

możliwość porozmawiać o pierwszej miesiączce z mamą bądź ko-

leżanką. Społeczność Rady Miejskiej nie boi się przełamywać 

Z Natalią Meller z Młodzieżowej Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn 

o inicjatywie „Różowej skrzyneczki”, wykluczeniu menstruacyj-

nym i przełamywaniu tabu rozmawiała Ewelina Bulewicz                     

z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kostrzynie.

Fot. N. Meller
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Dobra książka 
biblioteka poleca i zaprasza

Jennifer Wright, I (nie) żyli długo i szczęśliwie: Najgorsze rozstania w historii, Wydawnictwo Poznańskie.

Jeśli właśnie ocierasz łzy po rozstaniu i siedzisz w rozciągniętym dresie na kanapie z pudełkiem lodów lub pi-

wem w ręku, pamiętaj, że mogło być dużo gorzej. Bohaterowie tej książki naprawdę nie żyli długo i szczęśli-

wie. Jennifer Wright w swojej najnowszej publikacji wyjaśni nam m.in.: jak nie ukrywać kochanek? Czy lepiej 

zginąć od sztyletu czy trucizny? Jakie imprezy organizował papież Aleksander VI? A także kto, z kim, kiedy                       

i dlaczego?

Ewa Przydryga, Topieliska, Wydawnictwo Muza.

Telefon z przychodni wyrywa Polę ze snu. Okazuje się, że jej trzyletni synek wraz ze swoim tatą nie pojawili się 

na umówionej wizycie. Kilka dni później w pobliżu wyłowionego z dna rzeki wraku samochodu odnalezione 

zostają zamarznięte zwłoki jej męża. Ciała synka nigdzie nie ma…  Porywający thriller psychologiczny, który 

czyta się jednym tchem. Mistrzowsko budowane napięcie i duszny, psychodeliczny klimat sprawiają, że do 

końca nie wiemy, któremu z bohaterów możemy zaufać.

David Walliams, Cóś, Wydawnictwo Mała Kurka.

Pelargonia Potulna ma wszystko, czego tylko zapragnie. Ale wszystko jej nie wystarcza. Chce więcej i więcej! 

Pewnego dnia oznajmia rodzicom, że mają znaleźć dla niej cóś. Tylko  co to jest CÓŚ? Państwo Potulni podejmą 

każde ryzyko, żeby ich ukochana córeczka była szczęśliwa! Zejdą nawet w głąb bibliotecznych lochów i prze-

wertują zakurzone stronice tajemniczej Potworopedii. W niej właśnie wyczytają, że tropy do Cósia wiodą                     

w głąb najdżunglistszej dżungli, którą zamieszkują przedziwne stwory. Czy wśród nich będzie CÓŚ? (wiek 9+)

tabu, dlatego bardzo się cieszę, że inicjatywa „Różowej skrzynecz-

ki” zrodziła się w jej kręgach.

EB: Projekt Młodzieżowej Rady Miejskiej spotkał się z pozytywną 

reakcją ze strony mieszkańców. Na ten moment różowe skrzy-

neczki trafi ły do wszystkich szkół na terenie gminy. Czy planuje 

się ich umieszczenie jeszcze w innych miejscach? 

NM: Jak najbardziej chcielibyśmy poszerzyć naszą akcję, jednak 

na ten moment skupiamy się na realizacji nowych projektów za-

planowanych jeszcze na 2021 rok. Prosimy o cierpliwość i śledze-

Pragnę z całego serca podziękować fi rmie „Agrochest”, a w szczególności Maciejowi Rybarczykowi za okazane wsparcie w walce z moją 

niepełnosprawnością, oraz wszystkim znajomym, którzy wspomagają mnie w trudnym czasie

„Prawdziwych przyjaciół poznaje sie w biedzie”

Niech Bóg wam błogosławi

Tomasz Skibiński

nie naszych działań na profi lu Młodzieżowej Rady Miejskiej Gmi-

ny Kostrzyn, gdzie staramy się na bieżąco informować mieszkań-

ców o obradach i podejmowanych działaniach.

