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Słowem
wstępu

Foto: Cezary Szczepanik

Natalia Majchrzak
Redaktor naczelna

Tegoroczny maj upłynął bez wydarzeń, które z tym miesiącem roku najbardziej nam 

się kojarzą. Grille i pikniki w większym gronie, rodzinne spotkania przy pięknej 

pogodzie, komunijne uroczystości, długi weekend, spędzony w pięknych 

miejscowościach nad morzem lub w górach, przygotowania do Kurdesza 

Kasztelańskiego – wszystko to zostało przełożone na nieznany jeszcze termin lub 

odwołane. Na szczęście jedna rzecz nigdy w maju nie rozczarowuje – piękna pogoda. 

Pierwsze wiosenne burze i ulewy, różowo-złote wschody słońca, które możemy oglądać, 

wstając do pracy, unoszący się wszędzie słodki zapach kwitnącego bzu. Przyroda 

wykorzystała naszą chwilową nieobecność i postanowiła odzyskać to, co zagarnęła 

cywilizacja – coraz częściej na ulicach miast i na drogach dojazdowych obserwujemy 

dzikie zwierzęta.

Ostatnie tygodnie to także czas, w którym wielu z nas musiało znaleźć inną niż zwykle 

formę spędzania wolnego czasu; czasu, którego nagle zrobiło się więcej, niekiedy 

nawet za dużo. Odnajdując się w nowej rzeczywistości, niepewnej i wypełnionej 

niepokojem, odkrywaliśmy na nowo zapomniane, zakurzone książki, nadrabialiśmy 

zaległości w serialowej i fi lmowej kulturze, szlifowaliśmy nasze zdolności kulinarne                  

i ogrodnicze. Wracaliśmy do porzuconych zajęć i projektów, poznawaliśmy nowe rzeczy. 

Był czas na poprawę kondycji fizycznej, wyciszenie i medytację, relaks. Dzięki 

facebookowej działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury mieliśmy okazję wrócić 

do przeszłości, podziwiać lokalne talenty, doskonalić taniec, śpiew, umiejętności 

plastyczne. Więcej o tym znajdziecie Państwo na stronie 18. Konkursów i akcji będzie 

na pewno jeszcze wiele – zachęcamy do śledzenia profi lu i strony internetowej.                           

Na część z nich zapraszamy już teraz, więcej informacji na dalszych stronach.

Powoli wracamy do rzeczywistości, którą porzuciliśmy na początku społecznej 

kwarantanny. Nie jest ona taka sama, jak wcześniej, czasami wydaje się nieznajoma                  

i groźna, jeśli jednak uda nam się przestrzegać wszelkich zasad bezpieczeństwa, 

wspólnie uda nam się przeczekać w zdrowiu i spokoju ten trudny okres. W ramach 

małego pocieszenia, z ogromną radością wracamy do Was w tradycyjnej formie. Jest 

to pierwszy nasz numer nowego „Kostrzyńskiego ABC” w wersji papierowej, mamy 

nadzieję, że docenicie Państwo nasze starania tak samo, jak doceniliście je już 

elektronicznie. Liczymy, że wszystkie nowe osoby, które poznały nas w ciągu ostatnich 

dwóch miesięcy, pozostaną z nami także teraz, dołączając do grona wiernych 

Czytelników!

Zapraszam do lektury!

Kostrzyńskie
aktualności

Kolejne restrykcje zniesione lub złagodzone
W ciągu ostatnich dni złagodzono kolejne restrykcje, nałożone 

wcześniej z powodu panującej epidemii koronawirusa. Już od ja-

kiegoś czasu możemy posyłać dzieci do żłobków i przedszkoli,                     

w najbliższym czasie planowane jest również przywrócenie opieki 

szkolnej dla dzieci z najniższych klas. Otwarto już centra handlowe 

i sklepy wielkopowierzchniowe, złagodzono ograniczenia w trans-

porcie publicznym: może nim poruszać się więcej pasażerów, co               

z pewnością docenią osoby dojeżdżające w ten sposób do pracy 

– po długim weekendzie majowym część zakładów zakończyło 

zdalną działalność i na przystankach, peronach znacznie przybyło 

podróżnych.

Od niedawna możemy korzystać z oferty bibliotek miejskich, fry-

zjerów, salonów kosmetycznych – z zachowaniem zasad bezpie-

czeństwa i higieny. Szczegółowe zalecenia i wymogi przedstawio-

no branży gastronomicznej, także uprawnionej do ponownego 

uruchomienia.

Dalej brakuje natomiast konkretnych informacji, dotyczących 

otwarcia siłowni, basenów, salonów tatuażu i placów zabaw. Utrzy-

mane zostają: zakaz zgromadzeń i imprez, zawieszenie lotów 

międzynarodowych, nakaz dystansu społecznego oraz zasłaniania 

nosa i ust w miejscach publicznych, zasady kwarantanny domowej. 

Co najmniej do 12 czerwca pozostają również zamknięte dla                  

cudzoziemców granice państwa.

Szczegółowe informacje dostępne są na rządowej stronie interne-

towej: https://www.gov.pl/web/koronawirus

N.M.
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Święto Pracy i 16. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej
1 maja od ponad 100 lat jest obchodzony jako Międzynarodowe Święto Pracy, kojarzone 

często z minioną epoką. Od kilkunastu lat w tym dniu w naszym kraju obchodzimy też 

rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, gwarantującej nam praworządność, po-

myślność i bezpieczeństwo. Dumni jesteśmy z tego, że nasze gimnazjum, a obecnie Szko-

ła Podstawowa nr 2, nosi imię Rady Europy. Pod tym gmachem obok biało-czerwonej 

fl agi państwowej w dniach od 1 do 3 maja na wysokim maszcie powiewała niebieska fl aga 

z 12 gwiazdami – symbol wspólnoty europejskiej. Natomiast ilustracja obok przedstawia 

pochód 1-majowy pocztowców kostrzyńskich z 1960 roku.

Podczas epidemii niecierpliwią się nie tylko ludzie
Z przyczyn powszechnych ograniczeń, spowodowanych pandemią, niecierpliwią się                       

nie tylko dorośli, młodzież czy dzieci, ale także wolno żyjące zwierzęta. Zmniejszony ruch 

samochodowy na uczęszczanych trasach powoduje, że coraz częściej zbliżają się one do 

siedzib ludzkich, pojawiają się nie tylko w ogródkach, ale też na obrzeżach wsi i miasteczek. 

Przykładem może być wypadek samochodu osobowego, który zderzył się z sarenką                        

na drodze krajowej ze Swarzędza do Kostrzyna. W Mikuszynie hasają po ogródkach zające, 

a na Osiedlu Strumiańskim odbywają spacery do pobliskich zabudowań łabędzie i dzikie 

kaczki. Coraz śmielsze są zwierzęta leśne, np. dziki, wyrządzające szkody w uprawach 

rolnych, które nie tak dawno widziane były na ul. Półwiejskiej w Kostrzynie. Pojawiły się 

też bociany w Sokolnikach i w Kleszczewie.

Witaj majowa Jutrzenko... 
Z okazji Dnia Flagi Narodowej (2 maja) i Święta Konstytucji 3 Maja ulice naszego miasta                 

i gminy przybrały odświętny wygląd. Na latarniach ulicznych, gmachach publicznych oraz 

domach prywatnych w Kostrzynie i okolicznych wsiach zawisły nasze symbole narodowe 

w postaci biało-czerwonych fl ag, a na budynkach samorządowych także pamiątkowe 

nalepki 3-majowe. Hołd bohaterom oddano, dekorując miejsca pamięci narodowej fl aga-

mi i kwiatami. Na portalach internetowych prezentowano okolicznościowe fotografi e                       

i wydawnictwa sprzed lat – nawiązujące do niedawnych tradycji majówek, pochodów                      

i zabaw na placach czy w parkach. 

Kostrzyńscy kupcy przystąpili do remontu lokali
Po okresie zastoju czy nawet zamknięcia niektórych placówek ruszyły na dobre prace remon-

towe w kostrzyńskich obiektach handlowych. Jak już wspominaliśmy, w kamienicy w Rynku 

pod nr 13 trwają prace adaptacyjne po zlikwidowanej wypożyczalni kaset video. W jej miej-

sce powstanie tu lokal małej gastronomii. Przy ulicy Kościelnej sklep spożywczy „U Marysi” 

znalazł nową siedzibę w odnowionym lokum po dawnym sklepie rzeźnicko-wędliniarskim. 

Z radością donosimy, że po trzech miesiącach od zamknięcia sklepu „ABC” przy ul. Poznańskiej 

znalazł się nowy jego najemca. Przystąpił on do gruntownego odświeżenia pomieszczeń 

sklepowych wraz z zaniedbaną dotąd elewacją tego domu, w którym znajdzie miejsce pla-

cówka branży spożywczej. Dzięki temu poprawi się estetyka tej śródmiejskiej ulicy.

Zmiany w komunikacji kolejowej
Jak poinformowały Koleje Wielkopolskie, w terminie od 10 maja 2020 roku kasa biletowa 

na dworcu PKP w Kostrzynie będzie czynna tylko w dni robocze od godziny 630 do godzi-

ny 1300. Bilety w pozostałe dni i godziny pasażerowie powinni nabywać u kierownika po-

ciągu. Dotychczasowy rozkład jazdy obowiązywać będzie do 27 sierpnia 2020 roku.                           

