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Słowem
wstępu

Fot. C. Szczepanik

Natalia Majchrzak

Redaktor naczelna

Jest coś niesamowicie różnorodnego i przeciwstawnego w jesieni, praw-

da? Eksplozja kolorów, którą oglądamy w parkach, na drogach czy w na-

szych ogrodach. Ekscytacja grzybiarzy, którzy ciemne i zimne poranki spę-

dzają, szukając wśród mchu skarbów natury. Smaki późnych warzyw nie 

do podrobienia, na które czekamy przez cały rok. Z drugiej strony nieco 

niepokojąca, ponura mgła, która spowija ulice od wczesnych godzin. Prze-

raźliwie chłodny wiatr, który przeszywa ubrania, ciało i myśli. Deszcz i wil-

goć, które dostają się pod płaszcze i do butów, potęgując zimno. Krótkie 

dni, które zaczynają się zbyt późno i które znikają nie wiadomo kiedy. 

Umierające powoli, ale nieubłaganie rośliny.

Nie da się ukryć, że jesień to obraz magiczny. Łączący w sobie skrajne i od-

mienne oblicza. Magia baśni dla dzieci, wesoła i promienna – i jednocze-

śnie magia jak z fi lmu, w którym główny bohater błąka się wśród nieprzyja-

znych spojrzeń i cieni. Przysłowie francuskie mówi, że jesień to cisza przez 

zimą. A więc – wypełniona oczekiwaniem i obawą przed tym, co nadejdzie. 

Przynosząca nadzieję na piękne święta, szczęśliwy nowy rok – i jak najszyb-

sze nadejście wiosny!

Ten niesamowity klimat jesienny celebrujemy na różne sposoby. Jedni 

uczestniczą w obrzędach andrzejkowych, wolne chwile wypełniając zaba-

wą. Drudzy, z takim samym nastawieniem, przejmują amerykańskie zwy-

czaje, szukając słodyczy w halloweenowy wieczór. Inni pogrążają się w me-

lancholii i wspomnieniach, przygotowując się do uroczystości Wszystkich 

Świętych. Każdy te kilka miesięcy przeżywa w sposób, który najbardziej mu 

odpowiada – poddając się kolorowej lub ponurej stronie jesieni. 

Owa ponurość to czasami nie jakość fi zyczna, pogodowa – ale też metafo-

rycznie jakość psychiczna. 10 października obchodzimy każdego roku 

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego.

Nie tyle typowego święta, co okazji do refl eksji. Uświadomienia sobie lub 

przypomnienia, że zdrowie nie kończy się na płucach, sercu i układzie od-

pornościowym, ale jedynie tam zaczyna (lub kończy), a samopoczucie 

mentalne jest tak samo ważne i nierozerwalnie wiąże się z samopoczuciem 

fi zycznym. Pamiętajmy o tym nie tylko przez ten jeden dzień w roku. Bądź-

my wrażliwi na potrzeby najbliższych i dbajmy, żeby zapewnić im wsparcie, 

którego potrzebują. Nie zawstydzajmy, tylko twórzmy przestrzeń, w której 

będą czuli się bezpiecznie. I zatroszczmy się także o siebie – o własne zdro-

wie psychiczne. Bo zdrowie w każdym aspekcie, jak zawsze powtarzamy, 

mamy jedno.
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Kostrzyńskie 
aktualności

Fot. K. Matysek

Fot. TVP2

Fot. K. Matysek

Fot. K. Matysek

Fot. E. Kozińska

Spotkanie seniorów w Drzązgowie
Z inicjatywy sołtysa Krzysztofa Kaczmarskiego 10 września w miejscowej świetlicy spotkali się 

emeryci, renciści i goście na wspólnej imprezie. Przy słodkim poczęstunku, kawie i oprawie mu-

zycznej miejscowej kapeli wszystkich połączyło wspólne śpiewanie. Gośćmi honorowymi spo-

tkania byli ks. Krzysztof Jałoszyński, proboszcz parafi i Gułtowy oraz kostrzyński regionalista Kazi-

mierz Matysek, którego opowieści o tej wsi oraz postaciach związanych z Drzązgowem i okolica-

mi mocno obecnych zaciekawiły. W trakcie spotkania padła propozycja powołania z ich grona 

własnego Koła Seniorów, celem ożywienia życia kulturalnego we wsi.

Spacerowe spotkanie „Różaniec do granic”
W niedzielę 3 października 2021 roku już po raz drugi odbyło się doroczne spotkanie wiernych, 

którzy przeszli pieszo spod kościoła pw. św. Mikołaja w Siedlcu 6 km do fi gury Matki Bożej w Sie-

dleczku, wsi leżącej na granicy naszej gminy z gminą Nekla, odmawiając różaniec. Modlili się za 

nasze rodziny, ukochaną Ojczyznę i kościół święty. Po modlitwie u stóp fi gury ks. proboszcz Piotr 

Majchrzak zaprosił pokaźne, integrujące się grono uczestników spotkania z całej parafi i Siedlec,            

z Kostrzyna, Brzeźna i okolicznych wsi, na ciepły posiłek i inne atrakcje.

Zabytkowe domy kostrzyńskiego Rynku na magnesach
Dla upamiętnienia 770. rocznicy nadania praw miejskich Kostrzynowi i VII wieków grodu Poczta 

Polska przy współpracy naszych regionalistów przygotowuje do sprzedaży pamiątkowe magne-

sy. Będą na nich widoki pięciu zabytków kostrzyńskiego Rynku z lat 1900-1926, upamiętnionych 

na dawnych pocztówkach.

Najstarsza sala kinowa Kostrzyna
W związku z otwarciem nowego Kina Za Rogiem warto pokazać, jak wyglądała pierwsza sala ki-

nowa w kinie „Piast” w 1950 roku. Dla potrzeb kina adaptowano wtedy przedwojenną salę restau-

racji Jana Okarmy przy ulicy Pobiedziskiej 3. Najstarszy widok tej sali, zbudowanej przez restaura-

tora Hermanna Kietzmanna jako sala zabaw, pochodzi z pocztówki z 1899 roku.

Kazimierz Matysek

(Szansa na) Sukces Martyny Kaczmarek
Martyna Kaczmarek – młoda wokalistka, na co dzień śpiewająca także w zespole wokalnym 

AKORD, działającym w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i prowadzonym przez Halinę Benedyk 

– 19 września 2021 roku zaprezentowała swoje zdolności ogólnopolskiej publiczności: widzom 

programu „Szansa na sukces”. Prowadzony przez Marka Sierockiego program, emitowany na 

TVP2, miał w najnowszej edycji wyłonić reprezentanta Polski w Eurowizji Junior 2021. Martyna 

wykonała utwór ABBY Mamma Mia. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Festyn sąsiedzki w parafi i bł. Jolanty
Nikomu nie trzeba udowadniać, że parafi anie „zza torów” w Kostrzynie to zgrana sąsiedzka spo-

łeczność, chętnie uczestnicząca w  organizowanych dla nich wydarzeniach. Tak też było 26 wrze-

śnia podczas sąsiedzkiego festynu parafi alnego. Uczestnicy cieszyli się szerokim wyborem atrak-

cji: sportowych, gastronomicznych, kulturalnych. Można było zjeść coś pysznego, posłuchać 

koncertu zespołu Fobos, wziąć udział w licytacji, loterii, sprawdzić swoje umiejętności w turnieju 

piłki nożnej o puchar proboszcza. Na miejscu obecny był także punkt spisu powszechnego                  

i punkt szczepień. Impreza miała na celu – poza zapewnieniem świetnej zabawy i lokalnej inte-

gracji – pozyskanie funduszy na budowę kościoła.

Sprostowanie
We wrześniowym numerze „Kostrzyńskiego ABC” błędnie podaliśmy informację o otwarciu ka-

wiarenki na kostrzyńskim Rynku, za co serdecznie przepraszamy. Nowe miejsce na kostrzyńskiej 

mapie gastronomicznej to Rynek 16 Pizza&Restaurant, mające w swojej ofercie m.in. właśnie     

pizze, a także pasty, sałaty, przystawki, dania z mięsem, rybami i owocami morza. Skosztować 

można też klasycznych włoskich deserów. Redakcja na pewno zawita w to klimatyczne miejsce 

niedaleko Bramy Cechowej, do czego Państwa także zachęcamy.
N.M.

Fot. K. Matysek
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Wiadomości  
gminne

Fot. UM Kostrzyn

Zmiana organizacji ruchu w dniu Wszystkich 

Świętych

Jak co roku w dniach 31 października i 1 listopada 

br. wprowadzone zostaną ograniczenia w rejonie 

cmentarza w Kostrzynie. W tym celu została doko-

nana tymczasowa zmiana organizacji ruchu, aby 

ułatwić dojazd do cmentarza; wyznaczyć parkin-

gi; zapewnić bezpieczeństwo pieszym.

Projekt przewiduje:

- całkowite zamknięcie ulicy Cmentarnej wzdłuż 

cmentarza (od ulicy Okrężnej) dla ruchu kołowe-

go i przekształcenie jej w ciąg pieszy. Zakaz ten 

nie dotyczy osób niepełnosprawnych oraz pojaz-

dów dowożących osoby starsze, dla których           

przewidziano parking po prawej stronie ulicy 

Cmentarnej (wzdłuż drogi krajowej nr 92);

- z uzyskanych informacji, na terenie prywatnym 

Właściciele działki zlokalizowanej miedzy ulicami 

Cmentarną a Mickiewicza wyznaczą dodatkowe 

miejsca do parkowania. Będą one płatne;

- oznakowanie parkingów oraz dojazdu do par-

kingu głównego, zlokalizowanego przy ulicy Po-

lnej;

- przekształcenie ulicy Mickiewicza w ulicę jedno-

kierunkową na odcinku od Rynku do skrzyżowa-

nia z ulicą Okrężną;

- na skrzyżowaniu ulicy Mickiewicza z ulicą Okręż-

ną i ulicą Słowackiego wprowadzono zmianę              

organizacji ruchu: zakaz wjazdu w ulicę Mickiewi-

cza w kierunku Rynku;

- dojazd do cmentarza od strony Rynku będzie 

możliwy ulicą Mickiewicza, która zostanie                

przekształcona w ulicę jednokierunkową z możli-

wością postoju pojazdów po jej lewej stronie.             

Ponadto przy tej ulicy będzie wyznaczony jeden 

parking (za tunelem);

- w obrębie skrzyżowania ulicy Okrężnej z ulicą 

Polną przewidziano również lokalizację tymcza-

sowych parkingów.

W dniu 31 października i 1 listopada br. na terenie 

„nowego cmentarza” ustawione będą toalety.

Uwaga! Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Gminy 

Kostrzyn Nr XXVI/225/2020 z dnia 29 październi-

ka w sprawie opłaty targowej na rok 2021, sprze-

daż na stanowiskach przy cmentarzach może           

odbywać się w dniach od 29 października do 1 li-

stopada 2021 roku. Inkasentem opłaty targowej 

jest zarządzający targowiskiem miejskim. Miejsca 

handlowe będą w widoczny sposób oznakowane. 

Informujemy, że Targowisko Miejskie będzie do-

datkowo czynne w niedzielę 31 października.
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Fot. Ł. Szał

Fot. UM Kostrzyn

Fot. Ł. Szał

Fot. UM Kostrzyn

Kostrzyński Uniwersytet Każdego Wieku 
rozpoczął nowy rok akademicki 2021/2022
7 października Kostrzyński Uniwersytet Każdego Wieku, po półto-

rarocznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, roz-

począł nowy rok akademicki 2021/2022. Goście zgromadzeni na 

uroczystości składali słuchaczom mnóstwo życzeń, między inny-

mi, by rok akademicki trwał nieprzerwanie bez ingerencji ob-

ostrzeń. Inaugurację nowego roku akademickiego uświetnił Łu-

kasz Szał, zabierając zgromadzonych na wyprawę wokół Pustyni 

Omanu, gdzie miał przyjemność jechać dzięki projektowi GEO-

Praktyki, oraz zespół „Strefa Zero”, dając wspaniały koncert. 

