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Słowem
wstępu

Fot. C. Szczepanik

Natalia Majchrzak

Redaktor naczelna

Powoli sierpień dobiega końca, a wraz z nim – tegoroczne waka-

cje. Wygląda na to, że od 1 września uczniowie i przedszkolacy 

wrócą do tych samych murów i ławek, jednak w innej niż dotych-

czas atmosferze. Natomiast dorośli pożegnają się z myślami o wy-

jazdach i podróżach, wracając do przyziemnych spraw i obowiąz-

ków, przygotowując się na jesienne, długie wieczory. Zanim jed-

nak to nastąpi, przed nami jeszcze kilkanaście, miejmy nadzieję, 

gorących, letnich dni, podczas których będziemy mogli zapo-

mnieć o wszystkim, co nie kojarzy się z odpoczynkiem i słodkim 

lenistwem. Ostatnie miesiące (i tygodnie) zdecydowanie nas nie 

oszczędzały, każdemu na pewno przyda się chwila fi zycznego                   

i psychicznego oderwania się od codzienności i poświęcenia cza-

su ulubionym czynnościom. Na szczęście pogoda ostatnio dopi-

suje, będzie więc szansa na złapanie ostatniej opalenizny na świe-

żym powietrzu.

Jeśli nie macie Państwo pomysłu na spędzenie najbliższych dni, 

zachęcamy do lektury najnowszego numeru „Kostrzyńskiego 

ABC”. Znajdziecie w nim recenzję książki Beaty Szady Wieczny po-

czątek. Warmia i Mazury, która zachęca do zapoznania się z nie-

zwykłymi historiami mieszkańców tych terenów. W stałej rubryce 

„Dobra książka” kostrzyńska biblioteka poleca również inne cieka-

we lektury. Kinomaniaków zapraszamy do zapoznania się z reper-

tuarem Kina „Lemoniada”, a wszystkich naszych Czytelników – do 

śledzenia profi lu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kostrzy-

nie na Facebooku. Już niedługo, poza regularnymi fi lmikami do 

zajęć online, kolejne, muzyczne niespodzianki…

Zachęcam do lektury!

Koncert „Prywatka z Nadzieją”

25 lipca na profi lu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kostrzy-

nie odbył się wakacyjny koncert „Prywatka z Nadzieją”. Izabela 

Heinrychowska, Sławomir Heinrychowski oraz Artur Szymankie-

wicz z zespołu Pozoranci wykonali na kostrzyńskiej scenie kilka-

naście porywających kompozycji. Repertuar obejmował m.in. ta-

kie piosenki jak: Hungry Eyes, The best, La Bamba. Nie zab rakło 

również polskich utworów, a wśród nich Ta sama chwila czy Słod-

kiego, miłego życia. Z kolei w drugiej części koncertu królowało 

disco polo. Jedno słowo, Miłość w Zakopanem, Przez Twe Oczy Zie-

lone to tylko niektóre tytuły, które umiliły mieszkańcom gminy 

sobotni wieczór. Z kolei miłośnicy muzycznych nowości i jazzo-

wych klimatów mogli wysłuchać znakomitej aranżacji Dance 

Monkey w wykonaniu Sławomira Heinrychowskiego. Całość kon-

certu dopełniły niebanalne zapowiedzi prowadzących. Ewa Czaj-

ka oraz Robert Krukowski, który wcielił się w rolę tytułowej Na-

dziei, zapewnili publiczności sporą dawkę humoru. Internetowy 

koncert przyciągnął ponad 2 tysiące widzów. „Prywatkę z Nadzie-

ją” w dalszym ciągu można obejrzeć na Facebooku Ośrodka Kul-

tury.
Ewelina Bulewicz

Kostrzyńskie 
aktualności
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K.M.

Fot. I. Nitendel

Święcenie pojazdów z okazji dnia św. Krzysztofa
Na okoliczność przypadającego 25 lipca świątecznego wspomnienia św. Krzysztofa – mę-

czennika czczonego jako patrona kierowców, a także miasta Wilna, odbyło się w parafi ach 

dekanatu kostrzyńskiego święcenie pojazdów. W Kostrzynie w sobotę i w niedzielę kapłani 

święcili podjeżdżające pod kościół samochody, motocykle i inne pojazdy, wręczając w po-

dzięce za datki zielone tabliczki z portretem patrona i tekstem „pomagamy w zakupie środ-

ków transportu dla misjonarzy”. Natomiast w Czerlejnie uroczystość miała miejsce przed 

drewnianym kościółkiem p.w. N.M.P. Wniebowziętej. Wokół odnowionego muru otaczające-

go kościół ustawiały się do poświęcenia samochody, motocykle, a także rowery parafi an. Na 

pamiątkę ich kierowcy otrzymywali kolorowe różańce, w podzięce za pomoc dla misjonarzy 

w dalekich krajach. 

Pamiętano o patriotycznych rocznicach 1. i 15. sierpnia
W gminie Kostrzyn, podobnie jak i w całym kraju, nie zapomniano o patriotycznych roczni-

cach. Na budynku ratusza i innych obiektach samorządowych zawisły biało-czerwone fl agi,  

a przed pomnikiem na Rynku zapalono znicze. O godz. 1700 – pamiętnej godzinie „W” – na 

znak pamięci o 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego zawyły donośnie syreny 

alarmowe i stanęły pojazdy. W przeddzień Dnia Wojska Polskiego, z którym w tym roku zbie-

gła się 100. rocznica zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, władze samorządowe z Burmistrzem 

Szymonem Matyskiem i Zastępcą Burmistrza Waldemarem Biskupskim, Sołtys Sołectwa San-

niki Marzena Pietraszewska i regionalista Kazimierz Matysek złożyli wiązanki kwiatów pod 

tablicą generała Ignacego Prądzyńskiego w Sannikach, a następnie na cmentarzu w Kostrzy-

nie zapalono znicze pamięci przed pomnikiem poległych w sierpniu 1920 roku na wojnie                 

z bolszewikami braci: Leona i Zygmunta Buśko.

Rosną mury nowej świątyni p.w. Błogosławionej Jolanty
Od 29 czerwca na placu budowy nowego kościoła dla parafi i trwają intensywne prace ziem-

ne, betonowanie fundamentów i prace murarskie, sprawnie prowadzone przez miejscową 

fi rmę budowlaną. Nad ich przebiegiem czuwa m.in. ks. proboszcz Mateusz Napierała. Rów-

nolegle do nich na ukończeniu jest inwestycja samorządowa – budowa nowej nawierzchni 

ulicy Prymasa Wyszyńskiego, przy której powstaje kościół.

Nowa tablica drogowskazowa z Węgierskiego do Janowa
We wsi Węgierskie przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z Kostrzyna do Środy z traktem 

leśnym do Janowa postawiona została staraniem Gminy Kostrzyn oryginalna tablica – dro-

gowskaz z napisem Janowo 1,8 km oraz tekstem: „miejsce zrzutu lotniczego dla Armii Krajo-

wej w 1943 r.” (oznakowane szachownicą lotniczą). Dzięki temu łatwiej będzie można dotrzeć 

– zwłaszcza przyjezdnym – do kapliczki AK i kręgu kamiennego, upamiętniającego walkę                    

i męczeństwo Wielkopolan w latach 1939-1945.

Zakażenia COVID-19 od marca 2020 roku
Według informacji Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu na dzień                

12 sierpnia 2020 roku w Gminie Kostrzyn na COVID-19 zachorowały 4 osoby, które przeby-

wały w izolacji domowej i wyzdrowiały. Żadna z tych osób nie wymagała hospitalizacji. Nale-

ży pamiętać, że najlepszym środkiem zapobiegania zakażeniu jest zachowanie 2-metrowe-

go dystansu, noszenie maseczki oraz częsta dezynfekcja rąk i wszelkich powierzchni, które 

mogą być regularnie dotykane (klamki, poręcze, blaty). 

Przy fontannie z fi gurką ogrodniczki
Fotografi a z ok. 1946 roku przedstawia doktora Stefana Jezierskiego wraz z żoną Jadwigą                 

z Milanowskich przy pierwszej w Kostrzynie fontannie. Stała ona w ogródku obok domu 

Świerkowskich przy ulicy dr. Romana Szymańskiego 10, w którym przez wiele lat funkcjono-

wał gabinet lekarzy kostrzyńskich. Fotografi ę udostępniła rodzina.

Tradycja spotkań rodzin ułańskich w Iwnie
41 lat temu, 31 sierpnia 1980 roku, z inicjatywy byłych ułanów 26 Pułku Ułanów im. Hetmana 

Jana Karola Chodkiewicza odbyło się w Poznaniu, Iwnie i Kostrzynie – w 40. rocznicę utworze-

nia 1 Ochotniczego Pułku Jazdy Wielkopolskiej nr 215 – spotkanie rodzin ułańskich. Twórcą                     

i dowódcą pułku był rotmistrz Ignacy hrabia Mielżyński z Iwna, pod którego wodzą pułk dziel-

nie walczył w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Od tego czasu odbyło się w Iwnie co 

roku 40 takich spotkań. W tym roku uroczystości ograniczą się do mszy św. w kościele w Iwnie 

i złożenia wiązanek kwiatów przed tablicą pamiątkową przez delegacje rodzin ułańskich, władz 

samorządowych Kostrzyna, kombatantów, dyrekcję Stadniny oraz młodzież szkolną z Iwna.

Przepraszamy za pomyłkę w podaniu nazwiska panieńskiego pani Jadwigi Jezierskiej w ma-

jowym numerze „ABC”, które poprawnie powinno brzmieć Milanowska.

Fot. M. Kemnitz

Fot. K. Nowakowska

Fot. Izba Muzealna

Fot. M. Kemnitz

Fot. Izba Muzealna
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Wiadomości  
gminne

Nowe Przedszkole Publiczne w Kostrzynie

Na miesiąc przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 

2020/2021 dobiegły końca prace budowlano-wykończeniowe                

w obiekcie przy ul. Powstańców Wlkp. w Kostrzynie, w którym od 

1 września 2020 roku rozpocznie działalność drugie publiczne 

przedszkole na terenie naszego miasta. W większości zagospoda-

rowany został teren wokół budynku, powstał plac zabaw, parking, 

wysiano trawę i nasadzono drzewa. Obecnie sale i wszystkie po-

mieszczenia w budynku wyposażane są w niezbędny sprzęt, urzą-

dzenia oraz meble.
Paulina Bankiewicz 

Fot. P. Bankiewicz 

Fot. P. Bankiewicz 

Fot. P. Bankiewicz 

Fot. P. Bankiewicz 
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Zbiornik retencyjny w Siekierkach gotowy!

Na Stacji Uzdatniania Wody w Siekierkach Wielkich w czerwcu 

tego roku zakończono budowę i oddano do eksploatacji zbiornik 

retencyjny wody uzdatnionej o pojemności V=200 m³. Wykonano 

go ze stali niskowęglowej typu S235JR. Zbiornik posiada wszyst-

kie atesty Państwowego Zakładu Higieny, aprobaty techniczne 

oraz deklaracje zgodności.

Inwestycja wpłynie na znaczną poprawę retencji wody i zagwa-

rantuje ciągłość jej dostawy dla mieszkańców Siekierek, Trzeka                  

i Paczkowa. Koszt całkowity inwestycji budowy zbiornika reten-

cyjnego wyniósł: 464 656,90 zł brutto.
UM Kostrzyn

Nowy zbiornik retencyjny w Gułtowach gotowy!

