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Słowem
wstępu
Wakacje powoli dobiegają końca, a wraz z nimi żegnamy (choć
w tym roku chyba nieszczególnie) ciepłe wieczory i letnią beztroskę. Już niedługo w chłodne poranki widok dzieci i młodzieży maszerujących do szkół będzie codziennością. Słońce coraz bardziej
się rozleniwia, przez co stwierdzenie „wstaję przed wschodem”
dostępne jest dla coraz szerszego grona kostrzyniaków – nawet
tych największych śpiochów, dla których każdy dzień roboczy jest
niczym poniedziałek do potęgi trzeciej (to nie tylko ja, prawda?
Musi być nas więcej!).
Zanim jednak wszyscy zaczniemy podziwiać jesienne piękno kolorowych liści i wyciągać z szafy ciepłe swetry, czeka nas jeszcze
wiele letnich atrakcji kulturalnych i sportowych.
Pozostałe dni tegorocznego lata można wykorzystać, biorąc na
przykład udział w wydarzeniach wchodzących w skład Malinowego Lata – niewiele ich w tym roku zostało, warto więc skorzystać
z ostatnich wakacyjnych spotkań z kulturą. Miłośnicy biegania
mają jeszcze czas, by zapisać się na IX Kurdeszową (Za)Dyszkę,
która tym razem odbędzie się 5 września w Wiktorowie. A tych,
którzy wrócili z wakacji i którzy nie chcą jeszcze zapominać
o pięknych chwilach i widokach, zapraszam w imieniu MGOK-u
do udziału w konkursie fotograficznym, który zorganizowaliśmy
dla Państwa – szczegóły znajdziecie na Facebooku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz na stronie internetowej kostrzyn-mgok.pl. W naszej gminie, jak już wielokrotnie się przekonaliśmy,
jest wiele osób uzdolnionych w tym zakresie. A więc nie pozostaje
nic innego, jak przejrzeć utrwalone w telefonach i aparatach letnie kadry, wybrać najpiękniejsze i przesłać je do nas. Nie każdego
dnia bowiem można oglądać swoją fotografię w „Kostrzyńskim
ABC”. Zachęcam serdecznie do udziału – i do lektury najnowszego
numeru czasopisma!

Fot. C. Szczepanik

Natalia Majchrzak
Redaktor naczelna
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Kostrzyńskie
aktualności

Fot. K. Matysek

100-lecie urodzin Anety Zbierskiej z Czerlejna
Z okazji 100-lecia urodzin Anety Zbierskiej w kościele parafialnym w Czerlejnie odprawiona
została przez ks. proboszcza Tomasza Kozicę msza św. dziękczynna z udziałem rodziny i licznych parafian. Wśród serdecznych gratulacji były życzenia od premiera Mateusza Morawieckiego, od władz Swarzędza, gdzie Jubilatka jest zameldowana, a od burmistrza Gminy Kostrzyn Szymona Matyska życzenia wraz z kopią aktu urodzenia. Do licznych serdecznych
słów dla pani Anety dołącza się redakcja „Kostrzyńskiego ABC” wraz ze staropolskim Ad multos annos.
Pani Aneta urodziła się 26 lipca 1921 roku w rolniczej rodzinie w Czerlejnie, gdzie upłynęła jej
większość życia. Tu pomagała w gospodarstwie i chodziła do szkoły. W czasie okupacji niemieckiej jako młoda dziewczyna zmuszona była opiekować się małymi dziećmi w niemieckim majątku Jedlec k/Pleszewa. Po wojnie ukończyła Studium Nauczycielskie w Poznaniu, po
czym aż do emerytury pracowała w szkołach powiatu poznańskiego: w Jeziorkach, Wronczynie i Swarzędzu, gdzie zamieszkała. Po osiągnięciu wieku emerytalnego wróciła do Czerlejna,
pomagając bratu Piotrowi w pracy na roli. Przed trzema laty przeniosła się do Środy pod
opiekę siostrzenicy.

Fot. K. Nowakowska

Wspólnie zbudujemy nasz kościół
Pod tym hasłem trwa od kilku miesięcy budowa nowej świątyni w parafii pw. błogosławionej
Jolanty w Kostrzynie. Podczas niedawnego święta patronalnego J.E.Ks. Arcybiskup Metropolita Stanisław Gądecki poświęcił zbudowaną przed laty za czasów ks. Romana Gajewskiego
kaplicę, a następnie poświęcił kamień węgielny na placu budowy kościoła, zainicjowanej
przez obecnego duszpasterza parafii ks. Mateusza Napierałę. W akcie wmurowania aktu
wzięli udział księża z dekanatu kostrzyńskiego, budowniczowie świątyni, władze Gminy Kostrzyn i liczni parafianie współfundatorzy tego dzieła, którzy z chęcią brali kielnię do ręki.

Fot. I. Nitendel

Tarasy Kostrzyna osiągnęły szczyt
Sprawnie postępują prace przy budowie nowego osiedla przy ul. Warszawskiej noszącego
nazwę „Tarasy Kostrzyna”. Najwyższy z budynków tego osiedla naprzeciwko przejazdu kolejowego osiągnął szczyt. Oczekujący na mieszkania z optymizmem mogą patrzeć na dalszy
postęp budowy tego nowoczesnego osiedla wznoszonego przez inwestora HFJ Atrium.
Fot. K. Matysek

Fot. A. Bilska

Fot. A. Hamerski
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Pamięć o 177. rocznicy Powstania Warszawskiego
Tak jak w wielu miastach, również w Kostrzynie pamiętano o kolejnej rocznicy wybuchu
1 sierpnia 1944 roku powstania w okupowanej Warszawie, w której przez 63 dni z Niemcami
walczyli żołnierze Armii Krajowej. W tym dniu w pamiętnej godzinie „W”, po wybiciu na zegarze godziny 1700, z kostrzyńskiego ratusza popłynęły dźwięki powstańczej melodii Hej chłopcy bagnet na broń.
Cześć i chwała bohaterom
Jak co roku cała Polska obchodzi 15 sierpnia Dzień Wojska Polskiego. Podobnie jak w latach
ubiegłych oddaliśmy w tym dniu hołd najwyższemu rangą żołnierzowi z naszej ziemi. Delegacja władz gminy z Burmistrzem Szymonem Matyskiem, Wiceburmistrzem Waldemarem
Biskupskim, Prezesem Związku Kombatantów Bogumiłem Wilczyńskim udali się do Sannik,
by wspólnie z Sołtys Marzeną Pietraszewską złożyć wiązanki kwiatów i zapalić znicz przed
tablicą na murze dworku, w którym urodził się wybitny generał i budowniczy Kanału Augustowskiego Ignacy Prądzyński (1792-1850). Okolicznościową prelekcję wygłosił regionalista
Kazimierz Matysek.
Odnowiono przydrożną figurę opodal jeziora w Siedlcu
Po prawej stronie drogi krajowej biegnącej z Siedlca w kierunku Kostrzyna od dawna stała figura Matki Boskiej, przy której często zatrzymywali się podróżni. Narażona przez lata na wstrząsy
powodowane przez pojazdy uległa częściowemu zniszczeniu. Staraniem ks. proboszcza Piotra
Majchrzaka kupiono w Częstochowie została nowa figura, którą postawiono przy pomocy firmy z Kostrzyna. Jej poświęcenia 31 maja dokonał proboszcz parafii wraz z udziałem wiernych.
Kazimierz Matysek

Wiadomości
gminne
Festiwal Kulinarny w Kostrzynie za nami!
W sobotę oraz w niedzielę 17-18 lipca w godzinach
1400-2200 w Parku Miejskim w Kostrzynie miał miejsce Festiwal Kulinarny, organizowany przez Wydział Oświaty,
Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Kostrzynie.
Dla mieszkańców przewidziano zlot food trucków w postaci: Marathon Food Truck, Food Patrol, Mała gastronomia Środa Wlkp – Zakręcone Frytki, Mała gastronomia
Środa Wlkp – Lody Włoskie, Made in Thailand – lody tajskie, oraz kostrzyńskich wystawców: Just Diet, Eko Smak
Fit Kęs – Lody Magdy Gessler. W sobotę były z nami także:
Koło Gospodyń Wiejskich w Gułtowach, KGW Siedleczanki, Koło Gospodyń Wiejskich w Trzeku.
Część artystyczną w sobotę rozpoczęliśmy od trzech finałów „Kostrzyniady” – konkursu z wiedzy o gminie Kostrzyn. W szranki stanęły następujące zespoły: Strażacy
(Mikołaj Stasinski, Grzegorz Przepióra, Piotr Sobczyński)
kontra Kostrzyńska krew to nie maślanka (Julia Matuszewska, Patrycja Kotecka, Marry Stachowiak), Za torami
za lasami (Inga Matuszewska, Maja Sobczyńska, Weronika Kujawa) przeciwko Giermkom Rycerza Kostro (Jakub
Łabędzki, Arkadiusz Bilski, Szymon Pokorski) oraz Doświadczeni (Elżbieta Mielcarek, Krystyna Adamska, Bogumiła Kubacka) kontra Blondynki (Beata Jankowiak, Beata
Knopkiewicz, Elżbieta Kotarska). Zwycięzcami „Kostrzyniady” okazały się zespoły: Kostrzyńska krew to nie maślanka, Giermkowie Rycerza Kostro oraz Blondynki – serdecznie gratulujemy! Był także konkurs z wiedzy o gminie Kostrzyn wśród uczestników festiwalu (zwycięzcy:
Adam Karalus oraz Elżbieta Ziemkiewicz).
Następnie na scenie pojawiła się gwiazda wieczoru –
zespół Ogień, mający w swoim składzie mieszkańca Kostrzyna: basistę Michała Leśniewskiego. Muzycy porwali
kostrzyńską publikę prezentując repertuar, który ukaże
się na ich najnowszej płycie, ale także znany wszystkim
hit zespołu – Mary Jane!
W niedzielę mieliśmy przyjemność gościć na scenie absolutnych debiutantów – kostrzyński zespół Wyjdzie
w praniu, który zaprezentował mieszkańcom m.in. znane
covery zespołów Happysad, Lemon, Bajm. Ciepło przyjęty debiutant na kostrzyńskiej scenie zagrał też swój autorski utwór – Mniej więcej.
Po dawce solidnego rocka nastał czas na popisy „lokalnych chałturników”: Dawida Konaszewicza oraz zespołu
Zyga & Przyjaciele, którzy zachęcali uczestników festiwalu znanymi przebojami popowymi, disco oraz muzyki
biesiadnej.
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za życzliwe przyjęcie naszej imprezy, a artystom oraz gastronomom, że byli
z nami podczas pierwszego Festiwalu Kulinarnego w Kostrzynie!

