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Słowem
wstępu

Fot. C. Szczepanik

Natalia Majchrzak

Redaktor naczelna

Ostatnie dni stycznia i początek lutego to był w naszej gminie 

– i nie tylko – gorący czas, nie tylko ze względu na ciepłą, nie-

mal już wiosenną aurę. Fani sportów zimowych na pewno                 

z wypiekami na twarzy czekali na ofi cjalne rozpoczęcie Zimo-

wych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, by śledzić wyniki pol-

skich reprezentantów i swoich ulubionych sportowców zagra-

nicznych. Ci, którzy interesują się jeszcze bardziej odległą te-

matyką – dosłownie kosmiczną – śledzili na pewno wystrzele-

nie przez SpaceX kolejnych satelitów Starlink, które niestety 

nie dotarły do docelowego miejsca na orbicie w wyniku silnej 

burzy geomagnetycznej. A zmieniając perspektywę kosmicz-

ną na tę lokalną – na przełomie miesięcy swoją działalność, po 

uroczystej inauguracji, rozpoczęły dwa żłobki publiczne w na-

szej gminie. To z pewnością ogromna okazja dla rodziców 

młodych pociech, którzy dzięki placówkom będą mieli możli-

wość aktywnego powrotu do życia zawodowego z pewnością, 

że podczas ich nieobecności dzieci będą miały doskonałą 

opiekę. Więcej na ten temat znajdziecie Państwo w artykule na 

stronie 6.

A jeśli mówimy o końcówce stycznia – to oczywiście nie moż-

na nie wspomnieć o 30. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy. Od wielu lat Gmina Kostrzyn aktywnie uczestniczy            

w tym wydarzeniu, za pośrednictwem Sztabu 358 organizując 

Finał na terenie gminy i z pomocą wolontariuszy wyczarowu-

jąc w te niedzielne popołudnie imprezę wypełnioną muzyką, 

tańcem, śpiewem, dobrą zabawą i pysznym jedzeniem – oraz 

pomocą potrzebującym. Tegoroczna Orkiestra grała z hasłem 

„Przejrzyj na oczy” i z myślą o najmłodszych pacjentach okuli-

styki, a my, z myślą o tych, którzy nie mieli możliwości uczest-

niczyć w imprezie lub którzy chcą przeżyć ją ponownie, przy-

gotowaliśmy relację na ten temat na stronie 22.

Znajdą też Państwo na łamach „Kostrzyńskiego ABC” pozosta-

łe informacje o życiu społecznym, kulturalnym i sportowym              

w naszej gminie w ostatnim miesiącu. Zapraszam gorąco do 

lektury nowego numeru czasopisma!
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Kostrzyńskie 
aktualności

Fot. MGOK

Fot. K. Matysek

Fot. K. Matysek

Fot. K. Matysek

Fot. K. Matysek

Stan mieszkańców Gminy Kostrzyn na koniec 2021 roku
Na podstawie informacji Biura Ewidencji Ludności Urzędu Miejskiego Gminę Kostrzyn 

zamieszkiwało w 2021 roku ogółem 18 417 mieszkańców zamieszkałych na stałe oraz 

204 zameldowanych czasowo. W mieście mieszkało 9 468 osób, a w gminie wiejskiej              

9 153 osób. Liczba mieszkańców gminy w stosunku do roku 2020 wzrosła o 209 osób.            

W 2021 roku urodziło się 168 osób (87 chłopców, 81 dziewcząt). Zmarło 167 osób                    

(84 mężczyzn, 83 kobiety). W USC zawarto 108 małżeństw. Najbardziej popularne imio-

na: Aleksander, Wojciech, Antoni, oraz Laura, Antonina, Iga, Julia, Zuzanna.

100 lat Kostrzyńskiego Klubu Sportowego
W 1922 roku powstał Kostrzyński Klub Sportowy, który skupiał w swych szeregach entu-

zjastów piłki nożnej. Sekcja piłkarska tego klubu powstała dzięki bliskim kontaktom ze 

swarzędzką „Unią”. Wskutek tego osłabła praca w harcerstwie wśród druhów, wszyscy 

bowiem garnęli się ochoczo do piłki nożnej. W zbiorach Izby Muzealnej zachowała się 

okrągła pieczęć KKS z sylwetką piłkarza. W 1925 roku piłkarze KKS połączyli się z sekcją 

piłkarską „Sokoła”, który dorobili się własnego boiska sportowego przy ul. Poznańskiej. 

Do tradycji KKS nawiązuje obecnie Kostrzyński Klub Sportowy „Lechia” Kostrzyn, mający 

zamiar w czerwcu urządzić jubileuszowe obchody.

Noworoczne życzenia z Grodna
Jak co roku do Kostrzyna nadeszły życzenia od przyjaciół z Grodna na Białorusi w ozdob-

nej pocztówce z gilem na zaśnieżonej gałązce jarzębiny czerwonej. Dziękujemy!

Rocznica bitwy pod Chocimiem
Jeszcze w 2021 roku w trzech krajach upamiętniono stoczoną w 1621 roku bitwę,                       

w której wojska polskie i litewskie dawnej Rzeczypospolitej pod dowództwem hetmana 

Karola Chodkiewicza, wspierane przez Kozaków, rozgromiły armię turecką. Z tej okazji 

wydana została wspólna emisja znaczków przez poczty Polski, Litwy i Ukrainy. Pokazano 

na nich reprodukcję obrazu Józefa Brandta oraz własne herby tych krajów.

Dzika zwierzyna w okolicach Kostrzyna
Łagodna zima i coraz mniej wolnych terenów, zajmowanych pod budowę dróg i osiedli 

sprawiło, że w obrębie naszej gminy coraz częściej pojawiają się dzikie zwierzęta. Ostat-

nio widziano spore stado saren na polach między Mikuszynem, za niedalekim laskiem. 

Kiedy zaś sypnie śniegiem to najczęściej dzikie ptactwo można napotkać w pobliżu              

zabudowań ludzkich zarówno na wsi, jak i w mieście, gdzie łatwiej o pożywienie.                          

(Graf. ilustr.)

K.M.

Dzień Babci i Dziadka
21 stycznia tradycyjnie swoje święto obchodzą nasze kochane Babcie, a dzień później 

– Dziadkowie. Doskonale zbiegły się więc daty kalendarzowe z datą koncertu przygoto-

wanego dla kostrzyńskich seniorów rodu właśnie z okazji ich święta. 21 stycznia, w pią-

tek, w godzinach wieczornych miało bowiem miejsce wydarzenie pod nazwą „Dzień 

Babci i Dziaka – klasycznie i swingowo”. Na scenie „Kostrzynianki” występował zespół 

„Castle Bras”, wśród których znaleźli się soliści: Barbara Kubiak – sopran i Jaromir Trafan-

kowski – baryton. Zadowoleni z przebiegu imprezy Babcie i Dziadkowie, którzy brali 

udział w koncercie, wrócili do domu z uśmiechem na ustach – i muzyką w sercu.
N.M.

F t K M t k

Fot. K. Matysek
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Wiadomości 
gminne

Fot. Ł. Szał

Gmina Kostrzyn członkiem 
Poznańskiej Lokalnej Organizacji 
Turystycznej?
W poniedziałek 7 lutego w Sali sesyjnej Urzędu 

Miejskiego w Kostrzynie odbyło się posiedzenie 

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej 

Gminy Kostrzyn. Spotkanie poświęcone było 

możliwości dołączenia Gminy Kostrzyn do Po-

znańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.

Po prezentacji gości Jana Mazurczaka – Prezesa 

Zarządu Poznańskiej Lokalnej Organizacji Tury-

stycznej oraz Piotra Basińskiego – Starszego spe-

cjalisty ds. promocji w Poznańskiej Lokalnej Or-

ganizacji Turystycznej, dotyczącej działalności 

PLOT-u oraz przedstawienia propozycji rozwią-

zań dla gminy Kostrzyn, Radni Komisji pozytyw-

nie odnieśli się do członkostwa naszej gminy                

w organizacji.

Członkostwo w PLOT umożliwia nawiązanie kon-

taktów z innymi samorządami oraz branżą tury-

styczną, a także realizację celów promocyjnych 

poszczególnych gmin członkowskich.

Przystąpienie do PLOT jest uzasadnione i zapew-

ni Gminie Kostrzyn udział w ważnych działaniach 

promocyjnych, skierowanych zarówno do tury-

stów w kraju i za granicą, ale także do mieszkań-

ców aglomeracji poznańskiej i regionu. O przy-

stąpieniu do Poznańskiej Lokalnej Organizacji 

Turystycznej zdecyduje Rada Miejska Gminy Ko-

strzyn w drodze stosownej uchwały.
Łukasz Szał
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Zespół Samorządowych Żłobków              
w Kostrzynie ofi cjalnie otwarty!
W poniedziałek 31 stycznia 2022 roku nastą-

piło ofi cjalnie otwarcie Zespołu Samorządo-

wych Żłobków w Kostrzynie, w ramach które-

go z dniem 1 lutego 2022 roku rozpoczęły 

działalność Żłobek w Kostrzynie i Żłobek                

w Siekierkach Wielkich. Do każdej placówki 

uczęszczać będzie po 35 dzieci.

Pomysł na realizację projektu w Gminie Ko-

strzyn zrodził się we wakacje 2020 roku. Bu-

dynki zaprojektowała fi rma Szymona Peciaka 

– Struktura Konstrukcje Budowlane z siedzibą 

we Wrocławiu. Umowa na dofi nansowanie 

projektu budowy żłobków w ramach resorto-

wego programu rozwoju opieki nad dziećmi 

w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021 podpisana 

została 28 kwietnia 2021 roku. Po przeprowa-

dzaniu postępowania przetargowego umo-

wę na realizację tego przedsięwzięcia podpi-

sano 17 maja 2021 roku w kostrzyńskim Urzę-

dzie Miejskim. Wykonawca, fi rma Constructo, 

niezwłocznie po podpisaniu umowy przystą-

piła do realizacji inwestycji.

Łączna wartość zadania pt. Budowa Żłóbków 

w Kostrzynie i Siekierkach Wielkich to                        

3 529 698 zł, a dofi nansowanie z projektu 

„Maluch+” wyniosło 2 310 000 zł. Zadanie jest 

także realizowane w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Wielkopol-

skiego Regionalnego Programu Operacyjne-

go na lata 2014-2020, kwota dofi nansowania 

wyniosła 2 687 534,53 zł, a łączna wartość 

projektu to 3 161 805,33 zł. Umowa na dofi -

nansowanie powyższego projektu pt. „Żłobki 

Samorządowe w Kostrzynie i Siekierkach 

szansą na aktywność zawodową rodziców” 

została podpisana 8 marca 2021 roku.

Projekt obejmuje utworzenie 70 miejsc opie-

ki nad dziećmi do lat 3 w gminie Kostrzyn 

oraz dofi nansowanie przez 18 miesięcy ich 

bieżącego funkcjonowania, dzięki czemu ro-

dzice doświadczający trudności na rynku pra-

cy z powodu opieki nad dzieckiem do lat 3 

będą mogli utrzymać, znaleźć lub aktywnie 

poszukiwać pracy. Projekt realizowany jest             

w okresie od 1 czerwca 2021 roku do 31 lipca 

2023 roku.

Procedura rekrutacyjna dzieci ruszyła we 

wrześniu 2021 roku i w ciągu trzech tygodni 

został wyczerpany limit. Placówki zatrudniać 

będą 14 opiekunów oraz 2 woźne. Żłobki 

funkcjonować będą w ramach Zespołu Sa-

morządowych Żłobków w Kostrzynie, którym 

zarządzać będzie jeden Dyrektor – Marta For-

manek.

