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Słowem
wstępu

Fot. C. SzczepanikNatalia Majchrzak

Redaktor naczelna

Żyjemy w świecie audiowizualnym: codziennie mamy kontakt z niezliczoną ilo-

ścią bodźców, które oddziałują na zmysły słuchu i wzroku. Jednak zdaje się, że 

ten drugi ma dla nas większe znaczenie. Dlaczego? Bo podobno jeden obraz 

wart jest więcej niż tysiąc słów. A przynajmniej tak mówi stare chińskie przysło-

wie, choć niektóry twierdzą, że powiedzenie to skradziono od Henrika Ibsena, 

norweskiego dramatopisarza. Liczne badania pokazują, że nasz wzrok najpierw 

zatrzymuje się na ilustracji, a później przebiega do tekstu. Nie mam też złudzeń, 

że otwierając ten numer „Kostrzyńskiego ABC” najpierw dojrzeli Państwo pięk-

ne fotografi e poniżej, by dopiero po chwili przejść do tego krótkiego wstępu.

Wrzesień to miesiąc bardzo sugestywny wizualnie – z jednej strony mamy                  

w głowie jeszcze żywe obrazy dostrzeżone podczas urlopowych wojaży; z dru-

giej wszędzie widzimy biało-czerwone dowody na patriotyczny – i tragiczny – 

wydźwięk tych 30 dni. O tej drugiej stronie września mówimy zdecydowanie 

częściej, dlatego – nieco na przekór – zaczynamy tym razem „ABC” od pięknych, 

kolorowych i wyraźnie letnich jeszcze widoków. Oby zostały z nami (niestety już 

tylko w pamięci) jak najdłużej!

Fot. Monika N.

Fot. R. Nowak

Fot. M. Jadowska
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Kostrzyńskie 
aktualności

Fot. K. Matysek

Fot. K. Nowakowska

Fot. K. Matysek

Uczczono 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej

„Dnia 1 września roku pamiętnego” 1939 napadem Niemiec na Polskę rozpoczęła się II wojna 

światowa, która przyniosła cierpienie i miliony ofi ar. Jak co roku o godz. 1200 przed pomni-

kiem Walki i Męczeństwa, upamiętniającym pomordowanych mieszkańców Kostrzyna i oko-

lic, zebrali się licznie uczestnicy rocznicowych uroczystości: Burmistrz Szymon Matysek, Za-

stępca Burmistrza Waldemar Biskupski, Radni, przedstawiciele Stowarzyszeń oraz Organiza-

cji działających na terenie gminy Kostrzyn, dyrekcja szkół, nauczyciele, uczniowie, a także 

mieszkańcy.

Przybyłych powitał Burmistrz Gminy Kostrzyn Szymon Matysek. Odśpiewano hymn narodo-

wy, do wspólnej modlitwy zachęcił obecnych ks. dziekan Ireneusz Rachwalski. W hołdzie na-

szym bohaterom pierwszą wiązankę biało-czerwonych kwiatów złożyli pod pomnikiem bur-

mistrzowie wraz z proboszczami naszych parafi i, a następnie delegacje kombatantów, Sybi-

raków, radnych, także młodzieżowych, rzemiosła, straży pożarnych, szkół z miasta i gminy, 

Biblioteki Publicznej i innych organizacji. Godnie prezentowały się poczty sztandarowe Ko-

strzyna, Ochotniczych Straży Pożarnych, Rady Rzemiosła, Kombatantów i Szkół Podstawo-

wych z miasta i gminy. Oprawę uroczystości wzbogacały biało-czerwone fl agi oraz fl agi Soli-

darności z okazji 42-lecia jej powstania.

Ks. Ireneusz Rachwalski nowym proboszczem parafi i farnej w Kostrzynie

Od 1 września br. posługę proboszcza w parafi i pw. św. Piotra i Pawła w Kostrzynie pełni        

ks. Ireneusz Rachwalski, dziekan dekanatu kostrzyńskiego. Uroczyste wprowadzenie nowe-

go rządcy parafi i miało miejsce 5 września podczas niedzielnej mszy świętej o godz. 1200. 

Dotychczasowy proboszcz, ks. Piotr Lidwin, pożegnał się z wiernymi parafi anami w czasie 

niedzielnej, wieczornej mszy świętej 29 sierpnia oraz w trakcie uroczystości po jej zakończe-

niu. W ostatnim dniu pobytu w Kostrzynie ks. Piotr Lidwin spotkał się w ratuszu z Burmi-

strzem Szymonem Matyskiem i Zastępcą Burmistrza Waldemarem Biskupskim, którzy po-

dziękowali mu za 3-letnią współpracę i życzyli powodzenia na nowej posłudze w parafi i Mi-

chorzewo.

Nadszedł czas pielgrzymowania

Przełom sierpnia i września to czas licznych pielgrzymek, m.in. z okazji odpustu Matki Bożej 

Pocieszenia w Grodziszczku w dekanacie kostrzyńskim. W niedzielę 5 września o godz. 700 

wyruszyła z Kostrzyna tradycyjna pielgrzymka do Tulec, a w niedzielę 19 września udali się 

pielgrzymi kostrzyńscy do sanktuarium Matki Bożej w Dąbrówce Kościelnej, gdzie o godz. 600 

rano odbyła się msza święta dla uczestników pielgrzymki z Kostrzyna. 18 września wyjechał 

autokar z Kostrzyna do Częstochowy na „Męskie oblężenie Jasnej Góry”.

Nowy rozkład jazdy pociągów PKP

Na stacji kolejowej w Kostrzynie wywieszony został nowy, obowiązujący od 29 sierpnia roz-

kład jazdy. Wynika z niego, że zwiększyła się liczba kursujących pociągów z Konina przez 

Kostrzyn do Poznania oraz wyjeżdżających z Poznania w godzinach popołudniowych i dalej 

przez Kostrzyn do Konina. Dotychczasowe kursy pociągów bez większych zmian.

Zmiany w sieci kostrzyńskich marketów

W czerwcu br. uruchomiony został w naszym mieście nowy market DINO na osiedlu przy      

ul. Kórnickiej, z którego z pewnością skorzystają także mieszkańcy Wróblewa i Ignacewa. Od 

lipca przestał działać market TESCO przy ul. Warszawskiej. Zastąpił go od września market 

sieci NETTO. W minionych miesiącach otwarte zostały także markety w okolicznych wsiach: 

Gułtowach, Paczkowie, Siekierkach Wielkich.

Kawiarenka jak na poznańskim Starym Rynku

Kostrzyn doczekał się kawiarenki, zajmującej częściowo chodnik przy posesji Rynek nr 16 

obok Bramy Cechowej. Sądzimy, że podobnie jak w Poznaniu kostrzyniacy zechcą pić kawę 

na świeżym powietrzu i obserwować ruch na naszej starówce!
Kazimierz Matysek

Fot. K. Matysek

Fot. K. Nowakowska
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Wiadomości  
gminne

Fot. Zakład Komunalny

Umowa na budowę kanalizacji w Siekierkach 

podpisana!

2 września 2021 roku podpisana została umowa 

pomiędzy Zakładem Komunalnym w Kostrzynie, 

reprezentowanym przez Zbigniewa Zastrożnego 

– Zastępcę Dyrektora, a Zakładem Instalacyjno-

-Budowlanym z Lwówka, reprezentowanym przez 

właściciela Mateusza Maćkowiaka, na realizację 

zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Siekier-

kach Wielkich”. W podpisaniu umowy uczestniczy-

li również Burmistrz Szymon Matysek, Zastępca 

Burmistrza Waldemar Biskupski i Sołtys Siekierek 

Włodzimierz Musielak.

Inwestycja obejmuje wykonanie kanalizacji sani-

tarnej wraz z przyłączami na ulicach: Sosnowa, 

Wierzbowa, Brzozowa, Klonowa, Akacjowa, Kasz-

tanowa, Świerkowa, Dębowa, Lipowa i Bukowa. 

Łącznie powstaną 3 kilometry sieci kanalizacyjnej 

i podłączonych zostanie ponad 260 nieruchomo-

ści! Koszt inwestycji to 4 303 001 złotych brutto. 

Zadanie dofi nansowane jest ze środków Rządo-

wego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Urząd Miej-

ski w Kostrzynie otrzymał 4 miliony złotych dofi -

nansowania na realizację kanalizacji sanitarnej     

w Siekierkach. Termin realizacji zaplanowany jest 

na lata 2022 i 2023. Odtworzenie dróg po inwe-

stycji gmina Kostrzyn planuje wykonać w formie 

nakładki asfaltowej.

Wartość realizacji powyższego etapu kanalizacji 

sanitarnej w Siekierkach umożliwia rozszerzenie 

zakresu tej inwestycji o kolejne osiedle. Kolejny 

etap będzie obejmował ulice Łąkową, Długą, 

Krótką oraz ulice przyległe. Zgodnie z ustaleniami 

z Mieszkańcami tego obszaru, szczegółowy       

harmonogram doprecyzowany zostanie przez Za-

kład Komunalny w Kostrzynie w ciągu dwóch naj-

bliższych miesięcy i wówczas przekazane będą 

dokładne informacje.
UM Kostrzyn
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Fot. Ł. Szał

Fot. Ł. Szał

Fot. M. Matuszewski

Fot. Ł. Szał

Połączenie Osiedla Grunwaldzkiego i Strumiany Południe!