Fot. M. Matuszewski

Łukasz Szał
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Skateparki w Siekierkach i Kostrzynie prawie gotowe!
Montaż urządzeń na obu skateparkach dobiega końca. Wszystkie
urządzenia zostaną zamontowane w najbliższych dniach. Wykonawcą części budowlanej jest firma Perfecta z siedzibą w Komornikach, a części dotyczącej wyposażenia jedna z wiodących firm
na rynku w tym zakresie – Techramps z siedzibą w Krakowie.
Agata Bilska

Nowa sieć wodociągowa na Leszczyńskiego!
W Zakładzie Komunalnym w Kostrzynie podpisano umowę na
budowę sieci wodociągowej w ul. Leszczyńskiego w Kostrzynie.
Inwestycję wykona firma DROKAN z siedzibą w Starczanowie.
Wartość zadania to 145 tysięcy zł. Nowa sieć wodociągowa wybudowana zostanie do końca października br.

Fot. UM Kostrzyn

UM Kostrzyn

Żłobki w Kostrzynie i Siekierkach
Postępują prace związane z budową żłobka w Kostrzynie. Placówka zostanie uruchomiona z dniem 1 stycznia 2022 roku, a procedura rekrutacyjna ruszy w drugiej połowie września. Łączna
wartość zadania to 1 683 000 zł, a dofinansowanie z resortowego
programu rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”
2021 wyniosło 1 111 950,00 zł.
Budowa żłobka w Siekierkach także idzie pełną parą. Zostanie on
oddany do użytku jesienią. Placówka będzie gotowa z dniem
1 stycznia 2022 roku, a procedura rekrutacyjna ruszy w drugiej
połowie września. Łączna wartość zadania to 1 683 000 zł, a dofinansowanie z resortowego programu rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021 wyniosło 1 111 950,00 zł.

Fot. UM Kostrzyn

UM Kostrzyn

Powstanie sygnalizacja świetlna przy kościele w Siekierkach!
Powiat Poznański otrzymał dofinansowanie na realizację zadania
„Rozbudowa przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Poznańskiej, Kościelnej, Kórnickiej i Szkolnej w Siekierkach Wielkich”
w ramach rządowego programu poprawy bezpieczeństwa ruchu
pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.
Dokumentację na to zadanie przygotowała i sfinansowała gmina
Kostrzyn. Zadanie obejmuje poprawę bezpieczeństwa poprzez
wprowadzenie pełnej sygnalizacji świetnej na całym skrzyżowaniu, budowę przejścia dla pieszych w ul. Kościelnej (z parkingu na
teren przy kościele) oraz poszerzenie chodników w rejonie przejść
dla pieszych.
Wartość kosztorysowa zadania 496 920 zł, a otrzymane dofinansowanie wynosi 397 536 tysięcy zł, co stanowi maksymalną kwotę
dotacji, wynoszącą 80%.
Termin realizacji zadania przez powiat poznański to sierpień
2022 roku.
UM Kostrzyn
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Fot. UM Kostrzyn

Fot. S. Matysek

Fot. S. Matysek

Powstanie sygnalizacja świetlna przed Szkołą Podstawową nr 2!
Gmina Kostrzyn otrzymała dofinansowanie na realizację zadania
„Budowa przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 2”
w ramach rządowego programu poprawy bezpieczeństwa ruchu
pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.
Inwestycja obejmuje poprawę organizacji ruchu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kostrzynie poprzez m.in. budowę nowego przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną na wprost wejścia do
szkoły. Przebudowana zostanie istniejąca zatoka autobusowa
oraz oznakowana zostanie nowa lokalizacja przystanku autobusowego po stronie zachodniej.
Wartość kosztorysowa zadania to 243 540 zł, gmina Kostrzyn
otrzymała maksymalne dofinansowanie w wysokości 80%, a więc
kwotę 194 832 zł. Termin realizacji zadania to maj 2022 roku.
UM Kostrzyn

Sygnalizacja na skrzyżowaniu w Trzeku
Zakończone zostały prace związane z budową sygnalizacji świetlnej w Trzeku. Zdecydowanie poprawiło to bezpieczeństwo na tym
niebezpiecznym skrzyżowaniu. Inwestycja zrealizowana została na
wniosek Radnej Beaty Knopkiewicz oraz Sołtys Sołectwa Trzek Eweliny Kaszowskiej. Wartość inwestycji to ponad 400 tysięcy zł.
UM Kostrzyn

Fot. UM Kostrzyn

II etap modernizacji drogi w Glince Duchownej
II etap modernizacji drogi w Glince Duchownej dobiegł końca.
Zakończono prace porządkowe. Wartość inwestycji to blisko
700 tysięcy zł. Wniosek o tę inwestycję złożyli Radni Arkadiusz Bilski i Szymon Frąckowiak wraz z Sołtys Sołectwa Glinka Bożeną
Agacińską i Radą Sołecką. Kolejne prace związane z dalszą modernizacją tej drogi (do końca zabudowy w Glince Duchownej) zaplanowane są jeszcze w tym roku, po dobudowie brakującego
oświetlenia.
UM Kostrzyn

Fot. A. Bilska

Graf. GUS

Punkt spisowy w Stacji Książki
Do 31 sierpnia 2021 roku, w dniach od poniedziałku do piątku
w godz. 1600-1800, w Stacji Książki w Parku Miejskim w Kostrzynie
dyżurować będą rachmistrzowie spisowi Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku.
Przypominamy, że mogą Państwo spisać się samodzielnie przez Internet https://spis.gov.pl/ lub infolinię: 22 279 99 99 (opłata zgodna
z taryfą operatora) od poniedziałku do piątku w godz. 800-1800.
Kontaktu ze strony rachmistrza mogą spodziewać się osoby, które
dotychczas nie wypełniły obowiązku spisowego za pomocą jednej w powyższych metod. W przypadku wywiadów telefonicznych, niezależnie od województwa, rachmistrzowie dzwonią
z numerów: 22 828 88 88 lub 22 279 99 99. Rachmistrz może również zapukać do drzwi naszego mieszkania w celu przeprowadzenia wywiadu bezpośredniego. Przypominamy, że zgodnie
z art. 17a ust. 1-3 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku, nie można odmówić przekazania
danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi
objętymi spisem. Spis trwa do 30 września 2021 roku.
Paulina Bankiewicz
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Festiwal Kolorów za nami!
W czwartek 29 lipca w godzinach 1000-1400 w Parku Miejskim
w Kostrzynie miał miejsce Festiwal Kolorów, organizowany przez
Wydział Oświaty, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Kostrzynie.
Dla najmłodszych mieszkańców przygotowano szereg atrakcji
w ramach I Kostrzyńskiego Biegu Kolorów oraz Festiwalu Kolorów
i Baniek Mydlanych.
Festiwal rozpoczął się I Kostrzyńskim Biegiem Kolorów. Dzieci biegały na trzech dystansach, w trzech kategoriach wiekowych:
280 m (2013 i młodsi), 560 m (2012-2009) oraz 840 m (2008-2005).
Dla uczestników przygotowano pulę 100 medali, która została
w pełni wykorzystana. Każdy uczestnik biegu, oprócz pamiątkowego medalu, otrzymał również watę cukrową, popcorn oraz
lody. W międzyczasie pracownicy Wydziału rozdawali kupony na
darmowe słodycze również tym dzieciom, które nie brały udziału
w biegu.
Dla dzieci przygotowano dodatkowo atrakcje w postaci Euro Bungee, kolejki jeżdżącej dookoła parku oraz stoiska, gdzie można
było kupić kolorowe proszki i bańki mydlane.
Całą imprezę uświetniła firma, która oprócz zabawiania dzieci
muzyką i tańcem oraz kilku dodatkowych wyrzutów kolorowych
proszków przygotowała Festiwal Baniek Mydlanych. Dzieci mogły
czynnie uczestniczyć w puszczaniu baniek pod czujnym okiem
animatorów.
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, tym młodszym oraz tym
starszym, za świetną zabawę podczas naszej imprezy i zapraszamy na kolejne!
Agata Bilska