Swoją obecnością na otwarciu zaszczycili go-

spodarze: Burmistrz Gminy Kostrzyn Szymon 

Matysek, Zastępca Burmistrza Waldemar Bi-

skupski, Przewodniczący Rady Miejskiej Gmi-

ny Kostrzyn Grzegorz Banaszak oraz Dyrektor 

Zespołu Samorządowych Żłobków w Ko-

Fot. UM Kostrzyn

Fot. UM Kostrzyn

Fot. UM Kostrzyn
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Fot. UM Kostrzyn

Fot. UM Kostrzyn

Fot. UM Kostrzyn

strzynie Marta Formanek i Kierownik Wydzia-

łu Oświaty, Promocji i Sportu Paulina Bankie-

wicz – koordynator Projektów dofi nansowu-

jących zadanie. Przybyli także zaproszeni go-

ście: Poseł na Sejm Jadwiga Emilewicz, Poseł 

na Sejm Bartłomiej Wróblewski, Radna Sejmi-

ku Województwa Wielkopolskiego Patrycja 

Przybylska, Radni, Sekretarz Gminy Kostrzyn 

Agnieszka Piasecka, Skarbnik Gminy Kostrzyn 

Barbara Borowiak, Kierowniczka Działu Poli-

tyki Rodzinnej i Migracyjnej Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu Edy-

ta Antkowiak, Prezes Zarządu Wielkopolskiej 

Akademii Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski 

wraz z pracownikami, Ksiądz Proboszcz Irene-

usz Rachwalski oraz Ksiądz Proboszcz Mate-

usz Napierała, Kierownicy i Dyrektorzy Jedno-

stek Organizacyjnych Gminy Kostrzyn, Kie-

rownicy oraz pracownicy Urzędu Miejskiego 

w Kostrzynie, Pracownicy Zespołu Samorzą-

dowych Żłobków w Kostrzynie.

Specjalne adresy przesłali także Wojewoda 

Wielkopolski Michał Zieliński, który serdecz-

nie pogratulował realizacji zadania, przesyła-

jąc życzenia z okazji otwarcia Zespołu Żłob-

ków, oraz Członkini Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego Paulina Stochniałek, życząc 

pięknych chwil w uroczystości otwarcia oraz 

w działalności placówek.

Warto nadmienić, że Gmina Kostrzyn jest jed-

ną z trzech gmin powiatu poznańskiego, któ-

ra posiada publiczne żłobki. Co więcej, nasza 

gmina jako jedna z trzech w województwie 

wielkopolskim posiada Zespół Samorządo-

wych Żłóbków, na który składają się dwie pla-

cówki publiczne.

Ofi cjalne otwarcie było także okazją do zapo-

znania się z obiektem żłobków oraz propono-

waną ofertą dla najmłodszych mieszkańców 

naszej gminy.

Obszernie na temat Zespołu Samorządowych 

Żłobków w Kostrzynie na antenie TVP3 Po-

znań w czwartek 3 lutego, w audycji Wielko-

polska Warta Poznania mówiły Marta Forma-

nek – dyrektor Zespołu Samorządowych 

Żłobków w Kostrzynie oraz Paulina Bankie-

wicz – Kierownik Wydziału Oświaty, Promocji 

i Sportu UM w Kostrzynie.
Łukasz Szał
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Przypominamy o obowiązku wymiany pieca 
węglowego!
Od 2018 roku obowiązują na terenie województwa wielko-

polskiego Uchwały antysmogowe (uchwała nr XXXVI/700/21 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 

2021 roku, zmieniająca uchwałę Sejmiku Województwa Wiel-

kopolskiego w sprawie wprowadzenia, na obszarze woje-

wództwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakre-

sie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie pa-

liw).

Główne założenia uchwał antysmogowych: od 1 maja 

2018  nie można spalać w kotłach: mułu i fl otokoncentratu 

oraz ich mieszanek, węgla brunatnego oraz jego mieszanek, 

węgla kamiennego, w którym frakcji o uziarnieniu poniżej 

3mm jest więcej niż 15% masowo, węgla kamiennego o war-

tości opałowej poniżej 23MJ/kg lub zawartości popiołu wyż-

szej niż 10% lub zawartości siarki wyższej niż 0,8%, drewna 

(biomasy) o wilgotności powyżej 20%. Od  1 maja 2018  nie 

można w nowych budynkach montować ogrzewania nie-

zgodnego z uchwałą.

Terminy wymiany kotłów i pieców w województwie wielko-

polskim:

- do końca 2023 roku  mieszkańcy województwa wielkopol-

skiego muszą pozbyć się starych kotłów bezklasowych,

- do końca 2027 roku mieszkańcy muszą się pozbyć kotłów 

spełniających wymogi emisyjne klas 3. i 4. wg normy PN-EN 

303-5:2012,

- do końca 2025 roku mogą być użytkowane piece i kominki 

niespełniające docelowych wymogów uchwały, po tym ter-

minie albo należy je wymienić, albo doposażyć w instalację 

fi ltrującą spaliny do poziomu wymaganego przez Ekopro-

jekt, chyba że urządzenie osiąga sprawność min. 80%.

Docelowo w województwie wielkopolskim eksploatowane 

mogą być kotły na węgiel i drewno: spełniające wymogi emi-

sji i sprawności wg ekoprojektu lub klasy 5. normy PN-EN 

303-5:2012, wyłącznie z automatycznym podawaniem pali-

wa lub zgazowujące, pozbawione rusztu awaryjnego i możli-

wości jego montażu, piece i kominki docelowo będą musiały 

spełniać wymogi i sprawności wg Ekoprojektu.

Finansowe wsparcie wymiany pieca dla mieszkańców 

Gminy Kostrzyn

Dofi nansowanie do wymiany kotła na węgiel niespełniające-

go wymogów emisyjnych klasy 5. według normy PN-EN 303-

5:2012 możesz otrzymać z jednego z trzech źródeł:

1. Starostwo Powiatowe w Poznaniu [plakat powyżej].

2. Urząd Miejski w Kostrzynie – wymiana pieców w ramach 

Kostrzyńskiej Kampanii Antysmogowej na lata 2022-2025. 

Działanie skierowane jest do mieszkańców gminy Kostrzyn 

będących właścicielami lokali, w których jest zainstalowany             

i eksploatowany stary piec na paliwo stałe niespełniający wy-

mogów emisyjnych według normy PN-EN 303-5:2012.                 

Warunkiem otrzymania dofi nansowania jest trwałe pozbycie 

się starego pieca i zastąpienie go ekologicznym źródłem             

ciepła. Szczegóły dotyczące warunków przyznania dotacji               

i terminów składania wniosków będą podane na stronie 

www.kostrzyn.wlkp.pl.

3. Program Czyste Powietrze

Program skierowany jest do osób fi zycznych, które są właści-

cielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednoro-

dzinnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Wysokość dota-

cji uzależniona jest od dochodu Wnioskodawcy. Nabór wnio-

sków o dofi nansowanie w ramach Czystego Powietrza odby-

wa się w trybie ciągłym.

Graf. Starostwo Powiatowe

Graf. UM Kostrzyn

Graf. UM Kostrzyn
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Graf. CEEB

W Urzędzie Miejskim w Kostrzynie działa codziennie punkt 

konsultacyjno-informacyjny. Dodatkowo w każdy wtorek              

w godzinach 1600-2000 udzielana jest pomoc w wypełnianiu 

wniosków o dofi nansowanie. Zapraszamy Państwa do kontak-

tu pod nr tel. 61 8178 565 w.14. Szczegóły dostępne na stronie 

https://www.wfosgw.poznan.pl/czystepowietrze/informa-

cje-o-programie/.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2021 roku 

każde źródło ciepła o mocy o 1 MW musi zostać zgłoszone 

do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Ewidencja 

prowadzona jest przez Główny Urząd Nadzoru Budowlane-

go.

Terminy:

- deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uruchomionych od                  

1 lipca 2021 roku należy składać w ciągu 14 dni od dnia uru-

chomienia źródła ogrzewania,

- deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed               

1 lipca 2021 roku należy składać do 30 czerwca 2022 roku.

Deklaracje można składać online, bezpośrednio w CEEB lub 

w  wersji papierowej za pośrednictwem Urzędu Miejskiego             

w Kostrzynie.

UM Kostrzyn

System powiadamiania SMS
Gmina Kostrzyn zaprasza Mieszkańców do korzystania               

z usługi: System SMS-owego powiadamiania Mieszkań-

ców. Jeśli chcesz otrzymywać najważniejsze informacje  

o awariach, komunikatach ostrzegawczych, wydarze-

niach kulturalnych i innych, zapisz się do Systemu SMS-

-owego Powiadamiania Mieszkańców. Będziesz otrzy-

mywać wprost na swój telefon komórkowy wiadomości 

co dzieje się na terenie gminy. Wyślij SMS o treści TAK 

pod numer 661 003 736. Opłata za SMS-a jest jednorazo-

wa i zgodna z taryfą danego Operatora. Otrzymywane 

przez Mieszkańców SMS-y z bieżącymi informacjami są 

bezpłatne.

UM Kostrzyn

Graf. UM Kostrzyn
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Zabytki techniki
Stare fabryki, młyny, kuźnie, wieże ciśnień. Czas ich świetności 

już minął, ale pozostają świadkami dawnej myśli technicznej             

i dziejów miejscowości. Nie wszystkie są dostępne do zwie-

dzania, ale nieustannie fascynują i zachęcają, by poznawać ich 

tajemnice.

Zanim na dobre rozwinęła się mechanizacja większość prac 

wykonywano przy pomocy prostych narzędzi. Pamiątką tam-

tych czasów są elementy warsztatów różnych rzemieślników: 

szewca, zduna, rymarza czy stolarza, które zgromadzono                    

w Kórnickim Wehikule Czasu. Zabytkowe warsztaty stolarskie 

prezentowane są w Izbie Regionalnej Ziemi Goślińskiej oraz 

Swarzędzkim Centrum Historii i Sztuki. Swarzędz jako miasto 

stolarzy może się też pochwalić budynkiem dawnego Rze-

mieślniczego Pawilonu Meblowego, który powstał jako pawi-

lon ekspozycyjny na targi meblowe i do dziś pełni podobną 

funkcję. Z czasem pojawiły się tak skomplikowane urządzenia 

jak wagi i przyrządy metrologiczne, prezentowane w Muzeum 

Wag i Miar w Sadach.

Na wsi

Spośród gości Pałacu w Rogalinie mało kto zdaje sobie sprawę 

z istnienia gospodarczego zaplecza rezydencji Raczyńskich. 

Mowa o historycznych zabudowaniach Majątku Rogalin.               

Zabytkowy folwark oferuje grupom zorganizowanym zwie-

dzanie oraz organizację imprez w okazałym spichlerzu. W Wie-

rzonce znajduje się historyczny folwark założony przez rodzi-

nę von Treskov z zachowanymi zabudowaniami gospodarczy-

mi (stajnie, obory, gorzelnia) oraz dworem i ofi cyną. Kolejny 

folwark, w Objezierzu, warto odwiedzić przede wszystkim ze 

względu na murowany spichlerz. Jego pięknie zdobione ścia-

ny szczytowe przypominają fasadę romańskiego kościoła. 

Równie interesująca jest Stara Cegielnia z majątku Mielżyń-

skich z Iwna, gdzie produkcję zakończono zaledwie kilkana-

ście lat temu, a został wybrany przez fi lmowców, by „zagrać”              

w jednym z fi lmów dokumentalnych o powstaniu wielkopol-

skim. Zabytki techniki wiejskiej przetrwały też w Owińskach 

(dawny browar) oraz w Golęczewie – niemieckiej wsi wzorco-

wej. Wędrując szlakiem tamtejszego questu można zobaczyć 

dawną piekarnię, budynek obok szkoły – dawny warsztat tkac-

ki, zbudowany na kształt domów łużyckich, oraz sztuczne 

wzniesienie – pamiątkę po wiatraku. W Kórniku przetrwała 

stuletnia Kuźnia na Piaskach, gdzie niekiedy odbywają się po-

kazy pracy kowala.

„Turystyczne PLOTki”: w ramach cyklu wspól-

nie z Poznańską Lokalną Organizacją Tury-

styczną (PLOT) przybliżamy nasze atrakcje                

i ofertę naszych sąsiadów, by zachęcić do mi-

kroturystyki – samodzielnego zwiedzania 

najbliższej okolicy i poznawania mniej lub 

bardziej znanych turystycznych perełek oko-

lic Poznania.

Kolejne teksty cyklu ukażą się równolegle na 

łamach informatorów samorządowych i cza-

sopism 13 gmin członkowskich PLOT, w Na-

szym Głosie Poznańskim oraz w Prasowej Po-

wiatowej 17.

Dawna fabryka drożdży w Luboniu

Fot. P. Basiński

Dawny Rzemieślniczy Pawilon Meblowy w Swarzędzu

Fot. J. Pindych

Zespół budynków dawnej fabryki drożdży - Luboński Szlak 

Architektury Przemysłowej

Fot. Archiwum Miasta Luboń



11

Wieże ciśnień

Choć nie pełnią już swej pierwotnej roli, wieże ciśnień pozo-

stały charakterystycznym elementem krajobrazu wielu miast. 