W pociągach należy przestrzegać limitu pasażerów, wyznaczonego przez nowe przepisy. 

Godziny mogą ulec zmianie. 

Kartka z kalendarza
W kronice szkoły kostrzyńskiej kierownik Bogucki zapisał w 1945 roku te słowa: „Dnia                        

9 maja o godz.10 odezwały się dzwony kościelne. Wiadomość – wojna zakończona. Radość 

w szkole wielka. Dzieci zgromadzone na dziedzińcu szkolnym dowiadują się z ust kierow-

nika, że odwieczny nasz wróg został pokonany. Wrócą już niejednych dzieci najbliżsi: ojciec 

z obozu karnego, brat z niewoli. Aby złożyć Bogu podziękowanie szkoła udaje się do ko-

ścioła na mszę św. dziękczynną”.

Obecnie Dzień Zwycięstwa obchodzimy 8 maja, składając kwiaty przed tablicą upamięt-

niającą poległego w 1945 r. nad Holandią lotnika Józefa Prętkowskiego rodem z Kostrzyna.

K.M.

Foto: Izba Muzealna

Foto: Konrad Śmiałkowski

Foto: UM Kostrzyn

Foto: Łukasz Szał

Foto: UM Kostrzyn

Foto: UM Kostrzyn
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Wiadomości  
gminne

Gmina Kostrzyn pomaga przedsiębiorcom!
Zgodnie z uchwałami podjętymi na XX Sesji Rady Miejskiej 

Gminy Kostrzyn, przedsiębiorcom prowadzącym działalność 

gospodarczą na terenie Gminy Kostrzyn przysługuje pomoc                

w walce ze skutkami epidemii koronawirusa i COVID-19.

Warunki, jakie należy spełnić, aby przedsiębiorca mógł otrzymać 

pomoc, określono w Uchwałach numer XX/174/2020                                   

i XX/175/2020 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 20 kwietnia 

2020 roku.

Z pomocy określonej w w/w uchwałach w zakresie podatku od 

nieruchomości mogą skorzystać podatnicy podatku od nieru-

chomości tj. osoby fi zyczne, osoby prawne, jednostki organi-

zacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, 

będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowla-

nych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów 

budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów.

Ze zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów oraz bu-

dynków i budowli lub ich części związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej, których dotyczy zakaz prowadzenia 

działalności związany ze skutkami epidemii COVID-19 mogą 

skorzystać przedsiębiorcy, których objął zakaz wykonywania 

działalności, natomiast z odroczenia płatności skorzystać mogą 

przedsiębiorcy nieobjęci zakazem, których płynność fi nansowa 

uległa pogorszeniu na skutek spadku obrotów gospodarczych 

w następstwie wystąpienia COVID-19.

Aby uzyskać pomoc należy wypełnić stosowne dokumenty, 

które znajdą Państwo na stronie Urzędu Miejskiego w Kostrzy-

nie w zakładce dla przedsiębiorcy.

UM Kostrzyn

#zdalna szkoła
Gmina Kostrzyn realizuje projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła” – 

wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia 

zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 

2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego 

Internetu”, działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic                   

w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich 

przepustowościach”.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną 

z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 

epidemii. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni 

wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. 

Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami 

komputerów. 

Dofinansowanie na realizację Projektu wyniosło 79 148,80 zł                              

i stanowi 100% kwoty wydatków kwalifi kowanych (max. kwota 

dla naszej Gminy to 80 000,00 zł). Za powyższą kwotę zakupionych 

zostało 25 laptopów oraz 21 routerów z dostępem do Internetu. 

Zakupiony sprzęt dyrektorzy szkół udostępnili tym uczniom, którzy 

nie posiadali narzędzi pozwalających na realizację zdalnych lekcji.

Paulina Bankiewicz
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Foto: UM Kostrzyn

Praca Urzędu Miejskiego w Kostrzynie
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem 

Burmistrza Gminy Kostrzyn od 11 maja 2020 roku Urząd 

Miejski będzie częściowo czynny dla Mieszkańców.

Klienci będą przyjmowani wyłącznie w sprawach 

pilnych po uprzedniej rejestracji telefonicznej. Obsługa 

będzie odbywać się na parterze Urzędu Miejskiego                 

w Biurze Podawczym.

Rejestracja Klientów: 

- stanowisko ds. podatków: 61 8178 565 w. 29,

- stanowisko ds. spraw mieszkaniowych i działalności 

gospodarczej: 61 8178 565 w. 45, 

- stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów 

osobistych: 61 8178 565 w. 10, 

- stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego: 

61 8178 565 w. 19, 

- Urząd Stanu Cywilnego: 61 8178 565 w.49.

W pozostałych sprawach prosimy kontaktować się                      

z Biurem Podawczym pod numerem tel. 61 8178 565.

Szanowni Państwo, staramy się, aby w tym trudnym 

czasie epidemii koronawirusa obsługa Urzędu 

Miejskiego przebiegała sprawnie, skutecznie                                     

i możliwie szybko. Z uwagi na Państwa bezpieczeństwo 

i liczne ograniczenia w Biurze Podawczym może 

być obsługiwana osobiście jedna osoba. Prosimy                                   

o wyrozumiałość.

Wiatrak w Czerlejnie zyska nowy wygląd
W ostatnich dniach została sfi nalizowana transakcja zakupu starego 

wiatraka „Koźlaka”, który zlokalizowany jest na polu w Czerlejnie. 

Gmina zakupiła go za kwotę 6 900 zł. Obecnie Wielkopolski 

Konserwator Zabytków prowadzi procedurę wpisania go do 

rejestru zabytków.

Inicjatorem działań podejmowanych przez gminę jest Radna 

Beata Knopkiewicz. Zgodnie z jej wnioskiem na ostatniej sesji 

Radni zabezpieczyli środki na opracowanie dokumentacji relokacji                            

i rewitalizacji wiatraka.

Wsparcie w tym temacie zadeklarował Wielkopolski Konserwator 

Zabytków, z którym wspólnie podjęta zostanie decyzja                                                 

o nowej lokalizacji odrestaurowanego zabytku. Po opracowaniu 

dokumentacji wiatrak zostanie rozebrany. Zabezpieczone zostaną 

wszystkie jego elementy, które odrestaurowane stanowić będą 

podstawę do odtworzenia „Koźlaka”. Zamierzamy ubiegać się                      

o środki zewnętrzne na jego rewitalizację. W przyszłości wiatrak 

można będzie zwiedzać.
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Foto: Łukasz Szał

Podpisano umowę na wykonanie chodnika przy                                               
ul. Kórnickiej w Kostrzynie 
W poniedziałek 11 maja w Urzędzie Miejskim w Kostrzynie podpisano 

umowę na realizację ciągu pieszo-rowerowego na odcinku ulicy Kórnickiej              

w Kostrzynie od Wiosny Ludów do ul. Jana Pawła II wraz z przejściem na 

drugą stronę ulicy w okolicach sklepu „Dino”. Inwestycja jest współfi nansowana 

ze środków Dino Polska S.A. w kwocie 150 tysięcy złotych. Łączny koszt 

realizacji to 246 tysięcy złotych. Inwestycję zrealizuje fi rma ZDT Sławomir 

Begier z siedzibą w Nekli, który brał udział w podpisaniu umowy razem                         

z Burmistrzem Gminy Kostrzyn Szymonem Matyskiem, Zastępcą Burmistrza 

Waldemarem Biskupskim, Przewodniczącym Rady Miejskiej Grzegorzem 

Banaszakiem.

UM Kostrzyn

Dynamiczne zmiany w kostrzyńskiej infrastrukturze
Trwają dalsze prace w zakresie inwestycji w gminie. Zmiany możemy zauważyć m.in. na 

ul. Krzywoustego, na boisku wielofunkcyjnym w Siekierkach, na placu budowy tunelu 

pod trasą kolejową Poznań-Warszawa.
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Paulina Bankiewicz

Małgorzata Kemnitz

UM Kostrzyn

Pozostałe wiadomości z gminy Kostrzyn:
- Zgodnie z wnioskiem Radnej Rady Miejskiej Beaty Jankowiak w ramach 

budżetu na rok 2020 na ulicy Ignacewo w Kostrzynie powstanie chodnik. 

Gmina Kostrzyn otrzymała pozwolenie na budowę 30 kwietnia br. Trwają 

prace związana z dokumentacją przetargową.

- Obchodziliśmy w tym roku 229. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

Ze względu na epidemię koronawirusa tegoroczne obchody święta były 

zupełnie inne, niż wszystkie poprzednie, bez ofi cjalnych uroczystości. Pod 

pomnikiem Walki i Męczeństwa na kostrzyńskim Rynku w imieniu 

Mieszkańców Gminy Kostrzyn i całej samorządowej społeczności kwiaty 

złożyli Burmistrz Gminy Kostrzyn Szymon Matysek, Zastępca Burmistrza 

Waldemar Biskupski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Banaszak. 

Pod pomnikiem powiewał Sztandar Gminy Kostrzyn.

- 8 maja obchodziliśmy 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Z tej 

okazji pod tablicą Józefa Prętkowskiego został zapalony symboliczny znicz. 

Przypomnijmy, że Józef Prętkowski był pilotem w czasie II wojny światowej. 