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Każdy producent rolny posiadający grunty na terenie gminy Kostrzyn, który chce ubiegać się o zwrot części pieniędzy wydanych
na zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej powinien złożyć do Burmistrza Gminy Kostrzyn wniosek
w terminie: od 2 sierpnia 2021 roku do 31 sierpnia 2021 roku wraz
z fakturami VAT, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego
w okresie od 1 lutego 2021 roku do 31 lipca 2021 roku.
Limit zwrotu podatku w 2021 roku wynosi: 100,00 zł * ilość ha
użytków rolnych oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła. Pieniądze wypłacane będą w terminie: 1-29 października 2021 roku.
Jednocześnie informujemy, że dane widniejące na fakturze muszą być prawidłowe (tj. właściwy adres zamieszkania, imię, nazwisko wnioskodawcy). W przypadku wystąpienia jakichkolwiek błędów na fakturze honorowane będą tylko i wyłącznie korekty wydawane na stacjach benzynowych wraz z oryginałem faktury,
bądź noty korygujące, z którymi trzeba udać się na stację benzynową w celu podpisania ich przez uprawnionego pracownika stacji.
Wnioski należy składać w pokoju nr 13. Druki wniosków wraz
z pozostałymi załącznikami są dostępne w Biurze
Podawczym Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej
www.kostrzyn.wlkp.pl. Jak załatwić sprawę w urzędzie - Wydział
Finansowo-Ekonomiczny - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
UM Kostrzyn

8

Fot. A. Bilska

W Kobylnicy też wybudują tunel
Pod koniec czerwca podpisana została umowa na realizację budowy tunelu kolejowego pod linią kolejową Poznań-Bydgoszcz w Kobylnicy w gminie
Swarzędz. Inwestycja realizowana jest przez Zarząd Dróg Powiatowych
w Poznaniu przy wsparciu PKP PLK i Gminy Swarzędz. Budowę tunelu wraz
z drogami dojazdowymi zrealizuje firma STRABAG, ta sama, która budowała tunel w Kostrzynie.
Inwestycja zrealizowana zostanie w systemie „zaprojektuj i buduj”. Po stronie wykonawcy jest zaprojektowanie tunelu, uzyskanie wszystkich pozwoleń i zrealizowanie inwestycji. W wyniku postępowania przetargowego
ofertę na realizację złożyły cztery firmy: Most Sp. z o.o. za cenę 30,5 mln zł
– oferta została odrzucona, Budimex Budownictwo Sp. z o.o. – 45,9 mln zł
– firma odstąpiła od podpisana umowy, Konsorcium firm Want Sp. z o.o.
i Tormel Sp. z o.o. za kwotę 46,7 mln zł – firma odstąpiła od podpisania
umowy. Umowa została podpisana z firmą STRABAG Sp. z o.o., która złożyła
najdroższą ofertę – 49,985 mln zł.
Zakres prac obejmuje budowę 70-metrowego tunelu pod linią kolejową
oraz około 200 metrów infrastruktury drogowej. Całość ma według umowy
kosztować 50 mln złotych. Umowa z firmą STRABAG Sp. z o.o. nie obejmuje
wybudowania ronda na skrzyżowaniu ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy i drogi
wojewódzkiej nr 194. To zadanie zostanie zrealizowane w ramach całej modernizacji drogi wojewódzkiej 194. Szacowana wartość budowy ronda to
dodatkowe 6-7 milionów złotych. Łącznie więc cała inwestycja związana
z budową tunelu i układu drogowego w Kobylnicy ma wynieść co najmniej
57 milionów złotych. Tunel w Kobylnicy ma powstać do końca 2023 roku.
Z kolei pod koniec lipca odbyło się otwarcie ofert w przetargu na budowę
wiaduktu przy ul. Działkowców we Wrześni. Na tej ulicy zostaną zlikwidowane dwa przejazdy kolejowe. Ruch samochodowy poprowadzony będzie
tunelem komunikacyjnym pod dwoma wiaduktami. Według kosztorysów
szacunkowych inwestycja miała kosztować 43 miliony złotych. Okazało się,
że zadanie znacznie przekroczy budżet. Najniższa oferta na tą inwestycję
opiewa na 51 milionów zł, natomiast najwyższa to aż 75 milionów zł. Trwa
procedura sprawdzania ofert.
Przypomnijmy, że Gmina Kostrzyn realizuje również zadanie związane
z budową tunelu wraz z układem drogowym. Obejmuje ona budowę
25-metrowego tunelu pod linią kolejową E20, którą zrealizowała firma
STRABAG Sp. z o.o. Ponadto trwają prace związane z budową nowego układu drogowego i modernizacją istniejących ulic: Kopernika, Miłosza, Nad
Strumieniem, fragmenty Średzkiej, 3 Maja, Powstańców Wlkp i Sienkiewicza. Łącznie to ponad 2,7 kilometra dróg, z których większość uzbrojona
będzie w infrastrukturę podziemną i ścieżki pieszo-rowerowe. Na nowym
układzie powstaną również 3 ronda. Całość zgodnie z umowami miała
kosztować 53 mln złotych. Kontrakt zwiększył się o 3,6 mln złotych
w związku z dodatkowym wzmocnieniem metodą palowania ponad
200-metrowego odcinka dróg pomiędzy tunelem a rondem „Południowym”.

Kostrzyn, fot. UM Kostrzyn

UM Kostrzyn

Kobylnica, fot. UM Swarzędz
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Rozstrzygnięcie konkursu „Kostrzyńskie cztery pory
roku!”
Urząd Miejski wyłonił zwycięzcę oraz osoby wyróżnione
w konkursie „Kostrzyńskie cztery pory roku!” w kategorii
Wiosna. I miejsce: Klaudia Nowicka. Wyróżnienia: Weronika Wiśniewska, Weronika Kmieciak, Maciej Niemyt,
Jakub Ptasik.
Wszystkie nagrodzone osoby, zarówno z kategorii Zima,
jak i Wiosna otrzymały nagrody 12 lipca 2021 roku w Sali
Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kostrzynie. Wszystkim
zwycięzcom gratulujemy!
Zapraszamy oczywiście na kolejną odsłonę konkursu!
Tym razem do 13 września 2021 roku można przesyłać
prace w kategorii Lato!
Agata Bilska

Jednostka ratowniczo-gaśnicza
w gminie Kostrzyn!
W poniedziałek 12 lipca w kostrzyńskim Urzędzie Burmistrz Gminy Kostrzyn Szymon Matysek, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu st. bryg. Jacek Michalak oraz
Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Dariusz Matczak
podpisali list intencyjny w sprawie współpracy
dotyczącej utworzenia w gminie Kostrzyn jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 10 Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. JRG nr 10 w gminie Kostrzyn powstanie
w miejscowości Iwno przy ul. Gnieźnieńskiej.
W podpisaniu umowy uczestniczyli także Zastępca Burmistrza Gminy Kostrzyn Waldemar
Biskupski oraz Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
bryg. Grzegorz Banaszak.
UM Kostrzyn

Fot. A. Bilska

Program telewizyjny „Na Dwóch Kołach”
Telewizja Silesia przygotowała program „Na
Dwóch Kołach” w całości poświęcony naszej
gminie. Program emitowany był w trzech terminach: piątek 6.08 godz.1815, niedzielę 8.08
godz. 825 i środę 11.08 godz. 2310. W programie
prowadzący, poruszający się na rowerach, pokazują piękno naszej gminy. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia relacji z wizyty Telewizji Silesia
na profilu Facebook o nazwie Na Dwóch Kołach.
UM Kostrzyn

Fot. A. Bilska

Fot. FB/ Na Dwóch Kołach

Fot. K. Nowicka, laureatka kategorii Wiosna
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Z obrad
Rady
- zmian w budżecie gminy Kostrzyn na 2021 rok – m.in. dochody budżetu zwiększono o kwotę 45 000,00 zł do kwoty 107 955 035,93 zł,
ustalono dochody bieżące w kwocie 89 098 657,94 zł, ustalono dochody majątkowe w kwocie 18 856 377,99 zł, dochody bieżące otrzymane
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zwiększono o kwotę
13 000,00 zł, kwota po zmianie 114 400,00 zł, wydatki budżetu zwiększono o kwotę 45 000,00 zł do kwoty 115 497 428,96 zł, wydatki bieżące zwiększono o kwotę 45 000,00 zł, wydatki bieżące po zmianie
87 291 078,22 zł, wydatki majątkowe po zmianie w kwocie
28 206 350,74 zł;
- zmiany Uchwały Nr XXVI/220/2020 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 29 października 2020 roku w sprawie ustalenia szczegółowych
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
i w ośrodkach wsparcia, w tym w schroniskach dla osób bezdomnych
i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;
- Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kostrzyn.
Rada gminy uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku. Zapisy
uchwały, podane poniżej, na terenie gminy Kostrzyn będą obowiązywać
od 1 stycznia 2022 roku, podyktowane są przede wszystkim podjęciem
15 kwietnia 2021 roku uchwały w sprawie wystąpienia ze Związku Międzygminnego „GOAP”, ze skutkiem na 31 grudnia 2021 roku;
- szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała stanowi jeden z elementów pakietu niezbędnych uchwał, będących podstawą dla gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, przewidzianą w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
- odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Przystąpienie właściciela nieruchomości do zorganizowanego przez
gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej;
- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. W uchwale, która wejdzie w życie z dniem
1 stycznia 2022 roku m.in. dokonano wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowiącej iloczyn liczby
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, ustalono stawkę
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 25,00 zł miesięcznie od
jednego mieszkańca w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym znajdują się więcej niż 4 lokale mieszkalne, stawka
opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 75,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, natomiast w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym znajdują się nie więcej niż
4 lokale mieszkalne w wysokości 28,00 zł miesięcznie od jednego
mieszkańca, stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 84,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca;
- zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkal-

