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Słowem
wstępu

Fot. C. Szczepanik

Natalia Majchrzak

Redaktor naczelna

Grudzień to miesiąc nierozerwalnie związany ze świętami Bożego Na-

rodzenia. Już od pierwszych dni nieświadomie (lub świadomie) rozpo-

czynamy odliczanie do nich, planując porządki w domu, menu wigilij-

ne, szukając drobnych prezentów dla naszych najbliższych. Z naiwną 

nieco nadzieją oczekujemy śniegu i mrozu, który przyozdobi okna                   

i zapewni „białe święta”.

Domy i mieszkania zaczynają wypełniać intensywne zapachy igliwia              

i przypraw. Radio, telewizja i Internet zarzucają nas świątecznymi prze-

bojami; i choć na głos oceniamy je jako tandetne i tkliwe, w głębi serca 

śpiewamy głośno każdy wers. Na nowo odkrywamy swoją miłość do 

mandarynek, maku i barszczu. Przypominamy sobie opowieści, jak to 

nasi dziadkowie i rodzice organizowali ten magiczny czas, wśród zasy-

panych puchem ogródków i wyczekiwania na pierwszą gwiazdkę na 

niebie. Z ekscytacją czekamy też na moment po kolacji, kiedy można 

już odejść od stołu i rozpakować prezenty, kuszące spod choinki nie 

tylko dzieci. Wypatrujemy również niecierpliwie wolnych dni przed Syl-

westrem, kiedy bez wyrzutów sumienia można położyć się na kanapie 

i dojadać pozostałe po świętach smakołyki.

Święta to przede wszystkim jednak cudowne chwile, które spędzamy           

z tymi, którzy są nam najbliżsi i z którymi chcemy dzielić radość wigilij-

nego wieczoru i bożonarodzeniowego poranka. Wzajemne życzenia 

pomyślności, radości i „zdrowia przede wszystkim” to już stałe elemen-

ty podczas symbolicznego łamania się opłatkiem, bo, choć oczywiste, 

podkreślają to, co najważniejsze w tej tradycji – życzliwość, miłość                    

i troskę o szczęście rodziny oraz przyjaciół. 

Jeśli Boże Narodzenie, to także Sylwester i Nowy Rok. Po 12 miesiącach, 

zaskakujących nas niemal każdego dnia istotnymi newsami z kraju               

i świata, które przyniosły wiele smutku, ale także momenty radości, za-

pewne z ulgą powitamy wszystko, co nowe lub „stare” – sprzed pande-

mii – w 2021 roku. Bo choć ostatnie 365 dni pozwoliło nam na nowo 

poznać swoje granice, odkryć, co naprawdę jest dla nas ważne, wypró-

bować nowe przyjemności i zainteresowania – jestem pewna, że z chę-

cią powrócimy do starych nawyków i zajęć, których realizację uniemoż-

liwiła sytuacja w kraju i na świecie. Mam nadzieję, że dni, w których 

będziemy mogli raczyć się pyszną kolacją w restauracji czy po prostu 

spotkaniem w większym gronie przyjaciół, nadejdą już niedługo.                   

W końcu wiara w to, że kolejny obrót Ziemi wokół Słońca przyniesie 

pozytywne zmiany, jest niesamowicie, niemal dziecięco urocza i przy-

pomina wiarę w Gwiazdora – kiedy każdy wie, że pod brodą i czerwoną 

czapką kryje się „tylko” brat, ojciec, dziadek, ale te kilka minut zabawy 

napełnia nas radością, o jaką trudno poza okresem świątecznym.

Czego więc życzę Państwu na kolejny, 2021 rok? Przyłączam się oczy-

wiście do naszej okładkowej nadziei, że nowy rok przyniesie wiele 

chwil szczęścia. Dodatkowo wierzę, że będziemy mogli obdarzyć się 

wzajemnie szczerym, szerokim uśmiechem, widocznym już z daleka, 

bez konieczności krycia go pod maską. Życzę Państwu drobnych ge-

stów życzliwości, wyrażających to wszystko, czego słowa oddać nie 

potrafi ą. Magii i cudów, które nie przeminą 26 grudnia, ale będą trwać 

cały kolejny rok, a nawet dłużej. A także – a może przede wszystkim – 

spokoju ducha, poczucia bezpieczeństwa, obecności bliskich osób. 

Cytując jeden z piękniejszych świątecznych utworów, „Love and laugh-

ter and joy ever after”!
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Ku chwale kolejarzy!
W uznaniu pracy osób zatrudnionych w kolejnictwie, 25 listopada obchodzony co roku jest 

Dzień Kolejarza. Tradycja tego święta sięga początków II Rzeczypospolitej, kiedy obchodzo-

no je we wrześniu. Po przerwie okupacyjnej świętowano je nadal w Polsce Ludowej. Od  

1991 roku przeniesiono termin święta na dzień wspomnienia patronki kolejarzy, św. Katarzy-

ny Aleksandryjskiej. Kostrzyn zawsze chlubił się liczną grupą osób pracujących na kolei,              

a szczególnym uznaniem cieszyli się maszyniści, mający uprawnienia do prowadzenia pocią-

gów PKP. Wdzięczni jesteśmy kolejarzom za to, że możemy dzięki nim codziennie dojeżdżać 

do pracy i nauki, a także podróżować po kraju i świecie!

„Katarzynki” i „Andrzejki” – listopadowe wieczory wróżb i nie tylko
W dawnej polskiej tradycji kawalerowie zbierali się wieczorem w wigilię św. Katarzyny, a pan-

ny św. Andrzeja, by odbywać tajemnicze wróżby, które miały przynieźć odpowiedź, czy            

w nadchodzącym roku młodzi zmienią stan cywilny w myśl przysłowia „Na św. Andrzeja bły-

ska pannom nadzieja”. Dziś do wróżb matrymonialnych mniejszą przykłada się wagę, ale 

dzień ten stał się okazją do udziału w wydarzeniach i koncertach, w tym roku odbywających 

się tylko online.

Inwestycja PKP Energetyka na fi niszu
Włączenie Kostrzyna do sieci Poznańskiej Kolei Metropolitalnej oraz budowa tunelu to nie 

jedyne przykłady współpracy naszej gminy z PKP. Od wiosny trwa w Kostrzynie przy ul. Kór-

nickiej budowa stacji energetycznej, która zbliża się już ku końcowi. Obok piętrowego bu-

dynku stanął kompleks wysokich instalacji energetycznych, które będą zasilały w energię 

sieć kolei na trasie Poznań-Warszawa. Zniwelowano też i ogrodzono przyległy teren oraz 

pobudowano nowy wjazd do obiektu od strony ul. Kórnickiej, przy której w przyszłości po-

wstaną chodniki dla pieszych.

Czy święty Mikołaj to Gwiazdor?
Okres oczekiwania na nadejście świąt Bożego Narodzenia, nazywany adwentem, urozmaico-

ny jest szczególnie lubianym przez dzieci dniem św. Mikołaja. Rankiem 6 grudnia grzeczne 

dzieci otrzymują zwykle pod poduszkę lub do „wypucowanych” butów drobne prezenty, naj-

częściej słodycze. W naszym mieście dzień ten kojarzy się od lat z przyjazdem św. Mikołaja             

i zapaleniem lampek na pięknie przystrojonej choince na kostrzyńskim Rynku.

W czasie Gwiazdki czyli wigilii Bożego Narodzenia zaraz po wieczerzy do wielu domów wiel-

kopolskich przychodzi Gwiazdor z workiem prezentów. Najczęściej jest to zaprzyjaźniona 

osoba, która czasem upomina dzieci, a potem rozdaje prezenty domownikom. Jak napisał 

Oskar Kolberg – dawniej w Siekierkach Gwiazdorami nazywano przebranych za gwiazdkę 

parobków, którzy nosili przyklejoną na czapce gwiazdkę, strasząc nią po wsi dzieci, chcąc je 

zabawić.

Wychowanie patriotyczne zaczyna się w przedszkolu
Nowo otwarte na osiedlu Strumiańskim (tuż obok „Orlika”) Niepubliczne Przedszkole „Akade-

mia Pomysłów” zwraca uwagę nie tylko nowoczesną bryłą budynku, ale też jego kolorystyką 

i otoczeniem. Z okazji niedawnego Narodowego Święta Niepodległości planszę z godłem 

Polski i herbem Kostrzyna przybrano biało-czerwonymi fl agami, a dla dzieci urządzono spe-

cjalną wycieczkę. W dniu tym 30-osobowa grupa przedszkolaków wraz z opiekunkami prze-

szła z chorągiewkami w ręku pod pomnik upamiętniający Powstańców Wielkopolskich               

z 1918-1919 roku, przy którym zapaliła znicze i odśpiewała hymn Jeszcze Polska nie zginęła… 

Na pamiątkę udziału w uroczystości zrobiono sobie wspólne zdjęcie na tle pomnika. Z okazji 

102. rocznicy Powstania Wielkopolskiego kostrzyńskie przedszkolaki znów odwiedzą to 

miejsce.

Z okazji 102. rocznicy Powstania Wielkopolskiego, w niedzielę 27 grudnia na cmentarzu pa-

rafi alnym Władze Samorządowe Gminy Kostrzyn złożą w imieniu mieszkańców symboliczną 

wiązankę kwiatów. Mieszkańców prosimy o wywieszenie fl ag powstańczych lub państwo-

wych przy swoich domach.
K.M.

Kostrzyńskie 
aktualności

Fot. S. Matysek

Fot. B. Jankowiak

Fot. K. Nowakowska

Fot. K. Matysek

Fot. K. Matysek
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Wiadomości  
gminne

Fot. S. Matysek

4 000 000 złotych na kanalizację              
w Siekierkach Wielkich!
We wtorek 8 grudnia Premier Mateusz Morawiecki 

ogłosił kolejne wsparcie dla samorządów w ramach 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina 

Kostrzyn otrzymała wsparcie w wysokości aż                      

4 000 000 złotych na zadanie „Rozbudowa systemu 

kanalizacji sanitarnej w Siekierkach Wielkich gminie 

Kostrzyn”. 

Środki te pozwolą kontynuować budowę kanalizacji 

sanitarnej w Siekierkach w rejonie ulic Grabowej, So-

snowej, Wierzbowej, którą gmina realizuje w ostat-

nich latach. Dokładny zakres inwestycji określony 

zostanie po dokonaniu aktualizacji dokumentacji 

projektowej, który przygotuje Zakład Komunalnych 

w Kostrzynie. Zadanie to pozwoli na bardzo dyna-

miczny rozwój kanalizacji na terenie największego 

sołectwa w gminie.

Inwestycja pt. „Rozbudowa systemu kanalizacji sani-

tarnej w Siekierkach Wielkich gminie Kostrzyn” w ra-

mach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

ma zostać zrealizowana do listopada 2022 roku. Zło-

żony wniosek wspierany był od początku przez Poseł 

RP Jadwigę Emilewicz, Posła RP Bartłomieja Wró-

blewskiego oraz Jarosława Pucka.

