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Słowem
wstępu

Fot. C. Szczepanik

Natalia Majchrzak

Redaktor naczelna

Myśląc o tegorocznym lecie, na myśl przychodzi mi jeden z naj-

słynniejszych musicalowych utworów – Singin’ in the Rain z kulto-

wej Deszczowej piosenki. Dlaczego? Pogoda nas nie rozpieszcza – 

po świetnym, czerwcowym początku naprawdę piękne, upalne, 

lipcowe dni możemy policzyć na palcach. Więc zamiast odpoczy-

wać na leżakach z drinkiem (lub lemoniadą) w ręce, kryjemy się 

przed nie-tak-lekkim letnim deszczem i burzami. Ale mimo tego 

gdzieś głęboko czujemy ulgę i radość. Na pewno to nie tylko moje 

wrażenie. Czy ktoś jeszcze z Państwa ma ochotę, tak jak ja i Gene 

Kelly, odrzucić parasol, wyjść na ulicę, śmiać się do ciemnych, bu-

rzowych chmur? Zapomnieć o wszystkich zmartwieniach i po 

prostu cieszyć się spontanicznie chwilą? Zaprawdę, what a glorio-

us feelin’!

Ale wracając choć na chwilę do tej mimo wszystko wakacyjnej 

rzeczywistości, powodów do uśmiechu mamy w ostatnim czasie 

całkiem sporo. Przede wszystkim wróciło Malinowe Lato w Gmi-

nie Kostrzyn! Pamiętają jeszcze Państwo tę inicjatywę, która poja-

wiła się kilka lat temu, by niestety, z uwagi na brak możliwości 

organizacji, „przycichnąć” na pandemiczną epokę? Epoka pojawi-

ła się tu nieprzypadkowo – te kilkanaście miesięcy odczuwamy, 

jakby minęło co najmniej kilka lat. Na szczęście spotkań z szeroko 

pojętą kulturą i rozrywką nigdy mało – i znowu mamy okazję                  

(i okoliczności sprzyjające) do zabawy! W porywie gorącego lata             

i radości nie zapominajmy jednak o środkach ostrożności – te  

chyba zostaną już z nami na długo. Bo choć szczęśliwie kontakty  

z najbliższymi są już względnie bezpieczne i nie musimy stronić 

od towarzystwa rodziny i przyjaciół, to przecież czystych rąk              

i  zdrowych nawyków nigdy nie będzie zbyt dużo!

Po jeszcze pandemicznym obliczu Kurdesza, kiedy to zarówno 

rozsądek, jak i obowiązujące restrykcje pozwoliły jedynie na orga-

nizację Rajdu Kurdeszowego zamiast imprezy kulturalnej, w koń-

cu (miejmy nadzieję, że już na stałe) pojawiło się to, co kostrzynia-

cy lubią najbardziej, czyli wydarzenia plenerowe. Gmina Kostrzyn, 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna wspólny-

mi siłami przygotowali program letnich spotkań z kulturą –         

muzyczną, teatralną, kulinarną, fi lmową, literacką i malarską.       

Zarówno dla tych najmłodszych, jak i najstarszych mieszkańców 

– oraz wszystkich pomiędzy. Truizmem będzie stwierdzenie, że 

każdy znajdzie wśród eventów coś dla siebie. Część z zaplanowa-

nych spotkań już się odbyła – serdecznie zapraszamy wszystkich, 

a zwłaszcza sceptyków, do sprawdzenia, jak wyglądały dotych-

czasowe wydarzenia i do wzięcia udziału w nadchodzących! Na 

część z nich, z powodu ograniczeń w liczbie uczestników, należy 

odebrać wcześniej darmową wejściówkę, zachęcamy do spraw-

dzania informacji na bieżąco na Facebooku MGOK-u!

A Państwu ponownie życzę pięknej pogody i miłego spędzenia 

tegorocznego lata. Odpocznijmy wszyscy w blasku wakacyjnego 

słońca, zanim jesienna aura zmusi nas do szukania przyjemności 

w cieple herbaty i koca. My, Polacy, podobno najbardziej na świe-

cie lubimy narzekać, rozczarowani rzeczywistością. W każdej sytu-

acji i w każdych okolicznościach jest jednak ziarnko optymizmu. 

W końcu nigdy nie będziemy tak rozczarowani letnią pogodą, jak 

Anglicy swoją przegraną po fi nale Euro 2020 (2021), prawda?



4

Kostrzyńskie 
aktualności

Rozbierają stare, by postawić nowe!
W ubiegłym roku rozebrany został podniszczony dom przy ul. Piasta 9 w Kostrzynie. W tym 

roku nowy właściciel na tym miejscu pobudował ustawiony bokiem do ulicy bliźniak z czte-

rema mieszkaniami. W lipcu br. do pierwszego z nich wprowadzili się nowi nabywcy. W ostat-

nim czasie, również przy ul. Piasta, podobnie jak przy ul. Kościelnej, rozebrano domy jedno-

rodzinne, w miejsce których nowi inwestorzy mają zamiar pobudować lepsze i ładniejsze 

obiekty.

Spalona kamienica będzie odbudowana
Kiedy rankiem 16 maja ubiegłym roku wybuchł pożar w kamienicy kostrzyńskiej przy                 

ul. Kilińskiego 27, niewielu wierzyło, że da się ją szybko odbudować. Znalazł się jednak nowy 

właściciel, na polecenie którego rozpoczął się remont tej 100-letniej kamienicy, będącej 

ozdobą ulicy.

Co to jest kamień węgielny?
Na to pytanie odpowiedział czcigodny gość uroczystości odpustowej w parafi i Błogosławio-

nej Jolanty, Jego Eminencja Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki. Zacytował on rozmaite 

interpretacje tego pojęcia, od narożnego kamienia, na którym wspie ra się węgieł (narożnik) 

budynku, fundament nowej budowli, aż po Biblię, w której Chrystus jest kamieniem węgiel-

nym Kościoła.

Święto patronów parafi i p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła
Najstarsza kostrzyńska parafi a 29 czerwca obchodziła uroczyście święto swoich patronów. 

Odpustową mszę św. z udziałem wiernych i księży z dekanatu kostrzyńskiego odprawił go-

ścinnie i kazanie wygłosił ks. Walenty Cugier, który przez 20 lat był pasterzem Polaków               

w Niemczech. W dniu tym obchodzili swoje imieniny zarówno ks. Proboszcz, jak i Wikariusz 

parafi i, otrzymując liczne życzenia, do których się dołączamy.

Tradycyjne święcenie samochodów
W związku z przypadającym 25 lipca dniem wspomnienia św. Krzysztofa – patrona kierow-

ców – zgodnie z wieloletnią tradycją we wszystkich parafi ach naszego dekanatu po każdej 

mszy św. odbędzie się święcenie samochodów, o czym zainteresowanym przypominamy. 

Łączy nas „Biedronka”
Pod tym tytułem ukazała się książka z kolorowymi ilustracjami, zawierająca historię najwięk-

szej sieci dystrybucyjnej w Polsce. Zawiera też informacje i fotografi e Centrum Dystrybucji 

„Biedronki” w Kostrzynie przy ul. Żniwnej.

Ukazała się nowa 5-złotówka
Staraniem NBP znalazła się w obiegu nowa moneta 5-złotowa. Na jej awersie przedstawiono 

na złocistym tle widoki Gdańska, a na opasce wokół nich opis: Brama i Żuraw w Gdańsku 

wraz z herbem miasta. Odpowiednio na rewersie znalazł się orzeł w koronie z datą 2021             

i tekst: Rzeczpospolita Polska. 5 złotych.
K.M.

Fot. K. Nowakowska

Fot. K. Matysek

Fot. K. Matysek

Fot. K. Matysek

Fot. K. Nowakowska

Fot. K. Matysek
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Wiadomości  
gminne

Fot. Ł Szał

Umowa na ul. Gnieźnieńską podpisana!

W Urzędzie Miejskim podpisana została umo-

wa na realizację zadania: „Przebudowa ulicy 

Gnieźnieńskiej w Iwnie – etap 3”. 

Wartość realizacji zadania to 1,157 mln złotych. 

Inwestycja obejmuje budowę chodnika w cią-

gu ulicy Gnieźnieńskiej do cmentarza oraz re-

mont nawierzchni. Przebudowa ulicy Gnieź-

nieńskiej jest współfi nansowana ze środków 

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w maksy-

malnej wysokości 50% wartość zadania. Termin 

zakończenia to koniec kwietnia 2022 roku.

Umowę podpisali: Burmistrz Szymon Matysek 

oraz Sławomir Begier, właściciel fi rmy Zakład 

Drogowo-Transportowy Sławomir Begier z sie-

dzibą w Nekli. W spotkaniu uczestniczyli Walde-

mar Biskupski, Zastępca Burmistrza Gminy      

Kostrzyn, Szymon Nadolny, Radny Gminy Ko-

strzyn, Łukasz Kruszona – Inspektor ds. infra-

struktury technicznej.

W wyniku postępowania przetargowego na 

wykonanie prac wpłynęły cztery oferty: Zakład 

Robót Wielobranżowych Kubiaczyk – 1,420 mln 

złotych, PUB „BRUKPOL” S.C. – 1,679 mln             

złotych, Konsorcjum Firma BRD Dariusz Biało-

brzycki, Firma UH „Anna” Anna Białobrzycka – 

1,692 mln złotych oraz Zakład Drogowo-     

-Transportowy Sławomir Begier – 1,157 mln 

złotych.
UM Kostrzyn

Fot. S. Matysek
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Fot. M. Matuszewski

Oświetlenie ul. Tuleck iej w Siekierkach

Zakończyła się ważna dla mieszkańców Siekierek inwestycja. Na 

ulicy Tuleckiej zamontowano oświetlenie. Trwają procesy odbio-

rowe. Zgodnie z deklaracją wykonawcy fi rmy Enea Oświetlenie 

lampy powinny zabłysnąć jeszcze w lipcu. Inwestycja ma na celu 

poprawę bezpieczeństwa poruszania się po tej ulicy. Wartość       

inwestycji to 117 137,51 zł.
UM Kostrzyn

II etap modernizacji drogi w Glince Duchownej

II etap modernizacji drogi w Glince Duchownej zbliża się do koń-

ca. Wybudowany został chodnik, odwodnienie oraz położona zo-

stała nowa nakładka asfaltowa. Powstał azyl z przejściem dla pie-

szych oraz przystanki autobusowe dla Kostrzyńskiej Komunikacji 

Publicznej. Trwają prace porządkowe. Pełne oddanie ulicy do 

użytku nastąpi jeszcze w lipcu. Wartość inwestycji to blisko            

700 tysięcy złotych.

Wniosek o tę inwestycję złożyli Radni Arkadiusz Bilski i Szymon 

Frąckowiak wraz z Sołtys Sołectwa Glinka Bożeną Agacińską               

i Radą Sołecką.
UM Kostrzyn

Skrzyżowanie w Trzeku po przebudowie

Na wniosek Radnej Beaty Knopkiewicz oraz Sołtys Sołectwa Trzek 

Eweliny Kaszowskiej na skrzyżowaniu dróg powiatowych i drogi 

gminnej w Trzeku zamontowano sygnalizację świetlną. Dzięki niej 

skrzyżowanie stanie się znacznie bezpieczniejsze zarówno dla 

pieszych, jak i ruchu drogowego. Wartość inwestycji to ponad  

400 tysięcy złotych.
UM Kostrzyn

Modernizacja sieci wodociągowej w ulicy Kurpińskiego 

w Kostrzynie

Rusza modernizacja sieci wodociągowej w ulicy Kurpińskiego              

w Kostrzynie. Umowę na jej realizację podpisały: Dyrektor Zakła-

du Komunalnego w Kostrzynie Kinga Czechowska i  Izabela Grze-

gorczyk, właścicielka fi rmy PPHU Drokan z siedzibą w Nekli.              

Wartość inwestycji to 289 tysięcy złotych. Obejmuje ona wymianę 

sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Po zakończeniu prac 

przewidzianych na koniec sierpnia, Urząd Miejski w Kostrzynie 

wykona nową nakładkę asfaltową.

W podpisaniu umowy uczestniczyli: Burmistrz Szymon Matysek, 

Radny Ryszard Kubiak i Kamila Bednarek, Główna Księgowa Za-

kładu Komunalnego w Kostrzynie.
UM Kostrzyn

Fot. S. Matysek

Fot. S. Matysek

Fot. ZK Kostrzyn
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Fot. S. Matysek

Fot. D. Kędziora

Skatepark w Siekierkach!

