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Słowem
wstępu

Fot. C. Szczepanik

Natalia Majchrzak

Redaktor naczelna

770 – ofi cjalnie można już powiedzieć, że dokładnie tyle lat ma Kostrzyn 

jako miasto. Dokładnie 11 listopada 1251 roku Przemysł I ulokował Ko-

strzyn na prawie niemieckim, dzięki czemu dziś możemy z dumą oznajmić, 

że mieszkamy w mieście o wielowiekowej tradycji. Patrząc jednak na ten 

temat od nieco innej strony – 770 lat wydaje się tak długim czasem, że fakt 

historyczny nadania praw wydaje się czystą abstrakcją. Zwłaszcza, że jeśli 

patrząc na oś czasu – było to na wiele lat przed wydaniem Boskiej Komedii, 

odkryciem Ameryki przez Krzysztofa Kolumba, „wynalezieniem” druku 

przez Jana Gutenberga, bitwą pod Grunwaldem czy wystąpieniem Marci-

na Lutra. A te wszystkie wydarzenia, dobrane bez związku, przypadkowo, 

już same w sobie wydają się czasem tak samo nierealne z dzisiejszej per-

spektywy, jak przygody rycerza Kostro. O wszystkim tym możemy przeczy-

tać jedynie w starych dokumentach – a jednak nie poddajemy tych wyda-

rzeń w wątpliwość. Dlaczego? Wydaje się, że przyczyną jest poczucie więzi, 

jakie panuje w naszej małej, kostrzyńskiej ojczyźnie. Wszyscy czujemy się 

kostrzyniakami, bez względu na to, czy mieszkamy tu 5, 10, 30 lat – czy całe 

życie. Łączy nas właśnie historia, z którą się utożsamiamy, o której słyszymy 

przy każdej rocznicy, która zbiera nas na marszach, obchodach, mszach, 

która w końcu daje nam świadomość, że to, co nasze, jest tak stare, że nikt 

nie ma prawa nam tego odebrać.

Myślę, że to mechanizm, który działa nie tylko lokalnie. W końcu listopad 

rocznicami i obchodami stoi. Pamięć i więź to dwa niesamowicie silne 

czynniki, które łączą nas nawet wtedy, kiedy wszystko inne dzieli. Celebruj-

my je w sposób godny: dla nas samych, dla tych, którzy celebrowali je 

przed nami, dla tych, którzy przyjdą po nas i w końcu dla tych, dzięki któ-

rym mamy dzisiaj co świętować.

Kostrzyn, w tym roku obchodzi trzy rocznice, tak ważne dla nasz wszyst-

kich. Odzyskanie niepodległości, o którym nikomu nie trzeba przypomi-

nać. 770-lecie nadania praw miejskich, o którym nieco już wspomniałam 

powyżej. I w końcu – sto lat kostrzyńskiego przedszkola, które rozpoczęło 

swoją działalność jako ochronka dla dzieci, a które dziś wychowuje kolejne 

pokolenia mieszkańców. Sama doskonale pamiętam swoją przygodę                     

w murach dzisiejszego Przedszkola nr 1. Rywalizację o najlepiej narysowa-

ne litery i cyfry, kłótnie przy huśtawkach o to, kto kolejny na niej zasiądzie. 

Śmiech, zabawę. I oczywiście pierwsze kroki w świecie wiedzy. Praca, którą 

wykonują nauczycielki w przedszkolu, pozwala dzieciom bez strachu roz-

począć naukę, poznać swoje pierwsze pasje, bezpiecznie spędzać dnie na 

zabawie. Nie ulega wątpliwości, że jest to praca cenna. 100-lecie przed-

szkola to więc święto nie tylko samej instytucji, ale każdego z nas, kto miał 

przyjemność zetknąć się z edukacją przedszkolną i wynieść z niej radosne 

wspomnienia.
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Kostrzyńskie 
aktualności

Fot. Archiwum Izby Muzealnej

Historyczna wycieczka uczniów ze szkoły w Gułtowach
We wtorek 26 października odbyli interesującą wycieczkę po Kostrzynie uczniowie klasy VII 

ze Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Gułtowach. Młodzi miłośnicy regionu zwie-

dzili Park Miejski, stary młyn przy ul. Dworcowej, Rynek, czy Bibliotekę Publiczną Miasta                       

i Gminy Kostrzyn wraz z Izbą Muzealną, po której oprowadzał ich kustosz Kazimierz Matysek. 

Podziwiali w niej m.in. sztandar drużyny skautów „Kościuszko” z Kostrzyna, ofi arowany przez 

hrabiostwo Bnińskich z Gułtów w 1918 roku.

Jeszcze jedna ofi ara II wojny światowej
Opłacił się wysiłek Dominikowi Rozwadowskiemu z Kostrzyna, pasjonatowi rodzinnej histo-

rii. Wiadomym było, że brat jego dziadka Stanisław Rozwadowski zginął w latach ostatniej 

wojny, ale nikt nie wiedział, gdzie i kiedy. Poszukiwania świadków lub dokumentów                                  

w Kostrzynie i Środzie nie dawały rezultatów. Dopiero uparte poszukiwania w Instytucie               

Pamięci Narodowej w Poznaniu ujawniły prawdę. Okazało się, że na Stanisławie Rozwadow-

skim, ur. w 1912 roku w Kostrzynie, za próbę ucieczki z więzienia przy ul. Młyńskiej w Pozna-

niu 18 marca 1941 roku wykonano wyrok śmierci decyzją niemieckiego Sondergerich Posen.

Pouczająca lekcja patriotyzmu na cmentarzu parafi alnym
Pod opieką Elżbiety Grzelak spore grono uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 odbyło                     

pouczający spacer po starej części kostrzyńskiego cmentarza. Wraz z przewodnikiem Kazi-

mierzem Matyskiem odwiedzili groby i grobowce związanych z historią Kostrzyna postaci, 

między innymi Antoniego Markiewicza, założyciela fabryki pierników i makaronu, doktora 

Marcelego Kube, Piotra Świerkowskiego, działacza niepodległościowego, obrońcy języka 

polskiego w okresie zaborów Ludwika Miklaszewskiego, burmistrza Kostrzyna w 1919 roku                 

i posła do Sejmu w 1928 roku, Józefa Mąkowskiego, aptekarza i patriotę polskiego, założycie-

la OSP, a także powstańców z 1863 roku oraz powstania wielkopolskiego. Na każdym                       

z 20 nagrobków zapalono znicze pamięci. Na kolejne spotkanie umówiono się w Izbie Muze-

alnej w gmachu Biblioteki Publicznej.

Paradny przemarsz „Wszystkich świętych” przez miasto
Z inicjatywy duchowieństwa i przy współpracy wiernych z obydwu parafi i kostrzyńskich:    

pw. św. Piotra i Pawła oraz pw. bł. Jolanty, w niedzielę 31 października po wieczornej mszy św. 

wyruszył sprzed kościoła farnego tradycyjny już korowód dzieci przebranych za świętych. 

Zabezpieczany przez policję i straż pożarną korowód, ul. Średzką przez Rynek i ul. Poznańską 

szedł wolno z lampionami w ręku, podziwiany przez widzów, by dotrzeć do sali widowisko-

wej „Kostrzynianka”. Tutaj rozpoczęła się wesoła zabawa ze słodkim poczęstunkiem. Radość 

młodych podzielali księża proboszczowie naszych parafi i, wikariusz oraz burmistrzowie                        

i opiekunowie dziatwy. 

Także w parafi i pw. NMP Wniebowziętej w Czerlejnie liczne grono dzieci przebranych za wy-

branych przez siebie świętych w towarzystwie rodziców w niedzielę 31 października br. świę-

towanie rozpoczęło modlitwą w kościele, po czym przemaszerowało na cmentarz, modląc 

się tam za zmarłych i powróciło na plebanię, gdzie ks. proboszcz Tomasz Kozica obiecał nie-

spodziankę – jak się okazało pyszne słodkości i wspólną, wesołą zabawę.
Kazimierz Matysek

Gra terenowa „Zapomniani”
30 października w parafi i pw. bł. Jolanty w Kostrzynie odbył się konkurs terenowy „Zapo-

mniani”. Do zadań drużyn, poruszających się specjalnie wytyczonymi trasami, należało roz-

wiązanie zagadek, nawiązujących do historii naszego miasta. Celem gry, oprócz rzecz jasna 

świetnej zabawy, było przede wszystkim pogłębienie wiedzy mieszkańców na temat dawne-

go Kostrzyna i losów jego zapomnianych przodków. Taka forma nauki poprzez zabawę spo-

tkała się z dużym zainteresowaniem ze strony zarówno młodzieży, jak i dorosłych. W konkur-

sie udział wzięło ponad 50 uczestników, a zwycięskie drużyny otrzymały nagrody w postaci 

wejściówek do LasterTag w Poznaniu. Gratulujemy i z niecierpliwością wyczekujemy kolejnej 

edycji tego pomysłowego przedsięwzięcia.
Ewelina Bulewicz

Fot. M. Plucinski

Fot. E. Kozińska

Fot. Archiwum Izby Muzealnej

Fot. Archiwum Izby Muzealnej
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Wiadomości  
gminne

Fot. M. Matuszewski

Narodowe Święto Niepodległości
11 listopada w Narodowe Święto Niepodległości,                

a dla Kostrzyna dodatkowo w 770. rocznicę nada-

nia praw miejskich władze samorządowe, poczty 

sztandarowe, druhowie OSP, harcerze, harcerki 

oraz mieszkańcy gminy wzięli udział w mszy świę-

tej w intencji ojczyzny, która odbyła się w kościele 

św. App. Piotra i Pawła w Kostrzynie.

Następnie zebrani udali się z kościoła na kostrzyń-

ski Rynek, gdzie złożono wiązanki kwiatów pod Po-

mnikiem Walki i Męczeństwa oraz odśpiewano 

hymn państwowy. Pochód dalej udał się do hali 

sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ko-

strzynie, gdzie odbyła się wspólna uroczysta Sesja 

Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn oraz Młodzieżowej 

Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn, podczas której 

Radni podjęli uchwały w sprawie ustanowienia 

roku 2022 – „Rokiem Generała Ignacego Prądzyń-

skiego na terenie Gminy Kostrzyn”, a Młodzieżowi 

Radni w sprawie konkursu na maskotkę Gminy Ko-

strzyn.

Zebrani wysłuchali okolicznościowych przemó-

wień Przewodniczącego Rady Grzegorza Banasza-

ka i Burmistrza Gminy Kostrzyn Szymona Matyska. 

Wręczono nagrodę Gminy Kostrzyn – Statuetkę Ry-

cerza Kostro – Radosławowi Dogońskiemu. Opinie 

kapituły przedstawił jej przewodniczący, Zastępca 

Burmistrza Waldemar Biskupski. Laureat jest wete-

rynarzem zajmującym się zwierzętami z terenu 

gminy Kostrzyn oraz tymi, które są podopiecznymi 

Schroniska dla Zwierząt w Skałowie. Po wręczeniu 

nagrody głos zabrał laureat, który złożył podzięko-

wania dla Burmistrza, swoich współpracowników 

oraz mieszkańców gminy. Po zakończeniu sesji od-

był się koncert Poznańskiego Chóru Chłopięcego, 

który uświetnił uroczystość odśpiewaniem trzech 

bloków muzycznych zawierających zarówno pieśni 

patriotyczne, jak i muzykę popularną.
Agata Bilska
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Fot. Ł. Szał

Fot. UM Kostrzyn

Ulica Sobieskiego z nową nakładką asfaltową
Na ulicy Sobieskiego w Kostrzynie mają miejsce ostatnie prace 

zwią zane z poprawą nawierzchni. Cała droga ma utwardzenie                

w postaci nakładki asfaltowej. Zamontowane zostaną jeszcze pro-

gi zwalniające. Inwestycję realizuje fi rma ZRW Kubiaczyk z siedzi-

bą w Kokoszkach, gm. Nekla.
UM Kostrzyn

Rusza budowa ścieżki pieszo-rowerowej 
W najbliższych dniach rusza budowa ścieżki pieszo-rowerowej              

łączącej ulicę Estkowskiego z ulicą Stawną i dalej ulicą Średzką. To 

kontynuacja realizowanej wcześniej inwestycji, która ma na celu 

budowę infrastruktury przy cieku Strumień. Miejsce to w najbliż-

szych latach zostanie całkowicie zrewitalizowane i powstaną tam 

tereny rekreacyjne.

Zadanie „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Kostrzynie łączą-

cego dwie drogi powiatowe jako wsparcie transportu miejskiego 

oraz dojazdu do węzłów przesiadkowych PKP i KKP” otrzymało 

dofi nansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegro-

wanych Inwestycji Terytorialnych. Kwota dofi nansowania to                  

370 tysięcy złotych. Wartość całego zadania ma wynieść 484 ty-

sięcy złotych. Ścieżka będzie gotowa wiosną przyszłego roku. In-

westycję zrealizuje fi rma ZRW Kubiaczyk z siedzibą w Kokoszkach, 

gm. Nekla, która w przetargu nieograniczonym złożyła najko-

rzystniejszą ofertę.

