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Słowem
wstępu

Fot. C. Szczepanik

Natalia Majchrzak

Redaktor naczelna

Lato, a wraz z nim wakacje, powoli dobiega końca. Przed nami 

ostatnie imprezy w ramach „Malinowego Lata”, ostatnie gorą-

ce dni, być może ostatnie wyjazdy nad polskie i zagraniczne 

kurorty. Uczniowie i studenci niedługo wrócą do szkolnych                

i uniwersyteckich ław. Tegoroczne lato, wypełnione na zmianę 

upalnymi i deszczowymi dniami, minęło tak szybko, że wydaje 

się, jakby to było zaledwie kilka dni, pojedynczych tygodni 

wypełnionych atrakcjami i odpoczynkiem.

Zanim jeszcze ułożymy leżaki w piwnicy, a stroje kąpielowe na 

dnie szafy, czekają na nas ostatnie koncerty, biegi i inne spor-

towo-rekreacyjne zmagania. Zachęcamy do sprawdzenia roz-

piski na ostatnie sierpniowe wydarzenia – i przygotowanie się 

na nadchodzący nowy sezon kulturalny, który rozpoczyna             

się jesienią!

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy także do sprawdze-

nia oferty zajęć Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Więcej na 

temat oferty aktualnej i tej w sferze planów oraz marzeń opo-

wiedziała dla naszych Czytelników Dyrektor MGOK-u Ewa 

Czajka (rozmowa na stronie 22). Zarówno stałe, jak i nowe pro-

pozycje już czekają na chętnych. Zajęcia w Ośrodku Kultury to 

niezwykła szansa dla młodych, którzy czują w sercu każdy            

rodzaj sztuki, od plastyki, przez taniec, po śpiew i grę na in-

strumentach. Dorośli także znajdą dla siebie odpowiednią 

propozycję – nie tylko muzyczną. MGOK oferuje w tym sezo-

nie kulturalnym nie tylko zajęcia obecne od lat w programie              

i od lat chętnie wybierane (m.in. zajęcia plastyczne dla dzieci            

i dorosłych, zajęcia wokalne, taneczne, nauka gry na rozma-

itych instrumentach), ale także zupełnie nowe propozycje 

oraz te, które zadebiutowały już z dużym sukcesem w ostat-

nich latach: zajęcia ogólnorozwojowe dla najmłodszych, zaję-

cia fi lmowe, balet, zumba, progamowanie czy gimnastyka           

artystyczna i nauka języków obcych. Instruktorzy i organizato-

rzy z MGOK-u czekają już na zgłoszenia, nie mogąc doczekać 

się pierwszych spotkań! 
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Kostrzyńskie 
aktualności

Fot. P. Bankiewicz

Fot. K. Matysek

Fot. E. Bulewicz

Fot. K. Nowakowska

Cześć i chwała bohaterom powstańczej Warszawy

Kostrzyn godnie uczcił 78. rocznicę powstania warszawskiego. W dniu 1 sierpnia o słyn-

nej godzinie „W” rozległ się nad naszym miastem ryk syren alarmowych, a w ślad za nim 

popłynęły z ratusza kostrzyńskiego dźwięki powstańczej piosenki Hej chłopcy bagnet na 

broń. Wieczorem dzięki transmisji TV cała Polska śpiewała zakazane niegdyś piosenki 

patriotyczne.

Święcenie samochodów i innych pojazdów

Zgodnie z wieloletnią tradycją z okazji dnia św. Krzysztofa, patrona kierowców, po każ-

dej mszy św. kapłani wraz ze służbą mszalną święcili przed kościołami pojazdy. W za-

mian kierujący otrzymywali pamiątkowy obrazek z postacią swego patrona. Tak było            

w Kostrzynie i innych kościołach naszego dekanatu.

Kolejna kostrzyńska kamieniczka z okiem opatrzności

Na naszym Rynku i przyległych ulicach odnawiane są przez właścicieli elewacje starych 

kamienic. W czerwcu doczekała się renowacji kamienica przy ulicy Średzkiej nr 3 należą-

ca do rodziny Markiewiczów. Miło zauważyć, że na jej froncie przywrócony został dawny 

symbol architektoniczny „oko opatrzności” (oko w otoczeniu promieni w formie trójką-

ta). Podobnie jak na 4 innych domach kostrzyńskich, oznacza ono wezwanie: „niech 

moc Boża czuwa nad tym domem i jego mieszkańcami”.

Wizerunek Królowej Polski na pamiątkowej monecie

Staraniem Skarbnicy Narodowej wybity został medal pamiątkowy z wizerunkiem Matki 

Bożej Częstochowskiej w otoczeniu orłów piastowskich i symboli maryjnych z napisem: 

„Ave Maria” na odwrocie. Tę pamiątkę zamówić może w Internecie miłośnik numizmatyki.

Kazimierz Matysek

Uroczystość patriotyczna w Janowie

Władze samorządowe Gmin: Kostrzyn, Dominowo, Nekla oraz Środa Wielkopolska             

oraz Nadleśnictwo Czerniejewo uprzejmie zapraszają na Uroczystość Patriotyczną                  

w Janowie w 79. rocznicę zrzutu broni i sprzętu dla oddziałów Armii Krajowej w Wielko-

polsce. Uroczystość odbędzie się w niedzielę 18 września 2022 roku na polanie leśnej 

przy kapliczce i kręgu pamięci AK w Janowie. Program uroczystości wraz z godziną 

mszy świętej zostaną podane w późniejszym terminie na stronie internetowej                      

www.kostrzyn.wlkp.pl.
UM Kostrzyn

Kolorowe lato w Kostrzynie

W sobotnie popołudnie, 6 sierpnia, w Parku Miejskim w Kostrzynie odbyło się Holi Świę-

to Kolorów. Zabawa polegała na wyrzucie kolorowych proszków Holi co pół godziny                  

i przyciągnęła wielu mieszkańców naszej gminy, nie tylko tych najmłodszych. Między 

kolejnymi wyrzutami uczestnicy wydarzenia mogli liczyć na ciekawe konkursy w rytmie 

muzyki. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się taniec belgijski czy znany zapewne 

każdemu układ do piosenki Los Del Rio – Macarena. Nie zabrakło także przekąsek              

w postaci lodów, waty cukrowej czy popcornu, a dzieci mogły skorzystać z dodatko-

wych atrakcji takich jak dmuchane zamki, kule czy trampoliny. Festiwal Kolorów dopeł-

niła przepiękna słoneczna pogoda. Przed nami jeszcze kilka imprez w ramach Malino-

wego Lata, na które serdecznie zapraszam.
Ewelina Bulewicz

Fot. K. Matysek

Fot. K. Matysek
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Wiadomości 
gminne

Graf. Ł. Szał

Złóż wniosek o stypendium sportowe, 

artystyczne lub naukowe!

Urząd Miejski w Kostrzynie informuje, że do 

10 września 2022 roku można składać 

wnioski o przyznanie stypendiów za wybit-

ne osiągnięcia naukowe, sportowe lub arty-

styczne w roku szkolnym 2021/2022. Wnio-

ski mogą składać uczniowie, którzy: a) nie 

ukończyli 18. roku życia, b) wykażą się 

szczególnymi osiągnięciami naukowymi, 

sportowymi, bądź artystycznymi, określo-

nymi w regulaminie.

Zasady przyznawania stypendiów określa 

regulamin stanowiący załącznik do Uchwa-

ły Nr Uchwała XIII/106/2019 Rady Miejskiej 

Gminy Kostrzyn z dnia 23 września                      

2019 roku.

Wnioski składa w Urzędzie Miejskim w Ko-

strzynie w Biurze Podawczym rodzic lub 

opiekun prawny ucznia.
Łukasz Szał
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Fot. UM Kostrzyn

Tężnia solankowa Kostrzyn

2 000 000 złotych na budowę tężni solankowej oraz zagospo-

darowanie terenów wiejskich i miejskich na cele rekreacyjne!

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił listę zadań, które otrzy-

mały dofi nansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski 

Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Gmina Kostrzyn 

otrzymała dofi nansowanie na „Rewitalizację obszarów PPGR 

na terenie Gminy Kostrzyn w celu wzmocnienia aktywności 

społecznej, rekreacyjnej, turystycznej i prozdrowotnej”. Inwe-

stycja obejmuje budowę Tężni Solankowej na Placu Kurdeszo-

wym oraz utworzenie lub modernizację terenów aktywności             

i rekreacji w miejscowościach:

- Gułtowy – zagospodarowanie terenu za „Orlikiem”, elementy 

małej architektury, nasadzenia drzew i krzewów;

- Glinka, ul. Słowackiego – budowa placu zabaw, nasadzenia 

drzew i krzewów, elementy małej architektury;

- Siekierki – zagospodarowanie terenu boiska przy ul. Szkol-

nej, kontynuacja budowy ścieżki, nasadzenia drzew i krze-

wów, elementy małej architektury;

- Trzek – rewitalizacja boiska, ścieżka, budowa tyrolki, nasa-

dzenia drzew i krzewów;

- Węgierskie – modernizacja placu zabaw, elementy małej              

architektury;

- Wiktorowo – modernizacja placu zabaw.

Ponadto doposażone zostaną:

- Ługowiny – plac zabaw, elementy małej architektury;

- Skałowo – plac zabaw, elementy małej architektury;

- Czerlejnko – modernizacja ogrodzenia przy świetlicy wiej-

skiej, plac zabaw;

- Gwiazdowo – plac zabaw, nasadzenia drzew i krzewów;

- Kostrzyn – skwer i plac zabaw ul. Andrzejewo – plac zabaw, 

budowa tyrolki, nasadzenia drzew i krzewów, elementy małej 

architektury;

- Kostrzyn – ul. Kurpińskiego i Plac Kurdeszowy – place zabaw, 

nasadzenia drzew i krzewów, elementy małej architektury;

- Kostrzyn – Strumiany Południe – nasadzenie drzew i krze-

wów, elementy małej architektury, plac zabaw.

Całe zadanie ma na celu poprawę dostępności mieszkańców 

do miejsc wypoczynku i rekreacji, zachęcenie do aktywności 

na świeżym powietrzu. Wartość wnioskowanego projektu to         

1 998 750 złotych, a dofi nansowanie stanowi aż 98% tej kwoty 

czyli 1 958 750 złotych! Termin realizacji to ponad 12 miesięcy 

od podpisania umowy na realizację w trybie przetargowym. 

