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Słowem
wstępu
Pamiętają Państwo swoje pierwsze spotkanie z Kurdeszem Kasztelańskim?
Maj to już od wielu lat miesiąc związany w tym lokalnym świętem. Co roku
na kostrzyńskiej scenie pojawiają się zarówno „nasze” zespoły, które przez
cały rok pilnie ćwiczą taniec, śpiew, grę na instrumentach i inne umiejętności artystyczne, jak i gwiazdy mniejszego i większego formatu – polskiego
i międzynarodowego. Wielu z mieszkańców gminy miało okazję wystąpić
na kurdeszowej scenie – sama pamiętam, że jako dziecko chodziłam na zajęcia taneczne w MGOK-u i z ogromną tremą, ale także radością brałam
czynny udział w tym corocznym kostrzyńskim święcie.
W jednym miejscu spotykają się historia, tradycja i kultura, a także – a właściwie przede wszystkim – mieszkańcy i ich bliscy, by przy dźwiękach muzyki spędzić wspólnie trochę czasu. Amatorzy sportu biorą także udział
w Kurdeszowej (Za)Dyszce, z każdym rokiem tłumniej ustawiając się na linii
startu. Biegających w naszej gminie nie brakuje i chętnie uczestniczą oni
w najróżniejszych lokalnych i krajowych zmaganiach, a sama (Za)Dyszka
jest tylko jedna!
Niestety z powodu pandemii i obowiązujących obostrzeń coroczne dotychczas obchody nie odbyły się w 2020 roku, tegoroczny maj także nie
zbierze nas wszystkich na placu kurdeszowym. Zmotoryzowani kostrzyniacy mają szansę wziąć udział w Kurdeszowym Rajdzie Samochodowym, który odbywa się w ostatnią majową sobotę, pozostali mogą śledzić ich zmagania i wspominać poprzednie edycje Kurdesza, z nadzieją, że w przyszłym
roku sytuacja będzie już inna.
W oczekiwaniu na „normalność”, której wypatrujemy z coraz większym entuzjazmem, na duchu podnosi inna wiadomość, którą niedawno przekazała Biblioteka Narodowa w ramach corocznego raportu stanu czytelnictwa
w Polsce. W dobie pandemii i przymusowego spędzania wolnego czasu
w czterech ścianach, statystycznie więcej osób sięgnęło po książkę, by za
jej pomocą przenieść się choć na chwilę do innej rzeczywistości, mniej lub
bardziej realistycznej. Na pewno było tak też w naszej gminie, gdzie lokalnie czytelnictwo wspiera i promuje oczywiście Biblioteka Publiczna. Moją
– i być może także Państwa – uwagę zwróciły ostatnio liczne konkursy,
a szczególnie ten dotyczący rycerza Kostro. Zadaniem uczestników było
przygotowanie komiksu, który jest wyjątkowo atrakcyjną wizualnie formą
literatury (lub utworu na jej pograniczu – zdania badaczy są nadal podzielone). Komiksy kojarzą się dziś przede wszystkim z superbohaterami –
Supermanem, Batmanem, Iron Manem czy Wonder Woman. Warto jednak
pamiętać, że komiks, tak samo jak wiersz czy powieść, jest jedynie medium,
które może pomieścić w sobie każdą historię, nie tylko tę fantastyczną czy
baśniową. I tak też się stało tym razem – uczestnicy konkursu przenieśli na
komiksowe kadry legendę o rycerzu Kostro. Zwycięskie prace mogą Państwo obejrzeć (przeczytać?) na łamach „Kostrzyńskiego ABC” i podczas
wystawy wszystkich zgłoszonych prac w Bibliotece – więcej informacji
na stronie 24.
Przy tej okazji przyszła mi do głowy myśl – czy w Kostrzynie przydałby się
superbohater? Zapewne, jak w każdym miejscu na świecie, tak – ale raczej
nie po to, by walczyć ze zbrodnią. Często zapominamy, że bohaterów
cechują nie rozbudowane mięśnie, powiewające peleryny i zakryte twarze,
a chęć pomocy, empatia i bezinteresowność. Może w takim razie każdy
z nas może zostać kostrzyńskim Kapitanem Ameryką?

Fot. C. Szczepanik

Natalia Majchrzak
Redaktor naczelna
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Kostrzyńskie
aktualności
Ruch na kostrzyńskich budowach
Wraz z wiosną wzmaga się ruch budowlany, najbardziej widoczny na osiedlach w Gwiazdowie
i Tarnowie. W mieście duży rozmach widać przy budowie bloków „Tarasy Kostrzyna” przy
ul. Kórnickiej. Na placu budowy kościoła przy ul. Prymasa Wyszyńskiego zwożone są baloty
z cegłą, zbrojone są przyszłe filary. Przy ul. Kościelnej trwa rozbiórka starych domów, które
mają zrobić miejsce nowym. Duży ruch budowlany widać w rejonie budowy tunelu pod torami kolejowymi i przy ul. Nad Strumieniem.
Fot. K. Nowakowska

Pamiątka ze starego domu
W związku z budową trasy pieszo-rowerowej z ul. Średzkiej w kierunku łąk strumiańskich rozebrany został dom należący niegdyś do rodziny Walkowiaków. Dawni właściciele umieścili na
szczytach domu wykuty z żelaza trójlistny krzyż z płomieniami, który w czasie rozbiórki dzięki
ludziom dobrej woli udało się uratować. Po konserwacji w warsztacie braci Walczaków trafił on
do burmistrza, który przekazał go do Izby Muzealnej Ziemi Kostrzyńskiej.

Samochód pioniera kostrzyńskiej motoryzacji z 1910 roku

Fot. K. Matysek

W czasie organizowanego przed dwoma laty podczas Kurdesza Kasztelańskiego rajdu samochodowego wspominaliśmy pierwszego w Kostrzynie właściciela samochodu osobowego,
którym był Tajny Radca Zdrowia dr Marceli Kube. Nie znaliśmy ani marki tego pojazdu, ani nie
wiedzieliśmy, kiedy był przez niego kupiony. Wielką radość sprawiła nam fotografia, jaką przed
kilkoma dniami otrzymaliśmy od dawnej mieszkanki Kostrzyna. Widać na niej samochód marki Ford, stojący przed kamienicą Brodowskich w Rynku nr 4, gdzie miał swój gabinet syn doktora, również lekarz Józef Kube. Samochodem tym dojeżdżali do pacjentów w dalszych miejscowościach, jak np. do Nekli. Wczesny model Forda był zapewne starszy niż fotografia wykonana w 1910 roku.

Przed 100 laty powstała Ochronka w Kostrzynie

Fot. K. Matysek

Pierwsza w naszym mieście Ochronka dla dzieci kostrzyńskich znalazła swą siedzibę w budynku Sióstr Służebniczek przy ul. Poznańskiej 29. Posiadłość ta, obejmująca piętrową willę wraz
z rozległym ogrodem, w 1916 roku należała do weterynarza niemieckiego Hansa Sajousa,
który po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wyjechał w 1921 roku do Niemiec. Staraniem
hr. Mielżyńskich z Iwna i radcy zdrowia dr. Marcelego Kubego budynek ten uzyskał nowe przeznaczenie. Ochronka prowadzona przez siostry zakonne działała w nim z przerwą okupacyjną
do czasu utworzenia w 1949 roku Przedszkola Miejskiego.

Złomowisko samolotów w Kostrzynie

Fot. K. Matysek

Fot. K. Matysek

Odkrycie fragmentów uzbrojenia z lat II wojny światowej w fundamentach starej bramy na
terenie Wróblewa wywołało ożywioną dyskusję. Już niewielu mieszkańców Kostrzyna pamięta, że w latach 1945-1949 na polu przylegającym od południa do stacji kolejowej w Kostrzynie
znajdowało się wielkie złomowisko zestrzelonych pod koniec wojny samolotów niemieckich,
radzieckich i amerykańskich. Sięgało ono prawie do nastawni PKP przy szosie do Kórnika. Wraki tych samolotów, zwożonych z bliższych i dalszych okolic, ciekawiły zarówno starszych, jak
i młodszych mieszkańców Kostrzyna, którzy wchodzili do kabin, podziwiając ich wyposażenie
w najróżniejsze przyrządy. Niektórzy demontowali z nich przewody elektryczne, rurki, liczniki,
łożyska, a także blachy aluminiowe, które przetapiano na sprzęt gospodarstwa domowego
(np. nabierki). Demontowano też gumowe koła, by wykorzystać je w pojazdach rolniczych.
Wokół samolotów leżały taśmy z amunicją, w ich wnętrzach znajdowały się karabiny maszynowe, a nawet działka. Ponieważ teren nie był specjalnie strzeżony, sprzyjał szabrowaniu wielu
elementów tych samolotów, które sprzedawano w Poznaniu. Z okazji wesela nauczyciela
Szkoły Zawodowej uczniowie „zawodówki” przynieśli jako złom skrzydła samolotu pod dom
młodej panny przy ul. Średzkiej 52.
Osobnym przypadkiem są samoloty, które, choć uszkodzone, zdołały w 1945 roku wylądować
na polach w pobliżu Wróblewa, gdzie znajdowały się gospodarstwa Śmichurskich i Lisów. Teren ten był oddalony od składowiska przy dworcu w Kostrzynie ok. 3 km na zachód. Stwierdził
to świadek Kazimierz Wierzcholski.
K.M.
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Wiadomości
gminne

Narodowy Spis Powszechny Ludności
i Mieszkań 2021
1 kwietnia 2021 roku w całej Polsce rozpoczął
się Narodowy Spis Powszechny Ludności
i Mieszkań, którym objęte są wszystkie osoby
zamieszkujące w kraju stale lub czasowo w nim
przebywające, a także osoby przebywające czasowo za granicą, jeśli posiadają tu adres stałego
zameldowania.
Podstawową formą udziału w badaniu jest samospis przez Internet, czyli udzielanie odpowiedzi na pytania poprzez aplikację internetową dostępną pod adresem: https://spis.gov.pl.
Aplikacja jest dostosowana do różnych typów
urządzeń, w tym także do tabletów i telefonów
komórkowych. Dla użytkowników gospodarstw domowych, którzy nie posiadają dostępu do Internetu, Urząd Statystyczny w Poznaniu oraz Urząd Miejski w Kostrzynie zorganizował punkt do samospisu. Przewidziane są również dwie inne formy udziału w spisie: wywiad
telefoniczny, który przeprowadzi rachmistrz
(zada takie same pytania, jakie są w formularzu
elektronicznym) oraz wywiad bezpośredni
w miejscu zamieszkania osoby biorącej udział
w spisie, z udziałem rachmistrza terenowego
(jeśli kontakt osobisty będzie bezpieczny). Można również zadzwonić na infolinię pod numerem 22 279 99 99 (wew. 1) i wybrać opcję połączenia z rachmistrzem, który przeprowadzi spis
telefonicznie. Wszystkie formy gwarantują taki
sam – wysoki – poziom bezpieczeństwa i poufności zebranych danych. Udział w badaniu,
zgodnie z ustawą z 9 sierpnia 2019 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku jest obowiązkowy!
Osoba objęta spisem, która nie może dopełnić
obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego, w szczególności ze względu na stan
zdrowia, brak dostępu do Internetu i możliwości dotarcia do punktu np. w gminie zgłasza ten
fakt, nie później niż do 31 maja 2021 roku, telefonując na numer infolinii spisowej.
W badaniu zbierane są dane według stanu na
dzień 31 marca 2021 roku.