Ponadto na ukończeniu są prace projektowe związane z rewitali-

zacją i odtworzeniem jeszcze dwóch zbiorników wodnych, budo-

wą ścieżki pieszo-rowerowej od ulicy Średzkiej wraz z przebudo-

wą całej ulicy Estkowskiego. Pełna dokumentacja powinna być 

gotowa z końcem tego roku. 
UM Kostrzyn

Ostatni etap modernizacji Gnieźnieńskiej w Iwnie
Ruszyły prace związane z ostatnim etapem modernizacji ulicy 

Gnieźnieńskiej w Iwnie. Powstanie chodnik do cmentarza, nowa 

zatoka autobusowa i wykonana zostanie nowa nawierzchnia do 

drogi serwisowej. Inwestycja realizowana z wniosku Radnego 

Szymona Nadolnego.

Zadanie współfi nansowane z Rządowego Funduszu Dróg Samo-

rządowych w maksymalnej wysokości 50%. Wartość zadania to                

1 157 000 złotych.
UM Kostrzyn

Nowa droga w gminie
W Glince Szlacheckiej położono nową nakładkę. Zadanie                                

pt. „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – droga 

gminna Brzeźno-Siedleczek-Siedlec, droga gminna w Glince Szla-

checkiej” wykonane zostało przez Zakład Drogowo-Transportowy 

Sławomira Begiera. Inwestycja współfi nansowana ze środków 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego                           

w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych a jej koszt to 

552 000 zł.
UM Kostrzyn

Fot. Ł. Szał

Fot. UM Kostrzyn
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Rewitalizacja terenu przy stawie w Gułtowach
Po odświeżeniu lustra wody na stawie przyszedł czas na kolejny 

etap rewitalizacji terenów w centrum Gułtów. Z inicjatywy Radne-

go Marka Kowalskiego powstaną ścieżka, oświetlenie i ławki.               

Powstaje kolejny piękny punkt na mapie naszej gminy.
UM Kostrzyn

  

Rewitalizacja terenu na granicy Glinki i Kostrzyna
Teren na rozwidleniu ulic Słowackiego i Gruntowej został zrekul-

tywowany. Trawę posiano. W przyszłym roku nasadzenia zieleni, 

montaż ławek oraz oświetlenia i budowa placu zabaw! Projekt 

realizowany jest z inicjatywy Radnych Arkadiusza Bilskiego oraz 

Szymona Frąckowiaka.
UM Kostrzyn

Powołano Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Kostrzyńskiej!
We wtorek 26 października w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego                   

w Kostrzynie ponad 40 osób zgromadziło się, by powołać Towa-

rzystwo Miłośników Ziemi Kostrzyńskiej. Rok powołania Towarzy-

stwa nie jest przypadkowy, bowiem Kostrzyn obchodzi                                   

770. nadania praw miejskich. Towarzystwo Miłośników Ziemi             

Kostrzyńskiej będzie dbać o dobre imię miasta i gminy oraz o roz-

wój i propagowanie lokalnej kultury, tradycji i historii. Założycie-

lami Towarzystwa jest wielu miłośników historii, kultury, społecz-

ników oraz przedsiębiorców. W skład zarządu weszli: Ada Nie-

mier-Pokrop – prezes, Kazimierz Matysek – wiceprezes, Przemy-

sław Dobrogojski – wiceprezes, Barbara Jaskuła – sekretarz, Kata-

rzyna Jakubowska – skarbnik, a Komisję Rewizyjną stanowić będą 

Marek Kowalski – przewodniczący, Elżbieta Grzelak – członek, 

Maksymilian Michalak – członek.
Łukasz Szał

Posłanka Emilewicz z wizytą w Kostrzynie!
8 listopada miała miejsce wizyta posłanki Jadwigi Emilewicz, któ-

ra spotkała się z seniorami z naszej gminy. Dla seniorów była to 

okazja do zasygnalizowania swoich problemów, w tym dotyczą-

cych opieki zdrowotnej czy refundacji leków, a dla posłanki moż-

liwość do zaprezentowania rządowych programów dedykowa-

nych seniorom. W spotkaniu uczestniczyli także Burmistrz Gminy 

Kostrzyn Szymon Matysek wraz z Zastępcą Burmistrza Waldema-

rem Biskupskim i Sekretarz Agnieszką Piasecką oraz Radny Rady 

Powiatu Poznańskiego Marian Markiewicz. Pani Poseł skorzystała 

z okazji, by zjawić się z wizytą na ulicy Wiosny Ludów, która jako 

jedna z 14 ulic zostanie zmodernizowana w ramach środków                      

z Polskiego Ładu.

Gmina Kostrzyn otrzymała dofi nansowanie w wysokości                                   

9 936 188,84 zł na kompleksową budowę i modernizację sieci    

ulic. Zadanie obejmuje remonty i budowy ulic: Wiosny Ludów, 

Dunikowskiego, Orzeszkowej, Fiołkowej, Krokusowej, 3 Maja, 

Kwiatowej, Witosa, Liliowej, Chrobrego, Estkowskiego, Akacjowej, 

Rzemieślniczej, Prętkowskiego z parkingiem przy MGOK.
UM Kostrzyn

Fot. Ł. Szał

Fot. M. Kemnitz

Fot. UM Kostrzyn

Fot. UM Kostrzyn
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Dzień Edukacji Narodowej
Dobrą tradycją kostrzyńskiego samorządu stały się spotkania w przeddzień Dnia Edukacji 

Narodowej. Święto upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która zo-

stała utworzona z inicjatywy króla Stanisława II Augusta i zrealizowana przez Sejm Rozbio-

rowy w dniu 14 października 1773 roku. Dzień ten powszechnie zwany jest Dniem Na-

uczyciela. Udział w uroczystościach wzięli: Burmistrz Gminy Kostrzyn – Szymon Matysek 

wraz z  Zastępcą Waldemarem Biskupskim, Przewodniczący Rady Miejskiej – Grzegorz 

Banaszak, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Kubiak, Przewodnicząca Ko-

misji Oświaty, Kultury i Sportu – Beata Knopkiewicz wraz z Radnymi Komisji, Sekretarz 

Gminy Kostrzyn – Agnieszka Piasecka, Kierownik Wydziału Oświaty, Promocji i Sportu – 

Paulina Bankiewicz. dyrektorzy szkół podstawowych i przedszkoli z gminy Kostrzyn, dy-

rektorzy niepublicznych przedszkoli, nauczyciele, nauczyciele emeryci i  pracownicy 

oświaty oraz stypendyści wyróżnieni za osiągnięcia sportowe, naukowe i artystyczne.

Na początku uroczystości głos zabrał Burmistrz Gminy Kostrzyn Szymon Matysek, który za-

znaczył jak ważną częścią gminnego budżetu jest oświata, dziękował za ten trudny rok pra-

cy dyrektorom i nauczycielom oraz życzył wielu sukcesów w kolejnym, rozpoczętym już 

roku szkolnym. Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Grzegorz Banaszak, wspomina-

jąc ciężki rok pandemii dla pracowników oświaty i życząc utrzymania normalnego trybu 

nauczania w  roku szkolnym 2021/22. W  kilku słowach do zaproszonych na uroczystość 

zwrócił się również Zastępca Burmistrza Waldemar Biskupski, mówiąc o trudach nauczania 

w zdalnej formie, których sam doświad-

czył jako nauczyciel oraz życząc wielu ra-

dości, zdrowia i satysfakcji w wykonywa-

niu niełatwego zawodu nauczyciela.

Następnie wręczono Nagrody Burmistrza 

dla dyrektorów szkół podstawowych 

gminy Kostrzyn. Nagrody otrzymali: Woj-

ciech Fąka – dyrektor Szkoły Podstawo-

wej nr 2 im. Rady Europy w  Kostrzynie, 

Adam Hamerski – dyrektor Szkoły Pod-

stawowej im. Jana Brzechwy w Brzeźnie, 

Małgorzata Borowska – dyrektor Szkoły 

Podstawowej im. Wincentego Witosa 

w Czerlejnie, Jarosław Połomski – dyrek-

tor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Ko-

pernika w Iwnie, Jadwiga Kubiak – dyrek-

tor Szkoły Podstawowej im. Arkadego 

Fiedlera w  Gułtowach, Małgorzata Gro-

nowska – dyrektor Szkoły Podstawowej 

im. Pauliny i Augusta Wilkońskich w Sie-

kierkach Wielkich, Urszula Ewa Formanek 

– dyrektor Przedszkola nr 1 w Kostrzynie.

Wyróżniono także nauczycieli z gminy Kostrzyn za osiągnięte wyniki w pracy dydaktycz-

no-wychowawczej. Nagrody otrzymali: Bogumiła Markiewicz – nauczycielka Szkoły Pod-

stawowej nr 1 w Kostrzynie, która zastępowała pod nieobecność dyrektora Adama Grze-

laka, Violetta Orwat-Karcz – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 1, w Kostrzynie, która 

zastępowała pod nieobecność dyrektora Adama Grzelaka, Barbara Polińska – nauczyciel-

ka Szkoły Podstawowej nr 1 w Kostrzynie, Magdalena Nowaczyk – nauczycielka Szkoły 

Podstawowej nr 2 w  Kostrzynie, Violetta Nowak – nauczycielka Szkoły Podstawowej 

w  Brzeźnie, Dorota Ławicka – nauczycielka Szkoły Podstawowej w  Czerlejnie, Izabella 

Stawska – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Gułtowach, Monika Jezierska – nauczyciel-

ka Szkoły Podstawowej w Iwnie, Urszula Rodak – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Sie-

kierkach Wielkich, Magdalena Czajka – nauczycielka Przedszkola nr 1 w Kostrzynie.

Ofi cjalnie wręczone zostały stypendia dla naszej zdolnej kostrzyńskiej młodzieży za osią-

gnięcia sportowe, naukowe i artystyczne. Stypendia otrzymali: artystyczne: Joanna Czar-

necka (fortepian). naukowe: Maja Pirogowicz (nauki matematyczno-przyrodnicze), Szy-

mon Ignaszewski (nauki matematyczne). sportowe: Marika Basińska (karate), Igor Dopie-

rała (karate), Paulina Witaszczyk (karate), Wojciech Niedziela (karate), Vesna Wojtaszek 

(Jeździectwo – skoki przez przeszkody), Milan Wojtaszek (piłka nożna), Wojciech Mońka 

(piłka nożna), Michał Gamalczyk (piłka nożna), Lea Świtalska (tenis ziemny), Marcel Bajo-

łek (tenis ziemny), Ignacio Tejerina (tenis ziemny), Sebastian Tejerina (tenis ziemny), Jakub 

Łaszcz (hokej na trawie), Zuzanna Woda (unihokej), Gabriela Dudzińska (unihokej), Emilia 

Duszyńska (unihokej).

Na koniec zgromadzeni goście obejrzeli i  wysłuchali część artystyczną, przygotowaną 

przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ewarysta Estkowskiego w Kostrzynie pod kie-

runkiem Barbary Polińskiej.
UM Kostrzyn

Fot. A. Bilska
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Capstrzyk patriotyczny w 82. rocznicę operacji „Tannenberg”                  
w Kostrzynie
W środę 20 października spod Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kostrzynie wyru-

szył przemarsz mieszkańców, rozpoczynając obchody 82. rocznicy operacji „Tannen-

berg”. Uczestnicy przeszli ulicą Poznańską i Dworcową do miejsca sądu mieszkańców 

Kostrzyna i Nekli w Domu Katolickim, gdzie pod tablicą upamiętniającą zamordowa-

nych ma Rynku mieszkańców kwiaty złożyły władze samorządowe gmin Nekla i Ko-

strzyn. Następnie przemarsz przeszedł dalej ulicami Dworcową, Szymańskiego i Średz-

ką, gdzie pod fi gurą Najświętszej Maryi Panny złożono kolejną wiązankę kwiatów – upa-

miętniając pierwszą ofi arę hitlerowskiej okupacji, ówczesnego Sekretarza Urzędu Miej-

skiego Stanisława Matyska. Główne uroczystości odbyły się na kostrzyńskim Rynku przy 

Pomniku Walki i Męczeństwa. Po przywitaniu mieszkańców odegrano i odśpiewano 

Hymn Rzeczypospolitej Polskiej oraz krótko przedstawiono rys historyczny zbrodni, 

która miała miejsce 20 października 1939 

roku ok. godziny 1620 na kostrzyńskim Ryn-

ku, kiedy to strzałem w tył głowy zabijano 

więzionych wcześniej przez 2 dni w zimnie                 

i głodzie mieszkańców naszej okolicy tylko 

dlatego, że byli Polakami.

Wszystko to odbywało się na oczach zgro-

madzonych przerażonych mieszkańców. 

Ofi ary zbrodni zostały wcześniej skazane 

przez Sąd Doraźny, składający się z miejsco-

wych Niemców, wyrokami śmierci, bez udo-

wodnienia winy. Sąd ten odbył się w Domu 

Katolickim, później ofi ary przeszły drogę                  

z Domu Katolickiego ulicą Dworcową i Po-

znańską na Rynek. Zwłoki rozstrzelanych 

przewieziono następnie do zbiorowej mogi-

ły przy cmentarzu. Godny pochówek ofi ar 

miał miejsce dopiero po zakończeniu II woj-

ny światowej na kostrzyńskim cmentarzu, 

gdzie spoczywają po dziś dzień.