Wniosek na realizację tych zadań wspierali Poseł Jadwiga Emi-

lewicz i Poseł Bartłomiej Wróblewski.
UM Kostrzyn

Świetlica w Czerlejnie

Budowa świetlicy wiejskiej w Czerlejnie zbliża się do                              

końca. Trwają prace wykończeniowe. Wartość inwestycji to               

1 168 500 zł – dofi nansowanie z Rządowego Funduszu Inwe-

stycji Lokalnych w ramach wsparcia dla gmin popegeerow-

skich w wysokości 400 000 zł. Inwestycja realizowana jest                   

z wniosku Radnej Beaty Knopkiewicz oraz Sołtys Agnieszki 

Augustyn i Rady Sołeckiej Sołectwa Czerlejno.
UM Kostrzyn

Fot. UM Kostrzyn

Fot. UM Kostrzyn

Graf. UM Kostrzyn
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Nowe oblicze „zawodówki”

Budynek ten powstał w latach 1837-1839. Wówczas funkcjo-

nowała tam Szkoła Wiejska, która liczyła 96 uczniów. Jego 

ostatnia funkcja to siedziba Zasadniczej Szkoły Zawodowej, 

która działała w latach 1981-2007. 

Ponad 180-letni budynek doczekał się kompleksowej rewitali-

zacji. Obiekt Międzypokoleniowego Centrum Inicjatyw Lokal-

nych z pewnością ubogaci przestrzeń publiczną centrum Ko-

strzyna. Po zakończeniu prac będzie siedzibą dla organizacji 

pozarządowych działających na terenie gminy.
UM Kostrzyn

Kontynuacja kostrzyńskiej kampanii hydrologicznej – in-

stalacja do zagospodarowania wody opadowej  na terenie 

Szkoły Podstawowej w Iwnie!

Umowę o dofi nansowanie podpisali: Krzysztof Grabowski, Wi-

cemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Damiana No-

wak, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 

Szymon Matysek, Burmistrz Gminy Kostrzyn i Magdalena Rak-

szawska, Skarbnik Gminy.

Celem zadania jest przeciwdziałanie skutkom suszy poprzez 

zebranie i retencjonowanie wody opadowej z dachu budynku 

użyteczności publicznej oraz zwiększenie świadomości ekolo-

gicznej dzieci i młodzieży w temacie postępujących zmian kli-

matycznych, rolnictwa i środowiska. Zretencjonowana woda   

z zadaszonej powierzchni budynku Szkoły Podstawowej                        

w Iwnie, zostanie zagospodarowana w celu nawadniania przy-

szkolnych terenów zielonych. W ramach projektu zostanie wy-

konany podziemny system magazynowania wody opadowej 

wraz z infrastrukturą umożliwiającą pobór i wykorzystanie ze-

branej wody do podlewania przyszkolnej zieleni. 

W maju 2020 roku ruszyła Kostrzyńska Kampania Hydrologicz-

na pod hasłem „Łap wodę!”, która propaguje ideę zbierania 

„deszczówki”, a następnie wykorzystania jej do podlewania 

przydomowych ogródków. Zbiornik retencyjny w Iwnie                     

będzie kolejną tego typu inwestycją retencyjną w gminie              

Kostrzyn. W 2020 roku podobna instalacja była wykonana na 

terenie Szkoły Podstawowej w Czerlejnie.

Cała inwestycja oszacowana jest na kwotę 122 751,12 zł,                        

w tym: dofi nansowanie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego 98 200,00 zł oraz środki wła-

sne Gminy Kostrzyn 24 551,12 zł.

Podziękowania dla Zarządu Województwa Wielkopolskiego za 

pozytywną ocenę naszego wniosku.
UM Kostrzyn

Fot. UM Kostrzyn

Fot. UM Kostrzyn
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230. rocznica urodzin generała Prądzyńskiego!

W środę 20 lipca w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Ko-

strzyn konferencją pt. Generał Prądzyński postać wybitna 

rozpoczęto kulminację obchodów Roku Generała Ignacego 

Prądzyńskiego w Gminie Kostrzyn. Otwarcia konferencji do-

konał Burmistrz Gminy Kostrzyn Szymon Matysek, witając 

przybyłych gości, którzy odpowiedzieli na zaproszenie or-

ganizatorów: Gminy Kostrzyn, Rady Miejskiej Gminy Ko-

strzyn, Młodzieżowej Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn oraz 

Towarzystwa Miłośników Ziemi Kostrzyńskiej, w osobach: 

Burmistrza Miasta Augustowa Mirosława Karolczuka, Bog-

dana Dyjuka, Prezesa Lokalnej Grupy Działania „Kanał Augu-

stowski”, Jana Jachimowicza, Przewodniczącego Młodzieżo-

wej Rady Miejskiej Augustowa, Michała Kotarskiego, Kie-

rownika Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych 

UM w Augustowie, Małgorzatę Blok, dyrektora Biura Lokal-

nej Grupy Działania Trakt Piastów, Radnych, Sołtysów, 

przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz pozosta-

łych mieszkańców.

Przywitano także prelegentów – Przedstawiciela Poznań-

skiej Lokalnej Organizacji Turystycznej Piotra Basińskiego, 

który przedstawił uczestnikom konferencji prezentację                

pt. „Przekrocz granicę p/Poznania”, pokazując najciekawsze 

atrakcje turystyczne powiatu poznańskiego, następnie 

uczestnicy wysłuchali prelekcji  Kazimierza Matyska – Re-

gionalisty i Kustosza Izby Muzealnej Ziemi Kostrzyńskiej – 

dotyczącej postaci i historii generała Ignacego Prądzyńskie-

go i jego związków z ziemią kostrzyńską. Konferencję za-

kończyła prelekcja dotycząca generała Prądzyńskiego i jego 

związków z Augustowem. Po konferencji Kazimierz Matysek 

przedstawił najciekawsze zbiory Izby Muzealnej Ziemi Ko-

strzyńskiej oraz wprowadził gości w historię Kostrzyna. Po 

wizycie w Bibliotece Publicznej przyszedł czas na poznanie 

walorów naszego miasta, a wspólna delegacja złożyła kwia-

ty pod tablicą pamiątkową na ulicy Prądzyńskiego.

W kolejnym punkcie obchodów uczestnicy złożyli wiązanki 

kwiatów w miejscu urodzenia generała Ignacego Prądzyń-

skiego w Sannikach. Po składaniu kwiatów Prezes Lokalnej 

Grupy Działania Kanał Augustowski Bogdan Dyjuk wręczył 

pamiątkowy medal z okazji 200-lecia istnienia Kanału Augu-

stowskiego Sołtys Sołectwa Sanniki Marzenie Pietraszew-

skiej (wcześniej medale na konferencji w Augustowie otrzy-

mał Burmistrz Gminy Kostrzyn Szymon Matysek, a na konfe-

rencji w Kostrzynie Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy 

Kostrzyn Grzegorz Banaszak oraz Zastępca Burmistrza Wal-

demar Biskupski). Po wizycie w Sannikach delegacje udały 

się do Jarząbkowa, gdzie na ścianie parafi alnego kościoła 

pw. św. Marcina pod tablicą upamiętniającą generała Prą-

dzyńskiego również złożono symboliczną wiązankę kwia-

tów.

Całość uroczystości zakończyła wizyta w Gnieźnie oraz                     

w Poznaniu, gdzie w kościele św. Wojciecha odbyła się msza 

święta w intencji generała koncelebrowana przez księdza 

Waldemara Babicza, a po uroczystej mszy świętej zebrani 

zeszli do Krypty Zasłużonych Wielkopolan, gdzie spoczywa-

ją prochy generała Ignacego Prądzyńskiego sprowadzone 

w latach 90. ubiegłego wieku z wyspy Helgoland. Całość 

zwieńczyło wystąpienie Włodzimierza Łęckiego, który od-

czytał historię dotyczącą sprowadzenia prochów generała 

do Polski.

Dzień wcześniej na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego    

w Gułtowach odbyła się integracja Młodzieżowych Rad Mia-

sta Augustowa oraz Gminy Kostrzyn.
Łukasz Szał

Kazimierz Matysek i Wojciech Batura, 

fot. Ł. Szał

Fot. Ł. Szał

Fot. Ł. Szał
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Ogłoszenie Burmistrza Gminy Kostrzyn w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność 

Gminy Kostrzyn oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargo-

wym.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2021 r. poz.1899 

ze zm.) Burmistrz Gminy Kostrzyn ogłasza, co następuje: z zasobu nieruchomości Gminy Kostrzyn przeznaczone do oddania w dzier-

żawę zostały w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów zgodnie z danymi zamieszczonymi w poniż-

szej tabeli:

Pełną informację dotyczącą nieruchomości zawiera wykaz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kostrzynie, ul. Dwor-

cowa 5. Wykaz dostępny jest również na stronie internetowej www.kostrzyn.wlkp.pl oraz BIP. Szczegółowe informacje można uzyskać 

także pod nr tel. 61 8178 565 wew. 13 oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kostrzynie, ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn.

Ogłoszenie

Burmistrz Gminy Kostrzyn zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską Gminy Kostrzyn uchwały nr LI/459/2022 z dnia 9 czerwca                  

2022 roku o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kostrzyn na lata 2023-2033.

W dniu 9 czerwca 2022 roku Radni podjęli uchwałę o przystąpieniu do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 

Kostrzyn na lata 2023-2033. Będzie on obejmował obszar rewitalizacji wyznaczony uchwałą nr XLIX/446/2022 Rady Miejskiej Gminy 

Kostrzyn z dnia 5 maja 2022 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kostrzyn.

Gminny Program Rewitalizacji stanowi podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegradowanym obsza-

rze gminy wymagającym szczególnego wsparcia. Ponadto umożliwia efektywne pozyskiwanie dofi nansowania projektów ze środ-

ków Unii Europejskiej w perspektywie fi nansowej na lata 2021-2027. Zaplanowane do realizacji projekty w ramach ww. dokumentu 

przyczynią się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, 

ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców. Skutecz-

ność procesu rewitalizacji warunkowana jest między innymi przez partycypację społeczną.

W związku z powyższym ogłasza się nabór planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji dla 

Gminy Kostrzyn na lata 2023-2033.

Do Programu mogą zostać wpisane przedsięwzięcia rewitalizacyjne zlokalizowane na wyznaczonym obszarze rewitalizacji, które 

będą rozwiązywać występujące na nim problemy w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub 

technicznej oraz przyczynią się do poprawy warunków życia na tym obszarze. Propozycje mogą być zgłaszane zarówno przez osoby 

fi zyczne, jak i przez instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, koła, kluby, podmioty gospodarcze i inne.

Propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych należy zgłaszać poprzez formularz zgłoszeniowy, który powinien zawierać dokładny opis 

propozycji zadania.

Wypełniony formularz należy przesłać do dnia 15 września 2022 roku w formie elektronicznej na adres mailowy: um@kostrzyn.wlkp.pl, 

w formie pisemnej na adres: Urzędu Miejskiego w Kostrzynie, ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn lub złożyć osobiście w Urzędzie Miej-

skim w Kostrzynie.

Nie będą rozpatrywane wnioski: z datą wpływu po dniu 15 września 2022 roku, bez danych kontaktowych, przesłane w formie innej 

niż na formularzu zgłoszeniowym.