XXXVI sesja Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn odbyła
się 22 lipca 2021 roku, radni podjęli uchwały w sprawie:

nymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 2 zł od
naliczonej opłaty miesięcznej dla danej nieruchomości;
- określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Zgodnie z podjętą uchwałą od 1 stycznia 2022 roku ustalono
roczną ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek
letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 168,00 zł i w wysokości 504,00 zł, jeżeli
właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów
komunalnych w sposób selektywny;
- określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składnej przez właściciela nieruchomości
oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W uchwale, która wejdzie w życie z dniem
1 stycznia 2022 roku określony został wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Kostrzyn, deklarację właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Kostrzynie, ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn lub
za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem
Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP);
- określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W uchwale ustalono, że opłata
będzie uiszczana z góry, co miesiąc, co ma na celu zapewnienie płynności budżetu gminy i pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania
systemu gospodarowania odpadami komunalnym;
- określenia górnych stawek opłaty za usługi opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W uchwale ustalona została górna stawka opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Kostrzyn za usługi opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości położonych na terenie gminy w wysokości 25 zł brutto za
1m³ nieczystości ciekłych. Ponadto ustalone zostały górne stawki opłat
za usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do
ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
rzecz Gminy Kostrzyn oraz górne stawki opłat, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
- zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, jeżeli odpady komunalne na nieruchomości zbierane są i odbierane w sposób selektywny. Rada Miejska Gminy Kostrzyn podjęła
decyzję w sprawie przyznania rodzinom wielodzietnym zwolnienia
ponad kwotę przekraczającą 125,00 zł, w przypadku nieruchomości
zabudowanej budynkiem, w którym znajduje się więcej niż 4 lokale
oraz ponad kwotę przekraczającą 140,00 zł, w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym znajdują się nie więcej niż
4 lokale;
- dwóch skarg na Burmistrza Gminy Kostrzyn – po zapoznaniu się
z treścią skarg oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn, Rada Miejska Gminy Kostrzyn uznała skargi za bezzasadne.
Więcej na www.kostrzyn.esesja.pl/posiedzenia.
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Z teki regionalisty
Kazimierz Matysek
o historii
KIEDY KOSTRZYN Z ZABUDOWY DREWNIANEJ
STAŁ SIĘ MIASTEM MUROWANYM?
CZĘŚĆ II
Zgodnie z rejestrem konserwatora zabytków kolejna północna pierzeja Rynku obejmuje domy od nr. 6 (dawna apteka) do nr. 10 (posesja K. R. Kowalskich). Zabudowania
narożnikowej posesji nr 6 obejmują dom parterowy kryty dachówką wraz z nadstawką i balkonem zwróconym frontem w kierunku Rynku. Od strony ul. Mickiewicza
przylega do niej dobudowana później przez budowniczego Stanisława Lipowicza
część piętrowa. Najstarsza wzmianka o tym domu pochodzi z 1844 roku. W wyniku
konkursu na koncesję realną zgodę na prowadzenie apteki w Kostrzynie otrzymał
A.R.F. Treplin, który w 1862 roku uruchomił tu aptekę. W następnych latach często
zmieniali się jej właściciele. W 1886 roku kupił ją Walery Stęczniewski z Poznania,
a w 1898 roku od wdowy po nim nabył aptekę Józef Mąkowski, który ten dom rozbudował. Ten znany społecznik i patriota eksponował w aptece godła Polski i Litwy.
W 1905 roku był współzałożycielem i pierwszym naczelnikiem Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kostrzynie. Jak wspominali dawni strażacy podczas paradnego przemarszu kostrzyńskiej OSP przez Rynek żona naczelnika Józefa Mąkowskiego pozdrawiała
druhów machając ręką z balkonu, na co Ci odpowiadali okrzykiem: Niech żyje Pani
naczelnikowa i jej sikawka! Dziś budynek dawnej apteki należy do spadkobierców
rodziny Mąkowskich – Patelskich, których ostatnim potomkiem była zmarła w bieżącym roku córka Lecha, a wnuczka Józefa, Krystyna Mąkowska-Patelska.
Od strony zachodniej do omawianego budynku przylega pod nr. 7 parterowy, ale
podpiwniczony dom z równie ciekawą przeszłością. W grudniu 1895 roku – jak
podała poznańska gazeta »Wielkopolanin” – „Tu w Kostrzynie obok apteki założył
nasz rodak p. Ignacy Wolniewicz (z zawodu dekarz) „Bazar”, w którym mieszczą się
artykuły dewocyjne, piśmienne, galanteryjne i zabawki „gwiazdkowe”«. Będący
z zawodu dekarzem Wolniewicz był aktywnym członkiem Towarzystwa Przemysłowego i Towarzystwa Czytelni Ludowych. Obok w jego szklarni oprawiano obrazy
i lustra. Wiele lat później czynny był tu skład rzeźnicki Stanisława Wróblewskiego,
którego żoną została Jadwiga Wolniewicz, córka wspomnianego Ignacego Wolniewicza. W latach 1928-1950 działał tutaj popularny sklep spożywczy Spółdzielni
„Zgoda”, którego kierownikiem był Antoni Knopkiewicz, a po nim różne inne placówki handlowe i usługowe. W 1951 roku Jadwiga z Wolniewiczów Wróblewska
zapisała w testamencie swą posiadłość Zofii Wróblewskiej-Rutowej, a z jej woli
spadkobiercami tego obiektu wraz z budynkiem na przyległej działce przy ul. Pobiedziskiej 2 (dziś Mickiewicza) aktualnymi współwłaścicielami wspomnianej posesji zostali: Barbara Roszak i jej córka Maria Jolanta Roszak Jabłońska, a następnie
Stanisław Roszak.
Pośrodku północnej pierzei Rynku znajdowała się w pierwszej połowie XX wieku
posesja należąca do rodziny Płócieniaków. Po jej wschodniej stronie zachował się
stary parterowy budynek postawiony kalenicą do ulicy, kryty dachówką. W nim
w 1938 roku prowadził Kazimierz Marciniak skład towarów włókienniczych i wyrobów pantoflarskich. Po stronie zachodniej główna część posiadłości zajmowała
pobudowana ok 1908 roku secesyjna kamienica ustawiona frontem do Rynku, kryta dachówką. Na wysokości pierwszego piętra znajdował się balkon z żelazną kratą
oraz nadstawka sięgająca drugiego piętra, zwieńczona balustradami i półokrągłymi drzwiami. W tym stylowym budynku już przed 1912 jego właściciele prowadzili
skład artykułów kolonialnych, delikatesowych, tytoniowych i destylację. Od
1928 roku Bronisław Płócieniak uruchomił tu własną restaurację.
W 1933 roku córka Płócieniaków Bogusława wyszła za mąż za Ludwika Sieińskiego.
W tym samym roku małżonkowie kupili sąsiednią kamienicę wraz z restauracją po
Marianie Dykiercie.
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W lipcowym numerze Kostrzyńskiego „ABC” omówione zostały
zmiany, jakie zaszły w zabudowie miejskiej Kostrzyna w ciągu
XIX wieku, gdy zabudowę drewnianą zaczęły zastępować domy
murowane. Było to widoczne
wyraźnie na przykładzie kostrzyńskiego Rynku, a w szczególności na jego wschodniej
pierzei od obecnej kamienicy
nr. 1, należącej do rodziny Iwańskich, do kamienicy pod nr. 5,
należącej dziś do rodziny Klamrowskich. Sąsiadująca z nią od
północy kamienica z 1894 roku
należała wtedy już jako nr 1 do
ul. Pobiedziskiej. Jej właścicielem był znany działacz społeczny mistrz piekarniczy Kazimierz
Górski. W 1955 roku nastąpiła
zmiana nazwy ulicy na Mickiewicza, a po rozbudowie kamienicy przez nowych właścicieli
Elżbietę i Grzegorza Wiśniewskich w 1997 roku zmieniła swój
adres na Rynek 5a.