Następnie głos zabrał Burmistrz Gminy                

Kostrzyn Szymon Matysek, wspominając  

zamordowanych mieszkańców Kostrzyna, Nekli i okolic, a także poświęcając sporo uwa-

gi pielęgnowaniu wolności oraz pamięci i szacunku zarówno do historii, jak i drugiego 

człowieka. Kolejnym punktem programu obchodów było odczytanie Apelu Poległych, 

którego dokonał dh Michał Traskowski – drużynowy 10. KDH „Riposta”. Po Apelu Pole-

głych zgromadzeni mieszkańcy uczcili pamięć poległych podczas II wojny światowej 

minutą ciszy, a następnie trębacz odegrał pieśń Śpij kolego. Symboliczne wiązanki kwia-

tów złożyły zgromadzone delegacje samorządów, szkół oraz organizacji, a przed po-

mnikiem pochyliły się także przybyłe na uroczystość poczty sztandarowe. Na zakończe-

nie uroczystości tradycyjnie odegrano i odśpiewano Rotę.

Organizatorzy pragną złożyć podziękowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy 

Kostrzyn, kostrzyńskich Harcerek i Harcerzy oraz Komisariatu Policji w Kostrzynie za po-

moc w organizacji uroczystości oraz wszystkim uczestnikom za przybycie, które jest 

wyrazem szacunku i pamięci do naszej wspólnej historii.
Łukasz Szał

Fot. P. Bankiewicz
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Wyłoniono dyrektora Zespołu Samorządowych 
Żłobków!
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego                

na stanowisko Dyrektora Zespołu Samorządowych Żłobków                    

w Kostrzynie wybrana została Marta Formanek. Pani Marta, która 

ma bogate doświadczenie oświatowe będzie więc zarządzać 

dwoma nowopowstałymi jednostkami w Siekierkach Wielkich                      

i w Kostrzynie, które ruszą w przyszłym roku. 
Łukasz Szał

Z życzeniami dla Szanownych Jubilatów
9 listopada 2021 roku Telesfor Kaźmierczak z Węgierskiego                     

obchodził jubileusz 100. urodzin! Pan Telesfor wychował 3 dzieci, 

10 wnuków i 15 prawnuków.

Serdeczne gratulacje Dostojnemu Jubilatowi w imieniu Miesz-

kańców złożyli Burmistrz Gminy Kostrzyn Szymon Matysek,                 

Zastępca Burmistrza Waldemar Biskupski oraz Sekretarz Gminy 

Kostrzyn Agnieszka Piasecka. Gratulacje przekazał także Sołtys 

Węgierskiego Zbigniew Bukowski.

Natomiast 12 listopada 2021 roku Bronisław Kaiser z Iwna obcho-

dził jubileusz, także 100. urodzin! Pan Bronisław od początku lat 

60. związany jest z Iwnem, przez lata pracował w Stadninie Koni. 

Całe jego życie związane było z tymi zwierzętami. W stadninie 

pełnił funkcję koniuszego.

Podczas uroczystego spotkania w gronie rodziny, przyjaciół, pra-

cowników Stadniny, serdeczne gratulacje Dostojnemu Jubilatowi 

w imieniu Mieszkańców złożyli Burmistrz Gminy Kostrzyn Szy-

mon Matysek, Zastępca Burmistrza Waldemar Biskupski oraz Rad-

ny Szymon Nadolny.

Panom Telesforowi i  Bronisławowi z całego serca życzymy zdro-

wia i wszelkiej pomyślności.
UM Kostrzyn

Fot. Ł. Szał

Fot. UM Kostrzyn

Fot. A. Bilska
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Z obrad  
Rady

XXXIX sesja Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn odbyła 

się 28 października 2021 roku, radni podjęli uchwa-

ły w sprawie:

- zmian w budżecie gminy Kostrzyn na 2021 rok – m.in. dochody 

budżetu zwiększono o kwotę 2 740 079,94 zł, do kwoty                                     

113 986 994,35 zł, dochody bieżące zwiększono o kwotę                                  

437 963,84 zł, dochody bieżące w kwocie 92 019 296,50 zł, docho-

dy majątkowe zwiększono o kwotę 2 302 116,10 zł, dochody ma-

jątkowe w kwocie 21 967 697,85 zł, wydatki budżetu zwiększono                 

o kwotę 2 740 079,94 zł, do kwoty 121 529 387,38 zł, wydatki bie-

żące zwiększono o kwotę 822 778,88 zł – wydatki bieżące po 

zmianie 91 981 735,58 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę                      

1 917 301,06 zł – po zmianie wydatki majątkowe w kwocie                            

29 547 651,80 zł;

- zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kostrzyn na lata 

2021-2033, w związku ze zmianą budżetu dokonano zmian w WPF;

- zmiany uchwały Nr XI/90/2019 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn                    

z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy fi nansowej 

Województwu Wielkopolskiemu, zmienionej uchwałą                                                

Nr XIV/137/2019 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 24 paź-

dziernika 2019 roku – Gmina Kostrzyn uczestniczy w projekcie pn. 

„Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażer-

skich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej po-

przez zwiększenie ilość połączeń kolejowych – dofi nansowanie 

Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)”. W związku ze zmianą 

czynników mających wpływ na dotację celową oraz zmianą spo-

sobu obliczania wysokości dotacji wystąpiła konieczność zwięk-

szenia pomocy fi nansowej Województwu Wielkopolskiemu                       

w roku 2022, a także przyznania pomocy na lata 2023-2024. 

Uchwała umożliwi podpisanie aneksu do umowy zawartej po-

między Gminą Kostrzyn a Województwem Wielkopolskim okre-

ślającego szczegółowe warunki udzielenia pomocy;

- przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w za-

kresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2445P –                           

ul. Kasztanowa w Gułtowach. Wyrażono zgodę na przejęcie od 

Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie dotyczą-

cym realizacji zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi 2445P 

Siedlec – Gułtowy”. Wykonanie zadania znacząco przyczyni się do 

podniesienia bezpieczeństwa użytkownikom ruchu, a także po-

prawi estetykę tej drogi. Przejęcie zadania nastąpi na okres do 

dnia 31 grudnia 2022 r. na mocy porozumienia zawartego pomię-

dzy Burmistrzem Gminy Kostrzyn, a Zarządem Powiatu w Pozna-

niu, które określi także sposób fi nansowania zadania. Zadanie fi -

nansowane będzie ze środków własnych Gminy Kostrzyn, po wy-

konaniu przekazane zostanie Powiatowi, jako pomoc rzeczowa;

- zmiany uchwały Nr XXV/197/2016 z dnia 27 października 2016 

roku dotyczącej przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania pu-

blicznego w zakresie wykonania kompleksowej pełnobranżowej 

dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa układu dro-

gowego w rejonie ulic Grunwaldzkiej, Średzkiej i Powstańców 

Wielkopolskich w Kostrzynie (drogi powiatowe w granicach mia-

sta) wraz z tunelem pod torowiskiem linii kolejowej E20 relacji 

Poznań-Warszawa” w ciągu drogi powiatowej nr 2411P i 2441P. 

Wyrażono zgodę na przejęcie przez Gminę Kostrzyn od Powiatu 

Poznańskiego zadania publicznego w zakresie wykonania doku-

mentacji projektowej oraz realizacji zadania na czas określony, do 

dnia 31 grudnia 2022 roku. Zadanie fi nansowane będzie ze środ-

ków Powiatu Poznańskiego w zakresie wykonania dokumentacji 

projektowej oraz ze środków własnych Gminy Kostrzyn;

- uchwalenia aktualizacji „Wieloletniego planu rozwoju i moderni-

zacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na 

lata 2017-2024” – w związku z tym, iż wystąpiły zmiany w Wielo-

letnim planie uchwalonym przez Radę Miejską Gminy Kostrzyn, 

Zakład Komunalny w Kostrzynie przedłożył Burmistrzowi Gminy 

Kostrzyn aktualizację tego planu. Aktualizacja wynika ze zmian 

kwoty oraz zaplanowanie nowych inwestycji fi nansowanych ze 

środków własnych i dotacji w roku 2021, 2022 i 2023. Wystąpienie 

zmian w wieloletnim planie spowodowało konieczność uaktual-

nienia planu będącego w toku realizacji.

Podjęto uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych na rok 2022:

Stawki podatku od nieruchomości
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4) Wprowadzenia opłaty targowej na terenie gminy Kostrzyn 

na rok 2022

Ustalona została dzienna stawka opłaty targowej: za sprzedaż na 

stanowisku – 15,00 zł, za sprzedaż płodów rolnych „z ręki”, koszy-

ka, wiadra wózka ręcznego, stolika – 5,00 zł. Dzienna stawka opła-

ty targowej podczas imprez regionalnych i świąt: za sprzedaż ze 

stanowiska – 60,00 zł, za sprzedaż w punkcie małej gastronomii: 

ze stoiska do 4 m2 włącznie – 120,00 zł, ze stoiska powyżej 4 m2 – 

170,00 zł, za sprzedaż na stanowisku przy cmentarzach w dniach 

od 29 października 2022 r. do 1 listopada 2022 roku – 20,00 zł. 

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokony-

wana jest sprzedaż. Na inkasenta opłaty targowej pobieranej na 

targowisku miejskim w Kostrzynie przy ul. Piasta 10 oraz na stano-

wisku przy cmentarzu w Kostrzynie przy ul. Cmentarnej wyzna-

czono zarządzającego targowiskiem, opłatę targową obowiązują-

cą w czasie imprez regionalnych pobiera Miejsko-Gminny Ośro-

dek Kultury w Kostrzynie, natomiast na inkasenta opłaty targowej 

w pozostałym zakresie wyznaczono Urząd Miejski w Kostrzynie.

Ponadto Radni wysłuchali informacji o realizacji zadań oświato-

wych Gminy Kostrzyn w roku szkolnym 2020/2021 oraz informacji 

Podatek rolny na 2022 rok

Zgodnie ustawą o podatku rolnym, do obliczania podatku rolne-

go za rok podatkowy stosuje się średnią cenę skupu żyta, ustalo-

ną na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Staty-

stycznego. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będą-

ca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2022 wynosi 

61,48 zł za 1 dt, zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego                 

Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku.                                 

W 2022 roku stawka od 1 ha przeliczeniowego (2,5 q żyta) wynie-

sie – 153,70 zł/ha dla gruntów gospodarstw rolnych, stawka od                 

1 ha gruntów (5 q żyta) – 307,40 zł/ha. W związku z powyższym 

nie podejmowano uchwały w sprawie obniżenia w/w ceny. 

Podatek leśny na 2022 rok

Zgodnie z ustawą o podatku leśnym, podatek leśny od 1 ha wyno-

si równowartość pieniężną 0,220 m3  drewna, obliczaną według 

średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za 

3) Rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2022

pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, 

ustaloną na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego. Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona                    

według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa                     

za pierwsze trzy kwartały 2021 r. wynosi 212,26 zł za 1 m3, zgodnie 

z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 

20 października 2021 roku. W związku z powyższym stawka od                  

1 ha gruntów w roku 2022 wyniesie – 46,6972 zł/ha.

2) Rocznej opłaty od posiadania psów

Stawka opłaty od posiadania psów wynosi 20,00 zł od jednego 

psa i płatna jest bez wezwania, jednorazowo do dnia 15 marca 

2022 roku, jeżeli obowiązek powstanie po 15 marca opłata płatna 

jest w ciągu 14 dni od dnia jej powstania; w przypadku nabycia 

psa w pierwszym półroczu roku objętego opłatą – wysokość opła-

ty wnosi 100% stawki, natomiast w przypadku nabycia psa w dru-

gim półroczu – wysokość opłaty wynosi 50% stawki.

Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn oraz Burmi-

strza Gminy Kostrzyn o oświadczeniach majątkowych złożonych 

za rok 2020.

11 listopada 2021 r. odbyła się XL – Uroczysta Sesja Rady 

Miejskiej Gminy Kostrzyn oraz Młodzieżowej Rady Miejskiej 

Gminy Kostrzyn, w ramach obchodów Narodowego Święta Nie-

podległości oraz 770. rocznicy nadania Kostrzynowi praw miej-

skich, podczas której Radni wysłuchali okolicznościowych prze-

mówień Przewodniczącego Rady i Burmistrza Gminy Kostrzyn 

oraz podjęli uchwały: Radni Gminy Kostrzyn w sprawie ustano-

wienia roku 2022 – „Rokiem Generała Ignacego Prądzyńskiego 

terenie Gminy Kostrzyn”, a Młodzieżowi Radni Gminy Kostrzyn                   

w sprawie konkursu na maskotkę Gminy Kostrzyn.

Podczas uroczystej sesji została wręczona nagroda Burmistrza 

Gminy Kostrzyn „Rycerz Kostro”. Laureatem tej nagrody został               

Radosław Dogoński. Laureat jest weterynarzem w Gminie                       

Kostrzyn zajmującym się zwierzętami z terenu Gminy oraz tymi, 

które są podopiecznymi Schroniska dla Zwierząt w Skałowie.

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

Obowiązkowi podatkowemu podlegają również samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, 

ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy. Podatek od środków transportowych jest płatny – bez wezwania –                                

w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego 

roku. Na podatnikach ciąży obowiązek składania – w terminie do dnia 15 lutego – deklaracji na podatek od środków transportowych na dany 

rok podatkowy. W razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, podatnicy są zo-

bowiązani złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności (np. kupno-sprzedaż, zmiana miejsca zamieszkania lub 

siedziby).
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Z teki regionalisty

Kazimierz Matysek
o historii

Z DZIEJÓW EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ 
W KOSTRZYNIE

Otwarto ją uroczyście we wrześniu 1861 roku w budynku prze-

kazanym przez starościnę hrabinę Franciszkę z Niemojewskich 

Mielżyńską. Budynek ochronki usytuowano w dawnym pałacy-

ku myśliwskim między nowym pałacem a domem ogrodnika. 