Liczymy na Państwa zaangażowanie i zachęcamy do współtworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kostrzyn na lata 

2023-2033!
UM Kostrzyn
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Nowy Skarbnik Gminy Kostrzyn!

Swoją pracę na stanowisku Skarbnika Gminy Kostrzyn rozpo-

częła Magdalena Rakszawska, która powołana do nowej funk-

cji została na mocy Uchwały Nr LIII/472/2022 Rady Miejskiej 

Gminy Kostrzyn z dnia 21 lipca 2022 roku. Magdalena Rak-

szawska to Absolwentka Wydziału Ekonomii i Zarządzania Po-

litechniki Koszalińskiej, studiów podyplomowych pod patro-

natem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z zakresu za-

mówień publicznych na UAM w Poznaniu oraz studiów pody-

plomowych „Gospodarka, rachunkowość i sprawozdawczość 

budżetowa” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Pracę w samorządzie rozpoczęła od 2013 roku, a od 2018 roku 

pracowała w kostrzyńskim urzędzie, wcześniej była kierowni-

kiem placówki jednego z wielkopolskich banków.

W Urzędzie Gminy w Kleszczewie zajmowała się zamówienia-

mi publicznymi i na podobnym stanowisku rozpoczynała pra-

cę w kostrzyńskim magistracie. Następnie, na stanowisku                

Zastępcy Skarbnika, odpowiadała m.in. za rozliczanie inwesty-

cji i koordynowanie działań związanych z pozyskiwaniem 

środków zewnętrznych.

Gratulujemy wyboru i życzymy wielu sukcesów na nowym 

stanowisku pracy!
Łukasz Szał

Zakończenie roku akademickiego Kostrzyńskiego Uni-

wersytetu Każdego Wieku!

We wtorek 26 lipca w sali „Kostrzynianka” odbyło się zakończe-

nie roku akademickiego Kostrzyńskiego Uniwersytetu Każde-

go Wieku. Prezes Stowarzyszenia Elżbieta Mielcarek podzięko-

wała wykładowcom, słuchaczom oraz zarządowi KUKW za   

aktywność w działalności Uniwersytetu. Była to także okazja 

do podsumowania działalności oraz planów na kolejny rok,               

w tym wyborów nowego zarządu, które odbędą się na jesieni 

tego roku. Następnie głos zabrał Burmistrz Gminy Kostrzyn 

Szymon Matysek, dziękując Prezes, powiedział też o kolejnych 

planach związanych z życiem seniorów w naszej gminie,                     

w tym budowie Centrum Inicjatyw Społecznych oraz ko-

strzyńskiej tężni. Studenci wysłuchali również prelekcji doty-

czącej bezpieczeństwa podczas wakacji oraz w sieci, przygo-

towanej przez policjantów z Komisariatu Policji w Kostrzynie: 

komendanta podkomisarza Krzysztofa Klińskiego, aspiranta 

sztabowego Tomasza Kasprzaka oraz aspiranta Marcina Szaj-

dy. Na zakończenie odbył się seans relaksacyjny oraz koncert 

muzyki relaksacyjnej z użyciem instrumentów tybetańskich, 

takich jak dzwonki, misy i talerze, przygotowany przez 

Agnieszkę Przybysz. W końcu „w zdrowym ciele, zdrowy duch!”.

Elżbieta Mielcarek

Fot. Ł. Szał

Fot. Ł. Szał
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I Bieg Kolorów oraz Festiwal Kolorów i Baniek mydlanych

W czwartek 14 lipca 2022 roku w godzinach 1000-1400 na bo-

isku sportowym w Siekierkach Wielkich odbył się I Bieg Kolo-

rów połączony z Festiwalem Kolorów i Baniek Mydlanych. Fe-

stiwal rozpoczął się I Biegiem Kolorów. Do biegu zgłoszonych 

zostało ponad 160 dzieci! W ramach biegu dzieci biegały                        

w trzech falach: roczniki 2017-2019, roczniki 2016-2014 oraz 

roczniki 2006-2013. Dystanse, które miały do pokonania to: 

280 m, 560 m oraz 840 m. Każdy uczestnik biegu oprócz pa-

miątkowego medalu otrzymał również darmowy proszek Holi. 

Dla dzieci przygotowano dodatkowo atrakcje w postaci Euro 

Bungee, karuzeli oraz stoiska, gdzie można było kupić koloro-

we proszki i bańki mydlane.

Całą imprezę uświetniła ta sama fi rma, co tydzień temu w Ko-

strzynie, która oprócz zabawiania dzieci muzyką i tańcem oraz 

kilku dodatkowych wyrzutów kolorowych proszków przygo-

towała Festiwal Baniek Mydlanych. Dzieci mogły czynnie 

uczestniczyć w puszczaniu baniek pod czujnym okiem anima-

torów.

Skatepark w Siekierkach Wielkich opanowała fi rma szkolenio-

wa BXP event. Dzieci pilnie słuchały rad i uczyły się pod okiem 

specjalistów w jeździe na deskorolkach, hulajnogach i rolkach. 

Oprócz tego mogły obejrzeć pokaz bezpiecznej jazdy.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom tym młodszym oraz tym 

starszym za świetną zabawę podczas naszej imprezy i zapra-

szamy na kolejne!
Agata Bilska

II Festiwal Kulinarny w Kostrzynie za nami!

W Parku Miejskim w Kostrzynie miał miejsce II Festiwal Kuli-

narny organizowany przez Wydział Oświaty, Promocji i Sportu 

Urzędu Miejskiego w Kostrzynie. Dla mieszkańców przewi-

dziano zlot food trucków w postaci: Migrand – Klasyka Zapiek-

sa, Kurchuck, Kurczaki po Amerykansku, Migrand Frytki belgij-

skie, Rubicon Cafe, Burger, Złote paluchy Churros, Tajski MIS, 

Burger Pastrami, FitFat, Browar Skrzat. Swoje stoiska przygoto-

wali również lokalni wystawcy: Idalia – biżuteria i handmade 

oraz Koła Gospodyń Wiejskich z dwóch miejscowości: Trzek 

oraz Tanibórz.

Część artystyczną w sobotę rozpoczęliśmy od występu zespo-

łu Roxana Tutaj&Good Omen. Następnie na scenie zaprezen-

towały się grupy LIT oraz Infi nitone. Na zakończenie dnia na 

scenie pojawiła się gwiazda wieczoru zespół Strefa Zero! Nie-

dziela podczas festiwalu nie tylko uraczyła nas słońcem i wy-

soką temperaturą, ale też pysznym jedzeniem i koncertem 

zespołów: Senders oraz Perfekcyjne Przeboje, który zagrał dla 

nas największe hity zespołu Perfect!

Podczas trwania festiwalu nie zabrakło konkursów z nagroda-

mi dla najmłodszych uczestników imprezy oraz dla śmiałków 

ostrego jedzenia, którzy zmierzyli się z papryczką Carolina Re-

aper. Młodzieżowa Rada Miejska również zorganizowała swój 

konkurs pt. „Zaskocz swoim wypiekiem Generała Prądzyńskie-

go”.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za życzliwe przyjęcie na-

szej imprezy, a artystom oraz gastronomom, że byli z nami 

podczas kolejnego Festiwalu Kulinarnego w Kostrzynie! Do 

zobaczenia na kolejnych imprezach!
Agata Bilska

Fot. K. Adamska

Fot. M. Matuszewski
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Z obrad 
Rady

- zmian w budżecie gminy Kostrzyn na 2022 rok – m.in. zwiększono dochody budżetu                            

o kwotę 1 068 668,00 zł do kwoty 98 920 170,12 zł, dochody bieżące zwiększono o kwotę 

1 068 668,00 zł do kwoty 97 063 805,69 zł, zwiększono wydatki budżetu o kwotę 1 068 668,00 zł 

do kwoty 127 976 781,00 zł, wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 040 689,00 zł do kwoty 

95 932 031,88 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 27 979,00 zł – wydatki majątkowe 

po zmianie w kwocie 32 044 749,12 zł;

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kostrzyn na lata 2022-2041, w związku ze 

zmianą budżetu dokonano zmian w WPF;

- odwołania Skarbnika Gminy Kostrzyn – na wniosek Burmistrza Gminy Kostrzyn z dniem                 

27 lipca 2022 roku odwołano Barbarę Borowiak ze stanowiska Skarbnika Gminy Kostrzyn,                     

w związku z przejściem na emeryturę;

- powołania Skarbnika Gminy Kostrzyn – na wniosek Burmistrza Gminy Kostrzyn z dniem                 

28 lipca 2022 roku powołano Magdalenę Rakszawską na stanowisko Skarbnika Gminy                       

Kostrzyn;

- przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kostrzyn na lata 2022-2030 – Strategia Rozwoju Gminy 

Kostrzyn na lata 2022-2030 stanowi podstawę do zrównoważonego i harmonijnego zarzą-

dzania przyszłością Gminy Kostrzyn w perspektywie do roku 2030. Stanowi wizję rozwoju                  

i scenariusz działań uwzględniający wszystkie aspekty życia gminy i wyznacza kierunki dla 

procesów i programów realizowanych w Gminie Kostrzyn w kolejnych latach;

- uchwalenia aktualizacji „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągo-

wych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2024” – w związku z tym, iż wystąpiły zmiany 

w Wieloletnim planie uchwalonym przez Radę Miejską Gminy Kostrzyn, Zakład Komunalny 

w Kostrzynie przedłożył aktualizację powyższego planu. Aktualizacja wynika ze zmiany in-

westycji ze środków własnych w latach 2022 i 2023, dlatego zaistniała konieczność uaktual-

nienia planu będącego w toku realizacji;

- przyjęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarzą-

dzania publiczną drogą powiatową nr 2439 P – ul. Poznańska w m. Siekierki Wielkie - wyra-

żono zgodę, na przyjęcie od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego                       

w zakresie dotyczącym wykonania dokumentacji technicznej dla przebudowy fragmentu                                   

ul. Poznańskiej w ciągu drogi powiatowej nr 2439P w Siekierkach Wielkich w rejonie ul. Spo-

kojnej, będącego zadaniem Powiatu, przejęcie zadania nastąpi na okres do dnia 30 grudnia 

2022 r.;

- przekazania skargi na Burmistrza Gminy Kostrzyn – treść skargi została podzielona na kilka 

bloków tematycznych na podstawie zagadnień poruszanych przez Skarżącą. Po zapoznaniu 

się z treścią skargi wniesionej na Burmistrza Gminy Kostrzyn i po zapoznaniu się ze stanowi-

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

Kostrzyn uznała się za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi. Skargę, o której mowa w uzasad-

nieniu postanowiono przekazać Burmistrzowi Gminy Kostrzyn, jako organowi właściwemu 

do jej rozpatrzenia;

- udostępnienia informacji publicznej – postanowiono poinformować wnioskodawcę,                        

iż Rada Miejska Gminy Kostrzyn nie jest w posiadaniu wnioskowanej informacji publicznej 

dotyczącej treści i sposobu wykonania zawartej przez Gminę Kostrzyn umowy, której przed-

miotem jest sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy;

- przekazania wniosku – po zapoznaniu się z treścią pisma złożonego przez Wnioskodawcę                

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

Kostrzyn, Rada Miejska Gminy Kostrzyn uznała się za niewłaściwą do rozpatrzenia wniosku 

dotyczącego udostępnienia strony w miesięczniku „Kostrzyńskie ABC” dla wyrażania wolne-

go głosu mieszkańców w różnych sprawach. Wniosek postanowiono przekazać Dyrektorowi 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, jako organowi właściwemu do jego rozpatrzenia;

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

Burmistrza Gminy Kostrzyn i po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków                    

i Petycji Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn, Rada Miejska Gminy Kostrzyn uznała skargę za bez-

zasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.