EB: Czy możesz zdradzić naszym Czytelnikom nad czym aktualnie 

pracuje Młodzieżowa Rada Miejska Gminy Kostrzyn?

NM: Aktualnie jesteśmy na etapie wszelkiego rodzaju szkoleń, 

aby jeszcze lepiej wiedzieć, jak pomagać wszystkim mieszkań-

com gminy, zarówno tym starszym, jak i młodszym.

EB: Serdecznie dziękuję za rozmowę. 

28 maja w sali „Kostrzynianka” odbył się drugi w tym roku pobór krwi. Tego dnia przybyło 36 osób chętnych, 

krew oddały 32 osoby. Podczas zbiórki pozyskano 14,400 ml krwi. Dziękujemy wszystkim za przybycie i do 

zobaczenia podczas kolejnych naszych poborów. Najbliższy odbędzie się 27 sierpnia.

Kostrzyński Klub Honorowych Dawców Krwi PCK
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Wieści 
z biblioteki

Otwarcie Stacji Książki
8 czerwca w Parku Miejskim w Kostrzynie miało 

miejsce niecodzienne wydarzenie – inauguracja Sta-

cji Książki. To kolejny punkt na kulturalnej mapie 

gminy Kostrzyn. Stacja Książki to miejsce, w którym 

na półkach znajdują się publikacje o różnej tematy-

ce: są tam książki dla dzieci i młodzieży, literatura 

kobieca, literatura faktu, albumy, słowniki, a także 

gazety i magazyny. Wszystko z myślą o mieszkań-

cach, którzy na co dzień odwiedzają Park Miejski                     

i tam odpoczywają. Książki można czytać na miejscu, 

spędzając czas na ławce lub leżaku, ale można je 

również zabrać do domu i odnieść po przeczytaniu. 

Jeśli na półkach w naszych domach zalegają już 

przeczytane wydawnictwa, także można je przy-

nieść do Stacji Książki, aby służyły innym. Zamysłem 

Stacji Książki jest nieustanne obcowanie z literaturą, 

również w plenerze. 

Na otwarciu obecne były władze samorządowe: Bur-

mistrz Szymon Matysek, Zastępca Burmistrza Walde-

mar Biskupski, Radni Beata Knopkiewicz, Przemy-

sław Kubiak i Ryszard Kubiak. Na specjalne zaprosze-

nie Biblioteki Publicznej przybyli uczniowie z klasy     

III A Szkoły Podstawowej nr 1 w Kostrzynie wraz                      

z wychowawcą Barbarą Pietruszewską i Barbarą Po-

lińską. Gościem specjalnym tego wydarzenia był 

znany pisarz literatury dla dzieci i młodzieży, autor 

kultowego Detektywa Pozytywki i wielu bestsellerów, 

Grzegorz Kasdepke. Spotkanie literackie przebiega-

ło w bardzo sympatycznej i wesołej atmosferze. 

Uczniowie zadawali Panu Grzegorzowi mnóstwo 

pytań, z różnych dziedzin życia. Jednak dla tak 

wprawnego literata żadne nie było trudne. Pisarz 

zdradził kilka sekretów ze swojego dzieciństwa, opo-

wiedział o bohaterach książek, o planach wydawni-

czych i o tym, co i kto go inspiruje to tworzenia.                    

W ramach podziękowań za wspaniałe i niezapo-

mniane spotkanie Pan Grzegorz otrzymał od dzieci 

prezent – plakat nawiązujący tematyką do przygód 

o „pozytywnym” detektywie oraz swój portret autor-

stwa Piotra Jankowskiego. Na zakończenie każdy 

uczestnik spotkania otrzymał książkę z pamiątko-

wym wpisem autora.