Od początku 1945 roku pełnił służbę w Polskim Dywizjonie Myśliwskim 317 

„Wileńskim”. Podczas pilotowania samolotu został trafi ony nad Schagen 

przez niemiecką artylerię przeciwlotniczą i spadł ok. 12 km dalej koło 

miejscowości Twisk w pobliżu Abbekerk. Natomiast 8 maja 1945 roku                         

III Rzesza podpisała akt ostatecznej kapitulacji – II wojna światowa ofi cjalnie 

dobiegła końca. Dla Polski nie oznaczało to jednak całkowitej wolności. Nasza 

ojczyzna pozostała w strefie wpływów sowieckich. W czasie II wojny 

światowej zginęło 60 milionów osób na całym świecie, w tym 6 milionów                        

w Polsce. Cześć ich pamięci!

- Trwają prace wykończeniowe w budynku przy ul. Powstańców Wlkp.,                       

w którym 1 września 2020 roku zafunkcjonuje 7-oddziałowe przedszkole 

publiczne prowadzone 

p r z e z  p r y w a t n e g o 

operatora .  I nwest ycja 

realizowana jest zgodnie                      

z  h a r m o n o g r a m e m                                   

i nabiera oczekiwanego 

kształtu.  Powierzchnia 

użytkowa budynku wynosi 

788 m2.  Rekrutacja do 

placówki dobiegła końca                   

i 175 dzieci z terenu naszej 

g m i n y  o d  w r z e ś n i a 

r o z p o c z n i e  s w o j ą 

przedszkolną przygodę                   

w Bajkowej Krainie.

Foto: UM Kostrzyn
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XX sesja Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn odbyła się 20 kwietnia 

2020 roku, radni podjęli uchwały w sprawie:

- zmiany Uchwały NR V/58/2019 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn                  

z dnia 7 lutego 2019 roku. w sprawie ustalenia wysokości diet 

radnych i sołtysów w Gminie Kostrzyn,

- zwolnienia z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, 

których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku                               

z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych                            

z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2),

- przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości 

przedsiębiorcom, których płynność fi nansowa uległa pogorszeniu 

w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2)

- zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na 

terenie Gminy Kostrzyn na rok 2020,

- odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze 

cywilnoprawnym z tytułu oddania nieruchomości w najem, 

dzierżawę lub użytkowanie w stosunku do podmiotów, których 

płynność fi nansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 

negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,

- określenia szczegółowych wymogów „Raportu o stanie Gminy 

Kostrzyn”,

- emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania 

i wykupu,

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

w Siekierkach Wielkich w rejonie ulicy Jasińskiej, gm. Kostrzyn – 

część A,

- przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kostrzyn 

w 2020 roku,

- ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kostrzyn 

uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach 

pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną 

lub gminę Kostrzyn,

- zmian w budżecie gminy Kostrzyn na 2020 rok,

- zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kostrzyn na lata 

2020-2030,

- uchwalenia aktualizacji „Wieloletniego planu rozwoju                                                             

i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 

na lata 2017-2021”,

- szczegółowych zasad i trybu odraczania terminu spłaty 

należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny z tytułu 

oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie 

przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo 

stanu epidemii wprowadzonych w związku z zakażeniami wirusem 

SARS-CoV-2, a także określenia organów do tego uprawnionych

- skargi na Burmistrza Gminy Kostrzyn.

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

Z obrad 
rady

Wyniki wyborów uzupełniających do 

Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn

26 kwietnia 2020 roku odbyły się wybory 

uzupełniające do Rady Miejskiej Gminy 

Kostrzyn.

Wybory odbywały się w obwodzie nr 8, 

okręg wyborczy nr 9. O mandat radnego 

ubiegali się: Mikołaj Stasinski z KWW Nowe 

Oblicze Gminy, Jadwiga Balcerek z KWW 

Nasze Grunwaldzkie, Elżbieta Kotarska                        

z KWW Elżbiety Kotarskiej.

W wyborach uprawnionych do głosowania 

było 983 mieszkańców. Oddano 172 głosy, 

z czego 2 były nieważne.

Wyniki  wyborów przedstawiają się 

następująco: 1. Mikołaj Stasinski –132 

głosy, 2. Elżbieta Kotarska – 23 głosy,                          

3. Jadwiga Balcerek – 15 głosów.

UM Kostrzyn

 Foto: Małgorzata Kemnitz
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Z teki regionalisty

Kazimierz Matysek
o historii

PRZEMOC I KLĘSKI ŻYWIOŁOWE                                 
W DAWNYM KOSTRZYNIE I OKOLICY

Pierwszym znanym przestępcą na naszym terenie był Dobrogost 

Sulisławic z Nagradowic, który w 1268 roku zabił na cmentarzu 

kościoła parafi alnego w Czerlejnie kanonika poznańskiego, Piotra 

Pomorzanina, w sporze o dziesięcinę z Wydzierzewic.

W czasie napadu Krzyżaków na Wielkopolskę 28 lipca 1331 roku 

bracia zakonni spustoszyli ogniem i mieczem miasto Kostrzyn,                    

w tym kościół. Ogień i dymy unoszące się nad Kostrzynem widzieli 

świadkowie z Pobiedzisk, których mieszkańcy schronili się do lasu.

Jak podaje Kronika Jana z Czarnkowa, w czasie wojny domowej                    

w Wielkopolsce, zwanej wojną Grzymalitów z Nałęczami, 

pustoszono ziemie przeciwników, brano ludzi w niewolę i ogołacano                                                   

z przyodziewku niewiasty, żony szlachty i biedaków. W 1399 roku 

ludzie Chwała Gołanieckiego z Gołańczy – zapewne w odwecie 

za wyczyny kasztelana kostrzyńskiego Hamleta Grzymały – spalili 

Kostrzyn, o co oskarżał ich w procesie Mikołaj Siekierka.

W 1432 roku Bernard – pleban kostrzyński – zobowiązał się dać dla 

katedry poznańskiej 6000 cegieł lub ich równowartość tytułem kary 

synodalnej założonej na niego.

W 1442 roku w procesie o zabójstwo Jana Kleryka 

(duchownego) w Kostrzynie, z powodu starań, jakie 

czynili mieszczanie kostrzyńscy na rzecz śledztwa, 

nastąpiła zmiana. Zawieszona została na okres                                      

1 miesiąca klątwa (interdykt) nałożona na miasto                                   

z powodu tego zabójstwa. W tym czasie mieszczanie mieli 

znaleźć zabójcę i przedstawić ofi cjałowi poznańskiemu 

winowajcę.

Kostrzyn należał do grona miast wielkopolskich, które                 

w 1462 roku uiszczały Poznaniowi opłatę pecunia tortoris 

za wypożyczenie kata (podobnie jak Gniezno, Środa                       

i inne miasta).

W 1496 roku Stanisław Gwiazdowski toczył proces 

z dwoma szlachcicami: Andrzejem Gowarzewskim                               

i Wojciechem Siekiereckim, na których została nałożona 

ekskomunika z powodu niepłacenia czynszu. W związku 

z wyprawą wojenną na Turków prosili oni o zwolnienie 

z klątwy, zobowiązując się po powrocie z wojny 

uregulować szkody.

W 1528 roku miał miejsce wielki pożar miasta Kostrzyna, 

z powodu którego w 1530 roku król Zygmunt Stary 

zwolnił miasto z świadczeń na 6 lat od podatków,                                                  

a z czopowego na kwartał. Sąd wyższy w Poznaniu                         

w 1550 roku przekazał sądowi miejskiemu w Kostrzynie 

ortyle – tj. pouczenie – przyznające mu słuszność wyroku 

w sprawie zwrotu ziemi.

W kronice miasta Poznania z 1558 roku odnotowano, 

że „Anna z Kostrzyna nazajutrz po św. Piotrze utopiona 

została w rzece Warcie za wielkie kradzieże”. Z tego 

samego źródła pochodzi wiadomość, że w 1584 roku 

„Walenty z Kostrzyna i kobieta nazwana Włoczymensową, 

obydwa stanu wiejskiego ścięci zostali za to, iż będąc                   

w stanie małżeńskim cudzołóstwo z sobą popełnili”.

W aktach grodu poznańskiego znalazła się w 1617 roku 

skarga Piotra Domagały, woźnego ziemstwa przeciw 

szlachcicowi Janowi Kurnatowskiemu o gwałt, jakiego się 

dopuścił przy wręczaniu mu pozwu we wsi Tarnowie pod 

Kostrzynem. Kiedy ten chciał się oddalić, dziedzic kazał 

go przytrzymać i pozew w occie z mąką rozmoczony 

chciał mu dać zjeść, a gdy ten się bronił, to pozew 

pokrojony wraz z piwem pod przymusem w gębę mu lali 

i lali, aż weszła pani dziedziczka i uprosiła, że mu pokój 

dali. Na takie ekscesy pozwalała sobie wówczas szlachta! 

Księgi Grodzkie Poznańskie we wrześniu 1630 roku                         

z powodu panującej w Poznaniu zarazy znajdowały się 

w Kostrzynie, gdzie wpisano do nich uniwersał królewski 

zwołujący sejm walny w Warszawie i sejmiki w Środzie 

i Kole.
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W 1637 roku Żydzi ze Swarzędza skarżyli się na czeladź niejakiego 

Smoguleckiego, dzierżawcy części Gułtów, o porwanie na drodze                                           

i zawiezienie do tej wsi niejakiego Szymka, którego w łańcuch wsadziwszy, 

naprzód jemu czuprynę wygolili, bili, głodzili, zmuszali w końcu „do tego, 

aby potrawy jemu zakazane, jako słoninę, kiełbasy i inne niezwyczajne jadł”. 