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

LIII sesja Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn odbyła się 21 lip-

ca 2022 roku, radni podjęli uchwały w sprawie:
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Z teki regionalisty

Kazimierz Matysek
o historii

SPROWADZENIE RELIKTÓW GROBU 

IGNACEGO PRĄDZYŃSKIEGO DO POZNANIA

Włodzimierz Łęcki, obchody 230. rocznicy 

urodzin gen. Prądzyńskiego

Zwieńczeniem obchodów 230. rocznicy urodzin generała Prą-

dzyńskiego były uroczystości w Poznaniu, zainicjowane przez 

władze samorządowe Gminy Kostrzyn. W kościele św. Wojcie-

cha odbyła się msza święta w intencji generała, koncelebro-

wana przez księdza Waldemara Babicza. Po uroczystości ze-

brani udali się do Krypty Zasłużonych Wielkopolan, w której 

znajduje się ziemia sprowadzona z wyspy Helgoland, na której 

został pochowany Ignacy Prądzyński. Dla grona obecnych                  

dr Włodzimierz Łęcki odczytał historię dotyczącą sprowadze-

nia prochów naszego bohatera do Polski.

„Działo się to wiosną 1997 roku. W związku z roz-

budową Krypty Zasłużonych Wielkopolan przy ko-

ściele św. Wojciecha, postanowiono sprowadzić do 

Poznania prochy generała wojsk polskich Ignace-

go Prądzyńskiego, napoleończyka, kwatermistrza 

powstania listopadowego, zwycięskiego dowódcy 

w bitwie pod Iganiami w 1831 roku. Ten wielki pa-

triota polski urodzony w Sannikach koło Kostrzyna 

był wybitnym inżynierem, projektantem i budow-

niczym Kanału Augustowskiego. Pracowite życie, 

przeżycia wojenne, więzienne i zesłanie nadszarp-

nęły jego zdrowie. Celem jego ratowania udał się 

na wyspę Helgoland na Morzu Północnym. Tam 

osłabiony morskimi kąpielami utonął w czasie 

przypływu 4 sierpnia 1850 roku przeżywszy 58 lat. 

Pan Wojewoda uhonorował mnie przewodnicze-

niem delegacji, która miała wykonać powierzoną 

jej misję. Skład delegacji był następujący: szef – Mi-

chał Łagoda – jw., Krzysztof Twardowski – konsul 

honorowy RFN w Poznaniu, Andrzej Beryt – sekre-

tarz Wojewódzkiej Rady Ochrony Pamięci Walk                    

i Męczeństwa, Jerzy Starzecki – przedstawiciel Wy-

działu Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego, Je-

rzy Król – kierowca „urzędowego” busa. Po dokona-

niu wcześniejszych ustaleń drogą konsularną, uda-

liśmy się do Hamburga. Przenocowaliśmy w przy-

zwoitym hotelu klasy turystycznej. Nazajutrz, po 

śniadaniu dołączył do nas Mieczysław Sokołowski 

– Konsul Generalny RP w Hamburgu wraz z mał-

żonką. Razem udaliśmy się do Cuxhaven, skąd pro-

mem pasażerskim popłynęliśmy ok. 70 km na Hel-

goland. Prom zakotwiczył na redzie, gdyż tamtej-

szy „port” to przystań na miarę mariny w Kiekrzu. Na wyspę 

przywieziono bas szalupą. Na wyspie Helgoland o pow. 2,1 m² 
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Fot. Archiwum Izby Muzealnej

mieszka ok. 1,5 tys. osób, nie ma samochodów; można 

poruszać się tylko pojazdami typu „melex”. Znajduje 

się na niej wiele rezydencji o charakterze letnisko-

wym. Na miejscu oczekiwał nas burmistrz Helgolandu 

w towarzystwie miejscowego pastora, strażaka z trąb-

ką – sygnałówką, dwóch „pocztowych” trzymających 

fl agi polską i niemiecką oraz administratora cmenta-

rza. Przeszliśmy na cmentarz. Gospodarz cmentarza 

wskazał miejsce, gdzie według posiadanej dokumen-

tacji istniał grób generała, zniszczony nalotem dywa-

nowym RAF -u w kwietniu 1945 roku. W czasie II wojny 

światowej na wyspie mieściła się jedna z baz niemiec-

kich okrętów m.in. podwodnych. Rozpoczęła się cere-

monia. Trębacz odegrał stosowny hejnał, potem prze-

mówił burmistrz, a pastor odczytał modlitwę przezna-

czoną na ekshumację. Następnie grabarz zdjął war-

stwę darni z powierzchni ok. 0,5 m², zrobił wykop na 

ok. 70 cm, wykopał dwie łopaty ziemi z resztkami gru-

zu, z nagrobka i fragmentami kości, które wsypał do 

przywiezionej przez nas drewnianej urny. Po dywano-

wych nalotach alianckich w latach 1944-1945 cały 

cmentarz był usiany kilkumetrowymi lejami, stąd zie-

mia wymieszana została z gruzem i resztkami kości. Po 

zakończeniu ceremonii trębacz odegrał Ciszę. My uda-

liśmy się do miejscowego urzędu gminy, burmistrz 

podjął nas kawą. Po krótkiej pogawędce burmistrz 

odprowadził nas na przystań i mając przygotowaną 

wiązankę wrzucił ją do morza, dla generała. Po powro-

cie do Hamburga konsul Sokołowski oprowadził                     

nas po nowym centrum prawie całkowicie nowego 

miasta, bowiem wcześniejsza zabudowa została znisz-

czona w toku bombardowań wojennych. Stamtąd                   

p. Jurek wziął kurs określany w języku żeglarskim jako 

„SOO” i zadowoleni, w poczuciu dobrze spełnionego 

obowiązku, udaliśmy się do Poznania.”

***

7 sierpnia 2004 roku na wyspie Helgoland odsłonięto 

tablicę pamiątkową następującej treści:

„Na tej wyspie 4 sierpnia 1850 roku zmarł i został po-

chowany wielki polski patriota, dowódca i strateg. 

Uczestnik wojen napoleońskich i Powstania Narodo-

wego 1830 – 1831, wybitny inżynier, projektant no-

wych dróg wodnych, generał Ign acy Prądzyński”.

Obok wspomnianej tablicy o wymiarach 70 cm x 70 

cm znajdują się tam jeszcze dwie inne. Jedna poświę-

cona postaci niemieckiego poety Heinricha Heinego, 

druga cesarzowi Wilhelmowi II. Dzięki temu pamięć                  

o polskim bohaterze narodowym, wybitnym inżynie-

rze i generale zostanie utrwalona poza granicami kra-

ju, w miejscu licznie odwiedzanym przez turystów                      

z całego świata.

Kościół św. Wojciecha, fasada, fot. R. Binek

Krypta z prochami gen. Pradzyńskiego

Tablica pamiątkowa na wyspie Helgoland
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Ekoporadnik
Gdzie to wyrzucić? Część III

Po miesięcznej przerwie wracamy do tematu prawidłowej segregacji odpadów. Za nami 

omówienie m.in. utylizacji przeterminowanych leków, dokumentów z danymi osobowymi, 

zużytego obuwia czy fi ltrów do wody/kawy. W trzeciej części niniejszej serii przyjrzymy się 

bliżej zagadnieniu elektrośmieci. Czym one są i jak odpowiedzialnie się ich pozbyć? Zapra-

szam do lektury!

Elektrośmieci, czyli…

…pralki, zmywarki, lodówki, kuchenki, suszarki, drukarki, komputery, ża-

rówki, ładowarki, telefony, piloty, ale również dziecięce zabawki na baterie, 

czyli praktycznie wszystkie nieużywane lub popsute urządzenia elektrycz-

ne. Elektrośmieci oznaczone są etykietą WEEE (ZSEE – zużyty sprzęt elek-

tryczny i elektroniczny) przedstawiającą przekreślony kosz na śmieci. Ozna-

kowanie to oznacza, że danego sprzętu nie można wyrzucić do kosza na 

odpady zmieszane. Mówiąc krótko: domowy kosz to nie miejsce na zużyte 

baterie i zepsuty telefon. 

Realny problem

W kontekście elektrośmieci krótki, ale bardzo merytoryczny materiał fi lmo-

wy zrealizowała biotechnolożka i popularyzatorka wiedzy Katarzyna Gan-

dor. Zainteresowanych odsyłam do jej profi lu na YouTube. Zgodnie z przy-

wołanym fi lmem przeciętny Europejczyk produkuje aż 17kg! elektrośmieci rocznie, a po-

nadto jedynie 20% elektrośmieci jest poddane recyklingowi. Jedną kwestią jest kreowanie 

sztucznego zapotrzebowania na tego typu sprzęt i wszechobecny konsumpcjonizm, a dru-

gą problemy ze zbyt szybkim psuciem się niektórych sprzętów i nieopłacalność naprawy. 

Sytuacje, w których zmywarka lub lodówka psuje się tuż po zakończeniu okresu gwarancji 

niestety nie należą do rzadkości. Zdaje się, że czasy, w których pralka służyła 15 lat lub wię-

cej to już przeszłość, choć warto zachować promyk nadziei. Parlament UE zamierza ku prze-

ciwdziałaniu sztucznego obniżania żywotności sprzętu AGD. Na zauważalną zmianę bę-

dziemy jednak musieli trochę poczekać.

Jak segregować?

Wiemy już, że elektrośmieci nie wyrzucamy do kosza na odpady zmieszane. Po pierwsze 

sprzęt wyrzucony w ten sposób trafi a na wysypisko śmieci, gdzie stanowi poważne zagro-

żenie dla środowiska. Po drugie za niewłaściwą segregację elektrośmieci grozi kara grzyw-

ny do 5000 zł. Jak w takim razie pozbyć się zepsutego lub niechcianego 

sprzętu elektrycznego? Są trzy sposoby:

1. Bezpłatnie oddać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-

nalnych (PSZOK)

Dla naszej gminy PSZOK znajduje się na terenie Składowiska Odpadów Ko-

munalnych w Rabowicach przy ul. Świerkowej 17. Do punktu możemy nie 

tylko zawieźć elektrośmieci, ale również takie odpady problematyczne jak 

meble i odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, przeterminowane leki 

czy odpady budowlane. Warto też śledzić ogłoszenia publikowane przez 

Urząd Miejski w Kostrzynie. Wszelkie informacje odnośnie do zbiórek odpa-

dów wielkogabarytowych czy elektrośmieci publikowane są ze stosownym 

wyprzedzeniem właśnie tam.