W Parku Miejskim oraz w holu Biblioteki Publicznej 

stanęła także wystawa prac plastycznych, wykona-

nych przez uczniów klasy trzeciej, ilustruj ących przy-

gody Detektywa Pozytywki.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do wizyty                     

w Parku Miejskim oraz do korzystania z zasobów Sta-

cji Książki, która będzie czynna codziennie do godzi-

ny 21.
Małgorzata Kemnitz

Fot. A. Wilczyńska

Fot. A. Wilczyńska

Fot. A. Wilczyńska
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Drugi komiks – Amelia Wiktorska
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Dzień Dziecka w Bibliotece Publicznej
Tegoroczny Dzień Dziecka był dla Biblioteki Publicznej 

szczególnie ważny. To właśnie tego dnia, po raz pierw-

szy od ponad roku, Klub Małego Czytelnika odwiedziły 

dzieci. Gościliśmy małe Jaskółki z Niepublicznego 

Przedszkola Słoneczko. Maluchy wysłuchały opowiada-

nia o przygodach krasnala Hałabały, wzięły udział                        

w grach i zabawach, a także zwiedziły bibliotekę. 

Dzień Dziecka świętowały także nasze fi lie. W ramach 

działalności fi lii przy Szkole Podstawowej w Iwnie odby-

ło się spotkanie Ireny Guzińskiej z młodymi czytelnika-

mi pod nazwą „ W zielonej krainie wesoło czas płynie”. 

Dzieci wysłuchały opowiadania o żabce i wzięły udział 

w atrakcyjnych zabawach. Motywem przewodnim był 

kolor zielony. Na wszystkich czekały słodkości.

Natomiast  w Gułtowach nasza fi lia gościła drugoklasi-

stów. Dzieci czytały książki Agnieszki Zimnowodzkiej                  

z serii Humorki. Tak nazywa się miasteczko, gdzie miesz-

kają np. Pytajnisie czy Zdziwionki. Dzieci wykonały                  

papierowe domki dla swojej rodzinki, którą poznały. 

Potem wspólnie wykonały makietę miasteczka.

Bardzo tęskniliśmy za takimi spotkaniami i wkrótce pla-

nujemy kolejne.
Małgorzata Kemnitz

O wypożyczaniu książek słów kilka
Wypożyczanie książek z biblioteki to prosta, a zarazem 

przyjemna sprawa, zwłaszcza dla tych, którzy lubią „krą-

żyć” między półkami. W ostatnich miesiącach czynności 

te były utrudnione lub wręcz niemożliwe, ze względu 

na bezpieczeństwo zdrowotne. Powoli jednak wracamy 

do rzeczywistości sprzed pandemii, dlatego przypomi-

namy kilka, być może oczywistych, ale ważnych zasad 

korzystania z księgozbioru kostrzyńskiej Biblioteki Pu-

blicznej. 

Naszymi czytelnikami mogą zostać zarówno mieszkań-

cy naszej gminy, jak i osoby spoza niej. Przy zapisie 

otrzymuje się kartę biblioteczną, która posiada kod kre-

skowy umożliwiający identyfi kację wypożyczającego. 

Stąd w tym miejscu nasza prośba, aby swoją kartę mieć 

przy sobie podczas wizyty w bibliotece. Nie jest ona po-

trzebna w przypadku, gdy się tylko oddaje książki. Od-

czyt danych z karty ogranicza całkowicie możliwość 

pomyłki w przypadku, gdy w bazie danych znajdą się 

czytelnicy o takich samych imionach i nazwiskach, 

usprawnia też proces wypożyczania. Na koncie można 

mieć jednocześnie do 10 woluminów (w razie uzasad-

nionej potrzeby czytelnikom dotrzymującym terminów 

zwrotu zwiększamy limit), przez okres 35 dni, który 

można przedłużyć, jeśli na daną pozycję nie czeka ktoś 

inny. Nadal oczywiście obowiązują maseczki oraz de-

zynfekcja rąk przy wejściu.
Agnieszka Kukla

Fot. M.Kemnitz

Fot. Biblioteka Publiczna
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Kostrzyńskie
przysmaki

Smacznego!

N.M.