Jednego zaś z Żydów, co przyjechał się on upomnieć, wsadzono na tydzień 

„do chlewa świniego”.

16 września 1644 roku wybuchł groźny pożar miasta Kostrzyna.  „Oprócz ulicy 

Garncarskiej wszystko miasteczko pogorzało da zbytniego wiatru ratusz, 

mielcuchy, stodoły. Kościoły z Bożej łaski zostały... Boże broń od taki klęski 

w przyszłości miasteczka”.  „W październiku 1654 roku powietrze morowe                     

w Kostrzynie poczęło się, a ustało około Bożego Narodzenia, a łaskawe było, 

domów 25 wymarło, a ludzi 70”.

W 1655 roku podczas potopu szwedzkiego był torturowany i zamęczony 

przez Szwedów szlachcic z Drzązgowa, Stanisław Mieszkowski. Na 

podstawie wydanego przez króla Jana Kazimierza uniwersału z 1657 

roku miasto Kostrzyn z wsią Strumiany w woj.poznańskim „od wszelkich 

stanowisk żołnierskich, stancji, chleba wydawania i wszelkich innych 

ciężarów i podatków zostało zwolnione z powodu spustoszenia i wielkiego 

zrabowania w czasie wojny ze Szwedami”, którzy zrujnowali kościół farny 

i spalili drewniany kościółek św.Ducha, odbudowany później przez braci 

Sołtysiaków.

W 1674 roku miał miejsce najazd okolicznej szlachty na Kostrzyn. Kiedy 

awanturujący się słudzy Kurnatowskich i Gnińskich z Tarnowa i Gwiazdowa 

zostali osadzeni w więzieniu za zabicie człowieka podczas jarmarku i za 

inne ekscesy w Kostrzynie, wówczas właściciele okolicznych majątków wraz                          

z czeladzią przybyli uzbrojeni do miasta, by uwolnić swoich poddanych. 

Naszli burmistrza, domagając się wypuszczenia uwięzionych, a następnie 

włamali się do więzienia miejskiego w ratuszu, zwanego twierdzą i wypuścili 

z niego parobków z braci Forysiów. Z powodu dokonanego gwałtu burmistrz 

Jan Wysmołka złożył skargę przed Urzędem Grodzkim w Poznaniu.

Z dawnymi dziejami Gwiazdowa z wiąże się przygoda pewnej Jadwigi, 

którą pewnego razu stręczycielka zamiast na służbę zawiozła podstępnie 

do żonatego szlachcica w Gwiazdowie, który przez 3 dni trzymał ją i żądał, 

by spełniła jego zachcianki, skąd ledwie ze zdrowiem uszła.

W 1705 roku burmistrz Kostrzyna Wojciech Jazda i wójt Jakub Pościanowicz 

ustalili „porządek z powodu nieszczęścia ognia” wzywając mieszkańców, aby 

była w każdym domu była woda i aby w każdą noc stała straż po dwóch 

sąsiadów, co wynikało stąd, że większość budynków była kryta słomą,                           

a pozostałe gontem. O pożar było łatwo!

W 1708 roku ciężkie powietrze trapiło miasto Kostrzynie i cały kraj. Na 

zabytkowym dzwonie w naszej parafi i zachował się łaciński napis “co wroga 

ręka Szwedów zburzyła – to szczodrobliwa prawica Kostrzynian odbudowała 

A.D. 1712”, odnoszący się do kolejnego napadu wojsk szwedzkich.

Skarżył się Michał Warchołek na chłopów iwińskich w 1718 roku, którzy                    

w domu jego pili piwo podczas jarmarku i rozbój czynili.

“Oby nastały lepsze czasy” – taką sentencją rozpoczyna się księga wójtowska 

Kostrzyna w 1767 roku Przed urzędem wójtowskim oskarżono parobków                  

z Gwiazdowa o zadanie ran śmiertelnych trzem parobkom z Tarnowa podczas 

pasji kościelnej w Kostrzynie w niedzielę kwietniową. Poranionym udzielał 

pomocy, opatrując ich rany, Żyd ze Swarzędza Józef Cyrulik.

W czasie powstania kościuszkowskiego 26 sierpnia 1794 roku oddział 

Mękawskiego zajął Kostrzyn, zabrał kasę i aresztował pruskich urzędników. 

Za wsparcie i udział w powstaniu burmistrz Kostrzyna Ignacy Pawłowski 

skazany został na 6 miesięcy twierdzy lub grzywnę 1000 talarów. Ukarano 

też grzywną za to samo właścicieli Gułtów, Gwiazdowa, Siedlca, Siekierek, 

Drzązgowa i Sannik.

Klęski żywiołowe nie omijały Kostrzyna w XIX wieku. W lutym 1813 roku,                     

w czasie pościgu wojsk rosyjskich za Napoleonem spłonął drewniany ratusz 

i niemal całe miasteczko z budynkami mieszkalnymi. Między 1810 a 1836 

rokiem miało miejsce w Kostrzynie 20 pożarów. Od 1847 roku w Kostrzynie 

obowiązywał stały porządek ogniowy.

Najgroźniejszą z epidemii była cholera. Według najnowszych opracowań 

zmarło na nią w odstępach kilkudziesięcioletnich wielu mieszkańców 

Kostrzyna i okolic: w 1848 roku – 53 osoby, w 1852 roku – 80 osób, w 1866 

roku – 141 osób, a w latach 1871-72 – 73 osoby. Na ospę zmarło 48 osób. 

Łącznie epidemie w XIX w. pochłonęły około 400 osób.
Źródło ilustracji: Izba Muzealna

Obraz przedstawiający turniej rycerzy 

polskich, Adam Setkowicz

Obraz przedstawiający brankę krzyżacką, 

Wojciech Gerson

Pocztówka przedstawiająca Żydów                 

w drodze na wesele
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 Rozmowa na stronie
Z prof. dr. hab. Adamem Kaznowskim, mieszkańcem Kostrzyna, mikrobiologiem, kierownikiem Zakładu Mikrobiologii, Dyrektorem 

Instytutu Biologii Eksperymentalnej na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rozmawiali Małgorzata 

Kemnitz i Łukasz Szał z Wydziału Oświaty, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Kostrzynie.

MK/ŁS: Od wykrycia pierwszych przypadków koronawirusa                            

w naszym kraju i wprowadzenia stanu epidemii minęły już prawie 

dwa miesiące, w związku z czym rząd RP wprowadził szereg 

obostrzeń dla obywateli. Jak Pan ocenia stosowanie się mieszkańców 

naszej gminy do tych wytycznych?

AK: Nie mam pełnych danych epidemiologicznych z obszaru gminy, 

ale wydaje się, że większość mieszkańców wykazuje się wysoką 

świadomością oraz odpowiedzialnością i przestrzega wytyczne. 

Świadczy o tym chociażby niewielka liczba osób chorujących                          

i poddanych kwarantannie. Gdyby tak nie było, wówczas liczba 

osób zakażonych byłaby zdecydowanie wyższa. Obserwuję, że na 

ulicach i w sklepach w większości przypadków ludzie respektują 

zalecenia, chociaż zauważyłem, że niektóre osoby nie zasłaniają 

maseczką nosa, a nawet górnej części ust. Nie chroni to takiej osoby 

przed zakażeniem się od innej, a w przypadku bezobjawowych 

nosicieli nie zapobiega zakażeniu osób przebywających w ich 

otoczeniu. Szczególnie ważne jest, żeby prawidłowo nosiły 

maseczki osoby, które mają kontakt zawodowy z wieloma ludźmi, 

np. pracownicy sklepów, zakładów usługowych czy produkcyjnych. 

Mam świadomość, że praca w maseczce przez wiele godzin jest 

trudna i nawet nieraz niemożliwa. W takich sytuacjach pracownicy 

powinni mieć przerwy, gdzie w oddaleniu mogliby odpocząć tam, 

gdzie nie występuje kontakt z innymi osobami lub pracodawca 

powinien zabezpieczyć dla nich przyłbice, które zgodnie                                        

z rozporządzeniem Rady Ministrów można stosować zamiast 

maseczek. Przyłbica chroni nie tyko usta i nos, ale także oczy, przez 

które może dojść do transmisji wirusa. Dodatkowym atutem 

przyłbicy jest fakt, że można ją bardzo łatwo zdezynfekować – 

wystarczy przemyć ją płynem dezynfekującym.

MK/ŁS: W gminie Kostrzyn jak dotąd był jeden przypadek zakażenia 

koronawirusem*, mieszkaniec już wyzdrowiał, szczęśliwie nie 

zakażając nikogo więcej. Była to jednak osoba w wieku 

produkcyjnym, wiele mówi się o tym, że wirus najbardziej 

niebezpieczny jest dla seniorów – dlaczego?

AK: Ludzie w każdym wieku mogą zostać zainfekowani przez 

koronawirusa SARS-CoV-2 i dlatego zaleca się każdej osobie 

podjęcie kroków w celu ochrony przed wirusem. W miarę, jak 

rozpoczyna się proces starzenia, pojawia się naturalne osłabienie 

układu odpornościowego. Choć o tym często zapominamy, okres 

początku procesu starzenia, nazywany okresem przedstarczym, 

rozpoczyna się ok. 55 roku życia. Czas, kiedy w tkankach 

stwierdzane są powszechnie zmiany, nieobecne u młodych, 

pojawia się ok. 10 lat później. Wówczas obserwowany jest wzrost 

podatności na choroby zakaźne, co wynika ze słabszej sprawności 

immunologicznej, a większa liczba powikłań związana jest                                  

z obecnością chorób przewlekłych, np. nadciśnienia tętniczego, 

cukrzycy, chorób serca i płuc.