Kostrzyński Uniwersytet zaprezentował program zajęć na najbliż-

sze tygodnie. Terminy kolejnych zajęć i wyjazdów będą na bieżą-

co podawane do wiadomości Słuchaczy KUKW na stronie Urzędu 

Miejskiego w „Aktualnościach”.
Agata Bilska

Nowa nakładka asfaltowa na drodze 
Brzeźno-Siedleczek
Modernizacja drogi gminnej Brzeźno-Siedleczek zakończona.              

W ramach prac położona została nowa nakładka asfaltowa. To ko-

lejny etap prac związanych z przebudową drogi łączącej te dwa 

sołectwa. Inwestycja realizowana z wniosku Radnego Pawła Perki.

UM Kostrzyn

Nowa nakładka asfaltowa ulicy Kurpińskiego
Po zakończeniu remontu sieci wodociągowej w ulicy Kurpińskie-

go, realizowanej przez Zakład Komunalny w Kostrzynie, nastał 

czas na nową nakładkę asfaltową. Wykonawcą prac jest fi rma 

ZRW Kubiaczyk z siedzibą w Kokoszkach, gm. Nekla, która w wy-

niku przetargu złożyła najkorzystniejszą ofertę. Wartość prac to 

80 tysięcy złotych. Inwestycja realizowana z wniosku Radnego 

Ryszarda Kubiaka.
UM Kostrzyn

Ulica Warzywna w Kostrzynie zyska nowe oblicze
Właśnie rozpoczęły się prace przygotowawcze do położenia no-

wej nakładki asfaltowej na ulicy Warzywnej. W wyniku przetargu 

najkorzystniejszą ofertę złożyła fi rma Zakład Robót Wielobranżo-

wych Kubiaczyk Sp. Komandytowa, która wyceniła wartość zada-

nia na niewiele ponad 265 tysięcy złotych.
UM Kostrzyn
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Fot. A. Bilska

Fot. UM Kostrzyn

Fot. UM Kostrzyn

Fot. UM Kostrzyn

Nowe ławki w Parku Miejskim!
W Parku Miejskim w Kostrzynie pojawiły się nowe ławki. Po Stacji 

Książki i napisie reklamowym z logotypem Gminy Kostrzyn to ko-

lejne nowe elementy, które sprawiają, że Park Miejski w Kostrzy-

nie staje się obowiązkowym miejscem na spacery mieszkańców 

po naszym mieście. Zapraszamy do korzystania z ławek, póki je-

sienna aura sprzyja spacerom!
UM Kostrzyn

Pokazy na kostrzyńskim skateparku – będzie 
bezpieczniej!
W sobotę 2 października od godziny 1500 na kostrzyńskim skate-

parku trwały szkolenia z bezpiecznej jazdy na hulajnodze, desko-

rolce i rolkach. Instrukcje zostały zorganizowane przez Stowarzy-

szenie Sportowe Extreme Live for Ride oraz BXP Event. To ważne, 

by przekazać użytkownikom, jak odpowiednio korzystać ze skate-

parku, na którym przede wszystkim nie powinno pojawiać się bez 

kasku. Instruktorów charakteryzowała niezwykła otwartość na 

szkoleniową grupę i indywidualne podejście do każdego z mło-

dych mieszkańców naszej gminy. Na zakończenie kostrzyńskiej 

publice zaprezentowała się nasza krajowa czołówka w jeździe na 

deskorolce, hulajnodze i rolkach – Dominik Nowak, Damian Chro-

bot, Eryk Pilch – w godzinnym pokazie umiejętności i tricków.

UM Kostrzyn

Nowy sołtys w Sołectwie Sokolniki!
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w wyniku podziału Sołectwa 

Sokolniki utworzone zostały dwa nowe: Sokolniki i Klony.                             

W związku z tymi zmianami zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza 

Gminy Kostrzyn odbyły się tam wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej.  

W sołectwie Sokolniki Sołtysem została Dorota Jadowska. Człon-

kowie Rady Sołeckiej: Wojciech Wróbel, Adam Sitek, Przemysław 

Szczepański i Mateusz Andrzejewski. Serdeczne gratulacje!

UM Kostrzyn

Nowy sołtys w Sołectwie Klony!
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w wyniku podziału Sołectwa 

Sokolniki utworzone zostały dwa nowe: Sokolniki i Klony. W pią-

tek 17 września odbyły się wybory w nowo powstałym Sołec-

twie Klony. Sołtysem został Tomasz Wiśniewski. Członkowie 

Rady Sołeckiej: Rafał Kowalczyk, Patryk Hollas i Rafał Stanicki. 

Gratulujemy!
UM Kostrzyn
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Uroczystość patriotyczna dla uczczenia
78. rocznicy zrzutu broni dla wielkopolskich 
oddziałów Armii Krajowej
W niedzielę 19 września 2021 roku odbyła się uroczystość pa-

triotyczna dla uczczenia 78. rocznicy zrzutu broni dla wielko-

polskich oddziałów Armii Krajowej. Na początek Orkiestra Dęta 

ze Środy Wielkopolskiej odegrała Hymn Rzeczypospolitej Pol-

skiej Mazurek Dąbrowskiego. Następnie przedstawiono rys hi-

storyczny wydarzenia, które miało miejsce w nocy z 14 na                  

15 września w lesie w Janowie, kiedy to w ramach akcji „Ripo-

sta” brytyjski samolot Halifax S-172 dokonał zrzutu broni, amu-

nicji i środków opatrunkowych dla walczących z niemieckim 

okupantem Wielkopolan. Po raz pierwszy zabrakło wśród nas 

porucznika Adam Kurkowiaka, który był ostatnim żyjącym 

uczestnikiem akcji „Riposta” – miejsce, które zwykle zajmował 

pozostawiono symbolicznie puste, a pamięć o mieszkańcu 

gminy Dominowo, który zmarł w marcu tego roku w wieku                 

98 lat, uczczono minutą ciszy.

Po przedstawieniu gospodarzy i przywitaniu gości nadszedł 

czas na złożenie kwiatów w Kręgu Pamięci Ruchu Oporu. Kwia-

ty złożyli organizatorzy uroczystości: Wójt Gminy Dominowo 

Krzysztof Pauter, Zastępca Burmistrza Gminy Nekla Anna Mi-

zgajska, Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska Piotr Mieloch, 

Burmistrz Gminy Kostrzyn Szymon Matysek, reprezentanci 

Nadleśnictwa Czerniejewo w osobach Nadleśniczego Artura 

Łachowskiego, inżyniera nadzoru Adama Smolarka, Leśnicze-

go Macieja Kluczki oraz goście: Wicemarszałek Województwa 

Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, Radna Sejmiku Woje-

wództwa Wielkopolskiego Krystyna Kubicka-Sztul, Wicestaro-

sta Powiatu Średzkiego Małgorzata Wiśniewska-Zabłocka, 

Członek Zarządu Powiatu Średzkiego Michał Matelski, a także 

Bractwo Kurkowe ze Środy Wielkopolskiej.

Podczas składania kwiatów w Kręgu Pamięci, który jest miej-

scem hołdu i pamięci bohaterów, a także przypomnieniem 

wkładu mieszkańców Wielkopolski w dzieło ruchu oporu i wal-

ki narodu polskiego, nad głowami uczestników samolotem Eu-

rostar EV97 przeleciał mieszkaniec Kostrzyna Ryszard Dworak, 

w ten sposób upamiętniając udział swojego ojca Jana w akcji 

„Riposta”.

Wśród uczestników uroczystości nie zabrakło także licznych 

delegacji samorządowych ze strony organizatorów, w tym 

Przewodniczącej Rady Gminy Dominowo Aurelii Przewoźni-

czak, Przewodniczącego Rady Gminy Nekla Romana Kuszaka, 

Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn Grzegorza 

Banaszaka oraz Zastępcy Burmistrza Gminy Kostrzyn Walde-

mara Biskupskiego, a także Radnych oraz Sołtysów ww. gmin.

Licznie na uroczystość przybyły także organizacje pozarządo-

we, delegacje szkół, poczty sztandarowe, druhowie Ochotni-

czych Straży Pożarnych, harcerze oraz Radni Młodzieżowej 

Rady Miejskiej w Kostrzynie, a także inicjator spotkań w Jano-

wie (odbywających się od 38 lat), kustosz Izby Muzealnej w Ko-

strzynie – Kazimierz Matysek.

Następnie przystąpiono do koncelebrowanej mszy świętej               

w intencji poległych członków wielkopolskiego ruchu oporu, 

którą poprowadził Ksiądz Dziekan Ireneusz Rachwalski w obec-

ności wszystkich księży proboszczów dekanatu kostrzyńskiego.

Po mszy Apel Poległych odczytał przewodnik Michał Traskow-

ski – drużynowy 2 Kostrzyńskiej Drużyny Harcerzy „Riposta”. Po 

Apelu Poległych przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów, 

a poczty sztandarowe oddały hołd poległym.

Dziękujemy wszystkim Państwu za tak liczny udział w uroczy-

stości, który jest świadectwem naszej pamięci o historycznym 

wydarzeniu w Janowie.
Łukasz Szał

Fot. M. Matuszewski

Fot. P. Bankiewicz

Fot. M. Matuszewski
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Projekt „Zielono nam”
„Jeden z najgłębszych sekretów życia polega na tym, że tylko to 

wszystko, co robimy dla innych, jest tym, co naprawdę warto ro-

bić” – Carroll Lewis.

W sobotę 2 października przy Szkole Podstawowej nr 2 im. w Ko-

strzynie można było dostrzec grupę ciężko pracujących ludzi. 

Rozpoczęły się prace nad projektem „Zielono nam”, mającym na 

celu zacienienie i zazielenienie terenu wokół szkoły. Był to pierw-

szy etap prac.

Wszystko udało się dzięki niesamowitej ilości darowizn z dwóch 

fi rm i ich pracownikom oraz zaangażowaniu fantastycznych ludzi. 

Zasadzone zostały: dwie catalpy, dwa platany, dwie brzozy, dwa 

buki, rajska jabłoń, klon palmowy, oczar oraz krzewy: 30x tamary-

szek i 30x tawuła.

Serdeczne podziękowania należą się: Szkółce Byczkowscy, w szcze-

gólności Zbigniewowi Byczkowskiemu i Małgorzacie Grześ oraz 

Marketowi Obi Poznań – w szczególności Karolinie Brodnickiej.

Składam najserdeczniejsze wyrazy wdzięczności za wsparcie na-

szej działalności, okazaną nam życzliwość i rady. Dzięki Państwa 

wsparciu mogliśmy zrealizować nasze cele i zamierzenia.

Ogromne podziękowania również dla wszystkich zaangażowanych 

na różnych etapach akcji, byli to: Marta Formanek, Renata Lepczyk, 

Marta Białek-Dyrda, Angela Wojciechowska, Joanna Kardasz, Agata 

Nadolińska z mężem Michałem Nadolińskim i z synem Nikodemem 

oraz córką Klarą, Dorota Dudkiewicz z córkami Jagną i Judytą, Mał-

gorzata Martyniak-Sypniewska z mężem Marcinem Sypniewskim              

i dziećmi Hanią i Mateuszem, Marta Nowak z mężem Aleksandrem 

Nowakiem i córką Aleksandrą, Dominik Olejniczak, Mariusz Wikto-

rowski, Jarosław Pomian i Łukasz Kierzek.

Malwina Olejniczak

Inicjator i sprawca zamieszania

Twórca projektu „Zielono nam”

VI Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”
Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów” organizowany 

przez Fundację CSR Res Severa to jedyny w Polsce festiwal po-

święcony fi lmom promocyjnym i reklamowym z zakresu zrówno-

ważonego rozwoju, Agendy 2030 i Corporate Social Responsibili-

ty (CSR). Festiwal odbył się już po raz szósty. Tytuł Festiwalu        

bezpośrednio nawiązuje do Agendy ONZ i zawartych w niej           

17 Globalnych Celów (Sustainable Development Goals – SDGs). 

Festiwal ma charakter konkursu na najbardziej wartościowe krót-

kie fi lmy (do 5 minut) reklamowe i promocyjne przedsiębiorstw, 

organizacji pozarządowych i podmiotów publicznych mówią-

cych o społecznej odpowiedzialności w ich strukturach. Ze wzglę-

du na społeczną wagę tematu udział w festiwalu jest bezpłatny 

zarówno dla twórców, organizacji uczestniczących w konkursie, 

jak i widzów.