GRILLOWANE SZASZŁYKI Z WARZYWAMI

fi let z kurczaka

papryka czerwona

papryka żółta

cukinia

cebula

pieczarki

DOMOWE LODY

500 g jogurtu greckiego

sezonowe owoce – np. truskawki, 

maliny

cukier lub miód

Owoce umyć, osuszyć, z truskawek 

usunąć szypułki. Zblendować ze sobą 

jogurt i owoce, dodać miód lub cu-

kier. Lody będą fajnie wyglądać, jeśli 

po zblendowaniu dołożymy do masy 

jeszcze małe kawałki owoców. Przeło-

żyć całość do foremek do lodów, 

mrozić przez kilka godzin.

Kurczaka pokroić w większą kostkę, doprawić – solą, pieprzem                     

i ulubionymi przyprawami, np. słodką/ostrą papryką, majeran-

kiem – i ostawić na kilka godzin. Warzywa umyć, pokroić w więk-

szą kostkę (pieczarki przekroić na pół, lub gdy są mniejsze, zosta-

wić w całości). Uszykować drewniane lub metalowe patyczki. Na-

dziewać na nie naprzemiennie mięso i warzywa. W wersji wege 

można zastąpić kurczaka marynowanym tofu.
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Strażackie
wydarzenia

Fot. OSP Kostrzyn
Ryszard Kubiak

Prezes ZOMGZOSP RP w Kostrzynie

WIADOMOŚCI STRAŻACKIE Z GMINY KOSTRZYN

2 maja – usuwanie powalonego drzewa z jezdni w Wiktoro-

wie; wypompowywanie wody z zalanej piwnicy w Kociałko-

wej Górce.

4 maja – neutralizacja płynów ropopochodnych rozlanych na 

ul. Poznańskiej w Siekierkach Wielkich; wezwanie do wypadku 

drogowego z udziałem trzech aut osobowych i autobusu                   

na trasie S-5. W zdarzeniu dwie osoby zostały poszkodowane  

i przetransportowane przez Zespół Ratownictwa Medycznego 

i Lotnicze Pogotowie Ratunkowe do szpitali.

5 maja – wezwanie do kolizji drogowej z udziałem auta oso-

bowego i autobusu na trasie DK92 w kierunku Wrześni. W zda-

rzeniu nikt nie odniósł obrażeń; gaszenie pożaru sadzy w prze-

wodzie kominowym w budynku mieszkalnym we Wróblewie.

7 maja – sprawdzenie monitoringu przeciwpożarowego                     

w hali magazynowej jednej z fi rm w Trzeku.

11 maja – wezwanie do wypadku drogowego z udziałem sa-

mochodu osobowego i motocykla. Do zdarzenia doszło na 

drodze w kierunku Pobiedzisk w pobliżu miejscowości Jagod-

no. W skutek odniesionych obrażeń kierujący jednośladem 

został przetransportowany przez Zespół Ratownictwa                      

Medycznego do szpitala.

12 maja – sprawdzenie załączonego czujnika tlenku węgla                   

i gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Gruntowej w Glince 

Duchownej. Po dotarciu na miejsce nie stwierdzono zagroże-

nia.

14 maja – zabezpieczenie miejsca wypadku drogowego 

dwóch samochodów osobowych na drodze Kostrzyn-Iwno. 

Jedna osoba poszkodowana zabrana do szpitala.

15 maja – zabezpieczenie miejsca lądowania LPR.

17 maja – gaszenie pożaru samochodu osobowego na dro-

dze DK92 w Paczkowie.

18 maja – zabezpieczenie miejsca wypadku drogowego na 

DK92 w kierunku Wrześni, w którym brały udział dwa samo-

chody ciężarowe oraz auto osobowe. W wyniku zdarzenia 

dwie osoby zostały poszkodowane i przetransportowane 

przez Zespoły Ratownictwa Medycznego do szpitala.

20 maja – gaszenie pożaru kontenerów z odzieżą używaną                

w Czerlejnie.