Seniorzy powinni ograniczyć opuszczanie swoich domów. Ryzyko, 

że koronawirus doprowadzi do bardzo ciężkiego przebiegu 

choroby lub nawet śmierci osoby po 75. roku życia jest bardzo 

wysokie. Zakażenie koronawirusem może prowadzić do ostrego 

śródmiąższowego zapalenia płuc, dlatego chorzy na przewlekłe 

choroby układu oddechowego są szczególnie narażeni na 

niebezpieczne powikłania w przypadku choroby COVID-19. 

Szczególną ostrożność powinni zachować także pacjenci                                       

z nadciśnieniem płucnym, astmą o średnim lub znacznym nasileniu, 

rozedmą płuc, przewlekłym zapaleniem oskrzeli czy przewlekłą 

obturacyjną chorobą płuc. Zmiany, które występują w organizmie 

MK/ŁS: Z Pana punktu widzenia jako mikrobiologa jakie 

wytyczne rzeczywiście mogą uchronić mieszkańców 

naszego kraju przed zakażeniem? Jakie wskazówki 

dałby Pan mieszkańcom Gminy Kostrzyn?

AK: Wirus przenosi się z człowieka na człowieka bezpo-

średnio – głównie drogą oddechową, tj. podczas kicha-

nia, kaszlu czy wydychania powietrza. Zakazić można 

się także pośrednio – poprzez kontakt  z powierzchnia-

mi, na których znajdują się wydzieliny osoby zainfeko-

wanej. Przeprowadzone badania wskazują na to, że 

wirus może przetrwać kilkadziesiąt godzin na po-

wierzchniach papierowych, plastikowych i metalowych. 

Z powyższych danych wynikają wytyczne, mogące 

uchronić ludzi przed zakażeniem, należą do nich:                  

2-metrowa minimalna odległość między pieszymi, 

obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicz-

nych, właściwa higiena rąk, przestrzeganie rozporzą-

dzeń dotyczących obiektów handlowych, czyszczenie 

i dezynfekcja powierzchni roboczych, posadzek, sprzę-

tu tam, gdzie występuje potencjalne źródło zanieczysz-

czenia (np. koszyki sklepowe, kasy, taśmy przy kasach, 

poręcze, uchwyty), ograniczenie organizowania                                 

i uczestnictwa w zgromadzeniach, spotkaniach, impre-

zach i zebraniach. Osoby, które przebywają w sklepach, 

supermarketach, centrach handlowych powinny zawsze 

pamiętać o tym, że są współodpowiedzialne za zdrowie 

swoje i innych osób. W miarę możliwości należy unikać 

przebywania w miejscach zatłoczonych, utrzymywać 

odstępy w kolejkach. Ręce w sklepie mają kontakt                                                              

z powierzchniami roboczymi, pieniędzmi – to poten-

cjalne źródło zakażenia. Do pakowania należy używać 

dostępnych rękawic foliowych oraz torebek. Niehigie-

nicznym zachowaniem jest przebieranie i dotykanie 

produktów, które są przeznaczone do spożycia bez 

mycia i obróbki termicznej (np. pieczywa, wyrobów 

cukierniczych). Należy zwracać też uwagę na właściwą 

higienę układu oddechowego, nie kaszleć i nie kichać 

w stronę innych osób, jak i towaru.

W domach należy zachowywać właściwą higienę mycia 

i przygotowania żywności. Jest to priorytet nie tylko                

w przypadku koronawirusa, ale przede wszystkim ty-

powych zanieczyszczeń mikrobiologicznych, prowa-

dzących do zatruć pokarmowych. Należy myć ręce, 

narzędzia kuchenne, blaty robocze, deski. Zawsze pa-

miętać o separacji produktów surowych i produktów 

już przygotowanych do spożycia, w celu uniknięcia 

zanieczyszczeń krzyżowych w kuchniach. Dokładna 

obróbka termiczna niszczy wirusa, ponieważ korona-

wirus ulega zniszczeniu, gdy zastosuje się odpowiednią 

kombinację czasu i temperatury, np. 70oC przez 30 min. 

Tak więc w przypadku mięsa, produktów surowych 

typowa obróbka cieplna eliminuje zanieczyszczenie 

mikrobiologiczne, w tym również koronawirusa                          

SARS-CoV-2. 
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osób starszych z takimi chorobami, powodują 

szczególny wzrost podatności na zakażenia 

koronawirusem. 

MK/ŁS: Czy Pana zdaniem pogoda sprzyja 

rozwojowi epidemii? Czy wraz ze wzrostem 

temperatury na dworze liczba zakażonych może 

spadać? 

AK: Z dotychczasowych danych wynika, że 

zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 mogą 

się rozprzestrzeniać we wszystkich obszarach, 

w tym o gorącym i wilgotnym klimacie. Analizy 

niektórych ośrodków epidemiologicznych 

wskazują, że największa transmisja koronawirusa 

wystąpiła w regionach, gdzie w momencie 

wybuchu epidemii panowały temperatury od 

3 do 13 stopni. Natomiast w krajach o średnich 

temperaturach przekraczających 18 stopni, 

odnotowano mniej niż 5 proc. wszystkich 

przypadków. W Chinach w pierwszych dniach 

wybuchu epidemii, jeszcze przed interwencjami 

rządowymi, w gorących i wilgotnych miastach 

patogen rozprzestrzeniał się wolniej niż                                  

w zimnych i suchych. Trzeba wziąć jednak pod 

uwagę, że każdy kraj zareagował na pandemię 

różnymi środkami, które mogą spowodować 

różnice w szybkości transmisji. Znacznie mają 

tutaj też takie czynniki, jak gęstość zaludnienia 

i jakość opieki medycznej, które mogą wpływać 

na transmisję bardziej niż pogoda. Chociaż 

możemy spodziewać się niewielkich spadków 

przyrostu liczby zakażeń przy cieplejszej                                

i wilgotniejszej pogodzie, to nieuzasadnione 

jest oczekiwanie, że transmisja spowolni się na 

tyle, by różnica była wyraźna, a epidemia nie 

zniknie nagle, gdy zmieni się pogoda. Obecnie 

epidemiolodzy zakładają, że wirus SARS-CoV-2 

może, podobnie do wirusa grypy, wykazywać 

sezonowość zakażeń, brak jednak wystarczającej 

l iczby dowodów naukowych na wpływ 

t e m p e r a t u r y  i  i n n y c h  c z y n n i k ó w 

środowiskowych na koronawirusa.

MK/ŁS:  W Centrum Zaawansowanych 

Te c h n o l o g i i  UA M  t r w a j ą  p r a c e  n a d 

opracowaniem testu immunologicznego. Czy 

uczestniczy Pan w badaniach i ma Pan wiedzę 

na powyższy temat, którą może Pan podzielić 

się z mieszkańcami?

A K :  Z e s p ó ł  n a u k o w c ó w  z  C e n t r u m 

Zaawansowanych Technologii UAM pod 

kierownictwem prof. UAM dr. hab. inż. Jakuba 

Rybki podjął badania nad wytworzeniem 

n i e z b ę d n y c h  k o m p o n e n t ó w  t e s t u 

i m m u n o l o g i c z n e g o  d e d y k o w a n e g o 

diagnostyce SARS-CoV-2. Test oparty jest o dwa 

białka wirusowe, które wiążą się specyfi cznie 

do odpowiednich przeciwciał, obecnych                            

w próbkach krwi pobranej od pacjenta, który 

chorował już na COVID-19. Prace nie mają 

charakteru mikrobiologicznego i ja w nich nie 

uczestniczę. Test może okazać się pomocny                     

w walce z epidemią, ponieważ pozwoli 

zidentyfi kować osoby, które mają przeciwciała 

skierowane przeciwko koronawirusowi, przez 

co nie są podatne na powtórne zachorowanie 

i nie stanowią potencjalnego źródła zakażenia 

dla innych.

* w momencie przeprowadzenia wywiadu.
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Foto: Roman Malczewski

Pandemia COVID-19, której realia zaskoczyły wszystkich, wymusiła podjęcie wielu 

środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa. Jednym z nich było 

zawieszenie dotychczasowej formy działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 

w Kostrzynie. Ale tu z pomocą przyszedł Internet, od którego na co dzień wszystkie 

placówki kultury próbują nas odciągnąć na rzecz rozmaitej artystycznej działalności. 

Bardzo szybko na facebookowym profi lu M-GOK-u pojawiły się propozycje umilające 

życie mieszkańców naszej gminy w tych niespotykanych do tej pory czasach 

narodowej kwarantanny. W trosce o naszą kondycję i psychikę pojawiły się tam 

zajęcia jogi. Kiedy już wszyscy po kilka razy wysprzątaliśmy własne cztery kąty, 

przydomowe ogródki i zaczynało brakować zajęcia dla rąk, zaproponowano ciekawe 

zajęcia plastyczne. A ponieważ lubimy ze sobą konkurować, można było też 

sprawdzać swoje zdolności, biorąc udział w konkursie na wielkanocną pisankę lub 

konkursie plastyczno-fotografi cznym „Zostań w domu”. 