Odcinek między osiedlami jest gotowy do przyjęcia ruchu lokal-

nego. Gmina Kostrzyn realizuje największą inwestycję w historii 

gminy pt.: „Budowa układu drogowego w rejonie ulic Grunwaldz-

kiej, Średzkiej i Powstańców Wlkp. w Kostrzynie (drogi powiatowe 

w granicach miasta) wraz z tunelem pod torowiskiem linii kolejo-

wej E20 relacji Poznań-Warszawa”. Spełniamy marzenie pokoleń!
UM Kostrzyn

Rusza budowa ulic Słonecznej i Miklaszewskiego

W czwartek 9 września została podpisana umowa na realizację 

zadania: „Przebudowa ulic Słonecznej i Miklaszewskiego w Ko-

strzynie”. W wyniku przetargu złożonych zostało sześć ofert na 

realizację tego zadania. Najkorzystniejszą złożyła fi rma PERFECTA 

Robert Gąsiorek z siedzibą w Komornikach. Wartość inwestycji to 

587 500 złotych. Inwestycja zostanie zrealizowana w ciągu maksy-

malnie ośmiu miesięcy od dnia podpisania umowy. Zadanie reali-

zowane jest z wniosku Radnego Artura Wojciechowskiego.
UM Kostrzyn

W 101. rocznicę utworzenia 26. Pułku Ułanów Wielkopolskich

W niedzielę 22 sierpnia 2021 roku w Iwnie odbyło się spotkanie Ro-

dzin Pułkowych z okazji 42. Święta Pułkowego 26. Pułku Ułanów 

Wielkopolskich. Tradycyjnie rozpoczęto od mszy świętej w intencji 

ułanów i ich rodzin w kościele w Iwnie, a po mszy nastąpiło złożenie 

kwiatów w kaplicy grobowej hr. Mielżyńskich. Następnie rozpoczęto 

ofi cjalne obchody uroczystości, a przybyłe delegacje (w tym delega-

cja kostrzyńskich samorządowców, w składzie: Waldemar Biskupski 

– Zastępca Burmistrza Gminy Kostrzyn, Grzegorz Banaszak –             

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn, Przemysław Kubiak 

– Wiceprzewodniczący Rady, Szymon Nadolny – Wiceprzewodniczą-

cy Rady) złożyły wiązanki kwiatów przed tablicą twórcy pułku                

hr. Ignacego Mielżyńskiego. Później uczestnicy spotkania wysłuchali 

prelekcji historycznej Kazimierza Matyska oraz obejrzeli fi lm pt. Wiel-

kopolanie nad Wisłą. Spotkanie zwieńczył koncert chóru „Złota Je-

sień” oraz zwiedzanie Stadniny Koni Iwno. Organizatorem spotkania 

były koła rodzin 26. Pułku Ułanów i Nowogródzkiej Brygady Kawalerii 

przy wsparciu Gminy Kostrzyn oraz Stadniny Koni Iwno.
Łukasz Szał 

Awans zawodowy nauczycieli

31 sierpnia 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Kostrzynie Zastępca 

Burmistrza Gminy Kostrzyn Waldemar Biskupski oraz Kierownik 

Wydziału Oświaty, Promocji i Sportu Paulina Bankiewicz wręczyli 

nauczycielom, którzy uczą w szkołach na terenie naszej gminy, 

akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

Egzamin na ten stopień awansu zawodowego zdały Panie: Kata-

rzyna Markiewicz – Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa   

w Czerlejnie, Karolina Graczyk – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Rady 

Europy w Kostrzynie, Kinga Głowacka-Foltyniak – Szkoła Podsta-

wowa Nr 1 im. Ewarysta Estkowskiego w Kostrzynie, Urszula Ro-

dak – Szkoła Podstawowa im. Pauliny i Augusta Wilkońskich            

w Siekierkach Wielkich.

Podczas spotkanie gratulacje otrzymały również nauczycielki, 

które w tym roku uzyskały tytuł zawodowy nauczyciela dyplomo-

wanego: Beata Goździak – Przedszkole Nr 1 w Kostrzynie, Anna 

Czyż – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Ewarysta Estkowskiego w Ko-

strzynie, Małgorzata Matyjaszczyk – Szkoła Podstawowa Nr 1      

im. Ewarysta Estkowskiego w Kostrzynie.
UM Kostrzyn
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Fot. UM Kostrzyn

Fot. UM Kostrzyn

Fot. UM Kostrzyn

Fot. UM Kostrzyn

Nowe sołectwo Ługowiny z nowym Sołtysem!

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w wyniku podziału Sołectwa 

Węgierskie utworzone zostały dwa sołectwa: Węgierskie i Ługo-

winy. W związku z tymi zmianami zgodnie z Zarządzeniem Burmi-

strza Gminy Kostrzyn we wtorek 7 września 2021 roku odbyły się 

tam wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej. W sołectwie Ługowiny Sołty-

sem został Jakub Witkowski. Członkami Rady Sołeckiej wybrano: 

Małgorzatę Jurę, Agnieszkę Guzy i Ewę Hernes. Gratulujemy!
UM Kostrzyn

Węgierskie z nowym Sołtysem!

W środę 8 września 2021 roku odbyły się wybory Sołtysa i Rady 

Sołeckiej Sołectwa Węgierskie. Sołtysem Sołectwa Węgierskie zo-

stał Zbigniew Bukowski. Członkami Rady Sołeckiej wybrano: Pa-

trycję Rutkowską-Migdałek, Annę Ostańską oraz Krzysztofa Mni-

cha. Gratulujemy!
UM Kostrzyn

Bożena Agacińska ponownie Sołtysem Glinki!

W piątek 3 września 2021 roku miało miejsce zebranie wiejskie 

Sołectwa Glinka, w wyniku którego utworzone zostały dwa nowe 

sołectwa: Glinka i Buszkówiec. W związku z tymi zmianami zgod-

nie z Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kostrzyn odbyły się wybo-

ry Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Glinka. Sołtysem została Bo-

żena Agacińska. Członkami Rady Sołeckiej wybrano: Agnieszkę 

Nowak, Grażynę Łuczak i Przemysława Konefelda. Gratulujemy!
UM Kostrzyn

Nowo powstałe sołectwo Buszkówiec wybrało Sołtysa!

W poniedziałek 6 września 2021 roku po raz pierwszy odbyły się 

wybory na Sołtysa i do Rady Sołeckiej w nowym Sołectwie Busz-

kówiec. Sołtysem Sołectwa Buszkówiec została Ewa Michalak. 

Członkami Rady Sołeckiej wybrano: Ryszarda Romanowskiego, 

Hannę Piechnicką, Karolinę Kucznerowicz i Annę Szymczak.      

Gratulujemy!
UM Kostrzyn
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   Wykaz  lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz lokatorów

Przeznacza się do zbycia na rzecz lokatorów nieruchomości lokalowe zlokalizowane pod adresami:

1. Kostrzyn, ul. Słowackiego 1/7

2. Kostrzyn, ul. Słowackiego 20/1

3. Kostrzyn, ul. Partyzantów 1/11

4. Kostrzyn, ul. Andrzejewo 18/3
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Rekrutacja do żłobków

W ramach Projektu pt.: „Żłobki samorządowe w Kostrzynie i Siekierkach szansą na aktywność zawodową 

rodziców” realizowanego przez Gminę Kostrzyn w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-

jewództwa Wielkopolskiego, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawo-

dowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1 Wspar-

cie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, na 

stronie www.kostrzyn.wlkp.pl ogłoszona została rekrutacja:

- osób zainteresowanych udziałem w Projekcie tj. rodziców doświadczający trudności na rynku pracy        

z powodu opieki nad dzieckiem do lat 3 (termin składania dokumentów: od 1 października 2021 roku),

- osób zainteresowanych pracą w żłobach na stanowisku: dyrektor zespołu żłobków, opiekun, woźny 

(termin składania dokumentów: do 1 października 2021 roku).
UM Kostrzyn

Termin płatności: cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy 

przenoszącej własność nieruchomości.

Informacje dodatkowe: cena nieruchomości nie zawiera podatku VAT. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne 

i sądowe, których wysokość określi notariusz. Na nabywcy spoczywa obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości 

wynikający z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) lub  

w przypadku użytków rolnych obowiązek podatkowy w podatku rolnym wynikający z ustawy z dnia 15 listopada               

1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333). Wyznacza się termin 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu 

do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34      

ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Osoby, którym przysługuje roszczenie do nabycia ww. nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 

o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, a także poprzedni właściciele prawa własności do tych nieru-

chomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku oraz ich spadkobiercy korzystają z pierwszeństwa w nabyciu tych nierucho-

mości pod warunkiem, iż złożą wniosek o ich nabycie w terminie do dnia 28 października 2021 roku.

5. Kostrzyn, ul. Kościelna 11/1
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Jubileusz par małżeńskich w „Kostrzyniance”

W środę 8 września w Sali „Kostrzynianka” w Miejsko-Gminnym 

Ośrodku Kultury odbyła się uroczystość wręczenia medali za dłu-

goletnie pożycie małżeńskie, przyznane przez Prezydenta Rze-

czypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę dla par małżeńskich, które 

w tym roku (oraz w roku ubiegłym) świętowały 50. rocznicę ślubu. 

Medale oraz dyplomy wręczali Burmistrz Gminy Kostrzyn Szymon 

Matysek, Zastępca Burmistrza Waldemar Biskupski oraz Sekretarz 

Agnieszka Piasecka. Uroczystość była okazją do rozmów przy cie-

płym posiłku oraz kawie i ciastku. Spotkanie uświetnił występ 

młodej wokalistki z Kostrzyna – Martyny Kaczmarek, która zapre-

zentowała jubilatom przeboje Abby oraz Anny Jantar. Jubileusz 

50-lecia związku małżeńskiego w Gminie Kostrzyn obchodzili: 

Zenon i Halina Antkowiak, Zygmunt i Krystyna Dura, Stanisław        

i Alicja Garczyk, Ryszard i Regina Grzyb, Janusz i Aurela Habdas, 

Stanisław i Teresa Jachnik, Andrzej i Maria Kaczmarek, Józef i Zofi a 

Karolczak, Jan i Teresa Krakowscy, Lech i Irena Kruś, Jan i Teresa 

Kukla, Edward i Kazimiera Matela, Bogdan i Anna Matuszak, Jerzy 

i Krystyna Olszewscy, Bogumił i Maria Pelczyk, Izydor i Stanisława 

Prządak, Kazimierz i Teresa Przybylscy, Bonifacy i Maria Ratajczak, 

Jerzy i Danuta Szypulińscy, Zenon i Teresa Szypulińscy, Józef             

i Anna Ubysz, Władysław i Sabina Waleryszak, Zygmunt i Wanda 

Weszka, Leszek i Bożena Witkowscy, Bogusław i Barbara Woźniak, 

Władysław i Maria Woźniak. Redakcja pragnie złożyć serdeczne 

gratulacje dla par małżeńskich z 50-letnim stażem z naszej gminy.

Łukasz Szał

41. rocznica 

Porozumień Sierpniowych

31 sierpnia symbolicznie obchodzi-

my rocznicę Porozumień Sierpnio-

wych, podpisanych między rządem 

PRL a komitetami strajkowymi, które 

w konsekwencji kończyły serię straj-

ków (tzw. sierpień ‘80) i m.in. dopro-

wadziły do zarejestrowania NSZZ „So-

lidarność”.

Z tej okazji na ulicach naszego miasta 

w towarzystwie biało-czerwonych 

fl ag pojawiły się białe fl agi z czerwo-

nym napisem „Solidarność”, a na pla-

cu im. Adama Mickiewicza w Pozna-

niu pod pomnikiem Poznańskiego 

Czerwca 1956 została złożona przez 

delegację samorządu kostrzyńskie-

go, reprezentowaną przez Burmistrza 

Gminy Kostrzyn Szymona Matyska, 

Zastępcę Burmistrza Waldemara Bi-

skupskiego oraz Przewodniczącego 

Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn Grze-

gorza Banaszaka, wiązanka kwiatów.

