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Słowem
wstępu

Fot. C. Szczepanik

Natalia Majchrzak

Redaktor naczelna

Wakacyjne tygodnie upływają co roku tak szybko, jakby z każ-

dym naszym mrugnięciem czas oszukiwał i przestawiał okien-

ko kalendarza do przodu. Ledwo zdążymy się opalić (pod od-

powiednią warstwą kremu SPF mam nadzieję!) i nacieszyć 

słońcem, a przychodzą chłodniejsze wrześniowe wieczory               

i jesienne deszcze (choć w ostatnich tygodniach opadów tak-

że nie brakowało). Z konieczności trzeba więc z kolejnych ty-

godni lata wyciągnąć tyle, ile tylko się da i korzystać z pogody, 

sezonowych owoców, dostępnych atrakcji. Tych ostatnich                 

z pewnością w naszej gminie nie brakuje!

Choć w wielu ogrodach maliny zaczynają dojrzewać dopiero 

w połowie lipca, to nasi mieszkańcy malinową atmosferą 

mogą cieszyć się już od ostatnich dni czerwca, oczywiście za 

sprawą cyklu imprez „Malinowe Lato”. Wiele wydarzeń już za 

nami, co dokumentują nasze łamy, a jeszcze więcej przed 

nami – organizatorzy w tym roku wypełnili program po brzegi, 

oferując najróżniejsze rozrywki, od literackich po sportowe. 

Koncerty, festiwale, seanse fi lmowe, przedstawienia, biegi                    

i zmagania w innych dyscyplinach – wszystkim tym wypełnio-

ne są wakacyjne tygodnie i do udziału w tym wszystkim za-

chęcamy. W poprzednim numerze zaprezentowaliśmy pełny 

program cyklu, dostępny jest on także w social mediach                     

i na stronach internetowych Gminy. Na najbliższe imprezy                  

w ramach „Malinowego Lata” zapraszamy także w lipcowym 

numerze!

Podczas wszystkich letnich aktywności nie zapominajmy 

oczywiście o bezpieczeństwie. Bez względu na miejsce wypo-

czynku – góry, morze, jezioro, las, miasto, egzotyczne tropiki 

czy własny ogródek – dbajmy o siebie, najbliższych i środowi-

sko, by w przyszłym roku cieszyć się wakacjami w tym samym 

gronie i w tak samo pięknych okolicznościach przyrody.
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Kostrzyńskie 
aktualności

Fot. Ł. Szał

Fot. K. Matysek

Fot. K. Matysek

Fot. UM Kostrzyn

Fot. K. Nowakowska

Obchody uroczystości Bożego Ciała

Jedenaście dni po Zielonych Świątkach, w czwartek 16 czerwca miało miejsce jedno                  

z najbardziej widowiskowych świąt kościelnych – Boże Ciało. Podobnie jak w roku ubie-

głym, wierni obydwu parafi i kostrzyńskich tj. farnej i pw. bł. Jolanty obchodzili je wspól-

nie. Po mszy świętej w Parku Miejskim przeszła procesja z baldachimem ul. Warszawską 

i ul. Średzką do 4 ołtarzy, zakończona przed kościołem św. Ap. Piotra i Pawła błogosła-

wieństwem dziekana na cztery strony świata. Uroczyste procesje odbyły się także w po-

zostałych parafi ach dekanatu kostrzyńskiego.

Święta patronalne parafi i pw. bł. Jolanty oraz parafi i pw. św. Ap. Piotra i Pawła

W niedzielę 12 czerwca obchodziła swój odpust parafi a bł. Jolanty. W tym roku był on 

połączony z festynem „Miodowe lato”, na który ks. proboszcz Mateusz Napierała zaprosił 

atrakcyjnych wykonawców. Dochód z tego święta przeznaczony został na wsparcie bu-

dowy nowego kościoła parafi alnego. Natomiast parafi a farna pw. św. Ap. Piotra i Pawła 

obchodziła swoje święto patronalne 29 czerwca. Uroczystościom kościelnym towarzy-

szyły jak zawsze stragany ze słodyczami, zabawkami i dewocjonaliami.

Dla Pani Karoliny fl amenco to nie tylko taniec

Zgodnie z zasadą: poświęcaj swój czas i energię na tworzenie, a nie krytykowanie, nasza 

Czytelniczka Karolina Nowakowska z Kostrzyna od ponad już 10 lat każdą wolną chwilę 

poświęca na fl amenco. Z pasją uczestniczy w zajęciach Szkoły Tańca „La Tormenta”                    

ww Poznaniu oraz bierze udział w licznych warsztatach. Flamenco to nie tylko taniec, 

którego tajniki miała okazję poznać w czasie pobytu w hiszpańskiej Andaluzji – kolebce 

tej sztuki ludowej. To również muzyka, gitara, śpiew i sposób wyrażania siebie. To rów-

nież czerwone spódnice, róże we włosach, wachlarze, chusty i kastaniety. Pani Karolina 

wraz z koleżankami prezentowała różne style tego tego tańca na scenach poznańskich 

teatrów. W ostatnią niedzielę czerwca koncert fi nałowy wieńczący rok szkolny odbył się 

na Scenie Wspólnej w Poznaniu. Mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy mieli okazję 

podziwiać te występy podczas imprez kostrzyńskich.
Kazimierz Matysek

Wianki na iwieńskiej wodzie

24 czerwca w Parku Mielżyńskich w Iwnie odbyły się klimatyczne jak co roku Wianki. 

Tegoroczna edycja zorganizowana została przez Gminę Kostrzyn i Sołectwo Iwno, obej-

mowała zarówno atrakcje muzyczne, jak i gastronomiczne, sportowe, edukacyjne oraz 

rozrywkowe. Nie mogło zabraknąć tradycyjnego plecenia wianków. Poza tym tematycz-

nym punktem programu pojawiły się: turniej piłkarzyków, dmuchańce dla dzieci, kurs 

pierwszej pomocy, rejs kajakiem po jeziorze, a także zabawa z DJ-em, w którego dosko-

nale wcielił się tego wieczoru Wiceprzewodnicący Rady Miejskiej Przemysław Kubiak. 

Zabawa trwała aż do północy. Czekamy na kolejną edycję imprezy!
N.M.

Premier Mateusz Morawiecki w Kostrzynie
W sobotę 25 czerwca w Sali „Kostrzynianka” Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
pojawił się Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Spotkanie zorganizowali lokalni 
działacze Prawa i Sprawiedliwości. Oprócz Premiera na spotkaniu obecni byli posłowie: 
Jadwiga Emilewicz, Bartłomiej Wróblewski oraz Szymon Sękowski vel Sęk. Aby wejść 
na spotkanie należało się wcześniej zarejestrować. Pod „Kostrzynianką” pojawiło się 
także kilkadziesiąt osób z Agrounii, którzy wyrazili swój sprzeciw wobec polityki rządu. 
Po zakończeniu spotkania Premier Mateusz Morawiecki przespacerował się Parkiem 
Harcerza w Kostrzynie, gdzie chętnie fotografował się z mieszkańcami naszego miasta.

UM Kostrzyn



5

 

Wiadomości 
gminne

Fot. UM Kostrzyn

Wycieczka dla najlepszych uczniów!

W środę 22 czerwca czterdziestu najlepszych 

uczniów z Gminy Kostrzyn w ramach nagrody za 

swoje wyniki w szkole pojechało na wycieczkę do 

Poznania. Uczniowie wyruszyli w podróż pociągiem 

Kolei Wielkopolskich, którym dojechali do stacji Po-

znań Garbary. Następnie udali się na spacer przez 

ul. Garbary, Most Chrobrego oraz Ostrów Tumski 

(zatrzymując się przy Katedrze i słuchając krótkiego 

wprowadzenia w historię Polski), by ostatecznie do-

trzeć do Bramy Poznania. Tam w nowoczesny spo-

sób dowiedzieli się nie tylko o początkach polskiej 

państwowości, ale także o dalszych losach naszego 

kraju i Poznania. Całość zwiedzania zwieńczyła pa-

miątkowa fotografi a na tarasie widokowym Bramy 

Poznania. Po zwiedzeniu obiektu uczestnicy prze-

spacerowali się na Chwaliszewo, gdzie skosztowano 

pysznych domowych lodów. Po krótkiej degustacji 

uczniowie przejechali pociągiem do Kostrzyna, 

skąd z przystanku PKP pojechali autobusem Ko-

strzyńskiej Komunikacji Publicznej linii 460. Z Ron-

da im. Józefa Wadyńskiego uczniowie przeszli się 

do restauracji Domowe Pielesze, gdzie czekał na 

nich nie tylko obiad i deser, ale przede wszystkim 

spotkanie z Burmistrzem Gminy Kostrzyn Szymo-

nem Matyskiem, który wraz z Zastępcą Waldema-

rem Biskupskim pogratulował wyników w nauce, 

życząc kolejnych sukcesów oraz udanych wakacji.

W wycieczce udział wzięli: SP1 Kostrzyn: Maja Salo-

mon (IVd), Martyna Piotrowska (IVc), Szymon Stan-

kiewicz (Vc), Lena Zastawa (Vc), Mateusz Stolarek 

(VIb), Ewa Dziwińska (VIc), Amelia Jakubowska 

(VIIh), Michał Dworczak (VIId), Martyna Nowicka 

(VIIIf ), Wiktoria Pawłowska (VIIIe), SP2 Kostrzyn: 

Maja Goździak (IVa), Filip Czubaszek (Vb), Iga Jasiń-

ska (VIa), Gabriela Byczyk (VIIc), Klaudia Baranowicz 

(VIIIa), SP Brzeźno: Jakub Andersz (IV), Maria Lau-

rinda Kozubska-Antunes (V), Martyna Borska (VI), 

Laura Wojciechowska (VII), Patrycja Balcerek (VIII), 

SP Czerlejno: Stanisław Kukuła (IV), Michalina 

Swendera (V), Franciszek Wierucki (VI), Karol Skikie-

wicz (VII), Daria Ignaszewska (VIII), SP Gułtowy: 

Krzysztof Waleriańczyk (IV), Jakub Maciaszczyk (V), 

Wojciech Kuszak (VI), Wiktoria Waga (VII), Szymon 

Waleriańczyk (VIII), SP Iwno: Franciszek Krówka (IV), 

Małgorzata Witkowska (V), Stanisław Kowalski (VI), 

Jan Machowski (VII), Franciszek Kowalski (VIII),                   

wSP Siekierki: Aleksandra Tomkowiak (IV), Karolina 

Zygmańska (V), Patryk Sobota (VI), Michał Niedzie-

la (VII), Anna Henke (VIII).
Łukasz Szał
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Fot. UM Kostrzyn

Umowa na remont Słowackiego!

W Urzędzie Miejskim w Kostrzynie podpisana została umowa 

na realizację dwóch zadań dot. modernizacji ul. Słowackiego 

w Kostrzynie. Pierwszą część „Przebudowa drogi gminnej                 

nr 328959P Kostrzyn-Glinka Duchowna-Buszkówiec, Kostrzyn 

ul. Słowackiego” zrealizuje fi rma Zakład Robót Wielobranżo-

wych Kubiaczyk Sp. Komandytowa z siedzibą w Kokoszkach, 

gm. Nekla, a jej wartość to 1 737 720,79 złotych. Na tę część 

inwestycji Gmina Kostrzyn otrzymała dofi nansowanie z Rzą-

dowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 815 850,64 zł, 

co stanowi maksymalne dofi nansowanie).

W ramach prac przebudowana zostanie infrastruktura pod-

ziemna wraz z kanalizacją deszczową, powstaną nowego 

chodniki, azyl bezpieczeństwa oraz nowa nawierzchnia.

Druga część zadania to „Przebudowa drogi gminnej                                         

nr 328959P Kostrzyn-Glinka Duchowna-Buszkówiec, Glinka 

Duchowna ul. Słowackiego”. Wartość to 542 397,65 złotych,                 

a pracę wykona fi rma Perfecta Robert Gąsiorek z siedzibą                    

w Komornikach. Inwestycja to kontynuacja prac związanych               

z remontem tej ulicy w Glince Duchownej. Zadanie obejmuje 

budowę chodnika, do końca zabudowy mieszkaniowej, jak 

również nową nawierzchnię drogi wraz z jej odwodnieniem.