26 maja – zabezpieczenie miejsca kolizji dwóch samochodów 

osobowych w Kostrzynie.

Przy ogrodzeniu strażnicy pojawił się zielony pas drzewek                  

i ozdobnych kamieni. Nie udałoby się to, gdyby nie pomoc 

Gminy Kostrzyn, fi rmy Solid-Bruk Nowak, Mateusza Nadolne-

go oraz radnego Piotra Kotarskiego. Serdecznie dziękujemy za 

pomoc i wsparcie w realizacji projektu zagospodarowania te-

renu przy strażnicy. Podziękowania również dla druhów zaan-

gażowanych w prace.

Zapewnij bliskim i sobie bezpieczeństwo, przestrzegając podsta-

wowych przepisów ppoż. Nie pal śmieci w kotłowniach przydo-

mowych – trując społeczeństwo – lecz segreguj odpady: to nic nie 

kosztuje, a zapewniamy bliskim i sobie czyste powietrze. Zdrowie 

i bezpieczeństwo!

Fot. OSP Kostrzyn
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Z kroniki
policyjnej

Jesteś wolna od bólu, strachu i niepokoju

wolna niczym przepiękny motyl powracający do domu Boga.

Z głębokim smutkiem i żalem pożegnaliśmy Naszą Koleżankę

Ś.P.

Irenę Kozłowicz

Rodzinie Zmarłej wyrazy szczerego współczucia 

składają

członkowie zespołu śpiewaczego

„Złota Jesień” w Kostrzynie

Wyrazy głębokiego współczucia dla Rodziny oraz najbliż-

szych z powodu śmierci 

Ś.P.

Ireny Kozłowicz

członkini zespołu śpiewaczego „Złota Jesień” 

składają

Dyrektor

oraz Pracownicy

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

Fałszywy banknot.

7 maja w Kostrzynie w jednym ze sklepów ogólnospożywczych ujawniony 

został banknot o nominale 100 złotych, który posiadał cechy falsyfi katu. 

Banknot został przekazany do NBP celem potwierdzenia lub wykluczenia               

autentyczności.

Niezgodny stan drogomierza.

14 maja w Trzeku funkcjonariusze z WRD KMP w Poznaniu, podczas kontroli 

drogowej kierującej samochodem marki Opel Vectra, ujawnili, że stan drogo-

mierza odbiega znacznie od danych w Cepik. Mianowicie drogomierz został 

cofnięty o przeszło 200 000 km. Prowadząca auto, 35-letnia kobieta miesz-

kanka gm. Swarzędz, nie potrafi ła wytłumaczyć niezgodności stanu licznika. 

W powyższej sprawie prowadzone jest śledztwo.

Nietrzeźwy kierujący.

16 maja w Siekierkach Wielkich ujęty przez mieszkańców został 30-letni oby-

watel Ukrainy, który prowadził samochód marki Ford w stanie nietrzeźwości 

wynoszącym 2 promile alkoholu we krwi.

Kradzież pojazdu.

W nocy z 21/22 maja w Siekierkach Wielkich skradziony został samochód 

marki Mercedes A klasa. Właściciel oszacował straty na ponad 70 000 złotych.

Włamanie do mieszkania.

28 maja w Siedlcu miało miejsce włamanie do mieszkania. Sprawca poprzez 

wyłamanie zamków dostał się do wnętrza mieszkania, skąd dokonał kradzie-

ży pieniędzy oraz biżuterii. W przypadku zauważenia przez mieszkańców                

podejrzanych osób należy niezwłocznie powiadomić policjantów pod                         

nr. tel. 600 016 086 lub 997.

Poszukiwana zatrzymana.

29 maja w Kostrzynie zatrzymana została 37-letnia kobieta, mieszkanka po-

wiatu poznańskiego, która poszukiwana była przez policjantów z KPP w Świe-

bodzinie celem ustalenia miejsca pobytu. Ponadto kierowała ona samocho-

dem marki Renault Megane, który fi gurował w policyjnych systemach jako 

przywłaszczony. W powyższej sprawie prowadzone jest postępowanie.