Łukasz Szał

Fot. M. Majewski

Fot. A. Bilska
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Z teki regionalisty

Kazimierz Matysek
o historii

KIEDY KOSTRZYN Z ZABUDOWY DREWNIANEJ 
STAŁ SIĘ MIASTEM MUROWANYM?

CZĘŚĆ III

Trzecia z rzędu pierzeja Rynku w Kostrzynie, obejmująca domy               

i kamienice z XIX i XX wieku ma równie jak poprzednie strony 

dawnego placu targowego interesującą historię, odnoszącą się 

do posesji od nr. 11 do nr. 14. Z planu miasta Kostrzyna z lat 1828-

1829 wynika, że ¾ tej strony było już zabudowane. Najstarszy 

widok dwóch pierwszych kamienic tej części Rynku zachował się 

na 4-obrazkowej pocztówce z napisem „Gruss aus Kostsehn” z ok. 

1902 roku. Widać na niej narożnikową kamienicę piętrową z pła-

skim dachem. Jako posesja nr 11 była ona własnością Antoniego 

Nowickiego – starszego cechu szewców i działacza społecznego, 

pochodzącego z dawnej kostrzyńskiej rodziny oraz jego żony 

Agnieszki. Frontem dom ten przylegał do Rynku, a od strony pół-

nocnej do ulicy Staropoznańskiej (dziś Kościuszki). Z Rynku 

wchodziło się po schodach do warsztatu i sklepu szewskiego 

oraz magazynu wszelkiego obuwia, należącego do właścicieli 

domu. Obok przez wiele lat czynny był zakład fryzjerki Ludwika 

Wilczyńskiego. W kamienicy Nowickich (co widać na fotografi i) 

urządzany był ołtarz w czasie procesji Bożego Ciała. Starszy syn 

rodziny Nowickich, Czesław Nowicki, jako żołnierz 1 Pułku Strzel-

ców Wielkopolskich poległ na froncie litewsko-białoruskim            

w 1920 roku, a drugi z synów Antoniego, Edward Nowicki, za 

działalność w konspiracji antyhitlerowskiej został ścięty na gilo-

tynie we Wrocławiu. Jedna z 3 córek – Marta z męża Etterowa – 

była nauczycielką w Kostrzynie. Krótko przed II wojną światową 

kamienica Nowickich została sprzedana Romanowi i Małgorzacie 

Tomaszewskim, a w czasach współczesnych stała się własnością 

Gminnej Spółdzielni. Posesja nr 11 była oddzielona od następne-

go domu z nr. 12 przerwą szerokości 

bramy wjazdowej, którą z czasem są-

siad zabudował. Drugi z widocznych na 

pocztówce z 1902 roku domów był pię-

trową kamienicą z nr. 12, krytą czerwo-

ną dachówką, i był postawiony kaleni-

cą do Rynku. Między oknami piętra na 

białym tle widniał napis „HOTEL BER-

LIN”, a poniżej, wzdłuż całego domu, 

też na białym tle tekst: „Restaurant 

FRANCISZEK RAJEWSKI Restauracja”, 

mówiący o tym kto jest właścicielem 

tego obiektu. Lokal ten reklamował się 

nie tylko jako restauracja czy hotel, ale 

także jako zajazd czy dom zajezdny ze 

stajniami i miejscem dla wozów, bry-

czek itp. W czasie Powstania Wielkopol-

skiego na domu tym zawisły polskie 

sztandary narodowe. 20 października 

1939 roku z podwórza tej posiadłości 

wyprowadzano na Rynek skazanych na 

egzekucję Polaków.

Artykuł mógł powstać dzięki pomo-

cy potomków rodzin dawnych 

mieszkańców tej części Kostrzyna,    

a zwłaszcza dzięki pomocy Grażyny 

Sarnowskiej z Warszawy, wnuczki 

Marii i Romana Tomaszewskich,           

a także dzięki osobistym wspomnie-

niom Bogusława Wilczyńskiego, pa-

miętającego dawnych mieszkańców 

tej części naszego grodu. Dużą po-

mocą służyły zachowane w zbiorach 

Izby Muzealnej Ziemi Kostrzyńskiej 

fotografi e i pocztówki z kolekcji au-

tora. Niech pamięć o bogatej prze-

szłości naszego miasta i ludziach, 

którzy jej własnym trudem budowa-

li, stanie się chlubą dla współcze-

snych pokoleń kostrzyniaków.

Widok na Rynek – skrzyżowanie z ulicą Poznańską 
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Ilustracje: K. Matysek

Na początku 1939 roku rodzina Franciszka Rajewskiego liczyła       

2 synów: Maksymiliana (został lekarzem) i Mariana (został peda-

gogiem) oraz 3 córki: Teres ę, Kazimierę (została zakonnicą) i Jani-

nę. W ich budynku był czynny sklep i warsztat rowerów, prowa-

dzony przez Tadeusza Garbatowskiego wraz z żoną Teresą. Funk-

cjonował też warsztat krawiecki braci Orsztynowiczów.

Kolejna posesja w zachodniej pierzei kostrzyńskiego Rynku nosi 

nr 13. Około 1900 roku w parterowym domku, prawdopodobnie 

zbudowanym z muru pruskiego i krytego papą, miał swą posia-

dłość kupiec niemiecki Bruno Mettulke, który odsprzedał ją swe-

mu rodakowi Otto Bartschowi. Korzystne położenie domu fron-

tem do Rynku sprawiło, że otworzył on w nim oberżę, umieszcza-

jąc na jego ścianie dwujęzyczny szyld z napisem: „Gasthaus. Obe-

rża. Otto Bartsh”. Po pewnym czasie ten ambitny przedsiębiorca 

postanowił rozebrać ów lichy domek, a w jego miejsce pobudo-

wać około 1907 roku piętrową kamienicę z nadstawką większą       

i ładniejszą niż jego polscy sąsiedzi. Dwa duże okna wystawowe     

i szeroka brama zachęcały, by uruchomić w niej restaurację i sklep 

artykułów spożywczych. Restauracja Bartsha była jedną z więk-

szych wśród 12 kostrzyńskich oberży. Działała ona z powodze-

niem także w czasach polskich aż do końca życia właściciela            

w 1937 roku. Wówczas jego syn Erich Bartsh wynajął ją polskiemu 

kupcowi Zygmuntowi Wojciechowskiemu, który zamieszkał w tej 

kamienicy wraz z rodziną: synem Aleksandrem i córką Marią,    

uruchamiając także sklep spożywczy i drogerię. Wcześniej w tej 

obszernej kamienicy zamieszkała rodzina mistrza fryzjerskiego 

Ludwika Wilczyńskiego, a na piętrze otworzył swój zakład popu-

larny fotograf kostrzyński Tadeusz Kaczkowski. Dobrze wyposa-

żony warsztat ślusarski Otto Bartsha w podwórzu tej posesji zo-

stał wynajęty przez jego syna Ericha, który wyjechał do Wrocła-

wia, mistrzowi w swym zawodzie Kazimierzowi Wilczyńskiemu. 

Na przełomie 1938 i 1939 roku spadkobiercy tej kamienicy, rodzi-

na Bartshów, sprzedali swą posiadłość kostrzyńskiej rodzinie Jana 

i Heleny Gołębiewskich, zajmującej się wynajmowaniem samo-

chodów. W latach okupacji hitlerowskiej rodzina ta została wysie-

dlona z Kostrzyna, by po powrocie wrócić na swoje. Ciekawostką 

jest fakt, że pod koniec wojny od stycznia 1945 na piętrze tej ka-

mienicy, w pokoju z balkonem, miał swą siedzibę rosyjski Komen-

dant Wojenny Miasta Kostrzyna major Kirijenko. Przez wiele lat 

budynek ten kojarzył się mieszkańcom naszego miasta z restaura-

cją „Gwarna”, należącą do Gminnej Spółdzielni. Obecnie właścicie-

lem kamienicy Rynek 13 jest rodzina Szkudlarków.

Ostatnim z czterech domów zachodniej pierzei Rynku w Kostrzy-

nie od nr. 11 do nr. 14 był stary dom rodziny Buśków bez dobudo-

wanej później części piętrowej od strony ulicy Poznańskiej, noszą-

cy nr 14. Ten parterowy budynek kryty dachówką był postawiony 

frontem do Rynku, a bokiem do ulicy. Pierwszym jego właścicie-

lem był kupiec żydowski Paul Lewin, którego szyld widniał na 

rogu domu, co widać na starych pocztówkach. Przed rokiem 1900 

kupił tą posesję pochodzący z Wielenia policjant pruski Wiktor 

Buśko, którego żona Florentyna z domu Ginter obdarzyła sze-

ściorgiem dzieci. Ich córka Eleonora należała do pierwszych wy-

dawców widokówek Kostrzyna, jej bracia Leon i Zygfryd Buśko 

zginęli bohatersko w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku. 

Najstarsza z córek Małgorzata, która wyszła za mąż za Romana To-

maszewskiego, prowadziła w domu rodzinnym aż do czasów po-

wojennych sklep odzieżowy i bławatny. Jej mąż, powstaniec   

wielkopolski i patriota, został zamordowany przez Niemców          

w 1939 roku. W połowie lat osiemdziesiątych rodzina sprzedała 

swą posiadłość, na miejscu której NFOZ pobudował w 1987 roku 

piętrowy obiekt apteki społecznej, która po roku 1990 została 

sprywatyzowana. Dziś mieści się w tym budynku apteka „Rodzin-

na”, należąca do Teresy i Józefa Chojeńskich. Nowoczesna sylwet-

ka budynku apteki, krytego czerwoną dachówką z nadstawkami, 

wypełniła trafnie linię zabudowy zachodniej pierzei kostrzyńskie-

go Rynku, będącego chlubą naszego 770-letniego miasta.

Kamienica nr 13

Kamienica nr 12

Kamienica nr 11 (w głębi)
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Kostrzyn
na kartach historii

Fot. Kostrzyn i okolice na dawnych 

pocztówkach, s. 108.

770 lat Kostrzyna. Czy wiesz, że…

...hrabia Ignacy Mielżyński był wielkim miłośnikiem koni? Właści-

ciel Pałacu w Iwnie założył w 1916 roku stajnię wyścigową, inwe-

stując w stado koni pełnej krwi angielskiej. Hrabia Mielżyński był 

znany również z organizacji polowań oraz konkursów psów my-

śliwskich. Podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku Miel-

żyński wyposażył częściowo w konie z iwieńskiej stadniny            

215. Ochotniczy Pułk Jazdy Wielkopolskiej, odnosząc zwycięstwo          

w bitwie pod Brodnicą. Po śmierci hrabiego w 1938 roku utworzo-

no kilka lat później Państwową Stadninę Koni w Iwnie, z którą 

przez wiele lat był związany Henryk Helak. Od 1971 roku w maju 

odbywają się tam zawody o „Błękitną Wstęgę Wielkopolski”. Czy-

telników „Kostrzyńskiego ABC” zachęcamy do odwiedzin nie tylko 

słynnej Stadniny, ale całego kompleksu pałacowo-parkowego. 