Stacja Uzdatniania Wody w Gułtowach poszerzona została                             

o zbiornik retencyjny. W kwietniu tego roku zakończono budowę 

i oddano do eksploatacji zbiornik retencyjny wody uzdatnionej              

o pojemności V=100 m³. Zbiornik wykonano ze stali niskowęglo-

wej typu S235JR. Zbiornik posiada wszystkie atesty Państwowego 

Zakładu Higieny, aprobaty techniczne oraz deklaracje zgodności.

Inwestycja wpłynie na znaczną poprawę retencji wody i zagwa-

rantuje ciągłość jej dostawy dla mieszkańców Gułtów, a także An-

tonina, Brzeźna, Drzązgowa, Karolewa, Siedlca, Siedleczka, Wikto-

rowa i Wysławic. Koszt całkowity inwestycji budowy zbiornika re-

tencyjnego wyniósł 245 743,79 zł brutto.
UM Kostrzyn

Ruszyła budowa bieżni w Gułtowach!

W Gułtowach za boiskiem wielofunkcyjnym ruszyła budowa bież-

ni lekkoatletycznej prostej – 60 m oraz skoczni w dal. Wartość                

inwestycji to 85 tysięcy złotych, z czego 43 tysiące pochodzi z do-

fi nansowania ze środków Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-

twa Wielkopolskiego w ramach programu „Biegamy i skaczemy”. 

Już wkrótce mieszkańcy Gułtów będą mogli korzystać z nowocze-

snej infrastruktury sportowej. 
M. Kemnitz

Remont budynku OSP Brzeźno

Trwa modernizacja budynku garażu i zaplecza w OSP Brzeźno. 

Jednostka zyska nową posadzkę, zostanie zlikwidowane stare 

ogrzewanie olejowe, które zastąpi ogrzewanie ekologiczne.                      

W wyniku remontu wygospodarowana została przestrzeń na 

nową szatnię z pełnym węzłem sanitarnym. Modernizacja budyn-

ku OSP Brzeźno sfi nansowana jest z budżetu Gminy Kostrzyn                       

i wiąże się z dostosowaniem obiektu do nowego średniego samo-

chodu ratowniczo-gaśniczego, który jednostka otrzyma jesienią 

tego roku.
M.Kemnitz

Fot. Ł. Szał

Fot. M. Kemnitz

Fot. Ł. Szał

Fot. Ł. Szał



7

          

Powstanie sygnalizacja przy ul. Półwiejskiej!

Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji 11 programów in-

westycji dla zadań drogowych o łącznej wartości około 20 mln zł. 

Są one związane z poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu 

drogowego poprzez rozbudowę skrzyżowań, budowę chodni-

ków, zatok autobusowych i montaż sygnalizacji świetlnej. Wśród 

zadań jest budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi krajowej 

nr 92 w Kostrzynie (na przejściu dla pieszych – ulica Półwiejska).

Inwestycja, o której mówiło się od kilkunastu lat, w końcu docze-

ka się realizacji. Burmistrz i Radni zabiegali o nią bardzo intensyw-

nie, argumentując, że w związku z wzrastającym natężeniem ru-

chu na drodze krajowej nr 92, zdecydowanie wpłynie ona na po-

prawię bezpieczeństwa mieszkańców.

Gminny program wspierania edukacji 
uzdolnionych uczniów 

Urząd Miejski w Kostrzynie informuje, że do                         

10 września 2020 roku można składać wnioski                      

o przyznanie stypendiów za wybitne osiągnięcia 

naukowe, sportowe lub artystyczne w roku szkol-

nym 2019/2020. Wnioski mogą składać uczniowie, 

którzy nie ukończyli 18. roku życia i którzy wykażą 

się szczególnymi osiągnięciami naukowymi, spor-

towymi, bądź artystycznymi, określonymi w regu-

laminie.

Zasady przyznawania stypendiów określa regula-

min stanowiący załącznik do Uchwała                                                       

Nr XXVII/209/2016 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn    

z dnia 29 listopada 2016 roku. Wnioski składa rodzic 

lub opiekun prawny ucznia w Urzędzie Miejskim                

w Kostrzynie (pokój nr 20) po wcześniejszej rezer-

wacji wizyty telefonicznie 61 8178 565 w. 22 lub 

mailowo sport@kostrzyn.wlkp.pl. Wniosek oraz                 
regulamin znajdą Państwo na stronie interneto-
wej www.kostrzyn.wlkp.pl.

Uroczystości w Janowie

Z powodu epidemii COVID-19 i ze względów                  

bezpieczeństwa w tym roku uroczystości z okazji 

77. rocznicy zrzutu broni i sprzętu dla Oddziałów 

AK w Janowie nie odbędą się w tradycyjnej formie. 

Rocznica zostanie uczczona w symboliczny sposób: 

kwiaty i znicze pod kapliczką Chrystusa Frasobliwe-

go złożą wyłącznie delegacje władz lokalnych. 
M.Kemnitz

Fot. M.Kemnitz

W ramach zadania zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej nr 92 

w Kostrzynie (od km 201+763 do km 201+9630) powstanie sy-

gnalizacja świetlna z akomodacją, oznakowanie pionowe i pozio-

me, urządzenia BRD, przebudowane zostaną również chodniki.

– Ten temat ciągnął się od kilkunastu lat – mówi Szymon Matysek, 

Burmistrz Gminy Kostrzyn. – Udało się go w końcu pozytywnie zała-

twić. Będzie można bezpiecznie poruszać się w ciągu ulicy Półwiej-

skiej! To też daje impuls do tego, aby w najbliższym czasie zaprojek-

tować i zaplanować na najbliższe lata modernizację ulicy Półwiej-

skiej i budowę chodnika od drogi krajowej nr 92 do ulicy Granicznej.

– Mieszkańcy bardzo często podnosili swoje obawy co do tego przej-

ścia dla pieszych, szczególnie w trosce o dzieci, które idąc do szkoły, 

musiały przekroczyć drogę krajową nr 92 – kontynuuje Waldemar 

Biskupski, Zastępca Burmistrza. – Wspólnie z Radnymi Ryszardem 

Kubiakiem i Arturem Wojciechowskim postawiliśmy sobie za cel 

nadrzędny w tej kadencji, aby załatwić ten temat i udało się.

Inwestycję w ramach ministerialnego programu zrealizuje Gene-

ralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Poznań. 

Wzbudzana sygnalizacja świetlna na tym newralgicznym przej-

ściu dla pieszych ma powstać do końca tego roku.
UM Kostrzyn

Fot. Ł. Szał
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Od 1 września obowiązkowa segregacja odpadów
Od kilku lat w gminach zrzeszonych w Związku Międzygminnym 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (ZM GOAP) 

obowiązują zasady segregowania odpadów, zgodnie z którymi 

osobno zbieramy papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz 

odpady BIO, a wszystkie pozostałe, których nie da się zakwalifi ko-

wać do odpadów selektywnych i nie są odpadami niebezpieczny-

mi, gromadzimy w pojemniku na odpady zmieszane.

Ostatnia nowelizacja  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku                 

w gminach wymusiła na samorządach szereg zmian w dotychcza-

sowym prawie miejscowym. Warto się z nimi zapoznać, gdyż                   

na terenie gmin zrzeszonych w ZM GOAP zaczną obowiązywać 

tuż po wakacjach.

Szczegóły: www.goap.org.pl.
UM Kostrzyn

Serc od serca
W Pałacu Mielżyńskich w Iwnie Klub Kobiet Przedsiębiorczych 

NAMAXA przy współpracy z Powiatem Poznańskim zorganizowa-

ło akcję „Serce od serca”. Projekt jest realizowany w wielu miej-

scach w Polsce i na świecie. Celem warsztatów jest uszycie podu-

szek w kształcie serca dla osób po mastektomii lub operacji wę-

złów chłonnych. Poduszka w kształcie serca wygodnie mieści się 

pod pachą i ma za zadanie zmniejszać napięcie barku, chronić 

przed przypadkowymi uderzeniami, pomagać w łagodzeniu 

obrzęku. Poduszki trafi ły do potrzebujących kobiet na oddział 

Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu oraz innych szpi-

tali i ośrodków zdrowia.
M.Kemnitz

Pamiątkowa kartka pocztowa z wizerunkiem 
Ewarysta Estkowskiego
Z okazji Jubileuszu 200. rocznicy urodzin Ewarysta Estkowskiego, 

Poczta Polska wydała nakładem 300 sztuk kartkę pocztową z wi-

zerunkiem znanego pedagoga i działacz oświatowego. Kartki 

można nabyć w urzędzie pocztowym w Kostrzynie przy ul. Dwor-

cowej. Ponadto w Urzędzie Miejskim istnieje możliwość otrzyma-

nia bezpłatnie pamiątkowej pieczątki upamiętniającej Rok Ewary-

sta Estkowskiego w Gminie Kostrzyn. 
UM Kostrzyn

Przewodnik Niedzielnego Rowerzysty
Gdzie warto pojechać i co warto zobaczyć? Na to pytanie odpo-

wie Przewodnik Niedzielnego Rowerzysty opisujący 15 tras rowe-

rowych po powiecie poznańskim. Proponowane trasy przezna-

czone są dla tak zwanego „niedzielnego rowerzysty”. Takie,                      

z którymi poradzą sobie początkujący, amatorzy i rodziny z dzieć-

mi. Na trasy łatwo można dojechać środkami komunikacji pu-

blicznej. Przewodnik dostępny jest   online na stronie Powiatu               

Poznańskiego.
Powiat Poznański

Fot. M. Kemnitz

Fot. M. Śliwińska

Fot. Powiat Poznański
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Zostań turystą w swojej gminie – odwiedź 
Tarnowo

Tarnowo to wieś położona 3 km na północ od Kostrzyna. 

Stanowi wielkoobszarowe gospodarstwo rolne, leżące 

przy drodze z Gwiazdowa dochodzącej do szosy                              

Kostrzyn-Pobiedziska. Nazwa wsi oznacza osiedle wśród 

tarniny. Pierwsza wzmianka o tej miejscowości pochodzi   

z 1302 roku. W czasach średniowiecza należała do rodu 

Grzymalitów. W XV wieku stanowiła własność rodziny Tar-

nowskich, później Kurnatowskich, a od połowy XVIII wie-

ku należała do rodziny Suchorzewskich. M.in. dzięki 

wsparciu Justyny i Jana Suchorzewskich mógł zdobyć wy-

kształcenie, a potem otworzyć własną fi rmę Hipolit Ce-

gielski. Od 1930 roku majątek liczący 363 ha należał do 

poznańskiego kupca Franciszka Namysła, przedsiębiorcy, 

który dbał nie tylko o swoje dobra, ale przyczynił się                    

do rozkwitu podupadającej Mleczarni Kostrzyńskiej.                    

W 1939 roku został on rozstrzelany przez Niemców                        

w zbiorowej egzekucji w Kostrzynie. 

Po II wojnie światowej majątek Tarnowo został najpierw 

rozparcelowany, a następnie utworzono tu Rolniczą Spół-

dzielnię Produkcyjną.