Starościna Mielżyńska udzielała się czynnie także w lokalnej 

działalności charytatywnej przez wspieranie ubogich i nędza-

rzy w Kostrzynie, przekazując dla nich produkty żywnościowe                

i drewno na opał z majątku iwieńskiego, za co spotkała ją 

wdzięczność w postaci przyznania honorowego obywatelstwa 

Kostrzyna, o czym donosił Dziennik Poznański z 1860 roku.

„My, podpisane władze miasta Kostrzyna postanowiliśmy jed-

nogłośnie I.W. hrabinie Franciszce Mielżyńskiej, dziedziczce 

dóbr Iwna, w dowód ogólnych zasług o dobro miasta…ku 

uczczeniu gorliwości Obywatelstwo honorowe udzielić,                                

i oświadczamy niniejszym, że J.W. starościna Franciszka hrabi-

na Mielżyńska do rejestru obywatelskiego miasta Kostrzyna 

jako członek honorowy wpisaną została. Kostrzyn, dnia                            

20 stycznia 1860 roku. Magistrat: Staphany,Binkowski, Dzieciu-

chowicz. Reprezentanci miasta: Dzieciuchowicz, Wadyński, Mi-

klaszewski, Stanikowski, Suwaliński, Luberski.”

Przyznany dyplom był ozdobny pod względem sztuki drukar-

skiej, opatrzony herbem miasta Kostrzyna: dwie szpady na 

krzyż, dwa półksiężyce i dwie gwiazdy.

W czasach zaborów utrzymywała ochronkę i przez 20 lat pro-

wadziła w niej zajęcia dla 50-60 dzieci wiejskich z Iwna hrabina 

Seweryna Mielżyńska, żona hrabiego Ignacego Mielżyńskiego, 

która w porze zimowej uczyła po 2 do 3 godzin dziennie języka 

polskiego, historii Polski, śpiewu i innych przedmiotów.                             

W ochronkach dzieci uczyły się też robót ręcznych, szycia i pro-

wadzenia uprawy ogródków. Podobne ochronki prowadzone 

przez Siostry Służebniczki otwarto w deka-

nacie kostrzyńskim, jeszcze w 1863 roku                   

w Uzarzewie – majątku Żychlińskich dla 

30-50 dzieci i Drzązgowie, należącym do 

hrabiostwa Marii i Zygmunta Grudzińskich, 

dla 40-60 dzieci. Wszystkie te placówki                    

w 1875 roku musiały zawiesić swą działal-

ność w okresie Kulturkampfu, tj.  walki rzą-

du pruskiego z Kościołem. Wznowiły ją do-

piero w latach dziewięćdziesiątych.

Już w niepodległej Polsce w 1921 roku, 

wzorem swej prababki, hrabina Seweryna 

Mielżyńska stanęła na czele Komitetu Wła-

ścicieli Ziemskich Wspierających Biednych 

w Kostrzynie, który wydawał ze swej kuch-

ni 150 obiadów dziennie. Członkami komi-

tetu byli właściciele Czerlejna, Gułtów, 

Iwna, Klon, Ługowin, Mikuszyna, Węgier-

skiego, Strumian i Tarnowa.

Wychowanie przedszkolne jako ważna for-

ma działalności edukacyjnej została doce-

niona w połowie XIX wieku. Genialny fi lo-

zof i wielki patriota August Cieszkowski, 

pochodzący z wielkopolskiej Wierzenicy, 

już w 1845 roku wydał pracę O ochronkach 

wiejskich, wielokrotnie wznawianą. Apelo-

wał w niej o potrzebie zapewnienia dzie-

ciom wiejskim opieki i wychowania przed-

szkolnego. Jednym z pierwszych działaczy 

oświatowych, który dostrzegł potrzebę 

zapewnienia opieki nad dziećmi wiejskimi 

i stworzenia warunków wychowania ich               

w duchu uczuć religijnych i patriotycz-

nych, był wielkopolski działacz oświatowy 

Edmund Bojanowski (1814-1871). Z jego 

inicjatywy powstały na terenie Gostynia                       

i powiatu pierwsze ochronki prowadzone 

przez założone przez niego w 1850 roku,              

a zatwierdzone w 1858 roku, Zgromadze-

nie Sióstr Służebniczek. Pierwsza ochron-

ka, w której pracowały 3 opiekunki, Służeb-

nice Bogurodzicy, powstała w Podrzeczu 

koło Gostynia. Zgodnie z intencją założy-

ciela do 1861 roku powstało 18 takich 

ochronek. Wśród nich była ochronka w Iw-

nie, powstała przed 160 laty dla dzieci pra-

cowników majątku, by wpajać w nie uczu-

cia religijne i patriotyczne.
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Fot. Archiwum Izby Muzealnej

Staraniem zasłużonego lekarza kostrzyńskiego, Radcy Zdro-

wia, doktora Marcelego Kubego i przy wsparciu proboszcza 

księdza Henryka Fishbacha 15 kwietnia 1920 roku Siostry Słu-

żebniczki wraz z przełożoną Leonią Jaskólską zostały osiedlone 

w Kostrzynie w domu przy ul. Poznańskiej 17, przekazanym 

miastu przez hrabinę Sewerynę Mielżyńską. Poprzednio był to 

budynek niemieckiego weterynarza Hansa Sajonsa, który wy-

emigrował do Niemiec. W maju 1921 rozpoczęła w nim funk-

cjonowanie ochronka pod kierownictwem siostry Remigii 

Świetlak. Los jej był jednak niepewny, gdyż pojawiły się propo-

zycje przeznaczenia domu zajmowanego przez Siostry na szpi-

tal. Ostatecznie Siostry Służebniczki zostały właścicielkami 

tego obiektu na mocy aktu notarialnego w 1928 roku.                          

Przez następne lata ochronka cieszyła się powodzeniem nie 

tylko wśród dzieci tego miasteczka, które zdobywały w niej 

różne umiejętności. Miesięcznik „Przegląd krajoznawczy”                     

w 1936 roku pisał, że „Siostry Służebniczki Maryi prowadzą                    

w Kostrzynie wzorowo założone przedszkole”. Dzieci do niego 

uczęszczające oprócz pomieszczeń w budynku miały spory 

plac zabaw w bogato zadrzewionym pobliskim ogrodzie.                 

Siostry Służebniczki ponadto opiekowały się chorymi i opusz-

czonymi oraz bielizną kościelną.W okresie okupacji 1939-1945 

Siostry musiały opuścić swój budynek i zaniechać działalności 

przedszkolnej. W pierwszych latach po zakończeniu wojny bu-

dynek klasztorny zajmowało wojsko radzieckie. W tym czasie 

Siostry mieszkały w domu Anieli Żuromskiej w Rynku nr 3,                    

a potem u Państwa Blachowskich przy ul. Średzkiej 5. Dopiero 

18 grudnia 1946 roku ich budynek został opuszczony przez 

NKWD. Po uporaniu się z trudnościami stawianymi przez wła-

dze miejskie i powiatowe, a potem przeprowadzeniu koniecz-

nego remontu, Siostry Służebniczki wprowadziły się do swej 

siedziby 20 grudnia 1947 roku, uruchamiając w nim jednood-

działową ochronkę dla dzieci w wieku przedszkolnym.                               

17 stycznia 1949 roku władze miejskie objęły nadzór nad 

ochronką, tworząc w jej miejsce Przedszkole Państwowe.

W roku 1951-1952 do przedszkola uczęszczało 61 dzieci po-

dzielonych na dwa oddziały (34 i 27 dzieci). Zajęcia prowadziły 

dwie osoby personelu pedagogicznego: Zofi a Nowak – kierow-

niczka oraz Urszula Karalus – wychowawczyni. Opiekę nad 

przedszkolem sprawował Komitet Rodzicielski. Od początku 

istnienia Przedszkola Państwowego prowadzona była kronika 

tej instytucji, która przetrwała do naszych czasów. We wrześniu 

1962 roku placówka ta jako Przedszkole Miejskie otrzymała 

nową siedzibę w budynku dawnej szkoły przy ul. Średzkiej 9, 

dzięki temu liczba dzieci wzrosła z 55 do 80 dzieci. Stopniowo 

przedszkole rozwijało się, rosła liczba dzieci, nauczycielek i per-

sonelu pomocniczego. W latach 80. dobudowano do główne-

go budynku drugie piętro, tworząc tam dodatkowe sale lekcyj-

ne. Pracami przedszkola kierowały: w latach 1960-1975 Zofi a 

Dziedzic, a w latach 1976-1991 Halina Binek. Od 1991 roku do 

2018 roku, czyli przez 27 lat, dyrektorką przedszkola była Anna 

Adamczewska. Od 2018 roku aktualną Dyrektorką Przedszkola 

jest Urszula Formanek. W 2020 roku przedszkole, decyzją władz 

gminnych, przyjęło ofi cjalną nazwę Przedszkole Publiczne nr 1 

w Kostrzynie.

W bieżącym, 2021 roku przedszkole obchodzi jubileusz 100 le-

cia działalności. Z tej okazja nasza najstarsza placówka oświa-

towa dla najmłodszych dzieci otrzymała liczne życzenia                          

od jednostek samorządowych, oświatowych, organizacyjnych, 

instytucji kultury  i innych osób. Do tych życzeń dołączamy 

czterowiersz:

Niech Wam zdrowie i ludzka życzliwość sprzyja,

a grono życzliwych przyjaciół nigdy Was i Waszego Przedszkola nie omija.

Kochajcie swoje Przedszkole i Kostrzyn stary,

a będziecie radośni i szczęśliwi bez miary!

Hrabina Seweryna Mielżyńska

Budynek Sióstr Służebniczek

Starościna Hr. Franciszka Mielżyńska
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Kostrzyn
na kartach historii

Fot. A. Brylewska

Ewelina Bulewicz: Z czym kojarzy się Pani dawny Kostrzyn? Dawny, czyli 

taki, którego nie zna młodsze pokolenie?

Aleksandra Brylewska: Najbardziej w pamięci utkwił mi targ, który odby-

wał się w każdy czwartek na rynku. To był taki targ z prawdziwego zdarze-

nia, cały wyłożony kocimi łbami, na którym sprzedawało się nie tylko ubra-

nia, warzywa i owoce, ale również kury, prosięta czy kaczki. Pochodzę                         

z Gułtów i do Kostrzyna przeprowadziłam się na początku lat 60., ale mój 

tata również na wspomnianym targu bywał i sprzedawał, a ja przyjeżdża-

łam tam razem z nim. Myślę, że każdy, kto pamięta ten dawny rynek pamię-

ta równie dobrze właśnie te czwartkowe targi, bo to było takie lokalne wy-

darzenie, które zrzeszało naprawdę wielu mieszkańców miasta. Tam się nie 

tylko kupowało, ale przede wszystkim rozmawiało i spotykało, bo ludzi 

było na targu zawsze wielu.

EB: Czy są jakieś miejsca czy budynki, których już nie ma, a które Pani lubiła?

AB: Do głowy przychodzi mi Gościniec Podbipięta. Kilka lat temu                                          

[w 2016 roku − EB] budynek rozebrano, więc to z pewnością takie miejsce, 

którego nie pamięta najmłodsze pokolenie. Swoją nazwę Gościniec                       

zawdzięczał bohaterowi powieści Ogniem i mieczem Henryka Sienkiewicza 

– Longinusowi Podbipięcie. Na początku budynek wyglądał też nieco ina-

czej, bo miał słomiany dach i drugiego takiego w okolicy nie było. Dobrze 

wspominam tę restaurację. W latach 70. i 80. odbywało się tam wiele uro-

czystości, przede wszystkim wesel, ale do Podbipięty zajeżdżali też podróż-

ni, jadący dawną trasą E8. 

EB: Co robiło się w dawnym Kostrzynie, kiedy nie było telefonów komórko-

wych i internetu? Młodym ludziom taka perspektywa jest zupełnie niezna-

na, a myślę, że warto było coś o niej wiedzieć.

AB: To wbrew pozorom były bardzo ciekawe czasy. Czytało się książki i ga-

zety, spotykało ze znajomymi, wychodziło na zabawy i pokazy cyrkowe.                

W dawnym Kostrzynie funkcjonowało również Kino Piast. Do dziś pamię-

tam te czarno-białe produkcje i skrzypiącą podłogę. Ale oprócz tradycyjne-

go kina do Kostrzyna i okolicznych miejscowości przyjeżdżało kino objaz-

dowe. W Sali Kostrzynianka wyświetlano fi lmy, które przyciągały sporą pu-

bliczność.

EB: Pracowała Pani jako przedszkolanka w Przedszkolu nr 1 w Kostrzynie. 

Była Pani wychowawczynią burmistrza, Szymona Matyska. Jak wspomina 

Pani tamten okres? 