W roku 1939, przez wybuchem wojny, Weronika Płócieniak miała
własny sklep artykułów tytoniowych. Razem z nią mieszkała Pelagia Niklewiczowa, aktywna działaczka Stronnictwa Narodowego.
Przedostatni budynek północnej pierzei Rynku pod nr. 9 to jeden
z najpiękniejszych budynków Kostrzyna. Ta dwupiętrowa kamienica wzbogacona czerwoną klinkierową cegłą, sztukateriami,
ozdobnym balkonem, wyróżnia się blaszaną chorągiewką na
szczycie z datą powstania tego zabytku 1902. Powstała ona staraniem Mariana Dykierta, kostrzyńskiego kupca i restauratora,
a także działacza samorządowego. Pochodzący z powiatu gostyńskiego pod koniec XIX wieku wraz z żoną Teresą osiadł w Kostrzynie, gdzie zajął się szynkarstwem. Z prowadzenia restauracji
dorobił się sporego majątku, dzięki czemu mógł pobudować
w Rynku tę okazałą kamienicę wówczas z nr. 62. Jako jeden
z pierwszych mieszkańców miasta założył sobie telefon z nr. 15.
Zmarł wcześnie, w 1926 roku, a jego kamienica wraz z restauracją
została sprzedana Ludwikowi Sieińskiemu, również kupcowi –
restauratorowi. Oprócz restauracji prowadził on tu handel win,
skład kolonialny i delikatesy. Jego lokal cieszył się powodzeniem.
W nim odbywały się ważne posiedzenia Zarządu Miejskiego
z udziałem burmistrza Stefana Skrzypczaka, sekretarza Stanisława Matyska, Zygmunta Świerkowskiego, Kazimierza Haupy, Stanisława Janiszewskiego oraz Ludwika Sieińskiego. W latach okupacji wraz z żoną Bogusławą z domu Płócieniak i synami został on
wysiedlony przez Niemców, a jego lokal przejął policjant niemiecki. Już po wojnie w 1950 roku restaurację przekazano Gminnej
Spółdzielni w Kostrzynie, uruchomiając tu „Gospodę”, a w 1978
roku restaurację „Biesiada”, która od 1990 roku ponownie wróciła
do właścicieli. Po Tomaszu Sieińskim obecnie jej właścicielem jest
Wojciech Sieiński, który w odnowionym wnętrzu urządził galerię
dawnych fotografii Kostrzyna, cieszącą się dużym zainteresowaniem bywalców. Obydwie posesje z nr. 8 i nr. 9 należą obecnie do
rodziny Sieińskich.
Ostatnią posiadłością położoną na północnej pierzei Rynku kostrzyńskiego od nr. 6 do nr. 10 jest posesja należąca obecnie do
kupieckiej rodziny Róży i Krzysztofa Kowalskich. Jest do dość stary, parterowy budynek pokryty dachówką, ustawiony kalenicą do
ulicy. Na frontowej elewacji widnieją 3 okna od pomieszczeń
mieszkalnych oraz okno wystawowe od pomieszczenia handlowego, w którym przez wiele lat funkcjonował kiosk z gazetami.
Od sąsiada ze strony wschodniej dzieli ten dom kryta dachówką
brama wraz z małym lokalem. Od strony zachodniej dom ten
przylega do okazałej kamienicy z datą jej powstania w 1910 roku
na elewacji oraz literami DJ odnoszącymi się do pierwszego niemieckiego właściciela Daniela Jakoba z zawodu szklarza już przy
ul. Kościuszki 1 (dawnej Staropoznańskiej).
Najstarsza wiadomość o posesji w Rynku z nr. 10 pochodzi z książki
telefonicznej z 1916 roku, w której przedsiębiorca Stanisław Janiszewski poleca swoje usługi w dziedzinie maszyn rolniczych. Jego
firma w okresie II Rzeczypospolitej była znana jako fabryka i skład
maszyn rolniczych oraz warsztat reperacyjny wszelkich maszyn
i narzędzi. Telefon nr. 41. Ponadto Stanisław Janiszewski był znanym społecznikiem. W latach 30. wchodził w skład Zarządu Miejskiego w Kostrzynie, wspierał harcerstwo. Po wybuchu II wojny
światowej został aresztowany przez Niemców w październiku
1939 roku, a następnie potajemnie zamordowany 4 listopada w lesie w Węgierskiem wraz z dwoma innymi Polakami. Jego firmę
przejął jako komisaryczny zarządca miejscowy Niemiec Paul Huth.
Od 1945 roku tą posiadłością zarządzała córka Stanisława, Izabela
Janiszewska, która wyszła za mąż za Antoniego Hermanna, b. jeńca
Oflagu Woldenberg. Ich córka Teresa Hermann jako spadkobierczyni majątku w 1999 roku sprzedała wspomnianą posesję obecnym
właścicielom, wieloletnim mieszkańcom Kostrzyna.
W następnej kolejności przedstawiona zostanie krótka historia pozostałych posesji Rynku w Kostrzynie, od nr. 11 do nr. 19 z uwzględnieniem
uwag naszych Czytelników.

Północna pierzeja Rynku, 1938

Domy pod numerem 8 i 9, 1938

Zarząd Miejski Kostrzyna, 1938

Szyld firmy Janiszewski, 1940

Ilustracje: K. Matysek
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Kostrzyn
na kartach historii
770 lat Kostrzyna. Czy wiesz, że…
…na początku XIX stulecia nie istniał obowiązek szkolny? Współcześnie wydaje się to nie do pomyślenia, ale w dawnym Kostrzynie na 126 uczniów, mających możliwość uczenia się, do szkoły
chodziło zazwyczaj nie więcej niż 8. W związku z tym, że rok szkolny zbliża się wielkimi krokami, w sierpniowym wydaniu „Kostrzyńskiego ABC” przypominamy postać słynnego XIX-wiecznego działacza oświaty – Ewarysta Estkowskiego.
Ewaryst Estkowski urodził się w 1820 roku w Drzązgowie koło
Kostrzyna. Tam też obecnie znajduje się wzniesiony w 1928 roku
pomnik z kamienia polnego, upamiętniający tego pedagoga.
Warto wspomnieć, że w okresie porozbiorowym ważną rolę odgrywały przede wszystkim szkoły elementarne, gdzie młodzi
chłopcy zdobywali podstawowe umiejętności czytania i pisania.
Sam Estkowski w 1839 roku ukończył Seminarium Nauczycielskie
i niedługo potem rozpoczął pracę jako nauczyciel – najpierw
w Wojciechowie, potem w Poznaniu i Ostrowie. W 1848 roku wziął
udział w Wiośnie Ludów, działając jako komisarz, a następnie stając do walki.
Co szczególnie istotne, Estkowski, chcąc poprawić sytuację młodzieży w małych miastach i wsiach, założył pierwsze w Polsce
Towarzystwo Pedagogiczne. Wydawał książki (np. Elementarzyk
złożony wedle metody pisania i czytania) i publikował w takich czasopismach jak „Szkoła Polska”, „Szkółka dla dzieci” czy „Pismo dla
Nauczycieli Ludu Wiejskiego”. Z ciekawostek, które warto zapamiętać, Estkowski podczas podróży po Europie Zachodniej poznał takie wybitne postaci jak Lelewel, Lenartowicz czy Mickiewicz! Zwłaszcza znajomość z autorem znanych chyba każdemu
Dziadów i Pana Tadeusza robi wrażenie. Polski nauczyciel zmarł
w 1856 roku w uzdrowisku w Niemczech, mając zaledwie 36 lat.
Obecnie imię Ewarysta Estkowskiego nosi nie tylko Szkoła Podstawowa nr 1 w Kostrzynie, ale również szkoły m.in. w Poznaniu,
Ostrowie czy Łodzi.
Ewelina Bulewicz

Oprac. na podstawie: K. Matysek, Kostrzyński słownik biograficzny,
Kostrzyn 2011.
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Fot. domena publiczna

Ekoporadnik
Czytnik książek czy książka papierowa?
Wakacje to ten cudowny czas, kiedy nie tylko planujemy podróże, ale również chętnie
sięgamy po książkę lub ulubione czasopismo. W końcu zasłużony urlop czy przerwa
w szkole sprawiają, że o wiele łatwiej jest czytać dla przyjemności. Coraz częściej w tym
celu korzystamy z nowoczesnej elektroniki. W ostatnich latach popularnym rozwiązaniem dla moli książkowych stał się czytnik książek. Czy warto zainwestować w ten gadżet? Komu przyda się najbardziej? Czy zbliża się zmierzch papierowych książek? Co jest
bardziej ekologiczne? Zapraszam do lektury!
To zależy…
Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie postawione w tytule, bo u jednej osoby
czytnik książek sprawdzi się świetnie, a u drugiej nie sprawdzi się w ogóle. Z pewnością
ten nowoczesny gadżet poleciłabym tym, którzy czytają dużo, są na bieżąco z nowościami wydawniczymi, lubią czytać podczas podróży np. z domu do pracy czy szkoły, jeśli
korzystają ze środków komunikacji miejskiej. Niewątpliwie zaletą czytnika jest jego rozmiar. To małe urządzenie waży średnio około 200 gram, a jego pamięć może pomieścić
nawet kilka tysięcy książek. Można więc bez problemu wyjść z domu z urządzeniem, które mieści w sobie książki, których nigdy nie zdecydowalibyśmy się przeczytać w wersji
papierowej, bo zwyczajnie są za ciężkie. W porównaniu z tradycyjną książką czytnik wypada w tym przypadku zdecydowanie lepiej. Współczesne modele są często także wodoodporne, więc można śmiało zabrać je ze sobą na plażę bez obaw, że treść książki ulegnie
zniszczeniu.
Dla uczniów
Nie mówi się o tym zbyt często, a przecież czytnik książek to świetne narzędzie dla
uczniów. Wiele lektur szkolnych dostępnych jest bezpłatnie w domenie publicznej na
przykład na stronie biblioteki internetowej Wolne Lektury. Nie ma więc potrzeby specjalnie kupować bądź wypożyczać papierowych wersji szkolnych lektur, bo spora część
z nich dostępna jest za darmo. Przyjęło się również, że na czytnikach czyta się szybciej,
a samo urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby nie męczyło wzroku w takim stopniu
jak tablet czy ekran laptopa. W niektórych modelach dostępna jest opcja regulowania
jasności i barwy światła, więc korzystać bez szkody dla zdrowia można z czytnika e-booków nawet po zmroku. Ponadto elektroniczną książkę można bez problemu dostosować do własnych potrzeb: rozmiar i krój czcionki, marginesy, układ stron, zaznaczanie
wybranych fragmentów.
Produkcja
Kwestia ekologii także nie jest w tym wypadku taka oczywista, bo papierowe książki
i czasopisma wcale nie są takie złe. Mówi się, że do produkcji czytnika nie potrzeba ani
grama papieru, ale jednocześnie zapomina się, że czytnik również wymaga pewnych zasobów i czynności, jak chociażby regularne ładowanie urządzenia, jeśli czytamy dużo
i długo. Elektroniczna biblioteczka nigdy nie będzie też tak efektowna jak ta tradycyjna.
Wiele wydawnictw wydaje tak piękne książki, że samo ich kupowanie sprawia wiele
radości. Warto natomiast zaznaczyć, że e-booki są stosunkowo tańsze niż książki papierowe, a koszt czytnika książek równoważy się mniej więcej już po zakupie kilkunastu
e-booków. Istnieją nawet aplikacje, w których za określoną kwotę można wykupić abonament i czytać bez ograniczeń.
Kwestia prawna
Nie wolno też zapominać, że sytuacja książek elektronicznych w świetle prawa wygląda
zupełnie inaczej niż w przypadku tradycyjnych książek. E-booki bardzo często zawierają
tzw. znak wodny, który uniemożliwia bezprawne rozpowszechnianie i udostępnianie innym osobom ich treści. O ile książkę w formie tradycyjnej można pożyczyć koleżance,
sprzedać lub kopiować w ramach dozwolonego użytku osobistego, o tyle robienie tego
z książkami elektronicznymi jest nielegalne, o czym warto pamiętać.
Koniec książek w wersji papierowej?
Na pewno jeszcze nie. Po pierwsze dlatego, że wielu osobom czytnik książek jest zwyczajnie zbędny. Kupowanie tego urządzenia, aby bardzo rzadko z niego korzystać praktycznie mija się z celem i na pewno nie jest przejawem przyjaznego zachowania wobec
środowiska. Po drugie cały czas świetnie funkcjonują biblioteki, w których można wypożyczyć i cieszyć się lekturą nie tylko znanych powieści, ale również wielu wydawniczych
nowości. Wreszcie dla wielu czytanie oraz kolekcjonowanie papierowych książek przynosi wiele satysfakcji, z której nie warto rezygnować.
Ewelina Bulewicz
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Z życia
Emerytów
9 lipca br. w lokalu „Kostrzynianka” odbyło się pierwsze, po tak
długim okresie związanym z zagrożeniem koronawirusem, spotkanie członków PZERiI w Kostrzynie.
Frekwencja dopisała i stała się żywym dowodem na to, że kostrzyńscy emeryci stęsknili się za sobą i za normalnym życiem.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych z Burmistrzem na czele, kierownictwo OPS, Prezes
UKW oraz członków PZERiI z Kostrzyna, koła Iwno i Gułtowy. Życzenia złożone przez władze samorządowe zawierały wiele ciepłych słów, zdrowia, miłości i pomyślności.
Zarząd Związku składa serdeczne podziękowanie władzom samorządowym za dofinansowanie na złożoną ofertę w sprawie
przydzielenia dotacji do wyjazdu nad morze w sierpniu br.
Osobne podziękowanie przekazujemy kierownictwu OPS i pracownikom za pomoc i przygotowanie tego spotkania oraz jego
dofinansowanie.
Zarząd PZERiI w Kostrzynie