Kolejne oszustwo z fałszywym 

linkiem OLX.

31 maja oszukana została miesz-

kanka gminy Kostrzyn, która za-

mierzała sprzedać przedmiot na 

portalu OLX. Kupujący przesłał 

pokrzywdzonej fałszywy link 

OLX, gdzie po zalogowaniu się 

przez sprzedającą z jej konta zo-

stało skradzione kilka tysięcy 

złotych. O tej metodzie oszu-

stwa wielokrotnie informowali-

śmy opinię publiczną. W związ-

ku z powyższym po raz kolejny 

apelujemy o niepodawanie da-

nych z kart płatniczych komu-

kolwiek, a tym bardziej podawa-

nia danych w internecie.
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Kronika
sportowa

Fot. A. Adamski

Podium goni podium – relacje z zawodów Walkowych kola-

rzy!

Długi czerwcowy weekend był bardzo pracowity dla zawodników 

Walki Kostrzyn, którzy 3 czerwca udali się na kolejny etap Solid 

Mtb do Przyłęku, a następnie w niedzielę pojechali do Żerkowa, 

gdzie odbył się drugi etap Grand Prix Kaczmarek Electric Mtb. 

Zawody w Przyłęku organizowane przez grupę Solid jak co roku 

dały w kość startującym zawodnikom. Na bardzo wymagającej 

trasie Stowarzyszenie Walka Kostrzyn reprezentowało 5 zawodni-

ków: Michał Wawer, Marcin Burchacki, Mikołaj Mrugas, Jeremiasz 

Wojciak oraz Adam Wiśniewski.

Michał, Marcin oraz Mikołaj wystartowali na dystansie Mega                   

(40 km), gdzie zajęli miejsca w pierwszej dziesiątce klasyfi kacji 

open. Najwyżej sklasyfi kowany został Marcin, kończąc zawody na 

5. miejscu open, dającym mu po raz kolejny podium w kategorii, 

a konkretnie 3. miejsce. Na 7. pozycji open dojechał Michał, który 

był 5. w swojej kategorii wiekowej. Czołową dziesiątkę zawodów 

zamknął Mikołaj, meldując się na 6. pozycji w kategorii wiekowej.

Adam oraz Jeremiasz wystartowali na dystansie Mini (20km). 

Adam ukończył zawody na 49. pozycji open, dającej 9. miejsce                 

w kategorii wiekowej. Natomiast Jeremiasz linię mety przekroczył 

na 51. miejscu open i 10. w swojej kategorii.

Grand Prix Kaczmarek jak co roku zawitał do Żerkowa, gdzie na 

byłej trasie mistrzostw polski wystartowała dwójka zawodników 

Walki Kostrzyn: Marcin Burchacki oraz Michał Wawer. Oboje zde-

cydowali się na dystans Mega (43 km) i po raz kolejny pokazali, że 

są czołowymi zawodnikami w swojej kategorii. Marcin znów 

wskoczył na podium i ukończył zawody na 2. miejscu open                              

i 1. w swojej kategorii, natomiast Michał był 5. w klasyfi kacji open,               

co dało mu 4. miejsce w kategorii.

Kolejne sukcesy Walkowych kolarzy napawają optymizmem i po-

zwalają planować dalszy rozwój sekcji rowerowej stowarzyszenia.

Arkadiusz Adamski

Tryumf Jowity! Walkowicze na biegach w weekend!

Pierwszy weekend czerwca obfi ty był w zawody biegowe, na któ-

rych spotkać można było reprezentantów Walki Kostrzyn. W so-

botę na Sichlańskiej Piętnastce – biegu górskim zorganizowanym 

na dystansie 16,1 kilometra w Murzasichle – Marek Bogusz wykrę-

cił czas 2 godziny i 17 minut. Na mniejszym dystansie swoje siły 

sprawdzał Szymon Zduńczyk, który reprezentował Walkę Ko-

strzyn na I Biegu Dla Asi na poznańskiej Lizawce. Szymon pięcio-

kilometrowy dystans pokonał z czasem 26:31. 