AB: Pracę w obecnym Przedszkolu nr 1 rozpoczęłam tuż po przyjeździe do 

Kostrzyna. Wcześniej jako przedszkolanka pracowałam jeszcze w placów-

kach w Nowym Tomyślu oraz w Węgierskim. W 1960 roku kostrzyńskie 

przedszkole znajdowało się jeszcze w budynku klasztornym Zgromadzenia 

Sióstr Służebniczek przy ulicy Poznańskiej 19. Pracowałam tam z siostrami 

oraz m.in. Zofi ą Dziedzic – ówczesną kierowniczką – i opiekowałam się gru-

pą, liczącą około trzydziestu dzieci. Praca nie należała do najłatwiejszych, 

ale bardzo ją lubiłam. Dzieci chętnie rysowały, malowały, brały udział w za-

bawach tanecznych oraz ćwiczeniach gimnastycznych. Chłopcy często też 

broili, a najwięcej właśnie młodziutki burmistrz (śmiech). W tym czasie 

przedszkole znajdowało się już w obecnym budynku przy ul. Średzkiej 9. 

Na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat naprawdę wiele się zmieniło. Miasto 

się rozbudowało, powstały nowe osiedla, przybyło wielu mieszkańców, ale 

sporo też odeszło, zabierając ze sobą ciekawe opowieści o rodzinnej histo-

rii. Tym bardziej cieszę się, że mogłam podzielić się swoją.

EB: Serdecznie dziękuję za ciekawą rozmowę. 

770 lat Kostrzyna. Wspomnienia 

Historia Kostrzyna to nie tylko fakty               

historyczne, pamiątki w Izbie Muzealnej 

i odczyty o bohaterskich czynach na-

szych przodków. To także wspomnienia 

i historie, które żyją w pamięci miesz-

kańców gminy. O te najdawniejsze, naj-

starsze myśli związane z miastem chcie-

liśmy zapytać tych, którzy pamiętają 

jeszcze najdawniejszy obraz Kostrzyna  

i mogą nam opowiedzieć, jak wyglądał 

on kiedyś. Zachęcamy do przeczytania 

poniższej rozmowy z Aleksandrą Bry-

lewską, mieszkanką naszego miasta                  

i emerytowaną nauczycielką w przed-

szkolu.
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Ekoporadnik
Greenwashing. Jak uniknąć „zielonego kłamstwa”?

Czy kiedykolwiek zdarzyło się Tobie kupić produkt, na którego opakowaniu można było 

przeczytać „przyjazny dla środowiska”? Co prawda oprócz wspomnianego oznaczenia i nie-

co wyższej ceny nie wyróżniał się na tle innych produktów, ale świadomość, że mogłeś/aś 

tym małym gestem pomóc planecie napawa Cię optymizmem. Niestety w wielu przypad-

kach deklaracje producentów na opakowaniach to tylko czcze obietnice, które usypiają na-

szą czujność. Czym jest greenwashing i jak robić odpowiedzialne zakupy? O tym wszystkim 

w listopadowym Ekoporadniku. 

Znaczenie i historia

Greenwashing, czyli „ekościema” lub „zielonego kłamstwo” to wszelkiego rodzaju działania 

marketingowe, zmierzające do wykreowania u konsumenta wrażenia, że dany produkt zo-

stał wyprodukowany w zgodzie z zasadami ekologii. Sama praktyka sięga lat 70. XX wieku, 

kiedy to w Stanach Zjednoczonych pojawiło się silne zainteresowanie kwestią środowiska 

naturalnego a ruchy ekologiczne przybrały na znaczeniu.

Jednak po raz pierwszy terminu greenwashing użył w latach 80. amerykański dziennikarz, 

Jay Westervelt, który w swoim artykule opisał hotel, zachęcający gości do rzadszej wymiany 

ręczników, tłumacząc swoją prośbę troską o nadmierne zużycie wody. Jak można się domy-

ślić, pomysł właścicieli hotelu nie miał nic wspólnego z myślą o do-

brostan planety, a jedynie z chęcią zaoszczędzenia pieniędzy. 

Strategie greenwashingu

Moda na bycie „eko” przeniknęła również do Polski. Kryzys klima-

tyczny to poważny problem, z którego skutkami mierzymy się już 

dziś i z którymi długo będą walczyć nowe pokolenia. Wśród mło-

dych ludzi świadomość ekologiczna jest stosunkowo duża, ale 

zdrowy rozsądek często musi mierzyć się z nieczystymi zagrywka-

mi kapitalistycznego rynku. Coraz chętniej sięgamy na przykład po 

produkty, które w swojej nazwie zawierają oznaczenie „eko” lub 

„bio”. Czy jednak rzeczywiście każdy zakup batona, płatków, prze-

kąski ze słowem „bio” w nazwie jest najlepszym wyborem? Badania 

socjologów pokazują, że w większości przypadków niestety nie. 

Najczęściej wizualna strona produktu przywołuje powiązania z na-

turą czy ekologicznym stylem życia, ale należy pamiętać, że ele-

menty grafi czne umieszczone na opakowaniu nie mają nic wspól-

nego z realną produkcją danego produktu. Część producentów 

posuwa się nawet do umieszczania na opakowaniach nieprawdziwych etykiet czy wymyślo-

nych certyfi katów – to wszystko część współczesnego marketingu, który wykorzystuje nie-

wiedzę konsumentów. Warto być więc podejrzliwym wobec haseł typu „przyjazny środowi-

sku” lub „naturalny”. Tym drugim sformułowaniem szczególnie lubią posługiwać się koncer-

ny kosmetyczne. Niestety kremy, szampony, kolorowe kosmetyki do makijażu nierzadko za-

wierają jedynie kilka składników naturalnych. Co gorsza wiele marek, szczycących się troską 

o środowisko testuje swoje kosmetyki na zwierzętach, a takiego działania w żadnym wypad-

ku nie można powiązać z dbałością o dobrostan zwierząt i z ekologią.

Kolejnym „zielonym kłamstwem” jest przedstawienie oczywistych norm produkcyjnych jako 

zalet danego produktu. Chwytliwe slogany mają na celu jedynie przyciągnąć naszą uwagę                

i tym samym nakłonić do zakupu. 

Przemilczenie to także część strategii greenwashingu. Tutaj najlepszym przykładem są informa-

cje o przyjaznym materialne, z którego zostało wykonane opakowanie. Producent słowem jed-

nak nie wspomina o śladzie węglowym lub innych, mniej ekologicznych, częściach produktu. 

Jak nie dać się zwieść dobrze brzmiącym hasłom?

Sprawa nie jest wcale taka prosta i wymaga zaangażowania. Nie chodzi jednak o to, aby na-

uczyć się wszystkich zasad współczesnego marketingu, ale by zachować zdrowy rozsądek. 

Przydatną umiejętnością będzie na pewno czytanie składu produktów. W internecie dostęp-

ne są również listy marek, które testują lub nie na zwierzętach. Warto tam zajrzeć, jeśli ta 

kwestia nie jest dla nas bez znaczenia. Nie wolno bać się również pytać. Jako konsumenci 

mamy prawo do informacji, w jaki sposób powstaje dany produkt. Każda fi rma ma obowią-

zek umożliwić nam kontakt z nią. 
Ewelina Bulewicz

Literatura pomocnicza: Jakubczak Anna, Strategie greenwashing w wybranych sieciach handlowych                      

w Polsce, „Polityki Europejskie, Finanse i Marketing” 2018, nr 20, s. 72-82. 
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Rozmowa
na stronie

Fot. U. E. Formanek

Ewelina Bulewicz: W tym roku mija dokładnie sto lat od czasu powstania 

pierwszej kostrzyńskiej ochronki dla dzieci. Kontynuacją tego przedsię-

wzięcia jest działalność Przedszkola Nr 1, które od 1962 roku mieści się                   

w budynku przy ul. Średzkiej 9. Dlaczego, Pani zdaniem, tak ważne dla roz-

woju dziecka jest uczęszczanie do przedszkola?

Uruszla Ewa Formanek: Uważam, że przedszkole jest ważnym etapem                 

w edukacji każdego dziecka, ponieważ wpływa na jego indywidualny roz-

wój i przygotowuje do rozpoczęcia nauki w szkole. Celem wychowania 

przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dzieci. Przedszkole 

pomaga odkryć możliwości dziecka, uczy funkcjonowania w grupie rówie-

śniczej, przestrzegania ustalonych zasad, samodzielności, zachęca do po-

dejmowania różnych działań, dzięki czemu przedszkolak zbiera doświad-

czenia i kształtuje dojrzałość emocjonalną. Przedszkole współdziała rów-

nież z rodzicami, by pomóc im w wychowaniu dzieci.

EB: Stanowisko Dyrektorki zajmuje Pani od 2018 roku, ale z przedszkolem 

związana była Pani znacznie wcześniej. Jak rozpoczęła się Pani historia                      

z tym miejscem?

UEF: Moja historia związana z tym miejscem rozpoczęła się 34 lata temu. 

Zaraz po maturze zostałam wychowawcą grupy trzylatków. Pamiętam mo-

ich pierwszych wychowanków do dzisiaj, bo razem musieliśmy radzić sobie 

w nowej sytuacji – oni uczyli się życia przedszkolnego, a ja zawodu. Można 

więc powiedzieć, że znam przedszkole od podszewki.

EB: Jak w ciągu tych lat zmieniło się przedszkole? 

UEF: Nasze przedszkole bardzo się zmieniło na przestrzeni lat. Kiedy zaczy-

nałam pracę były tylko 4 grupy, obecnie mamy ich 8. Zmieniło się nastawie-

nie rodziców, dla których przedszkole nie jest tylko miejscem opieki dla 

dzieci na czas ich pracy, ale przede wszystkim miejscem zdobywania do-

świadczeń, wykonywania różnych zadań, nauki, nawiązywania przyjaźni, 

rozwijania zainteresowań i pasji. Rodzice są partnerami przedszkola, z któ-

rymi wspólnie troszczymy się o dobro dzieci. Przedszkole zmieniło również 

swój wygląd. W 2018 roku zyskało nową elewację, a w 2020 roku przepro-

wadzony został generalny remont klatki schodowej. Co roku staramy się 

coś naprawić, ulepszyć i oczywiście mamy plany na dalsze remonty. Bardzo 

duży nacisk kładziemy również na doposażenie przedszkola w środki i po-

moce dydaktyczne. Mamy, oprócz wielu rodzajów klocków i gier edukacyj-

nych, monitor interaktywny, za chwilę dostaniemy drugi − prezent od Bur-

mistrza z okazji 100-lecia przedszkola, projektor, maty do kodowania, Ko-

lor-Piano – matę do nauki gry na instrumentach klawiszowych, Bum Bum 

Rurki i wiele innych pomocy podnoszących atrakcyjność zajęć.

EB: W latach 60. liczba dzieci w przedszkolu wynosiła 80. Ile przedszkola-

ków obecnie uczęszcza do placówki?

UEF: Obecnie do przedszkola uczęszcza 180 dzieci – w budynku przy                     

ul. Średzkiej jest 7 grup: dwie grupy trzylatków, jedna czterolatków, dwie 

pięciolatków i dwie „zerówki”. Natomiast w Szkole Podstawowej nr 1 zajęcia 

ma nasza najstarsza grupa sześciolatków. 

EB: Z czego czerpie Pani największą radość w pracy?

UEF: Największa radość to zadowolone i uśmiechnięte buzie naszych 

przedszkolaków. Kiedy obserwuję przemianę z zagubionego, niekiedy pła-

czącego dziecka w dojrzałego, radosnego przedszkolaka. Cieszę się z pozy-

tywnych opinii rodziców, gdy dobrze mówią o naszym przedszkolu. Cieszę 

się również, że udało nam się zbudować zgrany zespół wszystkich pracow-

ników przedszkola. 

EB: Jakie są Pani plany i marzenia względem przedszkola? 

UEF: Oczywiście remonty, by nasze przedszkole było coraz ładniejsze, by 

się rozwijało, a przede wszystkim byśmy kolejny rok szkolny rozpoczęli                    

w tym samym zgranym składzie, z uśmiechniętymi przedszkolakami                               

i zadowolonymi rodzicami. Korzystając z okazji chciałabym podziękować 

rodzicom za wyrozumiałość w tym trudnym czasie pandemii oraz zrozu-

mienie i przestrzeganie procedur COVID-owych.

Z Dyrektorką Przedszkola Nr 1 w Kostrzynie, Urszu-

lą Ewą Formanek, o 100-leciu placówki i jej współ-

czesnym obliczu rozmawiała Ewelina Bulewicz                        

z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kostrzynie.
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Wieczór
Leonarda Cohena

23 października o godzinie 1700 w sali widowiskowej Miejsko-

-Gminnego Ośrodka Kultury w Kostrzynie odbył się wyjątkowy 

koncert zespołu Blues Makers zatytułowany Tribute to Cohen.  Wo-

kalista i zarazem gitarzysta Włodzimierz Sypniewski wraz ze 

skrzypkiem Michałem Rybackim zaprezentowali na scenie kilka-

naście utworów jednego z najwybitniejszych piosenkarzy i po-

etów XX wieku. Wśród aranżacji słynnych utworów kanadyjskiego 

muzyka nie mogło zabraknąć takich tytułów jak Hallelujah,                        

I’m Your Man, Hey, That’s No Way To Say Goodbye czy Dance Me to 

the End of Love. Liryczne piosenki o miłości, przemijaniu i śmierci 

w wykonaniu Blues Makers złożyły się na niezwykle nastrojowy 

koncert, który wprawił widzów w przedświąteczną zadumę. 