Takimi dominantami architektonicznymi są choćby wieża                   

w Buku czy zaprojektowana przez Xavera Geislera wieża                      

w Swarzędzu. Na liście jego projektów znalazły się też wieża                

w Śremie i jej bliźniaczy odpowiednik w Kościanie, architektu-

rą nawiązujące do londyńskiego Tower Bridge. Ciekawą formą 

bez ścian bocznych wyróżnia się wieża w obrębie folwarku               

w Objezierzu. W Biedrusku wieża ciśnień przeszła niedawno 

gruntowną modernizację, podczas której odnowiono orygi-

nalny mechanizm czterostronnego zegara. Udana rewitaliza-

cja zaowocowała zwycięstwem w ogólnopolskim konkursie 

Zabytek Zadbany. 

Niezły młyn

Drewniany działający młyn wodny to dziś prawdziwa rzad-

kość. Takim unikatem jest Łysy Młyn koło Biedruska, który 

obecnie funkcjonuje jako Ośrodek Edukacji Leśnej. Po daw-

nym młynie w Wierzenicy (niegdyś również fabryce… musz-

tardy!) pozostały ruiny, natomiast jego wyposażenie trafi ło do 

Wielkopolskiego Parku Etnografi cznego w Dziekanowicach.  

W Obornikach warto zobaczyć Młyn Dahlmanna przypomina-

jący warowną twierdzę. Wnętrza, w których znalazła się re-

stauracja Kuchnia&Strych, docelowo mają pomieścić hotel                 

i salę koncertową. W kostrzyńskim budynku dawnego młyna 

parowego Walentego Szczepskiego dziś znalazła swe miejsce 

stylowa Piekarnia Bogienka, prowadzona przez prawnuczkę 

dawnego właściciela. W Murowanej Goślinie młyn na Trojance 

jest popularnym miejscem spacerów. Zdecydowanie trudniej 

dotrzeć do tajemniczych ruin Ruks-Młyna w lesie w rejonie uj-

ścia Samicy Kierskiej do Warty. Zanim ziarno trafi  do młyna 

trzeba je wcześniej przechować – i do tego służyły olbrzymie 

elewatory zbożowe w Czerwonaku, obok których zachowały 

się pozostałości nadwarciańskiego portu.

Fabryki sprzed lat

Do najbardziej spektakularnych zabytków techniki należą fa-

bryki. Z biegiem lat najczęściej zmieniały swoją pierwotną 

funkcję, jak dawna Fabryka Wyrobów Słodowych i Cukierni-

czych „Malto” w Śremie przejęta później przez Spółdzielnię In-

walidów Warta. W Mosinie zakład Stefana Kałamajskiego, czyli 

farbiarnia Barwa zyskał niedawno drugie życie jako dyskont. 

Przy rynku stoi dawny hotel i restauracja, gdzie funkcjonują 

dziś punkty usługowe Galerii Szwalnia, której nazwa pochodzi 

od wieloletniej działalności zakładu krawieckiego. W jednym             

z największych budynków starej części Kostrzyna, czyli Fabry-

ce Pierników i Makaronów Antoniego Markiewicza, obecnie 

zainstalowały się biura fi rm, bank oraz pub/sala bankietowa 

Legenda. Na Lubońskim Szlaku Architektury Przemysłowej 

uwagę przykuwa hala zaprojektowana przez znamienitego 

Hansa Poelziga. Monumentalny obiekt zachował zarówno 

swój pierwotny charakter, jak i funkcję przemysłową. Wśród 

pozostałych obiektów szlaku wyróżniają się imponujące bu-

dynki dawnej fabryki drożdży, przypominające średniowiecz-

ny zamek i katedrę. Nie mniej interesujące wydają się osiedla 

przyfabryczne, których architektura przywodzi na myśl krajo-

brazy Łodzi czy Śląska. Prawdziwą perełką jest Park Siewcy                    

i rozplanowane wokół niego osiedle domów przeznaczonych 

dla kadry zarządzającej miejscowej fabryki chemicznej. Lu-

boński szlak można zwiedzać samodzielnie, korzystając z ta-

blic edukacyjnych oraz aplikacji, ale najlepiej wybrać się na 

jedną z cyklicznych wycieczek z przewodnikiem, które są rzad-

ką okazją, by zajrzeć do środka zabytkowych fabryk.
Piotr Basiński

Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna

Młyn w Murowanej Goślinie

Fot. Archiwum Urzędu Gminy Murowana Goślina

Ośrodek Edukacji Leśnej Łysy Młyn

Fot. P. Basiński

Zabytkowa wieża ciśnień w Biedrusku

Fot. M. Dawidowska
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Nowy wóz strażacki dla OSP Gułtowy!
Wiceminister Maciej Wąsik zatwierdził listę jednostek Ochotni-

czych Straży Pożarnych, które w tym roku otrzymają dofi nan-

sowanie na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych. Na 

zatwierdzonej liście znalazła się jednostka Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Gułtowach. Jednostka OSP Gułtowy zakupi średni 

samochód ratowniczo-gaśniczy. Wniosek przez gminę Ko-

strzyn został złożony w listopadzie ubiegłego roku. Dofi nan-

sowanie ze strony kostrzyńskiego samorządu wynosić będzie 

około 50% wartości samochodu, tzn. 450-500 tysięcy złotych. 

Nowy wóz strażacki dla OSP Gułtowy trafi  do jednostki jeszcze 

w tym roku! Serdeczne podziękowania za wsparcie dla Posła 

Bartłomieja Wróblewskiego, Przewodniczącego Grzegorza Ba-

naszaka i Radnego Marka Kowalskiego. Gratulacje dla Prezesa 

Radosława Piątka, Druhen i Druhów oraz całej społeczności 

OSP Gułtowy.
UM Kostrzyn

Rekrutacja do przedszkoli i klas pierwszych
Burmistrz Gminy Kostrzyn informuje o harmonogramie rekru-

tacji oraz o  kryteriach branych pod uwagę w  postępowaniu 

rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli/oddziałów przed-

szkolnych i  klas pierwszych szkół podstawowych prowadzo-

nych przez Gminę Kostrzyn.

Rodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszko-

la, danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole pod-

stawowej składają na kolejny rok szkolny deklarację o konty-

nuowaniu wychowania przedszkolnego w  tym przedszkolu, 

tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawo-

wej, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia po-

stępowania rekrutacyjnego.

Harmonogram rekrutacji określony został  Zarządzeniem                  

Nr 462/2022 Burmistrza Gminy Kostrzyn  z 28 stycznia 2022 

roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postę-

powaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym 

na rok szkolny 2022/2023 do przedszkola oraz klas pierwszych 

szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kostrzyn. 

Więcej informacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

w Kostrzynie – www.kostrzyn.wlkp.pl
Paulina Bankiewicz

Neon „kino” nad Kostrzyńskim Kinem Za Rogiem!
W naszej gminie, a konkretniej w naszym mieście pojawiła się 

nowa instalacja – mowa o neonie z napisem „kino”, który za-

błysł na siedzibie Biblioteki Publicznej Miasta i  Gminy Ko-

strzyn, w której mieści się Kostrzyńskie Kino za Rogiem. Dzięki 

neonowi kostrzyńskie kino widoczne jest już z daleka! Pomy-

słodawcą tej instalacji był Radny Rady Miejskiej Gminy Ko-

strzyn śp. Tomasz Janiak.

Zapraszamy na seanse – na stronie Kostrzyńskiego Kina za Ro-

giem mogą Państwo zapoznać się z harmonogramem.
Łukasz Szał 

Fot. Lechia Kostrzyn

Fot. ilustr. OSP Brzeźno

Graf. A. Bilska

Fot. Biblioteka Publiczna
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Urząd Miejski wyłonił zwycięzcę oraz osoby wyróżnione w konkursie „Kostrzyńskie Cztery Pory Roku” w kategorii „Jesień”. Pierwsze 

miejsce zajęła Weronika Wiśniewska, wyróżnienia otrzymali Milena Sitarz, Jolanta Stolinska, Paulina Zawojek, Jakub Ptasik. Dodatko-

we wyróżnienie za zdjęcie wykonane kalendarzową jesienią, jednak o zimowej aurze otrzymał Michał Maar. Na łamach prezentujemy 

zwycięską oraz wyróżnioną fotografi ę. Wszystkim zwycięzcom gratulujemy!
Agata Bilska

Z obrad 
Rady XLV sesja Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn odbyła się                       

20 stycznia 2022 roku, radni podjęli uchwały w sprawie:

- przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn na 2022: Komisji Oświaty, Kul-

tury i Sportu, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych, Komisji Zdrowia, Bezpie-

czeństwa i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn, Komisji Budżetowo-Prawnej 

Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn;

- zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn na 2022 rok;

- przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn na 2022 rok;

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

224 000,00 zł do kwoty 91 417 621,00 zł, dochody bieżące zwiększono o kwotę 224 000,00 zł do kwoty 

86 780 951,16 zł, zwiększono wydatki budżetu o kwotę 912 596,55 zł do kwoty 114 733 596,55 zł, wy-

datki bieżące zwiększono o kwotę 304 759,95 zł do kwoty 85 972 985,11 zł, wydatki majątkowe zwięk-

szono o kwotę 607 836,60 zł – po zmianie 28 760 611,44 zł;

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

budżetu dokonano zmian w WPF;

- zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpa-

dami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania dekla-

racji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

- uchwalenia aktualizacji „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urzą-

dzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2024” – aktualizacja wynika ze zmian kwoty oraz zaplanowanie no-

wych inwestycji fi nansowanych ze środków własnych w roku 2022 i 2023, wystąpienie zmian w wielo-

letnim planie spowodowało konieczność uaktualnienia planu będącego w toku realizacji.

Ponadto na sesji zostały przedstawione przez Przewodniczących Komisji sprawozdania z działalności: 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej 

Gminy Kostrzyn oraz z działalności Komisji stałych Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn: Komisji Oświaty, 

Kultury i Sportu, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych, Komisji Zdrowia, Bez-

pieczeństwa i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn, Komisji Budżetowo-Prawnej 

Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn w 2021 roku.

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

Rozstrzygnięcie konkursu „Kostrzyńskie Cztery Pory Roku”

Fot. M. MaarFot.W. Wiśniewska
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Z teki regionalisty

Kazimierz Matysek
o historii

ROK GENERAŁA IGNACEGO PRĄDZYŃSKIEGO 
W GMINIE KOSTRZYN

Kalendarium życia i działalności Ignacego Prądzyńskiego

1792 – Pantaleon Ignacy Prądzyński, syn Stanisława i Marian-

ny, urodził się 20 lipca w Sannikach, a ochrzczony został                     

28 lipca przez księdza z parafi i w Pobiedziskach.

1800 – Nauki pobierane w patriotycznej atmosferze domu ro-

dzinnego uzupełnia Prądzyński w Poznaniu, odznaczając się 

zdolnościami.

1801 – Kolejny etap edukacji Prądzyńskiego to sześcioletni 

pobyt w Dreźnie pod opieką wychowawcy i nauczyciela księ-

dza Jezierskiego. Tam Ignacy zagłębiał tajniki wiedzy wojsko-

wej, geografi i, historii, języków obcych, a także jazdy konnej               

i fechtunku.

1806 – W czasie wojen napoleońskich ojciec zabrał go do Po-

znania, oddał do gimnazjum, skąd jako 14-letni ochotnik 

wstępuje do 11 pułku piechoty wielkopolskiej, z którym wyru-

szył do boju pod Gdańsk.

1809 – Po zdaniu egzaminów przyjęty zostaje do Szkoły Apli-

kacyjnej Artylerii i Inżynierów w Warszawie, gdzie awansuje na 

porucznika.

1810 – Kampanię 1812 roku przebywa w dywizji Dąbrowskie-

go jako kapitan saperów/

1812 – Bierze udział w walkach koło Bobrujska i przeprawie 

przez Berezynę. Osłabiony ciężką chorobą przez Wilno wrócił 

do Warszawy.

1813 – Na początku roku udaje się do rodziców w Poznań-

skiem dla koniecznego odpoczynku. Po powrocie do zdrowia 

staje u boku księcia Józefa Poniatowskiego. Za kampanię                  

rosyjską otrzymuje krzyż „Virtuti Militari”. Za męstwo okazane 

w bitwie pod Lipskiem wyróżniono go „Legią Ho-

norową”.

1814 – Po pobycie we Francji z resztkami armii 

polskiej powraca do kraju, gdzie zatrzymuje się 

w Poznaniu. Bada następnie fortyfi kacje twier-

dzy Toruńskiej.

1815 – Prądzyński wstępuje do armii Królestwa 

Polskiego otrzymując nominację na podpułkow-

nika. Jesienią tegoż roku, przebywając w Warsza-

wie, zakłada w wojsku tajną organizację patrio-

tyczną „Związek Prawdziwych Polaków”.