Niezależne Jury dokonało wyboru najbardziej wartościowych 

merytorycznie i artystycznie fi lmów. Najlepsze fi lmy konkursowe 

otrzymały nagrody regulaminowe (Złotą, Srebrną i Brązową        

Tarczę oraz nagrodę internautów). Urząd Miejski w Kostrzynie 

otrzymał nagrodę w kategorii podmiotów publicznych, za fi lm 

Nie truj! Siebie i swoich bliskich!. Nagrody w tej kategorii: Złota Tar-

cza: Urząd Miejski w Grodzisku Wlkp. – Dzieci Grabarza, Srebrna 

Tarcza: Politechnika Poznańska – Politechnika uczelnią otwartą dla 

wszystkich, Brązowa Tarcza: Urząd Miejski w Kostrzynie – Nie truj! 

Siebie i swoich bliskich! Wyróżnienie – Kórnik, Puszczykowo i Ro-

kietnica.
Paulina Bankiewicz

Fot. Festiwal „17 Celów”

Fot. SP2 Kostrzyn
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Deklaracje odpadowe zebrano w 70%
Gmina Kostrzyn zakończyła procedurę zbiórki deklaracji zgodnie z harmonogramem. Od 

dnia 11 października 2021 roku deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi można składać osobiście wyłącznie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego              

w Kostrzynie, wysłać pocztą na adres Urzędu lub złożyć w formie elektronicznej, korzystając 

z platformy ePUAP. Brakuje jeszcze 30% wymaganych deklaracji. Prosimy o ich złożenie w jak 

najszybszym terminie.
UM Kostrzyn

Czyste powietrze
„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa 

jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez 

wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofi nansowanie przedsięwzięć reali-

zowanych przez benefi cjentów uprawnionych do podstawowego pozio-

mu dofi nansowania oraz benefi cjentów uprawnionych do podwyższone-

go poziomu dofi nansowania.

Program skierowany jest do osób fi zycznych, które są: właścicielami/

współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzie-

lonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą 

wieczystą.

Więcej informacji oraz szczegóły programu będą udostępnione na stronie 

www.kostrzyn.wlkp.pl.
UM Kostrzyn

Graf. WFOŚiGW
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Rozstrzygnięcie konkursu 
„Kostrzyńskie Cztery Pory Roku!”

Urząd Miejski wyłonił zwycięzcę oraz osoby wy-

różnione w konkursie „Kostrzyńskie Cztery Pory 

Roku” w kategorii Lato .

I miejsce: Milena Sitarz. Wyróżnienia: Weronika 

Wiśniewska, Marta Januchowska, Weronika 

Kmieciak, Jakub Ptasik.

Ze wszystkimi nagrodzonymi skontaktujemy się 

w celu zaproszenia do odebrania nagród. 

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy!

Zapraszamy oczywiście na kolejną odsłonę kon-

kursu! Tym razem do 13 grudnia 2021 roku moż-

na przesyłać prace w kategorii Jesień!
Agata Bilska

Fot. W. Wiśniewska

Fot. J. Ptasik

Fot. W. Kmieciak Fot. M. Sitarz - I miejsce

Fot. M. Januchowska
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Z teki regionalisty

Kazimierz Matysek
o historii

KIEDY KOSTRZYN Z ZABUDOWY DREWNIANEJ 
STAŁ SIĘ MIASTEM MUROWANYM?

CZĘŚĆ IV

Widok na południową pierzeję Rynku

Pierzeja południowa zaczyna się od piętrowego budynku, a wła-

ściwie solidnej kamienicy noszącej obecnie nr 15. Od strony za-

chodniej sąsiadowała ona niegdyś z posesją mistrza rzeźnickiego 

Jana Gałdyńskiego, już przy ulicy Poznańskiej, a od wschodu                     

z posesją nr 16. Właścicielem wspomnianej kamienicy był od     

1898 roku kupiec kostrzyński Jan Niezieliński, który ją zamieszki-

wał wraz z żoną i córkami: Marianną, Józefą i Seweryną.  Prowadził 

on w swym domu oberżę, a później restaurację wraz z hotelem                                 

o europejskiej nazwie „Hotel de Rome”. Jako członek Bractwa 

Strzeleckiego często gościł w swym lokalu braci kurkowych, 

zwłaszcza przed wymarszem na strzelnicę lub pochody. Jego             

córka Seweryna przez wiele lat prowadziła w tym domu sklep      

artykułów piśmienniczych i telegramów. Ostatnim właścicielem 

restauracji i sklepu spożywczego w tej posesji był w 1939 roku 

Seweryn Kosmowski. Obecnie posesja ta jest własnością Marii                  

i Henryka Jakubowskich.

Następna w kolejności, sąsiednia posesja nr 16 należała w drugiej 

połowie XIX wieku do Sylwestra Wróblewskiego, od którego kupił 

ją syn Łukasz Wróblewski za 10 200 marek. Była ona oddzielona 

od poprzedniej kamienicy bramą wjazdową, za którą stał jedyny 

zachowany w Rynku domek postawiony szczytem do ulicy. Praw-

dopodobnie w połowie XIX stulecia w miejscu wspomnianej bra-

my i 1/3 budynku szczytowego pobudowany został budyneczek 

piętrowy z płaskim dachem „przylepiony” do domku szczytowe-

go. W ten sposób powstał bliźniaczy dom noszący nr 16. W 1900 

roku budynek ten zamieszkiwali Marianna Żołądkiewicz oraz Łu-

kasz Wróblewski, z zawodu 

rzeźnik i kupiec prowadzący 

w nim przez długie lata wy-

szynk i restaurację, co udoku-

mentowane zostało na sta-

rych fotografi ach. Po jego 

śmierci w 1935 roku drogą 

spadku właścicielem tego 

budynku został syn Stanisław 

Wróblewski, a następnie Zo-

fi a z Wróblewskich Rutowa, 

po niej Helena Lewandowska 

i Jadwiga Wróblewska.                      

W 2018 roku posiadłość kupi-

li Szymon Jakubowski i Ma-

ciej Osiewicz.

Posesję nr 16 dzieliła od na-

stępnej, z nr. 17, ulica nazy-

wana dawniej ulicą Kórnicką, 

a od połowy 1919 roku ulicą Kościelną. Przy wylocie tej ulicy                      

z Rynku staraniem rzemiosła kostrzyńskiego została pobudowa-

na w 1980 roku stylowa Brama Cechowa, scalająca dwie części 

rynkowej pierzei. Na jej froncie widnieje napis z nazwą bramy,                   

Zmiany jakie zaszły w zabudowie połu-

dniowej strony naszego Rynku w ciągu 

ostatnich dwóch stuleci należą z pew-

nością do godnych uwagi. Według pla-

nu miasta Kostrzyna z lat 1828-29 na tej 

pierzei istniały wówczas cztery wolno 

stojące zabudowania. Obecnie ten te-

ren obejmuje pięć posesji od nr. 15 do 

nr. 19. W ciągu XIX wieku dawną zabu-

dowę drewnianą zaczęto zastępować 

domami murowanymi z cegły, prze-

ważnie dwukondygnacyjnymi. Zabu-

dowa szczytowa domów mieszkalnych 

została zastąpiona kalenicową. W tej 

części Rynku zachował się jeden                             

z ostatnich domów postawionych 

szczytem do ulicy.
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Ilustracje: K. Matysek

Południowa pierzeja: na pierwszym planie 

widoczne kamienice pod nr. 19 (szyld 

Stefan Szczepaniak) i 18 (szyld Michał Woźny)

Widok na południową pierzeję od wschodniej 

strony Rynku

Kamienica nr 16 - po jej lewej stronie widać  

ulicę, którą wieńczy dzisiaj Brama Cechowa

a nad łukowatym przejściem umieszczony jest kartusz z herbem 

Kostrzyna oraz datą „1251” – nadania  praw miejskich. Po przeciw-

nej stronie bramy widnieją herby dawnych i współczesnych                

rzemiosł: rzeźników, szewców, kuśnierzy oraz malarzy, murarzy               

i elektryków.

Na gruncie posesji z nr. 17 stał jeszcze na początku XX stulecia 

parterowy dom z szyldem nad wejściem: Wincenty Jakubowski – 

piekarz. Mieszkała tu też rodzina malarza Antoniego Markiewicza. 

W 1906 roku kupił ten dom zamożny mistrz rzeźnicki Piotr Niziel-

ski, który w jego miejsce postawił piętrową kamienicę z balkonem 

i kalenicowym dachem. Na jej parterze ulokowane zostały dwa 

sklepy: rzeźnicki Piotra Nizielskiego i mączki dla dzieci z wytwórni 

Bolesława Paszka, który funkcjonował do czasu śmierci tego 

ostatniego na froncie wojny światowej w 1915 roku. W jego miej-

sce otworzył sklep piekarniczy Nepomucen Blachowski. Obecny-

mi właścicielami tej posesji są potomkowie rodziny Nizielskich.

Przedostatnia kamienica południowej pierzei Rynku, z nr. 18, jest 

jedną z najpiękniejszych w Kostrzynie. Zdobi ją nakryta hełmem 

wieża oraz pilastry i sztukaterie. W drugiej połowie XIX wieku 

czynna była w niej oberża Pawła Roera oraz poczta. W 1900 roku 

kupił tę posesję pochodzący z Kamieńca koło Kościana kupiec 

Ignacy Woźny, otwierając w nim sklep towarów łokciowych (jak 

głosiła reklama) z konfekcją męską, damską i dziecięcą. Po kilku 

latach w 1905 roku dobudował on do istniejącej kamienicy wieżę, 

dzięki czemu dom ten stał się charakterystyczną ozdobą ko-

strzyńskiego Rynku. Właściciel kamienicy okazał się aktywnym 

organizatorem życia społecznego w naszym mieście w okresie 

zaborów. Udzielał się w Towarzystwie Przemysłowym i w Kole 

Śpiewaczym, którego został honorowym prezesem. Jego                                

synowie działali w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”. Zmarł                                          

w 1924 roku w okresie szalejącej infl acji, która doprowadziła go 

do utraty majątku. Po Michale Woźnym dom ten stał się własno-

ścią Antoniego i Weroniki Drzewieckich. Najpierw ojciec, a potem 

najstarszy z ich synów Bolesław prowadzili w nim sklep bławatni-

czy. W latach 1939-1945 czterej bracia Drzewieccy Bolesław, Tade-

usz, Mieczysław i Czesław zginęli z rąk okupantów niemieckich. 

Po wojnie drogą dziedziczenia budynek nr 18 przeszedł na wła-

sność rodziny Bronisławy z Drzewieckich i Stefana Marciniaków.