Graf. GUS

UM Kostrzyn
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Trwa palowanie przy budowie dróg do tunelu w Kostrzynie!
Gmina Kostrzyn realizuje największą inwestycję w historii gminy
pt.: „Budowa układu drogowego w rejonie ulic Grunwaldzkiej,
Średzkiej i Powstańców Wlkp. w Kostrzynie (drogi powiatowe
w granicach miasta) wraz z tunelem pod torowiskiem linii kolejowej E20 relacji Poznań-Warszawa”. W chwili obecnej trwa
tzw. palowanie, które ma na celu wzmocnienie gruntu, który będzie wykorzystany pod budowę dróg dojazdowych. Trwają również intensywne prace związane z budową chodników, ścieżek
rowerowych i konstrukcji drogi w ulicy Średzkiej.
Łukasz Szał

Fot. S. Matysek

Nowe oświetlenie na ulicy Wierzbowej w Trzeku
Ulica Wierzbowa w Trzeku zyskała nowe oświetlenie, dzięki któremu poprawiona został widoczność pieszych w tym miejscu, a także zwiększono bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.
Inwestycja zrealizowana z wniosku Radnej Beaty Knopkiewicz,
Sołtys Eweliny Kaszowskiej i Rady Sołeckiej. Budowa i rozbudowa
oświetlenia drogowego w ciągu ul. Wierzbowej w m. Trzek wyniosła 126 913,10zł. Cześć środków pochodzi z Funduszu Sołeckiego
wsi Trzek.
UM Kostrzyn

Fot. S. Matysek

Remont drogi w Glince Duchownej
Rozpoczęły się prace związane z II etapem inwestycji dotyczącej
budowy chodnika i nawierzchni asfaltowej w Glince Duchownej.
Trzeci etap prac obejmie prace w ulicy Słowackiego od skrzyżowania z ulicą Ogródkową do skrzyżowania z ulicą Górną. Poza budową chodnika i remontem nawierzchni zostanie wykonana
zatoka autobusowa oraz azyl bezpieczeństwa. Wartość inwestycji
to 696 772,12 złotych. Wykonawcą zadania jest firma Perfecta
z siedzibą w Komornikach.
Łukasz Szał

Fot. S. Matysek

Sanniki z wyremontowaną drogą
To pierwszy etap modernizacji nawierzchni asfaltowej całego
gminnego odcinka drogi Iwno-Sanniki-Wagowo. Do wykonania
pozostało jeszcze malowanie oznakowania poziomego. Dalszy
ciąg prac planowany jest w kolejnych latach.
Inwestycja realizowana jest z wniosku Radnego Szymona Nadolnego, Sołtys Marzeny Pietraszewskiej i Rady Sołeckiej wsi Sanniki.
UM Kostrzyn

Fot. S. Matysek
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Pierwszy w gminie Kostrzyn radarowy pomiar prędkości już
działa na ulicy Poznańskiej w Kostrzynie
Na ulicy Poznańskiej w Kostrzynie stanął radarowy pomiar prędkości. Ma on pomóc w przestrzeganiu bezpiecznej prędkości
przez kierowców przejeżdżających jedną z głównym ulic Kostrzyna. Radar w przypadku prowadzenia pojazdu w prędkości zgodnej z przepisami wyświetla prędkość w kolorze zielonym, natomiast w przypadku przekroczenia prędkości w kolorze czerwonym.
UM Kostrzyn

Fot. Ł. Kruszona

W Telewizji STK o Sołectwach Gminy Kostrzyn
Na antenie Swarzędzkiej Telewizji Kablowej, dostępnej także
w internecie, sukcesywnie pojawiają się materiały związane
z sołectwami gminy Kostrzyn. Do tej pory ukazały się materiały
o sołectwach: Skałowo, Tarnowo, Siedleczek, Czerlejnko, Gwiazdowo, Sokolniki oraz Siekierki. W kolejnych tygodniach będą ukazywać się materiały o następnych sołectwach.
Łukasz Szał

Kadr STK

Święto Konstytucji 3 Maja
W poniedziałek 3 maja obchodziliśmy święto narodowe – 230.
rocznicę uchwalenia w 1791 roku Konstytucji 3 Maja.
Ze względu na epidemię koronawirusa, tegoroczne obchody
również były inne – bez oficjalnych uroczystości.
Pod pomnikiem Walki i Męczeństwa na kostrzyńskim Rynku
w imieniu Mieszkańców Gminy Kostrzyn i całej samorządowej
społeczności, kwiaty złożyli Burmistrz Gminy Kostrzyn Szymon
Matysek, Zastępca Burmistrza Waldemar Biskupski, Radny Powiatu Poznańskiego Kazimierz Dworczak oraz Radni Rady Miejskiej
Gminy Kostrzyn wraz z pocztem sztandarowym.
Agata Bilska

Fot. A. Bilska

Fot. Ł Szał

76. rocznica zakończenia II wojny światowej
Jak co roku, z okazji zakończenia II wojny światowej, pod tablicą
upamiętniającą Józefa Prętkowskiego przy ulicy imienia tego kostrzyńskiego pilota Polskiego Dywizjonu Myśliwskiego 317 „Wileńskiego” złożono symboliczną wiązankę kwiatów oraz zapalono
znicz.
Pod tablicą, by uczcić zakończenie II wojny światowej, spotkali się
Zastępca Burmistrza Waldemar Biskupski, Kustosz Izby Muzealnej
Ziemi Kostrzyńskiej Kazimierz Matysek oraz Prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Kostrzynie Bogumił Wilczyński.
Przypomnijmy, że II wojna światowa w Europie zakończyła się
8 maja 1945 roku, kiedy to III Rzesza Niemiecka podpisała akt
ostatecznej kapitulacji. Dla naszego kraju nie oznaczało to jednak
całkowitej suwerenności, bowiem Polska na kolejne 45 lat znalazła się w strefie wpływów sowieckich.
W czasie II wojny światowej zginęło 60 milionów osób na całym
świecie, z czego 6 milionów w Polsce (16,1% ówczesnego społeczeństwa II RP). Cześć ich pamięci!
Łukasz Szał
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W Czerlejnie odbył się rajd szkolny z okazji
770-lecia Kostrzyna
W niedzielę 9 maja 2021 roku w Szkole Podstawowej im. W. Witosa w Czerlejnie, odbył się
„I Wirtualny Rajd Szkolny – Nasza Mała Ojczyzna
– 770 Lat Kostrzyna”. Tematem przewodnim
była 770. rocznica nadania praw miejskich miastu Kostrzyn. Uczestnikami byli uczniowie szkoły, którzy mieli za zadanie dotarcie do trzech
punktów kontrolnych i rozwiązanie zagadek
związanych z historią Kostrzyna oraz okolicy.
Każdy uczestnik dodatkowo miał mieć na sobie
barwy lub symbole narodowe. Trasę można
było pokonać w dowolnym czasie od 800 do 2200
i w dowolny sposób (na rolkach, na rowerze, na
pieszo czy biegiem). Warunek był jeden!
Uśmiech na twarzy i dobry nastrój. Przez całą
niedzielę napływały wesołe zdjęcia uczestników, którzy zdobywali kolejne punkty kontrolne. W rajdzie wspomagali uczniów najbliżsi
i przyjaciele. Pamiątkowe medale, dyplomy oraz
upominki zostaną rozdane uroczyście po
29 maja w szkole. Za organizację rajdu odpowiedzialna była Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Czerlejnie oraz Gmina
Kostrzyn.
Anna Brewko

Kolejne dofinansowanie! 830 tysięcy
na ostatni etap modernizacji Gnieźnieńskiej
w Iwnie!
Gmina Kostrzyn otrzymała dofinansowanie
w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
na 2021 rok, w wysokości 830 000 złotych na zadanie „Przebudowa ulicy Gnieźnieńskiej w Iwnie
– etap 3”.
Całkowita kwota zadania zgodnie z kosztorysem inwestorskim to 1 660 000 złotych. Dofinansowanie w wysokości 50% jest maksymalnym dofinansowaniem dla gminy Kostrzyn
zgodnie z regulaminem naboru.
Przebudowa ponad 700-metrowego odcinka
polegać będzie m.in. na budowie chodnika na
odcinku od skrzyżowania z ulicą Zdrojową do
cmentarza, modernizacji oświetlenia i wymianie nawierzchni na nową nakładkę asfaltową.
Zadanie zrealizowane ma być zgodnie z wnioskiem do kwietnia 2022 roku.
Drugie zadanie zgłoszone przez gminę „Przebudowa ulicy Słowackiego w Kostrzynie” na odcinku od Mickiewicza zostało pozytywnie ocenione i znalazło się na liście rezerwowej. O dofinansowaniu zdecydują oszczędności, które mogą
powstać w wyniku zakończonych postępowań
przetargowych we wszystkich zadaniach listy
podstawowej.
UM Kostrzyn
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Młodzieżowa Rada Miejska Gminy Kostrzyn wzięła udział
w projekcie „Przyszłość Wielkopolski w rękach Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”
W weekendy 24-25 kwietnia oraz 8-9 maja Młodzieżowa Rada
Miejska Gminy Kostrzyn wzięła udział w projekcie „Przyszłość
Wielkopolski w rękach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu”. Podczas spotkań skupiono się m.in. na poszerzaniu
wiedzy w kategorii komunikacji interpersonalnej, ulepszaniu
umiejętności zarządzania projektem w praktyce, a także poznano
energię osobowościową oraz metody negocjacji.
Agata Bilska

Fragment sesji MRM, platforma Teams

Młodzieżowa Rada Miejska Gminy Kostrzyn podjęła współpracę z Młodzieżowymi Radami Aglomeracji Poznańskiej
Młodzieżowa Rada Miasta Poznania na sesji w dniu 23 kwietnia
2021 roku przeprowadziła głosowanie odnośnie projektu uchwały ws. podjęcia Deklaracji Współpracy Młodzieżowych Rad Aglomeracji Poznańskiej. Wszystkie inne Rady, takie jak Młodzieżowa
Rada Miasta Luboń, Młodzieżowa Rada Miejska Murowana Goślina, Młodzieżowa Rada Gminy Suchy Las, Młodzieżowa Rada Gminy Tarnowo Podgórne zrobią to podczas swoich najbliższych sesji.
Agata Bilska