Zachętą do zgłębienia historii tego miejsca niech będzie wiersz    

O zawodach konnych autorstwa Włodzimierza Scisłowskiego:

Znowu są zawody w Iwnie,

sędzia nieraz głową kiwnie.

Nieraz sygnał da do staru,

wtedy to  już nie ma żartów!

Znowu w Iwnie są zawody,

konie skaczą przez przeszkody.

Ciągle widzów słychać brawa

niecodzienna to zabawa.

Koń znów przez przeszkodzę skoczył, 

jeździec zamarł mrużąc oczy.

Raz rów z wodą a raz drążek,

myśli jeździec: skoczyć zdążę?

Lecz wtem koń jak wryty stanął,

nozdrza mu spłynęły pianą.

Uparł się i nie chce skakać,

choć to przecież nie pokraka.

Jeździec coś mu czepce w ucho,

bo już czuje, że z nim krucho.

Wreszcie skoczył. Co za radość!

Jeździec klepnął skórą gniadą.

I już meta, klaszczą wszyscy,

o nagrodzie sen się ziścił.

Jeździec już zeskoczył z siodła,

wprawa znów go nie zawiodła.

Konikowi cukier podał,

to dla niego też nagroda!

Oprac. na podstawie:

K. Matysek, Kostrzyński słownik biografi czny, Kostrzyn 2011, s. 21-22.

K. Matysek, Przewodnik po Kostrzynie i okolicach, Kostrzyn 2015, s. 19.

Przedruk wiersza W. Scisłowskiego:

W. Scisłowski, Rymy znad Cybiny, Kostrzyn 2001, s. 21. 

Ewelina Bulewicz

Fot. domena publiczna
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Ekoporadnik
Wegetarianizm i weganizm. Z czym to się je?

W dzisiejszych czasach dużą popularnością cieszą się różnorodne diety, których 

celem jest ogólna poprawa zdrowia. W ostatnich latach coraz częściej słyszy się 

o korzyściach wynikających ze stosowania diety śródziemnomorskiej, wegeta-

riańskiej czy wegańskiej. Wiele ludzi decyduje się całkowicie wykluczyć mięso    

w swojej diecie lub mocno je ograniczyć. Powodem jest jednak nie tylko dbanie 

o dobre samopoczucie, ale także o st an zwierząt czy minimalizację negatywne-

go wpływu hodowli na środowisko. We wrześniowym wydaniu „Kostrzyńskiego 

ABC” kilka słów o dwóch rodzajach diet, które wykluczają spożycie produktów 

mięsnych. Czym się różnią i o czym warto pamiętać, decydując się zmiany w die-

cie? Zapraszam do lektury.

Wegetarianizm

Dieta zarówno wegetariańska, jak i wegańska eliminuje z codziennego jadłospi-

su mięso – ta zasada jest dobrze znana każdemu, kto choć raz spotkał się z oma-

wianymi terminami. Jednak wegetarianie, w przeciwieństwie do wegan, mogą 

spożywać jaja, mleko, nabiał, miód i inne produkty pochodzenia zwierzęcego.     

A co z rybami? Wiele osób mylnie uważa, że wegetarianie dopuszczają w swoim 

menu ryby. Nic bardziej mylnego! Dieta, która wyklucza spożycie mięsa, ale do-

puszcza jedzenie ryb i owoców morza ma nawet swoją odrębną nazwę – pesco-

wegetarianizm. Przestrzegając diety wegetariańskiej, należy również uważnie 

czytać składy produktów. Wiele jogurtów bądź słodyczy zawiera w składzie żela-

tynę, której nie sposób akceptować, jedząc wegetariańsko. Zamiast żelatyny we-

getarianie sięgają po agar, czyli substancję żelującą pochodzenia roślinnego.

Weganizm

Weganie nie jedzą mięsa, ryb oraz innych produktów pochodzenia zwierzęcego 

takich jak jogurty mleczne, jaja i  miód. Podstawę diety wegańskiej stanowią 

więc warzywa i owoce, produkty zbożowe, grzyby, orzechy i strączki. Tofu, napo-

je roślinne, ciecierzyca czy soja to produkty, po które chętnie sięgają weganie. Co 

ciekawe, wiele osób stosujących na co dzień dietę wegańską rezygnuje z pro-

duktów pochodzenia zwierzęcego nie tylko na talerzu. Wielu wegan zamienia 

torebki czy obuwie wykonane ze skóry naturalnej na te zrobione ze skóry synte-

tycznej. Natomiast kołdra i poduszka wypełnione pierzem zostają zastąpione 

wypełnieniem z modnej w ostatnim czasie gryki, owsa lub bawełny. 

Wady i zalety

Jak każda dieta wegetarianizm i weganizm mają swoje mocne i słabe strony, 

choć w tym przypadku zdecydowanie łatwiej mówić o zaletach. Zwolennicy diet 

bezmięsnych najczęściej opowiadają po prostu o potrzebie ograniczenia cier-

pienia zwierząt. Istotny pozostaje również aspekt środowiskowy. Hodowla zwie-

rząt to jeden z głównych czynników pogłębiających obecny kryzys klimatyczny, 

odpowiadając za emisję gazów cieplarnianych. Wśród wad warto wspomnieć      

o tym, że na diecie wegetariańskiej i wegańskiej trudniej zadbać o odpowiedni 

poziom witaminy B12. Z tego powodu suplementacja tą substancją jest obo-

wiązkowa.

Jak zacząć? 

Każda nieodpowiednio zbilansowana dieta może przyczynić się do powstania 

niebezpiecznych niedoborów w naszym organizmie, dlatego przed przejściem 

na jakąkolwiek dietę warto poradzić się dietetyka i zrobić podstawowe badania 

krwi, aby mieć pewność, że nowymi nawykami żywieniowymi nie zrobimy sobie 

krzywdy. Dla osób, które myślą o tym, aby przejść na wegetarianizm, ale trudno 

im rozstać się ze smakiem mięsa, polecam rozpoczęcie przygody od diety fl eksi-

tariańskiej, czyli takiej, która zakłada ograniczenie spożycia produktów mię-

snych, ale nie wyklucza ich całkowicie. Na szczęście internet pęka w szwach od 

wegańskich i wegetariańskich przepisów, które z pewnością zasmakują nawet 

największym mięsożercom. Także na sklepowych półkach o wiele łatwiej niż 

jeszcze dziesięć lat temu o produkty vegan friendly. Warto spróbować!
Ewelina Bulewicz
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Lato, lato i po lecie. Z lekkim utęsknieniem wracamy pamięcią 

do tegorocznych wakacji, które oprócz świetnej pogody do-

starczyły również sporo wrażeń. Okres letni, z którym wiąże 

się także mniejsza liczba zakażeń, umożliwił powrót do rze-

czywistości pełnej imprez plenerowych. Malinowe Lato, bo    

o tym projekcie mowa, zgromadziło wielu mieszkańców Ko-

strzyna i okolic, potwierdzając, że wszystkim bardzo brako-

wało wspólnych spotkań i koncertów na świeżym powietrzu. 

We wrześniowym numerze „Kostrzyńskiego ABC” przyjrzymy 

się wydarzeniom kulturalnym, które podczas Malinowego 

Lata miały miejsce z inicjatywy Ośrodka Kultury w Kostrzynie.

Lipiec rozpoczął się koncertem pt. „Letnia pora dla Seniora”. 

Co ciekawe, pierwsza impreza niezwykle tłumnie przyciągnę-

ła nie tylko starszych widzów. Występ Kapeli Średzioki wpra-

wił wszystkich w świetny nastrój, a wspólne tańce były tego 

najlepszym dowodem. Drugim gościem wieczoru był Krzysz-

tof Koniarek, który na scenie zaprezentował swoje autorskie 

piosenki szlagierowe. Oba występy stanowiły świetne otwar-

cie Malinowego Lata, a frekwencja widowni udowodniła, że 

najwięcej radości ze wspólnej zabawy czerpią właśnie senio-

rzy.

Podczas tegorocznych wakacji nie mogło również zabraknąć 

zajęć dla dzieci. Od 26 do 30 lipca w pracowni Miejsko-Gmin-

nego Ośrodka Kultury odbyły się warsztaty plastyczne. Pod-

czas spotkań uczestnicy pod okiem czujnych prowadzących 

mieli okazję bliżej poznać niezwykły świat sztuki. Pierwszego 

dnia zainteresowani wzięli na tapetę malarstwo. Malowanie 

obrazów w plenerze okazało się więc świetną zabawą, która 

obudziła w uczestnikach prawdziwych artystów. Oprócz ple-

neru malarskiego na dzieci czekały także zajęcia z gliną w roli 

głównej czy muzyczne spotkanie z afrykańskimi rytmami.

Czym jednak byłyby wakacje bez seansu pod chmurką?          

31 lipca na placu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury       

w Kostrzynie odbył się pokaz fi lmowy pod gołym niebem. 

Wszyscy, którzy wcześniej odebrali bezpłatne wejściówki na 

to wydarzenie, obejrzeli komedię w reżyserii Michaëla Youna 

pt. Klub rozwodników. Oprócz francuskiego poczucia humoru 

uczestnikom seansu towarzyszyła również świetna pogoda     

z gwieździstym niebem w roli głównej. Tym fi lmowym akcen-

tem zakończyliśmy pierwszy miesiąc Malinowego Lata.

Z kolei w sierpniu na widzów czekał koncert chórów i zespo-

łów śpiewaczych, czyli kolejny Przegląd Piosenki Biesiadnej 

pt. „Co nam w duszy gra” (więcej w kolejnym artykule). 

Poza programem Malinowego Lata dużym zainteresowaniem 

cieszyły się warsztaty Klubu Filmowego. Młodzież miała moż-

liwość nabycia m.in. kompetencji operatorskich, przeprowa-

dzając sondę uliczną, omawiając typowe gatunki dziennikar-

skie czy pracując z kamerą.