Ostatnia kamienica południowej pierzei Rynku była usytuowana 

na narożniku z ulicą Średzką (dawniej Środecką). Jej kalenicowy 

dach kryty dachówką stał się ulubionym miejscem przesiadywa-

nia gołębi. Od około 1880 roku kamienica była własnością zamoż-

nego kupca i aktywnego obywatela Andrzeja Urbanowskiego, 

prowadzącego w niej nie tylko destylacje czy restaurację. Istniał 

tu także salon fryzjerski Piotra Rakowskiego. W miejscowej sali od-

bywały się ważne zebrania, między innymi Bractwa Strzeleckiego, 

jak i występy teatralne. W 1900 roku właścicielem tej kamienicy 

został kupiec Klemens Wróblewski. Przez krótki czas restaurację 

prowadził Stefan Szczepaniak, ale po 3 latach wróciła ona do daw-

nych właścicieli. W latach trzydziestych w miejsce zakładu fryzjer-

skiego otworzył w niej sklep bławatów, ubrań i kapeluszy Józef 

Marecki. W 1932 roku podczas świniobicia u sąsiedniego restaura-

tora zmarł nagle właściciel tego domu, Klemens Wróblewski. Pod-

czas okupacji przesiedleńcy niemieccy z Łotwy prowadzili tu ka-

wiarenkę. Po wyzwoleniu w 1945 roku otworzył nową kawiarnię 

Józef Marecki, a Stanisław Wróblewski uruchomił tu placówkę 

Kasy Oszczędności. 19 marca 1958 roku na stopniach tego budyn-

ku arcypasterze poznańscy z arcybiskupem Antonim Baraniakiem 

oraz z księżmi z dekanatu kostrzyńskiego wraz z proboszczem 

Gracjanem Matysiakiem i licznie zebranymi parafi anami uroczy-

ście witali prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego w cza-

sie jego przejazdu z Gniezna do Poznania. W następnych latach 

cały parter budynku przejął Bank Spółdzielczy, którym kierowała 

Irena Wróblewska. Około 1980 roku część parterową kamienicy 

kupiła Gminna Spółdzielnia. Obecnie mieści się tu apteka „Pod 

Złotym Rogiem”. Pozostała część kamienicy należy do potomków 

rodziny Wróblewskich.
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Kostrzyn
na kartach historii

770 lat Kostrzyna. Czy wiesz, że…

reklama towarzyszy człowiekowi od naj-

dawniejszych czasów? Już w starożytności 

na ścianach budynków umieszczano krótkie 

napisy, ułatwiające orientację w historycz-

nych miastach. Prawdziwa rewolucja rekla-

my dokonała się jednak dopiero w wieku XV, 

kiedy to wynalezienie druku przez Jana Gu-

tenberga zapoczątkowało rynek wydawni-

czy na całym świecie. Drukowane gazety, 

afi sze, ulotki i książki okazały się wywierać ogromny wpływ nie 

tylko na życie kulturowe, ale przede wszystkim społeczne, pełniąc 

nierzadko funkcję perswazyjnych przeka-

zów. W październikowym wydaniu „Ko-

strzyńskiego ABC” subiektywny przegląd 

najciekawszych druków fi rmowych i szyl-

dów związanych z naszym miastem.

Szczęśliwie zachowało się wiele pocztówek  

i drukowanych ilustracji, przedstawiających 

to, jak w okresie międzywojennym wyglą-

dały reklamy w dawnym Kostrzynie. Ele-

mentem przyciągającym wzrok czytelnika 

był najczęściej rysunek, dzięki któremu od-

biorca mógł zapamiętać i łatwo skojarzyć nazwisko ogłaszające-

go z konkretnym zawodem. Dobrym przykładem jest sklep                       

B. Drzewieckiego, mieszczący się przy ulicy 

Rynek 18. Dodatkowo minimalistyczna gra-

fi ka z klasycznie ubranym mężczyzną świet-

nie oddaje modę lat 20. XX wieku. Ciekawy 

wydaje się również rachunek wystawiony 

przez Józefa Miedzińskiego, mistrza kowal-

skiego. Budowa wozów i kucie koni nie 

brzmi współcześnie znajomo, ale w I poł.             

XX wieku warsztatów zajmujących się na-

prawą maszyn rolniczych było w Kostrzynie 

wcale nie tak mało. Kolejnym popularnym 

elementem stosowanym w drobnych ogłoszeniach były ozdobne 

ramki, wyróżniające treść XX-wiecznych druków. W Kostrzynie 

ozdobną ramką posługiwała się m.in. fabryka mebli Karola Ka-

weckiego.

Nieco odmiennie prezentowały się dawne szyldy. Większość 

utrzymywana była w podobnej stylistyce, której elementem typo-

wym i niemal zawsze spotykanym było nazwisko właściciela skle-

pu, restauracji, drogerii. 

Porównując dawne reklamy i szyldy ze współczesnymi banerami, 

łatwo dostrzec, że tym dzisiejszym aranżacjom brakuje dosłow-

ności, charakterystycznej dla budynków usługowych w przedwo-

jennym Kostrzynie. Być może dawna stylistyka szyldów zagości 

jeszcze na kostrzyńskich ulicach. 
Ewelina Bulewicz

Tekst i fotografi e na podstawie:

A. Janiak-Jasińska, Aby wpadło w oko…, DiG, 

Warszawa 1998.

K. Matysek, Dzieje Kostrzyna, Kostrzyn 2012.
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Ekoporadnik
Jesienne porządki w ogrodzie

Październik to dobry czas, aby zadbać o rośliny, które już niedługo zastanie 

w naszych ogrodach zima, a wraz z nią śnieg i niskie temperatury. Dobrze 

uporządkowany jesienią ogród odwdzięczy się bujną roślinnością przyszłą 

wiosną, dlatego warto w tym miesiącu poświęcić dzień lub dwa na rzetelne 

prace ogrodowe. W październikowym wydaniu „Kostrzyńskiego ABC” kilka 

słów o jesiennych porządkach w ogrodzie i na balkonach. Zapraszam do 

lektury!

Porządek, ale nie nadmierny

Zanim przystąpimy do sadzenia roślin cebulkowych, które zakwitną wio-

sną warto zadbać o ogólny porządek. Trawnik powinien być krótko przy-

strzyżony. Grabienie liści to obowiązkowy punkt jesiennych porządków, ale 

zamiast wyrzucać liście do pojemnika na odpady biodegradowalne lepiej 

utworzyć z nich kopce, w których będą mogły ukryć się jeże oraz inne małe 

stworzenia. Październik to też ostatni moment na jesienne zbiory owoców 

i warzyw np. orzechów włoskich, dyni czy niedojrzałych pomidorów, któ-

rym możemy pozwolić dojrzeć na parapecie.

Kompostowanie, nie kopanie

Czy kopanie ziemi jest konieczne? Zdecydowanie nie, choć jest to praktyka 

równie powszechna, co zbędna i po prostu nieefektywna. Nie warto więc 

tracić czasu i przede wszystkim sił na przekopywanie ogrodu. Znacznie roz-

sądniejszym rozwiązaniem będzie położenie grubej warstwy kompostu. 

Własny kompostownik to świetny sposób na ściółkowanie roślin nie tylko 

w okresie jesiennym, choć właśnie wtedy zabezpieczenie roślin jest szcze-

gólnie istotne. W ekologicznym ogrodzie nic się nie marnuje, dlatego pa-

miętaj, aby maksymalnie wykorzystać naturalne dary natury.

Ochrona roślin

Najważniejszym punktem jesiennych porządków jest zabezpieczenie nie-

których gatunków roślin przed pierwszymi przymrozkami. Trawy ozdobne 

np. pampasowe zawijamy w chochoł i przykrywamy warstwą liści. Pozosta-

łe kwiaty wrażliwe na niskie temperatury takie jak hortensje, róże czy azalie 

zabezpieczamy specjalną włókniną. Natomiast kwiaty, które latem zdobiły 

nasze balkony i tarasy w doniczkach należy schować w mieszkaniu lub ja-

snej piwnicy, aby mogły przetrwać niskie temperatury. Nie przycinaj prze-

kwitniętych roślin. Ich nasiona stanowią pożywienie dla ptaków w okresie 

zimowym. 

Sadzonki

Chyba każdy lubi widok wschodzących tulipanów, krokusów, narcyzów                  

i szafi rków. Posadzone jesienią cebulki tych roślin ukażą się wczesną wio-

sną, dlatego nie warto rezygnować z sadzenia kwiatów jeszcze w tym         

sezonie. Lepiej natomiast odpuścić w październiku kupno nasion na łąkę 

wielokwietną. Ostatni tydzień przyniósł całkiem chłodne poranki, dlatego 

jeśli zależy nam na letnim ogrodzie pełnym polnych kwiatów warto odło-

żyć zakładanie łąki na wiosnę, po ostatnich przymrozkach. Październik to 

jednak dobry czas na przesadzenie większości gatunków drzew i krzewów, 

które zdążą jeszcze ukorzenić się, a przy okazji nie będą narażone na suszę.

Dodatek

Na zakończenie chcę polecić wszystkim Czytelnikom świetną książkę, któ-

rej premiera miała miejsce właśnie w październiku. Mowa o Ogrodzie na 

cztery pory roku autorstwa Sebastiana Kulisa. Ta pozycja nie tylko pomoże 

spojrzeć na ogród jako na miejsce przyjazne wszystkim stworzeniom, ale 

przede wszystkim będzie cennym źródłem wskazówek, dotyczących 

wszelkich prac ogrodowych w każdym sezonie. Niezdecydowanych i zain-

teresowanych tematem zachęcam do obserwowania autora na Instagra-

mie (roslinneporady) i śledzenia regularnie publikowanych treści.
Ewelina Bulewicz
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Jabłko, śliwka i miód
w jarmarkowej oprawie

W sobotę 18 września przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultu-

ry w Kostrzynie stanęły stragany, na których swoje artykuły 

oferowali lokalni wytwórcy. A wszystko w ramach jesiennego 

jarmarku zorganizowanego pod hasłem „Jabłko, śliwka                           

i miód”. Kostrzyniacy, którzy w ten dzień odwiedzili nasz jar-

mark, mogli dokonać zakupu jesiennych (i nie tylko) rozma-

itości na stoiskach, których gospodarzami byli: Koła Gospo-

dyń Wiejskich z Czerlejnka, Trzeka, Siekierek, Siedleczka                

i Brzeźna, Piekarnia „Bogienka”, Ozdoby jesienne – Upominki 

Handmade – Weronika Dolata, Małgorzata Prządak – jabłka, 

soki jabłkowe, chipsy jabłkowe, Maria Przybylska – warzywa             

i owoce, Pasieka Sosenka – miody i świece, Szkółka drzew 

owocowych Marek i Ewa Nowak – wrzosy, drzewka owocowe, 

kwiaty jesienne, Tomasz Kubiak – miód, Beata Kostrzewska – 

poduszki. Na milusińskich czekała atrakcja malowania twarzy, 

a na degustację pysznej zupy dyniowej zapraszała restauracja 

„Biesiada”. Odwiedzający jarmark mogli również podziwiać 

popisy artystyczne zespołów działających przy MGOK-u. Na 

estradzie swoje talenty prezentowali młodzi tancerze zespołu 

Twister. W taneczną podróż na Śląsk i do Lublina zaprosił 

wszystkich Zespół Pieśni i Tańca Siekieracy. Zespół wokalny 

Akord na jarmarkowej estradzie reprezentowały utalentowane wokalistki: 

Martyna Kaczmarek, Martyna Pruszyńska, Wiktoria Plasecka, Nina Bakaj, 

Joanna Galant. Wśród naszych rodzimych artystów na jesiennym jarmarku 

nie mogło zabraknąć również Złotej jesieni. Na koniec wystąpił gość spe-

cjalny tej imprezy, czyli zespół Wehikuł Czasu Band, który zgodnie ze swoja 

nazwą przeniósł wszystkich w różne czasy polskiej i światowej muzyki.            

I szkoda tylko, że najmniej udana była tego dnia pogoda…
Robert Krukowski

Dobra książka 
biblioteka poleca i zaprasza

Andrzej Kruszewicz, Joanna Pawlikowska, Planeta Bałtyk, Wydawnictwo Słowne.

Łatwiej spotkać u nas niedźwiedzia czy morświna? Czy Tolkien inspirował się polskim wybrzeżem, pisząc                      

o nieprzebytym lesie Mirkwood? Czy Bałtyk stanie się jeziorem i czy warto tu nurkować? Kim są bałtyccy czy-

ściciele piasku? Cudze chwalicie, a o swoim nie macie pojęcia. Co tak naprawdę wiemy o Bałtyku? Wygląda na 

to, że niewiele. Tylko nieliczni turyści i mieszkańcy polskiego wybrzeża mają świadomość tego, iż Bałtyk to coś 

więcej niż kąpielisko, to istny kosmos. Pora odkryć jego tajemnice.

Renata Czarnecka, Dwa królestwa, jedna krew, Wydawnictwo Książnica.

Latem 1320 roku Elżbieta Łokietkówna opuszcza Kraków, by poślubić króla Węgier Karola Roberta, pierwszego 

Andegawena na tronie w Budzie. Piętnastoletnia królewna, wzorem Świętej Kingi, ma nadzieję na życie                           

w ascezie u boku męża. Karol Robert szybko rozwiewa te złudzenia – królowa rodzi synów. Książka otwiera 

nową serię o rodzie Andegawenów, najpotężniejszej dynastii w średniowiecznej Europie oraz o kobietach, 

które wychodzą z cienia mężczyzn, by grać główne role.