Nadchodzi czas montażu urządzeń na placach budowy związa-

nych z inwestycją dla kostrzyńskiej młodzieży – budową skate-

parków w Siekierkach i Kostrzynie. Do końca zbliżają się także 

prace związane z pierwszym etapem zagospodarowania całego 

terenu w Siekierkach. Kształtuje się ścieżka spacerowa dookoła 

placu. Zgodnie z ustaleniami i projektem przygotowanym wspól-

nie z Radą Sołecką Sołectwa Siekierki, oprócz wspomnianej ścież-

ki dookoła placu powstanie oświetlenie, zamontowane zostaną 

ławki i nasadzone zostaną drzewa i krzewy.
Łukasz Szał

Skatepark w Kostrzynie!

Plac budowy inwestycji dla młodzieży – skateparku w Kostrzynie 

– zyskał nowe oblicze. Płyta, na której stanie cała inwestycja jest 

już gotowa. Czekamy na przyjazd urządzeń i ich montaż, który na-

stąpi w sierpniu. Wykonawcą części budowlanej jest fi rma Perfec-

ta z siedzibą w Komornikach, a części dotyczącej wyposażenia 

jedna z wiodących fi rm na rynku w tym zakresie – Techramps            

z siedzibą w Krakowie. Wartość inwestycji dotycząca części bu-

dowlanej to blisko 193 tysiące złotych, a wyposażenie skateparku 

to koszt 258 tysięcy złotych. 
Agata Bilska

Powstało drugie boisko do siatkówki plażowej!

Staraniem Gminy Kostrzyn oraz Stowarzyszenia Walka Kostrzyn 

powstało drugie boisko do siatkówki plażowej. Dzięki tej inicjaty-

wie możliwe będzie przeprowadzenie turniejów dla większej            

liczby uczestników. Najbliższe okazje do zaprezentowania swoich 

siatkarskich umiejętności mieszkańcy naszego miasta będą mieli 

24 lipca (Turniej Babskie Granie) oraz 14 sierpnia (Turniej Dwójek 

Walki Kostrzyn). Wykonawcą robót budowlanych była fi rma Wil-

czyńscy Bartosz Wilczyński z siedzibą w Glince Duchownej.

UM Kostrzyn

Żłobki w Kostrzynie i Siekierkach

Postępują prace związane z budową dwóch żłobków na terenie 

gminy Kostrzyn. Żłobki w Kostrzynie i w Siekierkach powinny            

zostać oddane do użytku jeszcze jesienią tego roku. Placówka zo-

stanie uruchomiona z dniem 1 stycznia 2022 roku, a procedura 

rekrutacyjna ruszy w drugiej połowie września. Łączna wartość 

zadania to 1 683 000 złotych, a dofi nansowanie z resortowego 

programu rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 

2021 wyniosło 1 111 950 złotych.
Łukasz Szał

Fot. D. Kędziora

Fot. UM Kostrzyn

Fot. D. Kędziora
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Serce Gminy – konkurs architektoniczny na rewitalizację rynku i centrum rozstrzygnięty!

W piątek 18 czerwca spotkało się jury ogłoszonego przez Politechnikę Poznańską i Gminę Kostrzyn studenckiego 

otwartego konkursu urbanistycznego pt.: „Serce Gminy. Zagospodarowanie przestrzenne Rynku w Kostrzynie                   

w kontekście starówki miasta”. Studenci Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej opracowali koncepcje za-

gospodarowania kilku przestrzeni miejskich, usytuowanych 

na starówce w tym przede wszystkich rynku. Na konkurs 

wpłynęły 54 prace, z których jury wybrało 12 fi nałowych.

Wyniki przedstawiają się następująco: 1 miejsce (nagroda 

3000 złotych) – Natalia Czerczak, Marta Dec, Anastasia Ma-

lińska; 2 miejsce ex aequo (nagroda 1500 złotych): Paweł 

Olszak, Konstancja Zielezińska oraz Patrycja Skawicka, Piotr 

Skorupiński. Wyróżnienie (nagroda 500 złotych): Justyna Pa-

welczak, Klaudia Staszyńska oraz Katarzyna Ciechelska, 

Ewelina Tutak.

Wyróżnienie – nagroda ufundowana przez Targowisko Miej-

skie s.c. w Kostrzynie (700 złotych): Kornel Kuzański, Paulina 

Otto.

Wyróżnienie specjalne (oryginalne podejście do tematu): 

Mufaddal Ezzi, Aleksandra Szymczyńska.

Serdeczne gratulacje dla laureatów! Podziękowania dla 

wszystkich studentów za pracę!

Ofi cjalna prezentacja fi nałowych prac miała miejsce na kostrzyńskim Rynku. Wtedy odbywał się konkurs dla Miesz-

kańców, którzy wybierali najlepszy projekt i dzięki temu przyznana została nagroda publiczności. Od piątku                         

25 czerwca do niedzieli 4 lipca codziennie w godzinach 1400-1800 mieszkańcy Gminy Kostrzyn mogli wybrać kon-

cepcję zagospodarowania Rynku spośród 12 wyłonionych przez jury i wystawionych na planszach konkursowych 

prac.

W głosowaniu wzięło udział 509 mieszkańców. Wszystkie 

głosy były ważne. Najwięcej, bo 118 osób, zagłosowało na 

koncepcję „C” autorstwa Natalii Czerczak, Marty Dec oraz 

Anastasii Malińskiej – jest to koncepcja, która również zosta-

ła wybrana na pierwszym miejscu przez jury konkursowe. 

Na drugim miejscu uplasowała się koncepcja „D” autorstwa 

Justyny Pawelczak i Klaudii Staszyńskiej, na którą zagłoso-

wało 100 mieszkańców, a na trzeciej pozycji koncepcja „J” 

autorstwa Natalii Maćkowskiej i Szymona Janczaka, która 

zdobyła przychylność 83 osób. Gratulujemy zwycięzcom,               

a Mieszkańcom dziękujemy za udział w głosowaniu!

Poniżej wyniki głosowania:

1. Koncepcja „C”: Natalia Czerczak, Marta Dec, Anastasia Ma-

lińska: 118 głosów. 2. Koncepcja „D”: Justyna Pawelczak, 

Klaudia Staszyńska: 100 głosów. 3. Koncepcja „J”: Natalia 

Maćkowska, Szymon Janczak: 83 głosy. 4. Koncepcja „K”: Kor-

nel Kuzański, Paulina Otto: 62 głosy. 5. Koncepcja „A”: 

Agnieszka Wlazły, Weronika Wodras oraz Koncepcja „H”: Ju-

dyta Trottner, Adrian Komar: po 32 głosy. 7. Koncepcja „I”: 

Patrycja Skawicka, Piotr Skorupiński: 21 głosów. 8. Koncep-

cja „G”: Paweł Olszak, Konstancja Zielezińska: 17 głosów.              

9. Koncepcja „B”: Katarzyna Ciechelska, Ewelina Tutak:                    

15 głosów. 10. Koncepcja „F”: Paulina Czaplińska, Ewelina 

Czachor: 13 głosów. 11. Koncepcja „E”: Wiktoria Zalewska, 

Bernard Dorosz: 12 głosów. 12. Koncepcja „L”: Helena Ło-

niewska, Weronika Marciniak: 4 głosy.

Kolejne tygodnie to prace i konsultacje z Mieszkańcami nad 

najlepszymi i wyróżniającymi się pracami, aby na przełomie 

sierpnia i września powstała ostateczna koncepcja zagospo-

darowania Rynku i całego centrum miasta. Koncepcja ta bę-

dzie kluczowym elementem dla ogłoszenia przetargu na 

wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej no-

wego zagospodarowania rynku i ulic centrum miasta.

Jury konkursowe: prof. PP dr hab. inż. arch. Robert Ast,               

prof. PP dr inż arch. Krzysztof Borowski – kierownik projektu, dr hab. inż. arch. Radosław Barek, Szymon Matysek – 

Burmistrz Gminy Kostrzyn, Arkadiusz Bilski – Radny Rady Miejskiej, Agata Stoińska – Kierownik Wydziału Urbanisty-

ki i Nieruchomości UM, Anna Czubak – Inspektor ds. zieleni miejskiej UM, Irena Niemier – Przedstawiciel Seniorów, 

Krzysztof Kowalski – przedsiębiorca, Maciej Żurkowski – przedsiębiorca, Wojciech Sieński – przedsiębiorca, Przemy-

sław Dobrogojski – przedsiębiorca.
Łukasz Szał

Koncepcja „C”: N. Czerczak, M. Dec, A. Malińska

Fot. K. Formanek



9

Nowe oblicze urzędu!

Zapraszamy mieszkańców do wyremontowanego gmachu Urzę-

du Miejskiego w Kostrzynie. Wszystkich Państwa, którzy chcą za-

łatwić sprawy meldunkowe, a także związane z wymianą dowodu 

osobistego oraz sprawy dot. Urzędu Stanu Cywilnego prosimy               

o kierowanie się pierwszym wejściem od strony parkingu. W po-

zostałych sprawach prosimy o kontakt w Biurze Podawczym, znaj-

dującym się na prawo po przejściu przez główne wejście do Urzę-

du. Specjalnie dla osób oczekujących na załatwienie sprawy 

stworzona została poczekalnia, gdzie można spędzić swój czas, 

czekając na odbiór dokumentów. Zmieniamy się dla Państwa!

Łukasz Szał

Trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Kostrzyn na lata 

2021-2030

Trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Kostrzyn na lata                   

2021- 2030. 6 lipca miały miejsce warsztatowe zajęcia, na których 

uczestnicy: przedstawiciele jednostek Gminy Kostrzyn oraz orga-

nizacji pozarządowych wspólnie ustalali wizję i misję gminy, a tak-

że w kolejnych krokach próbowali zdefi niować cele oraz zadania 

strategii. Spotkanie było koordynowane przez Wielkopolską 

Agencję Nauki i Rozwoju.

O kolejnych krokach z powstawaniem strategii będziemy Pań-

stwa informować na bieżąco.
UM Kostrzyn

Fot. Ł. Szał

Graf. GUS

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań trwa do 30 wrze-

śnia 2021 roku, pamiętaj jednak, że na samodzielne wypełnienie 

formularza masz czas do momentu, aż skontaktuje się z Tobą 

rachmistrz.

Nie spisałeś się? Zatem zrób to jak najszybciej na stronie                        

spis.gov.pl lub telefonicznie na infolinii spisowej (22 279 99 99). 

Jeśli nie spiszesz się sam online, rachmistrz może zadzwonić do 

Ciebie z numeru 22 828 88 88 lub z numeru infolinii spisowej                 

tj. 22 279 99 99. Może również odwiedzić Cię osobiście. Zgodnie            

z ustawą o Narodowym Spisie Powszechnym rachmistrzowi nie 

możesz odmówić udzielenia informacji.

Uwaga! Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności                     

i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie po-

wszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny,                

co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Nie czekaj do ostatniej chwili! Już dziś spisz się przez Internet. Spis 

na osobę zajmuje ok. 5 minut! W razie wątpliwości zadzwoń na 

infolinię spisową: 22 279 99 99. Możesz też przesłać do nas pyta-

nie przez stronę internetową GUS: https://stat.gov.pl/pytania-i-

-zamowienia/pytanie-o-narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-

mieszkan. Więcej informacji na stronie: https://spis.gov.pl/.

Paulina Bankiewicz

Fot. UM Kostrzyn
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Młodzieżowa Rada Miejska Gminy Kostrzyn uczestniczyła               

w spotkaniu pt. „Młodzi w Pałacu”

W czwartek 17 czerwca 2021 roku o godzinie 1700 Młodzieżowa 

Rada Miejska Gminy Kostrzyn uczestniczyła w spotkaniu pt. „Mło-

dzi w Pałacu”, na które została zaproszona przez Doradcę Prezy-

denta RP Łukasza Rzepeckiego. Na spotkaniu Młodzieżową Radę 

reprezentowała dwójka Radnych razem z opiekunem (Sekretarz 

Milena Wąsik, Radny Makary Michalak oraz opiekun Łukasz Szał). 

Wraz z Młodzieżowymi Radnymi z Poznania, Gostynia, Tarnowa 

Podgórnego i Wyrzysku rozmawiano m.in. o dalszej działalności 

oraz planach rozwoju „młodzieżówek”, poruszono tematy anga-

żowania się Młodzieżowych Radnych w sprawy polityki, sprawie-

dliwości oceniania na lekcjach wychowania fi zycznego oraz zaka-

zu i szkodliwości napojów energetycznych dla osób niepełnolet-

nich.