Planowany czas zakończenia wszystkich prac to kwiecień 

2023 roku.

W podpisaniu umowy wzięli udział: Mikołaj Kubiaczyk, właści-

ciel fi rmy ZRW Kubiaczyk Sp. komandytowa, Krzysztof Gamal-

czyk, przedstawiciel fi rmy Perfecta, Szymon Matysek, Bur-

mistrz Gminy Kostrzyn, Waldemar Biskupski, Zastępca Burmi-

strza Gminy Kostrzyn, Radni Arkadiusz Bilski i Szymon Frącko-

wiak, Magdalena Rakszawska, Zastępca Skarbnika Gminy Ko-

strzyn, Daniel Lewicki, Kierownik Wydziału Rozwoju Gminy, 

Agata Łuciw, Inspektor ds. zamówień publicznych.
UM Kostrzyn

Budowa chodnika i ścieżki z Gułtów do stacji PKP Gułtowy

Trwają prace związane z budową chodnika i ścieżki z Gułtów 

do stacji PKP Gułtowy! Wykonawcą prac jest wyłoniona w po-

stępowaniu przetargowym fi rma Perfecta Robert Gąsiorek                    

z siedzibą w Komornikach. Wartość zadania inwestycyjnego 

wynosi 687 947,24 złotych. O inwestycję dla mieszkańców 

Gułtów wnioskował oraz silnie zabiegał przez kilka lat Radny 

Marek Kowalski.
UM Kostrzyn

Wspólna inwestycja dla mieszkańców ul. Piasta

Zakończyła się wspólna inwestycja Spółdzielni Mieszkaniowej 

w Swarzędzu oraz Gminy Kostrzyn, dotycząca remontu chod-

nika, alejek przy blokach na ul. Wielkopolskiej oraz parkingu 

wzdłuż ul. Piasta w Kostrzynie. Zgodnie z podpisanym porozu-

mieniem Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu dokonała 

remontów chodnika, alejek między blokami oraz części par-

kingu, a po stronie Gminy Kostrzyn pozostało partycypowanie 

w kosztach dotyczących pozostałej części parkingu.

Inwestycję zrealizowano z wniosku Radnej Beaty Jankowiak,                  

a jej dalszy ciąg w ul. Piasta planowany jest na rok 2023.                     

Odbioru inwestycji dokonali Zastępca Burmistrza Waldemar 

Biskupski, Zastępca Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Jacek 

Lewandowicz, Kierownik Maciej Kostrzewa oraz wnioskodaw-

ca Radna Beata Jankowiak.
Łukasz Szał

Fot. UM Kostrzyn

Fot. Ł. Szał
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Fot. A. Bilska

Postępują prace przy świetlicy w Czerlejnie

Trwają kolejne prace związane z budową Świetlicy wiejskiej               

w Czerlejnie. Obecnie trwa montaż instalacji oraz trwają prace 

związane z budowa wiaty piknikowej.
UM Kostrzyn

Przebudowa skrzyżowania w Siekierkach!

Trwa przebudowa skrzyżowania ul. Poznańskiej z ul. Spokojną 

w ciągu drogi powiatowej nr 2439P w Siekierkach. Inwestycje 

realizują wspólnie fi rmy Bitpoz Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 

oraz Krzysztof Kukulski Firma Robót Drogowych z siedzibą               

w Kijewie, wyłonione w postępowaniu przetargowym przez 

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Wartość zadania                   

to 907 874,46 złotych, a udział Gminy Kostrzyn – 450 000,00 

złotych.
UM Kostrzyn

Powstaje przedszkole w Siekierkach!

W Siekierkach Wielkich przy ul. Szkolnej powstaje nowe przed-

szkole publiczne z prywatnym operatorem. Wykonawcą inwe-

stycji i przyszłym operatorem jest fi rma Krzysztof Matuszak 

PPHU Mateo z siedzibą w Swarzędzu, prowadząca placówki 

przedszkolne w Kostrzynie oraz w Swarzędzu. Przedszkole                 

w Siekierkach rozpocznie swoją działalność z dniem 1 wrze-

śnia 2022 roku. Kolejne informacje dotyczące Przedszkola bę-

dziemy podawać w jesiennych numerach.
Łukasz Szał

II Kostrzyński Bieg Kolorów oraz Festiwal Kolorów i Baniek 

mydlanych

W czwartek 7 lipca w godzinach 1000-1400 w Parku Miejskim               

w Kostrzynie miał miejsce Festiwal Kolorów organizowany 

przez Wydział Oświaty, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego   

w Kostrzynie. Dla najmłodszych mieszkańców przygotowano 

szereg atrakcji w ramach II Kostrzyńskiego Biegu Kolorów oraz 

Festiwalu Kolorów i Baniek Mydlanych.

Festiwal rozpoczął się II Kostrzyńskim Biegiem Kolorów. Dzieci 

biegały na trzech dystansach, w trzech kategoriach wieko-

wych: 280 m (2014-2019), 560 m (2013-2010) oraz 840 m 

(2009-2006). Dla uczestników przygotowano  pulę 200 medali. 

Każdy uczestnik biegu oprócz pamiątkowego medalu otrzy-

mał również darmowy proszek Holi.

Dla dzieci przygotowano dodatkowo atrakcje w postaci Euro 

Bungee, kolejki jeżdżącej dookoła parku oraz stoiska, gdzie 

można było kupić kolorowe proszki i bańki mydlane.

Całą imprezę uświetniła fi rma, która oprócz zabawiania dzieci 

muzyką i tańcem oraz kilku dodatkowych wyrzutów koloro-

wych proszków przygotowała Festiwal Baniek Mydlanych. 

Dzieci mogły czynnie uczestniczyć w puszczaniu baniek pod 

czujnym okiem animatorów.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom tym młodszym oraz tym 

starszym za świetną zabawę podczas naszej imprezy!

Agata Bilska

Fot. Ł. Szał

Fot. UM Kostrzyn

Fot. UM Kostrzyn
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Fot. Zarząd Rejonowego PZERiI w Kostrzynie

Wycieczka w Pieniny i do Zakopanego

Emeryci z PZERiI – Koła Nr 2 w Gułtowach i słuchacze Kostrzyń-

skiego Uniwersytetu każdego Wieku wybrali się na wycieczkę 

w Pieniny i do Zakopanego. Zakwaterowaliśmy się w pięknie 

położonym pensjonacie „Gackówka” w samym centrum 

Szczawnicy nad uroczym potokiem Grajcarek. Podczas 5-dnio-

wego pobytu zobaczyliśmy X V-wieczny drewniany kościółek 

w Dębnie, wpisany do rejestru światowego dziedzictwa kultu-

rowego UNESCO (w tym kościółku Janosik i Maryna z popular-

nego serialu brali ślub), wąwóz w łemkowskich Jaworkach, 

część uzdrowiskową Szczawnicy. Chętni wjechali wyciągiem 

krzesełkowym na Palenicę, niektórzy weszli na Bryjarkę z repli-

ką krzyża z Giewontu na szczycie. Zwiedziliśmy zamek Duna-

jec w Niedzicy, a podczas rejsu po Zalewie Czorsztyńskim mo-

gliśmy obejrzeć zamek w Czorsztynie i posłuchać jego historii. 

Najważniejszym punktem naszej wyprawy był spływ Przeło-

mem Dunajca. To niesamowite, wspaniałe przeżycie, wspania-

łe widoki i niezapomniane wrażenia. Jeden dzień naszej wy-

cieczki wygospodarowaliśmy na Zakopane, a więc Gubałów-

kę, Krupówki, skocznie narciarskie i kapliczkę na Jaszczurów-

ce. Dopisała nam pogoda, dobre nastroje, pełna integracja                      

i wspaniałe przeżycia.
Elżbieta Mielcarek

Członkowie Zarządu Rejonowego PZERiI na wycieczce do  

Trójmiasta

Członkowie Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emery-

tów Rencistów i Inwalidów w Kostrzynie w tym roku postano-

wili zwiedzić Trójmiasto. Naszą wyprawę rozpoczęliśmy od 

odwiedzenia Bazyliki Archikatedralnej w Pelplinie. Przepiękny, 

wielowiekowy, wybudowany przez Zakon Cystersów kościół 

urzekł nas swoim bogatym, bardzo zabytkowym wnętrzem                   

i dostojeństwem.

Gdańsk zachwycił nas swoim pięknem i bogactwem, zarówno 

architektonicznym, jak i historycznym. Spacer z przewodni-

kiem przybliżył nam historię wspaniałych kamienic, katedr                    

i kościołów, historycznych budowli i urokliwych uliczek. Na 

chwilę zadumy zatrzymaliśmy się w miejscu zabójstwa prezy-

denta Pawła Adamowicza. Podczas kolejnych dni mogliśmy 

zwiedzić Archikatedrę w Oliwie, gdzie wysłuchaliśmy prezen-

tacji słynnych na cały świat organów, zobaczyć „od wnętrza” 

Operę Leśną, nacieszyć wzrok „klimatycznym”, chyba najbar-

dziej znanym w Polsce hotelem „Grand”, rozkoszować się spa-

cerem po sopockim molo czy Monciaku.

Gdynia jak zwykle oczarowała nas swoim Skwerem Kościuszki, 

a plażowanie w Brzeżnie potwierdziło nasz pobyt nad Bałty-

kiem. Dzięki wyprawie galeonem na Westerplatte mogliśmy 

zobaczyć stocznie i porty, wysłuchać historii Twierdzy Wisłouj-

ście, a podczas spaceru po półwyspie poznać pozostałości po 

obiektach z września 1939 roku i dotrzeć do Pomnika Obroń-

ców Wybrzeża. Ucztą duchową było dla nas uczestnictwo                    

w procesji Bożego Ciała z Bazyliki Mariackiej do kościoła                      

św. Brygidy.

Dopisało nam wszystko: pogoda, warunki pobytowe i dobre 

nastroje. Myślimy już o kolejnych wyjazdach.

Zarząd Rejonowego Polskiego Związku

Emerytów Rencistów i Inwalidów w Kostrzynie

Fot. KUKW 
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Złote Gody w Kostrzyniance!

W poniedziałek 30 maja w Sali „Kostrzy-

nianka” w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kul-

tury odbyła się uroczystość wręczenia me-

dali za długoletnie pożycie małżeńskie 

przyznane przez Prezydenta Rzeczypospo-

litej Polskiej Andrzeja Dudę dla par małżeń-

skich, które w roku ubiegłym świętowały 

50. rocznicę ślubu.

Medale oraz dyplomy wręczali Burmistrz 

Gminy Kostrzyn Szymon Matysek, Zastęp-

ca Burmistrza Waldemar Biskupski, Sekre-

tarz Agnieszka Piasecka oraz Zastępca Kie-

rownika Urzędu Stanu Cywilnego w Ko-

strzynie. Uroczystość była okazją do roz-

mów przy ciepłym posiłku oraz kawie                          

i ciastku. Spotkanie uświetniły występy 

młodych wokalistek z gminy Kostrzyn, któ-

re na co dzień ćwiczą w Grupie Wokalnej 

Akord – działającej przy Miejsko-Gminnym 

Ośrodku Kultury w Kostrzynie, pod prze-

wodnictwem Haliny Benedyk.

Jubileusz 50-lecia związku małżeńskiego                  

w Gminie Kostrzyn obchodzili: Maria i Eu-

geniusz Buchta, Teodora i Adam Cichońscy, 

Barbara i Jerzy Chudy, Alicja i Henryk Dola-

ta, Irena i Marian Dukarscy, Zenobia i Euge-

niusz Gładysz, Grażyna i Ireneusz Jędrko-

wiak, Maria i Grzegorz Karalus, Anna i Ze-

non Kaźmierczak, Maria i Józef Kominek, 

Teodora i Zbigniew Kubiak, Halina i Stefan 

Lewandowscy, Elżbieta i Jerzy Mańczak, 

Maria i Zenon Matłowscy, Wanda i Jan 

Ochowiak, Anna i Wojciech Pogorzelscy, 

Daniela i Zygmunt Rosiak, Helena i Jan Wi-

śniewscy, Zdzisława i Bernard Zygmunt.