IV Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
W poniedziałek 10 maja 2021 roku o godzinie 1700 w trybie zdalnym odbyła się IV sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn poprowadzona przez Wiceprzewodniczącą Młodzieżowej
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn Oliwię Balcerek z powodu nieobecności Przewodniczącej Natalii Meller.
Na IV sesji Młodzieżowi Radni zajęli się następującymi tematami:
przegłosowaniem uchwały ws. rezygnacji Radnego Jana Giela,
przegłosowaniem projektu uchwały ws. podjęcia Deklaracji
Współpracy Młodzieżowych Rad Aglomeracji Poznańskiej, przyjęciem projekt organizacji akcji „Różowa skrzyneczka”, przyjęciem
projektu tworzenia kroniki Młodzieżowej Rady Miejskiej Gminy
Kostrzyn, powołaniem komisji ds. relacji zewnętrznych i mediów
społecznościowych, przedstawieniem sprawozdań z działalności
poszczególnych komisji i zespołów problemowych.
W wolnych głosach i wnioskach głównym tematem była przyszłość oraz promocja Młodzieżowej Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn, odbyła się szeroka dyskusja na ten temat z Młodzieżowymi
Radnymi, „dorosłymi” Radnymi oraz obecnymi gośćmi. Obecni na
IV Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn: Zastępca
Burmistrza Gminy Kostrzyn Waldemar Biskupski, Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn Grzegorz Banaszak, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn Przemysław Kubiak, Radni
Beata Jankowiak oraz Szymon Frąckowiak, Przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta Poznania Tomasz Poprawski oraz Paweł
Kubiak, Opiekunowie Młodzieżowej Rady: Dorota Hamerska,
Anna Brewko, Łukasz Szał, Redaktor InfoKostrzyn.pl Janusz
Ludwiczak oraz oczywiście Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej
Gminy Kostrzyn.
Działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn można
śledzić na bieżąco na profilu Młodzieżowych Radnych na Facebooku, do czego gorąco zachęcamy!
UM Kostrzyn
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Sensacyjne odkrycie w gminie Kostrzyn!
Na początku kwietnia miało miejsce niecodzienne odkrycie w naszej gminie. W miejscowości
Wróblewo podczas rozbiórki płotu z roku 1947
rodzina Państwa Kuberackich odkryła 2 działa
z samolotu amerykańskiego 37 mm i 4 niemieckie karabiny maszynowe z czasów II wojny światowej.
Jak udało się ustalić, na przyległym do posesji
polu znajdowało się tzw. cmentarzysko uszkodzonych samolotów.
Po pracach renowacyjnych w Pracowni Muzeum
Broni Pancernej ustalono, że znaleziono następujące zabytkowe elementy: amerykańskie automatyczne działko lotnicze kalibru 37 mm
montowane w samolotach amerykańskich typu
P-39 Airacobra i P-63 Kingcobra – 2 sztuki,
niemiecki karabin maszynowy MG 81 kailbru
7,92 mm, używany jako uzbrojenie obronne
Luftwaffe na ruchomych oraz stałych stanowiskach strzeleckich niemiecki bombowców i samolotów obserwacyjnych – 4 sztuki.
Na spotkaniu u Burmistrza Gminy Kostrzyn Szymona Matyska w Urzędzie Miejskim o niecodziennym znalezisku oraz związaną z nim historią opowiadała Elżbieta Kuberacka, mieszkanka
Wróblewa, na której posesji dokonano odkrycia.
Szerszy materiał o tej sprawie ukazał się w TVP
Historia 10 maja br.
Eksponaty zostały przekazane Muzeum Broni
Pancernej w Poznaniu, gdzie zostaną udostępnione zwiedzającym po dokonaniu niezbędnej
renowacji.
Łukasz Szał

Płatności bezpośrednie i dopłaty obszarowe
z PROW 2021
Od tego rok rolnicy mogą składać wnioski
o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW jedynie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Oznacza to, że do rolników nie
są przesyłane papierowe wnioski spersonalizowane. Nie ma także możliwości składania
oświadczeń o braku zmian w stosunku do roku
ubiegłego.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła bezpłatny numer infolinii:
800 38 00 84 (w dni robocze w godz. 700-1900
oraz w soboty w godz. 1000-1600), pod którym
wyjaśnić można wątpliwości związane z wypełnianiem wniosków. W placówkach Agencji udostępnione zostały również stanowiska komputerowe, przy których można wypełnić wniosek,
a eksperci służą wsparciem w kwestiach technicznych.
Więcej informacji na stronie: https://www.arimr.
gov.pl.
Pomocy w kwestii wypełnienia wniosków
udzielają zarówno Izby Rolnicze, jak i Ośrodki
Doradztwa Rozlicznego.
Pracownik Wielkopolskiego ODR przyjmuje interesantów w budynku Urzędu Miejskiego
w Kostrzynie (w poniedziałki w godz. 900-1600
oraz we wtorki i środy w godz. 800-1500) po
uprzednim umówieniu wizyty pod nr. telefonu
723 678 033.
UM Kostrzyn

Fot. Ł. Szymański
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Zostań turystą w swojej gminie – odwiedź
Drzązgowo!
W tym miesiącu zabieramy Państwa w podróż do Drzązgowa – wsi położonej o 8 kilometrów na południowy
wschód od Kostrzyna. Drzązgowo według stanu na
dzień 31 grudnia 2020 roku zamieszkiwało 262 osoby.
Głównym walorem miejscowości stanowi głównie zespół dworski, ale także historia związana z wybitnym
pedagogiem ziemi kostrzyńskiej – Ewarystem Estkowskim, który przyszedł na świat właśnie w Drzązgowie,
a którego 200. rocznicę urodzin obchodziliśmy w naszej
gminie w zeszłym roku.
Wieś była już wzmiankowana w 1391 roku i wraz z okolicznymi ziemiami stanowiła własność rodu Grzymalitów. Nazwa miejscowości pochodzi od imienia kmiecia
– Drzazgi. W kolejnych latach Drzązgowo zmieniało
swoich właścicieli, których nazwiska związane są z miejscowościami na położonymi na terenie naszej gminy
(Iwieńscy, Gułtowscy, Klonowscy). Od 1820 roku wieś
należała do Antoniego Grudzińskiego. Rozwój wsi i zespołu dworskiego przypadł właśnie na czasy ostatnich
właściciel – Grudzińskich i Mielżyńskich. Za czasów Grudzińskich założono park krajobrazowy o powierzchni
8,85 hektara, a w czasie kiedy majątkiem zarządzał Ignacy hrabia Mielżyński majątek liczył 793 hektary.
Dwór znajdujący się w Drzązgowie pochodzi z lat trzydziestych XIX wieku, został przebudowany i rozbudowany o drugą kondygnację oraz przybudówkę z tarasem
pod koniec XIX wieku. Część zespołu dworsko-folwarcznego stanowią także wspomniany wyżej park krajobrazowy oraz oficyna, stodoła, spichlerz, czworak i dwojak.
Obecnie funkcjonuje w tym miejscu specjalistyczne gospodarstwo rolne.
Pamiątkę po Ewaryście Estkowskim stanowi pomnik
z kamienia polnego wzniesiony w 1928 roku przez wielkopolskich nauczycieli. Drzązgowianin, który patronuje
Szkole Podstawowej nr 1 w Kostrzynie, oprócz walki
o patriotyczne wychowanie młodzieży na polu pedagogicznym brał także udział w Wiośnie Ludów w 1848
roku. Ewaryst Estkowski założył pierwsze w Polsce Towarzystwo Pedagogiczne. W latach 1849-1853 redagował
miesięcznik pedagogiczny „Szkoła Polska” oraz dodatki
„Szkółka dla dzieci”, „Szkółka dla młodzieży”. W uznaniu
zasług tego pedagoga 11 listopada 2019 roku Rada
Miejska Gminy Kostrzyn podjęła Uchwałę XV/142/2019
o ustanowieniu roku 2020 „Rokiem Ewarysta Estkowskiego” na terenie gminy Kostrzyn.
W czasach obecnych większość mieszkańców kojarzy
Drzązgowo ze Stowarzyszeniem Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „RAZEM”, które prowadzi swoje Warsztaty Terapii Zajęciowej w Świetlicy Wiejskiej w Drzązgowie, tworząc liczne rękodzieła, wypieki oraz dbając
o roślinność w ogrodzie przy świetlicy.

Fot. Ł Szał

Fot. Ł Szał

Łukasz Szal

Źródła:
K. Matysek, Z dziejów Kostrzyna i Okolic (3), Przewodnik po Kostrzynie i okolicach, Kostrzyn 2012.
M. Libicki, P. Libicki, Dwory i pałace wiejskie w Wielkopolsce,
wyd. Rebis, Poznań 2010, s. 88-89.
Ł. Szał, Gmina Kostrzyn – Rok Ewarysta Estkowskiego, w: Duma
Wielkopolski, wyd. Polska Press Grupa, Poznań 2020, s. 52.
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Z obrad
Rady
XXXII sesja Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn odbyła się 15 kwietnia 2021 roku,
radni podjęli uchwały w sprawie:
- wystąpienia ze związku Międzygminnego
„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z siedzibą w Poznaniu – Gmina
Kostrzyn występuje ze Związku Międzygminnego „GOAP” z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze
skutkiem na 31 grudnia 2021 roku. Od dnia
1 stycznia 2022 roku do Gminy Kostrzyn
wrócą kompetencje i obowiązki związane
z organizacją systemu gospodarki odpadami komunalnymi, które obecnie znajdują się
w gestii Związku. Podjęcie uchwały było niezbędne do rozpoczęcia prac nad kształtem
gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
- miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów w rejonie ulic
Żeromskiego i Grunwaldzkiej w Kostrzynie,
gm. Kostrzyn – teren przedmiotowego
planu położony jest w granicach miasta Kostrzyn, w rejonie ul. Grunwaldzkiej i ul. Żeromskiego, przy granicy z obrębem Wróblewo, obszar ten obejmuje powierzchnię
około 19 ha, dla przedmiotowego obszaru
nie obowiązywał dotychczas miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego;
- przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kostrzyn w 2021 roku. Rada Gminy corocznie
zobowiązana jest do określania w drodze
uchwały programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Program zawiera najważniejsze cele i rozwiązania dotyczące opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Kostrzyn, które są możliwe do zrealizowania
w 2021 roku;
- nadania nazwy ulicy wewnętrznej w Trzeku – istniejącej drodze wewnętrznej w obrębie Trzek nadano nazwę ul. Świerkowa;
- określenia wzoru wniosku o wypłatę
dodatku energetycznego – zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne, dodatek energetyczny przyznaje
wójt, burmistrz, lub prezydent miasta,
w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy
wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej
lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.
Wprowadzony do ustawy Prawo energetyczne art. 5d ust. 2 nałożył na Radę Gminy
obowiązek określenia w drodze uchwały
wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
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XXXIII sesja Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn odbyła się dnia 29 kwietnia 2021 roku.
Radni wysłuchali informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Kostrzyn
w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Kostrzyn w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.