1815-1822 – Prowadząc prace demarkacyjne na 

granicy przyszłego Królestwa Polskiego i przy-

szłego Wielkiego Księstwa Poznańskiego, prze-

bywał m.in. w Słupcy i w Kaliszu, często odbywa-

jąc wycieczki w Poznańskie do rodziny i przyja-

ciół.

1818 – Organizował w Winnogórze uroczystości 

pogrzebowe generała Henryka Dąbrowskiego.

Rodowód Grzymalitów Prądzyńskich

Gniazdem rodowym starej rodziny szlachec-

kiej herbu Grzymała osiadłej w Wielkopolsce 

jest Prądno, dziś Promno, leżące między Ko-

strzynem a Pobiedziskami.

1258 – Otrzymał pan na Prądnie Grzymała po-

twierdzenie granic i jeziora w Prądnie.

1399 – Mroczek, podczaszy poznański z Klesz-

czewa, osiedla syna Filipa na Prądnie, który 

jeszcze w 1428 roku w aktach fi guruje.

1505 – Potwierdził król Aleksander prawa An-

drzeja Prądzyńskiego i jego żony Anny z Gwiaz-

dowa do granicy jeziora w Prądnie.

1565 – Posiedzicielem Prądna był Jan Prądzyń-

ski z siostrą Anną.

1577 – Maciej Prądzyński obejmuje kasztelanię 

przemęcką, a Jakub Prądzyński jest kanoni-

kiem gnieźnieńskim, później poznańskim.

1580 – Siostra Prądzyńska jest właścicielką Ja-

godna pod Kostrzynem.

1618 – Jedną część Prądna posiadały benedyk-

tynki poznańskie, a drugą sukcesorowie Hiero-

nima Prądzyńskiego.

1742 – Antoni z Prądna Prądzyński, chorąży 

roty pancernej, nabył dobra Sieczna w woje-

wództwie łęczyckim.

1790 – Stanisław Prądzyński, prawnik z wy-

kształcenia, ożeniony z Marianną Bronikowską, 

dzierżawił majątek Sanniki koło Kostrzyna.

Dworek w Sannikach
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Fot. Archiwum Izby Muzealnej

Ignacy Prądzyński

Cmentarz na wyspie Helgoland

 Gen. Prądzyński w bitwie pod Iganiami

1820 – Będąc gościem gen. Amilkara Kosińskiego w Targowej Górce 

Ignacy Prądzyński prowadził rozmowy nt. wydawania czasopisma hi-

storyczno-wojskowego „Bellona”. Z inicjatywy Prądzyńskiego powstało 

w Poznaniu tajne towarzystwo pod nazwą „Związek Kosynierów”, mają-

ce za godło popiersie Tadeusza Kościuszki.

1821 – W wyniku porozumienia się członków „Związku Kosynierów”               

z działaczami Wolnomularstwa Narodowego powołano Towarzystwo 

Patriotyczne.

1823 – Od tegoż roku przebywa Prądzyński w Augustowie, gdzie kieru-

je pracami przy budowie Kanału Augustowskiego, mającego połączyć 

Narew z Niemnem. Było to wielkie dzieło polskiej myśli inżynierskiej.

1825 – Poślubił Emilię Rutkowską, która okazała się pełną poświęcenia 

partnerką. Miał z nią czworo dzieci: syna Stanisława oraz córki – Helenę, 

Sylwię i Emilię.

1826 – W lutym zostaje Prądzyński uwięziony na trzy lata w Warszawie 

u karmelitów za działalność spiskową.

1829 – Po odzyskaniu wolności wraca do Augustowa, aby kontynu-

ować swe dzieło.

1830 – Po wybuchu powstania listopadowego zostaje powołany do 

sztabu Chłopickiego, a następnie wysłany na stanowisko zastępcy ko-

mendanta Zamościa.

1831 – Nowy wódz naczelny Radziwiłł powołał go ponownie do sztabu. 

Luty: bierze wybitny udział w bitwie pod Grochowem prowadząc do 

boju kolumny powstańcze. Kwiecień: mianowany przez Skrzyneckiego 

kwatermistrzem generalnym opracowywał wielkie plany strategiczne, 

które przyniosły Polakom zwycięstwa podczas kampanii wiosennej 

pod Wawrem i Dębem Wielkim. Jako generał brygadyodnosi 10 kwiet-

nia świetne zwycięstwo pod Iganiami. Maj: po klęsce Polaków pod 

Ostrołęką Prądzyński żąda usunięcia naczelnego wodza. Sierpień: Prą-

dzyński ulega naciskom i przyjmuje naczelne dowództwo upadające-

go powstania, jednak następnego dnia wskutek nieporozumień ze 

zbuntowanymi generałami składa rezygnację. Wrzesień: w początkach 

miesiącach przebywa w oblężonej przez Rosjan Warszawie, wypełnia-

jąc powierzoną mu przez ostatniego wodza Powstania misję kapitula-

cyjną.

1832 – Wywieziony do Rosji jako jeniec cara Mikołaja I napisał swe dzia-

ło o wojnie polsko-rosyjskiej.

1833 – Zostaje zwolniony z wojska i powraca do kraju, osiadając w ma-

jątku Przepiórów koło Opatowa.

1843 – Prądzyńscy przenoszą się na stałe do Krakowa, gdzie Ignacy 

przez osiem lat będzie pisał dzieło swego życia: Pamiętniki.

1845 – Wyjechał Prądzyński na dłuższy pobyt do W. Ks. Poznańskiego, 

gdzie odwiedził matkę, siostrę Sylwię, krewnych i przyjaciół.

1846-1850 – W tych latach powstała inna ważna praca Prądzyńskiego 

pt. Czterej ostatni wodzowie polscy przed sądem historii. Dochód wyda-

nej po jego śmierci w 1865 roku pracy, miał być przeznaczony na po-

mnik grobowy generała.

1848 – W listopadzie opracował skierowany do Ligi Polskiej w W. Ks. 

Poznańskim memoriał, w którym zalecał, aby Liga rozszerzyła działal-

ność również na Prusy Zachodnie, Wschodnie, na Śląsk Pruski i Au-

striacki. W tym samym roku Wiosny Ludów opracował też Memoriał                  

o wojnie z Rosją.

1850 – Dla ratowania zdrowia wyjeżdża na wyspę Helgoland na Morzu 

Północnym, dokąd przybył wsiadłszy na statek parowy w Hamburgu. 

Gwałtowne kąpiele morskie przyspieszyły koniec zacnego męża, który 

wśród cierpień zmarł 4 sierpnia z dala od swoich. Pochowany na Helgo-

landzie, w obcej ziemi, spoczął gorący patriota, najwybitniejszy uczest-

nik powstania listopadowego. Choć nie jest znana lokalizacja grobu 

generała, jego myśli i czyny włączyły następne pokolenia do skarbnicy 

narodowej tradycji.
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Projekt dla
błękitnego nieba

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ewarysta Estkowskiego                 

w Kostrzynie w grudniu zakwalifi kowała się i rozpoczęła 

działania w projekcie badawczym „Dla błękitnego nieba”, 

organizowanym przez fi rmę Volkswagen Poznań oraz 

Poznański Park Naukowo-Technologiczny. Celem projek-

tu jest zwiększenie zaangażowania społeczności lokal-

nej w proces badawczy i popularyzowanie wiedzy na 

temat zachodzących zmian klimatycznych. Uczniowie           

z klas 5-7 w ramach projektu „Dla błękitnego nieba”, któ-

ry obejmuje zbiór, analizę i interpretację wybranych            

parametrów fi zykochemicznych związanych z jakością 

powietrza atmosferycznego, dokonują pomiarów. Wy-

znaczone są 3 stanowiska o cechach maksymalnie zbli-

żonych do naturalnych danego obszaru. Stanowisko na 

terenie szkoły, obszarze o możliwie najsilniejszym stop-

niu urbanizacji, przy trasie komunikacyjnej(ruch samochodowy). Uczniowie zaanga-

żowani w działania musieli według określonej instrukcji, za pomocą urządzeń, doko-

nać pomiarów oraz zapisać wyniki wymaganych parametrów: PM2.5; PM10; CO
2, 

HCHO, TVOC, temperaturę i wilgotność. Ich zadaniem była również ocena warunków 

pogodowych w tym: zachmurzenie, opady, mgła, a także inne obserwacje, jak liczba 

przejeżdżających aut w trakcie pomiarów oraz liczba dymiących kominów w zasięgu 

wzroku do 50 m. Drugi raz uczniowie zamieścili powierzchnie do pomiaru pasywnego 

zapylenia, gdzie po miesiącu dokonają analizy wybranej powierzchni badawczej                  

tj. czterech wybranych kwadracików.

O naszej pracy i działaniach informujemy w mediach społecznościowych oraz na stro-

nie internetowej szkoły. Projekt jest realizowany od grudnia 2021 roku do czerwca 

2022 roku.
Ewa Matuszewska

Koordynator projektu

Fot. E. Matuszewska
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Ekoporadnik
Oznaczenia na opakowaniach – część 2

W tym miesiącu chciałabym nieco bliżej przyjrzeć się symbolom wyłącznie na opakowaniach plastiko-

wych. Na ten moment w Polsce recyklingowi podlega zaledwie 30% odpadów, które umieszczamy                        

w żółtym worku. Do metali trafi a tylko 10%, a 40% zostaje przetworzonych na tzw. paliwo alternatywne, 

wykorzystywane jako zamiennik węgla np. w elektrociepłowniach. Ostatnie 20% stanowią zanieczyszcze-

nia. Jestem pewna, że dzięki prawidłowej segregacji procent opakowań nadających się do recyklingu 

można zwiększyć, dlatego serdecznie zapraszam do lektury, dzięki której – mam nadzieję – zarządzanie 

odpadami w gospodarstwie domowym stanie się nieco bardziej świadome.

PET/PETE, czyli 01

Jest to jedno z najpopularniejszych tworzyw, stosowane najczęściej w produkcji jednorazowych butelek 

na wodę, plastikowych sztućców czy przeźroczystych pojemników na owoce. Należy jednak pamiętać, że 

opakowań wykonanych z tworzywa PET/PETE nie wolno wykorzystywać ponownie. Wypicie wody z po-

nownie napełnionej plastikowej butelki po wodzie jest szkodliwe dla naszego zdrowia. Opakowań wyko-

nanych z tego tworzywa nie powinniśmy również wystawiać na działanie promieni słonecznych, ponie-

waż substancje chemiczne w nim zawarte mogą negatywnie wpływać na układ hormonalny człowieka. 

Na szczęście popularna „jedynka” nadaje się do recyklingu. 

HDPE, czyli 02

Ten rodzaj tworzywa uważa się – obok PP – za najbezpieczniejsze. Po umyciu bez użycia detergentów 

nadaje się ponownego użycia. Wykonuje się z niego opakowania spożywcze, plastikowe zabawki dla 

dzieci czy pojemniki na środki czystości. Niestety nie jest jeszcze tak popularny jak PET, choć podobnie jak 

on świetnie nadaje się do recyklingu. 

V/PVC, czyli 03

PVC, a więc polichlorek winylu, stosowany jest najczęściej w budownictwie. Powstają z niego na przykład 

rury czy obudowy do okien lub drzwi, a także strzykawki. Produkty żywnościowe nie powinny mieć z nim 

bezpośredniego kontaktu. Nadaje się do recyklingu.

LDPE, czyli 04

To elastyczne tworzywo wykorzystywane jest m.in. do produkcji folii. LDPE nie jest odporny na wysokie 

temperatury, dlatego lepiej nie podgrzewać żywności w pojemnikach z niego wykonanych. Przetwarza 

się go w taki sam sposób jak PET, HDPE oraz PVC.

PP, czyli 05

Jak już wspomniałam, PP to jedno z najbezpieczniejszych tworzyw. Z polipropylenu produkowane są na 

przykład kubeczki na jogurty, zakrętki do butelek oraz inne opakowania, mające bezpośredni kontakt                 

z żywnością. Pojemniki wykonane z tego tworzywa mogą być wykorzystane ponownie. To także cenny 

surowiec, który można poddać recyklingowi. Opróżniona, zgnieciona i wyrzucona do żółtego worka 

„piątka” na pewno zyska drugie życie. 