Młodzieżowa Rada Gminy Kostrzyn przytoczyła temat akcji „Różo-

wa skrzyneczka”, która spotkała się z pozytywnym odzewem ze 

strony obecnych Młodzieżowych Radnych. Przypadkiem do spo-

tkania dołączyła Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda, która 

nie omieszkała opowiedzieć o swoich lekcjach wychowania fi -

zycznego w czasach szkolnych, a także podzieliła nasze zdanie 

dotyczące prowadzenia i oceniania podczas lekcji WF-u. Pierwsza 

Dama podzieliła się z nami również myślami odnośnie lekcji zwa-

nych zerówkami.

Na spotkaniu obecny był także Maciej Truszczyński, Radca z Biura 

Narodowej Rady Rozwoju, Samorządu i Inicjatyw Obywatelskich.

Agata Bilska, Milena Wąsik

Drony sprawdzają (się) w walce z kopciuchami!

Trwa wspólna akcja Kostrzyńskiej Policji oraz Urzędu Miejskiego 

w Kostrzynie, dotycząca kontroli spalania opału oraz stosowania 

substancji zabronionych w ogrzewaniu swoich gospodarstw do-

mowych. Kontrole odbywają się z użyciem bezzałogowego statku 

powietrznego, zwanego popularnie dronem, dzięki któremu                   

w łatwy sposób można określić, z którego budynku pochodzi za-

dymienie.

Przypomnijmy, że osoba naruszająca przepisy może zostać ukara-

na mandatem w wysokości 500 zł lub grzywną w wysokości                      

5 000 zł, w przypadku skierowania sprawy do sądu.

Podejrzenie spalania odpadów można zgłaszać telefonicznie:              

61 8178 565 wew. 19 lub 11 bądź też na adres e-mail:                             

smog@kostrzyn.wlkp.pl lub również do Komisariatu Policji przy 

ul. Półwiejskiej 1a – tel. 47 77 132 10 lub 600 016 086.

Nie bez znaczenia dla jakości kostrzyńskiego powietrza jest pro-

gram „Kostrzyńska Kampania Antysmogowa”, dzięki któremu 

mieszkańcy mogą dokonać wymiany pieca na proekologiczny. 

Przez ostatnie dwa lata dotację o wartości blisko pół miliona zło-

tych na wymianę pieca otrzymały 143 osoby, w roku 2021 zosta-

nie wymienionych kolejnych kilkadziesiąt urządzeń grzewczych, 

na których wymianę gmina zabezpieczyła środki w kwocie             

400 tysięcy złotych.
Łukasz Szał

Fot. Ł. Szał

Fot. Kancelaria Prezydenta

Fot. KP Kostrzyn
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Ogłoszenie

Burmistrz Gminy Kostrzyn ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kostrzynie 

przy ul. Grunwaldzkiej oznaczonej w ewidencji gruntów: nr 1596/2 miasto. Kostrzyn, obręb Kostrzyn, powiat poznań-

ski, woj. wielkopolskie o powierzchni 9 7180 m2, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1F/00019727/2.

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

znaniu stanowi teren: RIIIa – grunty orne o pow. 0,1012 ha, RIIIb – grunty orne o pow. 3,0874 ha, RIVa – grunty orne              

o pow. 2,9484 ha, RIVb – grunty orne o pow. 0,9897 ha, RV – grunty orne o pow. 2,0910 ha, PsIII – pastwiska o pow. 

0,5003 ha.

Nieruchomość położona jest w południowej części miasta Kostrzyn. Jest to działka niezabudowana, do tej pory wyko-

rzystywana rolniczo. Ukształtowanie terenu płaskie, o regularnym kształcie prostokąta. Od strony północnej graniczy 

z terenem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej głównie wolno stojącej, natomiast od strony południowej naj-

bliższe otoczenie stanowią tereny rolnicze. Działka ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej (ul. Grunwaldzkiej). 

Teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic Żeromskiego i Grun-

waldzkiej w Kostrzynie, gm. Kostrzyn zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXII/289/2021 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn                    

z dnia 15 kwietnia 2021 roku. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie to: tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, oznaczone MW; tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, oznaczone 

MW/U; teren zieleni urządzonej, oznaczony ZP; tereny dróg wewnętrznych, oznaczone KDW.

Powyższe potwierdzone zostało pismem nr ZP.6727.337.2021.PM, z dnia 17 maja 2021 roku.

Cena wywoławcza wynosi: 13  750 000,00 zł netto. Wadium wynosi: 690 000,00 zł. Minimalne postąpienie wynosi:               

137 500,00 zł.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości podanej powyżej odbędzie się 14 września 2021 roku o godz. 10oo 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 7 września 2021 roku.

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 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. Kandydat 

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

Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 18 maja 2021 roku. W terminach od 18 maja 2021 roku do 5 lipca 

2021 roku wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieru-

chomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 

/t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1990 ze zm./

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

Nr: PO1F/00019727/2, nie znajdują się żadne obciążenia. Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań. 

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

wa obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości wynikający z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podat-

kach 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 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333).

Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej ponosi nabywca nieruchomości. W ul. Grunwaldzkiej jest pełne 

uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej. Szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwości przyłą-

czenia się do istniejących mediów określą poszczególni gestorzy sieci przesyłowych.

Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej następujące dokumenty: 

osoby fi zyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty); podmioty gospodarcze – elektroniczny od-

pis 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 stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki; w przypadku osób pozostających w związku małżeń-

skim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub 

jednego z nich z pisemną zgodą drugiego małżonka na nabycie nieruchomości ze środków majątku wspólnego. Do-

tyczy to również osób fi zycznych prowadzących 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 tabli-

cy ogłoszeń informacji 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 prawem 

przewidzianej.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy Urzędu Miejskiego w Kostrzynie, na stronie internetowej 

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 Miejskiego 

w Kostrzynie, ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn.
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Wnioski o „Dobry Start” do ZUS wyłącznie elektronicznie!

Od roku szkolnego 2021/2022 tzw. 300+ dla ucznia w ramach 

programu „Dobry Start” będzie obsługiwane i wypłacane przez 

ZUS. Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada 

2021 roku, tylko elektronicznie – za pomocą Platformy Usług Elek-

tronicznych (PUE) ZUS, za pośrednictwem portalu Emp@tia lub 

przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostęp-

nią taką możliwość. Co ważne świadczenie będzie wypłacane wy-

łącznie na rachunek bankowy wskazany we wniosku, a decyzje 

oraz zawiadomienia dotyczące świadczeń 300+ będą przekazy-

wane w formie elektronicznej.

W ramach programu rodzice – bez względu na dochody – mogą 

otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, 

sprzętów potrzebnych uczniom oraz pozostałego wyposażenia 

niezbędnego dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych, 

liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyj-

nych do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku uczniów z nie-

pełnosprawnościami – do ukończenia 24 lat. Obecnie z programu 

korzysta niemal 4,5 mln dzieci.

Pracownicy ZUS w placówkach Zakładu będą pomagali zaintere-

sowanym osobom w założeniu profi lu na PUE i w poprawnym 

wypełnieniu wniosku o świadczenie 300+. Pomoc otrzyma każdy, 

kto tylko tego będzie potrzebował. W tym celu pracownicy Zakła-

du będą także w razie potrzeby pełnić dyżury w wybranych jed-

nostkach terenowych urzędów miasta, gminy, Poczty Polskiej                  

i KRUS.
Paulina Bankiewicz
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XXXV sesja Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn odbyła się 17 czerwca                               

2021 roku, radni podjęli uchwały w sprawie:

- zmian w budżecie gminy Kostrzyn na 2021 rok – dochody budżetu zwiększo-

no o kwotę 1 731 080,55 zł do kwoty 107 884 688,93 zł, ustalono dochody bie-

żące w kwocie 89 028 310,94 zł, dochody majątkowe zwiększono o kwotę              

830 080,55 zł, ustalono dochody majątkowe po zmianie w kwocie                                           

18 856 377,99 zł, dochody bieżące otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania    

COVID-19 zwiększono o kwotę 6 000,00 zł, kwota po zmianie 101 400,00 zł, 

wydatki budżetu zwiększono o kwotę 1 731 080,55 zł do kwoty 115 427 081,96 zł, 

wydatki bieżące zwiększono o kwotę 451 200,00 zł po zmianie 87 220 731,22 zł, 

wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 279 880,55 zł – wydatki majątkowe 

po zmianie 28 206 350,74 zł;

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kostrzyn na lata 2021-2033, 

w związku ze zmianą budżetu dokonano zmian w WPF; 

- zasad udzielania dotacji ze środków budżetu gminy dla spółek wodnych na 

bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizacji inwestycji na tere-

nie Gminy Kostrzyn;

- podziału Sołectwa Glinka i utworzenia dwóch odrębnych sołectw – sołectwa 

Glinka i sołectwa Buszkówiec oraz nadania tym sołectwom statutów;

- podziału Sołectwa Sokolniki i utworzenia dwóch odrębnych sołectw – sołec-

twa Sokolniki i sołectwa Klony oraz nadania tym sołectwom statutów;

- podziału Sołectwa Węgierskie i utworzenia dwóch odrębnych sołectw – so-

łectwa Węgierskie i sołectwa Ługowiny oraz nadania tym sołectwom statutów;

- przyjęcia projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu;

- uchwalenia aktualizacji „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2024”;

- ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kostrzyn na rok szkolny 

2021/2022;

- określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru de-

klaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalenda-

rzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy;

- nadania nazw ulicom wewnętrznym w Kostrzynie – istniejącym drogom we-

wnętrznym nadano nazwy ul. Agrestowa, ul. Bolesława Prusa, ul. Jana Brze-

chwy, ul. Wiosenna;

- nadania nazw ulic drogom wewnętrznym w Czerlejnie – istniejącym drogom 

wewnętrznym nadano nazwy ul. Liliowa, ul. Nowy Świat, ul. Chabrowa,                           

ul. Rumiankowa

- nadania nazwy ulicy wewnętrznej w Trzeku – istniejącej drodze wewnętrznej 

nadano nazwę ul. Śliwkowa;

- skargi na Burmistrza Gminy Kostrzyn – po zapoznaniu się z treścią skargi oraz 

po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Miejskiej Gminy Kostrzyn, Rada Miejska Gminy Kostrzyn uznała skargę za bez-

zasadną;

- skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie – po zapozna-

niu się z treścią skargi oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn, Rada Miejska Gminy Ko-

strzyn uznała skargę za bezzasadną;

- rozpatrzenia petycji z 9 lutego 2021 roku dotyczącej wydania opinii w sprawie 

przeprowadzenia referendum ludowego – po zapoznaniu się ze stanowiskiem 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn, Rada Miejska 

Gminy Kostrzyn stwierdziła, że petycja nie zasługuje na uwzględnienie;

- rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Na-

rodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego – po zapoznaniu się ze 

stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn, 

Rada Miejska Gminy Kostrzyn stwierdziła, że petycja nie zasługuje na uwzględ-

nienie.

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

Z obrad  
Rady

XXXIV – absolutoryjna sesja Rady 

Miejskiej Gminy Kostrzyn – odby-

ła się 9 czerwca 2021 roku, radni 

podjęli uchwały w sprawie:

- udzielenia Burmistrzowi Gminy   

Kostrzyn wotum zaufania – po za-

kończeniu debaty nad Raportem      

o stanie Gminy Kostrzyn za 2020 rok, 

Rada Miejska Gminy Kostrzyn posta-

nowiła udzielić wotum zaufania   

Burmistrzowi Gminy Kostrzyn – 

uchwałę w tej sprawie podjęto jed-

nogłośnie (14 głosów za, obecnych 

było 14 radnych);

- zatwierdzenia sprawozdania fi nan-

sowego wraz ze sprawozdaniem        

z wykonania budżetu gminy za 2020 

rok – uchwałę podjęto jednogłośnie 

(14 Radnych było za);

- udzielenia Burmistrzowi Gminy   

Kostrzyn absolutorium z tytułu wy-

konania budżetu Gminy Kostrzyn    

za 2020 rok – Rada Miejska Gminy 

Kostrzyn udzieliła Burmistrzowi 

Gminy Kostrzyn absolutorium jed-

nogłośnie – 14 radnych było za.
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Z teki regionalisty

Kazimierz Matysek
o historii

KIEDY KOSTRZYN Z ZABUDOWY DREWNIANEJ 
STAŁ SIĘ MIASTEM MUROWANYM?