Wakacje upłynęły więc nie tylko na dobrej zabawie, ale także 

poszerzaniu umiejętności, łącząc tym samym przyjemne          

z pożytecznym. Mamy nadzieję, że tegoroczny program Mali-

nowego Lata pozwolił Państwu nabrać siły i pozytywnej ener-

gii na nadchodzącą jesień. Wszystkich zainteresowanych za-

jęciami organizowanymi w Ośrodku Kultury zapraszam do 

przejrzenia oferty zajęć dodatkowych m.in. z jogi, śpiewu          

i tańca. Lista dostępnych zajęć w nowym sezonie jest dostęp-

na na profi lu MGOK-u. 
Ewelina Bulewicz

Lato z MGOK 
– podsumowanie

Fot. MGOK

Fot. E. Bulewicz

Fot. K. Markiewicz
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W sobotę 21 sierpnia przed budynkiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury stanęła 

scena, na której prezentowali się seniorzy podczas Przeglądu Piosenki Biesiadnej „Co 

nam w duszy gra”. Rolę gospodarzy pełnili członkowie Złotej Jesieni. Swoją obecnością 

imprezę zaszczycili przedstawiciele władzy samorządowej – Wiceburmistrz Waldemar 

Biskupski, Przewodniczący Rady Miejskiej Grze-

gorz Banaszak, Przewodniczący Komisji Oświaty    

i Kultury Przemysław Kubiak oraz Kustosz Regio-

nalnej Izby Muzealnej Kazimierz Matysek, Prezes 

Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwali-

dów w Kostrzynie Otylia Deska.

Przegląd otworzyli gospodarze imprezy, pre-

zentując trzy utwory: W piwnicznej izbie, Tokaj 

oraz Horray. Przy okazji tego występu uhonoro-

wano trzech członków zespołu: Czesławę Czu-

baj, Czesławę Leżałę i Jana Klainerta, którzy       

w zespole Złota Jesień śpiewają już 25 lat. Jubi-

laci z rąk dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Kultury Ewy Czajki otrzymali pamiątkowe sta-

tuetki. A potem na scenie królował już tylko 

śpiew w wykonaniu: Chóru Melodia z Pobie-

dzisk, Wesołej Gromady ze Stęszewa, Chabrów 

z Murowanej Gośliny, Olszyny ze Swarzędza, 

Kleszczewian z Kleszczewa, Sonaty z Obornik     

i oczywiście Złotej Jesieni z Kostrzyna.

Trzeba przyznać, że publiczność długo na miej-

scu nie usiedziała, bowiem gorące rytmy pio-

senki biesiadnej porwały ich w wir tańca. Szczególnie ciepło przyjęte zostały wystę-

py Goślińskich Chabrów i Złotej Jesieni, którzy swoim występem udowodnili po raz 

kolejny, że jesień życia może być pełna wigoru.

Jak przystało na dobrą muzyczną imprezę, całość zakończył występ gwiazdy Ślą-

skiej Listy Szlagierów, czyli zespołu Karpowicz Family. Artyści zaprezentowali pro-

gram pełen kolorów i radości oraz melodyjnej muzyki, a publiczność szybko włą-

czyła się do wspólnej zabawy. 

Miejmy nadzieję, że coraz więcej będzie już imprez otwartych dla szerokiej publicz-

ności bez pandemicznych obostrzeń.
Robert Krukowski

I znów zagrało 
w duszy seniorom…

Wakacje już za nami. W tym roku Przedszkolaki z Niepublicznego 

Przedszkola Akademia Pomysłów bez wątpienia ten czas spędziły 

bardzo aktywnie, a każdy dzień obfi tował w atrakcje. Czy słońce, 

czy deszcz, uśmiech nie schodził z ich twarzy, ponieważ wszyscy 

nauczyciele dbali o to, aby dzieci nie narzekały na nudę. W sło-

neczne dni zobaczyć można było najmłodszych na spacerach          

i zabawach sportowych.  Ponadto dzieci spędzały czas na zaba-

wach na placu zabaw. Kiedy za oknem jednak pojawił się deszcz, 

przychodził czas na ciekawe zajęcia w sali. Mnóstwo energii, 

śmiechu i zabawy towarzyszyło przez te wakacje wszystkim dzie-

ciom.
Akademia Pomysłów

Wieści z Akademii
Pomysłów

Fot. Akademia Pomysłów

Fot. MGOK
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Wieści 
z biblioteki

Fot. A. Kukla

Narodowe Czytanie w Kostrzynie

3 września przy Stacji Książki w kostrzyńskim Parku Miejskim mia-

ło miejsce Narodowe Czytanie fragmentów sztuki Gabrieli Zapol-

skiej Moralność Pani Dulskiej. Narodowe Czytanie to ogólnopolska 

akcja z ramienia Prezydenta RP promująca czytelnictwo, ale także 

naszą polską, rodzimą literaturę. W tym roku obchodziliśmy jubi-

leuszową, dziesiątą edycję.

W spotkaniu wzięły udział klasy ósme ze Szkoły Podstawowej nr 1 

i Szkoły Podstawowej nr 2 w Kostrzynie. Uczniowie wysłuchali 

fragmentów sztuki, w której ukazana jest postać Dulskiej – obłud-

nej, chciwej i dwulicowej kobiety, która w strachu przed społecz-

nym skandalem „przymyka oko” na romans jej syna Zbyszka ze 

służącą Hanką. Dulska chce tym sposobem zatrzymać syna               

w domu, by nie odwiedzał barów i nie spotykał się z innymi 

dziewczętami. Sprawę komplikuje ciąża Hanki, która wywołuje     

u głównej bohaterki najgorsze zachowania. 

W Narodowym czytaniu udział wzięli: Magdalena Rakszawska – 

Zastępca Skarbnika Gminy Kostrzyn w roli Anieli Dulskiej, Ryszard 

Kubiak – Radny Rady Miejskiej w roli Felicjana Dulskiego, Łukasz 

Szał – Zastępca Kierownika Wydziału Oświaty, Promocji i Sportu   

w Urzędzie Miejskim w roli Zbyszka, Milena Wąsik – Radna Mło-

dzieżowej Rady Miejskiej w roli Meli, Malwina Gałecka – Sołtys 

sołectwa Jagodno w roli Hesi, Bogumiła Kubacka – przedstawi-

cielka Kostrzyńskiego Uniwersytetu Każdego Wieku w roli Julia-

siewiczowej, Beata Przepióra – pracownik Biblioteki Szkolnej         

w Szkole Podstawowej nr 2 w Kostrzynie w roli Hanki, Alicja Wil-

czyńska – pracownik Biblioteki Publicznej w Kostrzynie w roli Ta-

drachowej, Małgorzata Kemnitz – Dyrektor Biblioteki Publicznej 

w Kostrzynie w roli narratora.

Wszyscy uczestnicy kostrzyńskiego Narodowego Czytania otrzy-

mali pamiątkowe egzemplarze „Moralności Pani Dulskiej”. Książka 

jest oczywiście dostępna do wypożyczenia w naszej bibliotece 

oraz wszystkich fi liach. 
Małgorzata Kemnitz

Paszport czytelniczy

We wrześniu młodzi czytelnicy Miasta i Gminy Kostrzyn, którzy 

wzięli udział w letniej akcji pod hasłem „Paszport czytelniczy”, mo-

gli odebrać drobne upominki w naszej bibliotece. Akcja promocji 

czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży zainicjowana przez czaso-

pismo „Biblioteka w Szkole” polegała na wakacyjnym podróżowa-

niu po literackim świecie i dokumentowaniu swoich czytelni-

czych wrażeń w wydanym przez naszą bibliotekę paszporcie czy-

telniczym. Jest on swego rodzaju czytelniczym pamiętnikiem, 

który znaleziony po latach może przywołać miłe wspomnienia.    

W paszporcie należało wpisać tytuł wypożyczonej książki oraz 

ulubiony cytat, narysować głównego bohatera, zaznaczyć na za-

łączonej mapie, z której części świata pochodzi autor, a także za-

pisać najmilsze wspomnienia z wakacji. Każda następna wizyta    

w bibliotece była okazją do zebrania kolejnego wymaganego 

stempelka w odpowiednim miejscu, dokładnie tak, jak w praw-

dziwym paszporcie. Niezmiernie cieszy nas fakt, że dzieci tak 

dużo i chętnie czytały w okresie tegorocznych wakacji. Z pewno-

ścią zaowocuje to umiejętnością czytania ze zrozumieniem pod-

czas przerabiania lektur szkolnych.
Alicja Wilczyńska
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Wystawa z okazji beatyfi kacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Uchwałą Sejmu i Senatu RP rok 2021 ogłoszony został rokiem kar-

dynała Stefana Wyszyńskiego w 120. rocznicę urodzin i 40.  roczni-

cę śmierci. Punktem kulminacyjnym była msza beatyfi kacyjna       

w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie 12 września 2021 roku.         

W tym samym czasie do godności błogosławionej została wynie-

siona także matka Elżbieta Róża Czacka – założycielka Towarzy-

stwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. 

Dla wspomnienia i uczczenia nieocenionego dorobku Stefana 

Wyszyńskiego – postaci, która wywarła niebagatelny wpływ na 

kształtowanie historii oraz polskiego społeczeństwa – Biblioteka 

Publiczna w Kostrzynie przygotowała wystawę „Stefan Kardynał 

Wyszyński – Prymas Tysiąclecia”. Ekspozycja, którą można obej-

rzeć w holu biblioteki do połowy października, obejmuje krótkie 

kalendarium życia Prymasa, zdjęcia z jego wizyty w naszym mie-

ście 19 marca 1958 roku, kiedy to w drodze z Gniezna do Poznania 

przemawiał i błogosławił zebranych na Rynku mieszkańców, oraz 

książki i inne pamiątki dotyczące Wielkiego Polaka. Materiały po-

chodzą ze zbiorów Kostrzyńskiej Izby Muzealnej oraz naszej bi-

blioteki.
Agnieszka Kukla

Fot. A. Kukla

Dobra książka 
biblioteka poleca i zaprasza

Beata Nowicka, Zbyszek przez przypadki: Zbigniew Zamachowski w rozmowie z Beatą Nowicką, Wydaw-

nictwo Znak.

Zbigniew Zamachowski to dla jednych niezapomniany pan Wołodyjowski, dla innych – fenomenalny Shrek. 

Pracował z największymi: Kieślowskim, Kutzem, Wajdą. I choć zagrał ponad trzysta ról fi lmowych, telewizyj-

nych i teatralnych, dla niego najważniejsza jest wciąż muzyka, od której tak naprawdę wszystko się zaczęło. 

Rozmowa z Beatą Nowicką to nie tylko wywiad ze świetnym aktorem, ale też opowieść o czterdziestu latach 

historii polskiego kina i teatru. Książka iskrzy od anegdot, zabawnych historyjek i tajemnic ze świata polskich 

gwiazd.

Sally Hepworth, Dobra siostra, Wydawn ictwo Prószyński i S-ka.