Więcej zdjęć znajdą Państwo na stronie in-

ternetowej Urzędu Miejskiego – www.ko-

strzyn.wlkp.pl.
Łukasz Szał

Fot. J. Wicher
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Turystyka literacka to coraz popularniejszy sposób spę-

dzania wolnego czasu. Edynburg można zwiedzać śladami 

Harrego Pottera, Wrocław – tropem detektywa Eberharda 

Mocka, a jak to jest u nas? 

Szukając książkowych miejsc w pobliżu Poznania nie sposób 

pominąć Biblioteki Kórnickiej. W jej przebogatych zbiorach 

znajdują się choćby liczne starodruki i rękopisy Adama Mickie-

wicza, Juliusza Słowackiego czy Cypriana Kamila Norwida.                   

Z książkami kojarzą się również zbiory drukarskie Mikołaja 

Rybczyńskiego w Puszczykowie i stara drukarnia Alojzego 

Szabelskiego w Rogalinku. Ale literackie skojarzenia to przede 

wszystkim miejsca związane z fabułą i bohaterami książek 

oraz ich autorami.

Na kartach książek

Przy mosińskiej promenadzie stoi fi gura Eleganta z Mosiny. 

Jego postać wywodzi się z Pamiętników Jana Chryzostoma Pa-

ska, który wspomina o świetnie skrojonych mundurach uszy-

tych przez miejscowych krawców, dzięki którym żołnierze het-

mana Czarnieckiego zyskali miano elegantów. Ciekawe tropy 

literackie wiążą się z Owińskami. W rejonie kościoła pocyster-

skiego planowano zamach na samego Napoleona Bonaparte-

go, opisany na kartach Kolebki Waldemara Łysiaka. Drugi wą-

tek przytacza Jakub Małecki w Przemytniku cudu, nawiązując 

do wymordowania w czasie II wojny światowej pacjentów 

miejscowego szpitala psychiatrycznego. Pobliskie świątynie   

w Kicinie i Wierzenicy były obiektem zainteresowania bohate-

rów powieści Feblik Małgorzaty Musierowicz. Atrakcje powia-

tu poznańskiego stały się też miejscem akcji książek detekty-

wistycznych dla dzieci i młodzieży. I tak Ignacy i Mela na tropie 

złodzieja z serii stworzonej przez Zofi ę Staniszewską trafi ają 

do pałacu w Rogalinie, gdzie rozwiązują Zagadkę dębów roga-

lińskich. Śledztwo bohaterów Klątwy Lucyny czyli Tarapatów 2 

Katarzyny Rygiel i Marty Karwowskiej prowadzi ich z kolei 

przez stację Puszczykowo i Jezioro Góreckie do miejsca przy-

pominającego Muzeum Przyrodnicze w Jeziorach lub Mu-

zeum Przyrodniczo-Łowieckie w Uzarzewie (gdzie przygoto-

wano nawiązujący do książki quest Muzealna przygoda z Lucy-

ną).

Wśród bohaterów

Odwiedzając Park Dzieje warto zajrzeć do Ogrodu Bajek, by 

posłuchać w plenerze słynnych bajek Ignacego Krasickiego 

takich jak Przyjaciele, Czapla czy Ryby i Rak i obejrzeć ich boha-

terów. W Śremie pod jedyną latarnią gazową w mieście przy-

cupnęła Dziewczynka z zapałkami z baśni Hansa Christiana 

Andersena. Ściany pobliskiej szkoły upiększają kolorowe mu-

rale z książkami i książkowymi bohaterami z Małym Księciem 

na czele. Listę literackich malowideł w mieście uzupełnia mu-

ral z Marią Konopnicką.

Szlakiem ludzi pióra

Blisko Poznania urodziły się dwie ważne postaci świata litera-

tury. O poetce Wisławie Szymborskiej przypomina ławeczka      

w Kórniku, a o jej rodzinie opowiada ekspozycja w Izbie Pa-

„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.

Z książką pod pachą

Ławeczka Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie 

(fot. Archiwum Gminy Suchy Las)

Pałac w Rogalinie (fot. Archwum Urzędu Miejskiego             

w Mosinie)

Zbiory drukarskie Mikołaja Rybczyńskiego w Puszczy-

kowie (fot. Piotr Basiński)
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Informacja w sprawie rekrutacji do Zespołu Samorządo-

wych Żłobków w Kostrzynie

Informujemy, że w bieżącym roku rekrutacja do Zespołu Sa-

morządowych Żłobków w Kostrzynie nie zostaje ogłoszona, 

ponieważ od 1 września 2022 roku wszystkie wolne miejsca 

obsadzone zostały dziećmi z listy rezerwowej: Żłobek w Ko-

strzynie – 5 miejsc, Żłobek w Siekierkach Wielkich – 3 miejsca.

Do końca realizacji projektu pt.: „Żłobki samorządowe w Ko-

strzynie i Siekierkach szansą na aktywność zawodową rodzi-

miątek Regionalnych w Bninie. Swojej fi gury doczekał się też 

w Suchym Lesie dramatopisarz Wojciech Bogusławski. W Cera-

dzu Kościelnym w mauzoleum rodowym spoczywa Wawrzy-

niec Engeström – pisarz i tłumacz literatury skandynawskiej. 

Aby lepiej poznać postać Stanisława Reszki – dyplomaty i pa-

miętnikarza – najlepiej przejść trasę questu Orzeł i Reszka             

w Buku, a losy Józefa Wybickiego – autora słów polskiego 

hymnu – przybliży quest Z narodowym akcentem! Albo i sam 

generał, jako jeden z tamtejszych mówiących pomników.

O postaci Arkadego Fiedlera przypomina muzeum-pracownia 

literacka w domu pisarza-podróżnika w Puszczykowie. Właści-

cielem pobliskiego pałacu w Rogalinie był niegdyś Edward 

Raczyński, który dzięki swoim Wspomnieniom Wielkopolski za-

pisał się jako pionier literatury krajoznawczej. Do Rogalina tra-

fi ało wielu twórców, w tym Henryk Sienkiewicz, który napisał 

tam fragmenty Rodziny Połanieckich, o czym przypomina głaz 

z pamiątkową tablicą. Chętnie odwiedzana była też Wierzeni-

ca, opiewana przez Kazimierę Iłłakowiczównę w wierszu Po-

chwała Wierzenicy. Tamtejszym dworem władał fi lozof August 

Cieszkowski (upamiętnia go pomnik w Swarzędzu i okazały 

nagrobek w kościele w Wierzenicy). Nawiązaniem do jego spa-

cerów ze znamienitymi gośćmi jest Aleja Filozofów ze wzgó-

rzem i sosną Zygmunta Krasińskiego. Inny z naszych wiesz-

czów gościł w Objezierzu i Łukowie, o czym przypomina tam-

tejsza Izba Pamięci Adama i Franciszka Mickiewiczów. Pałac               

w Objezierzu ówcześnie cieszył się sławą znakomitego salonu 

literackiego, w którym bywały takie sławy, jak Józef Ignacy 

Kraszewski, Julian Ursyn Niemcewicz, Wincenty Pol, Włady-

sław Syrokomla i Narcyza Żmichowska. Dziś miejscowość                     

z powodzeniem nawiązuje do dawnych tradycji poprzez Festi-

wal Literackie Objezierze.
Piotr Basiński

Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna

ców” tj. 31 lipca 2023 roku pierwszeństwo w przyjęciu do pla-

cówek mają dzieci rodziców z listy rezerwowej.

Rekrutacja dzieci do Żłobków w Kostrzynie i Siekierkach                    

Wielkich, które będą miały zostać przyjęte od 1 września                  

2023 roku, ogłoszona zostanie na przełomie stycznia i lutego 

2023 roku.
UM Kostrzyn

Festiwal Literackie Objezierze (fot. Archiwum organiza-

torów)

Ekspozycja w Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczyko-

wie (fot. Marek Fiedler)
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Obwieszczenie Burmistrza Gminy Kostrzyn o podjęciu uchwały                 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udo-

stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-

czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2022 poz. 1029), zawiadamiam o  podjęciu 

przez Radę Miejską Gminy Kostrzyn uchwały nr L/450/2022 z dnia              

23 maja 2022 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego obszarów aktywizacji gospodarczej w Ko-

strzynie wraz z układem komunikacyjnym miasta – etap II i III, część A. 

(Dz. U. Woj. Wlkp. z dnia 6 czerwca 2022 roku poz. 4372).

Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z treścią 

uchwały wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2                       

i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy.
Waldemar Biskupski

Zastępca Burmistrza Gminy Kostrzyn

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Kostrzyn o podjęciu przez Radę 

Miejską Gminy Kostrzyn uchwały nr LI/459/2022 z dnia 9 czerwca 

2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego 

Programu Rewitalizacji dla Gminy Kostrzyn na lata 2023-2033

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 roku 

o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485) w związku z uchwałą                                                    

nr LI/459/2022  Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 9 czerwca 2022 

roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Re-

witalizacji dla Gminy Kostrzyn na lata 2023-2033 Gminny Program Rewi-

talizacji dla Gminy Kostrzyn na lata 2023-2033 będzie obejmował obszar 

rewitalizacji wyznaczony uchwałą nr XLIX/446/2022 Rady Miejskiej Gmi-

ny Kostrzyn z dnia 5 maja 2022 roku w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kostrzyn.

Dokument będzie stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych dzia-

łań rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze gminy wymagają-

cym szczególnego wsparcia. Ponadto umożliwi efektywne pozyskiwanie 

dofi nansowania projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie 

fi nansowej na lata 2021-2027. Zaplanowane do realizacji projekty w ra-

mach ww. dokumentu przyczynią się do pobudzenia aktywności spo-

łecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, przywrócenia estetyki i ładu 

przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzic-

twa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców.

Skuteczność procesu rewitalizacji warunkowana jest między innymi 

przez partycypację społeczną. Dokument opracowywany będzie przy 

szerokim udziale i zaangażowaniu mieszkańców, środowisk społecz-

nych, przedsiębiorców oraz pozostałych interesariuszy rewitalizacji. 

Zapewnione zostanie włączenie interesariuszy zarówno w proces przy-

gotowania, jak i prowadzenia oraz oceny rewitalizacji.

W  związku z powyższym ogłasza się nabór planowanych przedsię-

wzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gmi-

ny Kostrzyn na lata 2023-2033.

Nabór prowadzony będzie do dnia 15 września 2022 roku. Szczegółowe 

informacje o naborze są dostępne na stronie www.kostrzyn.wlkp.pl.
Waldemar Biskupski

Zastępca Burmistrza Gminy Kostrzyn

Tunel kolejowy w Kostrzynie 

z początkiem lipca 

Fot. M. Matuszewski

Graf. UM Kostrzyn
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Seniorzy z Wrześni zwiedzali Kostrzyn

Miłą wizytę złożyła w naszym mieście 26 czerwca wycieczka autokaro-

wa seniorów z pobliskiej Wrześni pod przewodnictwem dyrektora Mu-

zeum Dzieci Wrzesińskich Sebastiana Mazurkiewicza. Zwiedzanie na-

szego miasta rozpoczęli od Biblioteki Publicznej, gdzie w holu oraz 

Izbie Muzealnej Ziemi Kostrzyńskiej oprowadzani byli przez kustosza 

Kazimierza Matyska po pamiątkach zwią-

zanych z historią naszego 770-letniego 

Kostrzyna oraz po wystawie urządzonej                 

z okazji Roku Generała Prądzyńskiego                

w gminie Kostrzyn. Następnie mijając 

dawną pocztę przeszli pod pomnik na 

Rynku, przez Bramę Cechową do kościoła, 

by w końcu przed ratuszem wysłuchać 

najświeższych wiadomości o gminie 

przekazywanych przez Łukasza Szała. Na 

zakończenie pobytu podeszli pod szkołę, 

gdzie przed muralem powstańczym zro-

bili sobie wspólną fotografi ę dziękując za 

gościnne przyjęcie w grodzie Kostry, któ-

rego rzeźbę podziwiali przed Urzędem.