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-

nych w powiecie poznańskim wsparcie otrzymały 

jeszcze inne gminy: Kleszczewo 5 mln, Swarzędz     

3,0 mln, Luboń 2,5 mln, Dopiewo 2,4 mln, Suchy Las 

1,8 mln i Pobiedziska 1,2 mln zł.
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Fot. Ł.Szał

Fot. M. Matuszewski

Fot. A. Bilska

Postępują prace w ulicy Pałacowej w Gułtowach
W ramach inwestycji powstanie nowa nawierzchnia oraz chodni-

ki, utwardzone zostaną także miejsca postojowe. Wykonawca wy-

kona również odtworzenie i wyczyszczenie zbiornika wodnego, 

który będzie elementem odwodnienia drogi. Przetarg na realiza-

cję robót w ulicy Pałacowej w Gułtowach wygrała fi rma Zakład 

Drogowy Transportowy Sławomir Begier z siedzibą w Nekli. War-

tość zadania to 417000 złotych.
Łukasz Szał

Odcinek ulicy Powstańców Wielkopolskich 
odebrany!
Odebrano nowy fragment ulicy Powstańców Wielkopolskich, pro-

wadzący do Przedszkola Publicznego nr 2 w Kostrzynie. W ramach 

inwestycji powstała ulica z kostki brukowej, a także miejsca par-

kingowe oraz chodnik, droga rowerowa, nowe nasadzenia. Firmą 

odpowiedzialną za wykonanie zadania była Perfecta Robert Gą-

siorek z siedzibą w Komornikach. Wartość całej inwestycji to nie-

mal 900 tysięcy złotych. Liczymy, że dzięki nowej ulicy znacząco 

polepszy się komfort i bezpieczeństwo rodziców dowożących 

dzieci do nowej placówki oświatowej w naszej gminie.
Łukasz Szał

Podpisano umowę na utwardzenie drogi                 
w Siedlcu!
W sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kostrzynie podpisano umo-

wę na utwardzenie nawierzchni dróg gminnych za blokami i do-

mami jednorodzinnymi w Siedlcu. Przypomnijmy, że wiosną tego 

roku ulica zyskała nowe oświetlenie. Prace związane z umową 

wykona Zakład Robót Wielobranżowych Kubiaczyk Spółka Ko-

mandytowa z siedzibą w Kokoszkach w Gminie Nekla. Wartość 

prac to 400 tysięcy złotych. Na podpisaniu umowy obecni byli 

Burmistrz Gminy Kostrzyn Szymon Matysek, Zastępca Burmistrza 

Waldemar Biskupski, Radny Rady Miejskiej Paweł Perka, pracow-

nicy Urzędu Miejskiego oraz przedstawiciel fi rmy ZRW Kubiaczyk 

– Mikołaj Kubiaczyk.
Łukasz Szał

Podpisano umowę na modernizację drogi                     
w Glince Duchownej!
W sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kostrzynie podpisano umo-

wę na „Przebudowę drogi gminnej nr 328959P Kostrzyn-Glina 

Duchowna-Buszkówiec (etap II)”. Inwestycję wykona fi rma Perfec-

ta Robert Gąsiorek z siedzibą w Komornikach. Wartość inwestycji 

to 566 481 złotych. To drugi etap modernizacji tej drogi. Kontynu-

owana będzie budowa chodnika i modernizacja nawierzchni dro-

gi gminnej, a także utwardzenie wjazdu w ulicę Ogródkową. Na 

podpisaniu umowy obecni byli Burmistrz Gminy Kostrzyn Szy-

mon Matysek wraz z Zastępcą Burmistrza Waldemarem Biskup-

skim, a także Radni Rady Miejskiej Szymon Frąckowiak i Arkadiusz 

Bilski, pracownicy Urzędu Miejskiego oraz przedstawiciel fi rmy 

Perfecta Krzysztof Gamalczyk.
Łukasz Szał

Fot. Ł.Szał
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Fot. M. Kistowska

Fot. S. Frąckowiak

W Skałowie powstaje centrum edukacyjno-
rekreacyjne!
Trwa budowa centrum edukacyjno-rekreacyjnego „Pod jabłonią” 

w Skałowie. Powstała już wiata, a w najbliższych dniach rozpocz-

nie się utwardzenie terenu, nawiezienie ziemi oraz zasianie trawy. 

Inwestycja realizowana jest z Funduszu Sołeckiego wsi Skałowo 

przy wsparciu środków z budżetu gminy. Inicjatorem zadania jest 

Rada Sołecka wsi Skałowo.
Łukasz Szał

Nowe wiaty przystankowe w Drzązgowie                   
i Węgierskim!
W Drzązgowie oraz Węgierskim stanęły nowe wiaty przystankowe. 

W związku ze wzmożonym ruchem pasażerskim w Węgierskim sta-

nąć musiała druga wiata przystankowa, obok wcześniejszej zain-

stalowanej wraz z uruchomieniem Kostrzyńskiej Komunikacji Pu-

blicznej.

O postawienie wiat w imieniu mieszkańców wnioskowali Radny 

Piotr Kotarski wraz z Sołtysami: Krzysztofem Kaczmarskim (Sołtys 

Sołectwa Drzązgowo) oraz Jakubem Witkowskim (Sołtys Sołec-

twa Węgierskie).
Łukasz Szał

Rozpoczęto budowę chodnika w Ignacewie!
Rozpoczęła się oczekiwana przez mieszkańców Ignacewa inwe-

stycja, mająca na celu budowę chodnika wzdłuż ulicy Ignacewo           

w Kostrzynie. Wykonawcą robót jest Zakład Drogowo-Transporto-

wy Sławomir Begier z siedzibą w Nekli. Wartość wykonywanego 

zadania to nieco ponad 200 tysięcy złotych. Inwestycja wykony-

wana jest zgodnie z wnioskiem Radnej Rady Miejskiej Beaty Jan-

kowiak. Budowa chodnika ma na celu zwiększenie bezpieczeń-

stwa mieszkańców tej części Kostrzyna. Przypomnijmy, że w ubie-

głym roku ulica została wyposażona w nowe oświetlenie.

Łukasz Szał 

Nowa droga rowerowa i ścieżka spacerowa            
w centrum Kostrzyna!
Powstanie nowa droga rowerowa w Kostrzynie. Gmina Kostrzyn 

otrzymała dofi nansowanie z funduszów europejskich w ramach 

Wspierania strategii niskoemisyjnych, w tym mobilności miejskiej 

w ramach ZIT dla MOF Poznania. Dzięki środkom zewnętrznym 

możliwe będzie wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego w Ko-

strzynie, łączącego dwie drogi powiatowe jako wsparcie trans-

portu miejskiego oraz dojazdu do węzłów przesiadkowych PKP          

i KKP. Projekt jest kontynuacją ciągu, który powstał wcześniej przy 

Placu Kurdeszowym, łącząc ulicę Wrzesińską z ulicą Estkowskiego. 

Wybudowanie tej drogi rowerowej oraz ścieżki spacerowej ma 

kluczowe znaczenie w kontekście rewitalizacji obszaru pojezier-

nego w centrum Kostrzyna. Dzięki projektowi oprócz ciągu pie-

szo-rowerowego zamontowane zostaną także dwie wiaty rowe-

rowe. Wartość inwestycji to 497 288 złotych, z czego 422 095 to 

środki zewnętrzne. 
Łukasz Szał

Fot. M. Matuszewski

Fot. Ł.Szał
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Fot. AC Media

Na sesji przedstawiono informacje dotyczące budowy tunelu
Na sesji Rady Miejskiej Burmistrz wraz z inspektorem nadzoru Maciejem Widerowskim, reprezentującym grupę In-

spektorów Euro-Invest, oraz pracownikami Urzędu przedstawił postęp prac przy budowie tunelu wraz z układem 

drogowym oraz wyjaśnił, z czego wynikają opóźnienia. Poniżej przedstawiamy Państwu informacje przedstawione 

na ostatniej sesji.

Pierwotnie w dokumentacji projektowej autor opracowania – fi rma BBF Sp. z o.o. – zaproponowała na odcinku od 

tunelu do ronda południowego wykonanie tzw. poduszki z kruszywa. Podczas realizacji budowy grupa Inspektorów 

Nadzoru, po sygnałach Wykonawcy, w porozumieniu z Gminą i Zarządem Dróg Powiatowych wstrzymała na tym 

odcinku realizacje robót ze względu na fakt, że to pierwotne rozwiązanie może nie spełnić zamierzonych oczekiwań. 

Potwierdził to również powołany przez gminę niezależny ekspert oraz dodatkowo wykonane badania.

W porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Gmina jako inwestor wystosowała wezwanie do projektanta o wykonanie 

dokumentacji zamiennej. Wykonawca dokumentacji w pierwszej kolejności rozważał bardzo kosztowną i niebez-

pieczną ze względu na głębokie wykopy wymianę gruntów również w okolicach nowego tunelu, nasypu kolejowego 

i cieku wodnego. Wskazywano również na jego bardzo wysoki koszt.

W związku z powyższym projektant – fi rma BBF Sp. z o.o. – zaproponował kolejne rozwiązanie, a więc wzmocnienie 

gruntu poprzez palowanie. Ta decyzja poprzedzona była jeszcze raz wykonanymi badaniami gruntowymi. Jest ono 

zdecydowanie tańsze, a przede wszystkim bezpieczniejsze w realizacji. Jednak wiązało się ono z wykonaniem nowej 

dokumentacji projektowej na tej części inwestycji, która jest traktowana jako dokumentacja zamienna, zmiany tech-

nologii realizacji zadania.

Dokumentacja projektowa wykonana przez BBF Sp. z o.o. jest gotowa i obecnie przekazana została za pośrednic-

twem Inspektora Nadzoru Wykonawcy, celem oszacowania kosztów realizacji części związanej z palowaniem. Na ten 

moment czekamy na ostateczną ofertę Wy-

konawcy.

Termin realizacji inwestycji został aneksowa-

ny. Wykonawca zwrócił się z prośbą o wy-

dłużenie czasu realizacji inwestycji w związ-

ku z faktem, że nie był wstanie realizować 

zadania związanego z budową dróg. Wydłu-

żenie terminu spowodowane jest zmianą 

technologii wzmocnienia gruntu o palowa-

nie. Ponadto podczas tego roku kilkukrotnie 

zawieszana była działalność brygad fi rmy 

wykonawcy ze względu na zakażenia koro-

nawirusem. Wniosek Wykonawcy został za-

akceptowany przez Biuro Inspektorów Nad-

zoru na podstawie protokołów konieczno-

ści. Zgodnie z rekomendacją Biura, Gmina 

aneksowała umowę do 30 kwietnia               

2022 roku z zastrzeżeniem, że Wykonawca 

ma ostatecznie zapewnić przejezdność od 

ulicy Powstańców Wielkopolskich do ulicy 

Sienkiewicza do 16 sierpnia 2021 roku, w tym wykonać przejście przez ciek Strumień wraz z umocnieniem podłoża 

na tyle trwale, aby umożliwić przejazd pojazdom.

Obecnie realizowana w ramach układu drogowego realizowana jest ulica Miłosza (tu problem był związany z kablem 

PKP, co tez opóźniło czas startu budowy tej drogi), a w ciągu kilku dni dokończona zostanie ulica Kopernika, część 

Sienkiewicza i 3 Maja, gdzie położona zostanie ostatnia warstwa asfaltu. Na dniach mają rozpocząć się również prace 

związane z kontynuacją budowy ronda północnego oraz przebudową ulicy Średzkiej.

Budowa tunelu i układu drogowego to największa inwestycja w historii gminy. Sam obiekt tunelu, co cieszy, wykona-

ny został w terminie przez fi rmę Strabag. Zaistniały problem na odcinku drogowym doczekał się mam nadzieję osta-

tecznego rozwiązania. 

- Dołożymy wszelkich starań, aby w przyszłym roku główną część i przede wszystkim przejezdność udało się zrealizować. 

Problemy na budowach zdarzają się i często wpływają na dynamikę ich realizacji. Tak samo było choćby na ulicy Wrzesiń-

skiej czy Warszawskiej. Mimo wszystko dobrze, że te problemy wychodzą w trakcie ich realizacji i udaje się znaleźć akcep-

towalne rozwiązania. Wiąże się to często z dodatkowymi kosztami (na które musimy być gotowi), ale także przede wszyst-

kim z dłuższym czasem realizacji inwestycji, co ma wpływ na Mieszkańców poprzez utrudnienia komunikacyjne i komfort 

funkcjonowania. Za to z całego serca przepraszam Mieszkańców, szczególnie południowej części miasta. Ale to wszystko 

robimy przecież w dobrej wierze, bo staramy się jednak, aby priorytetem było to, aby inwestycje fi nalnie wykonane zostały 

prawidłowo zgodnie z najlepszymi rozwiązaniami. Bo przecież ma ona służyć nam wszystkim przez najbliższe kilkanaście 

czy kilkadziesiąt lat. I tak będzie również z tą inwestycją, która mimo kłopotów zostanie zrealizowana, będzie naszą dumą 

i będzie służyć wszystkim Mieszkańcom zarówno miasta, jak i gminy przez kolejne dziesięciolecia – dodał Burmistrz Gmi-

ny Kostrzyn Szymon Matysek.
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Zakończono realizację inwestycji     
na Wyszyńskiego i Liliowej!
Zakończyła się inwestycja związana z budową 

ulic Wyszyńskiego oraz Liliowej w Kostrzynie. 