Widok na wschodnią pierzeję Rynku od  ul. Mickiewicza

W pierwszej połowie XIX wieku w zabudowie miejskiej Kostrzyna 

– za wyjątkiem późnogotyckiego kościoła –  zdecydowanie prze-

ważały budynki drewniane lub szachulcowe (o konstrukcji drew-

nianej wypełnionej gliną), kryte słomą, trzciną lub gontem. Ten 

rodzaj zabudowy sprzyjał częstym pożarom. W latach 1810-1835 

miało miejsce w Kostrzynie 20 groźnych pożarów, między innymi 

w lutym 1813 roku podczas odwrotu wojsk napoleońskich ściga-

nych przez armię rosyjską. Wówczas ogień zniszczył prawie całe 

miasto wraz z drewnianym ratuszem, którego już nie odbudowa-

no. Pod naciskiem kostrzyńskich mieszczan w 1839 roku pobudo-

wano jeden z pierwszych piętrowych budynków z cegły – szkołę 

wiejską, przy obecnej ulicy dr. Romana Szymańskiego.

Dziesięć lat później, w 1849 roku na gruncie parafi i zbudowana 

została szkoła miejska (dzisiejszy obiekt Przedszkola nr 1 przy              

ul. Średzkiej). Przy tej samej ulicy powstał jeden z najstarszych bu-

dynków murowanych z poddaszem, przykryty łamanym dachem 

polskim, ustawiony szczytem do ulicy z nr 4. Przez wiele lat mie-

ściła się w nim oberża, a potem restauracja Walentego Rubisia 

oraz sklep kolonialny.

W latach ożywienia gospodarczego po 1860 roku powstało wiele 

obiektów murowanych wzniesionych zarówno przez ludność pol-

ską, niemiecką czy żydowską, jak i władze pruskie. W 1860 roku po-

budowany został przy ul. Poznańskiej parterowy budynek szkoły 

ewangelickiej, a w 1865 roku przy wsparciu władz pruskich przy 

obecnej ul. Kościuszki wzniesiono kościół ewangelicki dla ludności 

protestanckiej Kostrzyna i okolic. Z inicjatywy proboszcza kostrzyń-

skiego ks. Piotra Walterbacha pobudowano w 1871 roku ze składek 

parafi an nowy murowany budynek plebanii przy ul. Średzkiej 6.              

W korzystnej sytuacji znalazł się Kostrzyn po wybudowaniu w 1887 

roku linii kolejowej z Poznania do Wrześni, skutkiem czego było wy-

budowanie budynku dworca kolejowego i domów dla kolejarzy.            

W pobliżu powstała Mleczarnia Kostrzyńska, a w 1895 roku Fabryka 

Pierników i Makaronu Antoniego Markiewicza przy ul. Dworcowej. 

Najwięcej nowych murowanych obiektów powstało w Rynku                       

i przyległych ulicach, gdzie obywatele, którzy dorobili się uczciwe-

go grosza, wspierani przez Spółkę Pożyczkową dla Miasta Kostrzy-

na i Okolicy zaczęli stawiać kamienice. Widać to wyraźnie na                

przykładzie kostrzyńskiego Rynku, którego wschodnią pierzeję roz-

poczyna dom na narożniku z ulicą Wrzesińską. Jego część partero-

wa przykryta dachówką zwrócona jest kalenicą w kierunku placu,            

a część piętrowa do przyległej ulicy. Fundament zbudowany z so-

lidnych głazów wskazuje na jej pochodzenie z połowy XIX wieku.               

Z napisu z 1900 roku na wspomnianym budynku wynika, że jego 

właścicielem był Dawid Haase, kupiec żydowski branży tekstylnej. 

Na podstawie wiadomości z Kostrzyna podanej w poznańskiej ga-

zecie „Wielkopolanin” ze stycznia 1903 roku dowiadujemy się, że 

„Pan Iwański z Poznania kupił posiadłość kupca Haasego za                           

27 800 marek”. Wkrótce mistrz Bernard Iwański przeniósł się do Ko-

strzyna, gdzie otworzył zakład krawiecki. Zakupiona wówczas po-

siadłość należy do dziś do rodziny Iwańskich. W 1910 roku w tej 

Opracowane przez studentów Poli-

techniki Poznańskiej – na zlecenie 

władz gminy Kostrzyn – koncepcje 

rewitalizacji kostrzyńskiego Rynku 

zostały zaprezentowane mieszkań-

com, celem głosowania na najlepszy, 

ich zdaniem, projekt. To też nieco-

dzienna okazja, by przyjrzeć się, jak 

kształtowała się zabudowa tej naj-

ważniejszej części miasta w ciągu 

ostatnich stuleci. 
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Ilustracje: K. Matysek

Targ odbywający się na Rynku

kamienicy funkcjonował sklep piekarniczy Stanisława Markiewicza, 

drogeria M. Wielebińskiego, skład obuwia, a potem różne inne skle-

py, co zostało pokazane na dawnych widokówkach miasta.

Na zachowanej najstarszej fotografi i kostrzyńskiego Rynku z 1900 

roku na jego pierzei wschodniej są widoczne cztery kolejne dom-

ki parterowe (dziś to posesje nr 2, 3, 4 i 5). Pierwszy z nich, stojący 

kalenicą do Rynku, należał wówczas do mistrza piekarskiego              

Stanisława Sieińskiego i jego żony Wiktorii z Luberskich, córki pie-

karza Wojciecha Luberskiego. Na ścianie frontowej domu widnie-

je szyld „Piekarnia S. Sieiński Backerei”, a po obu stronach drzwi 

wejściowych napisy po polsku i niemiecku: „Wyszynk wódek                      

i piwa. Skład mąki i osucia”. W 1902 roku w miejsce tego niewiel-

kiego domu postawiona została okazała kamienica z użyciem 

klinkierowej czerwonej cegły i z balkonem, w której znalazły się              

w następnych latach restauracja i skład kolonialny Ludwika Sieiń-

skiego oraz piekarnia ze sklepem piekarniczym Stanisława Luber-

skiego.  Kamienica nadal należy do rodziny Sieińskich.

Kolejny dom, pod nr 3, jako jedyny zachował do dziś wygląd z po-

czątku XX wieku będąc budynkiem parterowym krytym dachów-

ką. Właścicielem tego domu był w 1900 roku mistrz rzeźnicki             

Wincenty Kowalski, który mieszkał w nim z liczną, 10-osobową 

rodziną. W domu tym przez całe lata do 1939 roku, oprócz innych, 

czynny był sklep rzeźnicki z półtuszami w oknie wystawowym 

oraz zakład fryzjerski Władysława Olejniczaka. Do budynku przy-

legało z frontu wystające wejście do piwnicy. Obecnym właścicie-

lem tej posiadłości jest rodzina Bilskich.

Kolejnym domem pośrodku wschodniej pierzei Rynku był ładny 

parterowy domek z dachem krytym dachówką, w miejscu w któ-

rym stoi dziś kamienica nosząca nr 4. Wspomniany dom zamiesz-

kiwały siostry Koperskie (Maria, Agnieszka i Anna), prowadzące 

szwalnię sukien i białej bielizny, o czym donosiła „Księga adreso-

wa handlu i przemysłu polskiego” z 1896 roku. Po rozbiórce stare-

go domu w jego miejsce pobudowano piętrową kamienicę z da-

chem krytym papą, otynkowaną, z dwoma ozdobnymi balkona-

mi. Tę czynszową kamienicę wraz z piekarnią w podwórzu kupiło 

przed 1910 roku małżeństwo Leon i Leonarda z Dynkowskich 

Brodowscy. W części parterowej po lewej stronie domu znajdował 

się sklep piekarniczy i cukiernia Leona Brodowskiego, a po prawej 

sklep ubiorów Antoniego Drzewieckiego. Całe piętro zajmował 

młody lekarz dr Józef Kube, którego samochód na fotografi i                       

z 1910 roku stał przed domem. Ozdobą kamienicy była stylowa 

skrzynka pocztowa. Dopiero w latach późniejszych na ścianie pię-

tra umieszczono wykonane w tynku oko Opatrzności i dawny            

numer domu „92”. Właścicielami domu są obecnie spadkobiercy 

Józefa Brodowskiego, z zawodu zegarmistrza. Opisana fotografi a 

tej historycznej kamienicy została udostępniona przez Wandę                 

z Brodowskich Łukaszewską, za co jej serdecznie dziękujemy.

Ostatnim z domów we wschodniej pierzei Rynku (dziś nr 5) był 

budynek postawiony przed 1900 roku szczytem do ulicy, ze spa-

dzistym dachem przykrywającym papą pomieszczenia na podda-

szu. W części parterowej był urządzony sklep towarów kolonial-

nych Antoniego Skibińskiego. W 1903 roku po rozbiórce dotych-

czasowego domu pobudowana została na tym miejscu jedna                   

z piękniejszych kamienic kostrzyńskich. Jest to dom piętrowy 

kryty dachówką czerwoną z dwoma facjatami. Elewacje frontową 

zdobi żółta klinkierowa cegła, pilastry i sztukaterie nad bramą                  

z datą 1903 i dawnym nr domu 91. Kamienicę upiększa artystycz-

nej roboty balkon. Na jego żelaznej balustradzie doszukać się 

można monogramu właściciela kamienicy „AS” Antoniego Skibiń-

skiego. Nad dwoma oknami wystawowymi widniały niegdyś na-

pisy z nazwiskami użytkowników lokali Piotr Rakowski (fryzjer)                

i Antoni Skibiński (kupiec). W okresie II Rzeczypospolitej ta piękna 

kamienica zmieniała właścicieli, którymi byli kupcy: Zygmunt Dą-

browski, Antoni Janiak, a ostatnim mistrz szewski i kupiec Stani-

sław Klamrowski oraz jego spadkobiercy.

Ciąg dalszy w następnym numerze.

Kamienica pod numerem 4

Dom pod numerem 3

Widok na wschodnią pierzeję Rynku
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Kostrzyn
na kartach historii

770 lat Kostrzyna. Czy wiesz, że…

historię Kostrzyna i jego okolic tworzyły także wybitne postaci ko-

biet? O ile biografi a hrabiego Ignacego Mielżyńskiego czy postać 

Przemysła I jest mieszkańco m przynajmniej częściowo znana,                 

o tyle działalność kobiet na ziemi kostrzyńskiej zdaje się być nieco 

zapomniana, dlatego w lipcowym wydaniu „Kostrzyńskiego ABC” 

kilka słów o żyjącej w XIX wieku polskiej pisarce, wydawczyni                    

i autorce pamiętników, Paulinie Wilkońskiej.

Na przełomie XIX i XX wieku pisanie rzadko kiedy było domeną 

kobiet. Krytyka literacka często negatywnie oceniała literaturę             

pisaną przez kobiety, nakazując im jednocześnie powrót do ról 

powszechnie uznawanych za pożyteczne i społecznie potrzebne. 

Warto natomiast dodać, że jest to przede wszystkim czas, kiedy 

kobiety zaczynały intensywnie angażować się w działalność arty-

styczną, szczególnie literacką. Właśnie wtedy powstaje proza  

m.in. Elizy Orzeszkowej, Gabrieli Zapolskiej czy Narcyzy Żmi-

chowskiej. W atmosferze zaborów oraz powstań narodowo-wy-

zwoleńczych pisarki żyły i tworzyły literaturę naznaczoną kobiecą 

perspektywą.