2. Kupić nowy sprzęt i oddać stary

Coraz więcej sklepów ze sprzętem AGD udostępnia swoim klientom możli-

wość zabrania starego sprzętu. Wystarczy podczas kupna wybrać odpowiednią opcję z do-

stawą, a w dniu dostawy np. nowego piekarnika kuchennego stary zostanie bezpłatnie za-

brany. Mamy wtedy pewność, że sprzęt nie trafi  na wysypisko śmieci. Pamiętajmy też, aby 

nie przechowywać w domu zepsutego sprzętu i nie demontować go na własną rękę. 

3. Wyrzucić w Punkcie Elektroodpadów 

To świetny sposób na ograniczenie chomikowania zużytego sprzętu w domowych szufl a-

dach. Dodam, że takie punkty można spotkać np. w sklepach wielkopowierzchniowych ze 

sprzętem AGD. Podczas stacjonarnych zakupów elektroniki można wyrzucić małe elektro-

śmieci do takich specjalnych pojemników. Środowisko na pewno nam podziękuje za prawi-

dłową segregację. 
Ewelina Bulewicz
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Lato w ludowym rytmie
W sobotni wieczór 23 lipca w Parku Miejskim odbył się Kon-

cert Letni, który zabrał słuchaczy w wycieczkę po ludowych 

nutach (i nie tylko). Tego dnia na kostrzyńskiej scenie wystąpi-

ły trzy grupy: wszystkim znani i uwielbiani „Siekieracy”  oraz 

„Złota Jesień”, a także w ramach gościnnego występu „Trocza-

nie” – polski zespół ludowy na co dzień pracujący w Trokach 

na Litwie.

Zgodnie z repertuarem pierwszy na deskach sceny stanął Ze-

spół Pieśni i Tańca „Siekieracy”, doskonale zaznajomiony z ko-

strzyńską publicznością. Artyści wykonali kilka swoich popiso-

wych piosenek, wprawiając widownię w wesoły nastrój. Na-

stępnie zaprezentował się Zespół Śpiewaczy „Złota Jesień” – 

również stały „bywalec” gminnych uroczystości. Różnorodny 

repertuar: od słonecznych piosenek, przez poznańskie i grec-

kie melodie, aż po nawiązujące do sąsiedzkiej solidarności Po-

daj rękę Ukrainie. A już o godzinie 1900 poznaliśmy naszych 

gości, czyli Polski Zespół Ludowy „Troczanie” z Litwy. Od ponad 

30 lat koncertują oni po Litwie, Polsce i innych lokalizacjach, 

na kostrzyńskich deskach na pewno więc czuli się doskonale. 

Ludowe rytmy ponownie zawładnęły obecnymi w Parku Miej-

skim, zachęcając do wspólnej zabawy, tańca, śpiewu. Nie za-

brakło zachwytu nad strojami czy piękną grą skrzypiec. Mamy 

nadzieję, że nie była to jedyna okazja, by usłyszeć Troczan                    

w Kostrzynie!
N.M.

W sobotę 2 lipca członkinie z Koła Gospodyń w Trzeku i Klubu 

Kobiet Przedsiębiorczych „Namaxa” zabrały rodziny i wybrały 

się na wycieczkę, by poznać tajemnice Kalisza, który wciąż 

skrywa wiele tajemnic i nieznanych miejsc. Zwiedziliśmy                         

z przewodnikiem Centrum Baśni i Legend, skarbiec św. Józefa. 

W Ratuszu na poszczególnych kondygnacjach uczestnicy po-

znali w nowoczesny sposób wybrane i ważne dla miasta histo-

ryczne bloki tematyczne, dzięki czemu prześledzili rozwój Ka-

lisza, jego klęski i odrodzenie oraz obecne życie miasta. Z tara-

su widokowego mogliśmy podziwiać piękną panoramę mia-

sta. Po obiadku gościliśmy w Skansenie na Zawodziu, gdzie 

kończy się Szlak Piastowski. Na terenie średniowiecznego 

grodu odtworzono wiele etnografi cznych elementów takich 

jak brama wejściowa z palisadą, ostrokołem i mostem nad 

fosą, wieżę obronną z palisadą czy też budynki mieszkalne                    

z różnym ich przeznaczeniem. Następnie pojechaliśmy do Go-

łuchowa, gdzie w Ośrodku Kultury Leśnej obejrzeliśmy, jaką 

rolę odgrywają poszczególne warstwy lasu w przyrodzie czy 

w gospodarstwie domowym. Na zakończenie wycieczki prze-

pięknymi urokami powitał nas park otaczający zamek. W par-

ku można było odwiedzić zagrodę z dzikimi zwierzętami, 

gdzie królują żubry. Uczestnicy przebyli 19 tysięcy kroków                   

z cudowną pogodą, fajnym przewodnikiem, który opowie-

dział co nieco o Kaliszu. Możemy śmiało stwierdzić, że Kalisz 

jest jednym z najstarszych oraz zdecydowanie bardzo cieka-

wym miastem w Wielkopolsce. Jest co oglądać i wrócimy obej-

rzeć to, co remontują oraz zjawimy się ponownie u Dorotki                         

i Marcinka!
Zarząd KGW w Trzeku

Z Trzeka do Kalisza

Fot. R. Malczewski

Fot. KGW Trzek
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Rozmowa
na stronie

Ewelina Bulewicz: Po pandemicznej przerwie Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury powrócił do organi-

zacji dużych imprez. Jesteśmy w trakcie Malinowego Lata, za nami m.in. Festyn polsko-ukraiński, Kur-

desz Kasztelański czy Piknik Country. Jak ocenia Pani ostatnie miesiące działalności MGOK-u?

Ewa Czajka: Nareszcie jest normalnie. Możemy spotykać się z ludźmi, organizować dla nich różne 

wydarzenia – zarówno te w plenerze, jak i w sali widowiskowej. Tegoroczne lato nam sprzyja, wszy-

scy chcą korzystać z wakacji i świetnej pogody, co przekłada się na dobrą zabawę podczas imprez. 

Na ten moment nic nas nie ogranicza. Wprawdzie pandemia wciąż trwa i na ten moment nie wiado-

mo, czy jesienią nie zostaną przywrócone obostrzenia, ale póki co  działamy zgodnie z planem i reali-

zujemy różnorodne projekty. Imprezy organizowane w ramach Malinowego Lata rzeczywiście przy-

ciągnęły wielu mieszkańców. Myślę, że każdy znalazł coś dla siebie. Zlot Food Trucków, Holi Święto 

Kolorów czy letnie warsztaty w M-GOK-u cieszyły się naprawdę dużym zainteresowaniem. Nawet 

tegoroczny Kurdesz Kasztelański mimo deszczowej pogody w pierwszym dniu skupił wielu ludzi,            

co bardzo mnie cieszy.

EB: Niebawem rozpocznie się nowy rok szkolny. Z jakich zajęć można korzystać w Miejsko-Gminnym 

Ośrodku Kultury w Kostrzynie?

EC: W tym roku zamierzamy zorganizować wszystkie zajęcia z naszej oferty. Cały czas zgłaszają się 

nowe osoby, które chcą prowadzić różne zajęcia, ale o wszystkich nowościach w naszej ofercie kul-

turalnej będziemy informować na bieżąco. Na ten moment w programie znajduje się szeroka gama 

zajęć tanecznych oraz muzycznych. Zachęcam do wstąpienia w szeregi Zespołu Pieśni i Tańca „Sie-

kieracy”. Realizujemy oczywiście lekcje z nauki gry na instrumentach dętych oraz keybordzie, a także 

zajęcia z emisji głosu. Prężnie działa zespół wokalny AKORD pod kierunkiem Haliny Benedyk. Warto 

wspomnieć też o zajęciach plastycznych oraz fi lmowych. Planujemy rozwijać nasze warsztaty telewi-

zyjne pod okiem Katarzyny Markiewicz i festiwal fi lmowy „Jedna minuta”, którego efekty można śle-

dzić na profi lu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Nie zabraknie też jogi. Myślę, że oferta jest na-

prawdę interesująca i gorąco zachęcam do zapisów. Jednocześnie przypominam, że pierwszeństwo 

w zapisach mają te osoby, które uczestniczyły w zajęciach w poprzednich latach. Niemniej jestem 

przekonana, że wszyscy zainteresowani znajdą coś dla siebie i miejsc nie zabraknie. 

EB: Gdzie można śledzić informacje na temat najnowszej oferty kulturalnej? Jak zapisać się na zajęcia?

EC: Najlepiej śledzić nas w mediach społecznościowych, aby mieć dostęp do tych najbardziej aktu-

alnych informacji. Mamy swoją stronę internetową oraz profi l na Facebooku i YouTube. Tam najszyb-

ciej dotrzeć do informacji o zapisach czy ewentualnych zmianach w programie. Niezmiennie zachę-

cam również do kontaktu z pracownikami Ośrodka Kultury. Na zajęcia można zapisać się zarówno 

stacjonarnie, w MGOK-u (ul. Poznańska 33), jak również telefonicznie (+48 697 091 272). Wszelkich 

informacji na temat zajęć i zapisów udziela biuro Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.

EB: Jaka grupa odbiorców najchętniej uczestniczy w warsztatach i wydarzeniach organizowanych 

przez MGOK?

EC: Nie ukrywam, że najliczniejszą grupę stanowią dzieci oraz seniorzy, choć dorosłych też nie bra-

kuje. Oferta dla dzieci i seniorów jest chyba najbardziej rozbudowana, ale dorośli też znajdą tu coś 

dla siebie. Zależy nam na tym, aby każdy czuł się tu dobrze i mógł rozwijać swoje zainteresowania 

niezależnie od wieku. 

EB: Czego, Pani zdaniem, brakuje w MGOK-u?

EC: Miejsca. Jesteśmy ograniczeni infrastrukturą. Organizujemy wiele wydarzeń i zajęć, dlatego 

praktycznie zawsze wszystkie sale są zajęte. Mimo całkiem dobrego wyposażenia poszczególnych 

sal przeszkodę niekiedy stanowi struktura samego budynku. Dysponujemy wyremontowaną salą 

widowiskową, salą lustrzaną, salą konferencyjną, a w ostatnim czasie zaadaptowaliśmy również bu-

dynek z tyłu, gdzie aktualnie znajduje się sala plastyczna oraz perkusyjna.

EB: Jakie są Pani plany oraz marzenia związane z tą instytucją?