Oprócz anglojęzycznych piosenek Leonarda Cohena widzowie 

mieli przyjemność wysłuchać przepięknej interpretacji Sarajewa 

w języku czeskim oraz poezji rosyjskiego poety, Jurija Szewczuka. 

Koncert, na który obowiązywały darmowe wejściówki przycią-

gnął liczną widownię. W listopadzie serdecznie zachęcam                              

do obejrzenia koncertu „Szalone lata 60-te”, który odbędzie się                      

28 listopada oraz IX Andrzejek z piosenką literacką, które odbędą 

się 29 listopada.
Ewelina Bulewicz

16 i 17 października, dzięki współpracy Gminnego Ośrodka Kultury 

w Siedlcu i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kostrzynie, wy-

startował I Rodzinny Rajd Samochodowy „Śladami Mielżyńskich”. 

Przebieg imprezy ze strony współorganizatora M-G Ośrodka Kultury 

w Kostrzynie przygotowały i koordynowały Monika Pleśnierowicz                  

i Iwona Nitendel. Uczestnikiem imprezy mógł zostać każdy, kto dys-

ponował samochodem, prawem do jego prowadzenia oraz chęcią 

przeżycia doskonałej zabawy z historią w tle. Rajd wystartował 

sprzed pałacu w Chobienicach, aby, po pokonaniu ponad 100 km, 

zakończyć się na mecie w Iwnie jeszcze tego samego dnia. Na trasie 

uczestników czekały postoje przy wielkopolskich pałacach, których 

piękno mieli okazję uchwycić w kadrze aparatu z myślą o później-

szej wystawie. Załogi odwiedziły m.in. pałac Czarnieckich w Rako-

niewicach, pałac Czartoryskich w Konarzewie, pałac Opalińskich                  

w Grodzisku Wielkopolskim czy pałac Mielżyńskich w Gościeszynie.

Część rajdowa zakończyła się piknikiem militarnym w Iwnie, pod-

czas którego można było podziwiać wystawę tematyczną. „Apoli-

narski Group” przygotowała pokaz akrobacji jeździeckich, a Barbara 

Parzeczewska i Ewa Olszewska – laureatki programu „The Voice Se-

nior” – uświetniły imprezę prezentacją utworów muzycznych. Miło-

śnicy dobrej, wojskowej kuchni uraczeni zostali grochówką.

Po tak wypełnionym zabawą wieczorze drugi dzień rajdu zaplano-

wany został nieco spokojniej. W MGOK-u w Kostrzynie przygotowa-

na została wystawa fotografi i pałaców, wykonanych przez załogi. 

Wręczono dyplomy i nagrody. Miłośnicy historii z przyjemnością 

wysłuchali też wykładu o zasługach rodu Mielżyńskich dla Wielko-

polski, przygotowanego przez regionalistę Kazimierza Matyska.

I Rodzinny Rajd Samochodowy „Śladami Mielżyńskich” już za nami, 

a wszystkich, którzy przegapili to wydarzenie lub którzy chcieliby 

wziąć w nim udział po raz kolejny uspokajamy – za rok planowana 

jest następna edycja, na tej samej, pięknej trasie, tym razem jednak: 

z Iwna do Chobienic.

Śladami Mielżyńskich

Fot. MGOK

Fot. MGOK
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Koło Gospodyń w Trzeku w sierpniu rozpoczęło projekt „Mali                           

i duzi obserwują pobliską przyrodę – warsztaty owocowe”, które-

go pierwszym etapem było spotkanie w Szkółkach&Sadach Sę-

kowski w Tarnowie w gminie Kostrzyn. Właściciel specjalizuje się 

w produkcji drzewek, m.in. śliw, jabłoni oraz czereśni, których 

mają po kilkadziesiąt odmian i wysyłają do kilkunastu krajów                      

w Europie. Uczestnicy spotkania obejrzeli proces uprawy drzewek 

jednorocznych, dwuletnich oraz kolekcję sadu pomologicznego. 

Mogli zobaczyć różnice pomiędzy różnymi podkładkami. Dowie-

dzieli się, że nie można mieć skrupułów podczas formowania 

drzewek i to zwłaszcza po zakupie, by ładnie owocowały w kolej-

nych latach. Nauczyli się również oczkowania/okulizacji. Było bar-

dzo aktywnie, miło i smacznie.

Kolejnym tematem spotkania wrześniowego było rozpoznawanie 

jadalnych dzikich owoców. W niedzielę 26 września byliśmy ra-

zem z uczestnikami projektu zbierać dzikie owoce na przepięk-

nych terenach Stawów Kiszkowskich. Ile tam mieszka różnych 

ptaków... Polecamy miejsce na rodzinne spacery, a przy okazji 

można znaleźć mnóstwo botanicznych ciekawostek. Nauczyliśmy 

się rozpoznawać i zbierać głóg jednoszyjkowy, tarninę, dziką różę 

oraz jarzębinę.

Natomiast w niedzielę 3 października uczestnicy projektu róż-

nych pokoleń spotkali się w świetlicy w Trzeku, by wspólnie prze-

tworzyć zebrane dzikie owoce. Pracy było co nie miara, ale Natalia 

Jędrzejczak z Kasztelanii Ostrowskiej umilała czas, opowiadając                 

o ważnych właściwościach zdrowotnych tych roślin. Można było 

słuchać i słuchać, tyle dobra mają te maleńkie owoce. Później po-

wstały zapachy i pyszne przetwory, gdzie każdy znalazł swój ulu-

biony dziki smak. Lato zostało zapakowane do słoików... To było 

bardzo interesujące spotkanie. 

Ostatnim elementem projektu dofi nansowanego ze środków 

programu „Działaj Lokalnie” Trakt Piastów w Łubowie było stwo-

rzenie wspólnego dobra. Zostało posadzone 20 drzew owoco-

wych: śliwy, morwy, pigwy, aronie oraz jarzębiny. Uczestnicy zro-

bili dobrą robotę – plac przy piecu chlebowym jest jeszcze pięk-

niejszy, a już w przyszłym roku będą pyszne owoce do stworzenia 

lokalnych przetworów, które zasilą spiżarnię. Dziękujemy wszyst-

kim za aktywny udział w warsztatach.
Zarząd KGW w Trzeku

Koło Gospodyń
nie próżnuje jesienią

Fot. KGW w Trzeku

Fot. KGW w Trzeku
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Dobra książka 
biblioteka poleca i zaprasza

XXVII Zlot
Wolontariuszy PCK

Tradycyjnie, jesienną porą 6 drużyn szkolnych 

kół PCK Gminy Kostrzyn – SP 1 Kostrzyn,                          

SP Brzeźno, SP Czerlejno, SP Gułtowy, SP Iwno    

i SP Siekierki Wielkie spotkało się 16 i 17 paź-

dziernika w urokliwym ośrodku „January”                         

w Straduniu. We współpracy z druhami                            

z Ochotniczej Straży Pożarnej z Kostrzyna i Guł-

tów, w międzyszkolnych grupach zdobywały                       

i doskonaliły umiejętności udzielenia pierwszej 

pomocy poszkodowanym, na kilku stanowi-

skach: numery alarmowe i bezpieczeństwo 

własne, RKO u osoby dorosłej i dziecka, AED, 

opatrunki przy złamaniu, zakrztuszenia, zadła-

wienia, pozycja boczna ustalona, padaczka. 

Młodzież aktywnie i z wielkim zaangażowa-

niem uczestniczyła w tych warsztatach. Wie-

czór był okazją do wymiany doświadczeń i zdo-

bytej wiedzy oraz wspólnych zabaw na boisku, 

a także podczas ogniska i dyskoteki. Był to świetny czas na inte-

grację wolontariuszy i opiekunów PCK z całej gminy. W niedzielę, 

po wspólnej mszy świętej poszczególne grupy zaprezentowały 

przygotowane wcześniej pod okiem Strażaków scenki. Dzięki 

przepięknej pogodzie nie brakowało również spacerów po naj-

bliższej okolicy. Zwieńczeniem pobytu było podsumowanie oraz 

wspólne fotografi e w miłej atmosferze.
Opiekunowie Szkolnych Kół PCK Gminy Kostrzyn 

Damian Hadaś, Alaska: Przystanek na krańcu świata, Wydawnictwo Poznańskie.

Witajcie na Alasce! – gdzie na kilometr kwadratowy przypada pół mieszkańca, a do stolicy nie prowadzi żadna 

droga lądowa. Kojarzona z zimnem i wysokimi górami kraina jest o wiele bardziej różnorodna, niż może się 

wydawać. Damian Hadaś opowiada o jej kontrastach, postępujących zmianach klimatycznych, trudnej historii 

rdzennych mieszkańców, fenomenie Wszystko za życie, ale też o tym, jacy są Alaskijczycy i czy naprawdę jest 

tu tak zimno, jak myślimy.

Tomasz Kieres, Wybieram siebie, wybieram Ciebie, Wydawnictwo Filia.

Małe miasteczko w okolicach norweskiego Bergen. Dla jednych wymarzony eden, dla innych miejsce ucieczki 

na koniec świata. Sara całe swoje dorosłe życie poświęciła dla innych. Teraz chce zacząć wszystko od nowa,                  

po swojemu. Maks spełnił swoje marzenie o małym domku na końcu świata. Tylko jest jedno ale, to marzenie 

nie zakładało, że będzie w tym raju  sam. Przypadkiem drogi tych dwojga się przecinają…

Izabela Michta, Przygoda w kanałach, Wydawnictwo Dragon.

Antek zgubił cenny breloczek – prezent od Walusia, swojego najbliższego przyjaciela. By go odnaleźć, udaje 

się do kanałów. Kogo tam spotka? Jakie przeżyje przygody? Czy odzyska zgubę? I jak ta sytuacja wpłynie                      

na przyjaźń chłopców? „Czytam i decyduję” to seria o wielu liniach fabularnych. O tym, jak potoczą się przygo-

dy rodzeństwa Zosi i Antka, zadecyduje czytające dziecko. Przy ponownym czytaniu bohaterowie mogą trafi ć 

w nowe miejsca, spotkać inne osoby, a historia może zakończyć się zupełnie inaczej (wiek 6+).

Fot. Opiekunowie Szkolnych Kół PCK Gminy Kostrzyn
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Wieści 
z biblioteki

Fot. Biblioteka Publiczna

Dofi nansowanie dla Biblioteki Publicznej na zakup nowości wydawni-

czych

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Ko-

strzynie otrzymała dofi nansowanie w wysokości 10 000 złotych na zakup 

nowości wydawniczych ze środków fi nansowych Ministra Kultury i Dzie-

dzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytel-

nictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Księgozbiór zostanie uzupełniony o publikacje, które dopiero ukazują się 

na rynku wydawniczym, lektury szkolne oraz dodatkowe książki, które cie-

szą się zainteresowaniem naszych czytelników.

Biblioteka jest otwarta na propozycje, sugestie dotyczące tytułów można 

zgłaszać pod adresem mailowym: dzieci@biblioteka-kostrzyn.pl lub wypo-

zyczalnia@biblioteka-kostrzyn.pl. Postaramy się sprostać oczekiwaniu Czy-

telników w miarę możliwości.
Małgorzata Kemnitz

Grzegorz Kasdepke znowu w Kostrzynie

Dzięki uprzejmości Szkoły Podstawowej nr 2 im. Rady Europy w Kostrzynie 

Biblioteka Publiczna zorganizowała spotkanie autorskie z jednym z najbar-

dziej utytułowanych i najbardziej rozpoznawalnych pisarzy książek dla 

dzieci i młodzieży, Grzegorzem Kasdepke.

Pan Grzegorz w tym roku odwiedził naszą gminę po raz drugi. Pierwszy raz 

gościliśmy pisarza w czerwcu, przy okazji otwarcia Stacji Książek w Parku 

Miejskim. Zainteresowanie autorem było tak duże, że biblioteka postano-

wiła zorganizować drugie spotkanie. Grzegorz Kasdepke opowiadał o swo-

ich inspiracjach, zainteresowaniach, o ulubionych zwierzętach i bohate-

rach swoich książek. Cierpliwie odpowiadał na wszystkie, nawet najbar-

dziej oryginalne pytania dzieci. Po spotkaniu można było kupić książki pi-

sarza z autorską dedykacją.
Małgorzata Kemnitz

Spotkania w Klubie Małego Czytelnika

W Klubie Małego Czytelnika regularnie odbywają się spotkania czytelnicze, 

podczas których dzieci mają możliwość wysłuchać ciekawych opowiadań, 

zapoznać się z nową literaturą dla dzieci oraz zwiedzić bibliotekę. W związ-

ku z jubileuszem 770-lecia lokacji Kostrzyna, uczniowie klasy 3B ze Szkoły 

Podstawowej nr 1 wysłuchali kilku utworów Włodzimierza Scisłowskiego 

ze zbioru Rymy znad Cybiny oraz wykonali rysunki inspirowane tekstem 

wierszy – głównie był to rycerz Kostro.

Poniżej prezentujemy jeden z naszych ulubionych wierszy, pochodzących 

z tego zbioru:

Rycerz Kostro

W zamierzchłych czasach, proszę mi wierzyć, / żył rycerz Kostro, wzór dla rycerzy.

Nasz rycerz Kostro zajęć miał dużo  / ruszał na wojnę, mieczem swym służąc.

Walczył z wrogami śmiało i ostro, / sił nie żałował swych dzielny Kostro.

Gdy wracał z wojny to czyścił zbroję, / ostrzył też kopie i miecze swoje.