PS, czyli 06

Polistyren to nic innego jak styropian. W budownictwie stosowany do izolacji. Niestety tworzywo to wy-

korzystuje się również w przemyśle spożywczym. Często w pudełka z polistyrenu pakowane jest jedzenie 

na wynos. Tworzywo to zawiera szkodliwe dla naszego zdrowia BPA, dlatego w kontakcie w ciepłą żywno-

ścią może wydzielać toksyczne substancje. Ponadto jego recykling nie należy do najłatwiejszych. Zatłusz-

czone jedzeniem opakowania wykonane z polistyrenu na pewno nie zostaną przetworzone. Dla dobra 

zdrowia i planety warto zrezygnować z tego tworzywa w kuchni. 

Inne, czyli 07

W tej kategorii mieszczą się wszystkie inne tworzywa, np. PC, PA, SAN czy PAN. W rzeczywistości oznacza 

to, że przeciętny konsument nie wie z jakim składem chemicznym opakowań zakwalifi kowanych jako 

„inne” ma do czynienia. Trudno więc określić ich bezpieczeństwo dla naszego zdrowia, dlatego lepiej ich 

nie podgrzewać oraz nie wykorzystywać ponownie. Recykling produktów z tej kategorii jest utrudniony.

Wskazówki

W ramach podsumowania przedstawiam kilka wskazówek, o których warto pamiętać, mając na uwadze 

tworzywa, z których wykonane są różne plastikowe opakowania: 

- nie napełniaj ponownie butelek i innych opakowań wykonanych z tworzywa PET, a zamiast wody                       

w butelkach korzystaj ze szklanego dzbanka z fi ltrem do kranówki;

- staraj się nie kupować, a już z pewnością nie podgrzewać jedzenia na wynos w opakowaniach wykona-

nych z PS, czyli styropianu;

- nie przechowuj produktów spożywczych w plastikowych opakowaniach, które nie powinny mieć kon-

taktu z żywnością – zamiast zrywek korzystaj z materiałowych woreczków wielokrotnego użytku. 

Ewelina Bulewicz
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Ostatni weekend stycznia to tradycyjna już data organizacji Fi-

nału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 30. Finał WOŚP od-

był się 30 stycznia i grał z hasłem „Przejrzyj na oczy” – celem było 

zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki i leczenia 

wzroku u dzieci. W całej Polsce i wielu miejscach za jej granicą 

odbywały się koncerty (na żywo lub online), zbiórki, licytacje 

Tak też miało miejsce w gminie Kostrzyn, gdzie sztab nr 358, 

prowadzony przez Szefową Sztabu Ewę Czajkę, za pośrednic-

twem wolontariuszy uzbierał aż 45 657,15 zł!

Pandemiczne obostrzenia uniemożliwiły organizację Finału              

w 2021 roku, który odbył się za pośrednictwem e-Skarbonek. 

Wszyscy więc wyczekiwali 30. Finału, który miał miejsce po raz 

pierwszy w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ko-

strzynie. Udostępnienie przez Szkołę hali pozwoliło na zorgani-

zowanie imprezy w większej, wygodniejszej przestrzeni. W or-

ganizację tegorocznego WOŚP-u włączyła się także Młodzieżo-

wa Rada Miejska. Podobne imprezy zorganizowano również             

w szkołach na terenie gminy. Wszędzie obowiązywał limit 

uczestników oraz podstawowe środki ochrony osobistej.

30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jak zawsze zo-

stał przygotowany tak, by każdy uczestnik mógł wśród atrakcji 

znaleźć coś dla siebie. Pokaz zabytkowych samochodów, rzuty 

lotką, foto budka, punkt tatuażu, kawiarenka z napojami i słod-

kościami, pomiary cukru i ciśnienia, punkt z laurkami i upomin-

kami, wykonanymi przez przedszkolaków… a także występy 

naszych zespołów i zabawy dla dzieci. Swoje postępy na scenie 

zaprezentowały po długiej przerwie zespoły z MGOK-u: Twister, 

Złota Jesień, Siekieracy i Akord. Duet Ruphert i Rico między licy-

tacjami zabawiał najmłodszych uczestników. Impreza rozpo-

częła się o 1400 i trwała do godziny 2000, kiedy, z małym opóźnie-

niem spowodowanym niekorzystnymi warunkami atmosfe-

rycznymi, wystartowało Światełko do nieba. 

Na 30. Finale WOŚP nie mogło zabraknąć oczywiście licytacji.    

W tym roku można było wygrać, jak zawsze, gadżety z logiem 

WOŚP-u, takie jak koszulki, kalendarze, płyty i inne, a także vo-

uchery i bony do wykorzystania z lokalach kostrzyńskich fi rm, 

kosze upominkowe, porcelanę, kalendarze, karykatury znanych 

osób wykonane przez Piotra Jankowskiego, a także kosmetyki 

do pielęgnacji samochodu, koszulkę mistrzyni świata karate ku-

mite Mariki Basińskiej – oraz wiele, wiele więcej. Równolegle do 

licytacji na imprezie uruchomione były także licytacje na porta-

lu Allegro, gdzie jeszcze po zakończeniu imprezy można było 

wesprzeć WOŚP za pomocą licytacji. Liczenie zebranych przez 

wolontariuszy kwot trwało do późnych godzin nocnych. Zebra-

no łącznie 45 657,15 zł: SP nr 1 w Kostrzynie 3 493,37 zł, SP nr 2  

w Kostrzynie 1 460,34 zł, SP w Czerlejnie 1 465,65 zł, SP w Gułto-

wach 3 693,23 zł, SP w Brzeźnie 6 073,20 zł, SP w Siekierkach                 

1 741,84 zł, SP w Iwnie 7 047,90 zł, Impreza MGOK w hali sporto-

wej przy SP1 w Kostrzynie 20 681,62 zł.

Emocje związne z 30., jubileuszową edycją WOŚP to nie wszyst-

ko, co tego dnia organizatorzy przygotowali dla kostrzyńskiej 

publiczności. Po lokalnych zespołach scenę przejęli artyści za-

proszeni w ramach Wielkiego Koncertu Noworocznego: Audio-

Feels oraz Ola Szwed. Zaprezentowali rozmaity repertuar i pro-

wadzili widownię przez muzyczną ścieżkę hitów. Powrót muzy-

ki „na żywo” pewnością zachwylił nie tylko fanów tych gwiazd, 

ale także każdego, kto tęsknił za koncertowymi doznaniami.

Do końca świata
po raz 30... i nie tylko

Fot. MGOK

Fot. MGOK

Fot. MGOK
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Wieści 
z Przedszkola nr 1

Fot. Przedszkole nr 1

Po świątecznej przerwie i Nowym Roku w przedszkolu znowu 

zrobiło się gwarno i wesoło. Dzieci powróciły do swoich grup, 

gdzie czekało na nich wiele atrakcji. M.in. Misie i Biedronki do-

wiedziały się, jak należy pomagać ptakom oraz zwierzętom 

przetrwać mroźną zimę. 10 stycznia odbyło się spotkanie z Mał-

gorzatą Swędrowską. Autorka książek dla dzieci (m. in. Elemen-

tarz w podskokach, Ala ma kota) w każdej grupie czytała bajki, 

zarażając w ten sposób pasją czytelniczą naszych podopiecz-

nych. Każda grupa po zakończonym spotkaniu otrzymała upo-

minek w postaci książki. Przedszkolacy mogli zakupić książkę ze 

specjalną dedykacją oraz autografem od autorki.

W styczniu świętowaliśmy Dzień Babci i Dziadka. Niestety dzieci 

nie mogły zaprosić swoich kochanych babć i dziadków do 

przedszkola z powodu pandemii. W podzięce za ich wielkie ser-

ce wnuczęta wykonały własnoręcznie laurki i upominki. Prezen-

tem było również nagranie występów – piosenek i wierszyków, 

a Biedronki przedstawiły Jasełka. Styczeń zakończył się feriami 

zimowymi, zrobiło się spokojniej. Na dzieci, które uczęszczały 

do przedszkola czekały ciekawe zadania oraz wspólne zabawy. 

Podopieczni utrwalili również zasady bezpiecznej zabawy na 

śniegu.

Nasze przedszkole otrzymało podziękowania i uściski od sztabu 

358 WOŚP za wsparcie tegorocznego Finału. Wykonane przez 

naszych milusińskich przepiękne laurki przyczyniły się do 

uzbierania kwoty 1 916,00  zł! Dziękujemy również Pani Beacie           

i Pani Hani, które poświęciły swój czas, pełniąc dyżur przy sto-

isku z kartkami i upominkami walentynkowymi.

Od 1 lutego rozpoczęła się rekrutacja do przedszkola na rok 

szkolny 2022/2023, która obejmuje dzieci z roczników 3-latki 

(ur. 2019), 4-latki (ur. 2018), 5-latki (ur. 2017), 6-latki (ur. 2016). 

Dokumenty są do pobrania w przedszkolu lub na stronie inter-

netowej www.przedszkole-kostrzyn.pl.
Przedszkole nr 1

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY – PODZIĘKOWANIA OD SZTABU 358

Serdeczne podziękowania w imieniu całego sztabu kierujemy do wolontariuszy, darczyńców, węd-
karzy z Koła PZW nr 17, w tym panów Mariana i Juliusza, strażaków, przedszkolaków i ich opiekunów, 
Izabelli Wieteckiej, Natalii Majchrzak, Młodzieżowej Rady Gminy, grupy Klasyki Kostrzyna, pracowni-
ków gospodarczych urzędu, pracowników MGOK-u, w tym w tym Romana Malczewskiego, Iwony 
Nitendel, Moniki Pleśnierowicz, Marzeny Bimek, Jolanty Dobrogojskiej i pracowników SP nr 1,                   

w tym Pani Beacie, Empire Tattoo, pań ze Stowarzyszenia Diabetyków - Joanny, Haliny i Aliny, pana od fotobudki, pań ze stoiska 

z grochówką oraz do wszystkich innych osób, które wsparły Sztab nr 358, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i cel, który 

przyświecał 30. Finałowi. Dziękujemy szczodrym jak zawsze darczyńcom: Eko Smak – p. Jabłońska, Cukiernia Rubiś, Pracownia 

fryzjerska Agnieszka Hoff mann, Piotr Jankowski, Marika Basińska, Karate Team Raven Kostrzyn, Marcin Łoza, Klasyki Kostrzy-

na, Firma Sigma, Iga P., Kopex, Restauracja Domowe Pielesze, Urząd Gminy Kostrzyn, Restauracja Greys, Moto Car, Przyjazna 

księgowość, Cukiernia Krzysztof Pielak, Goździcka Danuta, KGW Trzek, Piłka Lecha Poznań, Pizza & Restauracja Rynek 16, 

Szkółka drzew owocowych i drzewek ozdobnych – Ewa i Marek Nowak, Foto Wicher, Leo Bocchi-Jasiak, Barbara Bochyńska, 

Jeronimo Martins „Biedronka”, Akademia Pomysłów, Bogumiła Kukuła, Piekarnia „Bogienka”, Zespół Śpiewaczy „Złota Jesień”, 

Artpoldruk, Małgorzata i Dariusz Prządak, Pizzeria Panama, Sołectwo Sokolniki, Restauracja Biesiada, Rafał Janczar, Market 

Jana.
N.M.
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Rozmowa
na stronie

Fot. M. Formanek

Ewelina Bulewicz: Ofi cjalne otwarcie nowych żłobków to 

duży sukces gminy Kostrzyn, biorąc pod uwagę fakt, że jest 

ona jedną z trzech gmin powiatu poznańskiego, w której funk-

cjonują publiczne żłobki. Proszę opowiedzieć naszym Czytel-

nikom, jak narodził się projekt Zespołu Samorządowych Żłob-

ków w Kostrzynie.

Marta Formanek: Wiem, że pomysł na realizację projektu zro-

dził się w wakacje 2020 roku. Wtedy absolutnie nie myślałam    

o tym, że będę dyrektorem Zespołu Samorządowych Żłobków 

w Kostrzynie. W zamyśle władz samorządowych była budowa 

jednego żłobka, jednak po uzyskaniu informacji, że tworzenie 

miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 może zostać sfi nansowana 

ze środków zewnętrznych – i to w dodatku z dwóch źródeł – 

wybrano dwie lokalizację na budowę żłobków, tj. Kostrzyn                  

i Siekierki Wielkie. Gmina Kostrzyn uzyskała dofi nansowanie 

na budowę żłobków dla 70 dzieci w ramach resortowego pro-

gramu rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”. 

Kolejne środki – tym razem na wyposażenie i bieżące funkcjo-

nowanie obiektów – pozyskano z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego na lata 2014-2020. Łączna kwota wspar-

cia z tych dwóch źródeł wyniosła prawie 5 mln złotych.