Fot. PZERiL

Dobra książka
biblioteka poleca i zaprasza
Edyta Kos-Jakubczak, Adam Jakubczak, Władcy wiatrów, Wydawnictwo Zona Zero.
Czy rodzina, która porzuciła wygodne życie na lądzie i przeprowadziła się na jacht, może być szczęśliwa? Edyta Kos-Jakubczak i Adam Jakubczak przez parę lat pracowali w korporacjach. Przenieśli się na morze kiedy ich
córka, Kalinka, miała dwa lata. Dorastała na pokładzie, a obecnie uczy się online za pośrednictwem Ośrodka
Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Jej rodzice w rzadkich chwilach gdy nie pływają, czarterują jachty i prowadzą rejsy komercyjne. Władcy wiatrów to dziennik nieprzerwanej rodzinnej żeglugi.
Laura McHugh, Rezydencja, Wydawnictwo Prószyński i S-ka.
Arrowood jest najwspanialszą rezydencją stojącą nad brzegiem Missisipi w południowej części stanu Iowa.
Przed dwudziestu laty zaginęły tu bliźniaczki, którymi opiekowała się ich starsza siostra Arden. Po zaginięciu
córek Arrowoodowie rozwodzą się i opuszczają tę okolicę. Gdy po śmierci ojca Arden otrzymuje w spadku
swój rodzinny dom, wraca do niego zdeterminowana by odkryć co przydarzyło się jej siostrom tamtego tragicznego lata. Jednak prawda może okazać się bardziej wstrząsająca, niż mogła to sobie wyobrazić…
Maciej Adamiec, Mój przyjaciel dron, Wydawnictwo Literatura.
Witek i Dawid poznają się w szpitalu. Zaprzyjaźniają się ze sobą , choć różni ich wszystko. Dzięki wypasionemu
dronowi niepełnosprawny introwertyk Dawid może zobaczyć trochę świata, a Witek wreszcie odetchnąć od
przykrej codzienności w najgorszej dzielnicy w mieście. Niestety – oprychy z półświatka upominają się o Witka. Ma rzekomo uregulować długi zmarłego ojca. Kiedy im się stawia, robi się niebezpiecznie. Dzięki dronowi
niemobilny Dawid może mu pomóc. Sensacyjna powieść o sile przyjaźni w nieprzyjaznym świecie (wiek 9+).
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Wieści
z biblioteki
Spotkania z książką
W okresie wakacyjnym w każdy czwartek przed południem w Stacji Książki organizowane są spotkania literackie dla dzieci. Głośne
czytanie dzieciom wzbogaca ich wyobraźnię, poszerza zasób
słów, uczy koncentracji i ćwiczy pamięć. Najmłodsi czytelnicy
wysłuchali opowiadań o strażaku, Kubusiu Puchatku i jego przyjaciołach ze Stumilowego Lasu, o pasikoniku, który potrzebował
pomocy oraz o przygodach słonika Elmera. Spotkania z książką
odbywały się także we wszystkich filiach Biblioteki Publicznej. Od
września Biblioteka Publiczna zaprasza dzieci na spotkania w ramach Klubu Małego Czytelnika. Ostatnie Literackie Przedpołudnie w Stacji Książki odbędzie się 26 sierpnia o godzinie 1100.
Małgorzata Kemnitz

Fot. A. Zalas

Koncert Letnich Przebojów czyli Plażing z Szydercami
21 lipca w ramach wakacyjnych spotkań z cyklu Malinowe Lato,
w Parku Miejskim w Kostrzynie odbył się koncert letnich przebojów w wydaniu kabaretowym, czyli Plażing z Szydercami. Na scenie wystąpiła grupa Klub Szyderców Bis, która znana jest
kostrzyńskiej publiczności z wcześniejszych koncertów m.in.
w czasie Literackich Andrzejek. Mieszkańcy wysłuchali znanych
letnich przebojów (np. Chałupy welcome to) oraz autorskich piosenek Szyderców.
Małgorzata Kemnitz

Fot. M. Kemnitz

Spektakle teatralne dla dzieci
Malinowe Lato zawitało w wakacje do Gwiazdowa i Trzeka. W ramach spotkań literackich Biblioteka Publiczna zaprosiła dzieci na
spektakle poświęcone wierszom Juliana Tuwima w wykonaniu
grupy teatralnej Art Bonsai. Dzieci dowiedziały się kim jest poeta,
kompozytor, jakie są cechy wiersza i czym jest abecadło. W organizację spotkania zaangażowały się także sołectwa, które zapewniły najmłodszym słodki poczęstunek.
Małgorzata Kemnitz

Fot. A. Wilczyńska
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Teatr uliczny
Tradycją Malinowego Lata są występy teatrów ulicznych. Tak było
i w tym roku. 1 sierpnia w Gminie Kostrzyn miały miejsce dwa
spektakle pod chmurką. Pierwszy w Kostrzynie, podczas festynu
charytatywnego, a drugi w Gułtowach. W roli głównej, pochodzący z Nowej Soli, teatr Terminus A Quo. W Kostrzynie artyści zaprezentowali zupełnie nową sztukę pod nazwą Mimośród Ziemi Oblatanej, którym uczcili, przypadającą w 2021 roku, 100. rocznicę
urodzin Stanisława Lema. Mieszkańcy Gułtów i okolic wzięli natomiast udział w znanym sprzed kilku lat spektaklu o Don Kichocie,
Kraina Ułudy.
Małgorzata Kemnitz
Fot. A. Zalas

Senioralne zgrupowanie
Biblioteka Publiczna w okresie wakacyjnym zadbała także o seniorów. W ramach Malinowego Lata odbyły się dwa spotkania
o charakterze plastycznym: plener rysunkowy i warsztaty decoupage oraz spotkanie z Marzeną Żurek, dietetykiem, edukatorem
żywieniowym, promotorką zdrowego żywienia i autorką książki
Dieta dorosłego człowieka.
Pani Marzena opowiedziała o prawidłowych i zdrowych połączeniach żywieniowych, o podstawowych zasadach, które każdy
człowiek powinien wcielić do swojego trybu odżywiania. Poradniki Marzeny Żurek Dieta dorosłego człowieka oraz Żywieniowe
przygody Tobiego, kotka psotliwego (skierowane dla dzieci) są dostępne w naszej bibliotece.
Małgorzata Kemnitz
Fot. A. Wilczyńska

Zmiana godzin pracy biblioteki
Informujemy, że od 1 września Biblioteka
Publiczna w Kostrzynie wraca do stałych
godzin otwarcia. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1800, a w soboty 900-1300.

Nieodpłatna pomoc prawna – zmiana
godzin pracy
Informujemy, że uległy zmianie dyżury
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.
Radcy prawni pełnią dyżury w Klubie Seniora w Bibliotece Publicznej w Kostrzynie
w dniach: poniedziałek w godzinach 13001700, wtorek i piątek w godzinach 800-1200,
środa i czwartek w godzinach 1400-1800.
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Prezentujemy ostatni komiks, który zajął trzecie miejsce w konkursie z okazji 770-lecia Kostrzyna na najciekawszy komiks przedstawiający przygody Rycerza Kostro. Autorem pracy jest Jakub Ptasik.