W Tarnowie znajduje się dworek wybudowany zapewne 

przez Suchorzewskich. Obiekt stanowi zabytek późnego 

klasycyzmu ze schyłku XVIII wieku. Jest to budynek muro-

wany, parterowy, na planie prostokąta, nakryty wysokim 

dachem naczółkowym z czerwonych dachówek z ukryty-

mi pod dachem piętrem i poddaszem. W latach 30.                      

XIX wieku gościli tu Hipolit Cegielski i dr Karol Marcinkow-

ski. Obecnie jest to własność prywatna. 

Po prawej stronie drogi do Pobiedzisk znajduje się ufun-

dowana przez Suchorzewskich kamienna fi gura Matki 

Boskiej z 1764 roku na kolumnie z płaskorzeźbami. W cen-

trum wsi na rozdrożu stoi drewniany krzyż. W Tarnowie 

znajduje się też także żelazny krzyż na ceglastym czworo-

kątnym postumencie. Historia głosi, że syn dziedzica 

Gwiazdowa Alberta Tschuschke przejeżdżał w tym miej-

scu powozem, gdy nagle zza krzaków wyskoczyła sarna. 

Koń się spłoszył, powóz uderzył o kamień i odpadło od 

niego koło. W wyniku tego zdarzenia syn dziedzica i woź-

nica ponieśli śmierć na miejscu. Dla upamiętnienia tego 

wydarzenia mieszkańcy postawili w tym miejscu krzyż. 

Na cokole znajdują się napisy, to najprawdopodobniej na-

zwiska murarzy oraz data 1877 rok. Kamień, o który zabił 

się syn dziedzica, został przeniesiony na cmentarz w Ko-

strzynie i znajduje się na grobie kolejnego właściciela ma-

jątku Gwiazdowo – Wilhelma Heberga.
Małgorzata Kemnitz

Opracowano na podstawie:

Matysek K., Przewodnik po Kostrzynie i okolicach, 

Kostrzyn 2012.

Matysek K., Kostrzyn i okolica w legendzie i historii, 

Kostrzyn 2016.

Fot. M.Śliwińska

Fot. M.Śliwińska

Fot. M.Śliwińska
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OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy Kostrzyn ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Czerlejnie oznaczo-

nych w ewidencji gruntów:

- nr 205 obr. Czerlejno, gmina Kostrzyn, powiat poznański,                        

woj. wielkopolskie, o powierzchni 7000 m2, zapisanej w księdze 

wieczystej KW PO1F/00025394/3. Nieruchomość niezabudowana, 

nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, 

a na podstawie danych z ewidencji gruntów Powiatowego Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjno-Kartografi cznego w Poznaniu stanowi 

teren RIVa – grunty orne. Nieruchomość położona jest w południo-

wej części wsi Czerlejno. Niezabudowana, aktualnie w dzierżawie, 

wykorzystywana rolniczo. Ukształtowanie terenu płaskie, o kształ-

cie nieregularnym sześciobok zbliżony do prostokąta. W bezpo-

średnim sąsiedztwie niezabudowane działki nr 204 i 193 oraz droga 

publiczna – ul. Kleszczewska. Bezpośredni dostęp do drogi publicz-

nej (ul. Kleszczewskiej). Najbliższe otoczenie stanowią tereny zabu-

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. Teren nie jest 

objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego               

w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego są to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

(symbol M2). Powyższe potwierdzone zostało pismem                                                    

nr ZP.6727.2.265.2020.PM z dnia 9 lipca 2020r.

Burmistrz Gminy Kostrzyn wydał również decyzję o warunkach 

zabudowy nr 174/2019 z dnia 18 listopada 2019 r., dla inwestycji 

polegającej na budowie 10 budynków mieszkalnych jednoro-

dzinnych wolno stojących na działce nr ewid. 205 obręb Czerlej-

no, gm. Kostrzyn. Decyzja do wzglądu w siedzibie urzędu.

Cena wywoławcza wynosi: 560.000,00 zł netto, wadium wynosi: 

28.000,00 zł, minimalne postąpienie wynosi: 5.600,00 zł.

- nr 162/2 obr. Czerlejno, gmina Kostrzyn, powiat poznański,               

woj. wielkopolskie, o powierzchni 4169 m2, zapisanej w księdze 

wieczystej KW PO1F/00025394/3. Nieruchomość niezabudowana, 

nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzenne-

go, a na podstawie danych z ewidencji gruntów Powiatowego 

Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartografi cznego w Pozna-

niu stanowi teren RIVa – grunty orne. Nieruchomość położona 

jest w południowej części wsi Czerlejno. Niezabudowana, aktual-

nie w dzierżawie, wykorzystywana rolniczo. Ukształtowanie tere-

nu płaskie, o kształcie trójkąta. W bezpośrednim sąsiedztwie drogi 

publiczne – ul. Kleszczewska oraz zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Klesz-

czewska. Najbliższe otoczenie stanowią tereny zabudowy miesz-

kaniowej jednorodzinnej wolnostojącej 

Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego w Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-

darowania przestrzennego są to tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (symbol M2). Powyższe potwierdzone zostało              

pismem nr ZP.6727.2.265.2020.PM oraz ZP.6727.2.266.2020.PM                 

z dnia 9 lipca 2020 r.

Burmistrz Gminy Kostrzyn wydał również decyzję o warunkach 

zabudowy nr 175/2019 z dnia 18 listopada 2019 r., dla inwestycji 

polegającej na budowie 6 budynków mieszkalnych jednorodzin-

nych wolno stojących na działce nr ewid. 162/2 obręb Czerlejno,  

gm. Kostrzyn. Decyzja do wzglądu w siedzibie urzędu.

Cena wywoławcza wynosi: 330.000,00 zł netto, wadium wynosi: 

16.500,00 zł, minimalne postąpienie wynosi: 3.300,00 zł.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości podanych powyżej odbę-

dzie się w dniu 29 października 2020r. 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 wysoko-

ści przelewem lub gotówką na konto Urzędu Miejskiego w Ko-

strzynie – ING Bank Śląski Oddział w Kostrzynie nr 26 1050 1520 

1000 0022 4573 0391. 

Wadium musi wpłynąć na konto Urzędu najpóźniej do dnia                      

19 października 2020 roku. Wniesienie jednego wadium upraw-

nia do wzięcia udziału w jednym przetargu na podane powyżej 

nieruchomości. Na dowodzie wniesienia wadium należy umieścić 

dopisek wskazujący oznaczenie geodezyjne działki, której ono 

dotyczy. Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały prze-

targu zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, a osobie, któ-

ra 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 zo-

stanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy w ciągu 21 dni 

od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 

Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 14.07.2020r.                

W terminie od 14.07.2020 r. do 26.08.2020 r. wyznaczono termin 

do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeń-

stwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1                 

i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościa-

mi /t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 65 ze zm./ 

Dodatkowe informacje:

- do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek VAT.

- w księdze wieczystej Nr: KW PO1F/00025394/3 nie znajdują się 

żadne obciążenia.

- nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.

- nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe, których 

wysokość określi notariusz.

- na nabywcy spoczywa obowiązek podatkowy w podatku od nie-

ruchomości wynikający z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o po-

datkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z  2019 r. poz.  1170 ze zm.) 

lub w przypadku użytków rolnych obowiązek podatkowy w podatku 

rolnym wynikający z ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 

rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333).

- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej ponosi nabyw-

ca nieruchomości.

- w ul. Kórnickiej jest pełne uzbrojenie w sieci infrastruktury tech-

nicznej. Szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możli-

wości przyłączenia się do istniejących mediów określą poszcze-

gólni gestorzy sieci przesyłowych.

- aktualnie nieruchomości w dzierżawie. Działka dostępna będzie 

po tegorocznych zbiorach.

Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przed-

łożyć komisji przetargowej następujące dokumenty:

- osoby fi zyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód 

osobisty),

- podmioty gospodarcze – elektroniczny odpis z właściwego dla 

danego podmiotu rejestru (CEIDG, KRS),

- pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i notarial-

nie poświadczone pełnomocnictwo o ile uprawnienia do działa-

nia w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów,

- w przypadku osób fi zycznych prowadzących działalność w for-

mie Spółki Cywilnej – umowę spółki oraz stosowne dokumenty 

do działania w imieniu spółki,

- w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w któ-

rym 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. Dotyczy to również osób fi zycz-

nych 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 technicz-

nym nieruchomości.

- oświadczenie – zgoda uczestnika przetargu na przetwarzanie 

danych osobowych przez Gminę Kostrzyn dla potrzeb przepro-
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wadzenia postępowania przetargowego i zgoda na opublikowa-

nie na tablicy ogłoszeń informacji o wyniku przetargu, która za-

wiera dane – imię i nazwisko/nazwa podmiotu gospodarczego.

mistrz Gminy Kostrzyn może odwołać przetarg z ważnej przyczy-

ny, informując o tym fakcie w formie prawem przewidzianej.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy Urzę-

du Miejskiego w Kostrzynie na stronie internetowej www.ko-

strzyn.wlkp.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, a wyciąg                           

z ogłoszenia o przetargu w prasie. Szczegółowe informacje moż-

na uzyskać tel. 61 8178 565 wew. 13 oraz 601 535 129 lub w siedzi-

bie Urzędu Miejskiego w Kostrzynie, ul. Dworcowa 5, 62-025 Ko-

strzyn.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy Kostrzyn ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Kostrzynie oznaczo-

nych w ewidencji gruntów:

- nr 1543 obr. Kostrzyn, gmina Kostrzyn, powiat poznański,                     

woj. wielkopolskie, powierzchni 4438 m2, zapisanej w księdze 

wieczystej KW PO1F/0021522/2. Nieruchomość niezabudowana, 

nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzenne-

go, a na podstawie danych z ewidencji gruntów Powiatowego 

Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartografi cznego w Pozna-

niu stanowi teren RIVa – grunty orne.

- nr 1544 obr. Kostrzyn, gmina Kostrzyn, powiat poznański,                    

woj. wielkopolskie, powierzchni 690 m2, zapisanej w księdze wie-

czystej KW PO1F/0016270/2. Nieruchomość niezabudowana, nie 

posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego,                 

a na podstawie danych z ewidencji gruntów Powiatowego Ośrod-

ka Dokumentacji Geodezyjno-Kartografi cznego w Poznaniu sta-

nowi teren dróg - dr.

- nr 1545 obr. Kostrzyn, gmina Kostrzyn, powiat poznański,                  

woj. wielkopolskie, o powierzchni 3830 m2, zapisanej w księdze 

wieczystej PO1F/00016414/4. Nieruchomość niezabudowana, nie 

posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego,                 

a na podstawie danych z ewidencji gruntów Powiatowego Ośrod-

ka Dokumentacji Geodezyjno-Kartografi cznego w Poznaniu               

stanowi teren RIVa – grunty orne.

Nieruchomości położone są w południowej części miasta Ko-

strzyn. Niezabudowane, aktualnie w dzierżawie, wykorzystywane 

rolniczo. Ukształtowanie terenu płaskie, o kształcie regularnym – 

prostokąta. Od północnej strony znajduje się budynek posado-

wiony na  dz. 1542/14 oraz ogrodzenie z siatki. Od strony połu-

dniowej zlokalizowany jest supermarket DINO wraz ze zlokalizo-

wanym przy nim parkingiem. Nieruchomość ma bezpośredni 

dostęp do drogi publicznej (ul. Kórnickiej). Od ulicy Kórnickiej 

wzdłuż działki przebiega linia elektroenergetyczna. Najbliższe 

otoczenie stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej głównie wolnostojącej i bliźniaczej.

Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania prze-

strzennego w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-

wania przestrzenneg,o są to tereny średniego biznesu (uciążliwości 

ograniczone do własnej działki, generowany transport)/ tereny              

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol G2/M2).

Powyższe potwierdzone zostało pismem nr ZP.6727.2.262.2020.

PM, ZP.6727.2.263.2020.PM, ZP.6727.2.264.2020.PM z dnia 9 lipca 

2020 r.

Burmistrz Gminy Kostrzyn wydał również decyzję o warunkach 

zabudowy nr 100/2016 z dnia 18 lipca 2016 r., dla inwestycji pole-

gającej na budowie 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych 

wolno stojących na działkach nr ewid. 1543 i 1545, obręb Ko-

strzyn, gm. Kostrzyn. Decyzja do wzglądu w siedzibie urzędu.

Cena wywoławcza wynosi : 930.000,00 zł netto, wadium wynosi 

46.500,00 zł, minimalne postąpienie wynosi: 9.300,00 zł.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości podanych powyżej odbę-

dzie się 28 października 2020r. 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 Ko-

strzynie nr 26 1050 1520 1000 0022 4573 0391. 

Wadium musi wpłynąć na konto Urzędu najpóźniej do 20 paź-

dziernika 2020r.. Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygra-

ły przetargu zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, a oso-

bie, która przetarg wygrała wadium zalicza się na poczet ceny 

nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi gdy oso-

ba, 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 zo-

stanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy w ciągu 21 dni 

od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 

Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 14.07.2020 r.    

W terminie od 14.07.2020r. do 26.08.2020r. wyznaczono termin 

do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeń-

stwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1                

i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościa-

mi /t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 65 ze zm./ 

Dodatkowe informacje:

- do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek VAT.

- w księgach wieczystych Nr: PO1F/0021522/2, PO1F/0016270/2, 

PO1F/00016414/4 nie znajdują się żadne obciążenia.

- nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.

- nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe, których 

wysokość określi notariusz.

- na nabywcy spoczywa obowiązek podatkowy w podatku od nie-

ruchomości wynikający z ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o po-

datkach 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 1984r.. o podatku 

rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333).

- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej ponosi nabyw-

ca nieruchomości.

- w ul. Kórnickiej jest pełne uzbrojenie w sieci infrastruktury tech-

nicznej. Szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możli-

wości przyłączenia się do istniejących mediów określą poszcze-

gólni gestorzy sieci przesyłowych.

- aktualnie nieruchomości w dzierżawie. Działka dostępna będzie 

po tegorocznych zbiorach.

Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przed-

łożyć komisji przetargowej następujące dokumenty:

- osoby fi zyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód 

osobisty),

- podmioty gospodarcze – elektroniczny odpis z właściwego dla 

danego podmiotu rejestru (CEIDG, KRS),

- pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i notarial-

nie poświadczone pełnomocnictwo o ile uprawnienia do działa-

nia w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów,

- w przypadku osób fi zycznych prowadzących działalność                             

w formie Spółki Cywilne – umowę spółki oraz stosowne doku-

menty do działania w imieniu spółki,

- w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w któ-

rym 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. Dotyczy to również osób fi zycz-

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

taka nie jest wymagana,

- oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicz-

nym nieruchomości,

- oświadczenie – zgoda uczestnika przetargu na przetwarzanie 

danych osobowych przez Gminę Kostrzyn dla potrzeb przepro-

wadzenia postępowania przetargowego i zgoda na opublikowa-

nie na tablicy ogłoszeń informacji o wyniku przetargu, która za-

wiera dane - imię i nazwisko/nazwa podmiotu gospodarczego.

Burmistrz Gminy Kostrzyn może odwołać przetarg z ważnej przy-

czyny, 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 wy-

ciąg 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.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy Kostrzyn ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzeźnie oznaczonej              

w ewidencji gruntów:

- nr 105/9 obr. Brzeźno, gmina Kostrzyn, powiat poznański,                           

woj. wielkopolskie, o powierzchni 8290 m2, zapisanej w księdze 

wieczystej KW PO1F/0036317/0. Nieruchomość niezabudowana, 

nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, 

a na podstawie danych z ewidencji gruntów Powiatowego Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjno-Kartografi cznego w Poznaniu stanowi 

teren RIVa – grunty orne. Nieruchomość położona we wschodniej 

części gminy Kostrzyn, bezpośrednio przy drodze krajowej 92. Nie-

zabudowana, porośnięta roślinnością trawiastą oraz drzewami                    

i krzewami. Ukształtowanie terenu płaskie, o kształcie w miarę                

regularnym zbliżony do trapezu. Od zachodniej granicy w bezpo-

średnim sąsiedztwie stacja benzynowa „Shell”. Ma bezpośredni do-

stęp do drogi publicznej (droga Krajowa 92). Najbliższe otoczenie 

stanowią droga krajowa 92, stacja benzynowa oraz rozproszona 

zabudowa zagrodowa i grunty rolne. Teren nie jest objęty miejsco-

wym planem zagospodarowania przestrzennego w Studium uwa-

runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są to 

tereny średniego biznesu (uciążliwości ograniczone do własnej 

działki, generowany transport) z prawem zabudowy mieszkanio-

wej (symbol G2).

Powyższe potwierdzone zostało pismem nr ZP.6727.2.261.2020.

PM z dnia 9 lipca 2020 r. Wszelkie informacje dotyczące możliwo-

ści zagospodarowania terenu, dostępne są w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Kostrzynie.

Cena wywoławcza wynosi: 549.000,00 zł netto, wadium wynosi: 

27.450,00 zł, minimalne postąpienie wynosi: 5.490,00 zł.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości podanych powyżej odbę-

dzie się w dniu 28 października 2020r. o godz. 12oo 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 Ko-

strzynie nr 26 1050 1520 1000 0022 4573 0391. Wadium musi wpły-

nąć na konto Urzędu najpóźniej do dnia 20 października 2020 roku. 

Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zo-

stanie zwrócone po zamknięciu przetargu, a osobie, która prze-

targ wygrała wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nierucho-

mości. 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 zo-

stanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy w ciągu 21 dni 

od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 

Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 14.07.2020r.              

W terminie od 14.07.2020 r. do 26.08.2020 r. wyznaczono termin 

do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeń-

stwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1                  

i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościa-

mi /t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 65 ze zm./ 

Dodatkowe informacje:

- do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek VAT.

- w księdze wieczystej Nr PO1F/0036317/0 nie znajdują się żadne 

obciążenia.

- nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

- nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe, których 

wysokość określi notariusz.

- na nabywcy spoczywa obowiązek podatkowy w podatku od nie-

ruchomości wynikający z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o po-

datkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z  2019 r. poz.  1170 ze zm.) 

lub w przypadku użytków rolnych obowiązek podatkowy w podatku 

rolnym wynikający z ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 

rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333).

- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej ponosi nabyw-

ca nieruchomości.

- w ul. Kórnickiej jest pełne uzbrojenie w sieci infrastruktury tech-

nicznej. Szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możli-

wości przyłączenia się do istniejących mediów określą poszcze-

gólni gestorzy sieci przesyłowych.

Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przed-

łożyć komisji przetargowej następujące dokumenty:

- osoby fi zyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód 

osobisty),

- podmioty gospodarcze – elektroniczny odpis z właściwego dla 

danego podmiotu rejestru (CEIDG, KRS),

- pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i notarial-

nie poświadczone pełnomocnictwo o ile uprawnienia do działa-

nia w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów,

- w przypadku osób fi zycznych prowadzących działalność w for-

mie Spółki Cywilnej – umowę spółki oraz stosowne dokumenty 

do działania w imieniu spółki,

- w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w któ-

rym 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. Dotyczy to również osób fi zycz-

nych 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 technicz-

nym nieruchomości.

- oświadczenie – zgoda uczestnika przetargu na przetwarzanie da-

nych osobowych przez Gminę Kostrzyn dla potrzeb przeprowadze-

nia postępowania przetargowego i zgoda na opublikowanie na ta-

blicy ogłoszeń informacji o wyniku przetargu, która zawiera dane 

– imię i nazwisko/nazwa podmiotu gospodarczego.

Burmistrz Gminy Kostrzyn może odwołać przetarg z ważnej przy-

czyny, 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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Artykuł sponsorowany

XXII sesja Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn odbyła się 9 lipca 2020 roku, radni podjęli uchwały w sprawie:

Z obrad  
Rady

- ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzo-

nych przez Gminę Kostrzyn, a także określenia granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę,

- trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przed-

szkoli oraz publicznych prowadzonych przez inne niż jednostka 

samorządu terytorialnego organy oraz trybu przeprowadzania 

kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,

- ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkol-

nych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ko-

strzyn,

- zmian w budżecie gminy Kostrzyn na 2020 rok,

- zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kostrzyn na lata 

2020-2030.

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

Kochasz swoje dziecko? Zadbaj o jego oczy!

Dlaczego rodzice mają tak duży problem z dostrzeżeniem kłopo-

tów ze wzrokiem u swoich pociech? Dlaczego dzieci nie zgłaszają 

rodzicom, że gorzej widzą? Jak to jest, że jeszcze niedawno moje 

dziecko widziało dobrze, a teraz ma tak dużą wadę wzroku? To są 

najczęściej poruszane w gabinecie tematy i najczęściej zadawane 

pytania specjalistom, zajmującym się leczeniem wzroku dzieci.

Jeśli chodzi o zaburzenia widzenia u dzieci, sprawa jest o tyle 

trudna, że faktycznie dzieci rzadko 

zgłaszają opiekunom, że nie widzą tak, 

jak powinny. Dlaczego tak się dzieje? 

Zwykle dlatego, że rodzą się z wadą 

wzroku, a co za tym idzie, od zawsze wi-

dzą tak samo, przez co nie wiedzą, że 

mogłyby widzieć lepiej. Dziecko takie 

nie zdaje sobie sprawy z tego, że widzi 

tylko w połowie tak, jak powinno, my-

śli, że otaczający je świat jest niewyraź-

ny, zamglony, mało nasycony kolorami. 

Ostatnio na portalach społecznościo-

wych pojawiły się fi lmiki, na których 

widać roześmiane buzie dzieci i ich 

zdziwienie otaczającym światem, spo-

wodowane nałożeniem na ich małe no-

ski okularów. Osoby widzące dobrze, niemające wady wzroku, 

nie są w stanie wyobrazić sobie, co się dzieje w głowie małego 

dziecka, które po założeniu pierwszych okularów zaczyna na 

nowo poznawać świat. Odkrywać jego kształty, barwy, jego, 

piękno. Dlatego też to na barkach rodziców spoczywa ciężar               

zadbania o zdrowie oczu własnych dzieci. To rodzice powinni raz 

w roku zgłosić się do kontroli z dzieckiem, w celu sprawdzenia, 

czy nie rozwinęła się wada wzroku i czy dziecko na pewno widzi 

tak, jak powinno.