Dzięki realizacji zadania całe Osiedle Kórnickie 

zyskało nowy blask. W ramach inwestycji wyko-

nano nową nawierzchnię z kostki brukowej, dro-

gi rowerowe oraz chodniki, a także nasadzenia 

roślin. Powstały także dwa ronda przy skrzyżo-

waniach ulicy Wyszyńskiego: z Narcyzową               

i Astrową oraz z Liliową. Wartość inwestycji to 

5,1 mln złotych, a dofi nansowanie z Funduszu 

Dróg Samorządowych wyniosło 2,8 mln złotych. 

Wykonawcą inwestycji było KRUG Budownic-

two Drogowe Sp. Z o. o. z siedzibą w Rabowi-

cach.
Łukasz Szał

Fot. Ł.Szał

Fot. Ł.Szał

Fot. K. Simanowicz

Fot. S. Matysek

Fot. S. Matysek

Fot. K. Simanowicz
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Zostań turystą w swojej gminie – odwiedź Iwno!
W tym miesiącu zabieramy Państwa do jednej z perełek na ko-

strzyńskiej ziemi – Iwna. W miejscowości leżącej trzy kilometry 

na wschód od Kostrzyna znajdziemy jedyne w naszej gminie je-

zioro (o nazwie takiej samej jak miejscowość), a także zabytkowy 

pałac oraz kościół.

Iwno jest czwartą największą miejscowością w naszej gminie, 

według stanu na 31 grudnia 2019 roku w Iwnie mieszkało          

722 osób. Swoją nazwę wieś zawdzięcza od wspomnianej wyżej 

nazwy jeziora, które niegdyś porastały wierzby iwy. Źródła po 

raz pierwszy wzmiankują Iwno w 1319 roku jako własność Grzy-

malitów, z których wywodził się Jarosław z Iwna, będący dyplo-

matą króla Władysława Jagiełły. Na przestrzeni wieków Iwno 

należało także do Tomickich, Iwińskich, Cieleckich, Krzyckich czy 

Ponińskich. Najważniejszą z perspektywy czasów nam współ-

czesnych rodziną zarządzającą majątkiem byli Mielżyńscy, któ-

rzy odkupili Iwno z rąk pruskich w 1848 roku.

Już w XII wieku w Iwnie wybudowano kościół, jednak ten                  

w obecnym kształcie pochodzi z roku 1789. Wewnątrz baroko-

wej świątyni pw. NMP Szkaplerznej znajduje się kamienna 

chrzcielnica, renesansowa płyta nagrobna Jana Iwińskiego, epi-

tafi um kamienne z klęczącą parą szlachecką czy droga krzyżowa 

namalowana na porcelanie. Kościół majestatycznie wznosi się 

na jednym z wzgórz pagórkowatej okolicy w dorzeczu Cybiny.

W latach 1851-1855 wzniesiono w Iwnie pałac zaprojektowany 

przez Seweryna Mielżyńskiego. Korpus neorenesansowego pa-

łacu jest dwupiętrowy i pięcioosiowy, przylegają do niego części 

boczne oraz okrągłe pawilony. Z sieni pałacu przejść można do 

sali balowej z półkolumnami, w której znajdują się herby Polski             

i Litwy oraz sztukateria. Na frontonie pałacu dojrzeć można herb 

Nowina. W bezpośrednim sąsiedztwie pałacu znajduje się ofi cy-

na z drugiej połowy XIX wieku, w której obecnie mieści się hotel 

„Karino”. Do pałacu przylega również Park im. Mielżyńskich                    

o powierzchni 1,5 hektara, urządzony w stylu angielskim.

Swój rozwój w kolejnych latach Iwno zawdzięcza Ignacemu 

Mielżyńskiemu, który w 1916 roku otworzył słynną stadninę,                

a w skład jego majątku, prócz tej wsi, weszły także Buszkówiec, 

Libartowo, Saniki, Wiktorowo, Sokolniki Drzązgowskie i Siedlec. 

To również rotmistrz Ignacy Mielżyński był organizatorem                       

I Ochotniczego Pułku Jazdy Wielkopolskiej nr 215 w Poznaniu, 

który w bitwie pod Brodnicą 18 sierpnia zwyciężył bolszewików 

podczas trwającej wojny polsko-bolszewickiej. Na początku 

1921 roku zmieniono nazwę pułku na 26 Pułk Ułanów Wielko-

polskich im. Hetmana J.K. Chodkiewicza, od 1980 roku corocznie 

w Iwnie odbywają się spotkania rodzin ułańskich. W 1938 roku           

na zaproszenie Ignacego Mielżyńskiego w Iwnie gościła przy-

szła królowa Holandii Juliana podczas swojej podróży poślubnej 

z mężem Bernhardem, księciem Niderlandów. 

Kolejne lata rozwoju miejscowości przypadają na okres powo-

jenny, kiedy to w Iwnie powstała Państwowa Stadnina Koni, a za 

jej sprawą nakręcony w 1974 roku serial Karino, dzięki któremu  

o miejscowości ponownie usłyszała cała Polska, a w naszej gmi-

nie gościli tacy aktorzy jak Karol Strasburger, Janusz Gajos, Leon 

Niemczyk czy Claudia Rieschel. Okres rozkwitu przeżywała także 

Cegielnia Iwno, wchodząca w skład Zakładu Ceramiki Budowla-

nej w Poznaniu.

Tradycje jeździecki są w Iwnie kontynuowane, a co roku w maju, 

staraniem miejscowego klubu jeździeckiego „Abaria”, odbywają 

się zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody o „Błękitną 

Wstęgą Wielkopolski”. To nie jedyne zawody sportowe w tej 

miejscowości. Od pięciu lat Iwno (wcześniej na terenie Cegielni, 

a od 2019 roku w Parku Mielżyńskich) jest areną zmagań Biegu 

Pieczonej Pyry, organizowanego przez Stowarzyszenie Walka 

Kostrzyn oraz imprezy towarzyszącej – Dnia Pieczonej Pyry, or-

ganizowanej przez Sołtysa Iwna Szymona Nadolnego.
Łukasz Szał

Fot. S. Pokorski

Fot. S. Pokorski

Fot. S. Pokorski

Na podstawie: 

B. Krzyślak, Iwno, Wydawnictwo WBP, Poznań 1999.

Leksykon Krajoznawczo-Turystyczny Powiatu Poznańskiego, 

W. Łęcki (red.), Powiat Poznański, Poznań 2012.

K. Matysek, Przewodnik po Kostrzynie i okolicach, Gmina 

Kostrzyn, Kostrzyn 2012.

Ł. Szał, Ocena potencjału turystycznego gminy Kostrzyn na 

podstawie wielowymiarowej analizy porównawczej gmin 

powiatu poznańskiego, WNGiG UAM, Poznań 2016.
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Jakdojade.pl do Kostrzyna      

i w Kostrzynie
Startujemy z planowaniem podró-

ży z Jakdojade.pl w Kostrzynie! 

Dzięki porozumieniu nawiązane-

mu z Gminą Kostrzyn mieszkańcy 

mogą już planować podróże, ko-

rzystając z wyszukiwarki jakdoja-

de.pl. 

Współpraca zaowocuje systema-

tycznym przesyłaniem rozkładów 

jazdy do wyszukiwarki. W ten spo-

sób pasażerowie uzyskają możli-

wość planowania podróży w gra-

nicach miasta, ale także w ramach 

aglomeracji poznańskiej. Zarów-

no pasażerowie korzystający             

z wersji mobilnych, jak i Ci, którzy 

wolą sprawdzić trasę w domu na 

komputerze, mogą cieszyć się 

swobodą planowania podróży ko-

munikacją miejską z jakdojade.pl. 

Wystarczy wejść na stronę            

https://jakdojade.pl lub pobrać 

aplikację ze sklepu (Appstore lub 

Google Play), określić początek         

i cel podróży oraz podstawowe 

parametry (czas przyjazdu/odjaz-

du) a system dobierze odpowied-

nią trasę.

Serwis jakdojade.pl, podając infor-

macje o trasie przejazdu z wyko-

rzystaniem transportu publiczne-

go, bierze pod uwagę prowadzo-

ne roboty drogowe, remonty, roz-

kłady linii specjalnych, a także 

uwzględnia trasy piesze, co po-

zwala omijać przeszkody, które 

wydłużają czas podróży komuni-

kacją miejską. Oblicza też czas 

przejazdu i koszty biletów a w nie-

których miastach sprzedaje bilety 

dobrane do trasy.

Jakdojade.pl - to nowoczesna wy-

szukiwarka połączeń komunikacji 

miejskiej, ułatwiająca podróżowa-

nie po mieście. Usługa umożliwia 

dostęp do kompleksowej i pełnej 

informacji pasażerskiej prezento-

wanej w użyteczny i przyjazny 

sposób. Z rozwiązania miesięcznie 

korzysta kilka milionów osób.

Aleksandra Sikorska 

(Biuro Prasowe jakdojade.pl)
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Z obrad  
Rady

- zmian w budżecie gminy Kostrzyn na 2020 rok – dochody budżetu zwiększono o kwotę              

460 330,00 zł, do kwoty 107 240 031,82 zł, wydatki budżetu zwiększono o kwotę 460 330,00 zł, 

do kwoty 120 055 069,15 zł;

- zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kostrzyn na lata 2020-2030, w związku                   

ze zmianą budżetu dokonano zmian w WPF;

- uchwalenia aktualizacji „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 

i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2021” – wystąpienie zmian w wieloletnim planie spowo-

dowało konieczność uaktualnienia planu będącego w toku realizacji;

- zmiany uchwały Nr XVII/149/2019 Rady Miejskiej Gminy Kostrz yn z dnia 19 grudnia 2019 roku 

w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunalnego w Kostrzynie;

- zmiany uchwały Nr XLVI/392/2018 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 20 czerwca 2018 roku 

w sprawie wstępnych lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach powiato-

wych na terenie Gminy Kostrzyn;

- wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kostrzyn;

- podziału Sołectwa Glinka i utworzenia dwóch odrębnych sołectw – z inicjatywy mieszkańców 

wsi Buszkówiec i po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa Glinka, z dniem                  

1 stycznia 2021 roku dokonuje się podziału sołectwa Glinka na dwa odrębne sołectwa: 1) sołec-

two Glinka, 2) sołectwo Buszkówiec; nadano Sołectwu Glinka i Sołectwu Buszkówiec statuty;

- podziału Sołectwa Sokolniki i utworzenia dwóch odrębnych sołectw – z inicjatywy mieszkań-

ców wsi Klony i po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa Sokolniki, z dniem                

1 stycznia 2021 roku dokonuje się podziału sołectwa Sokolniki na dwa odrębne sołectwa: 1) so-

łectwo Sokolniki, 2) sołectwo Klony; nadano Sołectwu Sokolniki i Sołectwu Klony statuty;

- podziału Sołectwa Węgierskie i utworzenia dwóch odrębnych sołectw – z inicjatywy mieszkań-

ców wsi Ługowiny i po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa Węgierskie,                     

z dniem 1 stycznia 2021 roku dokonuje się podziału sołectwa Węgierskie na dwa odrębne sołec-

twa: 1) sołectwo Węgierskie, 2) sołectwo Ługowiny; nadano Sołectwu Węgierskie i Sołectwu Łu-

gowiny statuty;

- przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kostrzyn z Organizacjami Pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działal-

ności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok;

- uchwalenia Gminnego Programu Profi laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

terenie Gminy Kostrzyn na 2021 rok;

- uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2025;

- nadania nazw ulicom wewnętrznym w Kostrzynie – istniejącym drogom nadano nazwy:                     

ul. Juliana Tuwima, ul. Jagodowa, ul. Poziomkowa;

- zmiany uchwały Nr II/9/2018 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 26 listopada 2018 roku                   

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Stałych Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn –                        

w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Tomasza Janiaka dokonano zmian w składach 

osobowych: 1) Komisji oświaty, kultury i sportu, 2) Komisji budżetowo-prawej i powołano                      

w skład tych dwóch Komisji radnego Mikołaja Stasinskiego;

- powołania Komisji Skrutacyjnej Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn (Artur Wojciechowski, Beata 

Knopkiewicz, Beata Jankowiak) – do przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady 

Miejskiej Gminy Kostrzyn;

- zmiany uchwały Nr I/4/2018 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 19 listopada 2018 roku                     

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn – w wyniku tajnego 

głosowania na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Gminy, w miejsce radnego Tomasza Jania-

ka został wybrany radny Przemysław Kubiak;

- skarg na Burmistrza Gminy Kostrzyn – po zapoznaniu się z treścią czterech skarg wniesionych 

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

i Petycji Radu Miejskiej Gminy Kostrzyn, Rada Miejska Gminy Kostrzyn uznała cztery skargi za 

bezzasadne.