Wielość imprez organizowanych w zdrowych czasach przyzwyczaiła nas do tego, 

że scena nie może być długo pusta. Tylko co 

zrobić, kiedy musi być pusta. Za sprawą 

Internetu można też zapełnić i scenę artystami. 

I tu do boju ruszyli młodzi wykonawcy, 

uczestnicy konkursu piosenkarskiego „Zostań 

gwiazdą”. Nadsyłali do M-GOK-u filmy                                   

z własnym wykonaniem piosenek, a my                           

i jurorzy mogliśmy te talenty podziwiać na 

Facebooku. No tak, ale nie wszyscy śpiewają… 

Spokojnie, można było również brać udział                 

w nauce gry na instrumentach. Za sprawą FB 

instruktora możesz mieć, jak na prywatnej 

lekcji, we własnym domu. 

A ci, którzy lubią oglądać innych, mogli 

odświeżyć sobie wspomnienia, oglądając                    

w ramach „Kącika wspomnień” występy 

zespołów działających w Ośrodku Kultury oraz 

migawki z niektórych imprez.

Miała też miejsce niecodzienna premiera – 

artyści amatorzy naszej gminy nagrali                                  

z dedykacją dla jej mieszkańców w tych trudnych czasach pandemii swoje muzyczne 

przesłanie, czyli cover przeboju Anny Jantar z lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku 

Żeby szczęśliwym być.

Na razie nie wiadomo, kiedy M-GOK wróci do normalnej aktywności „w realu”. Gdyby 

nie stało się to dość szybko, warto zaglądać na jego profi l facebookowy, bo tam                     

z pewnością każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie, dla podtrzymania ducha                      

w tej walce z koronawirusem.

Wszystkim Państwu, którzy nagradzają nasze wirtualno-kulturalne propozycje lajkami, 

serduszkami i uśmiechem, serdecznie dziękujemy. Jesteśmy z Wami i dla Was.

Robert Krukowski

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
wciąż działa!
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Lemoniada 
kino z wartościami

Wraz z początkiem maja na stałe w naszym mieście zagościło 

pierwsze kostrzyńskie  kino społecznościowe „Lemoniada”, 

utworzone przy pomocy dofinansowania unijnego w ramach 

projektu: „Małe kino społecznościowe – remont i adaptacja sali 

Domu Parafi alnego przy Parafi i Rzymskokatolickiej pw. Bł. Jolanty           

w Kostrzynie na cele kulturalne i edukacyjne”.

Nowo powstały, profesjonalnie wyposażony obiekt jest 

obowiązkowym punktem wizyty każdego kostrzyńskiego 

kinomaniaka. W swoim bogatym programie kino oferuje repertuar 

zarówno dla młodszych, jak i starszych widzów. Na ekranie nie 

zabraknie projekcji sakralnych i świeckich, mających przekaz                           

o charakterze wartościowym, wzbogacającym i edukującym 

widzów. Wszystko to za sprawą współpracy z fundacją Pro Publico, 

mającej w posiadaniu bazę ponad 100 filmów o różnorodnej 

tematyce. W trakcie seansów będzie można zapoznać się z takimi 

projekcjami jak: Przełęcz ocalałych, Christiada, Szkoła uczuć, Jak Bóg 

Da, Wielki Mike i wiele, wiele innych, także tych proponowanych 

przez widzów. Poza częścią kinematografi czną Lemoniada w swojej 

ofercie prezentuje także spotkania tematyczne, dyskusje fi lmowe, 

wieczorki poetyckie oraz inne, wartościowe spotkania kulturalne.

Nie pozostaje nic innego, jak zaprosić i zachęcić Państwa do 

skorzystania z bogactwa kultury, oferowanej przez naszą lokalną 

„Lemoniadę”!

Elżbieta Kozińska
Foto: Kino Lemoniada
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Dobra książka 
redakcja poleca

Keith Houston, Książka. Najpotężniejszy przedmiot naszych czasów zbadany od deski do deski, Wydaw-

nictwo Karakter.

Stykamy się z nią codziennie. Trzymamy w ręce, kartkujemy, ustawiamy na półce. Coraz częściej wymieniamy 

na ebooka lub audiobooka. Książka towarzyszy każdemu z nas przez całe życie: od dziecięcych baśni, przez 

lektury szkolne, książki kucharskie, poradniki, powieści i encyklopedie. Ilu z nas jednak wie, skąd właściwie się 

wzięła? Dlaczego wygląda tak, a nie inaczej? Dlaczego wykonana jest z papieru, ma formę prostokąta i okładkę? 

Dlaczego na przestrzeni wieków była przedmiotem pożądania i nienawiści? Jakie są najciekawsze historie z nią 

związane? Książka o zabawnym, niesamowicie prostym tytule: Książka pomoże przypomnieć sobie lub odkryć 

wszystkie te tajemnice.

Andrzej Stasiuk, Wschód, Wydawnictwo Czarne.

W momencie, kiedy w podróże można wybrać się tylko duchowo, Stasiuk zabiera nas w wyprawę na tytułowy 

Wschód – Polski, Europy, świata. Ta czasoprzestrzenna wędrówka przez dzieciństwo autora, czasy PRL-u i ko-

munizmu uświadamia, jak szybko zmienia się życie i społeczeństwo, jak wiele łączy ludzi, którzy w różnych 

miejscach na ziemi przeżywają tę samą sytuację, w końcu – jak bardzo można tęsknić za tym, co już minęło. 

Pisarz pokazuje, jak działa pamięć ludzka: zachowując miłe, wzruszające chwile, a wypierając to, co negatywne. 

W tak wykreowanym świecie największymi wartościami są spokój, cisza, życie bez pośpiechu i określonego celu 

– akceptacja tego, co przynosi los: zarówno na polskim Podlasiu, jak i na dalekich stepach azjatyckich.

C.S. Lewis, Opowieści z Narni. Lew, czarownica i stara szafa, Wydawnictwo Media Rodzina.

Piękna powieść dla dzieci, która pokazuje, że nawet w czasach niepokoju i strachu można odnaleźć odrobinę 

magii, odwagi i przygody. Czwórka rodzeństwa, Piotr, Zuzanna, Łucja i Edmund zostają ewakuowani z Londynu 

podczas II wojny światowej. Przyjeżdżają na angielską wieś, by w ogromnej posiadłości Profesora Kirke prze-

czekać niebezpieczeństwo. Podczas jednej z zabaw trafi ają do niezwykłego pokoju, w którym stoi jeszcze 

bardziej niezwykła szafa. Przechodząc przez drzwi do Narni, dzieci nie zdają sobie sprawy, że już niedługo 

wezmą udział w wielkich wydarzeniach i że za sprawą starej przepowiedni przyjdzie im uratować los wszystkich 

Narnijczyków…

N.M.

Biblioteka Publiczna w Kostrzynie otwarta!
6 maja biblioteka w Kostrzynie i fi lie biblioteczne w Czerlejnie, Gułtowach, Iwnie i w Siekierkach zostały otwarte dla 

czytelników. Prosimy o zwrócenie uwagi na zmianę godzin oraz zasady korzystania. Zgodnie z rekomendacjami Biblioteki 

Narodowej odnośnie wznowienia działalności bibliotek informujemy, że Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Kostrzynie 

i fi lie w Czerlejnie, Iwnie, Gułtowach, Siekierkach będą działać według następujących zasad: 1. Przed wejściem do biblioteki 

czytelnik ma obowiązek zasłonięcia nosa, ust i odkażenia rąk. 2. W wypożyczalni będzie mogła przebywać 1osoba. 

Pozostali czytelnicy są zobowiązani poczekać w kolejce w holu biblioteki, zachowując odpowiednią odległość. 3. Oddane 

książki „wędrują” do kwarantanny! Po 10 dniach zostaną odpisane z konta czytelnika i włączone do księgozbioru. 4. Nie 

wolno dezynfekować książek we własnym zakresie. 5. Wolny dostęp do księgozbioru zostaje ograniczony. 6. W celu 

zapewnienia sprawniejszej obsługi zalecamy wcześniejsze przygotowanie listy tytułów, które chcemy wypożyczyć. Można 

to zrobić na 4 sposoby: przesłać mailem, zamówić przez telefon, zamawiać, korzystając z katalogu on-line lub spisać na 

kartce. 7. Nie ma możliwości skorzystania z książek oraz komputerów znajdujących się w czytelni. 

Biblioteka będzie czynna: wypożyczalnia poniedziałek-piątek 10-18, sobota 9-13, oddział dla dzieci poniedziałek-piątek 

10-16, księgarnia poniedziałek-piątek 8-18, sobota 9-13 (sprzedaż odbywać się będzie zgodnie z wymogami 

obowiązującymi w handlu) fi lia w Czerlejnie poniedziałek-piątek 8-12, fi lia w Iwnie wtorek 8-12, czwartek 8-12, fi lia                      

w Gułtowach poniedziałek 10-17, środa 9-17, piątek 10-17, fi lia w Siekierkach poniedziałek-piątek 8-12.

ZAPRASZAMY!

Biblioteka Publiczna w Kostrzynie
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Strażackie
wydarzenia

Interwencje strażaków w gminie Kostrzyn:

2 kwietnia – gasze  nie pożaru na posesji prywatnej w Kostrzynie.

6 kwietnia – neutralizacja plamy ropopochodnej na ulicy Kościuszki  przy CPN.