Kazimierz Matysek

Z obrad 
Rady

L sesja Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn odbyła się 23 maja 2022 roku, radni podjęli uchwały w sprawie:

- zmian w budżecie gminy Kostrzyn na 2022 rok – m.in. zwiększono dochody budżetu o kwotę 1 013 692,00 zł 

do kwoty 94 904 585,05 zł, dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 006 804,00 zł do kwoty 94 122 287,26 zł, 

zwiększono wydatki budżetu o kwotę 1 013 692,00 zł do kwoty 123 961 195,93 zł, wydatki bieżące zwiększono 

o kwotę 840 485,00 zł do kwoty 92 282 796,45 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 173 207,00 zł – wy-

datki majątkowe po zmianie 31 678 399,48 zł;

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

kanalizacyjnych na lata 2017-2024”. Zakład Komunalny w Kostrzynie przedłożył Burmistrzowi Gminy Kostrzyn 

aktualizację powyższego planu. Aktualizacja wynika ze zmiany inwestycji ze środków własnych oraz dotacji                      

w latach 2022-2024;

- uchwalenia statutu Zakładu Komunalnego w Kostrzynie. W związku ze zmianą przepisów ogólnych, na pod-

stawie których działa Zakład Komunalny w Kostrzynie, dokonano uaktualnienia treści Statutu Zakładu Komu-

nalnego w Kostrzynie z 2005 roku uwzględniając zmiany dokonane w 2015 i 2016 roku oraz zmianą § 6;

- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów aktywizacji gospodarczej w Ko-

strzynie wraz z układem komunikacyjnym miasta – etap II i III, część A. Opracowanie obejmuje obszar o po-

wierzchni ok. 3 ha, w którego skład wchodzą tereny położone pomiędzy drogą krajową nr 92, a ul. Warzywną 

w Kostrzynie. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzony został na podsta-

wie uchwały Nr X/61/2011 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 22 września 2011 roku w sprawie przystąpie-

nia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów aktywizacji                

gospodarczej w Kostrzynie wraz z układem komunikacyjnym miasta – etap II i III, zmienionej uchwałą                                    

Nr XII/75/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr X/61/2011 Rady Miejskiej Gminy 

Kostrzyn z dnia 22 września 2011 roku;

- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Glince Du-

chownej w rejonie ul. Krajowej, gm. Kostrzyn. Na przedmiotowym obszarze obowiązują miejscowe plany zago-

spodarowania przestrzennego, obszar objęty uchwałą zajmuje łącznie powierzchnię 1,9 ha;

- przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów                      

w rejonie ulic Żeromskiego i Grunwaldzkiej w Kostrzynie, gm. Kostrzyn. Uchwała dotyczy przystąpienia                             

do zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic Że-

romskiego i Grunwaldzkiej w Kostrzynie – uchwała Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn nr XXXII/289/2021 z dnia                

15 kwietnia 2021 roku;

Fot. Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich
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- zmiany uchwały nr XXXVIII/348/2021 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 30 września 2021 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Sannikach, 

gm. Kostrzyn. Uchwała dotyczy zmiany obszaru wskazanego do opracowania miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego terenów w Sannikach. W trakcie prac planistycznych prowadzonych na podstawie 

uchwały z 30 września 2021 roku uznano, że wskazane byłoby opracowanie planu miejscowego dla większego 

obszaru. Objęcie planem miejscowym dodatkowo zagospodarowanych i zabudowanych terenów miejscowo-

ści umożliwi wprowadzenie spójnych zapisów planistycznych dla całego terenu.

LI, absolutoryjna sesja Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn odbyła się 9 czerwca 2022 roku, radni podjęli 

uchwały w sprawie:

- udzielenia Burmistrzowi Gminy Kostrzyn wotum zaufania – po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie 

Gminy Kostrzyn za 2021 rok, Rada Miejska Gminy Kostrzyn postanowiła udzielić wotum zaufania Burmistrzowi 

Gminy Kostrzyn – uchwałę w tej sprawie podjęto: 14 głosów za, 1 głos przeciw, obecnych było 15 radnych;

- zatwierdzenia sprawozdania fi nansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2021 rok: 

14 głosów za, 1 głos wstrzymujący;

- udzielenia Burmistrzowi Gminy Kostrzyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kostrzyn za 2021 

rok – Rada Miejska Gminy Kostrzyn udzieliła Burmistrzowi Gminy Kostrzyn absolutorium – 14 głosów za, 1 głos 

wstrzymujący;

- zmian w budżecie gminy Kostrzyn na 2022 rok – m.in. zwiększono dochody budżetu o kwotę 1 994 936,64 zł 

do kwoty 97 143 450,01 zł, dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 000 870,00 zł do kwoty 95 367 085,58 zł, 

zwiększono wydatki budżetu o kwotę 1 994 936,64 zł do kwoty 126 200 060,89 zł, wydatki bieżące zwiększono 

o kwotę 1 946 566,00 zł do kwoty 94 473 290,77 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 48 370,64 zł –                   

wydatki majątkowe po zmianie 31 726 770,12 zł;

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

dokonano zmian w WPF;

- przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kostrzyn na lata 2023-2033. 

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Kostrzyn na lata 2023-2033 zawierał będzie przede wszystkim cele, 

kierunki, przedsięwzięcia rewitalizacyjne, a także system monitorowania i oceny programu, zapewni jego sku-

teczność i efektywność. W dokumencie zarysowana zostanie również wizja obszaru po przeprowadzeniu dzia-

łań rewitalizacyjnych. Realizacja podstawowych i uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych, przyczyni 

się do rozwiązania zdiagnozowanych zjawisk kryzysowych w sferze społecznej, a także związanych z nimi pro-

blemów występujących w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej, co 

przełoży się w sposób bezpośredni na podniesienie jakości życia mieszkańców;

- ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kostrzyn na rok szkolny 2022/2023;

- tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych                  

w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Kostrzyn, pracujących z grupami obejmującymi dzie-

ci 6-letnie (tygodniowy wymiar wynosi 22 godziny);

- zmiany uchwały Nr II/7/2018 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie powo-

łania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn. W związku z rezygnacją radnej Anny 

Dudzińskiej z prac w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn zmniejszony został skład 

osobowy w/w Komisji.

LII sesja Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn odbyła się 24 czerwca 2022 roku, radni podjęli uchwały w spra-

wie:

- zmian w budżecie gminy Kostrzyn na 2022 rok – m.in. zwiększono dochody budżetu o kwotę 410 635,00 zł 

do kwoty 97 743 195,01 zł, dochody bieżące zwiększono o kwotę 330 635,00 zł do kwoty 95 886 830,58 zł, 

zwiększono wydatki budżetu o kwotę 410 635,00 zł do kwoty 126 799 805,89 zł, wydatki bieżące zwiększono 

o kwotę 120 635,00 zł do kwoty 94 783 035,77 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 290 000,00 zł –                    

wydatki majątkowe po zmianie 32 016 770,12 zł;

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

dokonano zmian w WPF;

- nadania nazw ulic drogom wewnętrznym w Kostrzynie – istniejącym drogom wewnętrznym w obrębie Ko-

strzyn w miejscowości Kostrzyn nadano nazwy: ul. Cztery Pory Roku, ul. Letnia, ul. Zimowa, ul. Jesienna;

- nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w Czerlejnie – istniejącej drodze wewnętrznej zlokalizowanej na 

działce w obrębie Czerlejno nadano nazwę ul. Liliowa;

- nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w Gwiazdowie – istniejącej drodze wewnętrznej w obrębie Gwiaz-

dowo usytuowanej na działce w miejscowości Gwiazdowo nadaje się nazwę ul. św. Barbary;

- zakresu pomocy zapewnianej przez Gminę Kostrzyn obywatelom Ukrainy w związku z konfl iktem zbrojnym 

na terytorium tego państwa.

Więcej na www.kostrzyn.wlkp.pl (zakładka BIP).
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Z teki regionalisty

Kazimierz Matysek
o historii

POLSKI GENERAŁ IGNACY PRĄDZYŃSKI
NA WYSPIE HELGOLAND

Urodzony 20 lipca 1792 roku w Sannikach pod Kostrzynem jako 

syn Stanisława i Marianny z Bronikowskich, na chrzcie otrzymał 

imiona: Pantaleon Ignacy. Jego rodzina należała do średnioza-

możnej szlachty osiadłej w Wielkopolsce, a wywodzącej się                    

z rodu Grzymalitów. Przodkowie jego pochodzili z Prądna (dziś 

Promna), od którego wzięli nazwisko Prądzyńscy.

Ojciec przyszłego generała był dzierżawcą majątku ziemskie-

go w Sannikach, który za jego udział w insurekcji kościuszkow-

skiej został spustoszony, a on sam ukarany grzywną. Wycho-

wany w patriotycznej rodzinie młody Ignacy od najmłodszych 

lat życie swe związał z wojskowością. Już jako 14-letni ochot-

nik wstąpił do 11 Pułku Piechoty Księstwa Warszawskiego. Od 

1912 roku uczestniczył w wojnach napoleońskich u boku ge-

nerała Dąbrowskiego. Służył w armii Królestwa Polskiego jako 

podpułkownik. W czasie p owstania listopadowego został                    

w randze generała generalnym kwatermistrzem. Po jego 

upadku jako jeniec carski opisał wojnę polsko-rosyjską. Po po-

wrocie do kraju zajął się najpierw majątkiem rolnym, potem                 

w Krakowie pisaniem przez 8 lat pamiętników, a także pracy 

Czterej ostatni wodzowie polscy przed sądem historii.

Przeżycia wojenne dały znać pogarszaniem się stanu jego 

zdrowia w ostatnich latach życia. Nie pomagały żadne zabiegi. 

Za namową swojego siostrzeńca Ignacego Moszczeńskiego 

zdecydował się leczyć na wyspie Helgoland. Na tej wyspie 

funkcjonowało kąpielisko morskie, którego czyste powietrze, 

umiarkowane ciepło i silne fale pobudzały organizm do szyb-

kiego obiegu krwi i zaostrzenia apetytu.

Prądzyński pod opieką siostrzeńca udał się w podróż do Ham-

burga, skąd statkiem parowym przybył w końcu do Helgolan-

du na Morzu Północnym. Tu przyjęto go niezbyt gościnnie, 

zmuszając kilka razy do opuszczenia drogich kwater z powo-

du, iż jęki chorego raziły domowników. Znalazł wreszcie dwie 

litościwe rybaczki, które podjęły się jego pielęgnowania. 

Gwałtowność morskich kąpieli osłabiła jeszcze bardziej zdro-

wie zacnego męża. Pomimo starań przebywającej na Helgo-

landzie Polki, pani Niemirycz, generał zaczął widocznie słab-

nąć. Dnia 4 sierpnia 1850 roku wytrzymując z wielką cierpliwo-

ścią najokropniejsze męczarnie oddał ducha Bogu daleko od 

swoich bliskich, na obcej ziemi. Pochowany został na Helgo-

landzie, gdzie wkrótce o jego grobie zapomniano. Pod koniec 

XIX wieku nie można go było odnaleźć na miejscowym cmen-

tarzu. W czasie pobytu Ignacego Prądzyńskiego wyspa należa-

ła do Wielkiej Brytanii, a jak pisze Michał Morzkowski, nad jej 

skałami powiewała angielska fl aga, której barwy zielona, biała 

i czerwona były zarazem barwami wyspy, co znalazło wyraz                    

w przysłowiu: „Piasek biały, brzeg czerwony, kraj zielony”.

Ku pamięci zmarłego w wieku 58 lat Ignacego Prądzyńskiego 

staraniem rodziny na ścianie kościoła św. Marcina w Jarząbko-

Jeden z polskich bohaterów narodo-

wych, patriota i zasłużony dowódca 

wojsk polskich w powstaniu 1830/31 

znalazł trwałe miejsce w historii swego 

narodu. Uważany jest powszechnie za 

najwybitniejszego ofi cera polskiego 

ubiegłego stulecia, najlepszego teorety-

ka polskiej sztuki wojennej i historyka 

wojskowości.

Życie Prądzyńskiego przypadło na bar-

dzo burzliwe czasy historii. Wielu zapew-

ne zdziwi, że pamięć o generale Prą-

dzyńskim, którego losy związały się                     

w 1858 roku z wyspą Helgoland, jest 

żywa nie tylko wśród jego rodaków                        

w Wielkopolsce, ale także na Podlasiu, 

gdzie istnieje arcydzieło jego życia –               

Kanał Augustowski.