Ponadto Radni wysłuchali informacji Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn oraz 

Burmistrza Gminy Kostrzyn o oświadczeniach majątkowych złożonych za rok 2019.

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

XXVII sesja Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn odbyła 
się 26 listopada 2020 roku, radni podjęli uchwały 
w sprawie:
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Od nowego roku zmianie ulegają stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dla nieruchomości zamieszkanych. Mieszkańcy domów wieloro-

dzinnych zapłacą 25 zł od osoby, a jednorodzinnych – 28 zł.

Z dniem 1 stycznia 2021 roku obowiązywać będą nowe stawki za odpady.                   

W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym znajdują się 

więcej niż 4 lokale mieszkalne opłata wyniesie 25 zł od mieszkańca, natomiast 

dla nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym są nie więcej niż 4 loka-

le mieszkalne stawka wyniesie 28 zł od mieszkańca.

Dlaczego zmieniają się stawki za gospodarowanie odpadami? Rosnące koszty 

utrzymania systemu, wzrost mas odpadów komunalnych odbieranych od 

mieszkańców jak i wymagania stawiane przez Unię Europejską i prawo krajowe, 

spowodowały, że utrzymanie stawki na poziomie z 2019 roku nie jest dłużej 

możliwe. Zmiana wysokości opłaty za odpady związana jest ze wzrostem kosz-

tów utrzymania systemu. Od 1 września br. obowiązują nowe umowy na odbiór 

i zagospodarowanie odpadów. Miesięczne wynagrodzenie dla wszystkich             

Wykonawców wynosi ponad 13 mln zł. Warto zaznaczyć, że do 31 sierpnia br. 

usługa ta była realizowana za 5,1 mln zł miesięcznie. Wzrost kosztów o 153% 

spowodowany jest m.in. ustawową zmianą wynagrodzenia – ze stałego mie-

sięcznego ryczałtu na wynagrodzenie za każdą tonę odebranych odpadów.

Z roku na rok mieszkańcy aglomeracji poznańskiej wytwarzają coraz więcej od-

padów. W 2019 roku ZM GOAP odebrał 6,9 ton odpadów wystawkowych.                   

W porównaniu z rokiem 2015 jest to wzrost aż o 1196%! I chociaż segregujemy 

coraz lepiej, nie zmienia to faktu, że odpady te trzeba odebrać i zagospodaro-

wać.

Trudna sytuacja panuje również na rynku surowców wtórnych. Po zamknięciu 

rynków azjatyckich, odnotowuje się brak popytu na te surowce, znaczne spadki 

cen: sprzedaży odpadów wysegregowanych, cen sprzedaży paliwa z odpadów 

oraz spadek wysokości dopłat od organizacji odzysku.

W minionym roku wzrosły również koszty organizacji PSZOK i MPSZOK. Wpły-

nęły na to rosnące masy odpadów przyjmowanych w PSZOK, a także wzrost 

kosztów zagospodarowania odpadów problemowych i niebezpiecznych. Orga-

nizacja tego typu punktów jest nie tylko ustawowym obowiązkiem Związku. 

Dzięki ich istnieniu możliwe jest prawidłowe zagospodarowanie odpadów pro-

blemowych i niebezpiecznych, tym samym ograniczone zostaje ryzyko powsta-

wania dzikich wysypisk.

Nie bez znaczenia jest także fakt, iż w ostatnich latach częste zmiany prawa kra-

jowego wpłynęły na kształtowanie regionalnej gospodarki odpadami, wymu-

szając konieczność dostosowania się do narzuconych z góry zasad. Zmiany               

te spowodowały wzrost kosztów poprzez m.in.: wprowadzenie powszechnej 

obowiązkowej segregacji odpadów, rozszerzenie katalogu odpadów przyjmo-

wanych przez PSZOK, zakaz składowania frakcji energetycznej, skrócenie               

możliwości magazynowania odpadów, reorganizację przetargów na odbiór od-

padów. Niestabilność przepisów skutkuje wyższymi kosztami utrzymania całe-

go systemu, co przekłada się bezpośrednio na wzrost opłaty ponoszonej przez 

mieszkańca. 

Gospodarowanie odpadami musi się bilansować. Zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, cały system gospodarowania odpadami komunalnymi po-

winien się samofi nansować. Oznacza to, że wpływy z opłat od mieszkańców 

muszą pokrywać jego realne koszty. Blisko 90,5% kosztów systemu gospodarki 

odpadami ZM GOAP to koszty odbioru i zagospodarowania odpadów                      

komunalnych oraz utrzymania Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów  

Komunalnych (PSZOK/MPSZOK). Pozostałe 9,5% kosztów ponoszone jest na 

prowadzoną edukację ekologiczną (materiały informacyjno-edukacyjne, akcje 

edukacyjne dla mieszkańców, konkursy o tematyce ekologicznej, kampanie in-

formacyjno-edukacyjne) oraz na obsługę administracyjną.

Zmiana numeru indywidu-

alnego rachunku bankowe-

go.

Od 1 stycznia 2021 roku 

mieszkańców czeka jeszcze 

jedna zmiana. W wyniku 

przetargu na obsługę banko-

wą Związku, nastąpiła zmiana 

banku, w związku z czym 

zmianie ulegną numery indy-

widualnych rachunków ban-

kowych, na które dokonywać 

należy wpłaty. Z dniem               

1 grudnia br. do właścicieli               

i zarządców nieruchomości 

ZM GOAP wysyła informacje 

dotyczące nowej wysokości 

opłaty oraz nowego numeru 

konta.
Zespół Edukacji                                  

Ekologicznej ZM GOAP

Rzeczywistość wymusiła

podwyżkę opłaty za odpady
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Z teki regionalisty

Kazimierz Matysek
o historii

Most nad Cybiną blisko 

„Bramy Warszawskiej” w Poznaniu

Koniec XIX wieku był okresem silnego rozwoju sieci kolejowej        

w Europie, także na ziemiach polskich należących do zaboru pru-

skiego. Włączenie Kostrzyna w skład sieci kolei żelaznych normal-

notorowych nastąpiło 1 września 1887 roku wraz z otwarciem 

ruchu na linii Poznań-Września. Na gruncie zakupionym od parafi i 

położono tory i zbudowano dworzec kolejowy wraz z urządzenia-

mi stacji, co przyczyniło się rozwoju ekonomicznego miasta.            

W tym samym roku majątek ziemski w Czerlejnie koło Kostrzyna 

zakupił Niemiec Georg Friederici. Przedsiębiorca ten nie pogodził 

się z wprowadzoną przez władze pruskie zmianą nazwy zamiesz-

kałej przez Polaków wsi Czerlejno na Scheringen. Przez cały czas 

do 1918 roku używał on dla swych dóbr tradycyjnej nazwy Czer-

lejno, co uwidocznione było na mapach.

Z inicjatywy właściciela 300 ha majętności w Czerlejnie Georga 

Friedericiego, który był jednym ze współtwórców Kolei Powiato-

wej w Środzie, 1 kwietnia 1903 roku oddano do eksploatacji odci-

nek wąskotorowy kolei Krerowo-Czerlejno wraz z odgałęzieniem 

do Kleszczewa. Jak wskazuje dawna mapa powiatu średzkiego – 

w skład którego wchodził Obwód Kostrzyński – bocznica tej Kolei 

zaczynała się między osadą dróżnika Bugaj (dawną karczmą),                  

a stacją Krerowo i biegła na południe prostopadle do linii Tulce-

-Środa przez folwark Lipowiec, mijając od wschodu wieś Poklatki. 

Po około 7 km dochodziła do południowo-zachodniej części Czer-

lejna. Tu na ziemi udostępnionej bezpłatnie Kolei przez Friederi-

ciego naprzeciw gospodarstwa Stefana Brodzińskiego pobudo-

wana została stacja rozładunkowa towarów, z której także korzy-

stali rolnicy z Czerlejna i okolic. Dalej od stacji szły tory w stronę 

północną, gdzie na gruncie Friedericiego obok jego gospodar-

stwa były pobudowane po części zagłę-

bione w ziemi silosy. Do nich wyładowy-

wano bezpośrednio wysłodki z cukrowni 

przechowywane jako pasze w postaci               

kiszonek dla bydła. Opróżnione wagoniki 

załadowywano burakami i innymi produk-

tami rolnymi, wysyłając do Środy.

W czasie I wojny światowej długość linii wą-

skotorowej nieznacznie wzrosła. W tym cza-

sie 15 września 1915 roku został oddany do 

użytku jej kolejny 4-kilometrowy odcinek             

z Czerlejna do Klon. Tor tej kolei przebiegał 

przez pola rolników niemal równolegle –               

z prawej strony – do drogi z Czerlejna do 

Klon, zbliżając się prawie do szosy Kostrzyn-

-Środa. Ta bocznica kończyła się rampą 

przeładunkową z podwójnym torowiskiem, 

dzięki czemu przy zastosowaniu ręcznych 

przekładni parowóz mógł zmienić pozycję 

tak, by odwrócony mógł ciągnąć za sobą 

załadowane wagoniki. Użytkownikami 

bocznicy były nie tylko gospodarstwa                     

Z DZIEJÓW KOLEI WĄSKOTOROWEJ NA TERENIE 
GMINY KOSTRZYN W LATACH 1903-1974

Uchwalenie w 1892 roku przez rząd pruski 

ustawy „o małym kolejnictwie” spowodowało 

powstawanie nowych linii normalnotorowych 

i wąskotorowych. W Wielkopolsce zaczęły              

powstawać kolejki wąskotorowe stanowiące 

środek transportu buraków do cukrowni.               

Powstała wtedy Kolej Opalenicka oraz kolejki 

powiatowe: Gnieźnieńska, Śmigielska, Jarociń-

ska, Krotoszyńska, Wrzesińska, Żnińska i Średz-

ka Kolej Powiatowa. Jej uruchomienie nastąpi-

ło 23 czerwca 1902 roku, w dniu tym oddano 

do użytku linię kolejową towarowo-osobową: 

(o rozstawie torów 1435 mm) Główna (dziś           

Poznań Wschód) – Malta – Kobylepole ze              

stacjami Brama Warszawska i Malta oraz linię 

wąskotorową (rozstaw torów 1000 mm) z Ko-

bylegopola przez Tulce, Krerowo, Połażejewo 

do Środy o  długości 44,7km, służącą mająt-

kom rolnym do dowozu płodów rolnych. Sta-

cja końcowa Środa-Przeładownia stykała się            

z linią normalnotorową Poznań-Kluczbork. 

Pierwsze linie kolejowe wąskotorowe układa-

ne były jako jednotorowe z mijankami na wy-

znaczonych stacjach. 
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z Klon, a także z Czerlejnka, Mikuszyna, Strumian i Węgierskiego. 