Fragment sesji RM, eSesja

Radni podjęli uchwały w sprawie:
- zmian w budżecie gminy Kostrzyn na 2021 rok – dochody budżetu zwiększono o kwotę
3 124 958,79 zł do kwoty 105 412 846,68 zł, ustalono dochody bieżące w kwocie
87 386 549,24 zł, dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1 072 097,44 zł, ustalono dochody
majątkowe po zmianie w kwocie 18 026 297,44 zł, dochody bieżące otrzymane z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 95 400,00 zł, wydatki budżetu zwiększono o kwotę
5 667 351,82 zł do kwoty 112 955 239,71 zł, wydatki bieżące zwiększono o kwotę
1 127 850,63 zł – wydatki bieżące po zmianie 86 028 769,52 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 4 539 501,19 zł – wydatki majątkowe po zmianie 26 926 470,19 zł;
- zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kostrzyn na lata 2021-2033, w związku ze
zmianą budżetu dokonano zmian w WPF;
- ustanowienia przedstawiciela Gminy Kostrzyn w Stowarzyszeniu Wielkopolski Ośrodek
Kształcenia i Studiów Samorządowych. Ustanowiono Sekretarza Gminy Kostrzyn przedstawicielem w w/w Stowarzyszeniu;
- określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających
dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy. W uchwale określono wzory wniosku i deklaracji. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego;
- zmiany uchwały Nr II/6/2018 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 26 listopada 2018 roku
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn. W związku z wyborem na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn radnego Przemysława Kubiaka, dotychczasowego członka Komisji Rewizyjnej, dokonano zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady – członkiem Komisji został radny Mikołaj Stasinski;
- uchwalenia aktualizacji „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2024” – wystąpienie zmian w wieloletnim planie spowodowało konieczność uaktualnienia planu będącego w toku realizacji.
Więcej na www.kostrzyn.esesja.pl/posiedzenia.
Mariola Zygaj
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Z teki regionalisty
Kazimierz Matysek
o historii
Z DAWNYCH DZIEJÓW SZKOLNICTWA
W GMINIE KOSTRZYN

Ślady działalności oświatowej Kościoła spotykamy w Kostrzynie
już w XV wieku. Przywilej nadany miastu przez Klasztor Klarysek
z 1477 roku wspomina ,,o wikariach i młodzieńcach szkólnych”
w Kostrzynie, którzy raz w tygodniu mieli korzystać z łaźni. Z początku nie było przymusu szkolnego, więc do szkół parafialnych
uczęszczały dzieci zamożniejszych obywateli lub te, które nie były
potrzebne w gospodarstwie. Wizyta Strzałkowskiego z 1638 roku
wspomina, że w parafii kostrzyńskiej pleban utrzymywał i opłacał
dom rektora szkoły, ale odrębnego budynku szkoły nie było. Wizyta Rydzyńskiego z 1777 roku podaje, że miasto wystawiło dom,
w którym człowiek utrzymywany przez magistrat uczy dzieci. Ze
sporządzonego przez władze pruskie opisu miasta Kostrzyna z lat
1793/94 dowiadujemy się, że trzyklasowa szkoła położona w pobliżu kościoła farnego utrzymywała się z datków społecznych.
Nauka odbywała się w języku polskim i niemieckim. Nauczyciel
rodem z Wrocławia utrzymywany był przez obywateli.
Kiedy w 1801 roku budynkowi starej szkoły parafialnej zaczęła
grozić ruina, zgromadzenie magistratu i starszych miasta orzekło,
iż rzeczą jest potrzebną, aby miasto Kostrzyn miało swoją miejską
szkołę. Mieszczanie postulowali, ażeby dom szkolny znajdujący
się przy kościele farnym po wyremontowaniu mógł służyć na
szkołę i mieszkanie dla rektora. Radykalna poprawa nastąpiła po
kilku latach. W 1837 roku plan sytuacyjny nowej szkoły sporządził
nauczyciel Ignacy Woliński. W tym samym roku konsystorz Kurii
zatwierdził odstąpienie gruntu kościelnego pod budowę szkoły
w sąsiedztwie kościoła farnego.
W 1839 roku pobudowany i urządzony budynek Szkoły Wiejskiej przy
obecnej ul. Dr. R. Szymańskiego był
gotowy. Mieściły się w nim dwie
duże sale lekcyjne dla 96 dzieci
ze wsi. W tym budynku w latach
1906-1907 dzieci kostrzyńskie strajkowały w obronie języka polskiego.
W 1849 roku miasto doczekało się
okazałego budynku Szkoły Miejskiej,
który został wzniesiony przy obecnej
ul. Średzkiej 9 dla 154 dzieci zamieszkałych w mieście. W 1858 roku w zarządzeniu, wydanym przez Regencję
Poznańską, zabroniono nauczycielom pod groźbą wydalenia z pracy
uczenia śpiewu pieśni Boże coś Polskę. W 1860 roku Niemcy pobudowali przy ulicy Poznańskiej szkołę
ewangelicką. Na mocy rozporządzenia inspektora szkolnego z dnia
22 listopada 1918 roku zaprowadzono we wszystkich szkołach naukę
religii katolickiej w języku polskim,
16

Długą i uciążliwą drogę musiała przebyć społeczność lokalna małych miasteczek i wsi, by
móc korzystać z dobrodziejstw obecnej cywilizacji, w tym powszechnego dostępu do nauki. W prawie 800-letnich dziejach Kostrzyna
oraz gminy istotną rolę w zakresie szkolnictwa i kultury odgrywał Kościół, szczególnie na
wczesnym etapie rozwoju. Powiązanie szkolnictwa z instytucją Kościoła zaowocowało
tym, że wiadomości historyczne o istnieniu
szkół parafialnych w dzisiejszej gminie
Kostrzyn czerpiemy głównie z akt dekanatu
kostrzyńskiego.

Dzieci z Kostrzyńskiej Szkoły Katolickiej w 1896 roku

a z dniem 9 grudnia 1918 roku zaprowadzono naukę
języka polskiego i czytania na stopniu wyższym
i średnim. Na koniec 1918 roku kierownik szkoły Władysław Wróblewski zapisał w kronice jakże znamienne słowa: „Dnia 27 grudnia zajęli Polacy miasto Poznań, jak i przyległe obszary i odtąd rozpoczyna się
nowa epoka dla nas Polaków, tak że możemy z entuzjazmem zawołać »Jeszcze Polska nie zginęła«”. W latach dwudziestolecia międzywojennego w budynkach szkolnych, oprócz szkoły powszechnej kierowanej od 1930 roku przez Jana Nowotarskiego, działała
Dokształcająca Szkoła Zawodowa. Po wkroczeniu do
Kostrzyna na początku września 1939 roku Niemców
na jej terenie więziono Polaków, spośród których zamordowany został sekretarz miejski Stanisław Matysek. 20 października 1939 roku podczas egzekucji na
kostrzyńskim Rynku Wehrmacht rozstrzelał 7 nauczycieli z Kostrzyna i okolic.
Po wojnie, dzięki ofiarności społeczeństwa, szkoła
otworzyła swoje mury nie tylko dla roczników bieżących, ale i dla młodzieży starszej oraz dorosłych.
Dotychczasowy obiekt szkolny powiększono o dawną
szkołę ewangelicką. Wieloletnim kierownikiem
szkoły został Władysław Bogucki. Za jego czasów
w 1962 roku pobudowano przy ul. Piasta nowoczesny
gmach Szkoły Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego
w Kostrzynie, która otrzymała imię wielkiego pedagoga Ewarysta Estkowskiego. W szkole liczącej wówczas
925 uczniów uczyło 25 nauczycieli. Staraniem sprzymierzeńców i rządzących gminą samorządowców nasze szkoły zmieniły swoje oblicze. Przyczyniły się do
tego takie inwestycje jak pobudowanie Gimnazjum
im. Rady Europy oraz zbudowanie nowoczesnej Hali
Sportowej przy szkole nr 1.
Wizyta Strzałkowskiego z 1638 roku podała, że pleban w Gułtowach ma domek niedaleko plebani przeznaczony dla rektora szkoły, ale zrujnowany. Dopiero
jednak w 1831 roku powołano Towarzystwo Szkolne
w Gułtowach. Obejmowało ono wsie: Gułtowy, Drzązgowo, Wysławice oraz Sokolniki Drzązgowskie. Właściciela, proboszcza i sołtysów z tych wsi wybrano
w skład Dozoru Szkolnego. Ustalono też warunki kontraktu dla nauczyciela-organisty. Dominium (Majątek
Rolny) miejscowe zobowiązano do przekazania na
szkołę stosownego lokalu w dobrym stanie. Zarówno
gospodarze rolni, jak i inni mający zarobek mieli przekazywać na szkołę składki w naturze lub w pieniądzu.
Do nauki w Szkole Elementarnej Gułtowskiej zapisało
się 142 uczniów, w tym 72 z Gułtów, 34 z Drzązgowa,
13 z Sokolnik Drzązgowskich i 23 z Wysławic.
Pierwszym nauczycielem-organistą został Stanisław
Stroiński, a krótko po nim Kazimierz Strzyżewski.
W 1867 roku do szkoły w Gułtowach uczęszczało
70 uczniów, dla których język polski był ojczystym.
W 1901 roku wieś Gułtowy doczekała się murowanego budynku piętrowego szkoły z 4 salami lekcyjnymi.
Kolejne etapy jej rozbudowy miały miejsce od 19832020.
W połowie XIX wieku Drzązgowo zostało włączone do
parafii Grodziszczko, a jego właściciele w 1854 roku
pobudowali w tej wsi szkołę do której uczęszczało
100 dzieci. W 1928 roku postawiono przed budynkiem szkolnym pomnik poświęcony urodzonemu
w Drzązgowie zasłużonemu pedagogowi Ewarystowi
Estkowskiego.
Ciąg dalszy w kolejnym numerze.