EB: Nowe placówki dają możliwość rozwoju zarówno dzieciom, 

jak również ich rodzicom, którzy chcą pozostać aktywni zawo-

dowo. Co jest dla Pani ważne w opiece nad dziećmi rozpoczyna-

jącymi swoją przygodę z szeroko pojętym życiem społecznym?

MF: Pogodzenie aktywności na rynku pracy i opieki nad dziec-

kiem to zawsze duże wyzwanie. Dodatkowe trudności mogą 

nastręczać rodzicom np. brak miejsc w żłobku czy spora odle-

głość żłobka od miejsca pracy. W naszej gminie ten problem 

zniknął. Rodzice mają żłobek właściwie „pod ręką”, bez uciążli-

wych dojazdów oddają dziecko pod dobrą opiekę i mogą w spo-

koju poświęcić się pracy. Dla mnie ważne jest to, aby maluszki 

czuły się u nas bezpiecznie, dobrze, aby ich czas do momentu, 

kiedy „psyjdzie mama” wypełniony był atrakcyjnymi i kształcący-

mi zajęciami, czułością opiekunek. Chcę, aby dzieci, które znala-

zły się teraz w grupie rówieśników oraz młodszych koleżanek                   

i kolegów, uczyły się społecznych zachowań stosownych do 

swojego wieku i stopnia rozwoju intelektualnego i emocjonal-

nego w warunkach przede wszystkim bezpiecznych i możliwie 

maksymalnie zbliżonych do tych znanych z własnego domu.

EB: Bezpieczeństwo małych pociech to jedna z najważniej-

szych kwestii. Pod tym względem budynki żłobków prezentu-

ją się świetnie. Czy może Pani powiedzieć coś więcej na temat 

infrastruktury towarzyszącej placówkom? Czym wyróżniają 

się na tle innych?

MF: Budynki w Kostrzynie i Siekierach Wielkich są parterowe, 

na planie litery L, z zadaszonym tarasem i podcieniem na fron-

cie budynku. Kolorystyka obiektów to biel z kolorowymi ak-

centami w przestrzeniach międzyokiennych, w podstawo-

wych barwach żółty, niebieski i czerwony. Dostęp do obiek-

tów dostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawno-

ściami. W żłobkach znajdują się po dwie sale dla dzieci, połą-

czone wspólną łazienką. W salach znajdują się stoliki do spo-

żywania posiłków i spędzania wolnego czasu oraz przestrzeń 

do zabawy, którą można przekształcić w sypialnie w porze le-

Z Martą Formanek, dyrektorem Zespołu Samorządowych 

Żłobków w Kostrzynie, o nowych placówkach dla naj-

młodszych na mapie naszej gminy rozmawiała Ewelina 

Bulewicz z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.
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żakowania. Toalety dla dzieci wyposażono w przystosowaną 

armaturę, przewijak, prysznic z brodzikiem, miejsce do prze-

chowania i mycia nocników. Dla personelu przewidziano po-

mieszczenie socjalne oraz toaletę. W żłobkach znajduje się 

również pokój pielęgniarki, pomieszczenie biurowo-admini-

stracyjne oraz kuchnia i zmywalnia, które dostosowane są do 

potrzeb wydania posiłków z cateringu. W strefi e wejściowej 

jest wózkownia, szatnia dla dzieci oraz ogólnodostępna toale-

ta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Przy żłobkach wydzielono teren do bezpiecznego przebywa-

nia dzieci ze zorganizowanym placem zabaw.

EB: Opieka nad małymi dzieci to duża odpowiedzialność.                

Jakie są największe wyzwania w tej pracy?

MF: Praca opiekuna w żłobku nie należy do łatwych. Bywa wy-

czerpująca pod względem psychicznym i fi zycznym. Opiekun 

przez kilka godzin dziennie musi mieć oczy dookoła głowy. 

Zajmuje się dziećmi, które poznają świat, wszystkiego dotyka-

ją. Dzieci mają lepsze i gorsze dni. Z  drugiej strony jest to za-

wód, który daje dużo satysfakcji. Zajmowanie się małymi 

dziećmi to szereg obowiązków, które spoczywają na opieku-

nie. Należy uświadomić sobie, że to na barkach opiekuna leży 

zapewnienie bezpieczeństwa grupie dzieci – małych dzieci. 

Dla nas ono jest najważniejsze. Chcę, aby każdy rodzic zosta-

wiający swoje dziecko pod naszą opieką miał tego świado-

mość.

Podczas spotkań z opiekunkami dużo rozmawiałyśmy na te-

mat funkcjonowania placówek i oczekiwaniach. Jako dyrektor 

wymagam od opiekunek, aby zajmowały się dziećmi tak, jak-

by to były ich dzieci oraz tak, jakby chciały, aby ich dziećmi 

zajmowali się inni. Dobra opiekunka-ciocia musi mieć przede 

wszystkim cierpliwość, podzielność uwagi, wyrozumiałość, 

opiekuńczość, wrażliwość, łatwość nawiązywania kontaktów. 

Przydatną cechą jest naturalność, bo dzieci czują nieszczerość. 

Poza tym ważne jest pozytywne podejście do życia, świata                  

i oczywiście do dzieci.

Podsumowując, z całą pewnością można stwierdzić, że praca 

opiekuna w żłobku jest zajęciem trudnym, wymagającym wie-

lu cennych umiejętności, także takich, których nie da się wy-

uczyć – trzeba to czuć i być pewnym: „tak, chcę to robić”.

EB: Pierwsza rekrutacja cieszyła się ogromnym zainteresowa-

niem rodziców. Jak wygląda proces rekrutacyjny w nowo po-

wstałych żłobkach?

MF: Burmistrz Gminy Kostrzyn ogłosił kryteria rekrutacyjne pod 

koniec września 2021 roku, zainteresowani rodzice mogli skła-

dać dokumenty od 1 października 2021 roku. Tak, jak wcześniej 

wspomniałam, zadanie pt.: „Żłobki samorządowe w Kostrzynie   

i Siekierkach szansą na aktywność zawodową rodziców” realizo-

wane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Wielkopolskiego, Oś priorytetowa 6. Rynek pra-

cy, Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłą-

czonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, 

Pod działanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłą-

czonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.              

W rekrutacji mogły brać udział osoby, które zamieszkują na te-

renie gminy Kostrzyn, istotny był także status rodzica/prawne-

go opiekuna na rynku pracy. Dodatkowe punkty przydzielane 

były w związku z niepełnosprawnością w rodzinie czy też wielo-

dzietnością, ale również z samotnym wychowywaniem dziecka. 

W ciągu 3 tygodni limit miejsc został wyczerpany. Rekrutacja 

nie została wznowiona, a zwalniane obecnie miejsca uzupełnia-

ne są dziećmi z listy rezerwowej, która powstała na etapie pro-

wadzonej w październiku rekrutacji.

EB: Jak czuje się Pani w nowej roli? Proszę opowiedzieć kilka 

słów o sobie.

MF: Kończąc szkołę średnią, chciałam zostać pedagogiem 

szkolnym. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku peda-

gogicznym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Pozna-

niu oraz studia podyplomowe z zarządzania na Uniwersytecie 

Ekonomicznym w Poznaniu, a także studia podyplomowe z BHP 

na Politechnice Poznańskiej. Całe swoje życie zawodowe jestem 

związana z oświatą. Przez 16 lat pracowałam w gimnazjum,                 

a następnie w szkole podstawowej jako sekretarz szkoły. Swoje 

doświadczenie zdobywałam wśród wspaniałych ludzi, którym 

jestem wdzięczna za możliwość korzystania z ich wiedzy i dłu-

goletnią współpracę. Doświadczenie w opiece nad dziećmi 

zdobywałam w świetlicach środowiskowych.

Od 10 lat pełnię funkcję kuratora społecznego, a moja praca po-

lega na pełnieniu określonych zadań o charakterze resocjaliza-

cyjnym, profi laktycznym i kontrolnym. Praca na stanowisku dy-

rektora jest dla mnie wyzwaniem. Staram się sprostać oczeki-

waniom dzieci, ich rodziców, pracowników. Burmistrz Szymon 

Matysek oraz Zastępca Burmistrza Waldemar Biskupski obda-

rzyli mnie wielkim zaufaniem, dlatego staram się wykonywać 

swoją pracę rzetelnie i z wielkim sercem dla dzieci. Zajmuję się 

dziećmi przebywającymi w naszych żłobkach także osobiście. 

Ich uśmiech jest dla mnie najważniejszy.

Jakie się czuję w nowej roli? Obdarzono mnie zaufaniem, umoż-

liwiono uczestniczenie w tworzeniu placówki, więc staram się 

tego zaufania nie zawieść, mocno angażując się w pracę.

EB: Jakie są Pani plany i marzenia związane ze żłobkami?

MF: Zawsze na pierwszym miejscu stawiałam dobro dzieci, ich 

potrzeby i oczekiwania. Chciałabym, żeby żłobki był miejscem, 

do którego dziecko chętnie idzie. Miejscem przyjaznym, zarów-

no jeżeli chodzi o atmosferę, jak i przestrzeń oraz ciekawe zaję-

cia. W obecnej sytuacji trudno jest cokolwiek zaplanować. Każ-

dy dzień pisze nowy scenariusz. A marzenia? Marzę, by nasz 

zespół wypracował placówce doskonałą opinię, by rodzice czuli 

się usatysfakcjonowani opieką nad ich dziećmi, dostrzegali po-

zytywne skutki naszych starań dla rozwoju ich pociech, darzyli 

nasz żłobek zaufaniem, a opiekunki traktowali jak osoby bliskie, 

życzliwe, pomocne i chętne do współpracy z domem rodzin-

nym maluchów. Marzę, by zawsze było dużo chętnych do 

umieszczania dzieci u nas, a inne placówki zechciały wzorować 

się na naszych żłobkach, zaś nasi „absolwenci” – już jako przed-

szkolaki – wyróżniali się stopniem uspołecznienia i umiejętno-

ściami wymaganymi od dzieci w ich wieku.
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Ferie
z MGOK-iem
Zimowa aura w tym roku nie była łaskawa dla dzieci, które 

w województwie wielkopolskim jako jedne z pierwszych 

cieszyły się styczniową przerwą od nauki. Nie było to jed-

nak przeszkodą dla kostrzyńskich młodych, którzy wypeł-

nili te dwa tygodnie zabawą i radością. Tradycyjnie w ra-

mach ferii program atrakcji przygotowało wiele instytucji 

– szkoły i przedszkola, biblioteka publiczna, a także, jak co 

roku, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kostrzynie. Bo-

gata oferta zajęć niemal natychmiast po ogłoszeniu prze-

konała do siebie grono zainteresowanych, którzy wypełnili 

błyskawicznie wolne miejsca i z niecierpliwością czekali na 

rozpoczęcie ferii zimowych z MGOK-iem. A z pewnością 

było na co czekać, ponieważ różnorodny program sprawił, 

że każde dziecko z łatwością znalazło coś dla siebie. 

Pierwszy tydzień zajęć przeznaczony był na doskonalenie 

umiejętności manualnych i na ucztę dla artystycznych 

dusz. Cykl zajęć zimowych rozpoczął się bowiem od zajęć 

plastycznych, które, choć wypełniły połowę ferii, nie znu-

dziły uczestników – każdego dnia mieli oni okazję spróbo-

wać nowych narzędzi i technik, by wykonać swoje prace. 

W poniedziałek dziewczynki i chłopcy wykonywali laurki             

i kartki, w których wykazali się nie tylko doskonałymi jak 

na swój wiek zdolnościami, ale także niezwykłą pomysło-

wością. Wtorek upłynął na klejeniu z masy kolorowych 

magnesów, środa na przygotowywaniu układu słoneczne-

go z malowanych kul. Mamy nadzieję, że wszystkie plane-

ty znalazły się na właściwych miejscach i wykonanym ga-

laktykom nie grozi wielki wybuch! Z kolei czwartek i piątek 

to zajęcia skupiające się na wykonywaniu kubków i toreb 

materiałowych – i ch dekoracji.