EC: Z takich mniejszych to z pewnością prace wykończeniowe związane z terenem wokół Ośrodka 

Kultury. Najbardziej natomiast zależy mi na doposażeniu instytucji w niezbędny sprzęt elektronicz-

ny i rozpoczęciu działalności telewizyjno-radiowej, która pozwoliłaby zwiększyć zainteresowanie 

mieszkańców gminy Kostrzyn naszą ofertą kulturalną. Wciąż myślę więc o poprawie systemu komu-

nikacji i transmisji większości wydarzeń, nawet tych plenerowych. Sprawne informowanie mieszkań-

ców o nowych imprezach i rozszerzenie programu pozwoliłoby przyciągnąć tą najmniej liczną grupę 

– młodych dorosłych. W dalszym ciągu chcę też rozwijać współpracę z mieszkańcami, więc jeśli ktoś 

prowadzi jakąś działalność lub po prostu chce wzbogacić naszą ofertę kulturalną, to zapraszam do 

kontaktu.

Z Ewą Czajką, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultu-

ry w Kostrzynie, o powrocie do organizacji wydarzeń              

plenerowych, nowej ofercie kulturalnej i marzeniach roz-

mawiała Ewelina Bulewicz.
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W tym roku obchodziliśmy 230. rocznicę urodzin jednego                      

z najwybitniejszych polskich strategów, budowniczego Kana-

łu Augustowskiego. W miejscu, w którym urodził się gen. Igna-

cy Prądzyński, pod pamiątkową tablicą w Sannikach bardzo 

miłe i wzruszające chwile przeżyła Sołtys Sołectwa Sanniki – 

Marzena Pietraszewska. Z okazji 200-lecia istnienia Kanału Au-

gustowskiego została wyróżniona pamiątkowym medalem, 

który odebrała z rąk delegacji z Augustowa. Jest nam tym bar-

dziej miło, że to członkini naszego Towarzystwa i osoba, która 

od lat działa na rzecz Sołectwa Sanniki.

Do Sannik przyprowadziła się w 2001 roku. Wcześniej miesz-

kała w Tarnowie i Wronczynie. Sołtysem została w 2015 roku                  

i nie wyobraża sobie mieszkania gdzie indziej. Umówiłyśmy 

się na kawę i próbuję dowiedzieć się więcej o dziewczynie,                   

o której mieszkańcy mówią, że nie ma dla niej rzeczy niemoż-

liwych. Czasu mamy niewiele, bo pani Sołtys w ciągłym biegu. 

Dosłownie i w przenośni. Jest organizatorką i pomysłodaw-

czynią biegu charytatywnego „Słodka Mila”. Z błyskiem w oku 

opowiada, co udało jej się dla Sannik zrobić: plac zabaw, kącik 

seniora, wycieczka, paczki na święta, Dzień Dziecka, Dzień Se-

niora. Słucham o spotkaniach w mieszkaniu – biurze, o trzech 

wspaniałych córkach i czwórce wnuków, o tym, że Sanniki to 

jej miejsce na ziemi. Cały czas podkreśla, że sama nie dałaby 

rady. Ogromnym wsparciem (za co jest bardzo wdzięczna) jest 

dla niej Rada Sołecka i Władze Miasta i Gminy Kostrzyn.

Pytam o wolny czas. Ma go niewiele, ale uwielbia go spędzać    

z wnukami. Drążę temat i dowiaduję się, że kocha las, grzyby, 

gotowanie, i … Skorzęcin. O gotowaniu wie prawie wszystko. 

Śledzi przepisy swojej mistrzyni Magdy Gessler. Szuka nowi-

nek kulinarnych, chociaż ciężko ją czymś zaskoczyć. Grzyby                 

z przepisu prababci, jak nie zepsuć ogórkowej? Marzena wie!

Przez cały czas naszego cafe time ma ten sam błysk w oku. Nie 

było to nasze pierwsze spotkanie, ale gdybym miała w trzech 

słowach panią Sołtys natychmiast nasuwa się: przebojowość, 

empatia i zaangażowanie. Dziękuję, że znalazła czas na małą 

kawę między pracą a zakupami i przystankiem autobusowym 

i że mogłam posłuchać, jak ważni są dla niej inni ludzie, jak 

skromną, a jednocześnie silną jest kobietą! Gratuluję Marzen-

ko w imieniu wszystkich członków naszego Towarzystwa                         

i swoim! Wiem jaką wielką radość sprawiło ci to wyróżnienie! 

Niech będzie dobrym początkiem następnych. Życzymy suk-

cesów i spełnienia marzeń, a zwłaszcza jednego, marzenia                      

o świetlicy w Sannikach. Sołtys Marzeno Pietruszewska myślę, 

że Ignacy Prądzyński byłby dumny z tego jak dbasz o jego                

rodzinne Sanniki!
Ada Niemier-Prokop

Towarzystwo Miłośników Ziemi Kostrzyńskiej 
– o wyróżnieniu dla Sołtys Sannik

Fot. TMZK
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Letnie warsztaty 
w MGOK zakończone

Fot. MGOK

Po lipcowych warsztatach wyjazdowych przyszedł 

czas na zajęcia „stacjonarne” w ramach letnich 

atrakcji przygotowanych dla najmłodszych przez 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Miały one miej-

sce w dniach 1-5 sierpnia i przybrały formę półko-

lonii – od godziny 1000 do godziny 1300 dzieci mo-

gły liczyć na angażujące i rozwijające kreatywność 

rozrywki.

W pierwszy dzień letnich warsztatów opiekunowie 

poprowadzili kolumnę podopiecznych ulicami 

miasta, udając się do Kina za Rogiem, mieszczące-

go się w budynku Biblioteki Publicznej w Kostrzy-

nie. Po obejrzeniu przygotowanego dla nich sean-

su pomaszerowali do remizy OSP przy ul. Poznań-

skiej. Tam, ciesząc się niecodziennym przywilejem, 

zwiedzili strażnicę, obejrzeli wyposażenie pojazdu 

gaśniczego, wysłuchali opowieści o pracy straża-

ków. Mieli także okazję przymierzyć kask strażacki 

i wypróbować swoich sił z wężem strażackim. Po 

dniu pełnym atrakcji udali się na odpoczynek do 

domów, by następnego dnia przeobrazić się z ma-

sterchefów i własnoręcznie przygotować pyszne 

burgery i gofry. Nie mogło oczywiście zabraknąć 

także własnoręcznego pałaszowania tych smako-

łyków.

Trzeci dzień zajęć koncentrował się wokół umiejęt-

ności artystyczno-botanicznych. Pod tym określe-

niem kryje się oczywiście przygotowywanie wor-

ków szkolnych z własnym rysunkiem i tworzenie 

kompozycji „Las w szkle” – roślin umieszczanych                

w dużych szklanych słojach. Kreatywne, niewyko-

rzystane tego dnia pomysły przydały się także                    

w czwartek, ponieważ na ten dzień zaplanowane 

było malowanie koszulek sportowych – i później-

sze zabawy ruchowe. I w sportowym duchu utrzy-

many był także plan piątkowy. Uczestnicy grali                 

w Archer Tag i Najnowszą FIFĘ 22. Był to także 

ostatni dzień warsztatów.

Letnie warsztaty – zarówno wyjazdowe, jak i te na 

miejscu – cieszą się ogromnym zainteresowaniem, 

co cieszy organizatorów i zachęca do nieustannej 

pracy nad tym, by kolejne edycje były jeszcze                 

ciekawsze i atrakcyjniejsze. Zapraszamy oczywi-

ście za rok!
N.M.

Fot. MGOK
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Wieści 
z biblioteki

Fot. Biblioteka Publiczna

Czytanie wrażeniowe w Parku Miejskim

Do kostrzyńskiego Parku Miejskiego przy Stacji Książki na za-

proszenie Biblioteki Publicznej przybyła  „książkowa czaro-

dziejka” czyli Małgorzata Swędrowska. Autorka książek dla 

dzieci i publikacji dla dorosłych od lat upowszechnia koncep-

cję czytania wrażeniowego. Niezwykłe pomysły pani Małgosi 

na smakowanie literatury wieloma zmysłami, łączące uważne 

słuchanie z zabawą, kolejny raz zachwyciły najmłodszą, a więc 

najbardziej wymagającą publiczność.

Agnieszka Kukla 

Bajkowy Brzechwa dzieciom

W lipcu Biblioteka Publiczna zapraszała dzieci na cykl spekta-

kli pt. „Bajkowy Brzechwa”. Grupa teatralna Art.Bonsai wystąpi-

ła w Trzeku, Czerlejnku, Sokolnikach, Gułtowach i Buszkówcu. 

Te muzyczne lekcje bajkologii i kleksografi i przypadły do gu-

stu zarówno najmłodszej publiczności, jak i ich dorosłym opie-

kunom. Z przyjemnością przypomnieliśmy sobie bajkową kla-

sykę wierszy mistrza poezji dziecięcej Jana Brzechwy. 

Agnieszka Kukla 

Kino plenerowe

Biblioteka Publiczna i Kostrzyńskie Kino za Rogiem w ramach 

Malinowego Lata zaprosiło publiczność do udziału w plenero-

wych seansach kinowych. W Siekierkach mieszkańcy obejrzeli 

fi lm animowany Ciekawski George, w Kostrzynie komedię                 

Co wiecie o swoich dziadkach? Oprócz seansów w plenerze Ko-

strzyńskie Kino za Rogiem zaprasza na seanse w godzinach 

przedpołudniowych w każdy wtorek, środę i piątek. Repertuar 

można znaleźć na profi lu kina na Facebooku (FB: Kostrzyńskie 

Kino za Rogiem). 
Małgorzata Kemnitz

Dofi nansowanie na zakup książek!

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowi-

czówny w Kostrzynie otrzymała dofi nansowanie w wysokości 

6 500,00 złotych na zakup nowości wydawniczych ze środków 

fi nansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego                    

w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 

na lata 2021-2025.

W terminie do końca listopada przyznane środku będą wyda-

ne na zakup nowości. Jesteśmy otwarci na propozycje naszych 

Czytelników. W miarę możliwości postaramy się odpowiedzieć 

na Państwa potrzeby! Jeśli ktoś z naszych Czytelników chciałby 

zaproponować zakup konkretnej książki , prosimy o kontakt 

mailowy: dzieci@biblioteka-kostrzyn.pl lub wypozyczalnia@

biblioteka-kostrzyn.pl. Środki fi nansowe pochodzą z dofi nan-

sowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawni-

czych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach 

e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 

1, Kierunek interwencji 1.1. wramach NPRCz 2.0.

Fot. Biblioteka Publiczna

Fot. Biblioteka Publiczna

Fot. Biblioteka Publiczna
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Literatura w plenerze

W każdy czwartek o godzinie 1200 w Parku Miejskim odbywają 

się Literackie Czwartki. Podczas tych spotkań dzieci mogą wy-

słuchać ciekawych opowiadań i bajek. W fi liach bibliotecznych 

w Iwnie, Gułtowach, Siekierkach i Czerlejnie również odbywa-

ją się takie spotkania w ramach Literackiego Przedpołudnia. 