Budynek Przedszkola „Jacek i Agatka” (aktualnie Przedszkole nr 1)

Uczniowie i nauczyciel ze Szkoły w Drzązgowie, rocznik
1933/1934

Szkoła w Drzązgowie

Ilustracje: K.Matysek
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Kostrzyn
na kartach historii
770 lat Kostrzyna. Czy wiesz, że...
…pierwszą biblioteką na terenie Kostrzyna była powstała w latach 30. XX wieku Biblioteka Towarzystwa Czytelni Ludowych,
mieszcząca się przy ul. Poznańskiej 2?
Z okazji 770-lecia naszego miasta oraz Tygodnia Bibliotek, który
odbył się w dniach 8-15 maja kilka słów o historii kostrzyńskich
bibliotek oraz twórczości Kazimiery Iłłakowiczówny, polskiej poetki, której imię nosi nasza Biblioteka Publiczna.
W 1938 roku księgozbiór pierwszej biblioteki liczył 1466 pozycji.
Niestety druga wojna światowa zakończyła działalność instytucji,
a sporą część książek zniszczono. Po wojnie w dawnym budynku
Biblioteki Towarzystwa Czytelni Ludowych za zgodą burmistrza
otwarto Bibliotekę społeczną, organizowaną głównie przez młodzież. Z kolei w 1948 roku powstała Miejska Biblioteka Publiczna,
w której w latach 60. organizowano wieczorki literackie i spotkania recytatorskie. Bibliotekę w Kostrzynie odwiedzili m.in. autorka
słynnej Jeżycjady, czyli Małgorzata Musierowicz czy Egon Naganowski – twórca monografii Jamesa Joyce’a, autora Ulissesa. Myślę, że również dziś miłośnicy literatury chętnie spotkaliby się na
podobnych wieczorkach poetyckich, aby wspólnie porozmawiać
o ciekawych książkach. Być może wzrost czytelnictwa w Polsce
oraz powszechne znużenie pandemią dadzą początek nowemu
życiu literackiemu w naszym mieście.
Kostrzyńska biblioteka po kilkukrotnych zmianach siedziby m.in.
przy ul. Dworcowej i ul. Szymańskiego została w 1985 roku przeniesiona do nowego budynku przy ul. Poznańskiej. Trzy lata później Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Kostrzyn nadano imię
Kazimiery Iłłakowiczównej, której postać zasługuje na krótkie
wspomnienie.
Urodzona w 1892 roku w Wilnie Iłłakowiczówna, studentka Uniwersytetu Oksfordzkiego, a następnie filologii polskiej i angielskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, była w latach 1926-1935
sekretarką Józefa Piłsudskiego. Po drugiej wojnie światowej przeprowadziła się do Poznania, do domu przy ul. Gajowej, gdzie także współcześnie można zwiedzić dawne mieszkanie i pracownię
poetki. Autorka Ballad bohaterskich przyjaźniła się z takimi osobowościami jak Stanisław Ignacy Witkiewicz, Julian Tuwim czy Maria
Dąbrowska. Choć przyjęło mówić się o niej jako o poetce Skamandra, Iłłakowiczówna w swoich utworach zmierza ku własnej
awangardowej poetyce, w której prym wiodą minimalizm i codzienność ujęte w nowatorską formę wersyfikacyjną. Do najwybitniejszych tomów poetyckich zalicza się m.in. Śmierć Feniksa
z 1922 roku czy Popiół i perły z 1939 roku.
Mam nadzieję, że przywołanie sylwetki „Iłły” zainspiruje Państwa
do sięgnięcia po jej niezwykłą twórczość. Miłośnikom (i nie tylko)
poezji Kazimiery Iłłakowiczówny polecam serdecznie biografię
pt. Iłła. Opowieść o Kazimierze Iłłakowiczównie autorstwa Joanny
Kuciel-Frydryszak. Książka oczywiście dostępna jest na półkach
Biblioteki Publicznej w Kostrzynie, a wszystkich zainteresowanych działalnością instytucji odsyłam do wrześniowego wydania
„Kostrzyńskiego ABC”, gdzie znajduje się wywiad z byłą już dyrektorką placówki – Iwoną Dorsz.
Ewelina Bulewicz
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1988 rok, uroczystość nadania patronatu
Kazimiery Iłłakowiczówny

Wnętrze biblioteki przy ul. Szymańskiego

Wnętrze biblioteki, zdjęcie archiwalne

Oprac. na podstawie: D. Wiąz, 50 lat kostrzyńskiej
Biblioteki Publicznej. 1948-1998, Kostrzyn 1998.
Fot. Biblioteka Publiczna

Ekoporadnik
Książki i filmy warte uwagi
Kiedy pogoda nie sprzyja aktywnemu wypoczynkowi na świeżym powietrzu, warto sięgnąć
po książki lub filmy, które wynagrodzą chłodne popołudnia. W majowym wydaniu „Kostrzyńskiego ABC” prezentuję subiektywny przegląd tekstów literackich oraz filmowych o tematyce ekologicznej (i nie tylko), które – mam nadzieję – zainspirują do refleksji bądź zapadną
w pamięć na nieco dłużej.
Marta Sapała, Na marne
Tytuł reportażu Marty Sapały został wymieniony już w lutowym Ekoporadniku, którego tematem przewodnim była żywność. Przypominam, że przeciętny Polak rocznie wyrzuca do
kosza ok. 200 kg jedzenia. Marnowanie żywności to wciąż poważny problem, choć wydawałoby się, iż pandemia koronawirusa odsunęła kwestię ochrony środowiska na dalszy plan. Po
książkę M. Sapały polecam zatem sięgnąć każdemu – zwłaszcza tym, którzy nigdy wcześniej
nie mieli okazji zgłębić tego tematu bądź wydawał im się mało interesujący. Autorka wyczerpująco przedstawia kilka perspektyw, co czyni całość naprawdę wartościową, ale co najważniejsze – nie wartościującą. Książka dostępna Bibliotece Publicznej w Kostrzynie.
Andrzej Stasiuk, Kucając
Spotkanie z twórczością Andrzeja Stasiuka to dla mnie zawsze ogromna przyjemność, dlatego zachęcam do sięgnięcia po utwory właśnie tego autora. Tym razem serdecznie polecam
lekturę Kucając. Książka oscyluje wokół studiów nad zwierzętami (ang. animal studies), zabierając czytelnika w niezwykłą podróż do świata, w którym czas płynie wolniej, a człowiek
z uwagą może przyjrzeć się życiu zwierząt. Wydanie papierowe z ilustracjami autorstwa Kamila Targosza to prawdziwa uczta dla zmysłów. Myślę, że Kucając to lektura dla tęskniących
za dalekimi podróżami i kontaktem z naturą, której w pierwotnej formie coraz mniej. Książka
dostępna w Bibliotece Publicznej w Kostrzynie.
Anouck Boisrobert, Louis Rigaud, W lesie
Coś dla najmłodszych. W lesie to fascynująca opowieść o destrukcyjnej działalności człowieka i regeneracyjnej sile przyrody. Książka w formie przestrzennych kart (pop-up) zachwyci
nawet dorosłego czytelnika. Na uwagę zasługuje jednak przede wszystkim edukacyjny
aspekt omawianej lektury, dlatego jeśli ktoś poszukuje książki, która zarówno jest piękna, jak
i nosi w sobie mądre treści, zachęcam do przeczytania – najlepiej wraz z dzieckiem – właśnie
tej lektury. W lesie ukazało się nakładem Wydawnictwa Dwie Siostry, którego niezwykłe publikacje dla najmłodszych dostępne są również w Bibliotece Publicznej.
Czy czeka nas koniec?
Czy czeka nas koniec? (ang. Before the Flood) to film dokumentalny z 2016 roku w reżyserii
Fishera Stevensa, powstały we współpracy z Leonardem DiCaprio. Katastroficzny horror – jak
zwykło się o nim mówić – ma na celu zwrócenie uwagi na skalę niezwykle szybkich i negatywnych zmian klimatycznych, których skutki są odczuwalne już na wszystkich kontynentach. Być może współczesnemu pokoleniu Z uda się zatrzymać katastrofę ekologiczną, choć
– jak sugerują twórcy produkcji – potrzebne są w tej kwestii globalne zmiany. Jakie gatunki
zwierząt straciliśmy i jakie stracimy w najbliższej przyszłości? Na jakiej planecie będą zmuszone żyć przyszłe pokolenia? Co warto robić w kwestii ochrony środowiska? Na te oraz inne
pytania odpowiedź znajduje się właśnie w omawianym dokumencie.
Ciemne strony rybołówstwa
Film miał premierę w marcu na platformie Netflix i od tamtej pory zyskuje coraz większą
popularność. Dokument Ciemne strony rybołówstwa (ang. Seaspiracy) przedstawia prawdziwe i – jak się okazuje – okrutne oblicze tego dochodowego biznesu. Zanieczyszczenie wód,
polowanie na zagrożone gatunki czy masowa hodowla np. łososi to tylko niektóre tematy
szeroko podejmowane w produkcji. Ciemne strony rybołówstwa to bez wątpienia porażający
film i polecam go każdemu dorosłemu o mocnych nerwach.
Sól ziemi
Pasjonujący film przedstawiający kulisy życia i twórczości Sebastião Salgado, czyli jednego
z najwybitniejszych współczesnych fotografów, specjalizującego się w technikach fotografii
czarno-białej. Nie jest to jednak wyłącznie opowieść o wielkim artyście, lecz przede wszystkim niezwykła historia ludzi i zwierząt zamieszkujących naszą planetę. Zwłaszcza ostatnia
część filmu pt. Exodus ukazuje niezwykłą siłę natury, której wystarczy odrobina czułości ze
strony człowieka, aby na nowo zachwycić swoim bogactwem. To także poruszający dokument o tym, jak społeczno-polityczne decyzje wpływają na życie zwykłych ludzi. Gdyby ktoś
poprosił mnie o podanie jednego tytułu, który w ostatnich latach wywarł na mnie największe wrażenie, wymieniłabym właśnie Sól ziemi.

Wydawnictwo Czarne

Wydawnictwo Czarne

Wydawnictwo Dwie Siostry

Netflix

Ewelina Bulewicz
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Bycie eko
jest dziecinnie proste!

Dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Akademia
Pomysłów” dbają o naszą planetę.
22 kwietnia na całym świecie obchodzony jest
Dzień Ziemi. Tegorocznym motywem przewodnim Dnia Ziemi jest hasło „Przywróć naszą
Ziemię”.
Poniżej zaledwie kilka przykładów, co dobrego
możemy zrobić dla środowiska:
– zaplanujmy dzień bez samochodu – gdy tylko
jest to możliwe, zostawiajmy auto w garażu, korzystajmy częściej z roweru czy komunikacji
miejskiej, poruszajmy się pieszo,
– gdy coś nam się zepsuje, naprawiajmy,
zamiast wyrzucać,
– segregujmy śmieci. Pamiętajmy, że tylko niecałe 10% plastiku podlega recyklingowi, dlatego na zakupach starajmy się wybierać produkty
w szkle, puszkach lub papierowych opakowaniach,
– robiąc zakupy, róbmy je z własną torbą, najlepiej bawełnianą. Woreczki foliowe rozkładają się
ponad 400 lat!
To świetna okazja, by zrobić coś dobrego dla
środowiska. Bądźmy EKO!