Inwestycja ta nabrała po 3 latach kluczowego znaczenia dla Ko-

strzyna. Kiedy w listopadzie 1918 roku nastąpiło zawieszenie broni 

na frontach wojny światowej, w Niemczech zaczęły tworzyć się 

Rady Robotniczo-Żołnierskie. Taka rada powstała również w Ko-

strzynie. Na jej zebraniach – jak wynika z zachowanych protokołów 

– głośno stawiano problem dostarczania opału dla ludności miasta 

i elektrowni. Postulowano – z uwagi na panujące mrozy – wysłać 

robotników na Śląsk, by pomóc górnikom, albo proponowano wy-

syłkę ziemniaków, cukru lub słoniny w zamian za węgiel, ale z po-

wodu niskich temperatur i innych przyczyn stało się to niemożliwe. 

Interwencję Kostrzyna w sprawie opału ani u Landrata w Środzie, 

ani władz powiatu w Berlinie nie odniosły skutku. Na zebraniu Rady 

22 listopada 1918 roku jej przewodniczący Józef Mąkowski oświad-

czył, że przez jego wpływy osobiste w Środzie „dostanie miasto             

Kostrzyn w najbliższym czasie 1200 centarów węgli. Węgle te zwie-

zione będą ze Środy małą kolejką do Klon i stamtąd posiedziciele 

koni zwiozą je z Kostrzyna, gdzie sprawiedliwie na całe miasto się 

podzieli”. Pomyślnie rozwiązane sprawy przyniosło dopiero genial-

ne pociągnięcie ks. Mieczysława Meissnera – przewodniczącego 

Rady Robotniczej w Środzie – który zarekwirował cały transport 

węgla przeznaczony dla Szczecina na potrzeby powiatu. Dzięki 

temu zdrowie, a być może życie wielu osób zostało uratowane.             

Dobrą wiadomość przekazał też na zebraniu Rady 28 grudnia Józef 

Wadyński, staraniem którego przyznano miastu Kostrzyn kilka ko-

lejnych wagonów węgla, od razu rozprowadzonych wśród ludno-

ści.

Po odzyskaniu niepodległości ruch kolejki odbywał się na bieżą-

co. Mimo spadku przewozów nadal była ona rentowna, choć 

zmieniła się część jej użytkowników. Po wybuchu II wojny świato-

wej polskie napisy i nazwy na stacjach zostały zmienione na nie-

mieckie. W ciągu wielu lat funkcjonowania kolejki miały miejsce 

wypadki spowodowane wykolejeniem pociągów lub przerwania 

ich ruchu z powodu opadów śniegu czy zlodowacenia szyn.                    

W 1915 roku spadł z nasypu pomiędzy stacjami Tulce i Żerniki pa-

rowóz, którego maszynista został ciężko ranny. Zdarzyły się też na 

trasie kolejki wypadki tragiczne, z winy pasażerów lub pracowni-

ków kolei. W 1942 roku na stacji w Tulcach zginął 21-letni kolpor-

ter prasy podziemnej Sylwester Latanowicz. W latach 1936-1939 

mieszkał w Kostrzynie w domu przy ul. Hallera, ucząc się zawodu 

fryzjera. Podczas wojny pracował w Hucie Szkła w Antoninku             

i utrzymywał bliski kontakt z bratem Konradem, wydawcą konspi-

racyjnej gazetki „Dla Ciebie Polsko” w powiecie średzkim. W czasie 

przewozu gazetek został zatrzymany pod Swarzędzem i uwięzio-

ny na posterunku policji, skąd udało mu się zbiec. Po kilku miesią-

cach, 2 października wysłany ponownie przez brata do Tulec, zo-

stał rozpoznany i podczas próby ucieczki z kolejki zastrzelony 

przez żandarmerię niemiecką.

Od pierwszych dni po wyzwoleniu – jak wspomina nasz informa-

tor, długoletni mieszkaniec Czerlejna Andrzej Korcz – Średzka            

Kolej Powiatowa bez trudności wznowiła normalny ruch towaro-

wo-pasażerski. Na jej wyposażeniu oprócz parowozów i wagoni-

ków była też drezyna używana przez kolejarzy do robót torowych. 

Tym pojazdem o napędzie ręcznym nieraz udało się młodzieży 

pojeździć, a nawet wybrać na przejażdżkę niedzielną do Pławiec. 

W tym okresie kierownictwo kolejki nosiło się nawet z zamiarem 

budowy nowej linii ze Środy do Kostrzyna, ale po przejęciu                     

w 1949 roku Kolejki przez PKP projektu tego nie zrealizowano.               

W 1952 roku rozpoczęto przebudowę szerokości torów z 1000 na 

750 mm. Wprowadzenie do transportu ciągników przyspieszyło 

zmierzch kolejki, którego efektem było skasowanie w 1974 roku 

bocznicy towarowej ze stacji Krerowo przez Czerlejno do Klon. 

Funkcjonowanie na terenie gminy Kostrzyn kolejki wąskotorowej 

warto w atrakcyjnej formie w przyszłości upamiętnić, tak jak to 

dzieje się w innych miejscowościach.

Obecnie Powiatowa Kolej Wąskotorowa w Środzie czynna jest tyl-

ko w sezonie letnim na zabytkowej trasie Środa-Zaniemyśl.

Mały most kolejowy w Tulcach

Kobylepole - dworzec

Ilustracje: K.Matysek
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Fot. JJ Artist Home

Biuro matrymonialne,
czyli żeby szczęśliwym być 

27 listopada o godzinie 2000 odbyła się premiera wyjątkowej produkcji Miejsko-

-Gminnego Ośrodka Kultury w Kostrzynie. Humorystyczny musical, w którym 

wystąpili utalentowani artyści-amatorzy z naszej gminy to pierwsza tego typu 

realizacja teatralna zorganizowana przez kostrzyńskie centrum kultury podczas 

pandemii koronawirusa. 

Za scenariusz, reżyserię oraz koncepcję koncertu odpowiedzialny był Robert 

Krukowski, który wcielił się również w rolę niepo-

prawnego romantyka szukającego prawdziwej 

miłości. Oprócz niego w spektaklu udział wzięli: 

Maja Sobczyńska, Agnieszka Kubiak, Jakub Ła-

będzki, Karolina Targosz, Ewa Czajka, Kinga Tobo-

ła-Wróbel, Marzena Waligóra-Sobczyńska oraz 

Konrad Jędrzejczak. Perypetie miłosne bohate-

rów to w istocie główny wątek muzycznej opo-

wieści o odnajdywaniu radości i spełnienia w re-

lacjach damsko-męskich. „Tak mało trzeba nam, 

żeby szczęśliwym być, drugiemu szczęście dać” – 

śpiewali artyści w zakończeniu spektaklu. Wysoki 

poziom artystyczny zaprezentowali wykonawcy 

nie tylko na poziomie gry aktorskiej, ale przede 

wszystkim na poziomie wokalnym. Muzyczna 

część Biura Matrymonialnego składa się z kilku-

nastu polskich i zagranicznych przebojów takich 

jak Gdzie ci mężczyźni, Do zakochania jeden krok, 

Chałupy welcome to czy Baju baj. Najbardziej zachwycały jednak duety, w szcze-

gólności dwugłosowa interpretacja Something Stupid Franka Sinatry w wyko-

naniu Agnieszki Kubiak oraz Jakuba Łabędzkiego. Opiekę artystyczną nad akto-

rami sprawowała dyrektorka Ośrodka Kultury i zarazem odtwórczyni głównej 

roli, Ewa Czajka, której charyzmatyczna gra aktorska z pewnością oczarowała 

niejednego widza. Z  kolei klimatyczna scenografi a to zasługa Jolanty Dobro-

gojskiej, Moniki Pleśnierowicz oraz Iwony Nitendel. 

Spektakl Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury to świetny przykład na to, że two-

rzenie sztuki podczas pandemii jest nie tylko możliwe, ale przede wszystkim 

potrzebne. Biuro Matrymonialne obejrzało już ponad tysiąc widzów, nie licząc 

osób oglądających produkcję podczas premiery transmitowanej w STK. Wszyst-

kich mieszkańców gminy – i nie tylko – którzy nie mieli jeszcze okazji zapoznać 

się z tym zabawnym i wartościowym musicalem, redakcja „Kostrzyńskiego ABC” 

gorąco zaprasza do nadrobienia zaległości.
Ewelina Bulewicz
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Ekoporadnik
Prezenty w zgodzie z naturą

Każdego roku przed Bożym Narodzeniem zastanawiamy się, jakimi upominkami chcieli-

byśmy obdarować swoich najbliższych w tym wyjątkowym czasie. Kiedy świąteczne re-

klamy podsuwają nam coraz to nowsze pomysły, a galerie handlowe zostają ponownie 

otwarte, wydawałoby się, że znalezienie odpowiedniego prezentu to kwestia łatwa                        

i przyjemna. Nic bardziej mylnego. Jeżeli zależy Państwu na tym, aby prezent nie tylko 

cieszył obdarowywaną osobę, ale również służył jej jak najdłużej lub był po prostu dobrej 

jakości, serdecznie zapraszam do zapoznania się z moimi propozycjami świątecznych 

prezentów w duchu ekologii. 

Aromatyczna świeca sojowa

Sojowa świeca to świetny pomysł na prezent przynajmniej z trzech powodów. Po pierw-

sze, spalanie wosku sojowego – w przeciwieństwie do parafi ny – jest bezpieczne dla zdro-

wia. Świeca zapachowa powinna bowiem nie tyle pobudzać zmysły, co korzystanie na nie 

wpływać (aromaterapia). Zanim jednak zdecydujemy się na zakup jakiejkolwiek świecy, 

czytajmy skład. Po drugie, świece wykonywane z naturalnego wosku często nadają się 

także do masażu. Wosk sojowy z dodatkiem masła shea lub masła kakaowego z pewno-

ścią polubi się z naszą skórą. Po trzecie, twórcy świec często dokładają wszelkich starań, 

aby ich produkty były po prostu ładne. Niektórzy decydują się na odlewanie oryginalnych 

kształtów. Inni natomiast projektują niebanalne szklane opakowania. 

Kurs online 

O tym, że internet to nie tylko narzędzie rozrywki, ale również bogate źródło wiedzy, wie 

zapewne każdy, kto z niego korzysta. Pandemia koronawirusa sprawiła, że wiele warszta-

tów nie może odbywać się stacjonarnie. Znaczna część twórców i specjalistów postano-

wiła jednak kontynuować swoją działalność w internecie. Wielu z nich oferuje kursy onli-

ne z różnych dziedzin. Jeżeli znamy zainteresowania osoby, którą chcemy obdarować, 

warsztaty online z gotowania, historii sztuki, technik efektywnego uczenia się lub makija-

żu mogą okazać się strzałem w dziesiątkę. 

Prenumerata czasopisma

Czytają Państwo właśnie „Kostrzyńskie ABC”, więc nie skazali Państwo jeszcze prasy na 

całkowitą zagładę – bardzo się cieszę. Być może są również inne czasopisma, po które 

sięgają Wasi bliscy. Wykupienie rocznej prenumeraty ulubionego czasopisma żony, brata 

lub dziadka to doskonały pomysł na świąteczny prezent. Nie ma nic lepszego niż nowy 

numer tygodnika lub miesięcznika przywieziony prosto do domu z dostępem online gra-

tis. Łatwy i przyjemny sposób na świąteczny upominek, prawda?

Książka/kalendarz

Było krótko o czasopismach, to teraz kilka słów na temat książek. Podobno książka jest 

zawsze dobrym prezentem – o ile ktoś lubi czytać, co w dzisiejszych czasach nie jest wca-

le takie oczywiste. Jeżeli mamy w rodzinie mola książkowego, nie ma sensu kupować 

bestsellerów ani słuchać poleceń komercyjnych księgarń. Jestem przekonana, że bardziej 

ucieszy pięknie wydana ulubiona książka, nowoczesny album, książka kucharska albo 

picturebook. Czytelnicze nowości można przecież wypożyczać z biblioteki, a bestselle-

ry… cóż, nie zawsze okazują się wartościowymi pozycjami. Z kolei jeśli ktoś jest zwolen-

nikiem pisania na papierze, być może zachwyci się plannerem lub kalendarzem książko-

wym. 