Urna z ziemią z wyspy Helgoland
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Fot. Archiwum Izby Muzealnej

Cmentarz na wyspie Helgoland

wie k. Wrześni umieszczona została tablica epitafi jna generała 

Prądzyńskiego z czarnego marmuru, a obok stanął nagrobek 

jego rodziców.

W wydanej w Poznaniu w 1865 roku publikacji wraz z portre-

tem Ignacego Prądzyńskiego pt. Czterej ostatni wodzowie pol-

scy przed sądem historii na stronie tytułowej znalazł się dopi-

sek: „Dochód na pomnik grobowy Jenerała Prądzyńskiego”.

Jako ciekawostkę warto odnotować fakt, że poczta niemiecka 

wydała 2 znaczki z widokami Helgolandu: w 1940 i 1952 roku. 

Podczas wystawy fi latelistycznej w Kostrzynie w 1979 roku na-

gradzano laureatów medalami z gen. Prądzyńskim na znaczku 

pocztowym.

Kiedy na posiedzeniu Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pa-

mięci Walk i Męczeństwa w Poznaniu w styczniu 1996 roku 

stanęła sprawa sprowadzenia do Poznania szczątków podróż-

nika i badacza Australii Pawła Edmunda Strzeleckiego celem 

złożenia ich w rozbudowanej krypcie zasłużonych Wielkopo-

lan na Wzgórzu św. Wojciecha, Kazimierz Matysek zapropono-

wał, aby podobnie uczcić zmarłego na Helgolandzie generała 

Ignacego Prądzyńskiego, pobierając ziemię z cmentarza gdzie 

był pochowany. Propozycja spotkała się z poparciem wojewo-

dy poznańskiego Włodzimierza Łęckiego, który dzięki pomo-

cy Konsula Honorowego Niemiec Krzysztofa Twardowskiego 

uzyskał na to zgodę tamtejszych władz. Wiosną 1987 roku                    

z inicjatywy wojewody wyjechała na Helgoland delegacja, 

która otrzymała od pastora Eckharda Wallmanna w czarnej 

skrzynce woreczek z ziemią z cmentarza zniszczonego pod-

czas II wojny światowej. 15 czerwca 1997 roku ziemię tę w spe-

cjalnej urnie złożono podczas uroczystości w krypcie zasłużo-

nych Wielkopolan na Wzgórzu św. Wojciecha w Poznaniu.

Sprawą upamiętnienia pobytu generała Prądzyńskiego na 

Helgolandzie zajęła się też w 2004 roku Rada Ochrony Pamięci 

Walk i Męczeństwa oraz Konsulat w Hamburgu.

Dzięki ich staraniom 4 sierpnia 2004 roku odsłonięto i poświę-

cono w posadzce placu nieopodal ratusza w Helgolandzie                 

tablicę w języku polskim i niemieckim o treści: „Na tej wyspie  

4 sierpnia 1850 roku zmarł i został pochowany wielki patriota, 

dowódca i strateg, uczestnik wojen napoleońskich i powsta-

nia 1830-31, wybitny inżynier, projektant nowych dróg wod-

nych generał Ignacy Prądzyński”. W uroczystości udział wzięli 

konsul Rzeczypospolitej, władze wyspy oraz grupa Polaków 

wraz z delegacją z Augustowa.

Dzięki temu nazwisko tego wielkiego Polaka stało się znane 

również poza granicami kraju. Bez przesady można powie-

dzieć, że czym w literaturze jest Mickiewicz, a w muzyce Cho-

pin, tym w naukach wojskowych i sztuce wojennej jest Prą-

dzyński, który zasłużył sobie na poczesne miejsce w tradycji 

oręża polskiego.

Znaczek poczty niemieckiej z widokiem 

na Helgoland

Tablica epitafi jna w Jarząbkowie
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Ekoporadnik
Gdzie to wyrzucić? Część II

W lipcowym „Ekoporadniku” kontynuujemy temat prawidłowej segregacji śmieci. Dokonując 

selekcji materiału do nowego artykułu, zawsze zaskakuje mnie to, jak trudno czasami określić, 

w którym worku powinny znaleźć się określone odpady, bo intuicja podpowiada jedno, a ofi -

cjalne zalecenia drugie. Niekiedy podpowiedzi narzucają się same, choć o wiele częściej spoty-

kam się z dylematem: „do plastiku czy do zmieszanych” lub „do papieru czy do zmieszanych”? 

Aby segregacja odpadów w gospodarstwie domowym była szybka i prosta, zapraszam do lek-

tury!

Wieszaki na ubrania

Ostatnio podczas letnich porządków w szafi e zorientowałam się, że część wiesza-

ków zakończyła swój materialny żywot. Nagle zdałam sobie sprawę, że nie jestem 

pewna, do którego pojemnika wyrzucić plastikowy wieszak na ubrania. Moją pierw-

szą i jak się okazało błędną myślą był żółty worek na odpady z metali i tworzywa 

sztucznego, jednak po sprawdzeniu w kilku dostępnych źródłach okazało się, że zu-

żyte wieszaki należy umieścić w pojemniku na odpady zmieszane. Do zapamiętania: 

wieszaki na ubrania (zarówno te plastikowe, jak i drewniane) wyrzucamy do zmie-

szanych. 

Buty

Z butami jest tak, że zazwyczaj mamy ich po prostu za dużo. Aktualne trendy, 

ogromny wybór i często niestety jakość wykonania obuwia nie sprzyja ich długiemu użytko-

waniu. W tej kwestii zachęcam do wyboru dobrych jakościowo i klasycznych modeli, które 

posłużą nam jak najdłużej. Pamiętajmy, że zniszczone obuwie można naprawić u szewca. 

Wbrew pozorom takie zawody jak szewc czy kaletnik, choć już mało popularne, nadal są po-

trzebne i często warto naprawić ulubione obuwie czy torebki u specjalisty. A co z butami, któ-

re już musimy wyrzucić? W takim przypadku dobrze jest oddać buty do Punku Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) lub w ostateczności umieścić zniszczone obuwie                  

w pojemniku na odpady zmieszane.

Dokumenty

Zadrukowane kartki, zapisane i niepotrzebne zeszyty, kolorowe czasopisma, torebki papiero-

we czy kalendarze wyrzucamy oczywiście do niebieskiego worka na papier. W tym miejscu 

chciałabym jednak przypomnieć i zachęcić do anonimizacji dokumentów. Z wszelkiego typu 

dokumentów, które zawierają nasze dane osobowe powinnyśmy usunąć nasze imię 

i nazwisko, adres oraz inne, ważne informacje. Najlepiej zaopatrzyć się w niszczarkę 

do dokumentów, choć skrupulatne pocięcie takich odpadów nożyczkami lub ich 

podarcie też jest dobrą opcją. Tak poszatkowany papier również wrzucamy do nie-

bieskiego worka. 

Drobne plastiki

Mała pomadka do ust, zaschnięty lakier do paznokci, pojedyncze i bardzo małe na-

krętki wyrzucamy NIE do żółtego worka na metale i tworzywa sztuczne, ale do po-

jemnika na odpady zmieszane. Niestety ze względu na rozmiar a często także na 

niemożność określenia, z jakiego dokładnie tworzywa dana drobnostka została wy-

konana, zaleca się umieszczanie tych śmieci w koszu na odpady zmieszane. Na mar-

ginesie dodam, że plastikowe nakrętki najlepiej zbierać i wyrzucać do czerwonych 

serc, które znajdują się w kilku miejscach w naszej gminie m.in. przed urzędem mia-

sta czy szkołą. Jeśli natomiast nakrętek nie zbieramy, to warto przykręcić je z powrotem do 

uprzednio zgniecionej plastikowej butelki i w takim zestawie wyrzucić do żółtego worka.

Lekarstwa

Przeterminowane leki i opakowania po nich to kolejny ważny punkt. Nie należy wyrzucać le-

ków do kosza na odpady zmieszane. Przeterminowane lekarstwa powinny trafi ć do specjal-

nych pojemników, które można znaleźć w aptekach czy przychodniach lub bezpośrednio za-

wieźć takie problematyczne odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

(PSZOK), gdzie następnie są utylizowane w odpowiedni sposób. Z kolei puste blistry po tablet-

kach zgodnie z zaleceniami wyrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane. 

***
W kolejnej części przyjrzymy się bliżej m.in. segregacji elektrośmieci oraz mebli. Do następne-

go czytania!
Ewelina Bulewicz
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Rozmowa
na stronie

Z Elżbietą Kozińską, koordynatorką Kina Lemoniada,  

o festynie „Miodowe Lata” i nie tylko rozmawiała Ewe-

lina Bulewicz z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury                

w Kostrzynie. 

Ewelina Bulewicz: Od naszej ostatniej rozmowy minęły prawie 

dwa lata. Jak przez ten czas zmieniła się Lemoniada? 

Elżbieta Kozińska: Tak jak wspomniałam ostatnim razem, chcieli-

śmy, aby Lemoniada była miejscem dla każdego i myślę, że tak                 

się dzieje – gościmy tutaj grupy w różnych kategoriach wiekowych 

i o rożnych zainteresowaniach kinematografi cznych. Bardzo cieszy 

nas fakt, że coraz częściej widzowie stawiają na seanse indywidual-

ne w gronie rodziny i przyjaciół.

EB: Pamiętam, że od początku funkcjonowania Kina zależało Ci na 

tym, aby było to również miejsce sprzyjające rozwijaniu więzi spo-

łecznych czy wymianie myśli. Myślę, że tę ideę udaje się z sukcesem 

realizować. Ostatnio mieszkańcy mogli wziąć udział w wydarzeniu 

organizowanym przez poznańską fundację Miejsce Słowa. Czy mo-

głabyś opowiedzieć trochę o tym projekcie? 

EK: Tak, t o prawda. Lemoniada jest miejscem tętniącym życiem                     

i mam nadzieję, że tak pozostanie. Idea więzi i relacji jest sukcesyw-

nie podtrzymywana, chociażby dzięki wspomnianemu projektowi 

fundacji Miejsce Słowa. Jest to inicjatywa grupy świeckich osób, 

które w niekonwencjonalny i nowoczesny sposób pragną za pomo-

cą technologii VR przybliżyć ludziom ponadczasowość Ewangelii. 

Każdy z uczestników biorących udział w wydarzeniu mógł prze-

nieść się w czasie i stać się jednym z dwunastu apostołów zasiada-

jących z Jezusem przy Ostatniej Wieczerzy. Sądząc po reakcjach, dla 

wielu osób było to nieznane dotychczas doświadczenie, które 

przede wszystkim skłoniło do refl eksji. Z uwagi na bardzo pozytyw-

ny odbiór i zainteresowanie myślę, że w Lemoniadzie takie wyda-

rzenia będą gościły częściej.

EB: Wiemy już, że Lemoniada to nie tylko oglądanie fi lmów. W tym 

roku – podobnie jak w ubiegłym – nie zabrakło festynu. „Miodowe 

lata” – skąd wziął się pomysł na organizację wydarzenia o takiej te-

matyce przewodniej i jak wyglądały przygotowania?

EK: Czerwiec to czas miodobrania, a o tym, że bez pszczół nie było-

by życia, chyba nie muszę mówić. Nasz region jest bogaty w fanta-

styczne pasieki i chcieliśmy to podkreślić. Myślę, że jako społeczeń-

stwo powinniśmy być bardziej świadomi tego, jak cennym zaso-

bem jest miód i praca pszczół. Wiedza o tym, jak powstaje i jak sami 

możemy pomóc pszczołom funkcjonować w naszej rzeczywistości 

jest czymś niezwykle praktycznym i potrzebnym. Stąd na festynie 

nie zabrakło prelekcji pszczelarzy, którzy w interesujący sposób 

przybliżyli pszczele sekrety. Same działania organizacyjne zajęły 

nam ponad dwa miesiące, zaczynając od kontraktów z wykonaw-

cami zagranicznymi (Mirko e Valerio), Miłoszem Skierskim, Barbarą 

Parzęczewską, a na współpracy z lokalnymi pasiekami kończąc. Na 

ogromne podziękowania zasługują wolontariusze, których w tym 

roku było ponad 70! Z tak dużą grupą zaangażowanych można fak-

tycznie tworzyć piękne przedsięwzięcia.