Dobra i zła, tylko która jest która? Bliźniaczki Fern i Rose z pozoru łączy nierozerwalna więź. Mimo różnic są 

sobie niezwykle oddane i chronią się od najmłodszych lat. A poczucie bezpieczeństwa było im szczególnie 

potrzebne, gdyż ich matka była socjopatką ukrywającą przed całym światem swoją okrutną naturę. Wiele lat 

temu Fern zrobiła jednak coś strasznego, a Rose nikomu o tym nie powiedziała. I zapomniała o tym, aż do 

czasu gdy siostra zaoferowała jej pomoc przy realizacji marzenia o dziecku…

Robert Beatty, Willa dziewczyna z lasu, Wydawnictwo Literackie.

Historia Willi, leśnej dziewczynki, którą pokochały wilki, niedźwiedzie i las. Nr 1 listy bestsellerów „New York 

Timesa”. Poruszająca, pełna pierwotnej magii i szacunku dla przyrody baśń o dojrzewaniu i zmianie, trudnym 

wyborze między dobrem i złem. Piękna i mądra opowieść o odkrywaniu własnego „ja” (wiek 9+).
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Rozmowa
na stronie

Fot. K. Markiewicz

Ewelina Bulewicz: Pandemiczna rzeczywistość przyniosła zmęczenie zarówno uczniom, jak 

i nauczycielom. Czy tegoroczne wakacje pozwoliły nabrać choć odrobinę siły na nowy rok 

szkolny?

Katarzyna Markiewicz: Wakacje to czas odpoczynku i wytchnienia, 

zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Każdy, kto pracuje z dziećmi          

i młodzieżą doskonale wie, jak niezwykle potrzebny jest ten odpoczy-

nek. Rzeczywistość pokazuje, że zawód nauczyciela nie kończy się wraz 

z zakończeniem roku szkolnego, ponieważ wakacje to również czas, 

który wymaga zaangażowania kadry pedagogicznej w różne inicjaty-

wy służące wypełnieniu czasu wolnego młodych ludzi. Dlatego rów-

nież w wakacje staram się odpowiadać na zaobserwowane potrzeby 

środowiska lokalnego i pracuję przy półkoloniach oraz organizuję wy-

jazdy na warsztaty fi lmowe. W lipcu bieżącego roku wraz z grupą mło-

dych fi lmowców po raz kolejny gościłam w Łebie, gdzie pod okiem 

specjalistów z branży fi lmowej uczestnicy nabywali umiejętności zwią-

zanych z produkcją fi lmową. Takie wyjazdy służą również poszerzaniu 

horyzontów, poznawaniu ludzi i nowych miejsc, ale są także okazją do 

rekreacji i miłego spędzenia czasu w nadmorskim klimacie. 

EB: Nauczanie zdalne wymagało przystosowania nie tylko ze strony 

dzieci, ale przede wszystkim nauczycieli. Co było najtrudniejsze?

KM: Nauczanie zdalne z pewnością było ciekawym doświadczeniem, 

które dopiero z czasem stało się męczące. Wymagało zarówno od dzieci, rodziców, jak i na-

uczycieli prężnej organizacji warsztatu pracy, a później już konsekwentnej operatywności. 

Technologia komunikacyjna i służące jej narzędzia są w moim życiu obecne od ponad 25 lat, 

dlatego odnalezienie się w świecie edukacji zdalnej nie stanowiło dla mnie dużego proble-

mu. Dla dzieci jednak dopiero co rozpoczynających przygodę z technologią i edukacją nowa 

rzeczywistość stanowiła pewną trudność. Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie i rodzice bardzo 

starali się stanąć na wysokości zadania, dlatego ten tryb pracy od sa-

mego początku przebiegał dość sprawnie.

EB: Czego najbardziej brakowało Pani podczas pandemii? Kontakt           

z dziećmi w szkolnych ławkach to zapewne tylko jedna z wielu rzeczy, 

które pandemia zabrała nauczycielom na wiele miesięcy.

KM: Rzeczywiście nagle trzeba było dostosować metody i formy pracy 

do nowej rzeczywistości, w jakiej się znaleźliśmy. Szklany ekran przy-

niósł wiele ograniczeń dla edukacji sensorycznej uczniów. Podczas lek-

cji w klasie kontakt z różnymi obiektami możliwy jest poprzez integra-

cję wszystkich zmysłów, natomiast bariera, jaką stworzył komputer, 

angażowała głównie wzrok i słuch. Wykonywanie wielu aktywności, 

jakie na co dzień odbywają się w szkole, na lekcjach zdalnych nie było 

możliwie, np. problem z synchronizacją głosów podczas zajęć muzycz-

nych. Edukacja zdalna w dużym stopniu przyczyniła się do zmniejsze-

nia aktywności fi zycznej dzieci, a co za tym idzie – zwiększyła problem 

otyłości. Niekiedy ucierpiały relacje interpersonalne uczniów, ponie-

waż nic nie zastąpi kontaktu osobistego z drugim człowiekiem, zwłasz-

cza tak istotnego na etapie szkolnym.

EB: Jest Pani nauczycielką, ale również fi lmoznawczynią i montażyską. W jaki sposób łączy 

Pani na co dzień te zawody?

KM: Ukończyłam studia fi lmoznawcze na wydziale fi lologii polskiej i klasycznej na Uniwersy-

tecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ze specjalizacją nauczycielską. Moja praca magi-

sterska dotyczyła montażu we współczesnych fi lmach dokumentalnych. Dodatkowo ukoń-

czyłam Studium Realizacji Filmowej i Telewizyjnej ze specjalizacją montażową. Zawsze ma-

rzyłam o tym, by praktycznie zajmować się fi lmem, a praca w szkole stanowiła tylko alterna-

tywę. Życie jednak zweryfi kowało wszystko i pozwoliło mi spróbować swoich sił w roli na-

uczyciela. Jednocześnie nie oznaczało to końca mojej pasji. Wręcz przeciwnie, wykorzysta-

łam swój potencjał fi lmowy w edukacji, dzięki czemu czuję się zawodowo spełniona. Naj-

pierw przez wiele lat pracowałam jako wychowawca w świetlicy szkolnej, co pozwoliło mi 

zdiagnozować potrzeby rozwojowe moich podopiecznych. W odpowiedzi na nie założyłam 

Szkolne Koło Filmowe. Tematyka zajęć obejmowała podstawy pisania scenariusza fi lmowe-

go, wiedzę z zakresu języka fi lmu i historii kina. Oprócz zajęć tematycznych dokumentowali-

Z Katarzyną Markiewicz – fi lmoznawczynią, montażystką           

i nauczycielką – o powrocie do szkoły oraz łączeniu pasji             

z pracą zawodową rozmawiała Ewelina Bulewicz z Miejsko-

-Gminnego Ośrodka Kultury w Kostrzynie. 

Fot. K. Markiewicz
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śmy i montowaliśmy najważniejsze wydarzenia z kalendarza roku szkolnego. Materiały pu-

blikowałam na utworzonym przeze mnie kanale Szkolnej Telewizji Internetowej. Zaczęliśmy 

tworzyć  wywiady z laureatami konkursów i olimpiad Natomiast dla 

młodszych dzieci, w ramach zajęć świetlicowych, prowadziłam zajęcia 

z animacji poklatkowej techniką plastelinową, a efekty były wysyłane 

na festiwale dziecięcej twórczości fi lmowej. Te działania szybko zostały 

dostrzeżone przez poznańskie Centrum Sztuki Dziecka, dzięki któremu 

udało się zorganizować w szkole warsztaty z animatorami zawodowy-

mi. W 2018 w oparciu o własny, autorski projekt powołałam do istnienia 

Pracownię Animacji Filmowej. Dzięki zakwalifi kowaniu się do progra-

mu Filmoteki Szkolnej Akcja! uzyskaliśmy patronat oraz wsparcie mery-

toryczne Centrum Inicjatyw Obywatelskich, co pozwoliło uczniom na 

zwiedzenie wielu instytucji fi lmowych w Warszawie. Te wszystkie dzia-

łania są tylko ofertą dodatkową dla uczniów, ponieważ aktualnie na co 

dzień pracuję jako wychowawca edukacji wczesnoszkolnej, a także 

prowadzę zajęcia z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

co stanowi podstawowe źródło mojej radości.

EB: Czego życzyć Pani oraz innym Nauczycielom w nowym roku szkol-

nym?

KM: Szanownym Nauczycielom, Koleżankom i Kolegom życzę przede 

wszystkim zdrowia, bo „nic nad zdrowie”, docenienia Waszej pracy, jakkolwiek by nie była 

skromna, satysfakcji oraz tego, by pamiętać, że uczeń z reguły nosi dwa plecaki: jeden                 

z książkami, a drugi z ciężarem doświadczeń  życiowych, które często dźwiga mimowolnie. 

Jednocześnie dziękuję wszystkim tym, którzy wspierali mnie i w jakikolwiek sposób przyczy-

nili się do tego, bym mogła spełniać się w tym, co najbardziej lubię.

Wieści 
z Przedszkola nr 1
Wakacje minęły, rozpoczęliśmy nowy rok szkolny w reżimie sanitarnym.

W naszym przedszkolu z zajęć korzysta 180 dzieci. W budynku przy ul. Średz-

kiej jest 7 oddziałów: Kotki i Krasnoludki to najmłodsze dzieci, Żabki – 4-latki, 

Serduszka, Biedronki – 5-latki i najstarsze grupy – Pszczółki i Misie. W szkole 

podstawowej z jednej z sal korzystają Liski – nasza trzecia, zerówkowa grupa.

Starsze grupy z uśmiechem witały po wakacjach swoje panie i kolegów,            

a najmłodsi głośno protestowali przeciw rozłące z mamą. Dla maluchów i ich 

rodziców wrzesień jest bardzo trudnym okresem adaptacji do zasad przed-

szkolnych. Pandemia wymusza również na nas ograniczenia, takie jak np.: 

odbieranie dzieci „przy drzwiach”, ponieważ ze względu na małą szatnię mu-

sieliśmy wprowadzić zakaz wchodzenia dorosłych do przedszkola, przyno-

szenia maskotek z domu, co jest uciążliwe zwłaszcza dla „nowych” wycho-

wanków. Dziękujemy Państwu za zrozumienie i respektowanie regulaminu.

Cały wrzesień będzie miesiącem adaptacji maluszków.

Starsze dzieci z ochotą zabrały się do pracy, z ciekawością odebrały nowe 

zestawy podręczników, karty pracy i zeszyty. Wszystkim podobają się nowe 

sale oraz pomalowany korytarz przedszkolny.