Wówczas w mniejszym gronie dzieci mają możliwość obco-

wać z literaturą, a także wziąć udział w ciekawych zabawach                   

i grach. Wszystkie spotkania są różnorodne, a kreatywność 

pracowników biblioteki sprawia, że dzieci są za każdym razem 

czymś zaskakiwanie.
Małgorzata Kemnitz

Narodowe Czytanie

W tym roku przypada 10. rocznica Narodowego Czytania, 

ogólnopolskiej akcji zainicjowanej przez Prezydenta RP. Tym 

razem będziemy przybliżać treść utworu Ballady i Romanse 

Adama Mickiewicza. Biblioteka Publiczna zaprasza do wspól-

nego czytania 2 września do Parku w Gułtowach. Każdy czytel-

nik, który pojawi się w bibliotece w pierwszym tygodniu wrze-

śnia ze swoim egzemplarzem „Ballad i Romansów” będzie 

mógł otrzymać pamiątkową pieczęć. Ponadto 7 września                       

w Bibliotece Publicznej w Kostrzynie odbędzie się koncert 

„Balladowo i romantycznie” w wykonaniu Kuby Michalskiego. 

Szczegóły wkrótce.
Małgorzata Kemnitz

Fot. Biblioteka Publiczna

Dobra książka 
biblioteka poleca i zaprasza

Charles Seife, Hawking: Geniusz i celebryta, Wydawnictwo Prószyński i S-ka.

Kim naprawdę był Stephen Hawking, człowiek, którego prochy spoczywają dziś w Opactwie Westmin-

sterskim, pomiędzy grobowcami Isaaca Newtona i Karola Darwina? Powszechnie postrzegamy go jako 

uosobienie geniuszu. Przykuty do wózka inwalidzkiego, niezdolny do wypowiedzenia jednego słowa, 

stał się symbolem władzy rozumu nad materią i międzynarodowym celebrytą. W zbiorowej wyobraźni 

zapisał się jako najlepszy na świecie fi zyk i najbardziej błyskotliwy umysł. Charles Seife w swojej książce 

dowodzi, że Hawking nie był ani jednym, ani drugim.

Lucinda Riley, Tajemnice Fleat House, Wydawnictwo Albatros.

Podejrzana śmierć, prywatna prowincjonalna szkoła z internatem i zaginięcie małego chłopca. Co to 

wszystko ma ze sobą wspólnego? W internacie Szkoły świętego Szczepana umiera jeden ze starszych 

uczniów, a sprawą zajmuje się błyskotliwa detektyw Jazz Hunter. Kobieta ma za sobą ciężki rok, a przed 

sobą trudne zadanie, bo nikt nie chce z nią współpracować. Co skrywa Fleat House i czy Jazz uda się 

odkryć prawdę? Wciągający thriller autorki bestsellerów Lucindy Riley.

Joseph Kuefl er, Koparka i kwiat, Wydawnictwo Frajda.

Każdego dnia duże maszyny wyruszają do pracy na budowie. Dźwigają, kopią, walcują. Pewnego razu 

Koparka zauważa na gruzowisku roślinkę. Wydarzenia, które pociągnie za sobą to odkrycie, odmienią 

nie tylko Koparkę, ale i całe miasto. Piękne literackie wprowadzenie do rozmów o tym, jak dbać o naszą 

wspólną planetę. Efektowna grafi cznie i wyrazista w przekazie książeczka, która uczy najmłodszych czy-

telników empatii i uwrażliwia na przejawy piękna w otaczającym nas świecie.
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ODDAJ KREW

26 sierpnia od godz. 800 w „Kostrzyniance” odbędzie się akcja poboru krwi.
Wszystkich chętnych zachęcamy do zostania dawcą. 
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Kostrzyńskie
przysmaki

Smacznego!

N.M.

PANNA COTTA Z OWOCAMI
szklanka śmietanki 30%

szklanka mleka

2 łyżki żelatyny

4 łyżki cukru

wanilia – laska lub ekstrakt

ulubione owoce

Żelatynę wsypać do miski, wymieszać 

z ok. 4 łyżkami wody, odstawić.                             

W garnku wymieszać i podgrzać mle-

ko, śmietankę, cukier i wanilię (odrobi-

na, do smaku) do połączenia składni-

ków. Do gorącej  masy dodać żelatynę 

i dokładnie wymieszać do gładkiej 

konsystencji. Panna cottę przelać do 

miseczek lub kubeczków i odstawić na 

kilka godzin do lodówki, do stężenia. 

Gotowy deser udekorować truskaw-

kami lub innym owocami.

Proporcje należy dobrać do swoich preferencji – na słodko lub 

kwaśno. Przygotować dzbanek lub miskę. Cytrynę lub limonkę 

sparzyć, wycisnąć sok, przelać do miski, dodać łyżkę miodu – 

lub mniej/więcej. Wrzucić rozdrobnioną gałązkę świeżej mięty 

i zalać wodą. Wymieszać. Jeśli przygotowujemy klasyczną, cy-

trusową lemoniadę, wrzucić do dzbanka cytryny, pomarań-

cze, limonkę i zalać. W innym przypadku owoce – arbuz, tru-

skawki, maliny lub inne – zblendować, masę owocową dolać 

do lemoniady i wymieszać. Dosłodzić/dodać cytryny do sma-

ku. Lemoniadę odstawić do lodówki do schłodzenia. Przed 

podaniem wrzucić kruszony lód.

LETNIA LEMONIADA
woda

cytryna lub limonka

miód

mięta

lód

ulubione owoce
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Strażackie
wydarzenia

Ryszard Kubiak

Prezes ZOMGZOSP RP w Kostrzynie

Fot. OSP 

Interwencje strażaków z Gminy Kostrzyn:

1  lipca – zabezpieczenie miejsca kolizji samochodu osobowe-

go w Iwnie.

4 lipca – sprawdzenie załączonego monitoringu pożarowego 

w Hurtowni przy ul. Polnej w Kostrzynie.

5 lipca – zabezpieczenie miejsca kolizji samochodu ciężaro-

wego, z którego wypadł ładunek na jezdnię; sprawdzenie załą-

czonego monitoringu pożarowego w Hurtowni przy ul. Polnej 

w Kostrzynie.

11 lipca – gaszenie pożaru szafy sterującej przepompowni 

ścieków w Kostrzynie.

12 lipca – usuwanie gniazda owadów błonkoskrzydłych na 

placu zabaw w Przedszkolu; zabezpieczenie miejsca wypadku 

drogowego na trasie DK92 węzeł drogowy Iwno.

14 lipca – zabezpieczenie miejsca wypadku drogowego na 

trasie DK92 skrzyżowanie z ul. Polną w Kostrzynie.

15 lipca – gaszenie pożaru prasy do słomy na polu w Sanni-

kach.

18 lipca – usuwanie gniazda owadów błonkoskrzydłych                       

w stropie budynku mieszkalnego; gaszenie pożaru ścierniska 

w Górze.

20 lipca – gaszenie pożaru ściółki leśnej w Klonach.

23 lipca – wypompowanie wody z zalanej piwnicy domu 

mieszkalnego w Kostrzynie; zabezpieczenie miejsca wypadku 

drogowego na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej z 3 Maja                       

w Kostrzynie.

25 lipca – gaszenie pożaru samochodu typu Bus na trasie 

DK92  węzeł drogowy Iwno.

26 lipca – neutralizacja plamy ropopochodnej na trasie DK92 

Kostrzyn-Brzeźno; gaszenie pożaru ścierniska w Brzeźnie.

27 lipca – sprawdzenie podejrzenia o ulatniającym się gazie    

w budynku mieszkalnym w Kostrzynie.

Nie żyjemy, aby umierać... ale umieramy, aby żyć wiecznie

M. Buchberger

Marioli Zygaj
Pracownikowi Urzędu Miejskiego w Kostrzynie

wyrazy szczerego współczucia oraz głębokiego żalu                

z powodu śmierci

Mamy
składa

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn

Grzegorz Banaszak

wraz z Radnymi Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn

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

Romanowi Różańskiemu
wyrazy szczerego współczucia oraz głębokiego żalu 

z powodu śmierci

Żony
składają

Burmistrz Gminy Kostrzyn
Szymon Matysek

Zastępca Burmistrza Gminy Kostrzyn
Waldemar Biskupski 

wraz z Pracownikami Urzędu Miejskiego
w Kostrzynie



33

Z kroniki
policyjnej

Sprawowanie opieki na dzieckiem, będąc pod wpływem 

alkoholu.

14 lipca w miejscowości Kostrzyn zatrzymana została 43-let-

nia kobieta, której wygląd wskazywał, iż może znajdować się 

pod wpływem alkoholu, a która opiekowała się 8-letnią córką.  

Podejrzenie policjantów potwierdziło się, ponieważ po spraw-

dzeniu okazało się że kobieta znajdowała się w stanie nie-

trzeźwości wynoszącym blisko 2,5 promila alkoholu w wydy-

chanym powietrzu. Kobieta za swój czyn odpowie przed Są-

dem.

Kradzież sklepowa.

22 lipca w miejscowości Kostrzyn zatrzymana została 19-let-

nia kobieta, która dokonała licznych kradzieży artykułów prze-

mysłowo-drogeryjnych w jednym ze sklepów. W wyniku prze-

prowadzonych czynności procesowych dużą część skradzio-

nych rzeczy odzyskano. Straty wyceniono na kwotę 1670 zło-

tych. Kobieta za swój czyn odpowie przed Sądem.

Nietrzeźwy kierujący.

24 lipca w miejscowości Kostrzyn zatrzymany został 26-letni 

kierujący samochodem marki VW Golf. Powodem kontroli dro-

gowej było podejrzenie prowadzenia auta w stanie nietrzeź-

wości, co się potwierdziło, ponieważ kierujący znajdował się   

w stanie nietrzeźwości wynoszącym blisko 1,5 promila alko-

holu w wydychanym powietrzu. Mężczyzna za swój czyn                  

odpowie przed Sądem.

Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się 

płaci.