Martin Widmark, Tajemnica detektywa, Wydawnictwo Zakamarki.

Gdy po włamaniu do muzeum w Valleby znika cenny obraz, w miasteczku ni stąd, ni zowąd pojawia się niejaki 

Torkel Knot. Przedstawia się jako wybitny detektyw, przeprowadza błyskawiczne śledztwo i wskazuje winne-

go. Mieszkańcy Valleby są zachwyceni, jednak nie Lasse i Maja. Nieufni wobec zarozumiałego detektywa po-

dejmują własne śledztwo. Tajemnica detektywa to kolejny tytuł z serii „Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai”, 

od lat cieszącej się ogromną popularnością (wiek 6+).

Fot. MGOK
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Wieści 
z biblioteki

Fot. Biblioteka Publiczna

Kostrzyńskie Kino za Rogiem 
otwarte
5 października  w Bibliotece Publicznej 

Miasta i Gminy w Kostrzynie odbyła się in-

auguracja Kostrzyńskiego Kina za Rogiem.

Oprócz Władz Samorządowych Gminy 

Kostrzyn w osobach Burmistrza Szymona Matyska, Zastępcy Bur-

mistrza Waldemara Biskupskiego, Przewodniczącego Rady Miej-

skiej Gminy Kostrzyn Grzegorza Banaszaka wraz z Radnymi Rady 

Miejskiej Gminy Kostrzyn, udział wzięli także Marek Gola –                      

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,              

Maciej Sytek – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego do                    

2018 roku i jednocześnie fi nansowy inicjator sieci Kino za Rogiem, 

Grzegorz Molewski – inicjator i twórca sieci Kino za Rogiem, To-

masz Telesiński – Dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin i Powiatów 

Wielkopolskich oraz Rafał Wagner – wykonawca kina. Obecni byli 

także dyrektorzy jednostek, szkół i przedszkoli, pracownicy Urzę-

du Miejskiego i Biblioteki Publicznej. Swoją obecnością zaszczycił 

wszystkich wybitny aktor, muzyk, instrumentalista i wokalista, 

człowiek wielu talentów – Zbigniew Zamachowski.

Wszyscy goście sprawdzili tego dnia możliwości audio-wizualne 

kina.

O godzinie 1830 w sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1               

w Kostrzynie odbyła się część artystyczna, recital Zbigniewa Za-

machowskiego. Trwający półtorej godziny koncert zauroczył 

wszystkich. Utwory wykonywane przez artystę, przeplatane za-

bawnymi anegdotami sprawiły, że występ będzie niezapomniany. 

Zwieńczeniem wieczoru był seans inauguracyjny – pierwszy ofi -

cjalny, w pełni profesjonalny fi lm ze Zbigniewem Zamachowskim 

w roli głównej. Zabawna komedia Kochanie, chyba Cię zabiłem zy-

skała uznanie widzów.

Kostrzyńskie Kino za Rogiem powstało w ramach projektu „Małe 

kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych 

Województwa Wielkopolskiego”, w ramach programu WRPO na 

lata 2014-2020. Projekt zakładał utworzenie małych kin na terenie 

26 wielkopolskich miejscowości, w tym w Kostrzynie. Wniosko-

dawcą w tym projekcie było Stowarzyszenie Gmin i Powiatów 

Wielkopolskich, którego Gmina Kostrzyn była partnerem. Kwota 

dofi nansowania dla Gminy Kostrzyn wynosi 150 000 zł.

Małgorzata Kemnitz

Fot. Biblioteka Publiczna

Fot. Biblioteka Publiczna
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Rozmowa
na stronie

Fot. K. Niemier

Z Katarzyną Niemier – aktywistką Młodzieżowego Strajku Kli-

matycznego, studentką gospodarki przestrzennej na Uniwer-

sytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz pełnomoc-

niczką ds. klimatu − rozmawiała Ewelina Bulewicz z Miejsko-

-Gminnego Ośrodka Kultury w Kostrzynie.

Ewelina Bulewicz: Kiedy zaczęłaś działać na rzecz klimatu? Jak do 

tego doszło?

Katarzyna Niemier: Kiedy szłam do liceum, cały świat przygoto-

wywał się do wdrożenia postanowień Porozumień Paryskich                    

z 2015 roku, które dotyczyły właśnie wpływu światowych gospo-

darek na klimat. Wtedy wydawało mi się, że wszystkie rządy                 

podejdą do tego wyzwania z należytym poświęceniem − dzisiaj 

wiem, że była to z ich strony gra pozorów. Dla licealnej Kasi wiel-

kość tego przedsięwzięcia była czymś niespotykanym w historii,  

a kiedy zaczynałam rozumieć, że należy działać zdecydowanie                 

i szybko, to wiedziałam, że nie mogę ignorować dłużej bezczyn-

ności rządzących. Na swój pierwszy strajk klimatyczny poszłam 

chwilę przed rozpoczęciem studiów, we wrześniu 2019 roku.                   

W wakacje po maturze poznałam koleżankę, z którą miałam 

wspólnych znajomych, która sama mierzyła się z podobną bez-

radnością w kontekście zmian klimatu, a mimo to działała. Poka-

zała mi, że te negatywne emocje mogą być na początku motorem 

napędowym działania dla klimatu, a później są zastępowane 

przez determinację i dążenie do postawionych celów. I tak dzia-

łam już ponad dwa lata.

EB: Jesteś aktywistką, wolontariuszką, ale także studentką. Co in-

spiruje Cię do działania na tych wszystkich płaszczyznach?

KN: Wbrew pozorom to wszystko się doskonale łączy. Kryzys kli-

matyczny  to sprawa naprawdę wielowymiarowa, która swoje 

wpływy pokazuje w każdej dziedzinie życia. Idąc na studia, chcia-

łam zająć się projektowaniem miast i wystarczyła mi lektura 

dwóch raportów IPCC (Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Kli-

matu), żebym zobaczyła, jak bardzo na kształt miasta wpływają 

postępujące w zastraszającym tempie zmiany klimatu i jak bardzo 

budowa miast na ten klimat wpływa. Później dotarło do mnie, jak 

wielką siłą sprawczą dysponują uczelnie wyższe, co obudziło we 

mnie chęć do wykorzystania tego w dobrej sprawie − czyli aby 

kształcić jak najbardziej świadomych i przystosowanych do szyb-

kich zmian osób. Wydaje mi się, że z każdą odkrytą zależnością 

znajduję ich jeszcze kilka, idących dalej, i dlatego tak interesujące 

jest uczenie się o kryzysie klimatycznym jako interdyscyplinar-

nym problemie. Mówi się, że im mniej wiesz, tym lepiej śpisz − 

muszę się z tym zgodzić, gdyż każdy kolejny fakt powoduje, że 

coraz bardziej mnie ten temat przejmuje i coraz mniej jestem                 

w stanie go ignorować. Te inspiracje rodzą kolejne ciekawości,                 

a ich spełnienie po drodze generuje ciągłą potrzebę poznawania.

EB: 24 września w Poznaniu odbyła się kolejna edycja Młodzieżo-

wego Strajku Klimatycznego. Jakie cele przyświecały tegoroczne-

mu spotkaniu? 

KN: W Polsce wyszłyśmy i wyszliśmy na ulice po rocznej przerwie, 

bo od jesieni 2020 roku przenieśliśmy swoje działania prawie                  

w całości do internetu. Postulaty strajku od początku jego po-

wstania się nie zmieniły, chociaż wolałabym, żeby były co strajk 

inne, co znaczyłoby, że wszystkie poprzednie zostały spełnione. 

Zaniepokojeni postępującym podziałem społecznym w naszym 

kraju zdecydowaliśmy o pójściu pod hasłem „Wspólne działanie 

lub wspólne wymieranie”. Naszym nadrzędnym celem było 

wzmocnienie głosu marginalizowanych grup w debacie publicz-

nej: rolników, uchodźców, osób zmagających się z chorobami 

psychicznymi, bo każda z tych grup już teraz musi mierzyć się                  

z niewyobrażalnymi dla uprzywilejowanych osób problemami, 

które są powodowane przez zmiany klimatu. A co będzie za 10,  
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15 lat? Mi jest bardzo trudno o tym w ogóle myśleć, dlatego też podczas 

strajków w Polsce dużo przestrzeni zostawialiśmy na pełne autentycznych 

emocji przemówienia i podnoszące na duchu autorskie piosenki młodych 

osób.

EB: Hasło „Razem z nami, ponad podziałami” ma przypominać, że kryzys 

klimatyczny to wspólna sprawa, która dotyczy wszystkich, zarówno młod-

szych, jak i starszych niezależnie od poglądów politycznych. Jak oceniasz 

świadomość ekologiczną Polaków?

KN: Nie jestem w stanie powiedzieć, żeby było wystarczająco dobrze. Ale 

nie będę obwiniać tych pojedynczych ludzi za działania, które po pierwsze 

mogą wynikać ze zwykłej nieświadomości. Po drugie, i ważniejsze, wszyscy 

jesteśmy częścią systemu, który nam po prostu daje małe pole do działa-

nia. Jednostkowe zmiany są ważne, oczywiście, ale musiałyby nastąpić na 

niewyobrażalną skalę, na całym świecie w tym samym, ultrakrótkim czasie, 

żeby pomóc ograniczyć wpływ na klimat w wystarczającym stopniu. Nie 

wszyscy też są w stanie zmienić swoją pracę (np. górnicy) lub sposób życia 

(osoby na skraju ubóstwa) bez odpowiednich zmian w skali kraju, z pomo-

cą państwa. Dlatego świadomość ekologiczna pojedynczych osób to jedna 

strona medalu, druga − w jakim stopniu najbogatsi tego świata eksploatu-

ją nasz wspólny dom, a wielkie koncerny niszczą klimat swoją ignorancją                

i używaniem atmosfery jako studni bez dna na gazy cieplarniane.

EB: Czy Twoim zdaniem pandemia wpłynęła na podejście do m.in. global-

nego ocieplenia?

KN: Pandemia przede wszystkim pokazała nam, że coś globalnego nie jest 

już melodią przyszłości, nie pojawia się tylko w katastrofi cznych fi lmach,              

a jest to zagrożenie jak najbardziej realne i jak najbardziej przerażające. 

Okres lockdownu całego świata wiosną 2020 roku zweryfi kował również 

wiele tez dotyczących zmian klimatu. Nigdy wcześniej nie udało się spraw-

dzić, co by było, gdyby ludzie przestali podróżować. Spekulowano, że 

wpływ samolotowego transportu osobowego na klimat jest ogromny. 

Okazało się, że jest to promil, a spadków emisji z transportu osobowego 

było się naprawdę trudno doszukać. Przynajmniej mi pandemia otworzyła 

oczy na to, jaki jest faktyczny wpływ naszych wyborów i też jak niewiele              

de facto możemy w pojedynkę zmienić, jeśli nie postaramy się określić             

siebie jako części czegoś bardziej złożonego. Ruchom klimatycznym               

pandemia pokazała też, że podejmowanie decyzji zbyt szybko, bez prze-

myślenia planu działania w trakcie kryzysu skutkuje bezsensownością,             

pochopnością i małą efektywnością. Właśnie dlatego tak bardzo zależy 

nam na szybkim rozpoczęciu procesu planowania sprawiedliwej transfor-

macji, bo nie chcemy za 15 lat obudzić się w świecie pogrążonym w chaosie.

EB: Co możemy zrobić, aby realnie wesprzeć działania na rzecz ochrony 

klimatu? 