Co powinno rodzica zaniepokoić? Jeśli chodzi o małe dzieci, to 

przede wszystkim odległość, z jakiej oglądają telewizję. Jeśli 

dziecko siada zdecydowanie za blisko telewizora jest to znak, że 

należy zwrócić się o pomoc do specjalisty. Kolejnym sygnałem 

będzie mrużenie oczu podczas oglądania bajek. Dziecko, które 

często się potyka, uderza w głowę, upada, najprawdopodobniej 

ma problemy ze wzrokiem. Dziecko w wieku szkolnym, które na-

rzeka na częste bóle głowy, nie lubi się uczyć, a szczególnie czy-

tać, lub pisząc dość mocno przechyla głowę również najprawdo-

podobniej będzie miało wadę wzroku.

Dlaczego jeszcze niedawno było wszystko ok, a teraz wzrok moje-

go dziecka się popsuł? Należy pamiętać o tym, że dzieci mają bar-

dzo dużą zdolność akomodacji, czyli sil-

nego napięcia mięśni, wpływającego na 

wyraźne widzenie. Dlatego, jeśli nie 

mają dodatkowych dolegliwości, takich 

jak np. bóle głowy,  ciężko jest rodzicom 

zauważyć, że coś jest nie tak. Natomiast 

z wiekiem ta zdolność, jest coraz słabsza, 

dziecko nie jest już w stanie tak mocno 

zmobilizować mięśni i wówczas zauwa-

ża, że gorzej widzi. Zwykle dzieje się tak 

w wieku szkolnym, dlatego taki młody 

człowiek sam sygnalizuje, że gorzej wi-

dzi. Z taką sytuacją mamy do czynienia 

w przypadku nadwzroczności. Nato-

miast jeśli chodzi o krótkowzroczność 

zwykle jej przyczyną jest kilkugodzinne 

spędzanie czasu przed monitorem telewizora, komputera czy te-

lefonu. Kiepskie oświetlenie pokoju podczas odrabiania lekcji czy 

czytanie książek w łóżku, pod kołdrą, z kiepskim dostępem świa-

tła.

Co każdy rodzic powinien robić? Regularnie badać swoją pocie-

chę, zwracać uwagę na każdy niepokojący sygnał w zachowaniu 

swojego dziecka. Reagować na sygnalizowane przez dziecko czę-

sto występujące bóle głowy, a także na problemy w szkole, gdyż 

one wcale nie muszą świadczyć o tym, że nasze dziecko nie jest 

orłem, a mogą być spowodowane dolegliwościami ze strony               

narządu wzroku.

Zapraszam wszystkich rodziców ze swoimi dziećmi na badanie 

wzroku do mojego Świata Okularów przy ul. Dworcowej 4c/3               

(na przeciwko Urzędu Miasta), tel 793047160.
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Z teki regionalisty

Kazimierz Matysek
o historii

Józef Piłsudski na Kasztance, obraz W. Kossaka, 1928

Z początkiem czerwca 1920 roku rozpoczęło się przeciwnatarcie 

Armii Czerwonej, dowodzonej przez gen. Tuchaczewskiego od 

frontu litewsko-białoruskiego, aż po Lwów atakowany przez ar-

mię konną gen. Budionnego. Kiedy w pierwszych dniach sierpnia 

bolszewicy dotarli niemal pod bramy Warszawy, Polska stanęła               

w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Na fali powszechnego oporu 

obok regularnej armii z poboru rozpoczęto tworzenie oddziałów 

armii ochotniczej pod wodzą gen. Józefa Hallera, a niemal cała 

ludność cywilna chwyciła za broń. 16 sierpnia rano znad rzeki 

Wieprz rozpoczęła się polska kontrofensywa, przeprowadzona si-

łami dwóch armii na tyły bolszewickie, a dowodzona przez Na-

czelnego Wodza Józefa Piłsudskiego. Dzień ten stał się momen-

tem przełomowym batalii nazwanej Bitwą Warszawską. Ostatecz-

ny cios w tej bitwie, nazywanej też „Cudem nad Wisłą”, zadany 

został armii sowieckiej we wrześniu 1920 roku w trakcie bitwy 

nad Niemnem. Zwycięstwo w wojnie polsko-bolszewickiej nie tyl-

ko ocaliło niepodległość Polski, ale powstrzymało pożar bolsze-

wickiej rewolucji zagrażającej krajom zachodniej Europy. Działa-

nia wojenne zakończone zostały zawarciem Traktatu Pokojowego 

w Rydze 12 października 1920 roku. We wspominanej wojnie woj-

sko polskie wspomagali też sprzymierzeńcy, a wśród nich Armia 

Ochotnicza Sprzymierzona gen. Stanisława Bułakowskiego.

W tych zbrojnych zmaganiach o wolność i niepodległość naszej               

ojczyzny uczestniczyli także nasi przodkowie, mieszkańcy Ko-

strzyna i okolic. Kostrzyniacy – głównie z kampanii skantowej – 

znaleźli się w składzie 1 Pułku Strzelców Wielkopolskich, biorąc 

udział pod dowództwem gen. Daniela Konarzewskiego w Obro-

nie Kresów Wschodnich pod Lwowem, a kilka miesięcy później           

w walkach na froncie litewsko-białoruskim. Wszyscy ochotnicy 

zostali uhonorowani Krzyżem Obrońców Kresów Wschodnich Or-

lęta. Prawie wszyscy zdobyli stopnie podofi cerskie i odznaczenia 

wojskowe. Był wśród nich powstaniec wielkopolski Roman Toma-

szewski, dwukrotne wyróżniony Krzyżem Walecznych, Krzyżem 

Niepodległości oraz odznakami Armii Ochotniczej i Frontu Litew-

sko-Białoruskiego. Jego młodszy druh, 18-letni Czesław Nowicki 

zginął śmiercią bohater w czasie wypadu bolszewików 4 czerwca 

1920 roku pod Bobrujskiem. Pochowano go na cmentarzu woj-

skowym blisko twierdzy bobrujskiej. Na froncie litewsko-białoru-

skim walczył też Ludwik Świerkowski oraz jako dowódca taborów 

7 Brygady Jazdy por. Józef Wadyński, obaj odznaczeni Medalami 

Pamiątkowymi za Wojnę 1918-1921 oraz Medalami Niepodległo-

ści. Uczestnik wojny w 1920 roku Marian Taczak, rodem z Kostrzy-

na – ofi cer 14 Pułku Artylerii Polowej,  jako jeniec zastrzelony 

przez NKWD w 1940 roku – odznaczony Krzyżem Walecznych.

Kilku naszych rodaków za swą dzielną postawę odznaczonych zo-

stało najwyższym odznaczeniem wojskowym Krzyżem srebrnym 

Orderu wojennego Virtuti Militari. Zaszczytu tego dostąpili po-

rucznik Leon Buśko z Kostrzyna, jeden z najdzielniejszych ofi ce-

rów 15. Batalionu Saperów, który poległ pod Kolnem na ziemi 

Łomżyńskiej 23 sierpnia 1920 roku, zastrzelony z rewolweru przez 

KOSTRZYNIACY W WALKACH 
O POLSKĘ W 1920 ROKU

Od momentu odzyskania przez Polskę nie-

podległości w 1918 roku nie rezygnowano             

z objęcia w naszych granicach także części 

ziem wschodnich przedrozbiorowej Rzeczy-

pospolitej. Gdy wiosną 1919 roku z tych te-

renów wycofały się okupacyjne oddziały 

niemieckie, armia polska pod wodzą Józefa 

Piłsudskiego zajęła te obszary aż po Dźwinę 

i Zbrucz. 7 maja wojska nasze zdobyły Kijów. 

Niebawem jednak wojska bolszewickiej               

Rosji, po pokonaniu swych przeciwników                

w wojnie domowej, zmobilizowały wszyst-

kie siły przeciw Polsce.
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Źródło ilustracji: Izba Muzealna

symulującego poddanie żołnierza rosyjskiego. Także sierżant-pi-

lot Józef Żuromski z Kostrzyna z 9 Eskadry Wywiadowczej odzna-

czony został za dokonanie bohaterskiego lotu w rejonie Żytomie-

rza w październiku 1920 roku oraz chorąży Antonii Balbiński                       

z Siedlca, żołnierz 58 Pułku Piechoty, odznaczenie to przypisano 

mu za walki nad Berezyną     o Lejtycze obok wcześniej obok wcze-

śniej wydanego mu Krzyża Walecznych. Dodać należy, że orde-

rem Virtuti Militari w 1920 roku odznaczony został też ppor.                        

15 Pułku Ułanów Poznańskich Ludomir Frezer, po wojnie dyrektor 

Stadniny Koni w Iwnie, pochowany w 1959 roku z honorami na 

cmentarzu iwieńskim.

W obliczu zagrożenia agresją bolszewicką w wojnie 1920 roku 

ważną rolę odegrał sformowany w Poznaniu, a dowodzony przez 

rotmistrza hr. Ignacego Mielżyńskiego z Iwna 1 Ochotniczy Pułk 

Jazdy Wielkopolskiej nr 215. W większości wywodził się                                        

on z ochotników ze środowisk ziemiańskich, chłopskich i akade-

mickich. Wyruszając  z Poznania na front pług liczył 878 ludzi                        

i 350 koni podzielonych na 4 szwadrony piesze i kawaleryjskie 

oraz szwadron karabinów maszynowych. Chrzest bojowy otrzy-

mał on w bitwie pod Brodnicą, gdzie na polu walki podczas patro-

lu zaginął 16 sierpnia 1920 roku osiemnastoletni ułan Zbigniew 

Szlagowski, syn dzierżawcy majątku w Drzązgowie. Za czyny bo-

haterstwa został on odznaczony Orderem Virtuti Militari V kl.                        

i Krzyżem Walecznych. 7 września poznaniacy zgotowali wracają-

cym z frontu pomorskiego ułanom owacyjne powitanie podczas 

ich przemarszu ulicami miasta. Uzupełniony posiłkami po dwóch 

tygodniach pułk powrócił na front wraz z ufundowanym przez 

społeczeństwo Poznania, a wręczonym przez gen. Raszewskiego 

sztandarem. W szeregach pułku znalazł się też kapelan ks. Stani-

sław Rosochowicz. Nasi ułani wzięli udział w pościgu za wycofują-

cymi oddziałami najeźdźcy w bitwie nad Niemnem dochodząc do 

Mińska. Za czyny bojowe w wojnie 1920 roku major Ignacy Miel-

żyński odznaczony został osobiście przez Marszałka Piłsudskiego 

orderem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych. Dodać należy, że 

szlachetną postawą wsławiła się też hrabina Seweryna Mielżyń-

ska, wspomagając czołówkę sanitarną.

Podczas wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, oprócz wspo-

mnianych bohaterów Czesława Nowickiego, Leona Buśko czy Zbi-

gniewa Szlagowskiego, życie za Ojczyznę oddali Tomasz Antko-

wiak, Zygfryd Buśko, Antoni Bigos, Antoni Gondecki, Jan Jasiński, 

Stanisław Maciejak, Stanisław Nowicki, Piotr Prętkowski i Kazi-

mierz Wróblewski, wszyscy z Kostrzyna, Jan Hofman, Władysław 

Waligóra i Franciszek Wawrzyniak z Iwna, Zygmunt Skubiszyński   

z Jagodna, Kazimierz Woźniak z Ługowin oraz Wojciech Piontek                

z Sannik. Razem 19 żołnierzy. Większość z nich spoczęła w miej-

scu, gdzie polegli. Braci  Leona i Zygfryda Buśko upamiętniono 

pomnikiem na cmentarzu w Kostrzynie wystawionym przez ro-

dzinę 24 grudnia 1920 roku. Stanowi on do dziś miejsce pamięci 

narodowej, które odwiedza się w czasie uroczystości patriotycz-

nych. Widocznym świadectwem męstwa i odwagi, jaką wykazali 

się nasi rodacy, były liczne ordery i odznaczenia (często pośmiert-

ne), a także odznaki pamiątkowe, znaki pułkowe i kombatanckie 

oraz listy poczty polowej. Stanowią one dziś cenną pamiątkę po 

czasach, o których mówiono, że  wolność krzyżami się mierzy. 