Dzieci z rozrzewnieniem wspominają wakacje, a zwłaszcza letnie zabawy         

i eksperymenty z wodą: bańki z magicznej mikstury, pieniste węże czy rzuca-

nie do celu wodnymi balonami.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się doświadczenia „co rozpuszcza się 

w wodzie”. Podopieczni, którzy uczęszczali na wakacyjny dyżur, odbyli rów-

nież wirtualną wycieczkę do zoo, podróżowali po Polsce, kodowali i spraw-

dzali swoją sprawność w konkursach sportowych.

Mamy nadzieję, że wrześniowa pogoda pozwoli przedszkolakom na częste 

wychodzenie na plac zabaw, spacery i wycieczki.

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej i Facebooka, gdzie 

można podziwiać prace dzieci,  wyremontowany korytarz oraz zapoznać się 

z jadłospisem na cały tydzień.

Fot. Przedszkole nr 1

Fot. K. Markiewicz
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Sierpień był miesiącem o rekordowej 

liczbie interwencji usuwania gniazd 

owadów błonkoskrzydłych przez 

strażaków w naszej gminie. Strażacy 

z Kostrzyna i Gułtów również poma-

gali, zabezpieczali i byli gotowi do 

dowożenia chętnych mieszkańców 

do punktów szczepień. Pomimo 

okresu wakacyjnego nasi druhowie 

intensywnie szkolili się w jednostce 

PSP JRG 3 Antoninek. Również dru-

howie uczestniczyli w Powiatowych 

Zawodach Wędkarskich Drużyn OSP 

i PSP zorganizowanych na zbiorniku 

wodnym Glinianka Iwno. Natomiast 

młodzież z Młodzieżowych Drużyn 

Pożarniczych przy OSP Kostrzyn           

i OSP Gułtowy uczestniczyła w wy-

jeździe szkoleniowo-integracyjnym 

zorganizowanym nad Bałtykiem        

w Dźwirzynie.

Strażackie
wydarzenia

Ryszard Kubiak

Prezes ZOMGZOSP RP w Kostrzynie

Fot. OSP Kostrzyn

Serdeczne podziękowania za złożone kwiaty, intencje 

mszalne oraz uczestnictwo we mszy św. pogrzebowej na-

szej Matki, Teściowej, Babci i Prababci

Ś.P.

Teresy Pawlak

Księdzu Mateuszowi, fi rmie pogrzebowej Pana Roberta 

Czerniejewskiego, Rodzinie, znajomym, sąsiadom, sąsia-

dom z Trzeka, delegacji sołtysów, delegacji Koła Gospo-

dyń Wiejskich z Trzeka, delegacji pocztu sztandarowego 

oraz wszystkim, którzy brali udział w ostatniej drodze 

zmarłej.

Córka Danuta z Rodziną

WIADOMOŚCI  STRAŻACKIE Z GMINY KOSTRZYN

5 sierpnia – usuwanie gniazda owadów błonkoskrzydłych w Ko-

strzynie.

6 sierpnia – zabezpieczenie miejsca kolizji dwó  ch samochodów 

osobowych w Trzeku.

7 sierpnia – usuwanie gniazda owadów błonkoskrzydłyc h w Ko-

strzynie; gaszenie pożaru ścierniska w Skałowie; usuwanie gniaz-

da owadów błonkoskrzydłych w Siekierkach Ma łych.

13 sierpnia – gaszenie pożaru samochodu osobowego na trasie 

S5 przy parkingu.

14 sierpnia – gaszenie pożaru traw i obornika na pryzmie w Wę-

gierskim.

15 sierpnia – zabezpieczenie miejsca kolizji samochodu osobo-

wego, któr y uderzył w barierki na trasie DK92.

16 sierpnia – usuwanie wiatrołomów w Kostrzynie.

18 sierpnia – usuwanie gniazda owadów błonkoskrzydłych            

w Siekierkach Wielkich;  usuwanie gniazda owadów błonkoskrzy-

dłych w Kostrzynie.

19 sierpnia – usuwanie gni azda owadów błonkoskrzydłych            

w Siekierkach Wielkich.

20 sierp nia –  usuwanie gniazda owadów błonkoskrzydłych          

w Kostrzynie. 

21 sierpnia –  usuwa nie gniazda owadów błonkoskrzydłych          

w Tarnowie.

22 sierpnia –  usuwanie gniazda owadów błonkoskrzydłych          

w Iwnie.

25 sierpnia – zabezpieczenie miejsca kolizji dwóch aut osobo-

wych na zjeździe z trasy S5 do Kostrzyna.

26 s ierpnia – neutralizacja plamy ropopochodnej na ul. Okrężnej 

i Mickiewicza.

29 sierpnia –  usuwanie gniazda owadów błonkoskrzydłych          

w Rujscy.

31 sierpnia –  usuwanie gniazda owadów błonkoskr zydłych          

w Kostrzynie.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej...

Danucie Goździckiej

Sołtys Sołectwa Wróblewo

wyrazy współczucia oraz głębokiego żalu z powodu śmierci

Matki

Teresy Pawlak

Sołtysa Sołectwa Wróblewo w latach 1979-1991

składają

Burmistrz Gminy Kostrzyn

Szymon Matysek

Zastępca Burmistrza Gminy Kostrzyn

Waldemar Biskupski 

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn

Grzegorz Banaszak
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Z kroniki
policyjnej

Prowadziła samochód pomimo sądowego zakazu.

2 września funkcjonariusze WRD KMP w Poznaniu na ul. Mickiewicza za-

trzymali do kontroli drogowej kierującą BMW – 31-letnią mieszkankę gmi-

ny Pobiedziska – z powodu przekroczenia dopuszczalnej prędkości. W trak-

cie prowadzonych czynności policjanci ustalili, że kierująca posiada sądo-

wy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Włamanie do kontenera.

W nocy z 15/16 sierpnia we Wróblewie miało miejsce włamanie do konte-

nera pracowniczego, skąd skradziono narzędzia budowlane.

Poszukiwany zatrzymany.

16 sierpnia w Kostrzynie na ul. Poznańskiej funkcjonariusze KP Kostrzyn 

zatrzymali 44-letniego mieszkańca Kostrzyna, który poszukiwany była na 

podstawie Zarządzenia Prokuratury Rejonowej Poznań Grunwald.

Kradzież tablic.

Dwie tablice rejestracyjne zostały skradzione z samochodu marki Merce-

des w nocy z 19/20 sierpnia w Kostrzynie przy ul. Chopina.

Oszustwo internetowe.

Dwa tysiące złotych stracił mieszkaniec Trzeka, który wpłacił wymienioną 

kwotę na poczet kupna koparko-ładowarki. Po przelaniu pieniędzy kontakt 

ze sprzedającym został zerwany.
asp.szt. Piotr Kubicz

Zginął kierowca.

23 sierpnia w Brzeźnie w zaparkowa-

nym na poboczu drogi samochodzie 

marki MAN ujawniono ciało kierow-

cy – 47-letniego mieszkańca woj.    

kujawsko-pomorskiego. Mężczyznę 

przygniotły płyty MDF, które przewo-

ził w przestrzeni ładunkowej. Na 

miejscu przeprowadzono oględziny 

z udziałem prokuratora oraz inspek-

tora Państwowej Inspekcji Pracy.

Zacznij działać – stwórz dzieciom bezpieczny dom

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu poszukuje osób, które chcą zostać rodziną zastępczą.

Rodzina zastępcza jest jedną z form pomocy dziecku, która z założenia ma charakter tymczasowości. 

Opiekunowie przyjmują do swojej rodziny dziecko, które z różnych przyczyn nie może wychowywać się 

w swojej rodzinie naturalnej. Dziecko umieszcza się w pieczy zastępczej do czasu pokonania trudności, które były przyczyną 

umieszczenia go w pieczy lub jeśli to niemożliwe – do czasu uregulowania jego sytuacji prawnej i zgłoszenia tego faktu do 

ośrodka adopcyjnego.

Dzieci te często już wiedzą czym jest przemoc, zaniedbanie, czy wykorzystanie seksualne. Wszystkie one potrzebują bezpie-

czeństwa i bliskich relacji z dorosłymi, którym będą mogły zaufać i mieć w nich wsparcie. Pomóc dzieciom uporać się z ich 

trudnymi doświadczeniami może tylko rodzina z otwartym sercem, która spojrzy na dziecko z czułością, ale też będzie kon-

sekwentna w wychowaniu, pomagająca mądrze i z rozsądkiem.

Rodzicielstwo zastępcze wymaga zaangażowania i poświęcenia, jednak niesie za sobą ogromne pokłady szczęścia i satysfak-

cji. Jeśli chcesz stworzyć bezpieczny dom dla dzieci z bagażem doświadczeń – zgłoś się do nas!

Rodziną zastępczą mogą być osoby, które: są odpowiedzialne – dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej, 

mają pełnię władzy rodzicielskiej, nie były karane, wypełniają obowiązek alimentacyjny (jeśli został on zasądzony), nie są 

ograniczone w zdolności do czynności prawnych, są zdolne do sprawowania opieki nad dzieckiem (potwierdzone zaświad-

czeniem lekarskim i opinią psychologiczną), zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe, przebywają na tere-

nie naszego kraju, posiadają stałe źródło dochodów (co najmniej jedna z osób), odbyły szkolenie dla kandydatów na rodzinę 

zastępczą organizowane przez tut. Centrum i zostały zakwalifi kowane do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem               

61 2269 206 lub mailowego na adres sekretariat@pcpr.powiat.poznan.pl.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań

Akcja promocyjna
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
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Kronika
sportowa

Fot. M. Matuszewski

Fot. M. Matuszewski

IX Kurdeszowa (Za)Dyszka za nami!

Dziękujemy za udział uczestnikom IX Kurdeszowej (Za)Dyszki, która 

odbyła się w niedzielę 5 września w Wiktorowie! Łącznie 132 biega-

czy ukończyło nasz bieg. Podziękowania także dla wszystkich osób     

i instytucji, które wsparły imprezę: 998 OSP Kostrzyn-Alarmowo, OSP 

Brzeźno, OSP Gułtowy, Komenda Policji w Kostrzynie, MS MEDIK 

NZOZ, ATV Kostrzyn Team, Młodzieżowa Rada Miejska Gminy Ko-

strzyn, Sołtys Dorota Kaczmarek, Restauracja Biesiada, Centrum 

Handlowe Posnania, Biblioteka Publiczna w Kostrzynie.

Prezentujemy podium w poszczególnych kategoriach: Open ko-

biet – 10 kilometrów: I m. Monika Brzozowska 37:22, II m. Karolina 

Bielecka 41:29, III m. Dorota Przybylak 44:48. Open mężczyzn –    

10 kilometrów: I m. Maciej Kowalski 32:49, II m. Paweł Tarasiuk 

33:38, III m. Rafał Hajdukiewicz 35:30. Open kobiet – 5 kilome-

trów: I m. Patrycja Bielecka 22:22, II m. Żaneta Obara 24:46, III m. 