21

22

Rozmowa
na stronie
Ewelina Bulewicz: Kto tworzy Wyjdzie w Praniu?
Maja Sobczyńska: Wyjdzie w Praniu składa się z pięciu osób, ale z sześciu głównych instrumentów (jak na razie!): Mary Stachowiak – perkusja, Weronika Kujawa – bas, Dominika Knasiak – gitara, Ola Oses –
pianino i skrzypce oraz ja, Maja Sobczyńska – wokal.
EB: Skąd pomysł na taką nazwę zespołu?
MS: Pomysł narodził się spontanicznie. Stało się to przy okazji tremy
przed występem, którą próbowała załagodzić nasza koleżanka słowami: „Bez nerwów, wyjdzie w praniu”. Spodobało nam się to na tyle, że
bez zbędnych ustaleń przyjęliśmy tę nazwę na stałe.
EB: Jak zaczęła się ta muzyczna przygoda?
MS: Nie da się ukryć, że trzonem zespołu jest perkusja i wokal, co
niestety nie miało świetlanej przyszłości. Razem z Mary zaczęłyśmy
podróż ku spełnieniu naszego marzenia o zespole. Do naszej dwójki
dołączyła gitara, rok później bas, a od zimy 2020 roku pianino ze
skrzypcami. Całe szczęście, bo dogadujemy się muzycznie i nie tylko,
dlatego tak dobrze razem nam się tworzy.
EB: Debiutowaliście kawałkiem Sen zimowy, ale na żywo po raz pierwszy mieszkańcy usłyszeli Was podczas Festiwalu Kulinarnego, organizowanego w ramach projektu Malinowe Lato. Jak Wasze wrażenia po
występie przed publicznością?
MS: Występ na scenie był czymś kompletnie nie do opisania. To jest
wręcz euforia, a fakt, że ludzie przychodzą, słuchają i podoba im się to
co robimy – tylko motywuje do dalszego tworzenia. Zdecydowanie
scena to nasz żywioł, a ten występ pomógł nam to odkryć. Po zejściu
ze sceny trudno było nam uwierzyć, że to wydarzyło się naprawdę, że
robimy coś, co daje ludziom pozytywną energię, która później do nas
wraca. Zaprezentowaliśmy uczestnikom festiwalu premierowo swój
drugi autorski kawałek pt. Mniej Więcej. Cieszy się on niesamowicie
pozytywnym odbiorem, co bardzo nas cieszy.
EB: Podczas koncertu zaprezentowaliście na scenie ciekawą mieszankę gatunkową – od Krzysztofa Krawczyka po Happysad. W jakim repertuarze czujecie się najlepiej?
MS: Nie mamy konkretnego gatunku, do którego się ograniczamy,
a doskonałym tego przykładem był repertuar z Festiwalu Kulinarnego.
Z całą pewnością czujemy się lepiej w mocniejszych brzmieniach, dlatego ciekawym sposobem na modyfikacje istniejącego już utworu,
jest jego interpretacja na nasz własny sposób, którego nie potrafimy
przypisać do żadnego stylu muzycznego. Brzmi to skomplikowanie,
dlatego łatwiej wytłumaczyć to tak: instrumenty są naszymi narzędziami do przekazywania uczuć. Te dźwięki to nic innego jak nasze
emocje, dlatego tak bardzo czujemy to co robimy.
EB: Gdzie Czytelnicy „Kostrzyńskiego ABC” mogą zapoznać się z Waszą
twórczością i kiedy możemy spodziewać się Waszych kolejnych muzycznych nowości?
MS: Prowadzimy zespołowe konto na Instagramie, na który serdecznie zapraszamy (wyjdziewpraniu_). To właśnie tam wszelkie informacje o nowościach, planach, koncertach lądują w pierwszej kolejności.
Założyliśmy również kanał na YouTube, na którym można posłuchać
naszej pierwszej autorskiej piosenki, a jesienią zawita tam owoc naszej
aktualnej pracy. Słuchacze mogą tam spodziewać się nie tylko naszych kompozycji, ale również coverów.
EB: Jakie plany i marzenia ma zespół Wyjdzie w Praniu?
MS: Z całą pewnością występ w kostrzyńskim parku miejskim dał nam
ogromną motywację do działania oraz otworzył nam drzwi na nowe
możliwości. Akceptacja i siła, jaką otrzymaliśmy po występie, nie pozwoli nam zwolnić tempa w osiąganiu celów. Jednym z największych
na ten moment jest występ na Kurdeszu Kasztelańskim. A dalej? Czas
pokaże.

Z wokalistką zespołu Wyjdzie w Paniu, Mają Sobczyńską, o miłości do muzyki i początkach nowej przygody
rozmawiała Ewelina Bulewicz z Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Kostrzynie.

Fot. J. Janicka
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Kostrzyńskie
przysmaki

GRILLOWANY ŁOSOŚ Z WARZYWAMI
łosoś
cytryna
pieprz, sól
sezonowe warzywa: młode ziemniaki, fasolka, bób, szparagi
pomidorki koktajlowe
ulubione dodatki: orzechy, słonecznik, kiełki, ryż

DALGONA COFFEE
3 łyżki kawy rozpuszczalnej
3 łyżki cukru
3 łyżki wody
mleko

Łososia pokroić na kawałki (lub uszykować gotowe filety), skropić
sokiem z cytryny, natrzeć solą i pieprzem. Grillować z każdej strony kilka minut, zaczynając od strony ze skórką do dołu, aż mięso
przestanie być surowe i nabierze ładnego koloru. W międzyczasie
ugotować lub grillować warzywa, rozkroić pomidorki. Podawać
z ulubionymi dodatkami.

Popularna, prosta w przygotowaniu
kawa – także na deser: idealna na gorące, letnie dni. Kawę rozpuszczalną, cukier i gorącą wodę zmiksować ze sobą
mikserem, blenderem lub spieniaczem
do mleka na gęstą masę. Do szklanki
nalać zimne mleko – krowie lub roślinne, dodać drobne kostki lodu, na
wierzch nałożyć łyżką masę kawową.
Odczekać chwilę, aż kawa zacznie mieszać się z mlekiem.

Smacznego!
N.M.
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OGŁOSZENIA DROBNE
- Problemy z komputerem, internetem, zadzwoń 605 233 576,
vip-tech.pl
- Zamienię mieszkanie w Gułtowach
32m2 + garaż na większe, również
w Gułtowach, tel. 510 271 763
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Strażackie
wydarzenia
WIADOMOŚCI STRAŻACKIE Z GMINY KOSTRZYN
2 lipca – zabezpieczenie miejsca lądowania śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Iwnie; zabezpieczenie miejsca wypadku drogowego w Trzeku.
8 lipca – gaszenie pożaru samochodu osobowego na trasie S5 na
wysokości Trzeka.
9 lipca – usuwanie wiatrołomów w Kostrzynie.
12 lipca – pomoc ZRM w przeniesieniu chorego.
13 lipca – zabezpieczenie miejsca kolizji samochodu osobowego
z ciężarowym w Siedlcu na trasie DK92.
15 lipca – usuwanie owadów błonkoskrzydłych w Kostrzynie.
16 lipca – usuwanie gniazda owadów błonkoskrzydłych w Sannikach.
17 lipca – neutralizacja plamy ropopochodnej na trasie DK92 i na
ul. Żniwnej w Kostrzynie.
18 lipca – usuwanie gniazda owadów błonkoskrzydłych w Paczkowie.
19 lipca – pomoc w przeniesieniu chorego oraz zabezpieczenie
lądowiska LPR w Gwiazdowie.
21 lipca – zabezpieczenie miejsca kolizji samochodu osobowego
z ciężarowym w Siedlcu w Trzeku.
26 lipca – sprawdzenie powodu załączenia się monitoringu pożarowego w Trzeku.
30 lipca – usuwanie gniazda owadów błonkoskrzydłych w Kostrzynie.
31 lipca – usuwanie gniazda owadów błonkoskrzydłych w Kostrzynie.

21 lipca – na terenach po żwirowni w Sannikach
odbyły się ćwiczenia z zakresu budowy stanowisk zaopatrzenia w wodę – przetaczanie wody
na duże odległości. W ćwiczeniach brały udział
wszystkie 3 jednostki z gminy Kostrzyn oraz JRG
3 Poznań. Nad przebiegiem ćwiczeń czuwali dowódcy JRG 3 KM PSP w Poznaniu – mł. bryg. Piotr
Mądry oraz kpt. Rafał Kominowski. Celem ćwiczeń było sprawdzenie możliwości operacyjnych
sił i środków jednostek OSP z gminy Kostrzyn
w połączeniu z jednostką PSP. Obecni na ćwiczeniach byli Zastępca Komendanta Miejskiego PSP
w Poznaniu bryg. Grzegorz Banaszak, Zastępca
Burmistrza Gminy Kostrzyn Waldemar Biskupski
oraz Prezes Zarządu OMGZOSP RP dh Ryszard
Kubiak. Ćwiczenia zakończyły się podsumowaniem i grochówką oraz chrztem najmłodszych
druhem i druhów.