KN: Tak, jak już się przewijało, nie jestem zwolenniczką zrzucania winy za 

nieświadome wybory na pojedyncze osoby. Według mnie ścieżek działania 

jest wiele: można wybierać polityków, którzy w naszej opinii staną na wy-

sokości zadania, a podczas trwającej kadencji wspierać te decyzje, które 

według nas są dobre i protestować przeciw nieambitnym planom. Nasze 

działanie często sprowadza się tylko do wybrania polityków co kilka lat,              

a musimy pamiętać również o tym, że podczas ich kadencji także możemy 

wyrażać swoje zdanie, do czego gorąco zachęcam. Wspieranie może się 

jednak przejawiać też jako dawanie pola do działania inicjatywom, kiero-

wanym przez młode osoby, reprezentujące tę grupę wiekową, która będzie 

najbardziej narażona na katastrofalne skutki braku działania, nic dziwnego 

więc, że najgłośniej o to działanie wołają. Wszystkie takie czyny są jak naj-

bardziej realne. Wystarczy spojrzeć na stan debaty publicznej na temat kli-

matu. Jeszcze w 2018 roku osoby z najwyższych stanowisk politycznych 

fałszywie zapewniały, że węgla w Polsce będziemy używać jeszcze przez 

200 lat, a dzisiaj już doskonale wiemy, że były to kłamstwa szyte grubą ni-

cią, może nawet oznaka lenistwa, bo nie chciano zacząć planować bez-

piecznej przyszłości? Tego się raczej nie dowiemy, ale jeśli będziemy dzia-

łać wspólnie, to możemy z nadzieją patrzeć w przyszłość.

EB: Serdecznie dziękuję za rozmowę.
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Kostrzyńscy seniorzy
nad morzem

Seniorzy mają ten luksus, że mogą wyjechać na wypoczynek bez 

czekania na urlop. Stąd tez 49 osób będących członkami Oddziału 

Rejonowego PZERiI z Kostrzyna, Koła nr 1 z Iwna i Koła nr 2 z Gułtów 

w tym roku po raz kolejny w dniach od 19 sierpnia do 8 września 

2021 roku wyjechali nad morze do Międzyzdrojów. Nadmorski 

Ośrodek Wczasowy „Stilo” gościł nas po raz drugi. Zdecydowała                     

o tym bliskość plaży i morza oraz bardzo dobra kuchnia. Pogoda 

nam sprzyjała, dlatego pobyt w Ośrodku przebiegał typowo wypo-

czynkowo. Większość dnia zajmowały nam spacery brzegiem morza 

oraz kąpiele w basenie. Dla uczestników przygotowano też różne 

atrakcje, takie jak przejazd  kolejką po Międzyzdrojach, przejazd do 

Świnoujścia i zwiedzanie tego pięknego nadmorskiego miasta.  

Wieczory spędzaliśmy na wspólnym biesiadowaniu przy grillu, roz-

mowach, muzyce i tańcach. Zarząd uprzyjemnił nam podróż nad 

morze kawą i ciastem, a w drodze powrotnej smacznym obiadem.            

Z żalem żegnaliśmy się z morzem, ale zrelaksowani, wypoczęci i za-

dowoleni zabraliśmy ze sobą miłe wspomnienia z tego udanego 

pobytu. Dziękujemy Urzędowi Miasta i Gminy w Kostrzynie za dota-

cję, dzięki której ten wyjazd był możliwy oraz prosimy o dalsze 

wsparcie i pamięć na przyszły rok, ponieważ celem naszych wyjaz-

dów jest nie tylko relaks i dobra zabawa, ale też integracja seniorów.

Zarząd Rejonowy PZERiI w Kostrzynie

W sobotę 25 września odbył się pierwszy Piknik Integracyjny połączo-

ny z urodzinami przedszkola. Impreza miała miejsce w przystrojonym 

balonami ogrodzie. Przy bramie wejściowej wszystkich gości witały 

Krasnoludki, zapraszające dzieci wraz z rodzicami do zajęcia miejsc 

przed przygotowaną sceną.

Kadra Bajkowej Krainy przygotowała dla swoich wychowanków 

przedstawienie pt. Czerwony Kapturek. Niespodzianka przeniosła 

wszystkich do świata baśni i fantazji. Panie wykazały się talentem ak-

torskim i otrzymały od zebranych gromkie brawa, ale największą na-

grodą był uśmiech na twarzach przedszkolaków. Na zakończenie 

przedstawienia dzieci zostały zaproszone do wspólnej zabawy przy 

muzyce, a następnie, pozostając w tanecznym klimacie, uczestniczyły 

w pokazowych zajęciach zumby. Gdy emocje opadły wszyscy mogli 

skosztować urodzinowych tortów, a także słodkości przygotowanych 

przez dzieci oraz ich rodziców. Nie zabrakło również ciepłych napo-

jów. Jednak to nie koniec atrakcji tego dnia, gdyż w dalszej części pro-

gramu odbyły się zabawy ruchowe z instruktorami Drużyny Kangura, 

w których dzieci mogły sprawdzić swoją sprawność fi zyczną. W tym 

czasie przedszkolne „ciocie” rozdawały dzieciom balony, zapraszały 

do zabaw z chustą animacyjną, puszczania baniek, a także do konku-

rencji sportowych.

Mimo jesiennej aury, wszyscy świetnie się bawili i aktywnie uczestni-

czyli w przygotowanych atrakcjach.

Piknik integracyjny
w Bajkowej Krainie

Fot. PZERiI Kostrzyn

Fot. Bajkowa Kraina
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Wieści 
z Przedszkola nr 1

W naszym przedszkolu minął już pierwszy miesiąc… Wrzesień to cudowny czas, kiedy po długich wa-

kacjach nasi kochani podopieczni wracają do przedszkola. W salach robi się gwarno i wesoło. Dla ma-

luszków wrzesień był miesiącem adaptacji. Niejednemu dzieciaczkowi łezka zakręciła się w oku z tęsk-

noty za swoimi rodzicami. Starsze dzieci wróciły do przedszkola z uśmiechem na twarzy, stęsknieni za 

swoimi kolegami i koleżankami – wiedzą, że przez najbliższe miesiące będzie czekać na nich wiele 

ciekawych dni. Wszystkie nasze grupy pełne zapału rozpoczęły kolejny rok niesamowitych przygód.

Początek września to oczywiście Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Zorganizowaliśmy wiele cieka-

wych zabaw i niespodzianek.

Pierwszego Dnia Jesieni w sali Pszczółek pojawiły się kolorowe liście przypominające nam, że zmieniła 

się pora roku. Podczas spaceru szukaliśmy oznak jesieni, a w przedszkolu rozwiązywaliśmy jesienne 

zagadki. Później przyszedł czas na Warsztaty Kulinarne, na których dzieci własnoręcznie przygotowały 

przepyszny, zdrowy sok. Podczas jego tworzenia było wiele radości, a po skończonej pracy z wielką 

ochotą skosztowaliśmy naszych wytworów. Wrzesień zakończył się szczególnym dniem dla części na-

szej grupy. Chodzi oczywiście o chłopców, którzy mieli w tym dniu swoje święto. Wszystkie dziewczyn-

ki razem z paniami wspaniale zaśpiewały chłopakom Sto lat!, złożyły życzenia i wręczyły małe upomin-

ki, dyplomy i medale.

We wrześniu świętowaliśmy także Międzynarodowy Dzień Kropki, który jako tzw. dzień specjalny funk-

cjonuje w kalendarzu od 2008 roku i jest okazją do odkrywania talentów wszelakich, budowania            

pewności siebie i pobudzania wyobraźni u dzieci. Wszystkie przedszkolaki spędziły czas na dobrej               

zabawie i chętnie uczestniczyły w proponowanych aktywnościach. Istnieje szansa, że udało nam się 

zainspirować dzieci do odkrycia swoich mocnych stron.

Czy jednak tylko te dni były szczególne? Oczywiście, że nie! W naszym przedszkolu powróciły wyczeki-

wane od dawna (a wstrzymane z powodu pandemii) wycieczki. 

24 września grupa Pszczółki i Misie pojechały do Kokoszek, gdzie zapoznały się z życiem koni. Po wyko-

naniu wszystkich czynności pielęgnacyjnych każdy mógł dosiąść konia. Po skończonej przejażdżce 

wszystkie dzieci zabrały się za czyszczenie zwierząt oraz „niespodzianek pozostawionych na placu prze-

jazdu”. Zmęczeni i bardzo głodni, nasi podopieczni udali się na poczęstunek, gdzie pałaszowali smaczne 

kiełbaski z ogniska i inne smakołyki.

Przez cały września dzieci z grup 3 i 4-let-

nich poznawały się nawzajem, integrowały 

podczas wspólnych zabaw zarówno w sali, 

jak i na placu przedszkolnym. Każdy dzień  

w przedszkolu był wesoły i ciekawy, przyno-

sił coś nowego.

Dzieci z wszystkich grup uczyły się                    

właściwych zachowań, akceptacji, tolerancji 

i empatii, rozróżniania dobra i zła. Wraz              

z wychowawcami opracowały Kodeks 

Przedszkolaka. Obiecały przestrzegać wszel-

kich zawartych umów wewnątrzgrupowych 

oraz Regulaminu korzystania z placu zabaw, 

co zostało uwiecznione na fotografi i wyko-

nanej przez ogromnego ptaka, który nadle-

ciał niespodziewanie nad nasze podwórko. 

Jak się później okazało był to dron, który 

upamiętnił zabawy dzieci.

Korzystając z przepięknej wrześniowej aury 

przedszkolaki z radością bawiły się na placu, korzystając z kolorowych sprzętów i piaskownicy. Chętnie 

też wychodziły na spacery i wycieczki. Aktywnie uczestniczyły w różnorodnych zajęciach i zabawach 

dydaktycznych, które pozwalały na zdobywanie nowych wiadomości i umiejętności. Szczególnie 

upodobały sobie zajęcia plastyczne, umuzykalniające oraz ćwiczenia gimnastyczne.

Cieszy nas bardzo, że nasi podopieczni coraz częściej sięgają po książki, oglądają i opowiadają treść na 

podstawie obrazków, chętnie też słuchają utworów literatury dziecięcej, czytanych przez nauczycielki.

Podczas różnorodnych sytuacji edukacyjnych i okolicznościowych kładziemy duży nacisk na bezpie-

czeństwo dzieci. Przedszkolaki wiedzą, jak bezpiecznie poruszać się zarówno na terenie przedszkola, 

jak i na ulicy.
Przedszkole nr 1

Fot. Przedszkole nr 1
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Kostrzyńskie
przysmaki

Smacznego!

N.M.

WEGEBURGER Z BOCZNIAKAMI
pieczywo do burgerów

sałata

pomidor

ogórek

czerwona cebula

żółty ser plastry

ketchup

jogurt

czosnek

sól

pieprz

boczniaki

2 jajka

bułka tarta

sezam

olej

PIECZONY KALAFIOR
kalafi or

czosnek

oliwa

słodka papryka (przyprawa)

ostra papryka (przyprawa)

sól

pieprz

Kalafi ora podzielić na różyczki, umyć, po-

kroić w średniej grubości plastry. Wymie-

szać w szklance lub misce oliwę z przy-

prawami (dla średniej wielkości kalafi ora: 

pół łyżeczki soli, pół łyżeczki pieprzu,                  

2 łyżeczki słodkiej papryki, łyżeczka ostrej 

papryki). Wycisnąć przez praskę ząbek 

czosnku i dodać do przypraw (można  

pominąć). Wlać do miski z kalafi orem,  

dokładnie wymieszać, by każdy plaster 

pokryty był marynatą. Przełożyć do         

naczynia żaroodpornego albo na blachę 

wyłożoną papierem do pieczenia. Piec 

30-35 minut w 200 stopniach (do zrumie-

nienia). Można podawać jako przekąskę  

z jogurtem lub sosem, albo jako część da-

nia np. z ulubioną sałatką.

Boczniaki umyć, osuszyć, większe sztuki pokroić na pół. Obsypać 

odrobiną soli, pieprzu, można dodać ulubione przyprawy –                   

np. słodką paprykę. Dwa jajka roztrzepać w miseczce, bułkę tartą 

wymieszać z sezamem. Boczniaki obtoczyć w jajku i bułce tartej             

i smażyć na patelni do zrumienienia. Oddzielić liście sałaty, umyć 

i osuszyć. Pomidora i ogórka umyć i pokroić w plastry. Cebulę 

obrać i pokroić w plastry. Pieczywo do burgerów przyrumienić              

w piekarniku zgodnie z instrukcją na opakowaniu (kilka minut). 