Doglądał konia – bo koń – biedaczek / chudł podczas wojny i marniał raczej.

Brał rycerz Kostro udział w turniejach / i w polowaniach , gdzie gęsta knieja.

Często zwyciężał, celnie uderzał, / w kniei zaś zawsze powalał zwierza.

Chodził na igry, gdzie gęśli słuchał, / ucztował chętnie, śmiał się od ucha.

Nasz rycerz Kostro zajęć miał sporo, / raz ćwicząc mieczem, raz wroga piorąc.

Dużo więc zdziałał, wielu lat dożył / więc zdążył jeszcze Kostrzyn założyć!

Małgorzata Kemnitz
Fot. A. Wilczyńska

Fot. I. Guzińska 
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Wieści 
z Przedszkola nr 1

Fot. Przedszkole nr 1

Październik w naszym przedszkolu upłynął pod hasłem zdrowego żywienia oraz troski o byt naszej 

planety. Idąc tym tropem, jedna z najmłodszych grup – Kotki – obchodziła Święto Drzewa. Dzieci po-

znały budowę drzewa oraz jego znaczenie dla człowieka, zwierząt i przyrody. Grupa ta obchodziła 

również Światowy Dzień Mycia Rąk dla naszego zdrowia.

Kolejną, najmłodszą grupę Krasnoludków odwiedziła Pani Ania z biblioteki i podczas spotkania opo-

wiedziała bajkę o Wilku i siedmiu koźlątkach. Były też zagadki i gimnastyka. Żabki (4-latki) natomiast 

zrobiły sok owocowo-warzywny. Przygotowały i pokonały jesienną ścieżkę sensoryczną oraz 29 paź-

dziernika obchodziły, tak jak i pozostałe grupy przedszkolne, Dzień Dyni. Oj działo się działo! W całym 

przedszkolu odbywały się: slalomy z dynią, malowanie dyń farbami – pędzlem lub palcem, dynie ma-

lowane „rosnącą farbą” i wiele ciekawostek dotyczących tego warzywa. Nie odbyło się bez sałatki 

owocowej, którą zrobiły samodzielnie 5-letnie Serduszka oraz sałatki warzywnej wykonanej przez 

6-letnie Misie, a Biedronki (5-latki) odwiedziły nawet sklep warzywny, w którym poznały zasady zdro-

wego żywienia. Wspomnę też, że Biedronki i Serduszka nadal kontynuowały realizację projektu                      

„Czy wiesz gdzie giną twoje skarpetki?”.

Jak w każdym miesiącu, również w październiku odbyły się ciekawe wycieczki autokarowe. I tak gru-

py: Serduszka, Żabki, Liski i Biedronki udały się do Teatru Animacji w Poznaniu na spektakl Wesoły Ry-

jek, a następnie miło spędziły czas na Sali zabaw „Fikołki”. Natomiast najstarsze grupy – Pszczółki i Mi-

sie – zwiedziły Stadion „Lecha” w Poznaniu, który to swoją wielkością i wyglądem zrobił na wszystkich 

ogromne wrażenie. Następnie dzieci obejrzały seans kinowy Psi patrol i po odwiedzinach w restauracji 

McDonald zmęczone i zadowolone  wróciły do Kostrzyna.

Rok 2021 to rok jubileuszu 100-lecia Przedszkola Nr 1

Historia przedszkola rozpoczęła się w roku 1921. W budynku przekazanym miastu przez hrabinę Miel-

żyńską powstała ochronka dla najmłodszych dzieci. Od 1962 roku placówka funkcjonowała jako 

Przedszkole Miejskie przy ulicy Średzkiej 9. Aktualnie nazywamy się Przedszkole Nr 1 w Kostrzynie.

Świętować zaczęliśmy wiosną „tygodniem obchodów 100-lecia”. Ze względu na pandemię program 

uroczystości przygotowaliśmy w formie online. 

Pierwszego dnia przedstawiliśmy dzieje oświaty przedszkolnej i historię naszego przedszkola według 

regionalisty Kazimierza Matyska. Drugi dzień to teatrzyk kamishibai czyli historia opowiedziana przez 

grupę Smerfy. Następnego dnia wspominaliśmy... nasze dzieciństwo oraz zaprezentowaliśmy portre-

ty naszych Pań narysowane przez dzieci. Czwarty dzień to Lokomotywa, czyli przedstawienie przez 

pracowników utworu według Marii Głowackiej na mo-

tywach wiersza Jana Brzechwy. Ostatni dzień to zaba-

wa dla dzieci – memory z nazwami grup. Cały program 

obchodów dostępny jest na naszej stronie internetowej.

Zwieńczeniem obchodów była uroczystość, która od-

była się 22 października w sali „Kostrzynianka”. Swoją 

obecnością zaszczycili nas: Wielkopolski Wicekurator 

Oświaty Zbigniew Talaga, Burmistrz Gminy Kostrzyn 

Szymon Matysek, Wiceburmistrz Waldemar Biskupski, 

Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Banaszak, Wi-

zytator Izabela Libert-Jędroszkowiak, członkowie Ko-

misji Oświaty Kultury i Sportu, Dyrektorzy szkół i przed-

szkoli oraz Kierownicy jednostek organizacyjnych Gmi-

ny Kostrzyn oraz licznie zgromadzeni obecni i byli pra-

cownicy Przedszkola.

Uroczystość uświetniły występem dzieci z grupy 

Pszczółki, pod kierunkiem Beaty Goździak, Justyny 

Przybylskiej i Aleksandry Godery. Pszczółki zaśpiewały piosenki o przedszkolu oraz utwór, który został 

wyróżniony w konkursie Spis Powszechny Śpiewająco. Wielkim zaskoczeniem było wykonanie układu 

tanecznego Jerusalema, dużo oklasków zdobył również taniec z pomponami do piosenki Abby.

Na zakończenie wszyscy zaśpiewali piosenkę przewodnią naszego przedszkola „Moje przedszkole” 

(na melodię znanego utworu do słów Marii Głowackiej).

Burmistrz Szymon Matysek i Dyrektor Urszula Ewa Formanek wręczyli pamiątkowe dyplomy zasłużo-

nym emerytkom. Przedszkole otrzymało wiele listów gratulacyjnych i prezentów, także od Burmistrza 

– bon podarunkowy na zakup pomocy dydaktycznych, w tym tablicy interaktywnej, wywołał wielką 

radość.  Za wszystko serdecznie dziękujemy!
Przedszkole nr 1
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OGŁOSZENIA DROBNE
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Strażackie
wydarzenia

Ryszard Kubiak

Prezes ZOMGZOSP RP w Kostrzynie

Fot. OSP Kostrzyn

Interwencje strażaków z Kostrzyna, Gułtów i Brzeźna

3 października – neutralizacja plamy ropopochodnej; pomoc 

pogotowiu w ewakuacji do karetki  poszkodowanego z mieszka-

nia na drugim piętrze.

4 października – usuwanie wiatrołomów w Siekierkach; zabez-

pieczanie miejsce lądowania LPR.

7 października –  neutralizacja plamy ropopochodnej na drodze 

Kostrzyn-Iwno; udzielenie pierwszej pomocy osobie z NZK.

9 października – ćwiczenia jednostek OSP – zaopatrzenie wodne 

2021 w Bolechowie.

15 października – przyjęcie  zgłoszenia o zadymieniu spod maski 

samochodu osobowego na parkingu przy S5.

16 i 17 października – młodzież ze szkolnych kół PCK Gminy Ko-

strzyn uczestniczyła w warsztatach pierwszej pomocy, od wielu 

lat organizowanych w Straduniu. W tym roku również pod opieką 

wychowawców i ratowników OSP młodzież szkolna uczyła się 

prawidłowego niesienia pierwszej pomocy potrzebującym.

18 października – zabezpieczenie miejsca wypadku samocho-

dów osobowych w Glince Duchownej, jedna osoba zab rana do 

szpitala przez pogotowie.

19 października – zabezpieczenie miejsca rozlanej substancji 

chemicznej na ul. Żniwnej w Kostrzynie.

21 października – usuwanie wiatrołomów w Iwnie i na pozosta-

łym terenie gminy.

22 października – zabezpieczenie miejsca kolizji drogowej sa-

mochodu ciężarowego na trasie DK92 w Skałowie.

23 października – zabezpieczenie miejsca kolizji dwóch aut oso-

bowych na trasie DK92 w Skałowie.

29 października – zabezpieczenie miejsca kolizji trzech samo-

chodów na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Cmentarnej w Ko-

strzynie.

30 października – gaszenie pożaru samochodu osobowego na 

trasie S5.

Rodzinie i bliskim

wyrazy szczerego współczucia oraz głę-

bokiego żalu z powodu śmierci

Tadeusza Blandzi

Sołtysa Sołectwa Drzązgowo

 w latach 1999-2011

składają

Burmistrz Gminy Kostrzyn

Szymon Matysek

Zastępca Burmistrza Gminy Kostrzyn

Waldemar Biskupski 

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy 

Kostrzyn

Grzegorz Banaszak 

Serdeczne podziękowania                          

ks. Mateuszowi, ks. Romanowi, 

rodzinie, sąsiadom, przyjaciołom 

oraz wszystkim, którzy uczestni-

czyli w ostatnim pożegnaniu na-

szej kochanej mamy

Ś.P.

Stanisławy Stefaniak

za ofi arowane modlitwy, msze 

święte i złożone kwiaty

„Bóg zapłać”

dzieci z rodzinami

Serdeczne podziękowania księdzu dziekano-

wi Ireneuszowi Rachwalskiemu, pani i panu 

organiście, fi rmie Izabeli Czerniejewskiej, ro-

dzinie, przyjaciołom, znajomym, mieszkań-

com Tarnowa oraz wszystkim, którzy łączyli się 

z nami w smutku i żalu oraz wzięli udział                         

w ostatnim pożegnaniu naszej: Mamy, Teścio-

wej, Babci i Prababci

Ś.P.

Doroty Jasińskiej

serdeczne „Bóg zapłać”za udział we mszy św., 

ofi arowane komunie św., intencje mszalne, 

złożone kwiaty i pamięć

składa rodzina
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Z kroniki
policyjnej

Kolejne oszustwo za pomocą OLX i WhatsApp.
Ponad 31000 złotych straciła mieszkanka Kostrzyna, która machi-

nalnie podała dane do konta bankowego „kupującemu” poprzez 

WhatsApp. 

Przypominamy jak działają oszuści : Wystawiasz coś na OLX. Znaj-

duje się kupiec. Odzywa się najczęściej za pośrednictwem aplika-

cji WhatsApp. Twierdzi, że kupił przedmiot i za niego zapłacił,                       

a pieniądze możesz odebrać po wejściu w link.

• Teraz oszust wysyła Ci linka. Klikasz i trafi asz na stronę łudząco 

podobną do strony OLX lub innego portalu np. InPost. Na stronie 

jest formularz z prośbą o podanie danych Twojej karty i stan Two-

jego konta. Wypełniasz formularz.

• Przychodzi do Ciebie SMS z banku, z kodem do autoryzacji.                   

Ty nie czytasz go uważnie i wpisujesz kod do formularza.                                     

W SMS-ie jest jasno napisane, że autoryzujesz dodanie Twojej kar-

ty do Google Pay lub Apple Pay. Oszust Cię okrada. Płaci Twoją 

kartą za pomocą aplikacji płatniczej, wypłaca nią gotówkę  w ban-

komacie lub wykonuje przelewy z konta bankowego.

• Koniec. Twoje konto jest PUSTE. 
K.M.

Włamanie do domu.
14 listopada odnotowano włama-

nie do domu jednorodzinnego                     

w Kostrzynie, gdzie sprawca wyko-

rzystał nieobecność domowników 

w domu i skradł przedmioty o łącz-

nej wartości kilkunastu tysięcy zło-

tych. Na miejscu zdarzenia przepro-

wadzono oględziny. Postępowanie 

prowadzi KP w Kostrzynie.
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Kronika
sportowa

X Otwarty Turniej Piłki Siatkowej
W sobotę 6 listopada odbył się X Otwarty Turniej Piłki Siatkowej 

z okazji Narodowego Święta Niepodległości o Puchar Przewodni-

czącego Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn, do którego przystąpiło                

8 zespołów. Po odegraniu i odśpiewaniu Hymnu Rzeczypospolitej 

Polskiej przywitano gości: Przewodniczącego Rady Miejskiej Gmi-

ny Kostrzyn Grzegorza Banaszaka, Burmistrza Gminy Kostrzyn 

Szymona Matyska, Zastępcę Burmistrza Waldemara Biskupskiego 

oraz Radnych i Młodzieżowych Radnych. Ofi cjalnego otwarcia do-

konał Przewodniczący Rady Miejskiej, który wspomniał o dwóch 

jubileuszach – X Turnieju oraz 770. miasta Kostrzyna. Następnie 

głos zabrał Burmistrz Gminy Kostrzyn, życząc uczestnikom przede 

wszystkim dobrej zabawy.

Przystąpiono do rozgrywek grupowych, dzięki którym poznali-

śmy półfi nalistów oraz zespoły, które zagrały o  miejsca V i  VII. 