W. Szymborska

Marioli Zygaj
Pracownikowi Urzędu Miejskiego w Kostrzynie

wyrazy szczerego współczucia oraz głębokiego żalu                    

z powodu śmierci

Mamy
składają

Burmistrz Gminy Kostrzyn

Szymon Matysek

Zastępca Burmistrza Gminy Kostrzyn

Waldemar Biskupski 

wraz z Pracownikami Urzędu Miejskiego w Kostrzynie

Serdeczne podziękowania dla ks. proboszcza Remigiu-

sza Rachwalskiego, ks. wikariusza Pawła Szkody, pana 

Dariusza Bindulskiego, fi rmy pana Roberta Czerniejew-

skiego, oraz wszystkich, którzy łączyli się z nami w smut-

ku i żalu, biorąc udział w ostatnim pożegnaniu naszej 

kochanej Mamy, Teściowej, Babci i Prababci

Ś.P.
Zofi i Antkowiak

Za udział w ceremonii pogrzebowej, za ofi arowane                  

komunie święte, zamówione msze święte, złożone kwia-

ty i wsparcie w trudnych dla nas chwilach

serdeczne Bóg zapłać

składają

córki i syn z rodzinami

Uwaga na fałszywe SMS-y, które 

wykorzystują wizerunek Minister-

stwa Finansów 

Ostrzegamy przed nową kampanią 

SMS-ową, w której jest wykorzystywa-

ny wizerunek Ministerstwa Finansów 

(MF).  Kliknięcie w link wiadomości 

prowadzi do strony wyłudzającej 

dane. Resort fi nansów nie wysyła do 

podatników tego typu wiadomości.

Link z SMS-a prowadzi do rzekomej 

ankiety MF, za której wypełnienie 

można otrzymać 250 zł. „Aby odebrać 

nagrodę, oszuści proszą o wpisanie 

danych użytkownika na fałszywym 

panelu logowania do banku” – mówi 

Małgorzata Spychała-Szuszczyńska, 

rzecznik prasowy Izby Administracji 

Skarbowej w Poznaniu.

Przypominamy, że zarówno Minister-

stwo Finansów, jak i Krajowa Admini-

stracja Skarbowa nie wysyłają do po-

datników tego typu wiadomości.

Informacja prasowa
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Kronika
sportowa

Fot. K. Adamska

Dziki bieg w polu za nami!

W sobotę 23 lipca odbył się czwarty z siedmiu bie-

gów w ramach Grand Prix Biegów Gminy Kostrzyn. 

Na terenie Starej Cegielni w Iwnie 160 zawodników 

miało do pokonania 3,5 kilometrową trasę z prze-

szkodami takimi jak snopki, przepłynięcie przez 

staw, bieg w rowie z mułem, czołganie w wodzie, 

bieg w kukurydzy oraz liczne podbiegi. Na mecie na 

zawodników czekał bogaty pakiet gastronomiczny 

(Kreatywna Kuchnia Przemysław Czekała) oraz opra-

wa muzyczna zapewniona przez 4YouTeam, nie za-

brakło także zjeżdżalni dla dzieci.

Najszybciej z Panów całą trasę przebył Piotr Idczak                

z Sulęcinka z klubu Dirty Sparrows, który na mecie 

zjawił się z czasem 19:43. Najszybszą z Pań była               

Żaneta Obara, która fi niszowała z czasem 26:21.

Po wręczeniu nagród przez organizatorów dla naj-

lepszych trzech zawodniczek i zawodników w klasy-

fi kacji open oraz w klasyfi kacji Gminy Kostrzyn na-

stąpiło losowanie nagród rzeczowych wśród wszyst-

kich uczestników.

Dziękujemy za przygotowanie trasy organizatorom: 

Sołtysowi Sołectwa Iwno oraz członkom Stowarzy-

szeń: ATV Kostrzyn, Panie Daleko jeszcze oraz pra-

cownikom Betoniarni Iwno oraz sponsorom za po-

moc w organizacji imprez: Firma Logistyczna Andrzej 

Wędzikowski, Moto-Car, Sigma, KM Steel, Betoniar-

nia Iwno Mateusz Nadolny, JarTrans, Automax, Gmi-

na Kostrzyn, Bajdocja, Kreatywna Kuchnia Przemy-

sław Czekała, 4youteam, Dawid Johan. 

Podium klasyfi kacji open kobiet: Żaneta Obara – Ne-

kla – 26:21, Anita Pokorska – Siekierki Wielkie – 27:38, 

Joanna Walkowiak – Kostrzyn – Walka Kostrzyn – 

27:57.

Podium klasyfi kacji open mężczyzn: Piotr Idczak – 

Sulęcinek – Dirty Sparrows – 19:43, Damian Mikołaj-

czak – Gądki – #mistrzowskitrening – 20:04, Maciej 

Zandecki – Gortatowo – Parkrun Jezioro Swarzędz-

kie – 20:24.

Podium klasyfi kacji mieszkanka gminy Kostrzyn: Ani-

ta Pokorska – Siekierki Wielkie – 27:38, Joanna Wal-

kowiak – Kostrzyn – Walka Kostrzyn – 27:57, Iwona 

Pomykalska – Kostrzyn – Gdzie Ta Meta – 30:45.

Podium klasyfi kacji mieszkaniec gminy Kostrzyn: 

Marek Szymczak – Brzeźno – 21:13, Marcin Zwoliński 

– Kostrzyn – Stajnia Kokoszki – 22:15, Krzysztof Ple-

wiński – Kostrzyn – 22:47.

Do zobaczenia na kolejnych biegach z cyklu:                              

19 sierpnia – Bieg do Nocy w Siedleczku, 10 września 

– V Bieg Pieczonej Pyry w Iwnie (zapisy wkrótce),                    

1 października – Dziki Bieg w Lesie w Skałowie (zapi-

sy wkrótce).
Łukasz Szał

Fot. K. Adamska
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Mistrz Polski z wizytą w ratuszu!

Mieszkaniec naszego miasta Wojciech Mońka, który w czerw-

cu br. wywalczył z Lechem Poznań Mistrzostwo Polski w Cen-

tralnej Lidze Juniorów u-15, gościł w Urzędzie Miejskim w Ko-

strzynie, gdzie spotkał się z Zastępcą Burmistrza Gminy Ko-

strzyn Waldemarem Biskupskim oraz Zastępcą Kierownika 

Wydziału Oświaty, Promocji i Sportu Łukaszem Szałem. Spo-

tkanie było okazją do pogratulowania sukcesu Wojtkowi oraz 

rozmowy na temat dalszych planów piłkarskich Mistrza Polski 

oraz Reprezentanta naszego kraju.

Gratulujemy kolejnego sukcesu!
Łukasz Szał

Ogólnopolski Turniej Klasyfi kacyjny w tenisie do lat 14 

w Glince Szlacheckiej

W dniach 16-18 lipca Kostrzyński Klub Tenisowy był organiza-

torem Ogólnopolskiego Turnieju Klasyfi kacyjnego do lat 14. 

Dla zwycięzców czekały puchary ufundowane przez Burmi-

strza Gminy Kostrzyn. W rywalizacji wzięło udział 16 zawodni-

czek i 13 zawodników, którzy zjechali się na korty w Glince 

Szlacheckiej z całej Polski – Szczecina, Zielonej Góry, Bolesław-

ca, Leszna, Torunia, Bydgoszczy, Elbląga.

Wśród dziewczynek najlepsza okazała się rozstawiona z nu-

merem 2 Julia Kołodziejska ze Szczecina, która we fi nale poko-

nała 6/1 6/0 turniejową jedynkę Zofi ę Janusz z AZS Poznań. Na 

trzecim miejscu na podium stanęła mieszkanka Leszna Micha-

lina Mrozkowiak oraz reprezentująca gospodarzy Pola Zbo-

rowska. W grze podwójnej najlepsza ponownie była Julia Ko-

łodziejska w parze z Magdaleną Martyniak z Zielonej Góry. 

Drugie miejsce zajęła para Michalina Mrozkowiak (Leszno Te-

nis Klub) i Zuzanna Pawłowska (POZ BRUK Sobota).

Turniej chłopców zdominował rozstawiony z numerem 1 za-

wodnik Kostrzyńskiego Klubu Tenisowego, Ignacy Tejerina, 

który bez straty seta wygrał turniej singlowy oraz w parze ze 

swoim bratem, Sebastianem Tejerina, również turniej deblo-

wy. Drugi w grach pojedynczych był Stanisław Allecou z AZS 

Poznań, a trzeci ex aeqou byli Alexnder Wandel (Top Tennis 

Player Gorzów Wlkp.) oraz Danil Konovaluk (Tenis Arena Byd-

goszcz). Bracia Tejerina we fi nale debla pokonali zawodników 

z Poznania Stanisława Allecou i Antoniego Gajewskiego wyni-

kiem 6/2 6/3.
Kostrzyński Klub Tenisowy

Fot. UM Kostrzyn

Fot. A. Durska-Tejerina

Jubileusz Kostrzyńskiego Klubu Sportowego 1922 „Lechia”

Stadion Miejski, 27 sierpnia 2022 roku
Program obchodów:
-   900 - Turniej Piłki Nożnej Stowarzyszenia Walka Kostrzyn
- 1600 - Turniej dzieci i oldbojów
- 1600 - Mecz Lechia i Przyjaciele - Legendy Lecha Poznań
- 1800 - Wręczanie odznaczeń dla osób zasłużonych dla klubu
- 1900  - Koncert Roberta Janowskiego z zespołem
- 2030 - zabawa z DJ-em Zapraszamy!
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Fot. K. Rożek

ADOPTUJ PRZYJACIELA!
Jeśli coś może przynieść więcej 

szczęścia niż pies… To tylko dwa 

psy! Przedstawiamy duet przyjaciół, 

którzy najbardziej na świecie chcie-

liby znaleźć wspólny dom. Przed 

Państwem Bronia i Kierownik.

Bronia to niewielka, włochata 

blond piękność w wieku około                    

4 lat. Jest bardzo wesoła i kocha lu-

dzi, a jej ulubionym zajęciem jest 

przesiadywanie wolontariuszom 

na kolanach. Jest też jednak nie-

śmiała i płochliwa, potrzebuje spo-

kojnego domu za miastem, bez 

małych dzieci.

Z kolei Kierownik to psiak średniej 

wielkości w wieku około 8 lat. Psiak 

nie miał w swoim życiu szczęścia – 

trafi ł do nas z innego schroniska,               

a po jakimś czasie do nowego 

domu. Niestety został oddany                         

z uwagi na jego ucieczki (potrafi  po-

konywać ogrodzenia). Kierownik to 

bardzo łagodny i przyjazny pies, 

który bardzo potrzebuje kontaktu              

z ludźmi. Szukamy dla niego opie-

kunów, którzy poradzą sobie ze 

strachami psiaka i nauczą ich poko-

nywania.

Zarówno Bronia, jak i Kierownik do-

brze dogadują się z innymi psami – 

psi towarzysz jest dla nich wielkim 

oparciem, dlatego chcielibyśmy im 

znaleźć wspólny dom albo osobne 

domy, w którym każde z nich mia-

łoby psiego przyjaciela. Jeżeli 

chcielibyście poznać Bronię i Kie-

rownika, prosimy o kontakt pod              

nr tel. 783 552 272 w celu ustalenia 

terminu spotkania. Zapraszamy 

również do odwiedzania strony: 

schronisko-skalowo.pl oraz nasze-

go profi lu na Instagramie: przysta-

nekskalowo.

Fot. Schronisko Skałowo
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