Po tak intensywnej pracy artystycznej przyszedł czas na 

połączenie zabawy z ćwiczeniem umysłu, sprawności, ryt-

mu i dobrego smaku. Drugi tydzień ferii rozpoczął się lase-

rowym paintballem. Ukryci za ogromnymi workami, 

uczestnicy zajęć próbowali wyjść cało ze świetlnej walki               

i „ustrzelić” jak najwięcej przeciwników. Chwilami można 

było poczuć się jak na planie Gwiezdnych Wojen! Wtorek 

przyniósł zupełnie inne atrakcje, bowiem „Kostrzyniankę” 

wypełnił sprzęt laboratoryjny i okrzyki zachwytu, będące 

reakcją na wyniki eksperymentów wykonanych w labora-

torium H
2
O. Środa i czwartek to prawdziwa uczta dla łasu-

chów – dzieci wykonały samodzielnie pyszne ciastka i piz-

ze, po których, oczywiście po odpowiednim upieczeniu, 

nie pozostały nawet okruszki. Nikogo nie można jednak za 

to winić, przysmaki były tak pyszne, że nie można było się 

im oprzeć. A na piątek, ostatni dzień, przypadła tradycyjna 

dyskoteka, połączona z balikiem przebierańców. Tradycyj-

ne też były kostiumy – głównie księżniczek i piłkarzy, choć 

wśród tańczących można było znaleźć zwierzątka czy su-

perbohaterów.

Nie będzie zaskoczeniem stwierdzenie, że to już kolejna 

udana edycja Ferii z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultu-

ry. Zapraszamy już teraz na kolejne!
N.M.

Fot. MGOK

Fot. MGOK

Fot. MGOK
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Wieści 
z biblioteki

Fot. M. Kemnitz 

Fot. A. Kukla

Ferie w bibliotece
W czasie ferii  najmłodsi czytelnicy Biblioteki Publicznej w Ko-

strzynie wzięli udział w licznych spotkaniach zorganizowa-

nych specjalnie dla nich. Odbywały się seanse kinowe i spo-

tkania czytelnicze. Dzieci brały udział w warsztatach plastycz-

nych, podczas których wykonywały laurki dla swoich dziad-

ków, wizualizację kosmosu, a także makietę z plasteliny. 

Wszystkie prace można zobaczyć na holu biblioteki w Kostrzy-

nie. W czasie ferii miało miejsce także niecodzienne spotkanie, 

podczas którego najmłodsi poznali tajniki druku 3D. Mieszka-

niec Kostrzyna, Michał Łoza, zaprezentował swoje prace wy-

konane w tej nowatorskiej technice, a także przedstawił cały 

proces druku od projektu do realizacji. Uczestnicy spotkania 

mogli samodzielnie wydrukować swoje modele. Wystawa 

prac Pana Michała dostępna była do połowy lutego w biblio-

tece.
Małgorzata Kemnitz

Zimowy konkurs plastyczny 
W czasie ferii zimowych Biblioteka Publiczna w Kostrzynie zor-

ganizowała konkurs plastyczny na „Najpiękniejszy zimowy 

pejzaż”. Udział w nim brały dzieci w wieku do lat 10, a technika 

wykonania prac była dowolna. Jury konkursowe podjęło de-

cyzję o nagrodzeniu wszystkich zgłoszonych prac ze względu 

na ich wyrównany poziom, pomysłowość w doborze techniki 

oraz wysoką staranność wykonania. 

Szczególne podziękowania kierujemy do trojga uczestników 

ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Jaworze. 

To dla nas duża radość, że informacja o tym konkursie trafi ła 

na drugi koniec Polski.

Wystawa prac konkursowych jest dostępna w holu biblioteki 

do końca lutego.
Agnieszka Kukla
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OGŁOSZENIA DROBNE

- Szkółka Roślin w Kostrzynie 

przyjmie do pracy. Mile widzia-

ne doświadczenie w ogrodnic-

twie. Zainteresowanych proszę 

o kontakt tel. pod numerem  

502 378 538 lub o przesłanie CV 

oraz listu motywacyjnego na           

e-mail mwalczak@poczta.onet.pl

- Szkółka Roślin w Kostrzynie 

przyjmie do pracy osobę o wy-

kształceniu wyższym, kierunek 

ogrodniczy. Mile widziane do-

świadczenie. Szkółka przyjmie 

także studentów w trakcie na-

uki, kierunek nie ma znaczenia. 

Zainteresowane osoby proszę  

o przesyłanie CV oraz listu             

motywacyjnego na adres                     

mwalczak@poczta.onet.pl lub  

o kontakt tel. pod numerem  

502 378 538 w celu umówienia 

się na rozmowę kwalifi kacyjną

- Zaopiekuję się dzieckiem,              

tel. 530 168 269

- Poszukuję osoby do opieki 

nad osobą częściowo niepełno-

sprawną (chodząca). Osoba jest 

zaszczepiona. Mile widziana 

pielęgniarka (choć niekoniecz-

nie), tel. 604 228 842
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Strażackie
wydarzenia

Ryszard Kubiak

Prezes ZOMGZOSP RP w Kostrzynie

Fot. OSP Kostrzyn

Interwencje strażaków z Gminy Kostrzyn:

10 stycznia – zabezpieczenie miejsca kolizji drogowej na tra-

sie S5 naprzeciw miejscowości Trzek.

11 stycznia – zabezpieczenie miejsca wypadku drogowego 

na trasie DK92 w Kostrzynie.

15 stycznia – sprawdzenie załączonego monitoringu prze-

ciwpożarowego w hurtowni w Trzeku.

17 stycznia – usuwanie wiatrołomów z drogi Wiktorowo-Rujsca; 

pomoc ZRM w przeniesieniu chorej osoby do karetki w Iwnie.

17 stycznia – usuwanie wiatrołomów w Sannikach.

18 stycznia – usuwanie wiatrołomów z drogi Gułtowy-Drzązgowo.

20 stycznia – zabezpieczenie miejsca kolizji drogowej na tra-

sie S5 naprzeciw miejscowości Trzek.

21 stycznia – usuwanie wiatrołomów w Siekierkach Wielkich.

22 stycznia – zabezpieczenie miejsca kolizji samochodu osobo-

wego.

23 stycznia – wypompowanie wody z zalanej piwnicy.

27 stycznia – pomocy ZRM w Kostrzynie.

28 stycznia – usuwanie wiatrołomów w Drzązgowie.

30 stycznia – zabezpieczenie poderwanego dachu w Gułto-

wach; zabezpieczenie zerwanej linii energetycznej w Gułto-

wach; usuwanie wiatrołomów w Klonach; usuwanie wiatroło-

mów w Ługowinach; usuwanie wiatrołomów w Glince Du-

chownej; usuwanie skutków zerwanego dachu przez huragan; 

usuwanie skutków przewróconej ściany budynku (pustosta-

nu) w Kostrzynie.
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Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci. (W. Szymborska)

Dorocie Sobczak
Pracownikowi Urzędu Miejskiego w Kostrzynie

wyrazy szczerego współczucia oraz głębokiego żalu z powodu śmierci

Taty
składają

Burmistrz Gminy Kostrzyn Szymon Matysek

Zastępca Burmistrza Gminy Kostrzyn Waldemar Biskupski 

wraz z Pracownikami Urzędu Miejskiego w Kostrzynie

Z kroniki
policyjnej

Nietrzeźwa kierująca.

1 stycznia w miejscowości Strumiany zatrzymana została 40-letnia kierująca sa-

mochodem osobowym marki Peugeot. Kierująca wcześniej wjechała samocho-

dem do pobliskiego rowu. Po przybyciu na miejsce policjanci poddali kobietę 

badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Kierująca znajdo-

wała się w stanie nietrzeźwości, wynoszącym ponad 1,0 promil alkoholu we 

krwi. Ponadto w trakcie wykonywania czynności na miejscu zdarzenia przez 

policjantów, wpłynęło zawiadomienie do sąsiedniej jednostki Policji, o kradzie-

ży powyższego pojazdu. Kierująca za swój czyn odpowie przed Sądem.

Naruszenie czynności narządu ciała.

3 stycznia w miejscowości Jagodno został zatrzymany 31-letni mieszkaniec 

gminy, który poprzez uderzenia deską po głowie oraz całym ciele spowodował 

naruszenie czynności narządu ciała u pokrzywdzonego. Ponadto w mieszkaniu 

sprawcy zostały znalezione substancje narkotyczne. Postępowanie w tej spra-

wie prowadzi KP w Kostrzynie.

Nielegalny pobór prądu.

13 stycznia w miejscowości Kostrzyn został zatrzymany 32-letni mieszkaniec, 

który poprzez nielegalne podłączenie przewodu do sieci energetycznej doko-

nał kradzieży energii elektrycznej. Postępowanie w tej sprawie prowadzi                      

KP w Kostrzynie.

Kolejny nietrzeźwy kierujący.

14 stycznia w miejscowości Czerlejno został zatrzymany 66-letni kierujący sa-

mochodem osobowym marki Renault. Powodem kontroli drogowej było po-

dejrzenie prowadzenia auta w stanie nietrzeźwości. I tym razem podejrzenie się 

potwierdziło, ponieważ kierujący znajdował się w stanie nietrzeźwości wyno-

szącym ponad 2 promile alkoholu we krwi. Kierowca za swój czyn odpowie 

przed Sądem.

Ponownie nietrzeźwy kierujący. 

24 stycznia w miejscowości Węgierskie został zatrzymany 58-letni kierujący sa-

mochodem osobowym marki Skoda. Powodem kontroli drogowej ponownie 

było podejrzenie prowadzenia auta w stanie nietrzeźwości. I tym razem podej-

rzenie się potwierdziło, ponieważ kierujący znajdował się w stanie nietrzeźwo-

ści wynoszącym ponad 1,0 promil alkoholu we krwi. Ponadto po sprawdzeniu 

kierowcy w systemach teleinformatycznych Policji okazało się, iż mężczyzna 

kierował pojazdem pomimo orzeczonego przez Sąd zakazu prowadzenia 

wszelkich pojazdów mechanicznych. Kierowca za swój czyn odpowie przed Są-

dem.

Kolejne odnotowane oszustwa za 

pomocy OLX i Whatsapp!

Mieszkańcy miasta i gminy Kostrzyn 

coraz częściej zostają oszukani, ma-

chinalnie podając dane do konta 

bankowego „kupującemu” poprzez 

Whatsapp, Messenger, czy też przez 

pocztę e-mail, otwierając załącznik.

Przypominamy jak działają oszuści:

Wystawiasz coś na OLX. Znajduje się 

kupiec. Odzywa się najczęściej za 

pośrednictwem aplikacji WhatsApp. 

Twierdzi, że kupił przedmiot i za nie-

go zapłacił, a pieniądze możesz ode-

brać po wejściu w link z reguły – 

wskazany jest kurier Inpost.

Teraz oszust wysyła Ci link. Klikasz               

i trafi asz na stronę łudząco podobną 

do strony OLX lub strony banku. Na 

stronie jest formularz z prośbą o po-

danie danych Twojej karty lub da-

nych do logowania do swojego kon-

ta bankowego. Wypełniasz formu-

larz lub wpisujesz dane. Przychodzi 

do Ciebie SMS z banku, z kodem do 

autoryzacji. Ty nie czytasz go uważ-

nie i wpisujesz kod do formularza.             

W SMS-ie jest jasno napisane, że au-

toryzujesz dodanie Twojej karty do 

Google Pay lub Apple Pay. Oszust 

Cię okrada. Płaci Twoją kartą za po-

mocą aplikacji płatniczej lub wypła-

ca nią gotówkę w bankomacie.

Koniec. Twoje konto jest puste.

Apelujemy o zachowanie czujności!
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Fot. A. Durska-Tejerina

Graf. Ł. Szał

Mieszkaniec gminy podwójnym Mistrzem Polski
W połowie stycznia Polski Związek Tenisowy opublikował ran-

king klubów sklasyfi kowanych w Konkursie na Klub Roku – Pro 

na podstawie punktów zdobytych przez ich zawodników w Ha-

lowych Mistrzostwach Polski do lat 12, 14 i 16, które zostały roze-

grane w styczniu. Kostrzyński Klub Tenisowy znalazł się na wyso-

kim siódmym miejscu na 77 sklasyfi kowanych klubów, jako 

pierwszy wielkopolski klub.

Ogromny wkład punktowy do tej klasyfi kacji dołożył mieszka-

niec Glinki Szlacheckiej, Sebastian Tejerina, który osiągnął 

ogromny sukces, bez straty seta wygrywając Halowe Mistrzo-

stwa Skrzatów, do lat 12, których organizatorem w dniach 10-14 

stycznia był Beskidzki Klub Tenisowy Advantage Bielsko-Biała. 

Sebastian jako obecny drugi Skrzat w Polsce był w gronie fawo-

rytów, ale sprawił niespodziankę pokonując we fi nale 6-4 6-3 

obecną 1 w klasyfi kacji Skrzatów, Błażeja Krzyśko z KS Górnik 

Bytom. Po rozegranym fi nale singla, Sebastian w parze z Błaże-

jem wygrał również fi nał debla przeciwko parze gospodarzy Mi-

strzostw, Miłoszowi Szczypce i Oliwierowi Krupie. W ten sposób 

zwyciężając w grze pojedynczej i podwójnej Sebastian został 

podwójnym Halowym Mistrzem Polski do lat 12.