EB: Jakie są Twoje plany związane z dalszą działalnością Lemoniady? 

EK: Wakacje są czasem odpoczynku, z którego korzystamy pełnymi 

garściami, dlatego lipiec i sierpień jest również czasem wolnym dla 

samego Kina. Jednocześnie jest to okres intensywnych przygoto-

wań do nowego sezonu. Obecnie planujemy kilka zmian, które wej-

dą w życie od września, ale o tym już niebawem. Mogę jedynie 

zdradzić, że szykujemy już wydarzenia związane z wyborem odpo-

wiednich ścieżek kariery dla młodych osób.

EB: Serdecznie dziękuję za rozmowę i zachęcam do śledzenia zarów-

no działań, jak i repertuaru Kina Lemoniada. Czekamy na więcej!

Fot. E. Kozińska

Fot. E. Kozińska



24

Rozpoczęcie lata

w rytmie country 

25 czerwca w Parku Miejskim w Kostrzynie odbył się 

„Letni Piknik”. Kiermasz prezentujący wyroby różnych 

Kół Gospodyń Wiejskich, występy muzyczne i darmo-

we atrakcje dla dzieci złożyły się na świetną imprezę, 

w której tłumnie uczestniczyli mieszkańcy naszej 

gminy.

Podczas „Letniego Pikniku”, który zapoczątkował te-

goroczne „Malinowe Lato”, w kiermaszu udział wzięło 

pięć Kół Gospodyń Wiejskich: KGW Gułtowy, KGW 

Lednogóra, KGW Łubowo, KGW Wierzyce oraz KGW 

Trzek. Zainteresowani mogli wesprzeć lokalną dzia-

łalność, kupując na stoiskach ręcznie tkane makatki                  

i łapacze snów, wyszywane poduszki, kwiaty                             

czy słodkości. Wszyscy wystawcy wzięli również 

udział w konkursie na najsmaczniejsze ciasto droż-

dżowe. W sumie oddano 168 głosów. Zwyciężyło 

Koło Gospodyń Wiejskich w Trzeku, które zdobyło                

43 głosy. Prezentacji wyrobów KGW towarzyszył wy-

stęp Kapeli Średzioki. Po raz kolejny zespół ze Środy 

gościł w Kostrzynie i zaprezentował kilkanaście pio-

senek, które wprowadziły słuchaczy w iście taneczny 

nastrój.

Po godzinie 1700 kostrzyńską sceną zawładnęła mu-

zyka country. Zespoły tworzące ten gatunek muzycz-

ny zawitały do Kostrzyna w ramach Międzynarodo-

wego Festiwalu „Czyste Country” Wolsztyn. Nauka 

tańca w wykonaniu Strefy Country przygotowała wi-

downię na muzyczną ucztę w rytmie – a jakże – mu-

zyki country. Na scenie nie mogło też zabraknąć 

prawdziwych gwiazd. Swoje utwory zaprezentowała 

polska legenda muzyki country, czyli Michael Lon-

star, a także Colorado Band oraz Box Canyon.

Słoneczna pogoda zachęcała do smakowania dań                   

z grilla. Natomiast najmłodsi mogli bezpłatnie korzy-

stać z dmuchańców. Wata cukrowa i lody były rów-

nież obowiązkowym punktem wydarzenia.

„Letni Piknik” zwieńczyła zabawa taneczna trwająca 

do późnych godzin wieczornych. Ważna informacja 

dla tych, którzy raz jeszcze chcieliby przeżyć wieczór 

w rytmie country: fi nał Międzynarodowego Festiwa-

lu „Czyste Country” odbędzie się w dniach 12-14 

sierpnia w Wolsztynie. To doskonała okazja, aby wy-

brać się na małą wycieczkę i jeszcze raz dać się po-

rwać tej świetnej muzyce. Z k olei 29-31 lipca w Parku 

Miejskim odbędzie się II Festiwal Kulinarny, na który 

już dziś serdecznie zapraszam. Będzie – jak zawsze – 

tanecznie i przepysznie!
Ewelina Bulewicz

Fot. R. Malczewski

Fot. R. Malczewski

Fot. R. Malczewski
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Wakacyjne warsztaty wyjazdowe z Miejsko-Gminnym Ośrod-

kiem Kultury to już tradycja. Od wielu sezonów organizatorzy 

przez wiele tygodni pracują, by stworzyć program wypełniony 

zabawą, nauką i atrakcjami odpowiednimi dla każdego malu-

cha. Tak też było w tym roku. Od rozpoczęcia zapisów miejsca 

wypełniły się błyskawicznie, jak zawsze chętnych było wielu. 

Ostatecznie grupa 45 osób przez 5 dni (4-8 lipca) wyruszała               

w różne lokalizacje, by poznawać ciekawe miejsca, bawić się, 

nabyć nowe umiejętności, wiedzę i zjeść pyszne przysmaki, 

także te przygotowane przez siebie. 

Warsztaty rozpoczęły się w poniedziałek 4 lipca, zgodnie z pla-

nem dzieci wybrały się w tym dniu do Deli Park Rosnówko. 

Jest to ogromny park edukacyjno-rozrywkowy oddalony nie-

całe 50 km od Kostrzyna, wypełniony najróżniejszymi atrak-

cjami dla małych i dużych. Dzieci w ramach warsztatów sko-

rzystały z dmuchańców, gier i zabaw, wykonały sobie pamiąt-

kowe zdjęcia w Krainie Lodu z Elsą i Olafem, a także wzięły 

udział w zajęciach z pieczenia chruścików, własnoręcznie 

ugniatając ciasto, wycinając i lepiąc te smakołyki, a po upie-

czeniu – pałaszując słodkie przysmaki.

Wtorek był dniem także łączącym zabawę i naukę. Młodzi 

uczestnicy pojechali do Powidza, by nad jeziorem Powidz 

wziąć udział w prelekcji o jeziorze i żeglowaniu, a także same-

mu doświadczyć chłodnej bryzy, pływając po tym akwenie.

W środę autobus zabrał wszystkich do Poznania, a dokładnie 

do Stacji Grawitacja, gdzie znajduje się znany park trampolin. 

Tam w bezpiecznych warunkach można było się wyszaleć, wy-

skakać i wyfi kołkować. Zużycie tego nadmiaru energii na pew-

no się przydało, bo następnego dnia, w czwartek, na dzieci 

czekało już Nowe ZOO Poznań, w którym obowiązują zupełnie 

inne zasady zachowania. Już za bramą obiektu wszystkim 

udzieliła się atmosfera zaciekawienia. W planie znalazła się za-

równo teoria – wykład o zwierzętach oraz ich adaptacji, jak                 

i praktyka – czyli podglądanie mieszkańców zoo w ich co-

dziennym środowisku. Szczególnym zainteresowaniem cie-

szyły się, zgodnie z przewidywaniami, zwierzęta dla nas egzo-

tyczne, takie jak słoń, małpy czy fl amingi. Nie mogło zabrak-

nąć także przejazdu ciuchcią i pysznych lodów.

Ostatni dzień warsztatów wyjazdowych godnie utrzymał po-

przeczkę zawieszoną od samego początku, bowiem najmłodsi 

z opiekunami udali się na Port Lotniczy Ławica. Był to dosko-

nały wstęp do przyszłych podróży – podczas zwiedzania 

uczestnicy zobaczyli miejsca dostępne pasażerom, pozwala-

jąc im oswoić się z mniej lub bardziej nieznaną przestrzenią. 

Terminal pasażerski, ścieżka pasażera, hala odlotów i płyta 

lotniska, taśmy bagażowe czy punkt straży granicznej to głów-

ne miejsca, które zobaczono w ramach wizyty na lotnisku.

Wszystko, co dobre, szybko się kończy i tak też było w tym 

przypadku. Warsztaty wyjazdowe 2022 już za nami, zaprasza-

my na kolejne, przyszłoroczne wojaże!
N.M.

Wakacyjnie 
z MGOK-iem

Fot. MGOK

Fot. MGOK

Fot. MGOK
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Fot. Przedszkole nr 1

Wieści 
z Przedszkola nr 1

Fot. Przedszkole nr 1

Czerwiec jest bardzo intensywnym miesiącem dla wszystkich 

przedszkolaków. Zaczynamy go Dniem Dziecka, gdzie na balono-

wym placu zabaw udekorowanym specjalnie na ten dzień dzieci                

w pomalowanych buźkach mogły brać udział w różnych zabawach 

i konkurencjach sportowych zorganizowanych przez wychowaw-

czynie. Panie kucharki uszykowały na obiad ulubione danie – zupę 

pomidorową, frytki, surówkę i nuggetsy. Piękna pogoda, która nam 

dopisywała, pozwoliła na zjedzenie obiadu na dworze.

Następnego dnia pierwsze grupy wyruszyły na wycieczkę. Liski 

oraz Serduszka wybrały się do Parku Dinozaurów w Rogowie. Dzieci 

przeszły przez ścieżkę dydaktyczną, zwiedziły Muzeum Paleontolo-

giczne. Miały również warsztaty malowania koszulek, które zabrali 

do domu. Na koniec wszyscy skorzystali z zabawy na dużym terenie w parku.

Kotki i Krasnoludki wybrały się na pierwszą wycieczkę do Fabryki Śmiechu Michałek                 

w Poznaniu, gdzie bawiły się na ogromnym placu zabaw, korzystając z wielu konstruk-

cji, które znajdują się w środku. Przedszkolaki nie bały się wchodzić na wysokie zjeżdżal-

nie, liny czy też skakać na trampolinach. Wyjazd był bardzo udany dla każdego z nich.

Żabki oraz Biedronki również były na placu zabaw, a po wyczerpującej zabawie poje-

chały do McDonalda i z uśmiechem wróciły do przedszkola.

Misie oraz Pszczółki wyruszyły na wycieczkę do Silverado City                      

w Żninie. Dzieci mogły się poczuć jak na prawdziwym Dzikim Za-

chodzie. Kowboj opowiedział im historię związaną z miastem oraz 

życiem kowboi. Przedszkolaki zobaczyły teatralny pokaz na głów-

nej ulicy miasta. Pełni wrażeń wrócili do przedszkola.

7 czerwca po dwóch latach przerwy spowodowanych pandemią 

odbyła się Gminna Olimpiada Przedszkolaków zorganizowana 

przez Przedszkole Nr 1 oraz Urząd Miejski w Kostrzynie. Dzięki 

sponsorom każde przedszkole niezależne od zdobytego miejsca 

zostało nagrodzone prezentami dla placówki i piłką dla każdego 

dziecka, za co bardzo dziękujemy!

8 czerwca w naszym przedszkolu został zorganizowany konkurs 

matematyczny „Łamigłówki mądrej główki”, w którym wzięło udział 9 uczestników –             

reprezentantów najstarszych grup. Wszystkie dzieci poradziły sobie znakomicie, cho-

ciaż zadania nie były takie łatwe. Najlepszy okazał się Alan i Nikodem z grupy Pszczółek, 

a trzecie miejsce zajęła Iga z grupy Lisków.

W czerwcu wszystkie grupy występowały przed swoim rodzicami z okazji ich święta: 

śpiewali i tańczyli, a rodzice nie mogli ukryć wzruszenia.

Zbliżające się wakacje to czas spotkań z policjantami z Komisariatu 

w Kostrzynie. Odwiedzili nas mł. asp. Izabela Adamczak Humeniuk 

i asp. Szt. Tomasz Kasprzak w towarzystwie maskotki „Pyrek”. Celem 

było zapoznanie dzieci z zagrożeniami, jakie mogą na nie czyhać 

podczas wakacji. Na koniec podopieczni otrzymali opaski odbla-

skowe. 

Nasza najmłodsza grupa Kotki odwiedziła bibliotekę, gdzie wysłu-

chała bajki pt. Gruff allo i bawiła się klockami. Żabki udały się do Ko-

strzyńskiego Kina za Rogiem na bajkę pt. Klara Muu.

Koniec czerwca to pora pożegnań. Misie i Pszczółki zjadły poże-

gnalną pizzę. Wszystkie grupy wybrały się na lody. 24 czerwca od-

było się uroczyste zakończenie roku dla grup 6-latków. Serduszka 

pożegnały starszaki występem artystycznym. Liski zatańczyły polo-

neza, a Misie i Pszczółki śpiewały oraz tańczyły. Najstarsze grupy opuszczają nasze 

przedszkole, przed nimi nauka w szkole.

Dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowanie książek dla absolwentów oraz dofi nanso-

wanie autokarów na wyjazdy z okazji Dnia Dziecka.

Wszystkim dzieciom życzymy udanych i bezpiecznych wakacji!

Fot. Przedszkole nr 1
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Wieści 
z biblioteki

Fot. Biblioteka Publiczna

Fot. Biblioteka Publiczna

Wizyta Małgorzaty Swędrowskiej

Wraz z nastaniem wakacji Biblioteka Publiczna rozpoczęła 

swój wakacyjny cykl spotkań z literaturą pod nazwą „Literac-

kie czwartki”. 30 czerwca odwie dziła nas autorka książek dla 

dzieci, propagatorka literatury dziecięcej Małgorzata Swę-

drowska. Spotkanie było magiczne, pełne ciekawostek i nie-

spodziewanych sytuacji. Dzięki pani Małgosi dzieci, które nie 

znają jeszcze dobrze literek na głos przeczytały całą książkę, 

wspólnie nauczyły się podstawowych zwrotów w języku ukra-

ińskim i zrozumiały, że czytać można na różne sposoby.

Literackie czwartki w Parku Miejskim

7 lipca w parku Miejskim odbyło się tradycyjne czytanie                     

dla dzieci przy Stacji Książki, w ramach Literackich Czwartków. 

Tym razem przedszkolaki wysłuchały przygód Koci Kici                                        

i wzięły udział w zabawach słowno-ruchowych. Czytanie                   

w plenerze literatury dziecięcej odbywa się w każdy czwartek 

o godzinie 1200.

Letni kącik

Z myślą o naszych najmłodszych czytelnikach w holu Bibliote-

ki Publicznej powstał letni kącik. Dzięki niemu można poczuć 

się jak nad Bałtykiem. Można tu znaleźć wszystkie atrybuty 

nadmorskiego turysty: leżaki, parawan, parasolka, słomkowy 

kapelusz, klapki, okulary przeciwsłoneczne, piłka plażowa                     

i dmuchany materac. Zachęcamy wszystkie dzieci odwiedza-

jące bibliotekę lub kino do korzystania z kącika i robienia                 

sobie zdjęć.

Paszport czytelniczy

Zapraszamy po raz drugi każdego, kto lubi czytać, do letniej 

akcji pod hasłem „Paszport czytelniczy” – do odwiedzenia Bi-

blioteki Publicznej w Kostrzynie lub fi lii bibliotecznej w Gułto-

wach, Iwnie, Siekierkach, Czerlejnie i wzięcia udziału w naszej 

zabawie.

Przyjdź, odbierz paszport i wypełnij go, podróżując po literac-

kim świecie. W paszporcie należy wpisać tytuł wypożyczonej 

książki oraz ulubiony cytat, narysować głównego bohatera, 

zaznaczyć na mapie, z której części świata pochodzi autor,                    

a także zapisać najmilsze chwile wakacji. Przy każdej kolejnej 

wizycie właściciel paszportu otrzyma stempelek w odpowied-

nim miejscu – jak w prawdziwym paszporcie. Paszport może 

stać się rodzajem czytelniczego pamiętnika, który – znalezio-

ny po latach – wywoła miłe wspomnienie.

Zapraszamy do udziału w zabawie, która będzie trwała przez 

całe wakacje. Akcja przeznaczona jest dla czytelników w wie-

ku do 15 lat. Paszport traci swoją ważność 1 września 2022 

roku. Każdy kto w terminie do 9 września pokaże w Bibliotece 

Publicznej w Kostrzynie lub fi lii uzupełniony paszport, otrzy-

ma upominek.
Biblioteka Publiczna

Fot. Biblioteka Publiczna
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Aktywny początek działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Kostrzyńskiej
W gminie Kostrzyn działa już Towarzystwo Miłośników Ziemi Kostrzyńskiej. Jest to organizacja mieszkańców 

gminy Kostrzyn, pasjonatów lokalnej historii, która jest zapisana na kartach minionych czasów, wydarzeń                    

i w biografi ach znanych mieszkańców oraz historii, którą dziś tworzymy jako społeczność naszej małej ojczy-

zny poprzez swoją aktywność społeczną, gospodarczą, polityczną czy zawodową.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Kostrzyńskiej ukonstytuowało się 26 października 2021 roku podczas zebra-

nia założycielskiego, w którym wzięło udział ponad 40 osób. Wybrano spośród obecnych mieszkańców 

5-osobowy zarząd. Prezesem Towarzystwa Miłośników Ziemi Kostrzyńskiej została Ada Niemier-Pokrop, za-

stępcami: Kazimierz Matysek – regionalista i Przemysław Dobrogojski. Sekretarzem stowarzyszenia została Barbara Jaskuła, a skarbni-

kiem Katarzyna Jakubowska. Towarzystwo Miłośników Ziemi Kostrzyńskiej prowadzi swoją działalność w oparciu o uchwalony statut 

i jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Głównym źródłem fi nansowania działalności są dobrowolne składki 

członkowskie.

W trakcie kilkumiesięcznej działalności braliśmy udział w uroczystościach patriotycznych takich jak obchody Narodowego Święta 

Niepodległości, Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, 231. rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja oraz                           

w bieżących wydarzeniach w gminie takich jak powitanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gułtowy. Członkowie 

Towarzystwa Miłośników Ziemi Kostrzyńskiej mieli okazję obejrzeć wystawę o Ignacym Prądzyńskim, o którym opowiedział kustosz 

Izby Muzealnej i jednocześnie członek Zarządu Towarzystwa Kazimierz Matysek. Wystawa została zorganizowana na okoliczność 

ustanowienia roku 2022  rokiem generała Ignacego Prądzyńskiego. Decyzję taką podjęli radni w drodze Uchwały XL/370/2021 pod-

czas uroczystej sesji Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn, która odbyła się 11 listopada 2021 roku. Podczas spotkania z członkami Towarzy-

stwa jako zarząd przedstawiliśmy szeroki wachlarz propozycji spotkań z mieszkańcami w celu integracji pokoleń wokół lokalnych 

tradycji, zwyczajów oraz w ramach projektu turystyki lokalnej. Wysłuchaliśmy również ciekawych propozycji obecnych na spotkaniu 

członków, które będziemy wspólnie realizować.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do włączenia się w działalność Towarzystwa na rzecz społeczności lokalnej, by wspólnie upo-

wszechniać lokalne tradycje, zwyczaje i historię oraz promować gminę i jej wyjątkowe walory poza granicami gminy. Spotykamy się 

w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w siedzibie Towarzystwa mieszczącej się w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 

Kostrzyn, ul. Poznańska 24 w Kostrzynie, o godzinie 1830.

Czekamy na Miłośników Ziemi Kostrzyńskiej. Do zobaczenia!
Katarzyna Jakubowska

Skarbnik w Zarządzie Towarzystwa Miłośników Ziemi Kostrzyńskiej

Dobra książka 
biblioteka poleca i zaprasza

P.O. Autora, Kontroler ruchu lotniczego, Wydawnictwo Muza.
Na czym tak naprawdę polega praca kontrolera ruchu lotniczego? Jak wygląda szkolenie i dlacze-
go jest tak kosztowne? Co robi kontroler, kiedy pilot zgłasza sytuację awaryjną? Jak wygląda zwy-
czajny dzień pracy, a jak ten, który dodaje siwych włosów? Czego pasażerowie samolotów nie 
wiedzą i lepiej, żeby tak pozostało? Książka stanowi szczerą wypowiedź kontrolera (tu pod pseu-
donimem p.o. Autora), który nie boi się odważnych tematów. Opowiada o świecie spowitym mita-
mi i często dalek imi od rzeczywistości wyobrażeniami.

Katarzyna Janus, Renata Kosin, Marta Matyszczak, Kemping Chałupy 9, Wydawnictwo Filia.
Początek upragnionych wakacji, pierwsi szczęściarze ruszają na zasłużone urlopy, marząc o pięk-
nej pogodzie, miłym towarzystwie i odrobinie spokoju. A co, jeśli pan z niebieskiej przyczepy oka-
że się fanem grillowania całą dobę, w łazienkach zabraknie bieżącej wody, a sąsiadka trochę zbyt 
nachalnie epatuje seksapilem w postaci skąpego stroju w czerwone kropeczki? Nie można po-
zwolić, by upragnione dwa tygodnie zmieniły się w koszmar. Trzeba ratować te wakacje za wszelką 
cenę…

Thomas Brunstrøm, Kiedy tata Oli był mały, Wydawnictwo Dwukropek.
– Ja tam bym chciała być dorosła – westchnęła Ola.
– Taa. A ja bym wolał być dzieckiem – rozmarzył się tata.
To okropnie irytujące, kiedy dorośli o wszystkim decydują i Ola jest trochę zła z tego powodu. 
Dlatego pewnego dnia Ola i tata postanawiają zamienić się rolami. Teraz Ola musi być dorosła – 
odebrać tatę z pracy, zrobić zakupy i ugotować obiad. Za to tata musi wcześnie pójść spać. Tylko 
czy to się uda? (wiek 4+).
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Kostrzyńskie
przysmaki

Smacznego!

N.M.

NOCNA OWSIANKA

płatki owsiane

mleko krowie lub napój roślinny

miód

nasiona chia

ulubione owoce

ulubione orzechy

GOFRY

1,5 szklanki mąki

1 szklanka mleka

0,5 szklanki oleju lub roztopionego masła

2 jajka

1 łyżeczka proszku do pieczenia

2 łyżeczki cukru

sól

Mąkę przesiać przez sitko, dodać pro-

szek do pieczenia i cukier. Wlać mleko, 

olej lub roztopione masło, dodać jajka               

w i szczyptę soli, zmiksować wszystko na 

gładką masę. Nagrzać gofrownicę, wlać 

porcję i smażyć do zrumienienia. Poda-

wać z ulubionym i dodatkami: owocami, 

bitą śmietaną, cukrem pudrem, czekola-

dą.

Owsiankę przygotowujemy wieczorem, a po kilku-kilkunastu 

godzinach w lodówce jest gotowa do spożycia. 

Do miseczki lub pojemnika wsypać płatki owsiane, łyżeczkę 

nasion chia. Zalać mlekiem lub napojem roślinnym, np. sojo-

wym lub migdałowym. Posłodzić łyżką miodu (lub wedle 

uznania), wszystko wymieszać. Odstawić do lodówki na noc. 

Owsianka jest gotowa, gdy płatki nasiąkną. Na wierzch ułożyć 

ulubione owoce świeże lub suszone (warto skorzystać z sezo-

nowych truskawek, malin czy jagód) i orzechy (lub np. masło 

orzechowe).
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OGŁOSZENIA DROBNE

DLA OSÓB PRYWATNYCH

DO 10 SŁÓW

WYDAJEMY

BEZPŁATNIE

ZAPRASZAMY!
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Strażackie
wydarzenia

Ryszard Kubiak

Prezes ZOMGZOSP RP w Kostrzynie

Fot. OSP 

Interwencje strażaków z gminy Kostrzyn

2   czerwca – usuwanie wiatrołomów w Kostrzynie.

3 czerwca – usuwanie gniazda owadów błonkoskrzydłych                   

ww Sannikach.

4 czerwca – tradycyjnie nasi strażacy brali udział zabezpiecze-

niu Uroczystości na Lednicy.

7 czerwca – zabezpieczenie miejsca kolizji samochodu oso-

bowego na trasa S5 węzeł Kostrzyn.

15 czerwca – neutralizacja plamy ropopochodnej w Drzązgo-

wie.

18 czerwca – uwolnienie uwięzionej kuny z podbitki domu 

jednorodzinnego w Kostrzynie; ratowanie podtopionego 

dziecka w Gułtowach.

19 czerwca – gaszenie palących się traw w Kostrzynie.

20 czerwca – pomoc w gaszeniu pożaru budynku gospodar-

czego w Wagowie.

21 czerwca – zabezpieczenie miejsca kolizji drogowej dwóch 

samochodów w Siekierkach; zabezpieczenie palącego się 

transformatora przed rozprzestrzenieniem się pożaru na pola 

w Brzeźnie.