7 kwietnia – neutralizacja plamy ropopochodnej w Swarzędzu; pomoc pogotowiu                      

w przeniesieniu osoby chorej z posesji prywatnej w Kostrzynie; wezwanie do podejrzenia 

pożaru piwnicy w Siekierkach – na miejscu okazało się, że to tylko silne za  dymienie.

9 kwietnia – gaszenie pożaru krzewów na posesji prywatnej w Kostrzynie.

11 kwietnia – wypompowanie wody z zalanej piwnicy na posesji prywatnej w Kostrzynie.

14 kwietnia – zabezpieczenie miejsca kolizji samochodu osobowego.

15 kwietnia – gaszenie pożaru gałęzi i krzewów na posesji prywatnej w Sokolnikach 

Gwiazdowskich; gaszenie pożaru makulatury na posesji prywatnej w Kostrzynie.

Jest bardzo sucho: nie wypalaj traw             

i gałęzi, ponieważ niszczysz środowi-

sko i również możesz spowodować 

pożar.

Zapewnij bliskim i sobie bezpieczeń-

stwo, przestrzegając podstawowych 

przepisów p. poż.

Nie pal śmieci w kotłowniach przy-

domowych, trując społeczeństwo, 

segreguj odpady – to nic nie kosztuje, 

a zapewnisz bliskim i sobie czyste po-

wietrze. Zdrowie i bezpieczeństwo!

POMAGAMY!

Strażacy z naszej gminy po raz kolej-

ny zbierali artykuły, których bardzo 

potrzebują w szpitalach! Udało się to 

dzięki ofi arności mieszkańców gminy 

Kostrzyn.

Foto: OSP Kostrzyn

Ryszard Kubiak

Prezes ZOMGZOSP RP w Kostrzynie

19 kwietnia – pomoc w otworzeniu mieszkania w Kostrzynie.

22 kwietnia – gaszenie pożaru drzewa w parku w Iwnie; zabezpieczenie miejsca kolizji 

samochodu osobowego w Kostrzynie.

26 kwietnia – dwukrotne gaszenie pożaru stogu na polu gospodarstwa Iwno.

28 kwietnia – ponowne dogaszanie palących się pozostałości po spalonym stogu na polu 

gospodarstwa Iwno.

Na terenie całej gminy panuje susza i wiążą-

ce się z nią ryzyko pożaru. Dlatego strażacy 

apelują: bądźmy szczególnie ostrożni!
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Z kroniki
policyjnej

Serdeczne podziękowania dla księdza proboszcza z parafi i farnej w Kostrzynie, fi rmy pogrzebowej Roberta Czerniejew-
skiego, rodziny, Pani Małgorzaty Deńca-Jóźwiak, Pań pielęgniarek środowiskowych, Pań z recepcji kostrzyńskiego ZOZ, 
sąsiadów, znajomych, wszystkich, którzy dzielili z nami smutek i żal oraz wzięli udział w ostatnim pożegnaniu kochanej 
żony, mamy, babci i teściowej

Ś.†P. Grażyny Szulkowskiej
Dziękujemy za udział we mszy św., ofi arowane komunie św., intencje mszalne oraz złożone kwiaty.                                                                        

Pogrążeni w smutku mąż i córki z rodzinami

Kradzież pojazdów.

W nocy z 2 na 3 kwietnia w miejscowości Czerlejno dokonano kradzieży samochodu 

marki VW Golf 7. Straty oszacowano na 35 000 złotych. Kolejny pojazd został skradziony 

w nocy 6 kwietnia z ul. Rzemieślniczej w Kostrzynie. Wartość Renault Mastera została 

oszacowana na 100 000 złotych. Do kradzieży pojazdu doszło także w nocy z 6 na 

7 kwietnia w Kostrzynie, gdzie z ul. Konwaliowej skradziono Citroena C4 Cactus                           

o wartości 72 000.

Sprawowała opiekę nad dziećmi w stanie nietrzeźwości.

10 kwietnia policjanci zostali poinformowani o sytuacji, w której kobieta miała 

sprawować pod wpływem alkoholu opiekę nad dwójką dzieci w wieku 2 i 8 lat. W trakcie 

interwencji ustalono, że kobieta znajduje się w stanie nietrzeźwości wynoszącym prawie 

2,5 promila alkoholu we krwi. Kobieta odpowie przed Sądem za narażenie dzieci na 

niebezpieczeństwo utraty życia albo powstania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za 

co grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

Włamanie do warsztatu.

W nocy z 14 na 15 kwietnia w Siekierkach Wielkich doszło do włamania do pomieszczenia 

warsztatowego, skąd skradzione zostały urządzenia elektryczne o wartości 4000 złotych.

Nietrzeźwi kierujący.

W kwietniu na terenie miasta i gminy Kostrzyn ujawnionych zostało 2 kierowców, którzy 

prowadzili pojazdy mechaniczne w stanie nietrzeźwości. 22 kwietnia w Kostrzynie 

na ul. Śląskiej zatrzymany został 29-letni mężczyzna, który prowadził Forda Galaxy                     

w stanie nietrzeźwości wynoszącym 2,2 promila alkoholu we krwi. Kolejny nietrzeźwy 

kierujący został zatrzymany tego samego dnia, prowadził Nissana Qashqai w stanie 

nietrzeźwości wynoszącym 1,5 promila alkoholu we krwi.

Kradzież psa.

23 kwietnia w Kostrzynie z terenu posesji przy ul. Ignacewo skradziony został pies rasy 

buldog francuski. Straty oszacowano na 2000 złotych. W wyniku podjętych czynności 

ustalono osoby podejrzane o dokonanie kradzieży, a zwierzę zostało zwrócone 

pokrzywdzonym.

asp.sztab. Piotr Kubicz

Policjanci kontrolują osoby objęte 

kwarantanną

Policjanci w całym kraju wspierają 

s ł u ż b y  s a n i t a r n e  w  w a l c e                                                 

z koronawirusem. Przynajmniej raz na 

dobę, a w konkretnych przypadkach 

częściej, policjanci kontaktują się 

z osobami objętymi kwarantanną 

i sprawdzają, czy nie potrzebują 

one pomocy. Policjanci nie mają 

bezpośredniego kontaktu z osobami 

na kwarantannie, nie wchodzą do 

domów i mieszkań, kontaktują się               

z nimi telefonicznie oraz z odległości 

potwierdzają ich obecność.

Kwiecień upłynął kostrzyńskim policjantom 

na interwencjach związanych z włamaniami 

i kradzieżą, a także na kontroli trzeźwości 

kierowców i osób opiekujących się dziećmi.



28

Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…

ks. J. Twardowski

Z wielkim żalem żegnamy zmarłą 2 kwietnia 2020 roku w wieku 

74 lat Krystynę Łybacką, posłankę na Sejm Rzeczypospolitej 

i b. Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, nauczycielkę 

akademicką Politechniki Poznańskiej, oddaną sprawie działaczkę 

społeczną. Odeszła od nas przedwcześnie wieloletnia przyjaciółka 

naszego miasta i gminy. Począwszy od udziału we wmurowaniu 

kamienia węgielnego pod budowę nowej szkoły w Kostrzynie 

w kwietniu 1997 roku, aż do września 2003 roku, kiedy jako 

minister Edukacji Narodowej dokonała uroczystego przecięcia 

wstęgi podczas otwarcia nowo wybudowanej hali sportowej 

kostrzyńskiego gimnazjum, czynnie angażowała się w powstanie 

i wyposażenie tego wspaniałego obiektu, będącego chlubą 

Kostrzyna. W uznaniu zasług została jako jedna z pierwszych 

laureatką nagrody Miasta i Gminy Kostrzyn „Rycerz Kostro”. Za 

jej przyczyną gościliśmy w Kostrzynie w 2000 roku Prezydenta 

Rzeczypospolitej Aleksandra Kwaśniewskiego, a rok później 

reprezentowała go na obchodach 750-lecia Kostrzyna.

Jako człowiek prawego charakteru i wielkiego serca służyła 

ludziom, nigdy nie odmawiała pomocy tym, którzy jej potrzebowali. 

Zaprosiła też grono kostrzyńskich przyjaciół do zwiedzania 

Sejmu w Warszawie, zawsze chętnie uczestniczyła w obchodach 

patriotycznych w Janowie, a także w innych wydarzeniach 

kulturalnych w Kostrzynie.

Uroczystości żałobne związane z Jej pogrzebem odbyły się 

na poznańskim cmentarzu na Miłostowie z udziałem rodziny, 

przyjaciół, przedstawicieli świata politycznego i duchowieństwa. Na 

pożegnanie kompania Wojska Polskiego oddala salwę honorową. 

W gronie tych, którzy oddali ostatnią posługę ś.p. zmarłej Krystynie 

Łybackiej, byli także przedstawiciele władzy samorządowej gminy 

Kostrzyn: Burmistrz Szymon Matysek i Zastępca Burmistrza 

Waldemar Biskupski. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

UM Kostrzyn

Wspomnienie 

o Krystynie Łybackiej

Foto: UM Kostrzyn
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Kostrzyńskie
przysmaki

Smacznego!

Marta Szwalec

Dietetyk

 
BABECZKI BANANOWE

2 zble ndowane banany

2 szklanki mąki pełnoziarnistej 

jajko

50 ml oleju rzepakowego 

2 łyżki masła orzechowego 

szklanka mleka

5 łyżek ksylitolu lub innego słodzidła

garść orzechów

wiórki kokosowe do posypania

2 łyżeczki proszku do pieczenia

Składniki mieszamy i  nakładamy do 

papilotek (ok.15 sztuk) na babeczki.  