Na tych samych Mistrzostwach w turnieju głównym wśród 

chłopców znalazło się jeszcze dwóch innych reprezentantów na-

szego klubu. Stanisław Piechota bezpośrednio dostał się do tur-

nieju głównego dzięki wysokiemu rankingowi, ale niestety od 

razu w pierwszej rundzie przegrał z rozstawionym zawodnikiem. 

Z kolei sporą sensację sprawił 10-letni Antonio Tejerina, który po 

wygraniu dwóch meczów w eliminacjach wygrał jeszcze pierw-

szą rundę w turnieju głównym.

Halowe Mistrzostwa Młodzików, do lat 14, odbyły się o tydzień 

wcześniej w Centrum Tenisowym Sobota koło Rokietnicy. Nasi 

reprezentanci, Jakub Furmanek i Ignacio Tejerina, wygrywając 

po dwa mecze w turnieju eliminacyjnym dostali się do turnieju 

głównego, a dziewczynki Zofi a Musiołowska i Pola Zborowska 

wygrały po rundzie w turnieju eliminacyjnym. Wszyscy nasi mło-

dzicy zagrali również w turnieju deblowym, zdobywając kolejne 

punkty dla klubu.

Nasz jedyny kadet, mieszkaniec Kostrzyna Marcel Bajołek, wal-

czył w Halowych Mistrzostwach do lat 16 rozgrywanych w Toru-

niu. Po wygraniu dwóch meczów w eliminacjach, wygrał jeszcze 

jeden mecz w turnieju głównym i przegrał o wejście do ćwierćfi -

nału z późniejszym fi nalistą Mistrzostw.

Każdy z wyżej wymienionych wygranych meczów przyczynił się 

do tego, że Kostrzyński Klub Tenisowy znalazł się tak wysoko                

w rankingu klubów. Poza tym wygrana w Mistrzostwach Polski 

dała Sebastianowi Tejerina szansę reprezentować Polskę w me-

czu towarzyskim skrzatów z Czechami, który w dniach 31 stycz-

nia-3 lutego został rozegrany w Zielonej Górze. Mecz ten został 

zorganizowany w miejsce odwołanych przez Tennis Europa Dru-

żynowych Mistrzostw Europy. Sebastian grał na pierwszej pozy-

cji w singla i w swoim pierwszym meczu pokonał numer 1 wśród 

czeskich skrzatów. Mecz zakończył się niekorzystnym dla Polski 

wynikiem 2-10, ale większość meczów była przegrana po bardzo 

zaciętej walce i najczęściej supertiebreak w decydującej partii 

decydował o porażce.
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Fot. K. Adamska

Smaczek zwycięzcą VIII Halowego Turnieju 
Stowarzyszenia Walka Kostrzyn!
W sobotę 15 stycznia rozegrana została ósma edycja Halowego 

Turnieju Piłki Nożnej Stowarzyszenia Walka Kostrzyn. Do rywali-

zacji przystąpiło 10 drużyn, podzielonych na dwie grupy po                   

5 zespołów każda. Już na etapie fazy grupowej nie brakowało 

emocji, a poziom sportowy był naprawdę wysoki. Świadczy                 

o tym fakt, że w grupie B do ostatniego gwizdka trwała rywali-

zacja o wyjście z grupy. Po spotkaniach grupowych z turniejem 

pożegnały się Zmarnowane Talenty, FC Cytrynówka I, PI-KO 

Team oraz FC Cytrynówka II, Walka Kostrzyn i Sroczyn. W półfi -

nałach rywalizowali natomiast zawodni-

cy zespołów ‘Dajcie nam wygrać’, Sma-

czek, FC Markowice i Maratończyk Brzeź-

no. Nim przystąpiono do rozgrywek                   

w fazie fi nałowej, wśród wszystkich 

uczestników rozlosowano nagrody rze-

czowe, a zawodnicy mogli zjeść przygo-

towany przez Restaurację Biesiada obiad. 

W pierwszym półfi nale Smaczek po wy-

równanym spotkaniu pokonał 1:0 zespół 

„Dajcie nam wygrać”, z kolei drugi półfi -

nał przysporzył widzom jeszcze więcej 

emocji: po prowadzeniu w meczu Mara-

tończyka Brzeźno 2:0 w ostatnich minu-

tach FC Markowice zdążyły „złapać kon-

takt” z rywalem strzelając na 2:1, a tuż po 

gongu kończącym grę piłka po strzale 

zawodnika z Markowic wpadła do siatki. 

Bramka jednak nie mogła zostać uznana, 

gdyż padła już po zakończeniu spotka-

nia. Wobec to Maratończyk stanął przed 

szansą obrony tytułu w fi nale, a Markowi-

ce zagrały o miejsce trzecie. W meczu pomiędzy wspomniany-

mi Markowicami a „Dajcie nam wygrać” padł bezbramkowy re-

mis, co spowodowało konieczność rozegrania rzutów karnych, 

które lepiej egzekwowali zawodnicy „Dajcie nam wygrać”, zwy-

ciężając 3:2.

Finał, w którym padło aż 5 bramek, był doprawdy godnym spor-

towym podsumowaniem turnieju. Dodatkowego smaczku            

(nomen omen) tej rozgrywce dodawał fakt rywalizacji o koronę 

króla strzelców między Dominikiem Marcem (Smaczek) a Pio-

trem Palaczem (Maratończyk). Obaj panowie w fi nale zaliczyli 

swoje trafi enia i choć skuteczniejszy był Piotr Palacz, to Smaczek 

z jednym trafi eniem wspomnianego Marca oraz dwoma kolej-

nymi golami na koncie ostatecznie wygrał to spotkanie 3:2.

Po fi nale przystąpiono do ceremonii końcowej, a zawodnikom 

nagrody wręczył Burmistrz Gminy Kostrzyn Szymon Matysek. 

Najlepszym strzelcem turnieju został Piotr Palacz, z sześcioma 

golami na koncie (Maratończyk Brzeźno), najlepszy bramka-

rzem wybrano Tomasza Rykaczewskiego („Dajcie nam wygrać”), 

a najlepszym piłkarzem Dominika Marca (Smaczek). Wręczono 

także Nagrodę Fair Play Burmistrza Gminy Kostrzyn, którą otrzy-

mali zawodnicy FC Markowice. Puchar za miejsce trzecie ode-

brał Dawid Fibner, kapitan zespołu „Dajcie nam wygrać”, za 

miejsce drugie Krystian Dukarski, wiceprezes Maratończyka 

Brzeźno, a Filip Czaplicki z kolegami ze Smaczka mógł święto-

wać zwycięstwo w turnieju po odebraniu nagrody za miejsce 

pierwsze.

Dziękujemy Gminie Kostrzyn, Restauracji Biesiada oraz wszyst-

kim członkom naszego stowarzyszenia za pomoc w organizacji 

turnieju. Do zobaczenia na kolejnych walkowych wydarzeniach!

Zarząd Stowarzyszenia Walka Kostrzyn
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Fot. Sołectwo Gułtowy

Fot. Swarzędzki sztab WOŚP

Siekierki zwycięzcą XIII Turnieju Sołectw!
Po raz pierwszy w historii do Siekierek pojechał Puchar Burmi-

strza Gminy Kostrzyn za zwycięstwo w XIII Halowym Turnieju 

Piłki Nożnej Sołectw Gminy Kostrzyn. Zawody odbyły się                    

w sobotę 22 stycznia w hali sportowej przy Szkole Podstawo-

wej w Gułtowach, do walki o pryzmat najlepszej drużyny                    

w Gminie Kostrzyn stanęło 10 drużyn: Buszkówiec, Brzeźno/

Siedleczek, Gułtowy, Iwno (dwie drużyny), Ługowiny, Siedlec 

(dwie drużyny), Siekierki, Sokolniki Klonowskie. 

Zespoły zostały podzielone na dwie grupy po pięć drużyn,                

a do gry w półfi nałach uprawnione były po dwie drużyny                    

z każdej grupy. Rozstrzygnięcia grupowe spowodowały, że               

o fi nał biły się cztery drużyny: Brzeźno/Siedleczek, które poko-

nało 3:0 Sokolniki Klonowskie oraz Siekierki, pokonując 2:0 

Gułtowy. W meczu o trzecie miejsce pomiędzy Sokolnikami 

Klonowskimi a Gułtowami padł remis 2:2, a rozstrzygnięcie 

przyniosły rzuty karne wygrane 3:2 przez Sokolniki. W fi nało-

wym spotkaniu Siekierki pokonały Brzeźno/Siedleczek 2:0.

Nagrody wręczali Zastępca Burmistrza Gminy Kostrzyn Walde-

mar Biskupski wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Grze-

gorzem Banaszakiem oraz Sołtys Sołectwa Gułtowy (współor-

ganizatorem turnieju) Aldoną Golą. Poza trzema najlepszymi 

drużynami, nagrodzono także zawodników wyróżniających 

się swoją indywidualną grą. Najlepszy strzelcem został Tomasz 

Lipiecki z Siekierek (zdobywca 6 goli), najlepszym bramka-

rzem Mateusz Drobczyński (Siekierki), a najlepszym zawodni-

kiem Mateusz Słomian (Brzeźno/Siedleczek). Nagroda Fair 

Play trafi ła na konto Sołectwa Buszkówiec – debiutanta roz-

grywek. Dziękujemy wszystkim drużynom za udział w turnie-

ju, a organizatorom i pomocnikom za okazane wsparcie                        

i sprawne przeprowadzenie zawodów. 
Łukasz Szał

Kostrzyńscy biegacze zagrali z WOŚP!
Jak co roku biegacze z Gminy Kostrzyn licznie uczestniczyli              

w Swarzędzkim Biegu WOŚP (to już ósma edycja!). Z racji po-

gody trasa biegu została nieco skrócona, co jednak nie prze-

szkodziło dobiec do mety w świetnych nastrojach! Najważ-

niejsze jednak, że każdy z biegaczy dołożył swoją cegiełkę do 

zbiórki podczas 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-

mocy, która w tym roku odbywała się pod hasłem „Przejrzyj na 

oczy” i jest wsparcie dla okulistyki! Warto odnotować (pomi-

mo braku ofi cjalnego pomiaru czasu), że reprezentant Walki 

Kostrzyn Adam Wiśniewski dobiegł na metę jako trzeci za-

wodnik! Podziękowania za świetną organizację dla Swarzędz-

kiego Sztabu WOŚP. Na zdjęciach biegacze grup Gdzie Ta Meta 

oraz Walka Kostrzyn!
Łukasz Szał

Szach-Strike-Mat
9 stycznia w Galerii MM w Poznaniu odbył się Turniej Szach-

-Strike-Mat, łączący grę w szachy z bowlingiem. Wzięło w nim 

udział kilkunastu zawodników UKS „Goniec” Kostrzyn. W klasy-

fi kacji łącznej obu dyscyplin najlepsze miejsca w poszczegól-

nych grupach zajęli: grupa dzieci do III klasy: II m. Antoni               

Rojek, grupa dzieci od IV do VI klasy: VI m. Maja Kaczmarek 

(statuetka dla najlepszej dziewczyny w tej kategorii), grupa 

młodzieży klas VII i VIII oraz szkół ponadpodstawowych: X m. 

Filip Łąkowski, grupa dorosłych: III m. Mikołaj Spiżewski.
Piotr Smoliński

Fot. P. Smoliński



37

Marek Bogusz drugi na 
Marcelinie! 
Pierwszy weekend lutego bieżące-

go roku minął pod znakiem sporto-

wych emocji. W sobotę 5 lutego na 

Swarzędzkim Parkrunie na trady-

cyjnej piątce spotkać można było 

Pawła Kielana i Marka Bogusza,                    

a w niedzielę na Marcelińskim Bie-

gu Zimowym zameldowali się Szy-

mon Zduńczyk oraz Marek Bogusz. 

Marek zajął drugie miejsce w swojej 

kategorii wiekowej, fi niszując z cza-

sem 57:09 na dystansie dziesięciu 

kilometrów. Z kolei Szymon z cza-

sem 24:07 na pięć kilometrów zajął 

15. miejsce open! Gratulacje dla 

naszych biegaczy, zwłaszcza że 

aura w weekend średnio zachęcała 

do biegania.
Walka Kostrzyn

Fot. B. Bogusz
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