Inne 

Czasami chcemy kupić prezenty z serii tych bardziej oczywistych, ale nie wiemy do końca, 

gdzie szukać. Przychodzę z pomocą. Jeżeli decydujemy się na kosmetyki, warto sięgnąć 

po te naturalne, roślinne. Internetowe perfumerie oraz drogerie z kosmetykami oferują 

współcześnie naprawdę przydatne i ekologiczne gadżety np. drewniana szczotka do ma-

sażu ciała, kwarcowy roller do twarzy. Miłośnicy przepięknych słodkości niech spróbują 

wyrobów cukierniczych, a Ci z Państwa, którzy marzą o klimatycznej sesji zdjęciowej                  

w gronie najbliższych niech, odezwą się do lokalnych fotografów. 

Nie zapominajmy jednak, że prezenty to najmniej istotny element Bożego Narodzenia. 

Ważniejsze, aby ten wyjątkowy czas spędzić w rodzinnym gronie, w zdrowiu, nie zapomi-

nając jednak o tych, którzy z różnych powodów będą w te Święta samotni.

Ewelina Bulewicz
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Koncert 
mikołajkowy

 Maria i Przemysław Pilichowie, Nasi Nobliści: 56 laureatów znad Wisły, Odry i Niemna, Wydawnictwo 

Muza.

Henryka Sienkiewicza, Władysława Reymonta, Czesława Miłosza, Wisławę Szymborską, Lecha Wałęsę, Olgę 

Tokarczuk czy naszą dwukrotną noblistkę, Polkę wszech czasów, Marię Skłodowską-Curie wszyscy znają. Ale 

nie wszyscy wiedzą, że z naszym krajem związanych jest kilkudziesięciu innych laureatów Nagrody Nobla. 

Wśród 56 niezwykle ciekawych postaci m.in. Klaus von Klitzing, urodzony w Środzie Wielkopolskiej, laureat 

Nagrody Nobla z fi zyki.

Hanna Cygler, Złodziejki Świąt, Dom Wydawniczy Rebis.

Świąteczna komedia obyczajowa na ponure, zimowe wieczory. Nawet nie przypuszczasz do czego mogą być 

zdolne szalone pisarki. Jak być młodą, piękną i seksowną, a do tego pisać bestsellery? Co robić, gdy konkuren-

cja depcze po piętach i wbija nóż w plecy? No i oczywiście wielka miłość! Taka, która trafi a się tylko raz... może 

dwa razy w życiu.

Beata Ostrowicka, Szczygły, Wydawnictwo Nasza Księgarnia.

Zojka lubi swoje miasteczko. W zdziczałym ogrodzie czas płynie inaczej. W okolicy często kręci się bezdomny 

piesek, Pętelek, którego dziewczyna dokarmia. Robi to także ten wiecznie ponury Igor. Zoja i Igor nie znają się 

dobrze, ale ich drogi coraz częściej się krzyżują. Choć tego nie wiedzą, wiele ich łączy. Pewnego dnia z przytu-

liska dla zwierząt, w którym oboje pomagają, ktoś kradnie szczygły... (wiek 9+).

Dobra książka 
biblioteka poleca i zaprasza

W tym roku z okazji Mikołajek Miejsko-

-Gminny Ośrodek Kultury w Kostrzynie 

zaprosił wszystkie dzieci do obejrzenia 

transmisji koncertu baletowego Dziadek 

do orzechów na podstawie opowiadania 

Ernesta Teodora Amadeusza Hoff mana. 

W przedstawieniu wyreżyserowanym 

przez Marcina Rolczyńskiego wystąpili 

aktorzy Teatru Wielkiego w Poznaniu oraz 

zespół Art Dance. Wzruszająca historia      

o potędze dziecięcych marzeń z pewno-

ścią zachwyciła nie tylko najmłodszych 

widzów. Piękna scenografi a oraz ponad-

czasowa muzyka Piotra Czajkowskiego 

sprawiły, że koncert był doskonałą okazją 

do spędzenia grudniowej niedzieli w gro-

nie najbliższych.

Transmisja koncertu została połączona      

z konkursem, w którym do wygrania były 

nagrody w postaci kart podarunkowych 

do salonu RTV Euro AGD o wartości       

150 zł. Wystarczyło odpowiedzieć na kil-

ka prostych pytań dotyczących m.in. fa-

buły opowiadania. Lista zwycięzców do-

stępna jest na stronie internetowej 

Ośrodka Kultury. Dziadka do orzechów         

w dalszym ciągu można obejrzeć na ka-

nal e YouTube MGOK Kostrzyn.

Ewelina Bulewicz

Fot. JJ Artist Home
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Tegoroczny grudzień i przygotowania do Bożego 

Narodzenia upływają w cieniu pandemii i towarzy-

szących jej obostrzeń, które zdominowały sferę 

kontaktów w przestrzeni publicznej. Tym bardziej 

staraliśmy się w Bibliotece Publicznej w Kostrzynie 

przywrócić radosny klimat i nastrój oczekiwania na 

wspaniałe i magiczne święta. Aby umilić wszystkim 

ten czas, 7 grudnia pod naszą okazałą choinką                 

w holu na parterze rozdawaliśmy starszym czytel-

nikom mikołajkowe książki niespodzianki. Nie za-

pomnieliśmy oczywiście o maluchach, które otrzy-

mały słodkie upominki. Największą radość ko-

strzyńskim molom książkowym sprawiają jednak 

niezmiennie pojawiające się na półkach nowości 

wydawnicze. W naszej głównej placówce w Ko-

strzynie, a także w fi liach w Iwnie, Gułtowach, Czer-

lejnie i Siekierkach przybyło w ostatnich tygo-

dniach kilkaset nowych książek, od topowych kry-

minałów, przez świąteczne romanse do poradni-

ków i literatury faktu. Cieszy nas przeogromnie, że 

końcówka roku obfi tuje w zakupy książkowe, które 

są potrzebne szczególnie teraz, w szare i długie zi-

mowe wieczory.
Alicja Wilczyńska

Wieści 
z biblioteki

Fot. Biblioteka Publiczna



24

Rozmowa
na stronie

Z Barbarą Polińską, bibliotekarką, nauczycielką                

i współorganizatorką akcji #bibliotekachallenge, 

rozmawiała Ewelina Bulewicz z Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Kultury w Kostrzynie.

Ewelina Bulewicz: Zdobyła Pani trzecie miejsce                   

w konkursie na bajkę terapeutyczną za opowieść                

pt. Mocny dąb i krucha topola. To duże osiągnięcie, bio-

rąc pod uwagę liczbę wszystkich 132. zgłoszeń                           

z całej Polski. Czym dokładnie jest bajka terapeutycz-

na? 

Barbara Polińska: Bajkoterapia to jedna z wielu form 

biblioterapii. Rodzajów bajek terapeutycznych jest kil-

ka np. bajki psychoedukacyjne, psychoterapeutyczne, 

relaksacyjne. Wyjaśniając najprościej, jest to rodzaj 

bajki, która pomaga konkretnemu dziecku rozwiązać 

jego konkretny problem. Dziecko, przeżywając przy-

godę fi kcyjnego bohatera, uczy się, jak rozwiązać cięż-

ką dla niego sytuację, może też w bezpieczny sposób 

przepracować swoje emocje związane z konkretnym, 

trudnym zdarzeniem. Moja bajka była napisana dla 

dziecka niemogącego poradzić sobie ze śmiercią bli-

skiej osoby. 

EB: Skąd czerpie Pani inspiracje do tworzenia? 

BP: Z życia, po prostu. Niezmienną i najsilniejszą inspi-

racją są moje dzieciaki w szkole, ich problemy, sprawy 

i rzeczy dla nich ważne. Oczywiście czerpię też ze swo-

ich przeżyć i doświadczeń.

EB: W swoich artystycznych projektach nawiązuje Pani 

do japońskiego teatru ilustracji. Skąd zamiłowanie do 

kamishibai? 

BP: Ponieważ to totalna magia. Kamishibai to teatr ilu-

stracji, dzięki czemu przykuwamy uwagę odbiorcy ob-

razem, a słowo opowiadane bądź czytane zostaje 

wzmocnione. Z jednej strony to tylko ilustracja i tekst, 

z drugiej strony mamy całą historię opowiadaną obra-

zem i dźwiękiem, jednak w zupełnie inny sposób            

– powoli. Kamishibai to uniwersalna technika, którą               

wykorzystuje na zajęciach od 1 do 8 klasy zarówno              

na lekcjach czytelniczych, jak i przedmiotowych czy 

wychowawczych. Współcześnie wszyscy jesteśmy 

okropnie wystawieni na wiele silnych bodźców, tak 

jakbyśmy bali się ciszy. Wszędzie wszystko gra, błyska     

i huczy – reklamy, głośna muzyka (nawet w sklepach, 

jakby bułki w markecie nie można było kupić w ciszy), 

telefony, komunikatory, internet a nawet nawigacja             

w samochodzie. Wystawieni na „hałas” dorośli są pod-

denerwowani i wybuchają, a co dopiero dzieci, które 

nie rozumieją jeszcze takich mechanizmów. I w tym 

całym rozedrganiu nagle okazuje się, że statyczny ob-

raz i cisza są nam bardzo potrzebne, relaksują, dają 

czas na przemyślenia. Storytelling można skutecznie 

uprawiać, angażując dźwięk, obraz, światło a nawet 

zapach i smak. Stąd moje zamiłowanie do kamishibai, 

ponieważ pozornie zwykła skrzynka drewniana                 

daje nieograniczone możliwości – dokładnie tak                   

jak książka. 

Ewelina Bulewicz: Jest Pani główną inicjatorką 

projektu #bibliotekachallenge. Proszę przybliżyć 

naszym czytelnikom zasady oraz cel tego wy-

zwania. 

Barbara Polińska: Właściwie głównymi inicja-

torami akcji są rodzice uczniów mojej klasy – 7h, 

którzy chcieli wesprzeć szkołę w jej działalności 

poprzez zbiórkę funduszy. Ponieważ jestem bi-

bliotekarzem, od razu padł pomysł działania na 

rzecz biblioteki szkolnej. I tak powstał projekt 

#bibliotekachallenge! Akcja łączy cele wycho-

wawcze, edukacyjne oraz czytelnicze. Projekt 

trwa przez pół roku od października br. do mar-

ca 2021 roku. Każdemu etapowi projektu przy-

świeca inny cel. Nasz obecny cel to zebranie jak 

największej kwoty na zakup niezbędnych ksią-

żek popularnonaukowych, słowników, literatury 

pięknej. Biblioteka zapewnia niezbędne do na-

uki podręczniki oraz lektury, mamy jednak mało             

powieści, komiksów oraz książek popularnonau-

kowych. Trzeba pamiętać, że biblioteka szkolna 

jest dla większości dzieci pierwszą biblioteką                

w życiu z jaką mają kontakt, a według badań dla 

około 50% ludzi – jedyną do końca życia z jaką 

mieli kontakt. Dlatego tak ważne jest, aby bi-

blioteki szkolne miały nowoczesny, spełniający 

potrzeby swoich czytelników księgozbiór, czyli 

takie zbiory, które zachęcą do czytania od po-

czątku ścieżki czytelniczej oraz będą wsparciem 

w rozwijaniu zainteresowań i pasji.

Gorąco zachęcam wszystkich mieszkańców 

Kostrzyna, lokalne fi rmy i przedsiębiorców                      

o wsparcie naszej akcji. W tym roku szkolnym nie 

będzie tylu imprez, dyskotek czy wycieczek, a te 

kwoty które wydalibyśmy np. na klasowy wyjazd 

do kina mogą zrobić wiele dobrego dla wszyst-

kich uczniów naszej szkoły. Warto więc przezna-

czyć je właśnie na #bibliotekachallenge! Wystar-

czy wpłacić chociaż 2 zł na konto Rady Rodziców 

przy SP nr 1: 71 9075 0009 0001 2553 0016 6333. 

W tytule przelewu wpisując hasło BIBLIOTEKA.

Po zakupieniu książek z uzbieranych funduszy 

wszyscy chętni darczyńcy będą mogli nagrać fi l-

miki, słuchowiska lub audiobooki, które będzie-

my wykorzystywać na lekcjach np. wychowaw-

czych (również zdalnych), w ramach edukacji 

czytelniczej i medialnej.