24 czerwca – usuwanie wiatrołomów w Siekierkach 

27 czerwca – gaszenie pożaru zboża na pniu Kostrzyn-Wró-

blewo.

28 c zerwca – neutralizacja plamy ropopochodnej w Kostrzy-

 nie.

29 czerwca – zabezpieczenie lądowania LPR; gaszenie pożaru 

śmieci w Skałowie.
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Z kroniki
policyjnej

Nietrzeźwy kierujący.

15 czerwca w miejscowości Kostrzyn zatrzymany został 27-letni kieru-

jący samochodem osobowym marki BMW. Powodem kontroli drogo-

wej było podejrzenie prowadzenia auta w stanie nietrzeźwości. I tym 

razem podejrzenie się potwierdziło, ponieważ kierujący znajdował się 

w stanie nietrzeźwości wynoszącym blisko 1,5 promila alkoholu we 

krwi. Po sprawdzeniu w systemach teleinformatycznych Policji okazało 

się również, iż kierujący nie posiada uprawnień do kierowania pojazda-

mi. Mężczyzna za swój czyn odpowie przed Sądem.

Kradzież telefonu.

24 czerwca w miejscowości Kostrzyn zatrzymany został 14-letni spraw-

ca kradzieży telefonu komórkowego marki iPhone. W wyniku podję-

tych czynności udało się odzyskać skradzione mienie. Nieletni sprawca 

przyznał się do dokonanego czynu, a za swój czyn karalny odpowie 

przed Sądem Rodzinnym i Nieletnich.

Kolejny nietrzeźwy kierujący.

27 czerwca w miejscowości Kostrzyn zatrzymany został 60-letni kieru-

jący samochodem marki Peugeot. I tym razem powodem kontroli dro-

gowej było podejrzenie prowadzenia auta w stanie nietrzeźwości, co 

się potwierdziło, ponieważ kierujący znajdował się w stanie nietrzeź-

wości wynoszącym blisko 1 promil alkoholu we krwi. Mężczyzna za 

swój czyn odpowie przed Sądem.

To już trzeci nietrzeźwy kierujący w tym miesiącu!

28 czerwca w miejscowości Kostrzyn zatrzymany został 48-letni kieru-

jący pojazdem marki Opel. Ponownie powodem kontroli drogowej 

było podejrzenie prowadzenia auta w stanie nietrzeźwości, co się oczy-

wiście potwierdziło. Kierujący znajdował się w stanie nietrzeźwości wy-

noszącym blisko 1 promil alkoholu we krwi. Kierowca za swój czyn od-

powie przed Sądem.

Prowadzenie pojazdu pomimo 

wydanej decyzji o cofnięciu 

uprawnień.

12 czerwca w miejscowości Ko-

strzyn zatrzymany został 27-letni 

kierujący samochodem marki 

Mazda. Po sprawdzeniu w syste-

mach teleinformatycznych Policji 

okazało się, że mężczyzna kiero-

wał pojazdem pomimo wydanej 

decyzji Starosty Poznańskiego                 

o cofnięciu uprawnień do kiero-

wania pojazdami. Kierowca za 

swój czyn odpowie przed Sądem.
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Kronika
sportowa

VI Otwarte Mistrzostwa Kostrzyna w Tenisie

W letni upalny weekend 18-19 czerwca na kortach w Glince Szlacheckiej zostały rozegra-

ne VI Otwarte Mistrzostwa Kostrzyna w tenisie ziemnym. Na początek w sobotę do zma-

gań o piękne trofea ufundowane przez Urząd Gminy przystąpili singliści. Zagrało osiem 

kobiet oraz sześciu panów. Wśród pań najlepsza okazała się Lidia Ostrowska, przed Natalią 

Kaczmarek i Anną Falbgowską. Panowie podzieleni byli na dwie grupy wiekowe. Wśród 

panów powyżej 45. roku życia I miejsce zajął Jarosław Stabno, II miejsce Łukasz Szafryna, 

a III miejsce Mirosław Nosarzewski. W drugiej kategorii wiekowej poniżej 45. roku życia 

wygrał Jarosław Tomkowiak, drugi był Michał Zimny, a trzeci Przemek Igel.

Drugiego dnia w Glince Szlacheckiej zjawiło się 50 graczy, aby rywalizować o tytuły Mi-

strzów Kostrzyna w grach podwójnych. Debli pań było siedem i zostały zdominowane 

przez mieszkanki Poznania – I miejsce Izabela Gilewicz i Małgorzata Ostrowska, II miejsce 

Jola Loga i Katarzyna Kempf, a III miejsce Lidia Ostrowska i Żaneta Łukasiewicz (jako jedy-

na pochodząca spoza Poznania – z Gniezna). W rywalizacji panów 

znalazło się sześć par. Najlepsi okazali się Jacek Masiota z Biskupic                    

z Andrea Bocchi (mieszkaniec Kostrzyna). Drudzy byli panowie                          

z Gniezna – Adam Śmielecki oraz Piotr Domżalski, a trzeci Mariusz 

Mazela (Siekierki) i Sebastian Gałązka (Swarzędz).

Najwięcej emocji sprawił największy turniej gier podwójnych – gry 

mieszane. Do turnieju przystąpiło 12 par – mieszkańców Pobiedzisk, 

Biskupic, Gruszczyna, Gniezna, Swarzędza i Poznania. I miejsce zajęła 

para Krystyna Lancmańska i Tomasz Peda, II miejsce zajęła przedsta-

wicielka klubu pań gospodarzy (Klubu Tenisowego Rosita) Wiola 

Olejnik z Pobiedzisk w parze z Rafałem Pyrzanowskim, a trzecie było 

małżeństwo z Gniezna – Bożena i Krzysztof Dzięcielscy.

Wszystkim uczestnikom należą się duże gratulacje, bo warunki po-

godowe były bardzo wymagające. Oprócz wysokich temperatur wiał 

silny wiatr zwiewający piłkę. Dziękujemy przedstawicielom Urzędu 

Gminy, Burmistrzowi Szymonowi Matyskowi oraz Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej 

Przemysławowi Kubiakowi, za przybycie na korty i wręczenie trofeów zwycięzcom.

Aleksandra Durska-Tejerina

Durski Tejerina Tennis Club / KKT Kostrzyn

Czerwcowe zmagania szachowe

4 czerwca w Domu Kultury „Orle Gniazdo” w Poznaniu odbył się „Turniej Szachowy                         

z okazji Dnia Dziecka”. Startujący w nim Antoni Rojek (UKS „Goniec” Kostrzyn) w grupie 

dzieci do III klasy zajął IX miejsce, a Jagna Smolińska zajęła I miejsce w grupie młodzieży 

klas VII-VIII i szkół ponadpodstawowych.

12 czerwca w Galerii MM w Poznaniu odbył się Turniej Szach-Strike-

-Mat, łączący grę w szachy z bowlingiem. O zajętym miejscu decy-

dowała suma punktów z obu konkurencji. Do tej rywalizacji przy-

stąpiło miedzy innymi 12 zawodników UKS „Goniec” Kostrzyn.                 

Najlepsze wyniki uzyskali: grupa dzieci klas I-III: V m. Antoni Rojek, 

VIII m. Aleksander Adamski; grupa dzieci klas IV-VI: V m. Fryderyk 

Jurek, VII m. Bartosz Banaszak; grupa młodzieży klas VII-VIII i szkół 

ponadpodstawowych: IV m. Jakub Pieczeniak.

W dniach 16-21 czerwca w Ośrodku Activ w Sypniewie odbyły się 

fi nały Mistrzostw Wielkopolski Juniorów i Młodzików w Szachach. 

Wystartowało w nich troje zawodników UKS „Goniec” Kostrzyn. 

Maja Płóciennik w grupie dziewcząt do lat 9 zajęła V miejsce i uzy-

skała awans do mistrzostw międzywojewódzkich, dodatkowo wyrobiła też normę                    

na trzecią kategorię szachową. Jagna Smolińska zajęła miejsce VII w grupie dziewcząt 

do lat 18, a Filip Łąkowski zajął miejsce XVIII w grupie chłopców do lat 18.
Piotr Smoliński

Fot. A. Durska-Tejarina 

II Bieg do Nocy w Siedleczku

Wystartowały zapisy na II Bieg do 

Nocy w Siedleczku. Na zawodni-

ków czeka trasa na dystansie pię-

ciu kilometrów przez miejscowo-

ści Siedleczek oraz Leśna Grobla. 

W pakiecie startowym oprócz 

medalu, numeru startowego 

przygotowaliśmy dla Was także 

latarkę czołową, która z pewno-

ścią przyda się na trasie. Bieg roz-

pocznie się 19 sierpnia 2022 roku 

o godzinie 2100. Zapisów można 

dokonać na stronie internetowej 

www.kurdeszowazadyszka.pl
Łukasz Szał 

Fot. P. Smoliński
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Zajęcia sportowe we wakacje

W ostatnich 2 tygodniach (27 czerwca-1 lipca oraz 4-8 lipca) 

24 dzieci z gminy Kostrzyn miały okazję uczestniczyć w Cam-

pie Sportowym organizowanym przez Klub KS Sokoły Ko-

strzyn przy współpracy z Gminą Kostrzyn w sali gimnastycznej 

SP nr 1, która ufundowała dla każdego dziecka upominki, pa-

miątkowe medale oraz puchary, wodę mineralną, owoce oraz 

czekolady. Za pyszne obiady dziękujemy Restauracji uluBIOny 

hotel & event & restaurant.

Dzieci poznały podstawy koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, 

badmintona, tenisa stołowego, piłki ręcznej, wzięły również 

udział w turnieju piłki nożnej i siatkówki. Kolejne Campy Spor-

towe dla dzieci z Gminy Kostrzyn startują już 9 sierpnia! Ser-

decznie zapraszamy!
Robert Pieńczykowski

Mieszkaniec Gminy Kostrzyn podwójnym złotym medali-

stą w Mistrzostwach Polski w tenisie ziemnym

Mieszkaniec gminy Kostrzyn i zawodnik Kostrzyńskiego Klubu 

Tenisowego, 12-letni Sebastian Tejerina, obronił tytuły wywal-

czone w hali w styczniu tego roku i ponownie został podwój-

nym złotym medalistą w Mistrzostwach Polski w tenisie ziem-

nym w kategorii do lat 12. W grze pojedynczej Sebastian nie 

stracił seta i przegrał zaledwie 16 gemów w 5 meczach, które 

musiał wygrać, aby zostać Mistrzem. W grze podwójnej part-

nerem Sebastiana był Błażej Krzyśko reprezentujący KS Górnik 

Bytom. Mistrzostwa były rozgrywane w ostatnim tygodniu 

czerwca w upalnych temperaturach na kortach MOSiR w Ra-

domiu. W drugiej połowie lipca Sebastian wejdzie w skład 

trzy-osobowej drużyny i będzie reprezentował Polskę na Dru-

żynowych Mistrzostwach Europy w niemieckim Fuerth.

Kostrzyński Klub Tenisowy

Fot. A. Durska-Tejarina 

Fot. R. Pieńczykowski 
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ADOPTUJ

PRZYJACIELA!

Dexter to młody, ok. 3-letni psiak. 

Od razu przyjaźnie wita człowieka 

swoją wesołą mordką, a w jego 

oczach widać ten błysk! Dexter po-

trzebuje uwagi człowieka, dużo ru-

chu, spacerów, zabawy! Jest niesa-

mowicie skoczny, a zabawki to dla 

niego całe życie. Pięknie chodzi na 

smyczy, spacer z nim to przyjem-

ność. Dexter potrafi  przechodzić 

przez płoty, dlatego lepsze i bez-

pieczniejsze mogłoby być dla niego 

mieszkanie z aktywną rodziną niż 

dom z ogrodem.

Dexter prowadzi casting w celu                   

wyłonienia najlepszej dla siebie              

rodzinki – osoby zainteresowane 

prosimy o kontakt pod nr tel. 

783 552 272 w celu ustalenia termi-

nu spotkania. Zapraszamy również 

do odwiedzania strony interneto-

wej schroniska: schronisko-skalo-

wo.pl oraz naszego profi lu na Insta-

gramie: przystanekskalowo.

Fot. K. Rożek
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