Jogurt wymieszać z solą, pieprzem i wyciśniętym przez praskę 

czosnkiem. Złożyć burgera zgodnie z preferencjami, np.: pieczy-

wo, sałata, boczniaki, żółty ser (najlepiej nada się typowo tostowa 

odmiana), ketchup, sos czosnkowy, pomidor, ogórek, sałata i pie-

czywo.
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- Mgr fi lologii angielskiej i niemieckiej 

udzieli korepetycji na wszystkich po-

ziomach nauczania. Możliwość zajęć 

online. Tel. 512 586 533

- Problemy z komputerem, interne-

tem, zadzwoń 605 233 576,                            

vip-tech.pl

- Sprzedam dom piętrowy 110m2, 

działka 550 m2, w centrum Kostrzyna. 

Dwa niezależne wejścia do domu.  

Tel. 503 341 087

- Do wynajęcia: dwa pokoje, kuchnia  

i łazienka, dla dwóch osób w Kostrzy-

nie. Tel. 723 969 513

- Poszukuję hydraulika do naprawy 

ogrzewania oraz naprawy pieca wę-

glowego. Tel. 793 574 943

- Kupię tanio dwa okna jednoskrzydło-

we – niegospodarcze. Tel. 793 574 943

OGŁOSZENIA DROBNE
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Strażackie
wydarzenia

Ryszard Kubiak

Prezes ZOMGZOSP RP w Kostrzynie

Fot. OSP Kostrzyn

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

Barbarze Borowiak

Skarbnikowi Gminy Kostrzyn

wyrazy szczerego współczucia oraz głębokiego żalu

z powodu śmierci

Mamy

składają

Burmistrz Gminy Kostrzyn

Szymon Matysek

Zastępca Burmistrza Gminy Kostrzyn

Waldemar Biskupski 

wraz z Pracownikami Urzędu Miejskiego w Kostrzynie

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

Barbarze Borowiak

Skarbnikowi Gminy Kostrzyn

wyrazy szczerego współczucia oraz głębokiego żalu

z powodu śmierci

Mamy

składa

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn

Grzegorz Banaszak

wraz z Radnymi Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn

2 września – OSP Gułtowy: pomoc policji w otwarciu mieszkania 

w Drzązgowie, usuwanie gniazda owadów błonkoskrzydłych         

w Gułtowach.

5 września – OSP Brzeźno, OSP Gułtowy, OSP Kostrzyn: zabezpie-

czenie biegu IX Kurdeszowej (Za)Dyszki w Wiktorowie.

6 września – OSP Kostrzyn: usuwanie gniazda owadów błonko-

skrzydłych w Kostrzynie; OSP Gułtowy: usuwanie gniazda                   

owadów błonkoskrzydłych w Gułtowach.

9 września – OSP Gułtowy: usuwanie gniazda owadów błonko-

skrzydłych w Gułtowach.

10 września – OSP Gułtowy: usuwanie gniazda owadów błonko-

skrzydłych w Gułtowach; OSP Kostrzyn: wezwanie do zwarcia, 

iskrzenia na słupie energetycznym przy ul. 3 Maja w Kostrzynie. 

Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarze-

nia do momentu przybycia Pogotowia Energetycznego.

18 września – OSP Kostrzyn: wezwanie do zadymienia w budynku 

mieszkalnym przy ul. Słowackiego w Kostrzynie. W wyniku zdarze-

nia poszkodowane zostały dwie osoby. Przybyły na miejsce Zespół 

Ratownictwa Medycznego rozpoznał zgon u jednej z osób poszko-

dowanych. Druga osoba została przetransportowana do szpitala.  

W działaniach udział brały dwa zastępy OSP Kostrzyn, dwa zastępy 

JRG3 Poznań, Ofi cer Operacyjny Komendy Miejskiej Państwowej 

Straży Pożarnej, Policja oraz Zespół Ratownictwa Medycznego.

19 września – OSP Brzeźno, OSP Gułtowy, OSP Kostrzyn: uczest-

nictwo w uroczystości patriotycznej w Janowie.

21 września – OSP Kostrzyn: zabezpieczenie miejsca kolizji               

drogowej na trasie S5 w kierunku Poznania, neutralizacja płynów 

eksploatacyjnych. Kierujący samochodem dostawczym z lawetą 

stracił panowanie nad pojazdem i auto przewróciło się na bok.              

W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń.

24 września – OSP Kostrzyn: neutralizacja plamy ropopochodnej 

na trasie S5 w kierunku Gniezna.

26 września – OSP Kostrzyn: zabezpieczenie festynu organizo-

wanego przez parafi ę pw. bł. Jolanty w Kostrzynie. Obecni rów-

nież byliśmy w punkcie szczepień; gaszenie pożaru sterty śmieci 

w Kostrzynie przy ul. Św. Walentego; usunięcie gniazda owadów 

błonkoskrzydłych w Paczkowie.

24 września – w kościele farnym               

pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Kostrzy-

nie, sakramentalne „TAK” wypowie-

dzieli sobie Aleksandra Hennig i druh 

Piotr Sokołowski z OSP Kostrzyn. Stra-

żacy z Ochotniczej Straży Pożarnej      

w Kostrzynie zapewnili szczególną 

oprawę uroczystości. Po zakończonej 

mszy św. przy wyjściu z kościoła 

utworzyli szpaler – trzymając uniesio-

ne toporki, pod którymi przeszła            

Młoda Para. Do sali weselnej Nowo-

żeńcy przewiezieni zostali wozem  

bojowym. Oli i Piotrkowi na nowej 

drodze życia życzymy powodzenia              

w realizacji wspólnie obranych celów 

i marzeń, abyście razem przeszli przez 

życie z uśmiechem na twarzy, zrozu-

mieniem i szacunkiem dla siebie. Ży-

czą druhny i druhowie z Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Kostrzynie.
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Z kroniki
policyjnej

Barbarze Borowiak

Skarbnikowi Gminy Kostrzyn

wyrazy szczerego współczucia i smutku

z powodu śmierci

Mamy

składa

Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kostrzynie

Małgorzata Kemnitz

wraz z Pracownikami Biblioteki

Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy łączyli się 

z nami w smutku i żalu, biorąc udział w ostatnim pożegna-

niu zmarłej 3.10.2021 roku

Ś.P.

Ireny Prusak

Za tak liczne przybycie, udział we mszy świętej, za ofi aro-

wane komunie święte, intencje mszalne, złożone kwiaty, 

pamięć, a także za słowa wsparcia w trudnych dla Nas 

chwilach

„Bóg zapłać”

Córka Barbara Borowiak z rodziną

Nieprawidłowe wskazania drogomierza.

2 października w Kostrzynie przy ul. Mickiewicz funkcjonariusze Wydziału Ruchu 

Drogowego KMP w Poznaniu kontrolowali ruch ze szczególnym zwróceniem uwa-

gi na kierowców przekraczających prędkość. Uwagę patrolu zwrócił jednak kieru-

jący samochodem marki Citroen, który prowadził pojazd bez zapiętych pasów 

bezpieczeństwa. Policjanci zatrzymali pojazd do kontroli, a w trakcie czynności po 

odczytaniu wskazania drogomierza okazało się, że wskazuje on kilka tysięcy             

kilometrów mniej niż miał podczas ubiegłorocznego przeglądu. Pojazd został              

zatrzymany, a w sprawie wszczęto śledztwo, mające na celu wyjaśnienie nieprawi-

dłowości. Kierujący – mieszkaniec Kostrzyna – został ukarany mandatem karnym 

za prowadzenie pojazdu bez zapiętych pasów bezpieczeństwa.

Kradzież prądu.

Dwoje mieszkańców Drzązgowa zatrzymanych zostało na gorącym uczynku kra-

dzieży energii elektrycznej. Mieszkańcy pomimo zdemontowanych liczników                       

i nieważnej umowy na dostarczanie energii przerobili instalację elektryczną, która 

doprowadzała prąd do mieszkań. Do zatrzymania doszło 2 września. W czynno-

ściach uczestniczyli także pracownicy Enea.

Prowadził samochód pomimo sądowego zakazu.

18 września w Kostrzynie na ul. Poznańskiej zatrzymany został kierujący VW Passa-

tem. W trakcie kontroli okazało się, że mieszkaniec gminy Kostrzyn prowadzi auto 

pomimo sądowego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, wy-

danego przez SR Poznań Nowe Miasto i Wilda.

Nie żyje mężczyzna.

Ciało 62-letniego mężczyzny zostało ujawnione 18 września w jednym z mieszkań 

na ul. Słowackiego. Na miejscu prokurator przeprowadził czynności, zarządził tak-

że sekcję zwłok. Z uwagi na silne zadymienie mieszkania, prowadzone były także 

czynności z udziałem biegłego z dziedziny pożarnictwa.

Zatrzymany sprawca gróźb.

26 września zatrzymany został mieszkaniec Iwna. Mężczyzna kierował groźby ka-

ralne w stosunku do swojego sąsiada, a ponadto dokonał zniszczenia mienia na 

jego szkodę. W trakcie czynności przyznał się do stawianych zarzutów.

W związku z zakończeniem z dniem      

3 października 2021 roku służby w Ko-

misariacie Policji w Kostrzynie, gdzie 

po przesłużeniu prawie 18 lat na      

własną prośbę zostałem przeniesiony 

do pełnienia dalszej służby w innej 

jednostce policji podległej Komen-

dantowi Miejskiemu Policji w Pozna-

niu, pragnę podziękować koleżankom 

i kolegom, z którymi miałem przyjem-

ność pracować za niesamowitą                     

i wszech panującą atmosferę, której 

miałem okazję doświadczać z każdym 

dniem, przychodząc do fi rmy. Dzięku-

ję Komendantowi, Kierownikowi           

za możliwość wykazania się oraz            

za wsparcie. Mieszkańcom Kostrzyna     

i gminy życzę zdrowia i bezpieczeń-

stwa, mając nadzieję, że nasza znajo-

mość nie skończy się właśnie w dniu     

3 października, a nasze drogi jeszcze 

się spotkają.
asp.sztab. Piotr Kubicz
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Kronika
sportowa

Dziki Bieg w Skałowie!
W sobotnie, słoneczne przedpołudnie 2 października w Skałowie 

odbył się Dziki Bieg w Lesie przez przeszkody, organizowany 

przez Stowarzyszenie ATV Kostrzyn. W wydarzeniu wzięło udział 

117 uczestników. Bieg polegał na przyjacielskiej rywalizacji w le-

śnym terenie, na dystansie 4 kilometrów. Członkowie stowarzy-

szenia przygotowali dla śmiałków wiele różnorodnych przeszkód 

takich jak: skok przez blokadę z opon, czołganie się pod maszyną 

budowlaną, czołganie żołnierskie pod metalową siatką, skok do 

zbiornika wody lub przełęcz przez rów wypełniony po pas wodą!

Najlepszym uczestnikiem biegu w klasyfi kacji generalnej okazał 

się Dariusz Dukiewicz z czasem fi nalnym 0:21:27, natomiast zwy-

ciężczynią w kategorii kobiet została Żaneta Obara z czasem 

0:28:07. Zawody przebiegły bez żadnych niebezpiecznych incy-

dentów medycznych, zdrowie dopisało wszystkim uczestnikom!

Organizatorami wydarzenia było Stowarzyszenie ATV Kostrzyn 

oraz Sołectwa: Iwno, Skałowo, Wiktorowo i Sanniki wraz z Gminą 

Kostrzyn.

Podziękowania za pomoc w organizacji wydarzenia dla druhów 

Ochotniczych Straży Pożarnych z naszej gminy oraz Młodzieżo-

wej Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn. Zwycięzcom w swych katego-

riach oraz pozostałym zawodnikom serdecznie gratulujemy!

Patryk Lipiecki

Walka Kostrzyn kończy sezon z sukcesem!
W Krzywiniu odbyła się fi nałowa, 12. edycja Solid MTB Maraton. 

Zawodnicy mieli ostatnią szansę na poprawę swoich pozycji          

w klasyfi kacji generalnej cyklu. Skrzętnie wykorzystali to nasi za-

wodnicy, którzy zmagania zakończyli na czołowych pozycjach. Na 

starcie stanęła piątka Walkowiczów: Mikołaj Mrugas, Adam Wi-

śniewski, Marcin Burchacki, Jeremiasz Wojciak oraz Michał Wawer.

Dystans Mega należał do Marcina, który zwyciężył w klasyfi kacji 

open z dużą przewagą nad fi niszującym Michałem na drugiej po-

zycji, dające im pierwsze pozycje w kategorii wiekowej. Na                    

24. miejscu open i 6. w kategorii linię mety przejechał Adam.               