Film klasy 7h Horror w bibliotece, promujący na-

szą akcję oraz fi lm nakręcony przez rodziców za-

chęcających do wspólnego działania oraz wszel-

kie szczegóły akacji znajdą państwo na stronie 

spkostrzyn.pl
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EB: Co – Pani zdaniem – jest najważniejsze w tworze-

niu bajek dla dzieci? 

BP: Odbiorca jest najważniejszy. Tak jak wspominałam, 

pracuję zarówno z dziećmi, jak i młodzieżą, sięgam po 

różne teksty, tworzę też sama, ale zawsze staram się 

odpowiadać na aktualne zapotrzebowanie uczniów. 

Kiedy widzę problem z hejtem czy ocenianiem na pod-

stawie wyglądu, szukam słów, które pomogą im zmie-

rzyć się z tym problemem. Nie możemy pisać bajek czy 

opowiadań o tym co nas „dorosłych” interesuje i z na-

szego „dorosłego” punktu widzenia, bo nie piszemy ich 

dla nas. „Dorośli” mają tendencję do stawiania siebie 

na piedestale, uważamy, że mamy monopol na wie-

dzę. Rzeczy które dla nas „dorosłych” są np. głupie, nie-

ważne albo dziecinne, dla dziecka mogą być najważ-

niejsze na świecie. I to wcale nie oznacza, że to my 

„dorośli” mamy racje. Podejście dorosłego, który mar-

twi się o przyszłość nie zbiega się z podejściem dziecka 

czy nastolatka, dla którego najważniejsze jest tu i te-

raz, a przyszłość to abstrakcja. Dlatego uważam, że to 

właśnie odbiorca jest najważniejszy i jego problemy, 

nie autor i jego chęci. Warto też zawsze sięgać po me-

tafory, nieoczywiste połączenia i otwarte zakończenia. 

Takie rozwiązania zmuszają do myślenia, „przetrawie-

nia” danego tekstu. Podanie na końcu morału, czy                     

z gruntu założonego wniosku mija się, moim zdaniem, 

z celem. To jak narzucanie swojej opinii, nikt tego nie 

lubi, tym bardziej młodzież czy dzieci. Chcemy prze-

cież dzieci i młodzież nauczyć myśleć, nie odtwarzać, 

dajmy im więc teksty skłaniające do myślenia zamiast 

regułek z nakazami i zakazami do wkuwania. 

EB: Czy pandemia sprzyja pracy twórczej? Ma Pani                

w planach kolejne projekty dla młodszych odbiorców?

BP: Z jednej strony tak, cały czas powstają nowe rzeczy 

nie tylko dla dzieci, ale również dla młodzieży. Ostat-

nio jedna z moich prac, właśnie dla starszych                             

odbiorców – fi lmik z ruchomym teatrem obrazu, na 

podstawie tekstu Ona już tu była Julii Muszyńskiej, zo-

stał nagrodzony w wojewódzkim konkursie „O Brzegini 

skarb”. Pandemia zmusiła bibliotekarzy do pracy                      

w nowej rzeczywistości, ale dzięki temu właśnie zaczę-

łam stawiać pierwsze kroki w nagrywaniu fi lmików, 

które będę wykorzystywać na zajęciach czytelniczych.

Również nasza akcja #bibliotekachallenge! przeszła              

w tryb zdalny. Większość podejmowanych decyzji                    

i rozmów zarówno z rodzicami, jak i dziećmi odbywa 

się przez różne komunikatory. Sam projekt w kolej-

nych fazach przewiduje, po zakupieniu książek, nagry-

wanie fi lmików czy słuchowisk, które będą mogły być 

udostępniane choćby podczas zdalnych lekcji wycho-

wawczych. W „normalnej” rzeczywistości do wspólne-

go czytania zapraszalibyśmy gości do  przybycia do 

szkoły.

Z drugiej strony jednak, nic nie zastąpi codziennego 

kontaktu z dzieciakami i „żywych” lekcji. I choć czasem 

marudziłam, że okupują bibliotekę na przerwach i nie 

mogę się skupić na pracy, teraz nie mogę się doczekać 

kiedy wróci ten „hałas” do szkoły. Oby najszybciej jak 

się da.

Fot. B. Polińska

Fot. B. Polińska
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Wieści 
z Przedszkola nr 1

Listopad upłynął w przedszkolu w duchu patriotyzmu. Dzieci 

utrwalały śpiewanie Mazurka Dąbrowskiego, poznawały historię 

Polski i legendy regionalne. We wtorek 10 listopada całe nasze 

przedszkole o 11.11 odśpiewało hymn Polski w ramach akcji 

MEN „Szkoła do hymnu”. Dziękujemy rodzicom za odświętne 

ubranie dzieci. 

Biedronki z okazji Narodowego Święta Niepodległości wykleiły 

serce kulkami z bibuły w kolorze biało-czerwonym. Wesołe Za-

jączki zorganizowały apel patriotyczny oraz zrealizowały kolej-

ne zadania z projektu Piękna Nasza Polska Cała: wykonały herb 

Kostrzyna i plakat o Prawach Dziecka. Dobrym pomysłem było 

również zorganizowanie Kącika Książki Patriotycznej i samo-

dzielne wykonanie biało-czerwonej gry planszowej.

Rozstrzygnięta została druga edycja konkursu „Pocztówka z Pol-

ski”. Nagrodzonych zostało sześć głównych miejsc, pozostali 

uczestnicy otrzymali drobne upominki. Dziękujemy dzieciom             

i rodzicom za zaangażowanie w wykonaniu przepięknych kar-

tek patriotycznych.

20 listopada to rocznica uchwalenia Konwencji o prawach 

dziecka, w każdej grupie odbyły się pogadanki przybliżające 

dzieciom znajomość ich praw.

Smerfy obchodziły dzień postaci z bajek. Tego dnia każdy 

przedszkolak przyszedł przebrany za swoją ulubioną postać                 

z bajki. Cały dzień były czytane bajki, a podopieczni mogli wy-

kazać się swoją wiedzą rozwiązując zagadki związane z bajka-

mi. Najstarsza grupa zrealizowała również kolejny moduł ogól-

nopolskiego projektu edukacyjnego „Miś Bajkuś w Krainie Baj-

koterapii”. Celem zajęć było uświadomienie dzieciom, że każda 

osoba jest w czymś dobra, następnie za pomocą maty do kodo-

wania utrwaliły atrybuty i nazwy różnych zawodów.

Pszczółki, jak nazwa wskazuje, bardzo pracowały w listopadzie, 

robiąc zapasy na zimę. Najpierw upiekły wyśmienitą pizzę,               

następnie czekoladowe babeczki. Zaczęły również przygodę               

z kodowaniem. Misie również rozwijały się kulinarnie, piekąc 

pierniki, których zapach roznosił się po całym budynku, przy-

wołując wspomnienia świąt Bożego Narodzenia.

Wesołe Zajączki, Smerfy, Rybki, Pszczółki i Liski realizują kolejne 

części projektu czytelniczego o przygodach skarpetek. Pszczół-

ki uczestniczą również w projekcie „Czyściochowe przedszkole” 

oraz drugiej edycji projektu „Dzieci uczą rodziców”.

Pszczółki i Smerfy w tym miesiącu rozpoczęły nowy projekt                

o państwach Europy.

Listopad to oczywiście Święto Misia. Dzieci wszystkich grup po-

znały historię pluszowej zabawki i wykonały prace plastyczne             

z misiem w roli głównej. Rybki zorganizowały konkurs znajomo-

ści bajkowych misiów oraz wymieniły wiadomości o „prawdzi-

wych” niedźwiedziach.

Koniec listopada to oczywiście Andrzejki, wróżby, konkursy                   

i zabawy taneczne. 

Przed nami jeden z ulubionych miesięcy – grudzień, pełen nie-

spodzianek i prezentów. 

Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia składamy 

wszystkim mieszkańcom gminy Kostrzyn, a w szczególności ro-

dzicom i dzieciom naszego przedszkola najserdeczniejsze ży-

czenia zdrowia i spełnienia marzeń w 2021 roku.
Przedszkole nr 1

Fot. Przedszkole nr 1

Fot. Przedszkole nr 1
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Kostrzyńskie
przysmaki

PIERNIKI
1 kg mąki

250 g cukru

250 g miodu

1 łyżeczka proszku do pieczenia

2 łyżeczki sody oczyszczonej

300 g masła

3 żółtka

słodka śmietana 30% lub mleko

przyprawa do piernika

2 łyżeczki cynamonu

2 łyżki kakao

Masło rozpuścić w garnku, dodać cu-

kier, miód (płynny), przyprawę, cyna-

mon i kakao. Mieszać aż do połączenia 

składników na małym ogniu. Ostawić 

do ostygnięcia. Sodę rozpuścić w łyżce 

wody. Sodę, żółtka, mąkę i proszek do 

pieczenia dodać do masy, połączyć 

składniki mieszając, na koniec dodać 

śmietanę lub mleko (4 łyżki śmietany 

lub 1/3 szklanki mleka). Wyrobić ciasto, 

rozwałkować na średniej grubości 

masę. Wykroić pierniki i ułożyć je na 

blaszce i papierze do pieczenia. Piec ok. 

10 minut w 180 stopniach. Po ostygnię-

ciu udekorować.
N.M.

BARSZCZ
porcja włoszczyzny

(marchew, cebula, por, seler, pietruszka, marchew)

2 ząbki czosnku

1 kg buraków

2 jabłka

2 łyżki octu

5 ziaren ziela angielskiego

5 ziaren pieprzu

2 goździki

liść laurowy

5 suszonych grzybów

majeranek

150 ml soku z czarnej porzeczki

sól

pieprz

Do garnka wrzucić obrane buraki, jabłka i włoszczyznę, zalać 

wodą kilka centymetrów powyżej warzyw. Dodać pieprz, ziele  

angielskie, czosnek, grzyby, ocet i goździki. Doprowadzić do 

wrzenia i gotować na małym ogniu, aż warzywa zmiękną. Dodać 

majeranek, ostudzić i odstawić na kilka godzin. Przelać przez sito, 

pogrzać, doprawić sokiem z porzeczki, solą i pieprzem.

ŚWIĄTECZNE PRZYSMAKI SPRZED WIEKU
Kostrzyniacy na początku XX wieku także uwielbiali świąteczne przysmaki. Dowodem na to jest chociażby przepis na masę migdałową do 

strucli na Wigilię, pochodzący z 1912 roku (Kostrzyńska fabryka makaronów „Androla”):

Sparzyć i oczyścić migdałów ile trzeba i bić dodawszy białek w moździerzu na masę; do ½ kg migdałów potrzeba ½ kg miałko stłuczonego 

cukru i tyle białek, aby masy nie rozrzedzić. Gdy więc to razem ubite, dodać soku z cytryny, trochę miałko stłuczonej wanilii i skórki cytryno-

wej, otartej na cukrze i tak tego wszystkiego na masę ubitego używać, gdzie potrzeba.
K.M.
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Strażackie
wydarzenia

Ryszard Kubiak

Prezes ZOMGZOSP RP w Kostrzynie

Fot. OSP Kostrzyn

WIADOMOŚCI STRAŻACKIE Z GMINY KOSTRZYN:

4 listopada –  usuwanie rozsypanych buraków cukrowych na dro-

dze z Klon do Ługowin; gaszenie palących się gałęzi w sadzie           

w Skałowie.

5 listopada – gaszenie poż aru samochodu osobowego na pry-

watnej posesji w Kostrzynie.

6 listopada – zabezpieczeni e miejsca kolizji dwóch samochodów 

osobowych w Kostrzynie.

10 listopada – gaszenie pożaru samochodu osobowego  na pry-

watnej posesji w Kostrzynie; gaszenie pożaru sadzy w kominie 

budynku mieszkalnego na prywatnej posesji w Kostrzynie; we-

zwanie do pomocy osobie z zatrzymaniem krążenia w Kostrzynie , 

niestety po przyjeździe pogotowia lekarz stwierdził zgon.