Z XIX-wiecznymi okolicami Kostrzyna związana była bohaterka 

dzisiejszego artykułu, czyli Paulina Wilkońska. Urodzona w 1815 

roku powieściopisarka, redaktorka i pamiętnikarka zamieszkiwała 

w majątku w Siekierkach. Na jej biografi ę silnie oddziaływała po-

stać męża, Augusta Wilkońskiego, wydawcy i uczestnika powsta-

nia listopadowego. Pod koniec lat 40. XIX wieku Wilkońscy prze-

nieśli się do Warszawy, gdzie Paulina prowadziła salon literacki, 

związany ze znanymi czasopismami oraz warszawską grupą                 

młodych artystów, nazwaną później przez badaczy Cyganerią 

warszawską, z którą kontakt utrzymywał sam Cyprian Kamil Nor-

wid. Kontakt z elitami intelektualnymi XIX wieku był dla Wilkoń-

skiej codziennością warszawskiego życia. Pisarka prowadziła na 

przykład bogatą korespondencję z Józefem Ignacym Kraszew-

skim, autorem znanej Starej baśni. Lata 40. to także czas debiutu 

Wilkońskiej. Wtedy ukazuje się jej zbiór prozy pt. Wieś i miasto,                

w którym znajduje się m.in. opowiadanie o nieszczęśliwej miłości 

kochanków z Siekierek. Pejzaż ziemi kostrzyńskiej został przed-

stawiony także na łamach takich utworów prozatorskich jak Rut-

kę, rutkę będzie panna siała czy Wawrzyna. Wilkońska była pisarką 

jak na tamte czasy niezwykle płodną – napisała w sumie kilkana-

ście powieści o tematyce społeczno-politycznej, a po śmierci 

męża w 1952 roku pisarstwo stanowiło główne źródło jej                   

dochodów. Niewątpliwie postać Wilkońskiej wyróżniała się na tle 

literackiego światka XIX wieku.
Ewelina Bulewicz

Oprac. na podstawie:

K. Matysek, Kostrzyński słownik biografi czny, Kostrzyn 2011. 

A. Złotnicka, Polska literatura kobieca na przełomie XIX i XX wieku.

Fot: Polona.pl
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Letnie koncerty 
dla młodszych i starszych

Fot. R. Malczewski

Koncert familijny OKU-LA-LA-RY

13 czerwca na placu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury                 

w Kostrzynie miała miejsce impreza plenerowa z okazji Dnia 

Dziecka. Najpierw na kostrzyńskiej scenie wystąpili członkowie 

zespołu wokalnego AKORD pod opieką Haliny Benedyk. Następ-

nie mieszkańcy wysłuchali wyjątkowego koncertu wrocławskie-

go zespołu Spirituals Singers Band. Jazzowe interpretacje najbar-

dziej znanych wierszy polskiego poety Juliana Tuwima z pewno-

ścią zachwyciły wszystkich słuchaczy, zarówno tych najmłod-

szych, jak i tych nieco starszych. Dwa wiatry, Lokomotywa, Ptasie 

radio, Scherzo, O panu Tralalińskim czy Rzeczka to tylko niektóre                

z kilkunastu zaprezentowanych tytułów, które złożyły się na mu-

zyczną opowieść o przygodach krasnala Szomola. Członkowie 

zespołu (Elżbieta Szomańska, Marta Raczak-Idczak, Artur Stężała, 

Aleksandra Sozańska-Kut, Krzysztof Pachołek, Alicja Wiłkowska, 

Jacek Zamecki) zadbali nie tylko o wysoki poziom artystyczny 

prezentowanych utworów, ale przede wszystkim o humor i nie-

banalną interakcję z kostrzyńską publicznością.

Koncert familijny OKU-LA-LA-RY to pierwsze w tym roku widowi-

sko muzyczne zorganizowane przez Ośrodek Kultury, które 

mieszkańcy mogli zobaczyć na żywo. Miejmy nadzieję, że opty-

mizm towarzyszący spotkani om w rzeczywistości będzie towa-

rzyszył wszystkim jak najdłużej, a kolejne imprezy przyciągną 

jeszcze więcej widzów.
Ewelina Bulewicz

Letnia pora dla Seniora, czyli rozpoczęcie Malinowego 
Lata
3 lipca odbył się pierwszy koncert w ramach projektu „Malinowe 

Lato w gminie Kostrzyn”. Na placu przy Miejsko-Gminnym Ośrod-

ku Kultury licznie zebrali się mieszkańcy, aby wspólnie bawić się  

w rytm muzyki biesiadnej. Najpierw na kostrzyńskiej scenie wy-

stąpiła Kapela „Średzioki”. Zespół w składzie: Ewa Kuliś, Andrzej 

Kempiński, Dariusz Stefaniak, Włodzimierz Sznura, Adam Galejak 

oraz Krzysztof Bako-Bartkowiak zagrał i zaśpiewał m.in. Tańcz 

moja miła, Bella, Bella Donna, Stokrotka, Domek z cegieł trzynastu 

czy Panna Andzia. 

Kolejno na scenie pojawił się Krzysztof Koniarek, który oczarował 

widzów humorem i charyzmą. Oprócz tak znanych utworów jak 

Que sera, sera solista zaprezentował również swoje autorskie pio-

senki szlagierowe, np. Dobrze to wiem, Całe życie uczysz się miłości, 

Żyjmy chwilą oraz Kocham tak żyć. 

Wspólnym tańcom i śpiewom nie było końca, a entuzjazm towa-

rzyszący widzom na koncercie potwierdza, że wiek to tylko liczba, 

a najlepiej potrafi ą bawić się właśnie seniorzy. 

Przypominamy, że Malinowe Lato wciąż trwa, a program wyda-

rzeń dostępny jest m.in. na profi lu Ośrodka Kultury.

Ewelina Bulewicz

Fot. R. Malczewski
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Wieści 
z Przedszkola nr 1

Fot. Przedszkole nr 1

Przedszkole nr 1

Minął kolejny rok szkolny, dzieci z trzech najstarszych grup ukoń-

czyły pierwszy etap edukacji, jakim jest przedszkole, by rozpocząć 

naukę w szkole podstawowej. Młodsi niekiedy ze łzami w oczach 

żegnali swoje panie na czas wakacji. Od września rozpoczną edu-

kację przedszkolną dwie nowe grupy 3-latków i jedna 4-latków. 

Kontynuować przedszkole będą dwie grupy 5-latków i trzy grupy 

6-latków.

***

Czerwiec rozpoczął się ulubionym świętem wszystkich milusiń-

skich – Dniem Dziecka. Podwórko przedszkolne zamieniło się                 

w stadion sportowy. Nasi podopieczni mogli wykazać się spraw-

nością fi zyczną i zręcznością, między innymi w wyścigach rzędów, 

rzucaniu do celu, przechodzeniu przez tunel. Dzieci również ba-

wiły się chustą animacyjną oraz goniły bańki mydlane. Chętni 

mieli pomalowane buzie i zamienili się w urocze motylki i groźne 

tygrysy. Zmęczeni raczyli się zimnymi lodami i popcornem samo-

dzielnie wykonanym przez Serduszka. 

Zanim dzieci rozpoczęły wakacje, musiały wykonać jeszcze wiele 

czynności w placówce. Wesołe Zajączki samodzielnie przygoto-

wały gofry, a Serduszka desery lodowe. Pszczółki wzięły udział              

w konkursie Śpiewający Spis Narodowy. Dzieci zaśpiewały pio-

senkę, do której słowa ułożyły nasze panie. Smerfy doskonaliły 

język migowy, pod okiem niewiele starszej instruktorki migały 

zwroty związane z rodziną. Wszystkie grupy nagrały przedstawie-

nia z okazji Dnia Ojca i Rodziny.

Koniec roku szkolnego obfi tował w grupowe wyjścia na lody. Nasi 

podopieczni w tym roku szkolnym przez obostrzenia pandemicz-

ne musieli zrezygnować z wyjazdów na wycieczki, dlatego wspól-

ne wyjście dostarczyło wiele przeżyć i radości.

Uroczystość Zakończenia Roku Szkolnego odbyła się w rygorze 

sanitarnym, każda zerówka spotykała się o innej godzinie. Dzieci 

zaprezentowały przed swoimi rodzicami tańce: walc, polonez, ta-

niec nowoczesny, wiersze i piosenki, otrzymały z rąk Pani Dyrek-

tor dyplom i książkę sfi nansowaną przez Radę Rodziców, a także 

upominek od swoich Pań. Padło wiele wzruszających słów po-

dziękowań.

Wszystkim przedszkolakom i ich rodzicom życzymy bezpiecznych 

wakacji oraz szczęśliwych powrotów do szkół i przedszkola. 

- Problemy z komputerem, internetem, za-

dzwoń 605 233 576,  vip-tech.pl

- Wynajmę dom wolnostojący o po-

wierzchni użytkowej 57 m2, położony na 

działce o powierzchni 667 m2 w Czerlejnie 

ze wszystkimi mediami, telefon kontakto-

wy 607 235 595 lub 607 816 377

OGŁOSZENIA DROBNESerdecznie dziękuję księdzu proboszczowi, fi rmie obsługującej, rodzinie, przyja-

ciołom, sąsiadom, znajomym i wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatnim poże-

gnaniu mojej mamy

Ś.P.

Mieczysławy Jarząbek

Za modlitwy, zamówione intencje mszalne, ofi arowane komunie św. i złożone 

kwiaty oraz za okazaną pomoc  „Bóg zapłać” 

Córka

Fot. Przedszkole nr 1
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Rozmowa
na stronie

Fot. M. Sikora

Ewelina Bulewicz: Co skłoniło Cię do wzięcia udziału w konkursie „Zo-

stań Gwiazdą”?

Lena Sikora: Okres pandemii uniemożliwił występy na scenie podczas 

konkursów czy koncertów. Ja, podobnie jak i inne osoby interesujące się 

muzyką, szukałam jakiejś alternatywny do rozwoju, także w internecie, 

chociażby po to, żeby nie siedzieć bezczynnie. I tak oto natrafi łam na 

konkurs „Zostań Gwiazdą”. Teraz mogę stwierdzić, że ten potencjalnie zły 

okres pandemii miał dzięki takim konkursom także dobre strony, nie był 

do końca zmarnowany, ale pokazał nowe możliwości rozwoju i chęć re-

alizacji na różnych polach.

EB: Muzyka towarzyszy Ci od dawna. Jak zaczęła się ta przygoda?

LS: Do pierwszych występów zachęciła mnie pani Aleksandra Kunt, któ-

ra uczyła rytmiki w moim przedszkolu i to dzięki niej zaczęła się tak na-

prawdę moja przygoda ze śpiewem. Później trafi łam pod opiekę pana 

Tomasza Śpiewaka ze Szkoły Artystycznej „Singerton”, gdzie spędziłam 

świetny czas. Aktualnie śpiew kształcę pod kierunkiem pani Magdaleny 

Borowieckiej w Prywatnej Szkole Muzyki dr Sandry Jakubowiak. Znacz-

ną część mojego muzycznego życia zajmuje czas spędzony z grupą arty-

styczną Arfi k, do której należę już kilka lat. 

EB: Śpiewasz, ale również grasz na saksofonie i pianinie. Czy wiążesz 

swoją przyszłość z muzyką?

LS: Tak, oprócz śpiewu uczę się także gdy na saksofonie w PSM I st., ale 

jeśli chodzi o pianino to dopiero od tego roku zaczynam na poważnie 

naukę. Do tej pory nie miałam zbytnio na to czasu, skupiłam się raczej na 

grze na saksofonie, dlatego tylko amatorsko pogrywałam sobie na pia-

ninie, zresztą podobnie jak na gitarze i ukulele. Nie wiem jeszcze, jak do 

końca wyobrażam sobie swoją muzyczną drogę. Na razie muzykę trak-

tuję jako dobry sposób wyrażania uczuć i emocji i bardzo miło mi jak 

komuś się to podoba. Jednocześnie nie lubię zbyt dużego zainteresowa-

nia moją osobą, bo wtedy czuję się onieśmielona. Mam nadzieję, że wraz 

ze zdobywaniem nowych doświadczeń muzycznych pozbędę się tej ce-

chy. 

EB: Jakie jest Twoje największe muzyczne marzenie?

LS: Na pewno nie chciałabym być tylko odtwórczynią piosenek. Myślę    

o tworzeniu i wykonywaniu swojej własnej muzyki. Jestem dopiero na 

początku tej drogi, ale wiem, że to nie jest takie proste, szczególnie jeśli 

chce się zawrzeć w piosence jakieś ważne treści i wyrazić siebie. Fajnie 

byłoby móc usłyszeć kiedyś w radiu swoją własną kompozycję. 

EB: Tegoroczna edycja konkursu piosenkarskiego „Zostań Gwiazdą” była 

inna niż poprzednie. Zamiast kostrzyńskiej sceny i występów na żywo 

widzowie mieli możliwość obejrzenia nadesłanych nagrań. Czy brako-

wało Tobie prawdziwej publiczności, czy może występ online miał jed-

nak jakieś dobre strony?