W  meczu o  miejsce VII Walka Kostrzyn pokonała Championy 

25:11, a w spotkaniu o miejsce V Wstrząśnięci, Nie Zmieszani po-

konali drużynę Są Gorsi 25:20. W półfi nałach AZS Malina wygrał 

z Tygryskami 2:0 (15:6; 15:7), a KS Sokoły Kostrzyn uległy Acapulco 

Stallion 0:2 (14:15; 14:15). W  meczu o  trzecie miejsce KS Sokoły 

wygrały z Tygryskami 2:0 (15:7; 15:9), a w fi nale tryumfował obroń-

ca tytułu AZS Malina, wygrywając 2:0 (15:9; 15:5). MVP Turnieju 

wybrano Mateusza Sionkowskiego z zespołu AZS Malina.   
UM Kostrzyn

Fot. P. Kubiak

Kostrzyńscy Szachiści na Mistrzostwach Powiatu 
Poznańskiego!
Drugie i  czwarte miejsce kostrzyńskich Szachistów na Mistrzo-

stwach Powiatu Poznańskiego!

12 października w Kórniku odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Po-

wiatu Szkół Podstawowych w Szachach – uczniowie rocznik 2009 

i młodsi. Zespół SP 1 Kostrzyn w składzie: Marcel Przybylski, Anto-

ni Rojek, Aleksander Adamski i  Maja Płóciennik zajął II miejsce. 

Dzień później w  tym samym miejscu do rywalizacji przystąpili 

uczniowie z  rocznika 2007-2008. Drużyna SP 1 Kostrzyn w skła-

dzie: Jakub Pieczeniak, Aleksander Rakszawski, Norbert Hałas 

i Dorota Podolecka wywalczyła IV miejsce.
Joanna Kozielska, Piotr Smoliński

Brąz w Mistrzostwach Wielkopolski Juniorów 
i Młodzików w Szachach Szybkich
W sobotę 23 października we Wrześni odbyły się Mistrzostwa 

Wielkopolski Juniorów i Młodzików w Szachach Szybkich. Tempo 

gry ustawione było na 10 minut na partię plus 5 sekund po każ-

dym posunięciu. Uczniowski Klub Sportowy „Goniec” Kostrzyn 

reprezentowało 13 zawodników. Była to pewna lekcja pokory 

względem przeciwników z dużo większych klubów. Miłą niespo-

dziankę sprawiła Jagna Smolińska w grupie dziewcząt do lat 18, 

pokonując wyżej notowane rywalki i zdobywając brązowy medal. 

Niewiele brakowało, by było srebro. Przy tej samej ilości punktów, 

minimalnie zaważyła wartościowość dodatkowa. Wyróżnić także 

należy Jakuba Pieczeniaka (XV m. w grupie chłopców do lat 14) 

oraz Antoniego Rojka (XVIII m. w grupie chłopców do lat 10).
Piotr Smoliński

Fot. P. Smoliński

Fot. P. Smoliński
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Zajęcia fi tness dla dziewcząt
Stowarzyszenie KOSTRO prowadzi w bieżącym roku: tradycyjnie 

– zajęcia fi tness dla dorosłych oraz po raz pierwszy – dla dziew-

cząt w wieku 12 -17 lat. Na zajęcia dla dzieci Stowarzyszenie pozy-

skało dofi nansowanie w wysokości 10 000 zł w ramach Rządowe-

go Programu KLUB 2021. Zgodnie z umową zakupiono sprzęt 

sportowy oraz prowadzone są zajęcia dla szesnastu uczestniczek 

w sali gimnastycznej przy ul. Powstańców Wlkp. 28A oraz sali Lo-

komotive przy ul. Wrzesińskiej 1B. Z ajęcia z dziewczętami prowa-

dzą trenerki: Anna Dolata oraz Patrycja Tojek. Podczas ćwiczeń 

wykorzystywany jest sprzęt specjalistyczny rozwijający i wzmac-

niający całe ciało. Celem zajęć jest nauka i rozwijanie umiejętno-

ści gimnastycznych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, gibkości, 

wzmacnianie mięśni całego ciała poprzez trening funkcjonalny                   

i działania holistyczne oraz przygotowanie do udziału w zawo-

dach.

Dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego                  

i Sportu zakupione zostały: sztangi, gumy oporowe, hantle, piłki 

gimnastyczne, piłki do masażu i rollery oraz maty fi tness. Zaku-

piony sprzęt zostanie wykorzystany podczas zajęć szkoleniowo-

-treningowych oraz podczas lekcji wychowania fi zycznego                           

w Szkole Podstawowej nr 2 w Kostrzynie.
Renata Lepczyk

Prezes Stowarzyszenia KOSTRO

Drużynowy Tenis Stołowy
SP Czerlejno tryumfuje na gminnych zawodach w Drużynowym 

Tenisie Stołowym! 13 października w hali sportowej przy Szkole 

Podstawowej nr 1 w Kostrzynie odbyły się Mistrzostwa Gminy 

Szkół Podstawowych w Drużynowym Tenisie Stołowym – ucznio-

wie rocznik 2009 i młodsi. Do rywalizacji przystąpiły trzy szkoły, 

wystawiając drużyny chłopięce. Po wyrównanej walce, dwa me-

cze zakończyły się wynikiem 3-2, ostateczna kolejność przedsta-

wia się następująco: I m. SP Czerlejno, II m. SP 1 Kostrzyn, III m.                  

SP Gułtowy.

Szkoła Podstawowa z Czerlejna będzie reprezentowała naszą 

gminę w rozgrywkach powiatowych.
Piotr Smoliński

Mistrzostwa Gminy Szkół Podstawowych 
w Drużynowym Tenisie Stołowym
22 października w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 

w Kostrzynie odbyły się Mistrzostwa Gminy Szkół Podstawo-

wych w  Drużynowym Tenisie Stołowym – uczniowie rocznik 

2007-2008. Do rywalizacji przystąpiło pięć szkół w  kategorii 

chłopców i  trzy szkoły w kategorii dziewcząt. Wyniki przedsta-

wiają się następująco:

Kategoria dziewcząt: I m. SP Czerlejno (Nikola Janikowska i Wero-

nika Ochowiak), II m. SP2 Kostrzyn (Marta Puszkarek i  Klaudia 

Bartkowiak), III m. SP Siekierki (Julia Jaworska i Maja Wituła).

Kategoria chłopców: I m. SP1 Kostrzyn (Jakub Czajka i Dorian Czu-

bala), II m. SP Iwno (Ignacy Tajerina i Eryk Lala), III m. SP Siekierki 

(Adam Miński, Mateusz Banasiak i Brajan Kind), IV m. SP2 Kostrzyn 

(Norbert Nowak i  Franek Piotrowski), V m. SP Brzeźno (Gracjan 

Ździabek i Wiktor Skibiński).

Medale najlepszym drużynom wręczył Łukasz Szał – Zastępca 

Kierownika Wydziału Oświaty, Promocji i Sportu Urzędu Miejskie-

go w Kostrzynie.

Szkoła Podstawowa z Czerlejna (dziewczęta) i Szkoła Podstawowa 

nr 1 z  Kostrzyna (chłopcy) będą reprezentowały naszą gminę 

w rozgrywkach powiatowych.
Piotr Smoliński

Fot. P. Smoliński

Fot. P. Smoliński

Fot. Stowarzyszenie KOSTRO
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Pracowity czas na tenisowych kortach
Wrzesień i październik to ostatnie dwa miesiące w kalendarzu te-

nisowym gry na kortach zewnętrznych oraz dwa miesiące, w cza-

sie których rozgrywane są mecze w ramach Drużynowych Mi-

strzostw Wielkopolski. Każdy mecz pomiędzy dwoma klubami 

składa się z jednego meczu gry podwójnej oraz dwóch meczów 

gry pojedynczej. Dlatego każda drużyna składa się z dwóch do 

czterech zawodników. W tym roku Kostrzyński Klub Tenisowy 

zgłosił do rozgrywek sześć drużyn w różnych kategoriach wieko-

wych i aż pięć z nich stanęło na najwyższym podium wygrywając 

całe rozgrywki.

Pierwszą, która została zwycięzcą Drużynowych Mistrzostw Wiel-

kopolski, była drużyna Juniorów (do lat 18), w której składzie był 

mieszkaniec Kostrzyna Marcel Bajołek oraz Adrian Stasiak pocho-

dzący z Wrześni. Na swojej drodze do zwycięstwa zawodnicy KKT 

pokonali drużynę Parku Tenisowego Olimpia z Poznania 2-1 oraz 

drużynę AZS Poznań 3-0. Zawodniczki KKT, Roksana Kokocha i Ju-

lia Stefańska, zostały Mistrzyniami Wielkopolski w tej samej kate-

gorii wiekowej, czyli wśród Juniorek. Również rozegrały dwa me-

cze, pokonując drugą drużynę AZS Poznań 3-0 oraz pierwszą dru-

żynę AZS Poznań 2-1.

Trudną drogę do zwycięstwa miała drużyna Kadetów (do lat 16). 

W skład tej drużyny wchodziło dwóch mieszkańców naszej gminy 

– Marcel Bajołek i Ignacy Tejerina. Po łatwym zwycięstwie 3-0 nad 

drużyną PKT Pobiedziska czekał ich dużo trudniejszy pojedynek 

na wyjeździe przeciwko Park Tenisowy Olimpia Poznań. Mecz roz-

począł się deblem, którego pierwszego seta nasi zawodnicy prze-

grali i dopiero wygrany drugi set oraz supertiebreak dał pierwszy 

punkt naszej drużynie. Następnie wygrana w singlu na pierwszej 

pozycji przez Marcela ostatecznie zadecydowała o wygranym               

całym pojedynku 2-1 i o tytule Mistrzowskim zawodników KKT.

W przedostatni weekend października fi nał drużynowych rozgry-

wek rozegrali na kortach w Glince Szlacheckiej Skrzaty (do lat 12). 

We fi nale Sebastian Tejerina oraz Franciszek Waligórski wynikiem 

2-1 pokonali reprezentantów Parku Tenisowego Olimpia. We 

wcześniejszych rundach tych rozgrywek pod nieobecność kontu-

zjowanego Franciszka Waligórskiego oraz Sebastiana Tejerina, 

który został powołany do kadry narodowej skrzatów i uczestni-

czył w 10-dniowym obozie przygotowania fi zycznego w COS                   

w Cetniewie koło Władysławowa, KKT był reprezentowany przez 

Stanisława Piechotę i Antonio Tejerina. Ta para w ćwierćfi nale po-

konała trzecią drużynę AZS Poznań 3-0, a następnie w półfi nale 

drugą drużynę AZS Poznań również 3-0.

Jako ostatni swój fi nał pod koniec października rozegrali Młodzicy 

(do lat 14). Bracia Ignacy i Sebastian Tejerina bardzo pewnie poko-

nali w nim drugą drużynę PT Olimpia 3-0. Wcześniej w drodze do 

fi nału Ignacy wraz z klubowymi kolegami Jakubem Furmankiem                

i Krzysztofem Winiarczykiem zwyciężyli 3-0 nad pierwszą drużyną 

PT Olimpia.

Niewątpliwie reprezentantom KKT będzie bardzo trudno powtó-

rzyć tegoroczny sukces i w nadchodzących latach tak bardzo zdo-

minować Drużynowe Mistrzostwa Wielkopolski. Jednak nie ma 

wątpliwości, ze wszyscy zawodnicy robią ogromne postępy. 

Świadczy o tym również fakt, że aż dwóch Skrzatów KKT, Seba-

stian Tejerina i Stanisław Piechota, zostali powołani na konsulta-

cje szkoleniowe Polskiego Związku Tenisowego, obejmujące naj-

lepszych zawodników z rocznika 2010, które w pierwszym tygo-

dniu listopada odbyły się w Centrum Tenisowym Angie w Pusz-

czykowie. Sebastian obecnie zajmuje wysokie piąte miejsce                       

w rankingu Polskiego Związku Tenisowego do lat 12, a Stanisław 

jest obecnie sklasyfi kowany na miejscu 57, które jest najwyższe               

w jego karierze.
Kostrzyński Klub Tenisowy

Fot. Kostrzyński Klub Tenisowy

Fot. Kostrzyński Klub Tenisowy
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- Mgr fi lologii angielskiej i niemieckiej 

udzieli korepetycji na wszystkich pozio-

mach nauczania. Możliwość zajęć onli-

ne. Tel. 512 586 533

- Problemy z komputerem, internetem, 

zadzwoń 605 233 576,  vip-tech.pl

- Kupię tanio węgiel lub drewno do pieca 

węglowego, tel. 667 419 392

Od kilku lat Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 

w Kostrzynie realizuje cykl koncertów z udzia-

łem lokalnych artystów amatorów. Jest nam 

niezmiernie miło poinformować, że  koncert  

zatytułowany ,, Gdzie są chłopcy z tamtych lat''  

został doceniony i nagrodzony przez Kapitułę 

Konkursu, dzięki projektowi o dofi nansowanie 

przygotowanemu przez  Monikę Pleśniero-

wicz,  która w imieniu dyrektora  MGOK nagro-

dę odebrała. Uroczystość wręczenia nagród 

odbyła się w poniedziałek 8 listopada br. w Po-

znaniu na uroczystej gali, podsumowującej 

XXII edycję konkursu ogłoszonego przez Sa-

morząd Województwa Wielkopolskiego pod 

nazwą „Działania proekologiczne i prokulturo-

we w ramach strategii rozwoju Województwa 

Wielkopolskiego”.  Nagroda zostanie przezna-

czona na działania kulturalne MGOK. 

OGŁOSZENIA DROBNE
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