Posypujemy wiórkami. Pieczemy ok. 30 

minut (sprawdzamy suchość patyczka) 

w 180 st. C. 

SAŁATKA GYROS

ugotowany ryż pełnoziarnisty

ketchup

podsmażony kurczak z przyprawą gyros

czerwona papryka

ogórek konserwowy

kukurydza 

jogurt naturalny + czosnek + sól, pieprz

szczypiorek 

Sałatkę przygotowujemy warstwowo. Wsypujemy ugotowany 

ryż do naczynia, smarujemy warstwą ketchupu. Następnie 

układamy kawałki usmażonego kurczaka w  przyprawie gyros. 

Układamy warstwy pokrojonych warzyw. Polewamy sałatkę sosem 

czosnkowym i posypujemy szczypiorkiem.

Foto: Marta Szwalec

Foto: Marta Szwalec



30

Kronika
sportowa

Foto: Łukasz Szał

Koronawirus zakończył piłkarski sezon
W czwartek 7 maja prezesi wojewódzkich związków 

piłki nożnej podjęli decyzję o zakończeniu sezonu 

2019/20 w prowadzonych przez siebie rozgrywkach                   

IV ligi i klas niższych. Zachowane zostały zasady awan-

sów, zrezygnowano natomiast ze spadków. Oznacza, to 

że kluby z gminy Kostrzyn nie wrócą do rozgrywek w tej 

rundzie. Tym samym, WZPN, uznając dotychczasowe 

wyniki za ostateczne, sklasyfi kował KKS 1922 Lechię 

Kostrzyn na 13. miejscu spośród 16 zespołów w V lidze 

gr. wielkopolska I. Lechiści w piętnastu spotkaniach 

zdobyli 13 punktów, wygrywając trzy zawody, remisując 

w czterech spotkaniach i przegrywając osiem meczów, 

trafi ając do bramki rywala czternastokrotnie i tracąc 

trzydzieści goli. Zwycięzcą ligi okazała się Concordia 

Murowana Goślina, która zgromadziła 32 punkty,                            

o 2 więcej niż druga Iskra Szydłowo.

Z kolei występujący w klasie A, gr. wielkopolska IX Ma-

ratończyk Brzeźno zakończył zmagania w tych rozgryw-

kach na 9. miejscu po 13 meczach, w których uzbierał 

15 punktów z bilansem bramkowym 33-35. Zawodnicy 

z Brzeźna wygrali 4 spotkania, przegrali 6, a trzy mecze 

zakończyły się remisem. Najlepsi w tej grupie byli za-

wodnicy drużyny Wielkopolska Komorniki, którzy uzbie-

rali 33 oczka, o 4 więcej niż druga Clescevia Kleszczewo.

Również na dziewiątej pozycji sklasyfi kowano GKS Guł-

towy z dorobkiem dziewięciu punktów i bilansem 

bramkowym 17-34 w piątej grupie wielkopolskiej                            

B klasy. Piłkarze GKS-u wygrali trzy spotkania z jedenastu 

spotkań i ośmiokrotnie uznawali wyższość rywala. Zwy-

cięzcą rozgrywek został Lotnik-1997 Poznań z 28. punk-

tami na koncie.

Łukasz Szał

Od 4 maja otwarcie Orlika w Kostrzynie
z ograniczeniami
Zgodnie z informacją Prezesa Rady Ministrów związanym ze zno-

szeniem kolejnych obostrzeń w związku z wprowadzeniem stanu 

epidemii koronawirusa COVID-19 informujemy, iż boisko „Orlik 

2012” w Kostrzynie przy ul. Powstańców Wielkopolskich wraz                           

z boiskiem lekkoatletycznym zostało otwarte, począwszy od po-

niedziałku 4 maja 2020 roku, z zachowaniem następujących ogra-

niczeń:

- godziny otwarcia poniedziałek-piątek, 1500-2200, sobota 1200-2200, 

niedziela 1400-2200,

- na każdym z boisk (boisko lekkoatletyczne, boisko do gry w piłkę 

nożną, boisko do koszykówki, boisko do siatkówki plażowej) może 

przebywać maksymalnie 6 osób trenujących. Na obiektach nie 

mogą znajdować się osoby nieuczestniczące w treningu poza 

opiekunem obiektu oraz trenerem,

- wejście na boisko lekkoatletyczne odbywa się przez wejście od 

strony boiska do siatkówki plażowej,

- możliwość wejścia na obiekt tylko przez wcześniejszą rezerwację 

pod adresem mailowym: sport@kostrzyn.wlkp.pl lub telefonicznie: 

61 8178 565 w. 22 / 601 513 451.

Zgodnie z rozporządzeniem administrator obiektu uprawniony 

jest do weryfi kacji liczby osób korzystających z obiektu lub sprzę-

tu, udostępnienia obiektu z wyłączeniem możliwości korzystania 

z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą), do dezynfekcji urządzeń 

i sprzętu sportowego po każdym użyciu i każdej grupie korzysta-

jących. Ponadto administrator obiektu zapewnia osobom korzy-

stającym z obiektu sprzęt sportowy oraz środki do dezynfekcji rąk 

i sprzętu sportowego, piętnastominutowe odstępy w korzystaniu 

z obiektów przez grupy korzystających.

Osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do de-

zynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt!

Trenerzy i zawodnicy nie muszą na obiekcie zakrywać ust i nosa.

UM Kostrzyn
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Stadion Miejski pięknieje z dnia na dzień!
Dzięki staraniom zarządu KKS 1922 Lechia Kostrzyn przy pomocy 

fi nansowej Gminy Kostrzyn oraz lokalnych przedsiębiorców Stadion 

Miejski im. 750-lecia miasta Kostrzyna, na którym na co dzień swoje 

mecze rozgrywa zespół kostrzyńskiej Lechii, pięknieje z dnia na dzień. 

W poprzednim numerze wspominaliśmy o pracach nad murawą na 

płytach boiska głównego i treningowym, w kolejnych krokach po-

czyniono starania o nasadzenia roślinności pomiędzy budynkiem 

klubowym a boiskiem głównym oraz wymieniono część brakujących 

krzesełek na trybunach stadionu.

Łukasz Szał

Gdzie Ta Meta wróciła do wspólne-
go biegania!
Wraz z otwarciem boisk znajdujących się                       

w kompleksie sportowym „Orlik 2012” do 

treningów biegowych po przerwie spowodo-

wanej wprowadzeniu stanu epidemii wróciła 

kostrzyńska grupa biegowa „Gdzie Ta Meta”. 

Trening kostrzyńskich biegaczy odbył się na 

bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podsta-

wowej nr 2 w Kostrzynie w niedzielę 10 maja 

z zachowaniem obowiązujących restrykcji,                

w tym m.in. w podziale na dwie grupy zawod-

nicze.

Łukasz Szał

Foto: Łukasz Szał

Foto: Gdzie Ta Meta
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Szkoła Podstawowa nr 1 im. E. Estkowskiego po 

wygraniu wcześniej dwóch etapów (Mistrzostw 

Gminy i Półfinału Powiatu Poznańskiego) 

zak wal i f ikowała s ię  do Finału Powiatu 

Poznańskiego Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce 

siatkowej dziewcząt, który odbył się 10 marca 

2020 roku w Murowanej Goślinie.

Były to ostatnie zawody, które póki co udało się 

rozegrać w tym roku szkolnym.

W turnieju udział wzięły 4 drużyny: SP nr 1 

w Puszczykowie, SP nr 1 w Kostrzynie, SP                                    

w Stęszewie oraz SP nr 2 w Murowanej Goślinie. 

Turniej został rozegrany systemem „każdy                             

z każdym”.

Wyniki naszej szkoły:

SP 1 Puszczykowo – SP 1 Kostrzyn: 0-2 (21-25; 

6-25),

SP Stęszew – SP 1 Kostrzyn: 0-2 (17-25; 19-25),

SP 2 Murowana Goślina – SP 1 Kostrzyn: 2-0     

(25-11; 25-15).

Klasyfi kacja końcowa: 1. SP nr 2 w Murowanej 

Goślinie – awans do rejonu Poznań teren Zachód, 

2. SP nr 1 w Kostrzynie – awans do rejonu Poznań 

teren Wschód, 3. SP w Stęszewie, 4. SP nr 1                          

w Puszczykowie.

Skład drużyny SP nr 1 w Kostrzynie: Marta 

Kujawa (kapitan), Wiktoria Nowicka, Aleksandra 

Zajączkowska, Kinga Wichtowska, Marcelina 

Grygiel, Urszula Ratajczak, Anosia Przewoźniak.

Finał Powiatu Poznańskiego Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej w Siatkówce Dziewcząt

Robert Pieńczykowski

Trener

Foto: Robert Pieńczykowski

Foto: Robert Pieńczykowski
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OGŁOSZENIA DROBNE
-  S p r z e d a m  d z i a ł k i  b u d o w l a n e                                          

w Kostrzynie, ul. Mieszka I. Działki                          

o wymiarach 737 m2. Możliwośc kupienia 

działek jako jedną całość lub oddzielnie. 

Bardzo dobra lokalizacja, tel. 502 296 848

- Mgr pedagogiki z ponad 10-letnim 

doświadczeniem udzieli korepetycji                    

z języka angielskiego oraz niemieckiego, 

tel. 799 036 661
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