Fot. Akademia Pomysłów

Niepubliczne Przedszkole „Akademia Pomysłów”

Fot. Akademia Pomysłów
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Wieści
z Przedszkola nr 1
Kwiecień powitał nas świętami i głuchą ciszą w przedszkolu z powodu zamknięcia placówki. W czasie
lockdawnu z opieki przedszkolnej korzystało tylko
11 dzieci, których rodzice byli zaangażowani w walkę
z koronawirusem.
Po otwarciu stęsknieni przedszkolacy z paniami ostro
zabrali się do pracy. Liski i Pszczółki zrealizowały kolejny etap projektu czytelniczego o skarpetkach i dzieciach uczących rodziców. Smerfy, w związku z obchodzonym w kwietniu Światowym Dniem Świadomości
Autyzmu, obejrzały serię filmów edukacyjnych, z których dowiedziały się, czym jest autyzm. Włączyły się
również w akcję „W kwietniu bądź z progressio”, w ramach której przeczytali wiersze dla uczestników Centrum Wspierania Rozwoju i Terapii Dziecka Progressio.
Serduszka zamieniły się w prawdziwych aktorów
i przygotowały dla kolegów i rodziców przedstawienie „Wielkanocne zajączki”. Niestety nie mogli zaprosić
gości do przedszkola, przedstawienie zostało nagrane
i przesłane rodzicom.
Kwiecień to oczywiście Dzień Ziemi. Serduszka, Wesołe Zajączki, Misie i Liski odbyły pogadanki oraz obejrzały filmy edukacyjne na temat dbania o środowisko.
Biedronki, Smerfy, Rybki i Pszczółki poznały planety
Układu Słonecznego. Pszczółki obserwowały niebo
przez teleskop, a Smerfy wykonały papierowe planety
i rakietę, którą każdy Smerf mógł wyruszyć w magiczną podróż. Rybki eksperymentowały z kolorami, mieszały farby, otrzymując nowe, ciekawe barwy, które
wykorzystały w pracy plastycznej z tuszowymi kleksami. Wesołe Zajączki w związku z Międzynarodowym
Dniem Książki i Praw Autorskich, zorganizowały tydzień legend. Poznały m.in. legendę o Smoku Wawelskim, toruńskich piernikach, Bazyliszku, poznańskich
koziołkach.
Koniec miesiąca to oczywiście cykl zajęć o świętach
majowych. Przedszkolacy dowiedzieli się, co to jest
konstytucja, utrwalili symbole narodowe i hymn Polski. Wesołe Zajączki grały w memory z flagą i godłem,
sławnymi Polakami i popularnymi budynkami w Polsce. Wykonały również fotobudkę z wielkopolskim
(szamotulskim) strojem ludowym. Nasi przedszkolacy
wykonali również tematyczne prace z wykorzystaniem różnych technik plastycznych.
Zapraszamy do oglądania przedszkolnych wydarzeń na naszej facebookowej i przedszkolnej stronie.

Fot. Przedszkole nr 1

Fot. Przedszkole nr 1

Przedszkole nr 1
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Kostrzyńskie
przysmaki

CIASTO BANANOWE
4 dojrzałe banany
1,5 szklanki mąki
szklanka cukru
1 jajko
80 g masła
1 łyżeczka sody oczyszczonej
sól
ekstrakt z wanilii

FRYTKI Z BATATÓW
2-3 bataty
mąka ziemniaczana
oliwa z oliwek
papryka słodka
papryka ostra
Bataty obrać ze skórki i pokroić na
średniej grubości słupki. Oprószyć
mąką ziemniaczaną. Na blaszce do
pieczenia położyć papier, ułożyć
frytki, skropić lekko oliwą, doprawić
papryką słodką i ostrą – lub innymi,
ulubionymi przyprawami. Piec
ok. 20-25 minut w 220 stopniach.
Smacznego!
N.M.
Fot. N. M.

Banany obrać i rozgnieść w miseczce – widelcem lub tłuczkiem
do ziemniaków. Dodać roztopione, ostudzone masło, cukier (im
bardziej dojrzałe banany, tym są słodsze, więc ilość cukru można
zmodyfikować do swoich preferencji), jajko i wymieszać. Doprawić ekstraktem z wanilii – 1-1,5 łyżeczki. Mąkę wymieszać z sodą
i odrobiną soli, przesiać przez sitko i dodać do ciasta. Wymieszać
wszystko do jednolitej masy. Blaszkę wyłożyć papierem, wlać ciasto i piec ok. 1 godzinę w 170 stopniach (ciasto można sprawdzić
patyczkiem).
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Dobra książka
biblioteka poleca i zaprasza
Jan Pelczar, Lecę: Piloci mi to powiedzieli, Wydawnictwo Czarne.
Kto z nas nie czuł dreszczyku emocji przed swoim pierwszym lotem? Dla pilotów starty, lądowania i zmiany
stref klimatycznych to codzienność. Co kilka dni nowa lokalizacja, tropikalne wakacje i duże pieniądze.
Czy aby na pewno? Reportaż „Lecę” to świadectwo wielkiej pasji, ale też wielowątkowa opowieść o tajemnicach i ciemnych stronach tego zawodu. Pasjonująca historia o nieustannych zmaganiach z automatyzacją,
zagrożeniach życia i wyzwaniach przyszłości.

Magdalena Kołosowska, Kiedyś dogonimy Paryż, Wydawnictwo Replika.
„Oświadczyny przyjmuję tylko między 2000 w piątek, a 300 w sobotę, w Paryżu, na balkonie z widokiem na
wieżę Eiffla”. Zosia – rozwódka, mama dwóch dorosłych córek – po latach przypadkiem spotyka swojego dawnego kolegę z pracy. Kiedyś łączyło ich coś więcej, ale oboje z różnych powodów przestraszyli się tej relacji.
Tym razem wydaje się, że nic nie stanie na drodze do ich wspólnego szczęścia…

Justyna Bednarek, Dom numer pięć, Wydawnictwo Literackie.
Dla dwunastolatka życie to nieustająca walka. Nie mówiąc już o szkole, która bywa prawdziwym polem bitwy!
Zwłaszcza jeśli z góry jesteś skazany na przegraną. A Piotrek nie mógł czuć się inaczej. Pomijany przez kolegów, zawsze wybierany jako ostatni, w okularach ze szkłami przypominającymi denka od butelek. Tylko wuefista, pan Gliwiusz zdawał się widzieć w nim niedostrzegalne dla innych pokłady ambicji i energii… Mądra
i krzepiąca opowieść o prześladowaniach w grupie rówieśników, odrzuceniu, ale także o przyjaźni, miłości
i samoakceptacji (wiek 9+).

Wieści
z biblioteki
Tydzień Bibliotek
W dniach od 8 do 15 maja obchodzony był Tydzień Bibliotek.
W tym roku upływał pod hasłem „Znajdziesz mnie w bibliotece”.
Biblioteka Publiczna również przyłączyła się do obchodów. Specjalnie z tej okazji powstały zakładki do książek z wierszami Włodzimierza Scisłowskiego, nawiązujące do tegorocznych obchodów 770-lecia Kostrzyna. Otrzymał je każdy czytelnik, który w tygodniu bibliotek wypożyczył książkę. Przez cały tydzień polecane
były najciekawsze publikacje dla dzieci i dorosłych. Ponadto przy
współpracy z telewizją STK powstał film, ukazujący codzienną
pracę biblioteki.
Małgorzata Kemnitz

Fot. M. Kemnitz
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Wystawa grafik Henryka Derwicha „Konie niemechaniczne”
W Bibliotece Publicznej w Kostrzynie została otwarta wystawa grafik
znanego poznańskiego grafika Henryka Derwicha „Konie niemechaniczne”, ukazująca w humorystycznym świetle konia, będącego odwiecznym kompanem człowieka w wielu dziedzinach życia. Grafiki,
opatrzone autorskim komentarzem autora, nierzadko wywołują
uśmiech. Są pełne humoru, a czasem ironii.
Termin wystawy nie jest przypadkowy, wszak od wielu lat w maju
w Iwnie odbywały się zawody jeździeckie Błękitna Wstęga Wielkopolski. Henryk Derwich (1923-1983) to znany rysownik, karykaturzysta,
satyryk i dziennikarz. Debiutował w 1946 roku na łamach amerykańskiej gazety „The Go Devil Weekly Pictorial”. Polski debiut prasowy miał
na początku 1947 w „Expressie Wieczornym” w Warszawie. Całe swoje
życie związany był z Wielkopolską i Poznaniem. Podczas studiów
w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu (które
ukończył ze specjalnością architekt wnętrz w 1954 roku) podjął współpracę najpierw z „Głosem Wielkopolskim”, a później z „Expressem Poznańskim”, z którym był związany najdłużej, bo ponad 30 lat. To właśnie
z „Expressu Poznańskiego” najlepiej znamy Henryka Derwicha. Na łamach tej gazety artysta publikował grafiki, które przedstawiały w sposób przerysowany rzeczywistość.

Fot. M. Kemnitz

Małgorzata Kemnitz

Świętujemy dzień polskiej flagi
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kostrzyn krzewi poczucie patriotyzmu, zwłaszcza wśród najmłodszych mieszkańców naszej gminy.
W tygodniu poprzedzającym święto flagi i święto Konstytucji 3 Maja
dzieci odwiedzające progi biblioteki otrzymywały biało-czerwone
flagi. Natomiast w Szkole Podstawowej w Iwnie, gdzie mieści się jedna
z filii, dzieci z oddziału przedszkolnego wzięły udział w spotkaniu
bibliotecznym pod nazwą „Święto flagi w Iwnie”. Legenda, wierszyki,
zagadki i zabawy nawiązywały do polskich symboli narodowych.
Tradycyjnie dla uczczenia święta Konstytucji 3 Maja w oknach biblioteki zawieszone zostały naklejki patriotyczne.
Biało-czerwono mi w duszy gra
Święta majowe to doskonała okazja do tego, by solidarnie pokazać
nasz patriotyzm, poczucie jedności i tożsamości narodowej. Biblioteka
zaproponowała mieszkańcom gminy Kostrzyn udział w konkursie „Biało-czerwono w duszy mi gra”, polegającym na zaprezentowaniu pracy,
w której motywem przewodnim będą flaga lub barwy narodowe.
Spośród nadesłanych prac wybrane zostały trzy najciekawsze. Zwycięzcami konkursu zostali: I m. Jakub Maciaszczyk, II m. Julian Majda,
III m. Zuzanna Tomaszewska. Serdecznie gratulujemy.