Anna Szymańska 26:58. Open mężczyzn – 5 kilometrów: I m. Ra-

dosław Plucińska 19:02, II m. Radosław Wiejak 21:54, III m. Rafał 

Kowalczyk 22:57. Open kobiet – 2,5 kilometrów – nordic-walking: 

I m. Agnieszka Mielecka 14:59, II m. Izabela Okrzesik-Frąckowiak 

17:00, III m. Renata Krugiołka 19:51. Open mężczyzn – 2,5 kilome-

trów – nordic-walking: I m. Roman Frąckowiak 15:56, II m. Maciej 

Gudzio 16:57, III m. Robert Adamski 17:13.

Najlepszą mieszkanką Gminy Kostrzyn na 10 kilometrów była 

Marlena Strzelczyk z Kostrzyna z czasem 46:00, a najlepszym 

mieszkańcem Maciej Kowalski z Gułtów z czasem 32:49, z kolei na 

pięć (i pół) kilometra najlepszą kostrzynianką okazała się Anna 

Szymańska (26:58), a najlepszym kostrzyniakiem Radosław Wie-

jak (21:56). W marszu nordic-walking w gminnej kategorii tryum-

fowali Milena Wąsik z Kostrzyna oraz Arkadiusz Handkiewicz.
Łukasz Szał

I Bieg do Nocy w Siedleczku

W piątek 20 sierpnia 2021 roku o godz. 2100 wystartował w Sie-

dleczku I Bieg do Nocy. W biegu wzięło udział 58 biegaczy, którzy 

z sukcesem dobiegli do mety po pokonaniu pięciokilometrowej 

trasy prowadzącej przez okolice miejscowości Siedleczek oraz Le-

śna Grobla.

Wyniki: kat. kobiet: I m. Żaneta Obara, II m. Dorota Kaszyńska,                

III m. Anna Szymańska; kat. mężczyzn: I m. Maciej Kowalski, II m. 

Radosław Pluciński, III m. Marek Szymczak; kat. Mieszkaniec Gmi-

ny Kostrzyn: I m. Maciej Kowalski; kat. Mieszkanka Gminy Ko-

strzyn: I m. Anna Szymańska.

Gratulujemy uczestnikom i dziękujemy wszystkim osobom, orga-

nizacjom i instytucjom zaangażowanym w organizację biegu!

UM Kostrzyn

Rafał Wagner z kolejnymi sukcesami!

Kolejne sukcesy na arenie krajowej święci mieszkaniec Kostrzyna 

– Rafał Wagner. Znany kostrzyński modelarz został drużynowym 

Mistrzem Polski Modeli Latających w klasie F1A Standard podczas 

zawodów, które odbyły się w dniach 21-22 sierpnia. Wcześniej Ra-

fał również w drużynie wygrał Grand Prix Polski, startując w tej 

samej klasie w Pile w połowie lipca, a pod koniec czerwca w Gliwi-

cach został indywidualnym Mistrzem Polski Małych Form i Latają-

cych Skrzydeł w klasie modeli F1K. W imieniu redakcji gratuluje-

my sukcesów i życzymy kolejnych udanych lotów.
Łukasz Szał

Fot. Aeroklub Poznański
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GKS Ryneczek Lidla zwycięzcą turnieju piłki nożnej!

Siedem drużyn wzięło udział w Turnieju Piłkarskim Stowarzyszenia Walka Ko-

strzyn, który odbył się 28 sierpnia 2021 roku na Stadionie Miejskim w Ko-

strzynie. Rozgrywki grupowe zakończyły się zwycięstwem zespołu Sąsiedzi 

Kostrzyn, drugie miejsce GKS-u Ryneczek Lidla, trzecie miejsce przypadło 

Piraniom z Siekierek, a czwarte drużynie FC Cytrynówka. Na piątym miejscu 

sklasyfi kowano Ukrainę, na szóstym Walkę Kostrzyn, a z turniejem pożegnał 

się Kalika Team. Nim przystąpiono do rozegrania półfi nałów rozegrano mecz 

o miejsce piąte, w którym po rzutach karnych Ukraina pokonała Walkę Ko-

strzyn 2-0 (po 10 minutach było 1-1). W półfi nałach Sąsiedzi Kostrzyn poko-

nali Piranie Siekierki 1:0, a GKS Ryneczek Lidla wygrał z FC Cytrynówką 3:0.     

W meczu o trzecie miejsce pomiędzy Piraniami a Cytrynówką zdecydowały 

rzuty karne, bowiem w regulaminowym czasie gry był remis 0-0. Karne lepiej 

egzekwowali piłkarze FC Cytrynówki, wygrywając 3-1. W fi nale GKS Ryne-

czek Lidla zremisował z Sąsiadami Kostrzyn 1-1, więc do ostatecznego roz-

strzygnięcia ponownie potrzebowaliśmy rzutów karnych, w których lepsi 

okazali się zawodnicy GKS-u.

Podczas turnieju nie zabrakło posiłku dla zawodników oraz losowania na-

gród rzeczowych. Nagrodzono trzy najlepsze drużyny pucharami, a najlep-

szego strzelca, zawodnika oraz bramkarza statuetkami. Nagrody wręczał 

Zastępca Burmistrza Waldemar Biskupski. Najlepszym strzelcem został Prze-

mysław Kmieciak z GKS-u Ryneczek Lidla, statuetka dla najlepszego bramka-

rza padła łupem golkipera zwycięskiej drużyny Cypriana Błażejewskiego,        

a najlepszym piłkarzem wybrano Jakuba Bilskiego z Sąsiadów Kostrzyn. Gra-

tulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim drużynom za udział w turnie-

ju! Podziękowania także dla osób zaangażowanych w organizację turnieju!

Łukasz Szał

Turniej siatkówki plażowej!

W sobotę 14 sierpnia na boiskach przy kompleksie Orlik w Kostrzynie zorgani-

zowaliśmy turniej w siatkówkę plażową. Pogoda dopisała, zawodnicy również, 

a poziom nie zawiódł startujących oraz kibiców. W turnieju wzięło udział             

10 drużyn, które wpierw zmierzyły się w rozlosowanych grupach, a następnie        

w systemie pucharowym.

W pierwszym półfi nale zmierzyli się para Wilczyński/Bartel z Rodykow/Półto-

rak, z której po ciekawym meczu zwycięsko wyszedł duet Radykow/Półtorak. 

Drugi półfi nał również przyniósł wiele emocji, gdzie wygrała para Niewiado-

my/Dura, wysyłając do meczu o trzecie miejsce parę Maliński/ Kowalski.

Mecz o trzecie miejsce na swoją korzyść rozstrzygnął duet Wilczyński/Bartel, 

parze Maliński/Kowalski pozostało się cieszyć z 4 pozycji.

Finał naszych sobotnich rozgrywek nie rozczarował, gdzie spotkały się dwie 

najsilniejsze pary. Po zaciętym pojedynku, zakończonym tie breakiem, wyż-

szość swoich rywali musiała uznać para Niewiadomy/Dura, którzy ulegli du-

etowi Rodykow/Półtorak.

Najlepszym zawodnikiem turnieju został wybrany Sebastian Rodykow ze 

zwycięskiego duetu. Wszystkim zawodnikom gratulujemy i do zobaczenia        

w przyszłym roku na piachu!
Arkadiusz Adamski

Raven podbija Szczecin! Kolejne medale na konto klubu!

W niedzielę 29 sierpnia w Hali Miejskiej przy ul. Twardowskiego w Szczecinie 

odbyła się X edycja Międzynarodowego Turnieju Karate UKF ,,Polish Open 

2021”. Pomimo pandemii udział w zawodach wzięło 150 zawodników z 5 kra-

jów: Polski, Niemiec, Rumunii, Ukrainy i Włoch.

Zawodnicy Raven doskonale poradzili dobie na turnieju. Ich osiągnięcia: zło-

to: Marika Basiń ska – kumite druż ynowe; srebro: Julia Piekarska – kumite in-

dywidualne i druż ynowe, Maciej Piekarski – kumite indywidualne, Oliwia 

Surdyk – kumite druż ynowe, Aleksandra Zgórecka – kumite drużynowe; 

brąz: Stasiu Wlaszczyk, Maciej Piekarski – kumite druż ynowe. Igor Dopierała 

tuż za podium.

Ogromne gratulacje dla wszystkich naszych zawodników od klubu i trene-

rów: Jacka Kruka i Aleksandry Zgóreckiej.
Team Shotokan RAVEN

Fot. O. Balcerek

Fot. A. Adamski
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27 sierpnia w sali „Kostrzynianka” odbył się pobór krwi. Zgłosiło się 39 dawców, krew udało się oddać 33 z nich, 

co dało niespełna 15 litrów życiodajnego płynu. Dodatkowo 5 krwiodawców zdecydowało się zostać również 

potencjalnymi dawcami szpiku.

Dla kilkorga uczestników była to pierwsza próba oddania krwi – zakończona sukcesem. Dwie osoby pokonały 

swój strach przed igłą i jak się okazało miał on wielkie oczy! Najmłodszy uczestnik miał 18 lat, a uczestniczka 

19 – świecą przykładem.
Kostrzyński Klub HDK
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- Mgr fi lologii angielskiej i niemieckiej 

udzieli korepetycji na wszystkich po-

ziomach nauczania. Możliwość zajęć 

online. Tel. 512 586 533

- Problemy z komputerem, interne-

tem, zadzwoń 605 233 576,                            

vip-tech.pl

- Szkółka Roślin w Kostrzynie przyj-

mie do pracy, mile widziane doświad-

czenie w ogrodnictwie, zaintereso-

wanych proszę o kontakt tel.    502 

378 538 lub o przesłanie CV oraz listu 

motywacyjnego na e-mail mwal-

czak@poczta.onet.pl

- Szkółka Roślin w Kostrzynie przyj-

mie do pracy osobę z wykształceniu-

em wyższym w kierunku ogrodni-

czym, mile widziane doświadczenie, 

a także studentów w trakcie nauki, 

kierunek nie ma znaczenia. Zaintere-

sowane osoby proszę o przesłanie CV 

oraz listu motywacyjnego na adres 

mwalczak@poczta.onet.pl lub o kon-

takt tel. 502 378 538 w celu umówie-

nia się na rozmowę kwalifi kacyjną

- Sprzedam działkę rolną 5000m2        

w miejscowości Węgierskie, tel.        

729 879 813

OGŁOSZENIA DROBNE
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