Ryszard Kubiak
Prezes ZOMGZOSP RP w Kostrzynie

Fot. OSP Kostrzyn

Byłeś z nami długo, a jednak za krótko...
Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy łączyli się
z nami w smutku, biorąc udział w ostatnim pożegnaniu kochanego męża, ojca, teścia, dziadka i pradziadka
Ś.P.
Aleksandra Frankowskiego
Za udział we mszy św., intencje mszalne, kwiaty, a także za
słowa wsparcia w tak trudnych dla nas chwilach
„Bóg zapłać”
Żona i Dzieci z rodzinami
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Więc chociaż jesteś gdzieś wśród gwiazd, wolna od wszelkich ziemskich trwóg, tutaj na zawsze zostaje Twój ślad, a wraz z nim tęsknota, rozpacz i ból.
Serdeczne podziękowania Rodzinie, Znajomym, Sąsiadom, Delegacjom, Zakładowi Krawieckiemu „Milena BIS”, Usługom pogrzebowym Izabela Czerniejewska oraz wszystkim, którzy łączyli się z nami w bólu i uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych oraz odprowadzili na ostatniej drodze Naszą ukochaną
mamę, żonę, teściową, babcię i córkę
Ś.P.
Alicję Boję
Dziękujemy za tak liczne przybycie, okazane wsparcie, wieńce,
kwiaty, zamówione msze. Pogrążeni w smutku
Synowie z Rodzinami oraz Mąż

Z kroniki
policyjnej
Nietrzeźwy kierujący.
16 lipca w Gułtowach zatrzymany został 27-letni mężczyzna, który prowadził samochód marki Renault w stanie nietrzeźwości wynoszącym 1,8 promila alkoholu we krwi.
Poszukiwany zatrzymany.
16 lipca na ul. Grunwaldzkiej, w trakcie przeprowadzonej interwencji
w związku ze spożywaniem alkoholu w miejscu publicznym, zatrzymany
został 52-letni mieszkaniec Kostrzyna. Po sprawdzeniu jego danych w policyjnych bazach okazało się, że jest poszukiwany celem doprowadzenia do
Zakładu Karnego do odbycia kary pozbawienia wolności.

Posiadał narkotyki.
23 lipca w Gwiazdowie zatrzymany został 35-letni mężczyzna, który poszukiwany był
przez policję do odbycia kary
pozbawienia wolności. Ponadto w miejscu jego zamieszkania ujawniono znaczną ilość narkotyków.

Zaginiony odnaleziony.
18 lipca na dworcu PKP funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei przeprowadzili interwencję dot. mężczyzny, który miał iść torowiskiem. Na miejscu
potwierdzili zgłoszenie, okazało się, że 35-letni mężczyzna samowolnie oddalił się z DPS w Strzałkowie i szedł torowiskiem przez ponad 40 km, aż
doszedł do Kostrzyna. Mężczyźnie udzielono pomocy.
Kradzież układu wydechowego.
W nocy 19/20 lipca z samochodu marki Renault Master skradziony został
element układu wydechowego. Właściciel straty oszacował na kilka tysięcy
złotych.
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Kronika
sportowa
Babskie Granie w Kostrzynie
24 lipca 2021 roku na boiskach przy kostrzyńskim Orliku odbył się turniej siatkówki
plażowej. W turnieju startowały same kobiety, które utworzyły dziewięć zespołów. Turniej prezentował wysoki poziom, a dzięki
wspaniałej pogodzie i atmosferze wszyscy
świetnie się bawili. Przedstawiamy klasyfikacje końcową całego turnieju: 1. Weronika
Piskorek (MVP)/Magda Madaj, 2. Jaśmina
Dymek/Magda Wesołek, 3. Ania Michalska/
Magda Dęba, 4. Iga Sroka/Maria Chudzinska, 5-6. Agnieszka Lipiecka/Jagoda Kaczmarek, 5-6. Konstancja Młodzianowska/Beata Fertsch, 7-8. Kasia Matysiak/Natalia Antkowiak, 7-8. Arleta Straszak-Nowicka/Izabela Szymańska, 9.Ania Pikosz /Roksana Raszewska.
W imieniu organizatorów zapraszamy na
kolejną odsłonę turnieju, zwycięzcom gratulujemy, a pozostałym uczestnikom życzymy powodzenia w przyszłym roku.

Fot. FB/ Babskie Granie

UM Kostrzyn

Mieszkańcy Gminy Kostrzyn Wicemistrzami Polski!
Reprezentacja Wielkopolski zajęła drugie miejsce w turnieju finałowym
Pucharu im. Kazimierza Górskiego, zostając wicemistrzem Polski. W wielkim
finale rozgrywanym w Plewiskach kadra po rzutach karnych uległa Dolnośląskiemu ZPN.
Podopieczni Arkadiusza Adacha w fazie grupowej pokonali najpierw Kujawsko-Pomorski ZPN 2:1, a następnie takim samym wynikiem Podkarpacki ZPN
i dzięki dobremu układowi rezultatów pozostałych spotkań, już
po dwóch kolejkach zapewnili
sobie prawo gry w wielkim finale.
W ostatnim spotkaniu grupowym
ulegli wprawdzie Mazowieckiemu ZPN 0:3, ale nie miało to już
wpływu na kolejność w grupie B.
W sobotę 4 lipca Wielkopolanie
o złoto zmierzyli się z Dolnośląskim ZPN. Przez długi czas utrzymywał się wynik remisowy.
Doszło do dogrywki, która nie
przyniosła zmiany rezultatu i o losach tytułu decydowały rzuty karne. Te lepiej wykonywali rywale
i to oni mogli cieszyć się ze złota.
Podium dopełnił Małopolski ZPN,
który w meczu o brąz pokonał
Mazowiecki ZPN 3:1.
Gminę Kostrzyn reprezentowało
dwóch zawodników: Milan Wojtaszek w roczniku 2008 oraz Wojciech Mońka
w roczniku 2007. Na co dzień chłopcy są zawodnikami Warty Poznań oraz
Lecha Poznań.
Życzymy dalszych sukcesów!

Fot. Wielkopolski ZPN

Wielkopolski ZPN/Agata Bilska
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Kostrzyński Klub Tenisowy triumfuje na kortach w Glince
Szlacheckiej
Od 24 do 26 lipca korty tenisowe w Glince Szlacheckiej po raz drugi tego lata gościły uczestników Ogólnopolskiego Turniej Klasyfikacyjnego o Puchar Burmistrza Gminy Kostrzyn. Tym razem
współzawodnictwo dotyczyło najmłodszej kategorii wiekowej,
tak zwanych Skrzatów, czyli dzieci 12-letnich i młodszych. W turnieju wzięło udział 19 dziewczynek i 13 chłopców, którzy przyjechali z Warszawy, Krakowa, Słupska, Torunia, Kalisza, Chodzieży,
Łodzi, Wrocławia i Poznania.
Turniej zakończył się ogromnym sukcesem reprezentantów organizatora, czyli Kostrzyńskiego Klubu Tenisowego, którzy zwyciężyli w grze pojedynczej wśród dziewczynek i chłopców. Zofia Musiołowska, która była rozstawiona z numerem trzy, bez utraty seta
przeszła przez całą drabinkę turniejową, we finale pokonując Lilly
Jędrzejak z Kaliskiego Klubu Sportowego Włókniarz 1925. Zaledwie dziesięcioletnia Lilly, która sama nie była rozstawiona, w drodze do finału wyeliminowała kolejno przeciwniczki rozstawione
z numerem dwa, cztery i pięć. Gra podwójna została wygrana
przez dwie zawodniczki z Warszawy, Annę Bochwic i Julię Koper.
Jednak na uwagę zasługuje ponownie reprezentantka gospodarzy Zofia Musiołowska, która ze swoją o trzy lata młodszą siostrą
Marceliną zajęła trzecie miejsce, ulegając dopiero w decydującym
supertiebreaku 8-10 rozstawionej z numerem jeden parze – Antoninie Snochowskiej z Torunia i Mai Sobiesiak z Wrocławia.
W turnieju chłopców zwyciężył rozstawiony z numerem jeden
mieszkaniec Gminy Kostrzyn – Sebastian Tejerina, który jest obecnie sklasyfikowany na 8. miejscu wśród Skrzatów. Sebastian przegrał zaledwie 5 gemów w drodze po zwycięstwo. We finale pokonał 6-2 6-0 reprezentanta Olimpii Poznań Emila Makiełę. Sebastian w parze z Emilem zwyciężyli również w grze podwójnej pokonując we finale Ignacego Rotko z Warszawianki i Artema Slinchenko z AZS Poznań.
Triumfatorzy dostali piękne statuetki oraz upominki promujące
Gminę Kostrzyn, ufundowane przez Burmistrza Gminy Kostrzyn.
Kostrzyński Klub Tenisowy liczy na to, że jeszcze wielokrotnie będzie organizatorem turniejów Polskiego Związku Tenisowego,
które ściągają do naszej gminy uczestników z wielu odległych zakątków Polski.

Fot. Kostrzyński Klub Tenisowy

Kostrzyński Klub Tenisowy

Zakład Komunalny w Kostrzynie zatrudni pracowników na stanowiska:
Konserwator maszynista przepompowni
Wymagania:
- wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne,
- uprawnienia na obsługę koparko-ładowarki,
- prawo jazdy (mile widziane uprawnienia na ciągnik z przyczepą),
- dodatkowo mile widziane uprawnienia elektryczne.
Konserwator maszynista wodociągu
Wymagania:
- wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne,
- prawo jazdy,
- uprawnienia elektryczne (urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym powyżej 1 kV).
Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert (CV zawierające informacje niezbędne dla celów rekrutacji, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie zawodowe) na adres: Zakład Komunalny, 62-025 Kostrzyn, ul. Poznańska 2,
tel. 061 8178239 lub e-mail: poczta@zkkostrzyn.pl.
Aplikacje odrzucone w procesie rekrutacji zostaną zniszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny po upływie 3 miesięcy.
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