Fot. Biblioteka Publiczna

Małgorzata Kemnitz

Konkurs na najciekawszy komiks o Rycerzu Kostro rozstrzygnięty
Z okazji 770-lecia lokacji naszego miasta Gmina Kostrzyn i Biblioteka
Publiczna zorganizowały konkurs na najciekawszy komiks o przygodach rycerza Kostro. W sumie złożonych zostało 19 prac. Wszystkie odznaczały się starannością, wysoką estetyką oraz dobrą znajomością
legendy o założycielu Kostrzyna. Poziom konkursu był bardzo wysoki.
Spośród wszystkich komiksów komisja konkursowa wybrała trzy najlepsze prace: 1 miejsce zajęła Dorota Ptasik, 2 miejsce – Amelia Wiktorska, 3 miejsce – Jakub Ptasik.
Na szczególne wyróżnienie zasługują również: Laura Frindt, za humorystyczne podejście do tematu, Agnieszka Wieprzęć, za pracę wykonaną w grafice komputerowej oraz niespełna 3-letnia Klara Stachowska,
dla najmłodszego uczestnika konkursu.
Wszystkim serdecznie dziękujemy za liczny udział. Gratulujemy zwycięzcom. Zwycięskie komiksy zostaną opublikowane na łamach trzech
numerów „Kostrzyńskiego ABC”.
Od 1 czerwca w Bibliotece Publicznej będzie otwarta wystawa, na której zostaną zaprezentowane wszystkie prace konkursowe.
Małgorzata Kemnitz
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Fot. Biblioteka Publiczna

Pierwszy komiks – Dorota Ptasik
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Rozmowa
na stronie
Z Agatą Mrozek, laureatką konkursu Nagrody Miasta Poznania
za wyróżniającą się pracę magisterską, o Nagrodzie Prezydenta
Miasta Poznania, pasji do nauki oraz muzyce rozmawiała Ewelina Bulewicz z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kostrzynie.
Ewelina Bulewicz: Nagroda Prezydenta Miasta Poznania to duże
wyróżnienie. Czy mogłaby Pani przybliżyć naszym Czytelnikom,
o czym – mówiąc najprościej – jest nagrodzona praca dyplomowa? Już sam tytuł (Sterowanie protezą kończyny górnej z zastosowaniem kamery i sztucznych sieci neuronowych) robi wrażenie.
Agata Mrozek: Otrzymanie Nagrody Prezydenta Miasta Poznania było dla mnie dużym zaskoczeniem. Tematyka nadsyłanych
prac magisterskich była różnorodna, dlatego nie spodziewałam
się, że moja praca zostanie dostrzeżona.
Protezy kończyny górnej sterowane są głównie za pomocą sygnałów generowanych w mięśniach. Nauka efektywnego procesu sterowania takimi urządzeniami jest zadaniem trudnym i wymagającym odpowiedniej rehabilitacji. Ma również sporo wad –
wymaga od użytkownika generowania różnorodnych sygnałów mięśniowych zarówno jednocześnie, jak i, w razie potrzeby, osobno. Sygnał
ten mierzony jest na powierzchni skóry, dlatego
występują różne zakłócenia związane z jego
pomiarem. Z uwagi na te problemy nie wszyscy
pacjenci po amputacji kończyny górnej mogą
w pełni wykorzystywać możliwości takiej protezy. Tematyka realizowana w mojej pracy magisterskiej obejmowała opracowanie systemu, który sprawi, że wykonywanie różnorodnych czynności chwytno-manipulacyjnych stanie się osiągalne dla większej grupy pacjentów.
Kamera pozwala na wykonanie zdjęcia, które po
odpowiednim przetworzeniu stanowi dane wejściowe dla specjalnie zaprojektowanej do tego
celu sztucznej sieci neuronowej. Zainspirowane
biologiczną strukturą systemu wzrokowego, głębokie sieci neuronowe umożliwiają wyszukiwanie wzorców na obrazach, które pozwalają na
rozpoznanie obiektów, twarzy oraz scen, a w moim przypadku,
rodzaju chwytu, który powinien być zastosowany. Sieci takie są
uczone na podstawie zbioru składającego się z wielu tysięcy
zdjęć obiektów występujących w życiu codziennym, takich jak:
kubek, butelka, klucze itp. Obrazy te są przypisane do odpowiedniego rodzaju chwytu. Dzięki temu sieć rozpoznaje cechy, które
decydują o tym, jaki rodzaj chwytu powinien być zastosowany. Po
jego identyfikacji, następuje przekazanie odpowiedniego sygnału sterującego do protezy.
EB: Kiedy w Pani życiu zagościła pasja do inżynierii? Czym charakteryzują się te studia?
AM: Decyzję o podjęciu studiów na kierunku inżynieria biomedyczna podjęłam w drugiej klasie liceum. Już wtedy bardzo zainteresowała mnie tematyka związana z protezami. Kiedy zagościła
pasja do inżynierii? Myślę, że na trzecim roku studiów. Był to moment, kiedy po przejściu przez podstawowe przedmioty, otrzymaliśmy umiejętności i narzędzia, które pozwoliły nam kreatywnie rozwiązywać wiele problemów inżynierskich. Słowo najpełniej określające te studia to „interdyscyplinarność”. Podczas realizowania programu kształcenia na tym kierunku uczymy się za-
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Fot. A. Mrozek

równo projektowania maszyn, obróbki materiałów, jak i programowania. Dodatkowo, mamy wiele przedmiotów prowadzonych przez nauczycieli akademickich z Uniwersytetu Medycznego, dzięki którym poznajemy różne dziedziny medycyny.
EB: Co robi Pani w wolnym czasie? Skądinąd słyszałam o Pani
muzycznych zdolnościach.
AM: Tak, gdy tylko mam chwilę wolną spędzam czas przy pianinie. Lekcje nauki gry na instrumencie, próby interpretacji
utworów, zabawy z rytmem dają mi dużo satysfakcji oraz pozwalają mi rozwijać kreatywne myślenie. Dodatkowo, w czasie wolnym staram się pogłębiać swoją wiedzę związaną
z neurobiologią. Gdy czas pandemii minie, mam nadzieję,
że wrócimy do rodzinnych meczów siatkówki.
EB: Przed pandemią aktywnie działała Pani również w Walce
Kostrzyn.
AM: Przed pandemią działałam w sekcji organizacyjnej Walki
Kostrzyn, gdzie starałam się pomóc w organizacji różnych

imprez sportowych, głównie zawodów biegowych, takich jak
Bieg Pieczonej Pyry. Osoby przewodzące tej sekcji były bardzo
zaangażowane i mają dużo doświadczenia w organizacji tego
rodzaju wydarzeń, dlatego nie tylko mogłam czerpać satysfakcje z pomagania, ale również wiele się od nich nauczyć.
EB: Jakie plany i marzenia na przyszłość ma Agata Mrozek?
AM: Zdecydowanie większość moich planów na przyszłość
jest związanych z protetyką. Przede wszystkim pracujemy
nad dalszym rozwojem projektu, który realizowałam w ramach mojej pracy magisterskiej. Poza tym uczę się w Szkole
Doktorskiej Politechniki Poznańskiej w dyscyplinie inżynieria
mechaniczna, gdzie tematyka mojej pracy doktorskiej również związana jest z protezami. Jeśli chodzi o marzenia, to
chciałabym spróbować swoich sił na kierunku neurobiologia,
ponieważ uważam, że połączenie tej dziedziny z inżynierią
stanowi przyszłość nie tylko protetyki, ale całej dziedziny
związanej z tworzeniem interfejsów człowiek-maszyna.
EB: Serdecznie dziękuję za rozmowę.

Rozmowa
na stronie
Tegoroczne kostrzyńskie gwiazdy, tak samo jak te z ubiegłorocznej edycji, zaświeciły na muzycznym niebie online – dla
każdego, kto śledził przebieg konkursu „Zostań gwiazdą” na
facebookowej stronie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.
Zgłosiło się 15 wykonawców, którzy, przesyłając nagrane
wcześniej wykonania utworów, rywalizowali ze sobą
w dwóch kateriach wiekowych. Nagrodami dla laureatów
były karty podarunkowe do RTV Euro AGD.
Zmagania wokalne, jak już od wielu lat, obejmowały różnorodny repertuar, od popularnych piosenek po znane wszystkim klasyki; pojawiły się m.in.: Ramię w ramię Kayah i Viki
Gabor, Ale jazz Sanah, Dni, których jeszcze nie znamy Marka
Grechuty, polskojęzyczne Hallelujah, czy najchętniej w tym
roku wybierana piosenka z disneyowskiego filmu aktorskiego Mulan - Wierna, odważna i prawa, w polskiej wersji wykonywana przez Zuzę Jabłońską, a oryginalnie - Christinę
Aguilerę.
Jury (Robert Olszewski, Ewa Czajka, Halina Benedyk) miało
ciężki orzech do zgryzienia, bowiem rywalizacja była wyrównana, a każdy uczestnik pokazał duże zaangażowanie i entuzjazm. Ostatecznie wyniki prezentują się następująco:
- grupa młodsza: I m. Natalia Przymusińska, II m. Laura
Frindt, III m. Zofia Markiewicz,
- grupa starsza: I m. Lena Sikora, II m. Magdalena Flis,
III m. Klaudia Bartkowiak.
Przyznano także wyróżnienie dla Zofii Wojtczak, a nagroda
publiczności (największa liczba lajków pod nagraniem) trafiła
do Michała Chłędowskiego (271 lajków).
Laureatom serdecznie gratulujemy, wszystkim uczestnikom
życzymy dalszego rozwijania pasji do muzyki, a Państwa zapraszamy do zapoznania się z filmikami konkursowymi,
wciaż dostępnymi na Facebooku MGOK-u.
N.M.
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Strażackie
wydarzenia

WIADOMOŚCI STRAŻACKIE Z GMINY KOSTRZYN
2 kwietnia – gaszenie pożaru gałęzi i trawy przy ul. Cmentarnej w Kostrzynie.
4 kwietnia – gaszenie pożaru kotłowni budynku mieszkalnego w Kostrzynie. Na miejscu okazało się, że to awaria w kotłowni i z tego powodu wystąpiło duże zadymienie.
6 kwietnia – zabezpieczenie lądowania śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Siekierkach.
8 kwietnia – zabezpieczenie miejsca wypadku drogowego
na trasie DK92 w Paczkowie.
9 kwietnia – zabezpieczenie terenu z powodu zagrożenia
przewrócenia się topoli przy drodze w Czerlejnku.
11 kwietnia – pomoc Pogotowiu Ratunkowemu przy przetransportowaniu osoby poszkodowanej.
18 kwietnia – zabezpieczenie miejsca wypadku drogowego
na trasie DK92 w Skałowie.
24 kwietnia – gaszenie pożaru samochodu osobowego na
parkingu przy S5 na wysokości Wróblewa; sprawdzenie załączonego systemu pożarowego w magazynach w Trzeku.
26 kwietnia – neutralizacja plamy ropopochodnej na ul. Prądzyńskiego w Kostrzynie; zabezpieczenie miejsca kolizji
drogowej samochodów osobowych na S5 przy MOP-ie Wróblewo.
28 kwietnia – neutralizacja plamy ropopochodnej na ul. Warszawskiej i Kórnickiej w Kostrzynie.
Ryszard Kubiak
Prezes ZOMGZOSP RP w Kostrzynie

Fot. OSP Kostrzyn
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Bądźmy czujni, czad to cichy zabójca!
Trwa okres grzewczy, powtarzają się pożary sadzy
w kominach, a wraz z nim zagrożenie zatrucia tlenkiem węgla (czadem).
Zapewnij bliskim i sobie bezpieczeństwo, przestrzegając podstawowych przepisów ppoż. Nie
pal śmieci w kotłowniach przydomowych – trując
społeczeństwo – lecz segreguj odpady: to nic nie
kosztuje, a zapewniamy bliskim i sobie czyste powietrze. Zdrowie i bezpieczeństwo!