LS: Z pewnością występy przed publicznością są bardzo cenne, gdyż 

można od razu widzieć reakcje widzów na swoją prezentację. Jednocze-

śnie każdy występ na żywo niesie za sobą pewien rodzaj stresu, z którym 

trzeba walczyć, czasami wychodzi to lepiej, a czasami gorzej. Moim zda-

niem najważniejsze jest to, żeby schodząc ze sceny być z siebie zadowo-

lonym i mieć poczucie, że zaprezentowało się najlepiej jak potrafi ło. 

EB: Jakie plany ma Lena Sikora na tegoroczne wakacje? 

LS: Cieszę się, że ten rok szkolny w końcu się skończył, był dziwny i jed-

nocześnie trudny. Myślę, że wakacyjny okres nam wszystkim się przyda. 

Zanim odpocznę mam w planach nagrywanie nowej płyty wraz z innymi 

dziećmi z Arfi ka. Wyjeżdżam także na obóz wokalny w górach, gdyż za-

wsze w wakacje staram się dbać o dalszy rozwój artystyczny. Trochę na-

uki i trochę zabawy, a wszystko to doskonała okazja  do spotkania znajo-

mych, dla  których muzyka, podobnie jak i dla mnie, stanowi nieodłącz-

ny element życia. 

O pasji do muzyki, planach z nią związanych i początkach 

wokalnej przygody z laureatkami tegorocznego konkursu 

piosenkarskiego „Zostań Gwiazdą” rozmawiała Ewelina Bu-

lewicz z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kostrzynie. 
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Ewelina Bulewicz: Co skłoniło Cię do wzięcia udziału w konkursie „Zo-

stań Gwiazdą”?

Natalia Przymusińska: Chciałam spróbować swoich sił. Bardzo lubię 

śpiewać, a udział w konkursie wydał mi się świetnym sposobem na roz-

wój moich muzycznych zainteresowań. 

EB: Kiedy w Twoim życiu zagościła pasja do muzyki?

NP: Muzyka jest w moim życiu odkąd tylko pamiętam.

EB: Postawiłaś na nowoczesny repertuar. Dlaczego wybrałaś piosenkę 

Wierna, odważna i prawa? 

NP: Zdecydowałam się zaśpiewać tę piosenkę, ponieważ bardzo ją lu-

bię. 

EB: Jestem przekonana, że wygrana w konkursie to świetny początek 

muzycznej przygody. Masz jakieś marzenia związane właśnie z muzyką?

NP: Oczywiście, mam wiele marzeń, także tych związanych właśnie             

z muzyką, ale na ten moment zachowam je dla siebie.

EB: Tegoroczna edycja konkursu piosenkarskiego „Zostań Gwiazdą” była 

inna niż poprzednie. Zamiast kostrzyńskiej sceny i występów na żywo 

widzowie mieli możliwość obejrzenia nadesłanych nagrań. Czy brako-

wało Tobie prawdziwej publiczności, czy może występ online miał jed-

nak jakieś dobre strony?

NP: Występ online był na pewno mniej stresujący, ale brakowało mi jed-

nak kontaktu z publicznością.

EB: Jeśli w przyszłym roku, a wszystko na to wskazuje, konkurs wróci do 

swojej dawnej formy, czy także zdecydujesz się wziąć w nim udział?

NP: Tak, raczej wezmę udział w następnej edycji konkursu. Mam jednak 

nadzieję, że kolejnym razem będzie to już występ na żywo.

Fot. A. Przymusiński



24

Wieści 
z biblioteki

Fot. M. Kemnitz

Nowa odsłona Klubu Małego Czytelnika

Zakończył się remont Klubu Małego Czytelnika. Odświeżone zo-

stały mebelki i ściany, a na nich namalowane zostały łąka i frag-

ment kamieniczek wprost z kostrzyńskiego Rynku. Autorką malo-

widła jest Danuta Gordziejczyk. Spotkania czytelnicze z najmłod-

szymi czytelnikami będą teraz przebiegały w jeszcze milszej i cie-

kawszej atmosferze.
Małgorzata Kemnitz

Letnie spotkania plenerowe z książką

W okresie wakacyjnym Biblioteka Publiczna przygotowała cykl 

spotkań dla najmłodszych czytelników. W Kostrzynie przy Stacji 

Książki w Parku Miejskim 1 lipca wystartowały Literackie Czwart-

ki. Wzorem króla Augusta Poniatowskiego, który, będąc mecena-

sem kultury i sztuki, organizował obiady czwartkowe, biblioteka 

zaproponowała cotygodniowe spotkania z literaturą. Pierwszego 

dnia dzieci wysłuchały baśni pt. Calineczka na podstawie utworu 

Hansa Christiana Andersena. Baśń została przedstawiona w for-

mie teatrzyku kamishibai, co zyskało zainteresowanie wielu                

słuchaczy i widzów. Zapraszamy na kolejne spotkania (w razie 

niepogody Literackie Czwartki będą przeniesione do budynku 

biblioteki).

Filie Biblioteki Publicznej również organizują spotkania z książką. 

Dwa pierwsze odbyły się już w Czerlejnie. Przedszkolaki wysłu-

chały wówczas bajki o kocie Filemonie oraz wierszy o wiewiórce             

i muchomorku. Nie zabrakło zabaw, zgadywanek i kolorowanek. 

Na zakończenie maluchy otrzymały baloniki i zapozowały do 

wspólnego zdjęcia. Na Literackim Przedpołudniu w Iwnie także 

zebrała się spora grupa dzieci, aby wysłuchać opowiadania               

o krótkowzrocznej żyrafi e. Zacienione miejsce na dziedzińcu 

szkolnym okazało się w sam raz na wspólne zagadki, piosenki                  

i zabawy prosto z Afryki. Dodatkowe atrakcje w postaci dmucha-

nego zamku i waty cukrowej, uwielbianej przez dzieci, zapewnił 

sołtys Iwna Szymon Nadolny.

Głośne czytanie dzieciom jest bardzo ważne dla ich zrównoważo-

nego rozwoju, pobudza wyobraźnię, kreatywność, uczy skupie-

nia i zrozumienia zasłyszanego tekstu. Podczas takich spotkań 

dzieci poszerzają swoje słownictwo, poznają ciekawe zwroty oraz 

ćwiczą pamięć i koncentrację.
Małorzata Kemnitz

Paszporty czytelnicze

Jeśli lubisz czytać, odwi edź bibliotekę i skorzystaj z książkowych 

wakacji. Przyjdź, odbierz paszport i wypełnij go, podróżując po 

literackim świecie. W paszporcie należy wpisać tytuł wypożyczo-

nej książki oraz ulubiony cytat, narysować głównego bohatera, 

zaznaczyć na mapie, z której części świata pochodzi autor, a także 

zapisać najmilsze chwile wakacji. Przy każdej kolejnej wizycie 

właściciel paszportu otrzyma stempelek w odpowiednim miejscu 

– jak w prawdziwym paszporcie. 

Zapraszamy do udziału w zabawie, która będzie trwała przez całe 

wakacje. Akcja przeznaczona jest dla czytelników w wieku od                  

5 do 15 lat. Paszport można odebrać w Oddziale dla dzieci i mło-

dzieży do 30 lipca. Paszport traci swoją ważność 1 września               

2021 roku. Po tym terminie każdy, kto pokaże w Bibliotece Pu-

blicznej w Kostrzynie uzupełniony paszport, otrzyma upominek.
Anna Nowacka

Fot. M. Kemnitz

Fot. M. Kemnitz
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Fot. M. Kemnitz

Dobra książka 
biblioteka poleca i zaprasza

Zyta Czechowska, Mikołaj Marcela, Jak nie zgubić dziecka w sieci, Wydawnictwo Muza.

Czy zabraniać dziecku grać w gry komputerowe i ograniczać czas ekranowy? Jakie pułapki czyhają na dziecko 

w internecie? Na czym polega współczesne cyfrowe dzieciństwo i czym jest cyfrowe rodzicielstwo? W książce 

Zyty Czechowskiej, Nauczycielki Roku 2019, oraz Mikołaja Marceli, eksperta w dziedzinie nauczania, znajdzie-

cie odpowiedzi na te i wiele innych pytań. Poznacie też praktyczne rozwiązania, dzięki którym będziecie mo-

gli uczynić cyfrowy świat sprzymierzeńcem w rozwoju swoich dzieci.

Kamila Mitek, Moje greckie lato, Wydawnictwo Dragon.

Pełna emocji opowieść o poszukiwaniu szczęścia i gotowaniu pod słonecznym śródziemnomorskim niebem. 

Agata ma własną fi rmę cateringową i ucieka w pracę, by nie myśleć o swoim nieudanym związku. Prześladuje 

ją też dziwny sen o nieznanej jej plaży i tonącym dziecku. Nieoczekiwany splot wydarzeń sprawia, że jako 

prywatna szefowa kuchni trafi a do letniej willi swoich klientów na Kefalonię. W bajkowej scenerii greckiej 

wyspy wkrótce zrozumie jak bardzo potrzebowała zmian i pozna smak prawdziwej miłości.

Pohjala Priit, Doktor Mati, weterynarz, Grupa Wydawnicza Adamantan.

Doktor Mati jest najlepszym weterynarzem na świecie (sam doszedł do takiego wniosku) i zna się na wszyst-

kich zwierzętach. Niestety jest trochę roztargniony i dlatego ma mnóstwo śmiesznych i nieco absurdalnych 

przygód – gdy autobusem wozi swą pracę do domu, gdy doradza sąsiadom, gdy oprowadza prezydenta albo 

gdy szuka kreta do przetkania rur. Zbiór przezabawnych opowiadań o roztargnionym weterynarzu to estoń-

ska literatura dla dzieci w najlepszym wydaniu! (wiek 6+).

Lato w Bibliotece

Wraz z nastaniem okresu letnie-

go informujemy o dwóch zasad-

niczych zmianach w organizacji 

pracy Biblioteki Publicznej.

Zgodnie z zaleceniem Biblioteki 

Narodowej została zniesiona 

kwarantanna na książki. Oznacza 

to, że książki, które czytelnicy 

zwracają, nie będą odkładane na 

3 dni, tylko od razu zostaną odpi-

sane z konta i pojawią się jako 

dostępne do wypożyczenia. To 

pozwoli na skrócenie kolejek na 

najbardziej poczytne tytuły. 

Ponadto w okresie letnim Biblio-

teka Publiczna w Kostrzynie bę-

dzie pracować według poniższe-

go harmonogramu: poniedziałki 

i środy w godzinach 1000-1800, 

wtorki, czwartki, piątki w godzi-

nach 800-1600. Wyjątkowo 14 i 28 

lipca biblioteka będzie czynna             

w godzinach 800-1600.
Małgorzata Kemnitz

Nieodpłatna pomoc prawna 

Od 1 lipca 2021 roku w powiecie poznańskim przywrócona zostaje                         

stacjonarna działalność Punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz               

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Nieodpłatna pomoc              

prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane jest                           

po wcześniejszym umówieniu się pod numerami telefonów 61 8410 797 

lub 572 157 488, bądź drogą elektroniczną na adres e-mail:                                                                 

pomocprawna@powiat.poznan.pl. Rejestracji na wizytę można dokonać 

również online pod adresem: http://np.ms.gov.pl.

Informujemy, że pozostaje również możliwość skorzystania z porad praw-

nych za pomocą środków porozumiewania się na odległość: telefon lub             

e-mail.

W punktach stacjonarnych obsługiwane będą wyłącznie osoby wcześniej 

umówione, bez oznak infekcji, z zachowaniem należytych środków ostroż-

ności (tj. maseczka ochronna, dezynfekcja rąk lub rękawiczki).

Harmonogram punktu nieodpłatnej pomocy prawnej: poniedziałek:                

1300-1700, wtorek-piątek: 800-1200. Adres: Biblioteka Publiczna Miasta i Gmi-

ny Kostrzyn, Klub Seniora, ul. Poznańska 24 Kostrzyn.
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Strażackie
wydarzenia

Fot. OSP Kostrzyn

WIADOMOŚCI STRAŻACKIE Z GMINY KOSTRZYN

5 czerwca – gaszenie pożaru pustostanu w Gułtowach.

6 czer wca – gaszenie pożaru śmietnika na terenie przedszkola              

w Kostrzynie.

8 czerwca – usuwanie gniazda owadów błonkoskrzydłych w Ko-

strzynie.

9 czerwca – neu tralizacja plamy ropopochodnej od Skałowa do 

Kostrzyna na trasie DK92; zabezpieczenie miejsca kolizji 2 samo-

chodów osobowych w Kostrzynie.

12 czerwca – w naszej gminie rozpoczęły się Walne Zebrania 

Sprawozdawczo-Wyborcze Ochotniczych Straży Pożarnych.                     

W Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostrzynie podsumowano mi-

niony rok działalności. Podczas zebrania został wybrany nowy Za-

rząd OSP Kostrzyn, oraz Komisja Rewizyjna na kadencję                          

2021-2026. Dokonano również wyboru Przedstawicieli do Zarzą-

du Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych RP w Kostrzynie oraz wybrano delegatów na Zjazd Od-

działu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożar-

nych RP w Kostrzynie.

Wyniki wyborów ukształtowały się następująco:

Zarząd OSP Kostrzyn: dh Marcin Roszkowiak – prezes, dh Grze-

gorz Przepióra – vice prezes, dh Dawid Troszczyński – naczelnik, 

dh Jakub Wojtkowiak – z-ca naczelnika, dh Krzysztof Andrzejew-

ski – z-ca naczelnika, dh Błażej Kotarski – sekretarz, dh Patryk 

Śmiałkowski – skarbnik.

Komisja rewizyjna przy OSP Kostrzyn: dh Ryszard Kubiak – prze-

wodniczący, dh Mikołaj Stasinski – sekretarz, dh Piotr Sobczyński 

– członek Komisji Rewizyjnej.

Wybrano również przedstawicieli z OSP Kostrzyn do Zarządu             

Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożar-

nych RP w Kostrzynie: dh Ryszard Kubiak, dh Robert Wojtkowiak, 

dh Grzegorz Przepióra.

Delegaci na Zjazd Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kostrzynie: dh Artur Kryślak, 

dh Mikołaj Stasinski, dh Piotr Sobczyński, dh Marcin Roszkowiak, 

dh Grzegorz Przepióra.

Nowo wybranej władzy gratulujemy oraz życzymy wielu sukce-

sów w czasie swojej społecznej działalności. Jednocześnie dzięku-

jemy ustępującemu Zarządowi za poświęcony czas, trud, wysiłek 

włożony w wykonywanie powierzonych zadań.

14 czerwca – druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostrzy-

nie uczestniczyli w festynie z okazji Dnia Dziecka w Trzeku. Straża-

cy zademonstrowali jak należy udzielać pierwszej pomocy oso-

bom poszkodowanym, zaprezentowali samochód oraz sprzęt 

znajdujący się na wozie strażackim. Dzieci brały też udział w zaba-

wie, przewracając pachołki drogowe strumieniem wody z prą-

downicy.

17 czerwca – usuwanie wiatrołomów tarasujących ul. Gnieźnień-

ską w Iwnie.

18 czerwca – usuwanie gniazda owadów błonkoskrzydłych w Ko-

strzynie.

19 czerwca – usuwanie wiatrołomów tarasujących drogę z Iwna 

do Wiktorowa.

19 czerwca – odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wybor-

cze Ochotniczej Straży Pożarnej w Gułtowach. 

Podsumowano miniony rok działalności. 
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Z kroniki
policyjnej

Ryszard Kubiak

Prezes ZOMGZOSP RP w Kostrzynie

Podczas zebrania został wybrany nowy Zarząd OSP Gułtowy, oraz 

Komisja Rewizyjna na kadencję  2021-2026. Dokonano również 

wyboru Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego 

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kostrzynie, oraz 

wybrano delegatów na Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związ-

ku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kostrzynie.

Wyniki wyborów ukształtowały się następująco:

Zarząd OSP Gułtowy: dh Radosław Piątek – prezes, dh Artur Pę-

czyński – naczelnik, dh Tomasz Rybarski – z-ca naczelnika, dh Łu-

kasz Wichłacz – sekretarz, dh Beata Janiszewska – skarbnik.

Komisja rewizyjna przy OSP Gułtowy: dh Piotr Jasiński – przewod-

niczący, dh Tomasz Przygodzki – sekretarz, dh Marek Kowalski – 

członek Komisji Rewizyjnej.

Wybrano również przedstawicieli z OSP Gułtowy do Zarządu Od-

działu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożar-

nych RP w Kostrzynie: dh Radosław Piątek, dh Artur Pęczyński,            

dh Marek Kowalski.

Delegaci na Zjazd Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kostrzynie: dh Grzegorz De-

secki, dh Krzysztof Ratajczak, dh Dawid Rosadziński, dh Radosław 

Piątek, dh Artur Pęczyński.

Kradzież tablic rejestracyjnych.

2 czerwca w nocy w Ługowinach z pojazdu marki Opel Corsa skradzione 

zostały dwie tablice rejestracyjne. Straty oszacowano na 180 złotych.

Nieletni z narkotykami.

15 czerwca w Kostrzynie przy ul. Kopernika zatrzymany został nieletni – 

15-letni chłopak, przy którym ujawniono prawie 12 gram marihuany.                      

Z uwagi na wiek zatrzymanego odpowie on za posiadanie narkotyków 

przed Sądem Rodzinnym.

Oszustwo internetowe.

18 czerwca w Komisariacie policji w Kostrzynie przyjęto zawiadomienie 

dot. oszustwa internetowego.  Pokrzywdzona – mieszkanka Kostrzyna 

wpłaciła za zakupiony za pośrednictwem internetu basen 1330 złotych, po 

czym kontakt ze sprzedającym urwał się.

Nietrzeźwy kierujący.

24 czerwca w Kostrzynie na ul. Półwiejskiej zatrzymany został 41-letni męż-

czyzna, kierujący samochodem ciężarowym Audi, który znajdował się                  

w stanie nietrzeźwości wynoszącym prawie 2,8 promila alkoholu we krwi. 

Poinformował, że popełni samobójstwo.

28 czerwca w godzinach porannych 28-letni mieszkaniec gminy Kostrzyn 

poinformował telefonicznie członka rodziny, że zażył dużą liczbę tabletek             

i że żegna się z życiem. W sprawie przyjęto zawiadomienie o zaginięciu 

mężczyzny. Wspólnie z policjantami z Wydziału Techniki Operacyjnej               

KWP w Poznaniu ustalono, że zaginiony przebywał na terenie Gryfi c. Na-

stępnie skontaktowano się z policjantami z Gryfi c, którzy odnaleźli zaginio-

nego. Mężczyzna został przekazany pod opiekę lekarzy.

Kolejne oszustwo za pomocą OLX  

i WhatsApp

Prawie 4000 złotych straciła miesz-

kanka Kostrzyna, która machinalnie 

podała dane do konta bankowego 

„kupującemu” poprzez WhatsApp.

Przypominamy jak działają oszu-

ści: Wystawiasz coś na OLX. Znajduje 

się kupiec. Odzywa się najczęściej za 

pośrednictwem aplikacji WhatsApp. 

Twierdzi, że kupił przedmiot i za nie-

go zapłacił, a pieniądze możesz ode-

brać po wejściu w link. Oszust wysyła 

Ci link. Klikasz i trafi asz na stronę łu-

dząco podobną do strony OLX. Na 

stronie jest formularz z prośbą o po-

danie danych Twojej karty i stan 

Twojego konta. Wypełniasz formu-

larz. Przychodzi do Ciebie SMS z ban-

ku, z kodem do autoryzacji. Ty nie 

czytasz go uważnie i wpisujesz kod 

do formularza. W SMS-ie jest jasno 

napisane, że autoryzujesz dodanie 

Twojej karty do Google Pay lub Ap-

ple Pay. Oszust Cię okrada. Płaci Two-

ją kartą za pomocą aplikacji płatni-

czej lub wypłaca nią gotówkę w ban-

komacie.

Koniec. Twoje konto jest PUSTE.

Nowo wybranej władzy gratulujemy oraz życzymy wielu sukce-

sów w czasie swojej społecznej działalności. Jednocześnie dzięku-

jemy ustępującemu Zarządowi za poświęcony czas, trud, wysiłek 

włożony w wykonywanie powierzonych zadań.

20 czerwca – usuwanie wiatrołomów tarasujących drogę serwi-

sową przy trasie DK92 w Brzeźnie.

21 czerwca – usuwanie wiatrołomów w Gułtowach; zabezpiecze-

nie miejsca uszkodzonej rury gazowej po pracach ziemnych             

w Gwiazdowie.

22 czerwca – wypompowywanie wody z zalanych piwnic w Swa-

rzędzu; wypompowywanie wody z zalanej fabryki VW w Antonin-

ku.

25 czerwca – neutralizacja plamy ropopochodnej w Siedlcu.

26 czerwca – sprawdzenie załączonego monitoringu pożarowe-

go w Kostrzynie przy ul. Polnej.

27 czerwca – druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnie 

uczestniczyli w festynie parafi alnym w Siedlcu. Strażacy zade-

monstrowali jak należy udzielać pierwszej pomocy osobom po-

szkodowanym, zaprezentowali samochód oraz sprzęt znajdujący 

się na wozie strażackim. Dzieci brały też udział w zabawie, prze-

wracając pachołki drogowe strumieniem wody z prądownicy.
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Fot. KS Sokoły 

Finał Mistrzostw Wielkopolski w Minisiatkówce kat. dwójki 

dziewcząt w Kostrzynie

26 czerwca  w Sali Sportowej przy ul. Piasta 1 w Kostrzynie odbył 

się Finał Mistrzostw Wielkopolski w Minisiatkówce w kategorii 

„dwójek” dziewcząt. Organizację zawodów Wojewódzki Związek 

Piłki Siatkowej powierzył Klubowi Sportowemu Sokoły Kostrzyn. 

Projekt został sfi nansowany ze środków Samorządu Wojewódz-

twa Wielkopolskiego. W turnieju wystartowało 15 najle pszych 

drużyn z całej Wielkopolski w kategorii „dwójek” dziewcząt (trzy 

drużyny KS Sokoły Kostrzyn, po dwie drużyny: UKS Hetman So-

bieski Poznań i UKS Kaniasiatka Gostyń oraz po jednej drużynie: 

UKS Lider Rokietnica 1, UKS Siatkarz Koło 1, UKS Piątka Turek 2, 

ENEA Energetyk Poznań 1, UKS Dwójka Stęszew 1, UKS Szamotu-

lanin Szamotuły 1, KPS Progress Września 1, TKS Siatkarz Jarocin 

1).

Zawody odbywały się przy udziale publiczności, zacięta rywaliza-

cja drużyn na boiskach toczyła się od godz. 1000 do godz. 1530. 

Zasady rozgrywek przedstawił sędzia główny turnieju, Jan Koło-

dziejczak. Mecze rozgrywane były w dwóch rundach. W pierwszej 

rundzie rywalizacja odbywała się w trzech grupach w systemie 

„każdy z każdym”, mecze rozgrywane były do dwóch wygranych 

setów do 15 plus ew. tie break do 11 (wszystkie sety z przewagą 

dwóch punktów). Miejsca zajęte w grupie kwalifi kowały do odpo-

wiednich grup, w których odbywały się dalsze rozgrywki w run-

dzie drugiej. W tej rundzie zawodniczki walczyły w systemie „każ-

dy z każdym” o  miejsca w turnieju, z zaliczeniem wyniku meczu             

z I rundy.

Klasyfi kacja końcowa turnieju dwójek: 1. UKS Lider Rokietnica 1, 

2. UKS Hetman Sobieski Poznań 1, 3. TKS Siatkarz Jarocin 1, (...)             

6. KS Sokoły Kostrzyn 1, (...) 9. KS Sokoły Kostrzyn 4, (...) 11. KS So-

koły Kostrzyn 3.

Dwie najlepsze drużyny otrzymały awans do Finału Ogólnopol-

skiego Mistrzostw Polski, który odbędzie się w Gliwicach. Nagro-

dy, medale i statuetki wręczał Prezes WZPS Jacek Broński, nagro-

dy dla każdej uczestniczki turnieju – Burmistrz Gminy Kostrzyn 

Szymon Matysek oraz przedstawiciele zarządu KS Sokoły Ko-

strzyn: Renata Lepczyk, skarbnik zarządu: Michał Lepczyk. Wszyst-

kie uczestniczki otrzymały dyplomy i drobny upominek od orga-

nizatora.

Rywalizacja w ramach Mistrzostw z zawodniczkami o wysokich 

umiejętnościach była bardzo cennym doświadczeniem zarówno 

dla uczestniczek, jak i trenerów. Sprawnie przeprowadzone roz-

grywki, pozytywne emocje towarzyszące zmaganiom oraz zdo-

byte doświadczenia pozwalają uznać turniej kat. „dwójek” dziew-

cząt, rozgrywany w fi nale Mistrzostw Wielkopolski w Minisiatków-

ce w Kostrzynie, za bardzo udany. Miejsca 6., 9. i 11. to bardzo 

dobry wynik, który cieszy tym bardziej, że większość zawodniczek 

KS Sokoły Kostrzyn jest młodsza (rocznikiem) i może w tej konku-

rencji startować jeszcze za rok.