Z kolei niedziela przebiegła pod znakiem VIII Olszakowej Czter-

nastki i IX Olszaku Półmaratonu. Jowita Kruczkowska-Otto zajęła 

1. miejsce wśród kobiet i 15. w klasyfi kacji otwartej! Czas, który 

zapewnił Jowicie zwycięstwo, to 1:04:39. Z Kolei Marcin Otto do-

biegł na metę z czasem 1:15:51.

W tym samym miejscu, ale na dłuższym, bo półmaratońskim dy-

stansie, swoje siły sprawdzał Grzegorz Banaszak, który piękną tra-

sę wśród drzew i wokół stawów pokonał 1:54:45.
Łukasz Szał

Fot. M. Otto
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- Problemy z komputerem, internetem, 

zadzwoń 605 233 576,  vip-tech.pl

- Wynajmę dom wolnostojący o po-

wierzchni użytkowej 57 m2, położony na 

działce o powierzchni 667 m2 w Czerlej-

nie z wszystkimi mediami, telefon kon-

taktowy 607 235 595 lub 607 816 377

OGŁOSZENIA DROBNE

Relacja z gminnych kortów tenisowych

W dniach od 3 do 5 czerwca korty tenisowe w Glince Szlacheckiej gościły uczest-

ników Ogólnopolskiego Turnieju Klasyfi kacyjnego Młodzików (do lat 14) o Pu-

char Burmistrza Gminy Kostrzyn. Z różnych zakątków Polski, m.in. z Gdańska, 

Warszawy, Zielonej Góry, Szczecinka, Łodzi, Bydgoszczy, Gorzowa Wielkopol-

skiego, Inowrocławia, Leszna, Kalisza, Koszalina i Szczecina zjechało się w sumie 

28 chłopców oraz 24 dziewczynki.

Kostrzyński Klub Tenisowy reprezentowały 2 zawodniczki i 9 zawodników, z któ-

rych 7 wygrało przynajmniej jeden mecz i znalazło się w drugiej rundzie. Najda-

lej z nich zaszli Krzysztof Winiarczyk oraz Ignacy Tejerina, odpadając dopiero                  

w ćwierćfi nale. Jeszcze lepiej naszym zawodnikom poszło w grze podwójnej. 

Ignacy Tejerina w parze z Maksymilianem Kwiatkowskim (Advantage Bielsko-

-Biała) uległ dopiero we fi nale parze Piotr Kluj (Top Tennis Player Gorzów Wielko-

polski) i Jan Kaczorowski (MKT Łódź). Trzecie miejsce w grze podwójnej zajął 

zawodnik KKT Sebastian Tejerina w parze z Jerzym Urbanem (FairPlayce Poznań) 

oraz reprezentant KKT Jan Werbliński w parze ze Stanisławem Allecou (Kortowo 

Poznań).

W grze pojedynczej chłopców najlepszy okazał się, podobnie jak w grze po-

dwójnej, Piotr Kluj z Gorzowa Wielkopolskiego, który w zaciętym fi nale pokonał 

Tymona Litwica z Gdańska. U dziewczynek pierwsze miejsce zajęła Aleksandra 

Mitrzak z Inowrocławia, a drugie Zofi a Janusz reprezentująca AZS Poznań.

Dziękujemy bardzo Burmistrzowi Gminy Kostrzyn za ufundowanie pięknych 

trofeów. W drugiej połowie lipca Kostrzyński Klub Tenisowy będzie organizato-

rem kolejnego w tym sezonie turnieju ogólnopolskiego o Puchar Burmistrza 

Gminy Kostrzyn. Tym razem będzie to turniej Skrzatów, dlatego zagrają w nim  

zawodnicy 12-letni lub młodsi.
Kostrzyński Klub Tenisowy

Fot. Kostrzyński Klub Tenisowy

Fot. Kostrzyński Klub Tenisowy
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