Fot. OSP Kostrzyn

Z kroniki
policyjnej

Jak trudno żegnać kogoś, kto jeszcze mógł być
z Nami...
Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy
łączyli się z nami w smutku i żalu, biorąc udział
w ostatnim pożegnaniu naszego kochanego
męża, ojca i dziadka
Ś.P.
Zbigniewa Chopci

Nietrzeźwy kierujący.
8 kwietnia w Iwnie zatrzymany został 38-letni kierujący
samochodem ciężarowym marki Daf. Kierujący znajdował się
w stanie nietrzeźwości wynoszącym prawie 2 promile alkoholu we krwi.
Posiadał amfetaminę.
9 kwietnia w nocy, w Kostrzynie na ul. Średzkiej, zatrzymany
został 19-letni mieszkaniec Kostrzyna, który posiadał w samochodzie około 2 gram amfetaminy. Mężczyznę zatrzymano, w trakcie przesłuchania przyznał się do stawianego zarzutu. Za posiadanie narkotyków grozi kara pozbawienia
wolności do lat 3.
Zatrzymany na gorącym uczynku kradzieży.
19 kwietnia w Sannikach zatrzymany na gorącym uczynku
został 26-letni mieszkaniec gminy Kostrzyn, który wycinał
stalowe elementy wyposażenia jednego z obiektów. W trakcie czynności ustalono, że mężczyzna ten kilka godzin wcześniej włamał się do tego samego obiektu, skąd dokonał kradzieży metalowych elementów wygrodzenia dla zwierząt.
Ponadto zatrzymany posiadał przy sobie 2 gramy amfetaminy. W wyniku pracy funkcjonariuszy ustalono także, że mężczyzna ten okradł wspólnie z nieletnim jeden z warsztatów
samochodowych na terenie gminy Kostrzyn. Decyzją Prokuratora wobec zatrzymanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.
Oszustwo internetowe.
19 kwietnia w Komisariacie Policji w Kostrzynie stawiła
się mieszkanka Kostrzyna, która powiadomiła, że pomimo
wpłaconej zaliczki w kwocie 400 złotych na zakup psa kontakt ze sprzedającym został utracony. Do oszustwa doszło
za pośrednictwem jednego z popularnych portali sprzedażowych.
Uśmiercił zwierzęta.
21 kwietnia w Siedlcu zatrzymany został 30-letni mężczyzna
w związku z podejrzeniem uśmiercenia z naruszeniem przepisów ustawy dwóch zwierząt: psa i kota. Odpowiedzialność
karna za tego rodzaju czyn wynosi do 3 lat pozbawienia wolności.
Prowadził auto pomimo sądowego zakazu.
29 kwietnia w Kostrzynie przy ul. Rycerskiej patrol policji zatrzymał kierującego samochodem marki Ford. Jak się okazało kierujący, 28-letni mieszkaniec gminy Kostrzyn, prowadził
samochód pomimo wyroku Sądu zakazującego prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych. Za złamanie sądowego
zakazu grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.

za przybycie, modlitwę, intencje mszalne, złożone
kwiaty, pamięć, a także za słowa wsparcia w trudnych dla nas chwilach serdeczne Bóg zapłać
składa żona z rodziną

Wyrazy głębokiego współczucia dla naszej
koleżanki
Jadwigi Chopci
z powodu śmierci
Męża
składają
Dyrektor i Pracownicy
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kostrzynie

Nie żyjemy, aby umierać... ale umieramy, aby żyć
wiecznie.
M. Buchberger
Pani
Darii Drożyńskiej
pracownicy Urzędu Miejskiego w Kostrzynie
wyrazy szczerego współczucia oraz głębokiego
żalu
z powodu śmierci
Ojca
składają
Burmistrz Gminy Kostrzyn
Szymon Matysek
Zastępca Burmistrza Gminy Kostrzyn
Waldemar Biskupski
wraz z Pracownikami Urzędu Miejskiego
w Kostrzynie

Składamy serdeczne podziękowania księżom,
panu organiście, firmie obsługującej, rodzinie,
znajomym, którzy tak licznie uczestniczyli
w ostatnim pożegnaniu zmarłej 8.03.2021 roku
Ś. P.
Weroniki Gawareckiej
Za modlitwy, ofiarowane komunie św. i intencje
mszalne, złożone kwiaty oraz za okazaną pamięć
„Bóg zapłać”.
Rodzina
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Kronika
sportowa
Półfinał B Mistrzostw Polski w unihokeju juniorów
młodszych
W dniach 1-2 maja na hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kostrzynie rozegrany został turniej półfinałowy Mistrzostw Polski w unihokeju w kat. juniorów
młodszych. Udział wzięło 6 najlepszych drużyn z turniejów eliminacyjnych i kwalifikacyjnych, a mianowicie:
UKS Junior Kębłowo, UKS Błyskawica Niechanowo, UKS
Absolwent Siedlec, UKS Pancerni Żurawica, UKS Fenomen Babimost i gospodarze tych zawodów UKS Victoria
Gułtowy. Turniej, który miał wyłonić trzy pierwsze
zespoły z awansem do finału MP był bardzo wyrównany
i zacięty, a wyniki meczów czasem zaskakujące. Ale to
właśnie wpływa na piękno sportu. Przykładem niech
posłuży drużyna UKS Victoria Gułtowy.
W pierwszym meczu turnieju przegrywała już z UKS
Junior Kębłowo 0:3, po czym pod koniec II tercji strzeliła
1 bramkę, a w III tercji 3 bramki, gdy przeciwnicy przestali strzelać i wynik meczu został ustalony na 4:3 dla
gułtowian. W drugim swoim meczu przeciwko UKS Fenomen Babimost niestety drużyna z Gułtów uległa
gładko 1:5, a w trzecim meczu przeciw drużynie z Żurawicy zanotowała jedynie remis 1:1.
Tak zakończył się pierwszy dzień i chociaż po tym dniu
gułtowska drużyna zajmowała premiowane awansem
III miejsce, to niezbyt optymistycznie można było wyrokować, gdyż czekały jeszcze mecze z silnymi zespołami
z Siedlca i Niechanowa. No i stało się, że w niedzielę
po przegranym meczu z UKS Błyskawica Niechanowo
3:6 o zajęcie III miejsca w półfinale zadecydowały ostatnie mecze, a raczej ich wyniki.
Dla UKS Victoria Gułtowy jedyną szansą była wygrana
z UKS Absolwent Siedlec, wynik remisowy pretendował
zespół z Żurawicy, a przegrana dawała premię zespołowi z Siedlca. Początek meczu to przysłowiowy horror,
gdyż w I tercji zespół z Gułtów łatwo przegrywał 0:2,
dopiero w II i III tercji coś drgnęło, zaczął grać i strzelać
bramki koncertowo, a wynik 6:3 przypieczętował awans
do finału Mistrzostw Polski, w którym zagra 6 najlepszych zespołów z całego kraju.
W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim, którzy
przyczynili się do sukcesu UKS Victoria Gułtowy: włodarzom Gminy Kostrzyn, czyli Burmistrzom Szymonowi
Matyskowi i Waldemarowi Biskupskiemu oraz Łukaszowi Szałowi, Dyrektorowi SP nr 1 w Kostrzynie Adamowi
Grzelakowi za przychylność do takich inicjatyw, a także
Beacie Kierzek za profesjonalizm i serce, jakie wkłada
w pomoc przy organizacji zawodów sportowych. Opinie trenerów goszczących na turnieju były tylko: super
turniej, impreza wzorcowa i podobne podziękowania.
Zainteresowanych zapraszam do przeglądu wyników
wszystkich rozegranych na tym turnieju meczów
na stronie Polskiego Związku Unihokeja, a wszystkie
bramki UKS Victorii Gułtowy dostępne są na serwisie
YouTube.com.
Krzysztof Zawadzki
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Fot. L. Łopuszyński

Kolarze Walki Kostrzyn na start!
W weekend 15-16 maja kolarze Walki Kostrzyn
zainaugurowali sezon. Wśród sekcji kolarskiej
Stowarzyszenie Walka Kostrzyn przeważa młodzież, która będzie walczyć o najwyższe pozycje
w swoich kategoriach, ale nie można zapominać o reszcie drużyny, która również może sprawić swoimi startami wiele radości kibicom.
W nowy sezon Walka Kostrzyn wchodzi w nowych strojach startowych, które udało się pozyskać dzięki wsparciu finansowemu przez Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane Wagner, a także
dotacji z Gminy Kostrzyn. Dziękujemy bardzo za
wsparcie!
Arkadiusz Adamski

Fot. A. Adamski

Rozgrywki piłkarskie wznowione po raz
kolejny!
W poprzednim numerze informowaliśmy Państwa o zawieszeniu rozgrywek przez rozwój epidemii koronawirusa. Wznowienie rozgrywek
przyniosło Lechii Kostrzyn zwycięstwa nad
Spartą w Złotowie 3:1 oraz na własnym boisku
42 z Orkanem Śmiłowo, bezbramkowy remis
z Huraganem w Pobiedziskach oraz dotkliwą
porażkę z Zamkiem Gołańcz na wyjeździe. Po
23 rozegranych kolejkach Lechiści zajmują
10. miejsce w V Lidze Red Box, gr. Wielkopolskiej
I z 33. punktami na koncie i bilansem bramek
31-33.
Z kolei grający w Klasie A Proton, gr. wielkopolskiej III Maratończyk Brzeźno dopisał sobie trzy
punkty za mecz z KS-em w Falkowie dzięki przyznanemu walkowerowi 3:0 (w zespole z Fałkowa wystąpił nieuprawniony zawodnik, wynik na
boisku 6:5 dla gospodarzy), odniósł wyjazdowe
zwycięstwo 5:2 nad Poznań FC, a także przegrał
w Owieczkach 4:3 z WKS-em oraz zremisował
na własnym boisku z Sokołem Mieścisko 3:3. Po
rozegraniu 17 kolejek Maratończyk Brzeźno zajmuje trzecie miejsce z 36 punktami na koncie
oraz bilansem bramkowym 57-44. Zawodnicy
z Brzeźna tracą do lidera (KS-u Fałkowo) tylko
3 punkty, więc końcówka sezonu zapowiada się
niezwykle emocjonującą walką o awans do klasy okręgowej.
Walkę o podium toczą także w Klasie B Proton,
gr. wielkopolskiej IV zawodnicy GKS-u Gułtowy.
Zawodnicy z Gułtów wywalczyli punkty na boiskach w Tarnowie (zwycięstwo z Tornadem 6:1),
w Poznaniu (z Jadwiżańskim KS-em remis 0:0)
oraz w związku z wycofaniem się z ligi Lidera
Szczytniki Czerniejewskie i przyznaniem walkowera za to spotkanie. Ostatni mecz GKS-u
zakończył się porażką Gułtowian 0:3 z wiceliderem KS-em Łopuchowo. GKS Gułtowy po 15 rozegranych spotkaniach zajmuje piąte miejsce
i zgromadził 25 oczek w ligowej tabeli, strzelając
26 bramek i tracąc 20.

Fot. GKS Gułtowy

Łukasz Szał
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OGŁOSZENIA DROBNE
- Problemy z komputerem, internetem, zadzwoń 605 233 576, vip-tech.pl
- Sprzedam Mitsubishi Colt, 2010 rok, biały, 1.3 benzyna, tel. 697 628 147
- Kupię mieszkanie w bloku w Kostrzynie, ul. Warszawska lub Wielkopolska, tel. 604 228 842
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