Mikołaj ukończył zmagania na 46. pozycji open i 8. w kategorii. 

Panowie z dystansu Mega zasługują na wielkie brawa, ponieważ 

tegoroczna edycja została przez nich zdominowana, o czym 

świadczy klasyfi kacja końcowa. Na 6 dekorowanych zawodników 

zajęli 4 lokaty. Marcin wygrał kategorię, Michał sklasyfi kowany zo-

stał na 4. miejscu, a kolejno na 5. i 6. miejscu Mikołaj z Adamem.

Poza kategorią wiekową sukcesy były także w klasyfi kacji general-

nej open. Marcin stanął na drugim stopniu podium, natomiast 

Michał był 5. Z kolei Jeremiasz zawody w Krzywiniu zaliczy do bar-

dzo udanych, ponieważ zajął najwyższą lokatę w sezonie. Linie 

mety przekroczył na 14. miejscu open i 5. w kategorii wiekowej. 

Finalnie Jeremiasz został sklasyfi kowany jako 6. zawodnik całego 

cyklu w swojej kategorii.

Na uwagę zasługuję też fakt, iż drużynowo Walka Kostrzyn została 

sklasyfi kowana jako 5. drużyna całego cyklu.

Wielkie brawa i gratulacje dla całej piątki. Można bez obaw po-

wiedzieć że gmina ma czołowych zawodników w Wielkopolsce            

w maratonach MTB!
Arkadiusz Adamski

Fot. ATV Kostrzyn

Fot. A. Adamski
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Fot. A. Basińska

Karate Team Shotokan RAVEN znów na macie
5 września 2021 roku w Brodnicy odbył się III Puchar Polski UWK.      

W ocenie trenerów poziom zawodów stał na bardzo wysokim po-

ziomie. Nie zabrakło zaciętych, emocjonujących i efektownych walk. 

Zawodnicy już od 7 roku życia rywalizowali w czterech konkuren-

cjach indywidualnych: kata indywidualne (konkurencja techniczna: 

układ technik), kumite indywidualne (walka sportowa), kobudo 

układy z różnymi rodzajami broni, combat karate (walki w pełnym 

kontakcie) oraz w kumite drużynowe rotation (bardzo ciekawa dy-

namiczna i najbardziej emocjonująca odmiana walki sportowej) 

oraz kata drużynowym (wykonanie układu przez trzech zawodni-

ków, liczy się zgranie zespołu, oraz pokaz techniki).

Nasi sportowcy w bardzo dobrym stylu toczyli swoje pojedynki pre-

zentując szereg trudnych technik. Opanowanie i dobre prowadze-

nie walki zaprocentowały zdobyczami medalowymi:  Marika Basiń-

ska – złoto kumite indywidualne, Gabriel Cholewa – złoto kumite 

indywidualne, Stanisław Wlaszczyk – brąz kumite indywidualne 

oraz brąz kumite drużynowe, Maciej Piekarski – złoto kumite indywi-

dualne oraz brąz kumite drużynowe. Igor Dopierała oraz Julia                 

Piekarska tym razem poza podium.

Wszystkim serdecznie gratulujemy. Kierownikiem grupy był świeżo 

upieczony instruktor Maciej Piekarski, który również wystąpił w roli 

zawodnika. Był to ostatni sprawdzian przed główną imprezą dla na-

szych zawodników.
Anna Basińska

Mistrzowie świata z Kostrzyna
W dniach 23-26 września odbyły się Mistrzostwa Świata Karate 

WUKF 2021, w samym sercu Transylwanii, w rumuńskim mieście Cluj 

Napoca. Brało w nich udział 1370 zawodników z 39 państw z całego 

świata. Dzięki uprzejmości i wsparciu fi nansowym Władz Gminy Ko-

strzyn i Burmistrza Szymona Matyska, barwy polskie mogli repre-

zentować również młodzi mieszkańcy naszej gminy – Marika Basiń-

ska i Igor Dopierała. Obydwoje trenują w Kostrzyńskim Klubie –            

Karate Team Shotokan RAVEN.

Po ciężkich i zaciętych walkach na rumuńskich matach, cały team 

pokazał się ze znakomitej strony, przywożąc z zawodów worek me-

dali: Marika Basińska – złoto w Kumite indywidualnym Shibu Nihon, 

oraz srebro w Kumite drużynowym Rotation Shibu Nihon, Gabriel 

Cholewa – złoto w Kumite indywidualnym Shibu Nihon, Oliwia Sur-

dyk – srebro w kumite indywidualnym, brąz w kumite drużynowym 

rotation oraz brąz w kumite drużynowym shobu Sanbon Kadetek, 

Igor Dopierała – brąz w Kumite indywidualnym Shibu Nihon, Maciej 

Piekarski – brąz w Kumite indywidualnym, Julia Piekarska – brąz         

w Kumite drużynowym Kadetek, Aleksandra Zgórecka – brąz w ku-

mite drużynowym rotation, oraz brąz w kumite drużynowym Shobu 

Sanbon Seniorek.

Rodzice zawodników pragną podziękować trenerom: Aleksandrze 

Zgóreckiej, Jackowi Krukowi oraz Albertowi Ciesielskiemu, trenero-

wi i przyjacielowi klubowemu z Grodziska Mazowieckiego, za przy-

gotowanie karateków do zawodów.
Anna Basińska

Mistrzostwa Tenisa Stołowego
13 września 2021 roku w sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1           

w Kostrzynie odbyły się VI Mistrzostwa Tenisa Stołowego o Puchar 

Prezesa Klubu Sportowego „Sokoły” Kostrzyn. Organizatorami za-

wodów byli: KS „Sokoły” Kostrzyn, Gmina Kostrzyn oraz wyżej wy-

mieniona szkoła. Do rywalizacji przystąpiło 20 zawodników podzie-

lonych na dwie kategorie wiekowe. Najlepsi zawodnicy otrzymali 

medale i  nagrody rzeczowe, a zwycięzcy dodatkowo puchar.

Wyniki: Grupa rocznik 2009 i mł. (14 zawodników): I m. Karol Skikie-

wicz – SP Czerlejno, II m. Filip Rakszawski – SP1 Kostrzyn, III m. Mar-

cel Zenel – SP1 Kostrzyn. Grupa rocznik 2006-2008 (6 zawodników): 

I m. Dorian Czubala – SP1 Kostrzyn, II m. Jakub Czajka – SP1 Ko-

strzyn, III m. Jakub Adamski – SP1 Kostrzyn.
Piotr Smoliński

Fot. P. Smoliński

Fot. A. Basińska
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Mistrzostwa w Warcabach
W poniedziałek 4 października 2021 roku w Szkole Podstawowej nr 1 

w Kostrzynie odbyły się Mistrzostwa Gminy Szkół Podstawowych      

w Warcabach. Do rywalizacji przystąpiło 23 zawodników podzielo-

nych na cztery kategorie ze względu na płeć i wiek. Stawką w grze 

były medale oraz awans pierwszych czterech zawodników do mi-

strzostw powiatu. Organizatorem turnieju była Gmina Kostrzyn i wy-

żej wymieniona Szkoła. Wyniki przedstawiają się następująco:

Dziewczęta rocz. 2009 i młodsze (3 zawodniczki): I m. Zofi a Skubiszak 

(SP 1 Kostrzyn), II m. Weronika Głuchowska (SP 1 Kostrzyn), III m. 

Hanna Jankowska (SP 1 Kostrzyn). Dziewczęta rocz. 2007-2008 (6 za-

wodniczek): I m. Wiktoria Pawłowska (SP 1 Kostrzyn), II m. Daria Igna-

szewska (SP Czerlejno), III m. Nikola Janikowska (SP Czerlejno), IV m. 

Weronika Ochowiak (SP Czerlejno). Chłopcy rocz. 2009 i młodsi           

(8 zawodników): I m. Szymon Ignaszewski (SP Czerlejno), II m. Marcel 

Przybylski (SP 1 Kostrzyn), III m. Fryderyk Jurek (SP 1 Kostrzyn), IV m. 

Dominik Kuźniarek (SP Brzeźno). Chłopcy rocz. 2007-2008 (6 zawod-

ników): I m. Jakub Pieczeniak (SP 1 Kostrzyn), II m. Aleksander Rak-

szawski (SP 1 Kostrzyn), III m. Bartosz Włodarz (SP Czerlejno), IV m. 

Wiktor Dziublewski (SP Czerlejno).

W tym samym dniu odbył się również pojedynek między SP 1 Ko-

strzyn i SP Czerlejno w szachach  drużynowych (rocz. 2007-2008),      

w ramach eliminacji do mistrzostw powiatu. Szkoła z Kostrzyna           

(J. Pieczeniak, A. Rakszawski, E. Marcinial, D. Podolecka) pokonała 

przeciwników z Czerlejna (B. Włodarz, N. Janikowska, D. Ignaszew-

ska, vacat) w stosunku 3-1.
Piotr Smoliński

Mistrzostwa gminy w lekkoatletyce
28 września 2021 roku, na stadionie lekkoatletycznym przy Szkole 

Podstawowej nr 2 w Kostrzynie odbyły się Mistrzostwa Gminy w Lek-

koatletyce. W zawodach wzięli udział uczniowie szkół podstawo-

wych: z Czerlejna, Gułtów, Brzeźna oraz Kostrzyna (SP nr 1 oraz SP     

nr 2). Organizatorami zawodów był UKS Olimp Kostrzyn, Szkoła Pod-

stawowa nr 2 w Kostrzynie oraz Gmina Kostrzyn. Celem zawodów, 

prowadzonych przez Mieczysławę Zwierz z ramienia UKS Olimp, 

było umożliwienie sprawdzenia własnych umiejętności podczas ry-

walizacji sportowej. W zawodach brało udział 108 uczniów z Gminy, 

w trzech kategoriach wiekowych: z rocznika 2011 i młodsze                     

(29 uczestników), z rocznika 2009-2010 (40 uczestników) oraz z rocz-

nika 2008-2007 (39 uczestników). Uczniowie mogli się sprawdzić       

w trzech konkurencjach: w technicznej – skok w dal – i dwóch kon-

kurencjach biegowych: 60 m i 400 m lub 600 m w kategorii dziew-

cząt i chłopców. Najstarsi uczestnicy (z rocznika 2008-2007) rywali-

zowali w czterech konkurencjach: w dwóch technicznych – skok         

w dal i pchnięcie kulą oraz dwóch konkurencjach biegowych: 60 m 

oraz 800 m (dziewczęta) i 1000 m (chłopcy). Każdy uczestnik otrzy-

mał pamiątkę ufundowaną przez Urząd Miejski w Kostrzynie. Meda-

le dla pierwszych trzech zawodników w każdej konkurencji i katego-

rii wręczył Zastępca Burmistrza Waldemar Biskupski.

Na zakończenie zawodów prezes UKS Olimp Renata Lepczyk podzię-

kowała za wsparcie i udział w zawodach oraz poinformowała, że         

w roku bieżącym Uczniowski Klub Sportowy Olimp otrzymał dofi -

nansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego                

i Sportu w ramach Rządowego Programu „KLUB” 2021. Dofi nansowa-

nie zostało zgodnie z umową przeznaczone na zakup sprzętu spor-

towego i prowadzenie zajęć szkoleniowych w dwóch sekcjach –     

lekkoatletyki (trener Mieczysława Zwierz) oraz tańca sportowego 

(instruktor Patrycja Tojek). Wartość dofi nansowania wynosi 15 000 zł. 

W dodatkowych zajęciach sportowych z lekkoatletyki uczestniczy 

16 uczniów, natomiast z tańca sportowego – 27 dziewcząt.

Gratulujemy osiągnięcia bardzo dobrych wyników sportowych        

zawodnikom, trenerom i rodzicom oraz składamy serdeczne podzię-

kowania za wsparcie i pomoc w organizacji zawodów: Urzędowi 

Miejskiemu oraz Dyrekcji, pracownikom i uczniom Szkoły Podstawo-

wej nr 2 im. Rady Europy w Kostrzynie.
Zarząd UKS Olimp

Fot. SP Czerlejno

Fot. UKS Olimp
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