Organizatorzy gratulują zawodniczkom, trenerom i rodzicom 

osiągniętych wyników oraz składają serdeczne podziękowania za 

pomoc przy organizacji turnieju: pracownikom i uczniom Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Kostrzynie, Rodzicom, Urzędowi Miejskiemu 

w Kostrzynie za ufundowanie obiadów, pączków, wody mineral-

nej i upominków dla wszystkich uczestniczek oraz radnemu Prze-

mysławowi Kubiakowi za wykonanie zdjęć z turnieju.
Zarząd KS Sokoły Kostrzyn

Fot. KS Sokoły 

Fot. KS Sokoły 
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Fot. Aeroklub Polski

Gdzie Ta Meta Na Survival Race!

Silna ekipa grupy biegowej „Gdzie Ta Meta” wystartowała w słyn-

nym biegu z przeszkodami Survival Race. Kostrzyniacy mierzyli 

swoje siły na trasie liczącej sześć kilometrów, na której pokonać 

musieli aż 30 przeszkód! Biegacze z naszej gminy podkreślali 

świetną atmosferę biegu i fakt, że każdemu z nich bez proble-

mów udało się wygrać z nie lada wyzwaniem. Gdzie Ta Meta na 

Survival Race zaprezentowała się w następującym składzie: Anna 

Skołuda, Jolanta Nowak, Małgorzata Morawiec, Iwona Pomykal-

ska, Monika Zduńczyk, Krzysztof Kołaczkowski, Robert Kaczma-

rek. Biegaczy z szyldem „Gdzie Ta Meta” spotkają Państwo w każ-

dą sobotę nad Jeziorem Swarzędzkim, gdzie nie tylko biegają               

w miejscowej edycji Parkruna, ale także pomagają jako wolonta-

riusze w jego organizacji. 
Łukasz Szał

Rafał Wagner Mistrzem Polski!

Mieszkaniec naszego miasta Rafał Wagner został Mistrzem Polski 

Małych Form Latających Skrzydeł w klasie F1K. Finał mistrzow-

skich zawodów organizowanych przez Aeroklub Polski odbył się 

w Gliwicach. Gratulujemy Rafałowi kolejnego sukcesu i wierzymy, 

że przyszły sezon będzie równie obfi ty w zdobywane trofea!
Łukasz Szał

Walkowicze Na Miejskiej Mili!

Niedzielne popołudnie 27 czerwca Walkowicze spędzili w okoli-

cach Starego Browaru w Poznaniu. Wszystko to za sprawą akcji 

Pomaganie Przez Bieganie i Biegu charytatywnego III Miejska 

Mila (dochód z biegu przeznaczony był na Dom Chłopaków              

w Broniszewicach – zebrano 14 233 zł!). W stosunku do poprzed-

niego roku Walka powiększyła swój skład o jeszcze jedną ekipę                 

i wystartowała w sile trzech sztafet! Trasa prowadząca przez Park 

Jana Henryka Dąbrowskiego oraz parking i Pasaż Starego Browa-

ru liczyła 1,6 kilometra. Sztafety Walkowiczów zajęły odpowied-

nio miejsca dziewiąte, siedemnaste i dwudzieste trzecie. Po biegu 

miała miejsce już tradycyjna integracja w jednej z poznańskiej re-

stauracji. Czasy biegaczy z Kostrzyna: Walka Kostrzyn I – 35:00 

(Jowita Kruczkowska-Otto, Martyna Kornowicz, Marcin Otto, Do-

minika Cioban, Grzegorz Banaszak), Walka Kostrzyn III – 37:49 

(Agnieszka Kruczkowska, Maciej Kruczkowski, Marek Bogusz, 

Agnieszka Czarnecka, Rafał Czarnecki), Walka Kostrzyn II – 39:21 

(Joanna Walkowiak, Paweł Kielan, Monika Szał, Jakub Abakano-

wicz, Łukasz Szał). Walkowiczów można też spotkać na innych 

biegach w okolicy między innymi na Ćwierćmaratonie i Półmara-

tonie w Łęknie (Monika Szał, Grzegorz Banaszak, Marek Bogusz, 

Szymon Zduńczyk).
Łukasz Szał

Fot. Gdzie Ta Meta

Fot. Walka Kostrzyn
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Walka Kostrzyn na trasach rowerowych!

W niedzielę 20 czerwca odbyła się 5. edycja cyklu Solid MTB, gdzie 

członkowie stowarzyszenia wybrali się bardzo mocną drużyną              

w składzie: Dariusz Adamski, Marcin Burchacki, Michał Wawer, Mi-

kołaj Mrugas, Adam Wiśniewski, Jeremiasz Wojciak oraz wracający 

do ścigania Arkadiusz Adamski. 

Trasa jak na warunki „solidowe” była dość płaska i szybka, lecz po-

ziom trudności podniosła zdecydowanie pogoda, która wycisnęła 

maksa z zawodników. Niestety na własnej skórze przekonał się               

o tym Michał, któremu po 10 km jazdy organizm odmówił posłu-

szeństwa i który musiał zakończyć udział w zawodach. Po raz ko-

lejny nie zawiodła młodzież, która udowadnia, że walczy o naj-

wyższe cele w tym sezonie.

Na dystansie Mega (49 km) rywali zdeklasował Marcin, wygrywa-

jąc z ponad 4-minutową przewagą, triumfując również w swojej 

kategorii wiekowej. Na 6. pozycji open zawody zakończył Mikołaj, 

która dała mu 4. miejsce w kategorii wiekowej. Adam natomiast             

z zawodów na zawody idzie w klasyfi kacji coraz wyżej i tym razem 

przeciął linie mety na 15. pozycji open i 7. miejscu w kategorii.

Uczestnicy dystansu Mini mieli do przejechania 28 km. Najszyb-

ciej trasę pokonał Jeremiasz, fi niszując na 92. pozycji open i 13.               

w kategorii wiekowej. Arek w swoim powrocie zajął 152. miejsce 

open. Natomiast Darek uplasował się na 239. pozycji open i 21.              

w kategorii.

Po raz pierwszy w tym sezonie stowarzyszenie reprezentowali 

również najmłodsi. Na dystansie 200 m wśród maluchów na ro-

werkach biegowych wystartowała Urszulka Adamska, zajmując 

drugie miejsce. Natomiast wśród dzieci 8-10 lat wystartował An-

toni Grafi k kończąc zmagania na 10. pozycji!

Natomiast w weekend 3-4 lipca kolarze ze Stowarzyszenia wystar-

towali w dwóch miejscowościach. Adam Wiśniewski oraz Jere-

miasz Wojciak wybrali się do Wilkowic na kolejną edycję Solid 

MTB. Natomiast Marcin Burchacki udał się na Bike Maraton do 

Szklarskiej Poręby.

Adam na Solidzie wystartował na dystansie Mega (41 km), zajmu-

jąc 16. miejsce open i wysoką 6. pozycję w swojej kategorii wieko-

wej. Jeremiasz po raz kolejny pokonał dystans Mini (25km), koń-

cząc zmagania na 27. pozycji open i na 6. miejscu w swojej kate-

gorii wiekowej. Obaj zawodnicy z zawodów na zawody notują 

progres, co daje wiele optymizmu przed kolejnymi startami.

Marcin postanowił wybrać się na Bike Maraton, by zmierzyć się               

z najlepszymi, ponieważ wspomniana edycja w Szklarskiej Porę-

bie była zaliczana do Pucharu Polski. Marcin miał do pokonania 

dystans 50 km. Zawody ukończył na 17. miejscu open, dającym 

mu najniższy stopień podium w swojej kategorii wiekowej.
Walka Kostrzyn

Mieszkańcy naszej gminy z wysokimi lokatami w cyklu Dzie-

wicza Góra Biega!

W połowie czerwca odbyła się dekoracja zwycięzców całego cy-

klu Grand Prix Dziewicza Gór Biega za sezon 2019-2020. W cyklu 

przerwanym przez pandemię koronawirusa Sołtys Czerlejnka 

Waldemar Kukuła zajął drugie miejsce w klasyfi kacji open na dy-

stansie 10 kilometrów, a reprezentant Walki Kostrzyn Marek Bo-

gusz uplasował się na trzecim miejscu w kategorii m+60 na tym 

samym dystansie. Gratulacje dla biegaczy, którzy godnie repre-

zentują naszą gminę!
Łukasz Szał

Fot. B. Bogusz

Fot. K. Adamska
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Poznaliśmy rywali gminnych klubów piłkarskich w tegorocz-

nych rozgrywkach!

Wielkopolski Związek Piłki Nożnej opublikował podział na grupy 

w rozgrywkach piłkarskich w sezonie 2021/2022. Seniorzy Lechii 

Kostrzyn występować będą w rozgrywkach V Ligi grupy 2., gdzie 

przyjdzie im rywalizować z: Czarnymi Czerniejewo, GKS-em Do-

piewo, Gromem Camperspol Plewiska, Lipnem Stęszew, Naszą 

Dyskobolią Grodzisk Wlkp., Orkanem Chorzemin, Orkanem Kona-

rzewo, Pelikanem Niechanowo, Płomieniem Przyprostynia, Pola-

ninem Strzałkowo, Polonusem Kazimierz Biskupi, Przemysławem 

Poznań, Stellą Luboń, Vitcovią Witkowo, Zjednoczonymi Rychwał. 

Lechiści rozpoczną sezon 21 sierpnia. Z kolei zawodnicy Maratoń-

czyka Brzeźno, którym przyjdzie rywalizować w Klasie A, grupie          

4. rozegrają spotkania z następującymi klubami: FAS KS-em Fałko-

wo, Formatonem Piast Łubowo, Kłosem II Zaniemyśl, KS-em Gmi-

ny Brodnica Manieczki, Lasem Puszczykowo, Lubońskim 1934 

Luboń, Orlikiem Miłosław, Pogonią Książ Wielkopolski, Spartą 

Sklejka Orzechowo, Szturmem Junikowo Poznań, Wartą Pyzdry, 

WKS-em Owieczki oraz Zawiszą Dolsk, sezon wystartuje 28 sierp-

nia. Natomiast w klasie B grupie 5. o punkty powalczą GKS Gułto-

wy oraz Lechia II Kostrzyn, którzy mierzyć będą swoje siły z nastę-

pującymi zespołami: Antaresem Zalasewo, Farą Pelikan Żydowo, 

Huraganem II Pobiedziska, Kosynierem Sokołowo, KS-em Uchoro-

wo, LKS-em Kicin, Patriotem Mieścisko, Piastem II Kobylnica, Ka-

rambą Gruszczyn, Vitcovią II Witkowo, Wełnianką Kiszkowo, Zjed-

noczonymi II Trzemeszno oraz Zjednoczonymi Września. Runda 

jesienna wystartuje 28 sierpnia. Po raz pierwszy od kilku lat bę-

dziemy więc przyglądać się zmaganiom aż czterech drużyn z na-

szej gminy. Już teraz zapraszamy Państwa do kibicowania naszym 

zespołom, szczegółowe terminarze znaleźć można na stronach 

wielkopolskizpn.pl oraz 90minut.pl
Łukasz Szał

Kinga Tchorz na Ogólnopolskich Zawodach Szybowcowych

Między 17 a 27 czerwca w Ostrowie Wielkopolskim odbywały się 

Ogólnopolskie Zawody Szybowcowe Ostrów Glide. Zawody skła-

dały się z 5 konkurencji, startowało 40 zawodników, udział brała 

między innymi także mieszkanka Czerlejna Kinga Tchorz.

Pomimo zróżnicowanej pogody na przemian upalnej oraz burzo-

wej zawody zaowocowały uplasowaniem Pani Kingi na podium, 

co oznacza, iż jest ona pierwszą kobietą na seniorskim podium od 

2009 roku. Tym razem na dwóch najwyższych stopniach stanęły 

aż dwie kobiety: Kinga Tchorz oraz Judyta Czyż. Obie Panie chcą 

rozwijać współpracę, która narodziła się na tych zawodach. Obu 

Paniom gratulujemy i życzymy owocnej współpracy.
Agata Bilska

Fot. M. Levitzky

Fot. S. Pokorski
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