12 listopada – wezwanie do załączonej czuj ki pożarowej w hur-

towni w Kostrzynie; gaszenie pożaru samochodu osobowego na 

drodze 434 w Trzeku.

13 listopada – zabezpieczenie miejsca kolizji samochodu osobo-

wego z samochodem ciężarowym na trasie S5 w okolicy Sannik.

14 listopada – pomoc pogotowiu w przeniesieniu poszkodowa-

nego do karetki pogotowia.

16 listopada – gaszenie pożaru garażu na prywatnej posesji               

w Kostrzynie.

17 listopada – gaszenie pożaru sadzy w kominie budynku miesz-

kalnego na prywatnej posesji w Kostrzynie.

27 listopada – wezwanie do sprawdzenia powodu załączenia się 

monitoringu pożarowego w zespole hurtowni przy ul. Krajowej  

w Kostrzynie.

28 listopada – gaszenie pożaru samochodu na ul. Krajowej w Ko-

strzynie.

30 listopada – neutralizacja plamy ropopochodnej na ul. Polnej 

w Kostrzynie.

Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia strażacy z gminy 

Kostrzyn przesyłają życzenia dla mieszkańców naszej gminy, by                  

te święta upłynęły pod znakiem zdrowia, spokoju, ciepła i radości. 

Niech trud i wysiłek każdego dnia zostanie nagrodzony ludzką życz-

liwością.

SADZA PŁONIE. CZAD ZABIJA. ŻYJ!

Strażacy przypominają i proszą, aby zapobiec tragedii. 

Sprawdź przewody kominowe dymowe i wentylacyjne.             

Zaproś kominiarza, sprawne i czyszczone kominy to bez-

pieczeństwo twojej rodziny.

27 listopada 2020 roku odbyła się czwarta i ostatnia z zaplanowanych w tym roku akcji poboru krwi.

Do lokalu MGOK-u zgłosiło się 48 wolontariuszy, z czego krew oddało 45 dawców. Pozyskano 19,910 ml 

tego drogocennego płynu.

W imieniu organizatorów składam serdeczne podziękowania
Ireneusz Hertel

Prezes HDK PCK

Fot. OSP Kostrzyn
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Z kroniki
policyjnej

Kolejne zatrzymania z narko-

tykami.

6 listopada zatrzymany został 

20-letni mieszkaniec Kostrzyna. 

Posiadał przy sobie około                      

8 gram amfetaminy. Kolejnym 

zatrzymanym jest młody miesz-

kaniec Kostrzyna w wieku zale-

dwie 18 lat, który już drugi raz 

popadł w konfl ikt z prawem                 

i ponownie posiadał niewielką 

ilość  środków odurzających               

tj. marihuany. Do zatrzymania 

doszło 7 listopada w Kostrzy-

nie.  15 listopada w Wiktorowie 

także zatrzymano 18-letniego 

mężczyznę, który posiadał po-

nad 25 gram marihuany.

Nietrzeźwy kierowca.

1 listopada we wsi Węgierskie zatrzymany został do kontroli dro-

gowej kierujący samochodem marki Skoda. Po zbadaniu stanu 

trzeźwości okazało się, że prowadził pojazd w stanie nietrzeźwo-

ści wynoszącym 0,7 promila alkoholu we krwi. Kierowca stracił 

prawo jazdy.

Kradzież przenośnej toalety.

W okresie od 4 do 9 listopada została  skradziona w miejscowości 

Brzeźno przenośna toaleta typu toi toi. Toaleta stanowiła wła-

sność  prywatnej fi rmy, która wypożyczyła ją  pracownikom re-

montującym drogę krajowa nr 92. Do kradzieży doszło w okresie 

od 4 do 9 listopada. Straty oszacowano na 3400 złotych.

Kradzież samochodu.

14/15 listopada z parkingu przy cmentarzu w Iwnie skradzione 

zostało auto marki Inviniti Q50 o wartości 100 000 złotych.

Kradzież kół.

W nocy 24 listopada w Siekierkach Wielkich doszło do kradzieży              

4 kół z zaparkowanego samochodu marki Toyota. Starty oszaco-

wano na kilka tysięcy złotych.  Do identycznej kradzieży doszło               

w nocy 27 listopada, także w Siekierkach Wielkich, gdzie odkręco-

no koła od samochodu marki Renault. Postępowanie prowadzi  

KP w Kostrzynie. Jednocześnie apelujemy o informowanie poli-

cjantów pod nr tel. 600 016 086 o każdej podejrzanej osobie prze-

bywającej w pobliżu posesji bez określonego celu.

Oszustwo internetowe.

26 listopada funkcjonariusze KP w Kostrzynie zostali poinformo-

wani o oszustwie internetowym. Pokrzywdzona mieszkanka Ko-

strzyna wpłaciła 225 złotych zaliczki na poczet zakupu urządzenia 

Termomix. Po wpłacie kontakt ze sprzedającym się „ urwał”.

asp.sztab. Piotr Kubicz

                    Wyrazy głębokiego współczucia dla

Romana Malczewskiego

z powodu śmierci 

Ojca

składają
Dyrektor i Pracownicy 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kostrzynie
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Kronika
sportowa

Fot. Lechia Kostrzyn

Fot. A.Niedziela

Koniec rundy Lechistów i Maratończyka!
Jak wspominaliśmy w poprzednim numerze, swój sezon naj-

wcześniej ze wszystkich zespołów piłkarskich w naszej gmi-

nie zakończył GKS Gułtowy. Przypomnijmy, że po rundzie je-

siennej klub z Kasztanowej w 11 spotkaniach uzbierał                       

18 punktów, strzelając 17 bramek i 16 razy wyjmując piłkę               

z siatki. To pozwoliło piłkarzom z Gułtów na zajęcia całkiem 

niezłego, piątego miejsca w stawce grupy IV wielkopolskie 

Proton B Klasy. 

Ostatni mecz w tym roku rozegrał też Maratończyk Brzeźno, 

który 14 listopada w wyjazdowym meczu zremisował 5-5                

z drugim zespołem Tarnovii Tarnowo Podgórne. Ostateczne 

w całej rundzie zawodnicy rozgrywający swoje mecze przy 

ulicy Długiej w Brzeźnie zgromadzili 29 punktów z bilansem 

bramkowym 26-18, wygrywając 9 spotkań, 2  remisując i tyl-

ko dwukrotnie ulegając rywalom. Dobra postawa „Maratoń-

czyków” zaowocowała pozycją wicelidera w III grupie wielko-

polskiej Proton A Klasy.

Najdłużej, bo do 28 listopada, rywalizowali piłkarze kostrzyń-

skiej Lechii. Ostatnie spotkania w tym roku przyniosły trzy 

zwycięstwa. W zaległym meczu z Płomieniem w Połajewie 

Lechia wysoko wygrała 4:1, wcześniej pokonała u siebie 3:0 

Concordię Murowana Goślina, a w przedostatnich zawodach 

rozgrywanych w Czarnkowie Lechiści wygrali 3:2. Dzięki uda-

nej końcówce rundy Lechia przezimuje na 11. miejscu w ta-

beli V ligi Red Box, gr. I wielkopolskiej. Piłkarze z Kostrzyna 

zgromadzili 23 punkty w 17 meczach, strzelając i zarazem 

tracąc po 21 bramek.
Łukasz Szał

Wojciech Niedziela po raz kolejny najlepszy!
Mieszkaniec Siekierek Wielkich potwierdził  swoją  świet-

ną formę z rozegranych 17 października w Stargardzie Szcze-

cińskim Mistrzostwach Polski Karate Shotokan i 7 listopada 

został trzykrotnym Mistrzem Polski w Karate Olimpijskim, na 

Mistrzostwach zorganizowanych przez Polski Związek Kara-

te. Zawody zostały przeprowadzone przy zachowaniu reżimu 

sanitarnego w Poznaniu. Zawodnik klubu Dynamic Akade-

mia Karate, trenowany przez Marka Pawlaczyka, został indy-

widualnie Mistrzem Polski w Karate Olimpijskim w kata                   

w swojej kategorii wiekowej – juniorów młodszych (poniżej 

16 lat). Wojtek wraz z drużyną  zajął  także  pierwsze miejsce             

w kategorii juniorów (poniżej 18 lat) i młodzieżowców (poni-

żej 21. roku życia).
Anna Niedziela
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K S „Sokoły” Kostrzyn w rządowym programie 
KLUB
W roku 2020 Klub Sportowy „Sokoły” Kostrzyn otrzymał dofi -

nansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Rzą-

dowego Programu „KLUB”. Dofi nansowanie zostało zgodnie 

z umową przeznaczone na zakup sprzętu sportowego i pro-

wadzenie zajęć szkoleniowych w ramach sekcji tenisa stoło-

wego i siatkówki dla dzieci.  W projekcie wzięło udział                

54 dzieci z terenu gminy Kostrzyn. Wartość projektu wynio-

sła 16 980,99 zł. Dzięki pozyskanym środkom zwiększyliśmy 

ilość zajęć o 180 godzin – po 90 siatkówki i tenisa stołowego. 

Zajęcia były dostępne bezpłatnie. Ponadto zakupiliśmy nie-

zbędny sprzęt sportowy za 7980,99 zł – dwa stoły do tenisa 

stołowego, siatki i piłeczki oraz piłki i stroje do siatkówki. 

Sprzęt jest wykorzystywany do prowadzenia treningów oraz 

służy uczniom Szkoły Podstawowej nr 1 w Kostrzynie.

Zajęcia odbywały się co najmniej dwa razy w tygodniu po 

dwie godziny: od 1 czerwca do 15 listopada 2020 roku, z wy-

korzystaniem miesięcy letnich. Dla uatrakcyjnienia zajęć 

wprowadziliśmy elementy rywalizacji w postaci rozgrywek 

ligowych: Ligi Tenisa Stołowego oraz Ligi Siatkówki. Zajęcia 

oraz rozgrywki ligowe zorganizowane zostały w Szkole Pod-

stawowej nr 1 w Kostrzynie.

W Lidze Tenisa Stołowego zawodniczki i zawodnicy startują 

w dwóch kategoriach wiekowych (klasy VI i młodsi oraz klasy 

VII i VIII). Do tej pory wystartowało 22 uczestników. Cykliczne 

turnieje będą kontynuowane do końca roku szkolnego 

2020/2021. Dla najlepszych zawodników przewidziano me-

dale i nagrody rzeczowe.

W Lidze Siatkówki odbyło się 6 turniejów w dwóch katego-

riach wiekowych (obejmujących dzieci z klas: 4 i młodsze 

oraz 7 i młodsze). Udział wzięło 45 uczestników. Rozgrywki 

również będą kontynuowane do końca bieżącego roku 

szkolnego. Dla najlepszych zawodników i zawodniczek prze-

widziano medale i puchary.  Dodatkowo w listopadzie zosta-

ły zorganizowane dwa turnieje, w których zawodnicy i za-

wodniczki mogli sprawdzić swoje umiejętności podczas             

rywalizacji sportowej: 7 listopada 2020 roku – turniej singli 

oraz 14 listopada 2020 roku – turniej dwójek w minisiatków-

ce dziewcząt i chłopców.

Wyniki uzyskane podczas rywalizacji pozwoliły wyłonić re-

prezentację Klubu Sportowego „Sokoły” Kostrzyn, która weź-

mie udział w Ogólnopolskich Mistrzostwach w minisiatków-

ce o Puchar Kinder Joy of Moving na sezon 2020/2021.

Zarząd KS Sokoły Kostrzyn

KOMUNIKAT
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kostrzynie

informuje, że
24 grudnia 2020 roku M-GOK będzie  NIECZYNNY.

Fot. KS „Sokoły”

Fot. KS „Sokoły”
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OGŁOSZENIA DROBNE

- Masz problem z komputerem, 

internetem,  zadzwoń 605 233 

576 - www. vip-tech.pl

- Mgr pedagogiki z ponad 10-let-

nim doświadczeniem udzieli ko-

repetycji z języka angielskiego 

oraz niemieckiego, tel. 799 036 

661
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