Wiele z tych pamiątek można zobaczyć na ekspozycji Izby Muze-

alnej Ziemi Kostrzyńskiej. 

Roman Tomaszewski

Zbigniew Szlagowski

ppłk  hr. Ignacy Mielżyński
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Rozmowa
na stronie

MK/ŁS: Co skłoniło Pana do wzięcia udziału w przetargu 

na wybudowanie i prowadzenie Przedszkola Publiczne-

go w Kostrzynie? Skąd pomysł na prowadzenie tego ro-

dzaju działalności? 

KM: Podobną działalność współprowadzę lub prowadzę 

samodzielnie na terenie gmin ościennych już od 12 lat. 

Wtedy pojawiły się pierwsze przedszkola z taką strukturą 

organizacyjną, a więc publiczne, prowadzone przez ope-

ratora prywatnego. Kostrzyn jest niezwykle dynamicznie 

rozwijającą się gminą, stąd gdy tylko pojawił się taki 

przetarg, nie wahałem się ani chwili – byłem przekonany, 

że doświadczenie oraz wiedza nabyta przez minione lata 

mogą zaprocentować także tutaj.

MK/ŁS: Budynek przedszkola prezentuje się niezwykle 

okazale zarówno z zewnątrz, jak i w środku, czy może 

Pan powiedzieć coś więcej na temat obiektu i towarzy-

szącej mu infrastruktury? 

KM: Bardzo dziękuję za tak pozytywną opinię. Zacząć na-

leży od gratulacji w stronę włodarzy Kostrzyna – to oni 

bowiem do przetargu wybrali tak znakomicie usytuowa-

ną działkę. Sąsiedztwo szkoły, orlika, obiektów kostrzyń-

skiej Lechii – to wszystko wraz z nowo powstałą placów-

ką przedszkolną sprawiło, że mamy tu już do czynienia                         

z prawdziwym kompleksem edukacyjno-sportowym. 

Imponująca swoimi rozmiarami działka pozwoliła także 

tak usytuować budynek, aby dzieci miały do dyspozycji 

naprawdę ogromny teren na plac zabaw. To dla mnie 

bardzo ważne, tak samo jak powstające przy modernizo-

wanej ulicy miejsca parkingowe dla rodziców i infra-

struktura towarzysząca. Sam obiekt pomieści 7 oddzia-

łów, uczęszczać będzie tu niespełna 175 maluchów. Sale 

mają powierzchnię około 55 m2, sam obiekt zaś ma po-

wierzchnię użytkową blisko 800 m2. Pragnę podkreślić 

ogromne zainteresowanie i życzliwość ze strony miesz-

kańców i przede wszystkim rodziców. W zasadzie nie 

było dnia, żeby Dyrektor Przedszkola nie odbierała tele-

fonów od zainteresowanych. 

MK/ŁS: Co wyróżnia Przedszkola prowadzone przez 

Pana i czym wyróżniać się będzie nowe placówka w Ko-

strzynie? 

KM: Nowa placówka,  jak i pozostałe obiekty, które 

współprowadzę, wyróżnia z pewnością nowoczesna, od-

powiadająca oczekiwaniom rodziców infrastruktura. Kła-

dę na to bardzo duży nacisk i mam nadzieję, że jest to 

zauważalne. Koncentrujemy się jednak przede wszyst-

kim na stworzeniu miejsca w którym to dziecko będzie 

czuło się bezpieczne i szczęśliwe – to już „działka” Pani 

Dyrektor jak i całej Kadry i jestem przekonany, że to pod-

stawowe zadanie i cel będą zrealizowane wzorowo.

MK/ŁS: Prowadzona przez Pana działalność zapewne 

jest bardzo absorbująca, czy nie brakuje Panu czasu na 

odpoczynek i spędzanie czasu z najbliższymi? 

KM: Baterie najlepiej ładuję w otoczeniu moich najbliż-

szych, w sposób szczególny zajmując się półtoraroczną 

wnuczką, tak więc nie wyobrażam sobie, aby tego czasu 

dla nich mogło zabraknąć. Jest to w dzisiejszym zabiega-

nym świecie z pewnością trudne, ale zdecydowanie naj-

ważniejsze.

Z Krzysztofem Matuszakiem, prowadzącym                          

nowego kostrzyńskiego przedszkola publicznego, 

rozmawiali Małgorzata Kemnitz i Łukasz Szał z Wy-

działu Oświaty, Promocji i Sportu Urzędu Miejskie-

go w Kostrzynie.

W 2016 roku Urząd Miejski w Kostrzynie przeprowa-

dził badania ankietowe dotyczącego organizacji pra-

cy Przedszkola Miejskiego w Kostrzynie, ze szczegól-

nym uwzględnieniem oceny stanu bazy lokalowej. 

Respondenci biorący udział w badaniu wskazali, że                   

w ich ocenie elementem wymagającym poprawy                 

w funkcjonowaniu placówki jest stan techniczny                

budynku oraz kwestia parkowania przy obiekcie.               

Ze względu na usytuowanie Przedszkola Miejskiego 

w zabytkowej kamienicy przy ul. Średzkiej, która jest 

drogą powiatową w granicach miasta, zastosowanie 

pewnych rozwiązań, mających na celu zwiększenie 

jego funkcjonalności, jest niemożliwe. Mając na 

względzie powyższe, władze samorządowe Gminy 

Kostrzyn podjęły w 2018 roku decyzję o ogłoszeniu 

przetargu na oddanie w dzierżawę nieruchomości 

niezabudowanej, położonej w Kostrzynie przy ul. Po-

wstańców Wielkopolskich, stanowiącej własność 

Gminy Kostrzyn, w celu wybudowania budynku i pro-

wadzenia w nim działalności oświatowej przedszkola 

publicznego. Do przetargu przystąpiły dwa podmio-

ty, w procedurze wybrana została oferta fi rmy PPHU 

MATEO z siedzibą w Swarzędzu, prowadzonej przez 

Krzysztofa Matuszaka, który od 1 września 2020 roku 

prowadzić będzie przedszkole publiczne „Bajkowa 

Kraina” – ofi cjalna nazwa placówki to Przedszkole                  

Nr 2 w Kostrzynie.

Fot. M. Kemnitz
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Nowy 
repertuar
w Kinie 
Lemoniada
Na stronie internetowej parafi i pw. bł. Jolanty                    

w Kostrzynie w zakładce „Kino” można zapoznać 

się z harmonogramem transmisji fi lmów na bie-

żący miesiąc, gdzie wszyscy zainteresowani 

mogą bezpłatnie zarejestrować się na wybrane 

wydarzenie. W sierpniowym repertuarze na wi-

dzów czeka jeszcze m. in. nagrodzony czterema 

Oscarami dramat Jak zostać królem czy oparta na 

prawdziwych wydarzeniach amerykańska pro-

dukcja Przypływ wiary. Z kolei od 22 sierpnia Kino 

Lemoniada zaprasza najmłodszych na seanse or-

ganizowane w ramach cyklu „Wakacyjna strefa 

malucha”. 
Ewelina Bulewicz

Fot. Kino Lemoniada
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Dobra książka 
biblioteka poleca i zaprasza

Cieszy nas, że nasi Czytelnicy, którzy z wiadomych powodów zrezygnowali 

z wyjazdów wakacyjnych, nie zrezygnowali z wypożyczania książek,                  

a wręcz znaleźli więcej czasu na lekturę. Przypominamy, że podczas wizyty 

w bibliotece należy mieć zasłonięte usta i nos, można też samodzielnie 

wybierać książki z półek oraz korzystać z wydruku, po uprzednim 

zdezynfekowaniu rąk.

Nie są to chyba zbyt  uciążliwe zabiegi, zważywszy na to, co możemy 

przeczytać w wydanych w 1969 roku przez PIW w Warszawie Rozmowach 

autorstwa Erazma z Rotterdamu, jednego z największych humanistów                 

XVI wieku. Dowiadujemy się stamtąd, że „zaraza przedostaje się i przez 

nozdrza”, więc „trzeba za przykładem alchemików włożyć maskę. Przez 

szklane okienka będzie dochodziło światło do oczu, a powietrza dostarczy 

specjalna rurka, połączona z maską, umieszczona pod pachą i skierowana 

do tyłu.” A jaką znajdujemy radę dla kogoś, kto obawia się u fryzjera 

„zarażenia przez palce, ręczniki, grzebienie i szczypce do wyrywania 

włosów”? „Aż do stóp zapuść (..) brodę. To najlepsze wyjście z sytuacji!”. Za 

ogólną dewizę utworów Rotterdamczyka można przyjąć jego słowa: „Mam 

na względzie jedynie dobro publiczne”. My zapraszamy do korzystania              

z tego dobra publicznego, jakim jest księgozbiór kostrzyńskiej Biblioteki, 

zawierający nie tylko dzieła wielkich myślicieli, ale i bieżące nowości 

wydawnicze.
Agnieszka Kukla

Agnieszka Cubała, Kobiety ‘44, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, 2020.
Wojna widziana oczyma kobiet to wciąż wojna niemal nieznana, jednak bez ich punktu widzenia historia Po-

wstania Warszawskiego byłaby niepełna. O swoich doświadczeniach i emocjach, a także o sprawach, o których 

do tej pory raczej się nie mówił o, opowiadają m. in.: Irena Kwiatkowska, Alina Janowska, Danuta Szafl arska             

i Beata Tyszkiewicz.

Opowiadania letnie, a nawet gorące, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, 2020.
Co Polak robi, kiedy nic nie robi, czyli ma urlop? Byczy się na Karaibach albo pod Puckiem, zadeptuje Himalaje 

bądź Beskid Niski, karmi komary nad Amazonką, ewentualnie nad Biebrzą. I oczywiście czyta, przynajmniej 

kiedy pada. Właśnie na te mniej piękne okoliczności przyrody ta książka jest w sam raz.

Choć wakacje już u schyłku, wspomnijmy letni czas, czytając dwadzieścia opowiadań takich pisarzy, jak m. in.: 

Janusz L. Wiśniewski, Monika Szwaja, Magdalena Kordel, Manula Kalicka, Marek Harny.

Julia Donaldson, Dziecko Gruff alo, Wydawnictwo Tekturka, 2020.
Druga część kultowego bestsellera „Gruff alo”. Tym razem Gruff alo ostrzega swoją córkę, by pod żadnym pozo-

rem nie wchodziła do lasu, gdyż tam rządzi „Ogromna Zła Mycha”. Przewrotna i pełna humoru opowieść, ob-

sypana nagrodami i uwielbiana przez dzieci na całym świecie (wiek 3+).

Wieści 
z biblioteki

Fot. R. Malczewski
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Dla wielu z nas tegoroczne wakacje stanęły pod znakiem zapytania. 

Pandemia koronawirusa sprawiła, że niechętnie decydujemy się na 

podróże zagraniczne. Popularnością cieszą się natomiast wyjazdy 

w góry, nad polskie morze czy na Mazury. Jak najlepiej przygoto-

wać się do podróży, jeżeli zależy nam nie tyle na odpoczywaniu, co 

na zwiedzaniu i poznawaniu historii? Z pomocą przychodzą książki, 

a dokładnie reportaże, które są świetnym sposobem na zrozumie-

nie miejsc, do których się wybieramy. W sierpniowym wydaniu „Ko-

strzyńskiego ABC” kilka słów o Wiecznym początku. Warmii i Mazu-

rach, czyli najnowszym reportażu Beaty Szady. 

Na inspirującą opowieść o poszukiwaniu własnej i zbiorowej tożsa-

mości składa się dziesięć różnych i jednocześnie sprzężonych ze 

sobą reportaży. Wszystkie przedstawiają historie ludzi, którzy iden-

tyfi kują się w jakimś stopniu z miejscem, w którym się urodzili,              

w którym żyli i które byli zmuszeni porzucić. Bohaterów łączy nie 

tyle świadomość przynależności do określonego miejsca, co „klą-

twa wiecznego początku”. Konieczność powrotu do początku cha-

rakteryzuje wszystkich, dla których wyznacznikiem tożsamości jest 

ziemia. Jednak ziemia jako spoiwo społeczności lokalnej nie re-

spektuje narzuconego porządku administracyjnego. Mazury zosta-

ły włączone do Polski dopiero po II wojnie światowej, dlatego pyta-

nie o przynależność narodową ludzi zamieszkujących te tereny 

przed 1945 rokiem jest w zasadzie próbą odpowiedzi na pytanie: 

kim jestem? Jednoznaczne określenie przynależności nie było wca-

le oczywiste. Jedni czuli się Polakami, drudzy Niemcami, jeszcze 

inni Mazurami lub Warmiakami. Problem tożsamościowy stanowi 

dominantę trzech tekstów, które Beata Szady zalicza do reportaży 

historycznych, częściowo odwołujących się do współczesności. 

Autorka zaczyna swoją opowieść o Krainie Wielkich Jezior od 

przywołania kilku istotnych faktów historycznych. Warmia i Mazu-

ry nie zawsze bowiem były Warmią i Mazurami. Aby zrozumieć 

złożoność problemów, które mają odzwierciedlenie we współcze-

snej rzeczywistości, trzeba pamiętać, że problemy mieszkańców 

Warmii i Mazur mają swój początek w odległej historii. 

Bohaterowie poszczególnych reportaży to ludzie różnych pokoleń. 

Ci najstarsi, którzy mieszkali na Mazurach przed wojną, opowiadają 

o trudnościach w nauce języka polskiego, o społecznym wyklucze-

niu, o tym, że musieli stać się Polakami, chociaż Polakami nie byli. 

Czytając historię Herberta Sobbotki, odnosi się wrażenie, że wszyst-

ko jest w niej autentyczne. Inni bohaterowie jak Kowalscy i Kądzie-

lewscy przyjechali na Mazury dopiero po wojnie, przejmując daw-

ne gospodarstwa niemieckie. I w tych historiach nie brakuje faktów 

dla współczesnego czytelnika trudnych do zrozumienia. Jest jesz-

cze pokolenie ludzi, którzy urodzili się w latach 60. lub 70. i miesz-

kają na Warmii i Mazurach do dziś. Każda z przedstawionych historii 

dotyka ważnych kwestii, zasługuje na uwagę czytelnika. 

Autorka i zarazem rozmówczyni zadaje bohaterom pytania, ale 

nie ocenia ich odpowiedzi. Czytelnik sam decyduje o tym, co                

w opowieści jest słuszne, prawdziwe. Beata Szady rezygnuje z po-

etyckich opisów krajobrazów lub czyni to zdawkowo. Neutralny 

język ma przede wszystkim oddawać wiarygodność opisywanych 

zdarzeń. Pisarka stosuje szeroką perspektywę czasową. Gdyby 

policzyć wszystkie lata, do których odwołuje się autorka, można 

powiedzieć, że reportaż przedstawia historię Warmii i Mazur obej-

mującą kilkaset lat. Chronologizacja wydarzeń niejako systematy-

zuje wiedzę odbiorcy. Poszczególne historie są z jednej strony 

Podróże
małe i duże

różne, dotykają odmiennych problemów. Z drugiej jednak strony 

wydaje się, że wydarzenia są ze sobą w jakiś sposób skorelowane. 

Wszystkich bohaterów łączy tęsknota za tym, czego nie da się już 

odzyskać: dzieciństwa, miłości, domu. 

„Cóż więc zostało z tamtego świata? Czy coś zostało z tamtego 

świata?” – tymi dwoma pytaniami Beata Szady rozpoczyna histo-

rię znikania dawnych kolonii na Mazurach. W reportażu Rozbiera-

cze autorka uświadamia czytelnikowi, że krajobraz mazurski                   

w ciągu najbliższych kilkunastu lat ulegnie całkowitemu prze-

obrażeniu. Charakterystyczne dla Warmii i Mazur domy z czerwo-

nej cegły są współcześnie poddawane rozbiórce, z której pozy-

skuje się materiał budowlany. Autorka szuka ludzi odpowiedzial-

nych za znikanie krajobrazu kulturowego. Wypowiadają się więc 

ci, którzy niegdyś prowadzili gospodarstwo rolne, ale aktualnie 

nie mają środków fi nansowych na odrestaurowanie niszczejących 

budynków. Inni mówią wprost o zaniedbywaniu poniemieckich 

domów i stodół z powodu braku przywiązania do przejętych go-

spodarstw. Niezależnie od tego, kto w największym stopniu od-

powiada za podupadanie starych budynków, wszystko wskazuje 

na to, że oryginalnego krajobrazu nie uda się uratować. 

Reportaże Szady oprócz funkcji poznawczej i artystycznej odgry-

wają jeszcze jedną ważną rolę – uświadamiają współczesnemu 

czytelnikowi prawdę, do której nigdy nie miałby on dostępu, gdy-

by nie literatura. Zatarcie wyraźnej granicy między katem a ofi arą 

odsłania nieoczywiste dla najmłodszego pokolenia realia Polski              

z czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Beata Szady podważa 

błędne wyobrażenia o dobrym Polaku i złym Niemcu. Zależy jej 

na pokazaniu okropności wojny, która niszczy ludzkie istnienia 

niezależnie od przynależności narodowej. 

Atutem zbioru reportaży Beaty Szady jest nie tylko spojrzenie na 

historię Warmii i Mazur z szerokiej perspektywy czasowej czy 

chronologizacja problemów. Najważniejszym spostrzeżeniem au-

torki wydaje się procesualność. „Transformacja nie dokonuje się 

dekretem. To jest bardzo, bardzo długi proces” – tymi słowami 

kończy reportaż Strzyżenie trawników. Chociaż miejscami brakuje 

w tych opowieściach literackich opisów przyrody, o których wie 

każdy, kto choć raz znalazł się w zielonym centrum Krainy Wiel-

kich Jezior, reportaże Szady są bodaj najlepszym źródłem wiedzy 

o aktualnie dokonujących się na tych terenach przemianach spo-

łecznych i kulturowych. Wieczny początek. Warmia i Mazury to lek-

tura, która zaskakuje czytelnika trafnością obserwacji Szady. 

Wszystko bowiem sprowadza się do stwierdzenia, że od klątwy 

wiecznego początku nie ma ucieczki. 

Książkę można wypożyczyć w Bibliotece Publicznej Miasta i Gmi-

ny w Kostrzynie.

Beata Szady, Wieczny początek. Warmia i Mazury, Wydawnictwo 

Czarne, Wołowiec 2020. 
Ewelina Bulewicz 

Fot. N. Majchrzak
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Kostrzyńskie
przysmaki

KREM Z ZIELONEGO OGÓRKA
1 kg ogórków gruntowych 

biała część pora

2 cebule

2 ząbki czosnku

garść koperku

2 łyżki oleju rzepakowego

sól do smaku/zdrowa jarzynka

szczypta ostrej papryki

oliwa z oliwek

grzanki z pełnoziarnistego pieczywa

Na oleju podsmażamy pokrojoną cebulę 

i  por oraz rozdrobniony czosnek. Po kilku 

minutach dodajemy obrane i  pokrojone 

w  kostkę ogórki. Dusimy. Dodajemy                           

ok. 750 ml wody. Gotujemy, blendujemy 

i  przyprawiamy. Jeśli krem jest za gęsty, 

można dodać więcej wody. Podajemy 

z  dużą ilością koperku, kilkoma kroplami 

oliwy i  grzankami (można je przygotować 

z pełnoziarnistego pieczywa na suchej pa-

telni).

SAŁATKA Z KREWETKAMI 
pół główki sałaty lodowej

pomidor

pół papryki

kawałek małej cukinii

200g krewetek

2 łyżki natki pietruszki

ząbek czosnku

szczypta soli

Sos:

2 łyżki oliwy z oliwek

łyka soku z cytryny

łyżka musztardy

ząbek czosnku

łyżka miodu

szczypta soli, pieprzu

Na talerzu układamy kawałki sałaty lodowej, pomidora i paprykę 

pokrojone w  kostkę. Surową cukinię (można przygotować ją 

obieraczką do warzyw) zwijamy w  ruloniki. Składniki sosu mie-

szamy. Polewamy nim warzywa. Oczyszczone krewetki świeże 

lub rozmrożone podsmażamy na oliwie z  czosnkiem, odrobiną 

soli i natką pietruszki. Układamy na sałacie. Krewetki można za-

stąpić też np. fi letem z kurczaka.

Smacznego!
Dietetyk

Marta Szwalec
Fot. M. Szwalec

Fot. M. Szwalec



25

ARTYKUŁ SPONSOROWANY



26



27



28



29



30

1 lipca – usuwanie wiatrołomów z ulicy Warszawskiej w Kostrzy-

nie.

2 lipca – wypompowywanie wody z zalanego pomieszczenia 

technicznego, przyczyną zalania było uszkodzenie zbiornika 

ppoż. w zakładzie produkcyjnym w Kostrzynie.

4 lipca – neutralizacja plamy ropopochodnej na drodze Siedlec-

-Gułtowy.

10 lipca – zabezpieczenie miejsca wypadku drogowego dwóch 

samochodów osobowych na trasie S5.

11 lipca – usuwanie gniazda owadów błonkoskrzydłych na 

cmentarzu w Iwnie.

13 lipca – zabezpieczenie miejsca wypadku drogowego dwóch 

samochodów ciężarowych na trasie S5 przy węźle Kleszczewo.

Strażackie
wydarzenia

Interwencje strażaków w gminie Kostrzyn:

Ryszard Kubiak

Prezes ZOMGZOSP RP w Kostrzynie

Segregujmy odpady – to nic nie kosztuje, a zapewniamy                       

bliskim i sobie czyste powietrze. „Zdrowie i bezpieczeństwo”!

Fot. OSP Kostrzyn

Fot. OSP Kostrzyn

14 lipca –  usuwanie gniazda owadów błonkoskrzydłych                                    

w Kostrzynie.

17 lipca –  usuwanie gniazda owadów błonkoskrzydłych                                  

w Kostrzynie.

20 lipca – zabezpieczenie miejsca kolizji drogowej czterech aut 

osobowych na ul. Poznańskiej w Kostrzynie; pomoc przy wypom-

powywaniu wody z zalanych piwnic, przyczyną zalania były bar-

dzo duże opady deszczu w Swarzędzu oraz w gminie Swarzędz.

21 lipca – sprawdzenie załączonego monitoringu pożarowego               

w zakładzie przy ul. Polnej w Kostrzynie; usuwanie gniazda owa-

dów błonkoskrzydłych w Jagodnie.

22 lipca – sprawdzenie załączonego monitoringu pożarowego                 

w zakładzie przy ul. Polnej w Kostrzynie.

25 lipca –  usuwanie gniazda owadów błonkoskrzydłych w Sie-

kierkach.

27 lipca – gaszenie pożaru kontenerów na śmieci w Iwnie; usuwa-

nie gniazda owadów błonkoskrzydłych w Kostrzynie.

30 lipca –  usuwanie gniazda owadów błonkoskrzydłych w Sie-

kierkach.

31 lipca – usuwanie gniazda owadów błonkoskrzydłych w Sie-

kierkach; usuwanie wiatrołomów z ulicy Długiej w Brzeźnie.
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Z kroniki
policyjnej

Używał telefonu pochodzącego z rozboju.

12 lipca funkcjonariusze KP w Kostrzynie ujawnili przy 28-letnim mieszkań-

cu gminy Kostrzyn telefon komórkowy marki Xperia, który fi gurował jako 

utracony 20 marca 2020 roku na terenie Poznania w wyniku rozboju. Postę-

powanie w tej sprawie prowadzi KP Poznań Grunwald.

Nietrzeźwy kierujący.

14 lipca w Kostrzynie przy ul. Mickiewicza funkcjonariusze WRD KMP w Po-

znaniu zatrzymali do kontroli drogowej 29-letniego mężczyznę, mieszkań-

ca Poznania, który prowadził  samochód osobowy marki Audi. W trakcie 

kontroli od kierowcy wyczuwalna była woń alkoholu, po zbadaniu stanu 

trzeźwości okazało się, że kierowca Audi prowadzi auto w stanie nietrzeź-

wości wynoszącym ponad 0,6 promila alkoholu we krwi.

Przywłaszczył motocykl.

21 lipca w Iwnie policjanci z KP w Kostrzynie odzyskali przywłaszczony mo-

tocykl marki Romet o wartości 2500 złotych. Mieszkaniec Poznania powia-

domił policjantów, że w połowie lipca pożyczył motocykl znajomemu i do 

tej pory nie został zwrócony, a kontakt ze znajomym się urwał. Policjanci 

ustalili, że motocykl został już przemalowany, aby utrudnić jego rozpozna-

nie. 

Kradzież miodu pszczelego. 

24 lipca policjanci z KP w Kostrzynie zostali powiadomieni o kradzieży kil-

kudziesięciu słoików z zawartością miodu pszczelego. Do kradzieży doszło 

na terenie prywatnej posesji w Siedlcu z 23 na 24 lipca.

Lipcowe interwencje naszych poli-

cjantów to przede wszystkim spra-

wy związane z kradzieżą. Na szczę-

ście w tym miesiącu przyłapano na 

jeździe pod wpływem alkoholu je-

dynie jednego kierowcę.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które 

w tak bolesnych chwilach okazały nam wiele serca, współczu-

cia i życzliwości oraz uczestniczyły we mszy św. i ceremoni po-

grzebowej

Ś.†P. Janiny Borowczyk
„Bóg zapłać” za modlitwy, ofi arowane intencje mszalne, 

złożone kwiaty oraz za okazaną pamięć                                                                       
                                                                                 córka i syn z rodzinami

Wszystkim, którzy wzięli udział w ostatniej drodze mojej ko-

chanej żony, naszej mamy, babci i prababci

Ś.†P. Sabiny Skowrońskiej
serdeczne podziękowania składa                                                                        

                                                       mąż z córkami i rodziną

                    Wszystkim, którzy wzięli udział w uroczystości pogrzebowej

Ś.†P. Jana Drożyńskiego

zwłaszcza księdzu proboszczowi za liturgię słowa, panu                                 

organiście i jego córce Basi za piękną oprawę muzyczną, za                   

zamówione msze św. w intencji męża, za kwiaty, wsparcie ro-

dziny oraz liczny udział mieszkańców Siekierek serdeczne po-

dziękowania składają                                                                        
                                                                                   żona i synowie

Jak prędko minął czas,

życie twe przeminęło oraz pozostał pusty dom

Serdeczne podziękowania składamy ks. kanonikowi Wojcie-

chowi Szymczakowi – proboszczowi, ks. Mateuszowi Szkudlar-

kowi, ks. Wojciechowi, panu organiście Mirkowi Bartkowiako-

wi, fi rmie pogrzebowej Izabeli Czerniejewskiej, gościom, 

przedstawicielom załogi Stadniny Koni w Iwnie, sąsiadom                    

i wszystkim, którzy wzięli udział w ostatniej drodze naszego 

najukochańszego ojca, dziadka i pradziadka

Ś.†P. Edmunda Adamskiego
za sprawowaną mszę św., zamówione intencje mszalne, przy-

jęte komunie św. i złożone kwiaty                                                                      

                                                   serdecznie dziękują dzieci z rodzinami 

                                                                                       „Bóg zapłać”
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Kronika
sportowa

Fot. D. Adamski

Powrót na murawę

Sezon 2020/2021 rozpoczęty. Piłkarze Kostrzyńskiego Klubu Sportowego „Lechia” 1922 rozpoczęli 1 sierpnia roz-

grywki V ligi wielkopolskiej. Spragnieni piłki piłkarze i kibice z przyjemnością zauważyli odświeżenie budynku klubo-

wego, płyty trawiastej i trybun. Ustawiono nowe bramki. W okresie przygotowań Lechiści rozegrali 3 mecze: z Pelika-

nem Niechanowo 1:3, z Gromem Plewiska 1:1, z Piastem Kobylnica 1:1. 

W nowym sezonie do zespołu dołączył Arkadiusz Skuza (bramkarz), Mateusz Kustosz (bramkarz), Dominik Firlej, Ka-

mil Kosicki, Dawid Ruman, Dawid Dolata, Marcin Grabowski oraz wychowanek z drużyny juniorów Aleksander Lyk-

stet. Odeszli z drużyny: Mariusz Nejman, Adrian Pruszyński, Dominik Sobel.

Kostrzyniak na III Rowerowym Maratonie Wisła 1200!

W sobotę 4 lipca 350 śmiałków stanęło na linii startu jednego z najtrudniej-

szych ultramaratonów w naszym kraju. Wśród uczestników był mieszka-

niec Kostrzyna, reprezentujący barwy Walki Kostrzyn Dariusz Adamski. 

Start zawodów miał miejsce u źródła najdłuższej rzeki w naszym kraju, tuż 

pod szczytem Baraniej Góry. Natomiast meta znajdowała się w Gdańsku               

w miejscu ujścia rzeki do morza.

Pobiegnij w Słodkiej Mili i pomóż 
Krzysiowi Orlikowskiemu!

Trwa drugi bieg wirtualny w Gminie Kostrzyn 

– Słodka Mila, która miała odbyć się 21 marca 

w Sannikach i która jest możliwa do zdalnego 

przebiegnięcia. Dystans i cel główny biegu po-

zostają bez zmian, ale trasę wybierzesz sam! 

Wszystkie pieniądze z opłaty startowej zosta-

ną przeznaczone na walkę z chorobą małego 

mieszkańca naszej gminy – Krzysia Orlikow-

skiego.

Dystans dla osoby dorosłej to min. 1,6 km,             

dystans dla dzieci: min. 200 m.

Co zrobić, żeby wystartować? Wnieść opłatę 

startową min. 30,00 zł (dorośli), min. 15 zł 

(dzieci) na konto Fundacji Avalon: 62 1600 

1286 0003 0031 8642 6001, tytuł przelewu              

Orlikowski1191, przebiec wyznaczony dy-

stans, a po zakończeniu biegu przesłać mailo-

wo (sport@kostrzyn.wlkp.pl):

- zdjęcie z numerem startowym uczestnika                

z trasy biegu,

- zrzut ekranu z trasy biegu z aplikacji mobil-

nej,

- oświadczenie dotyczące biegu (osoby pełno-

letnie), 

-zgoda opiekuna (osoby niepełnoletnie),

- potwierdzenie wykonania przelewu.

Medale można odebrać w Biurze Podawczym 

Urzędu Miejskiego w Kostrzynie po otrzyma-

niu maila zwrotnego z adresu sport@kostrzyn.

wlkp.pl. Limit uczestników: 200 osób.
Łukasz Szał

Trasa przebiegała po nadwiślańskich drogach, szutrach, ścieżkach, skar-

pach i wałach. Jazda po ruchliwych drogach wojewódzkich i krajowych 

ograniczona została do absolutnego minimum, tak, aby zapewnić bezpie-

czeństwo i komfort obcowania z przyrodą i historią. Po drodze kolarze mi-

jali rozległe starorzecza i rozlewiska pełne dzikich ptaków, wydmy i piasko-

we łachy, klimatyczne miasteczka, w których czas jakby się zatrzymał. Bo-

wiem trasa RMW1200 to nie tylko Kraków, Warszawa, Toruń i Gdańsk. Za-

wodnicy podczas jazdy mogli zachwycać się urodą i osobliwością Janowca, 

Sandomierza, Zawichostu, Płocka, Dobrzynia, Chełmna, Świecia, Grudzią-

dza czy Gniewu. A pomiędzy nimi trwał mozolny, kolarski wysiłek i pokony-

wanie własnych słabości bez wsparcia z zewnątrz.

Organizatorzy ustalili limit czasu na przebycie wyznaczonej trasy wynoszą-

cy 200 godzin. Każdy z uczestników musiał zadbać na własną rękę o noc-

leg, wyżywienie czy serwis roweru. Z tym iście trudnym zadaniem uporał 

się Dariusz Adamski, który ukończył zawody z czasem 174h i 30min. 

– Uważam, że jest nad czym pracować i mam co poprawiać, na pewno jeszcze 

wrócę na szlak biegnący wzdłuż Wisły – zapowiada zawodnik Walki. 
Arkadiusz Adamski



33

OGŁOSZENIA DROBNE
- Zatrudnię na umowę o pracę do prac wykończe-

niowych, może być również osoba do przyuczenia, 

więcej informacji pod nr. telefonu 607 304 490

- Masz problem z komputerem, internetem,  za-

dzwoń 605 233 576 - www.vip-tech.pl

- Mgr fi lologii angielskiej i niemieckiej udzieli ko-

repetycji na wszystkich poziomach nauczania. 

Możliwość nauki również on-line. Tel. 512 586 533

- Mgr pedagogiki z ponad 10-letnim doświad-

czeniem udzieli korepetycji z języka angielskiego 

oraz niemieckiego, tel. 799 036 661

W trzech pierwszych kolejkach zdobyliśmy 1 punkt. Wyniki pre-

zentują się następująco: remis 1:1 z Błękitnymi Wronki, porażka             

z Wełną Skoki 2:3 oraz porażka 0:2 ze Spartą Złotów. 

Następny mecz rozegramy 22 sierpnia ze Spartą Szamotuły             

o godzinie 1600 na Stadionie Miejskim w Kostrzynie (ulica Spor-

towa 12).
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