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Słowem
wstępu

Fot. C. Szczepanik

Natalia Majchrzak

Redaktor naczelna

Są dwa takie miesiące w roku, kiedy czujemy, że zaczyna się 

coś nowego. Styczeń i wrzesień. Choć dziewiąty miesiąc roz-

poczyna kalendarzową i astronomiczną jesień, będącą bar-

dziej „końcem” niż „początkiem”, kojarzony jest z początkiem 

nowego etapu głównie za sprawą nowego sezonu w instytu-

cjach kulturalnych oraz nowego roku szkolnego. Ten ostatni 

zastał młodych kostrzyniaków pewnie nieco zaskoczonych, że 

to „już”. Razem z ostatnimi gorącymi dniami lata nieuchronnie 

nadszedł smutek z powodu końca wakacji i wolnych dni, ale 

też radość z ponownego spotkania ze szkolnymi przyjaciółmi. 

Wszystkim uczniom życzymy nowych wyzwań, sukcesów 

szkolnych, a także nowych przyjaźni, odkrywania                                                        

i zgłębiania zainteresowań. Nauka powinna być nie tylko pra-

cą, ale także radością, związaną z poszerzaniem horyzontów          

i poznawaniem świata – mam nadzieję, że właśnie to w szkol-

nych salach znajdziecie.

Po wakacjach ciężko wrócić do szarej, deszczowej i wietrznej 

rzeczywistości jesiennej. Wszystkie cienie można jednak prze-

gonić ciepłą herbatą, kocem, a także rozwijaniem swoich pasji, 

które nie mają ograniczeń związanych ze zmianą pory roku! 

Do tego wszystkiego serdecznie zachęcam, szczególnie, że 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury jak co roku przygotował dla 

amatorów tańca, śpiewu, sztuki i ogólnie rozumianego rozwo-

ju ciekawe propozycje, pozwalające spędzić kolejne miesiące 

na tym, co wszyscy lubią najbardziej – czyli dobrej zabawie             

w miłym gronie, pod okiem doświadczonych instruktorów.

Jesień to nie tylko nowe zajęcia i pasje, ale także zapowiedzi 

koncertów, występów i recitali. Jak zawsze na łamach naszego 

czasopisma będziemy zapraszać na aktualne propozycje kul-

turalne, zainteresowani powinni także śledzić social media 

MGOK-u: na Facebooku na bieżąco można śledzić najnowsze 

informacje, do czego serdecznie zachęcam! W tym numerze 

przygotowaliśmy dla Państwa m.in. zaproszenie na niezwykłe 

doświadczenie muzyczne!
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Kostrzyńskie 
aktualności

Fot. K. Matysek

Słuchajmy chętnie Radia Wielkopolska

W porannej audycji radiowej Radio Wielkopolska codziennie nadaje z Poznania sympa-

tyczny komunikat „słuchajcie nas w Pobiedziskach, Kostrzynie i Swarzędzu”, zachęcając 

między innymi radiosłuchaczy z naszych okolic do odbioru swego programu i wiado-

mości z regionu.

Znaczek pocztowy z Krzysztofem Kamilem Baczyńskim

W 88. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego Poczta Polska wydała znaczek pocz-

towy wartości 4,10 zł dla uczczenia poety Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, który poległ 

w pierwszych dniach walk w sierpniu 1944 roku.

Dobroczynnie na rzecz pogorzelców

Z pomocą osobom z ul. Przemysława w Kostrzynie, którym pożar zniszczył mieszkania, 

pospieszyli liczni mieszkańcy gminy, m.in. wierni z parafi i farnej. 28 sierpnia zebrano 

kwotę 4600 złotych, która została przekazana poszkodowanym. Wielkie powodzenie 

miała też licytacja w Parku Miejskim 4 września.

Na pielgrzymim szlaku do Tulec i Dąbrówki Kościelnej

Zgodnie z wieloletnią tradycją parafi anie kostrzyńscy w niedzielę 4 września pospieszy-

li do słynącej łaskami od ok. 1500 roku fi gury Tuleckiej Pani, by dziękować i prosić o łaski 

Matkę Pocieszenia. Podobnie pieszo i różnymi środkami podróży wyruszyli nasi rodacy 

w niedzielę 11 września do Dąbrówki Kościelnej w diecezji gnieźnieńskiej. Tam już                       

o godz. 600 rano odbyła się msza św. w intencji pielgrzymów z Kostrzyna, którzy modlili 

się w intencjach własnych i bliskich sercu u obrazu Matki Pocieszenia.

Wystawa dokumentów i fotografi i na Szwedzkich Okopach

Grze terenowej w niedzielne popołudnie 4 września towarzyszyła m.in. przygotowana 

przez Bibliotekę Publiczną i Izbę Muzealną w Kostrzynie wystawa fotografi i oraz doku-

mentów dotyczących Trzeka i Wydzierzewic. Pokazano tam m.in. urnę popielicową            

znalezioną w grobie skrzynkowym w Wydzierzewicach, fotografi e dawnych zabudowań 

wsi z ok. 1920 roku, a także zdjęcia z majówki powstańców wielkopolskich na Szwedz-

kich Okopach z 1931 roku oraz stare mapy. Widzieliśmy też fotografi ę z dożynek gmin-

nych w tym sołectwie. W artykule z „Obserwatora Regionalnego” przypomniano też           

legendę o czerwonej studni w Trzeku.
Kazimierz Matysek

Dożynkowe obrzędy w Siedlcu

Po ciężkiej pracy przychodzi czas radości i odpoczynku. Takim momentem właśnie były 

dożynki, które miały miejsce 28 sierpnia w Siedlcu. Tegoroczna edycja zorganizowana 

została wspólnymi siłami Urzędu Miejskiego w Kostrzynie, Parafi i Siedlec, Sołectwa Sie-

dlec oraz Sołectw Siedleczek i Brzeźno, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kostrzy-

nie, Koła Gospodyń Wiejskich „Siedleczanki” i Koła Gospodyń Wiejskich Brzeźno.

Tradycyjnie przebieg wydarzenia zaplanowano w dwóch częściach. Pierwsza miała 

miejsce w kościele pw. św. Mikołaja w Siedlcu, gdzie podczas uroczystej mszy świętej 

poświęcono bochenek chleba, symbol tegorocznych zbiorów, czyli połączenia pracy 

oraz daru ziemi, a także radości, życia i sytości. Poświęcono również wieńce dożynkowe, 

przygotowane i zaprezentowane przez sołectwa wchodzące w skład gminy Kostrzyn. 

Dalsza część obchodów przeniesiona została na plac przy kościele, gdzie za obrzęd do-

żynkowy odpowiadał zespół „Siekieracy”, a za kulinarne pyszności – Koła Gospodyń 

Wiejskich: Brzeźno oraz „Siedleczanki”. Wystąpiły również dwie wokalistki grupy wokal-

nej „Akord”: Nina Bakaj i Martyna Kruszyńska.
N.M.

Fot. K. Matysek

Fot. K. Matysek

Fot. UM Kostrzyn

Fot. UM Kostrzyn

Graf. Radio Wielkopolska
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Wiadomości 
gminne

Fot. K. Adamska

Awans zawodowy nauczycieli

31 sierpnia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kostrzynie 

odbyło się spotkanie, podczas którego Burmistrz 

Gminy Kostrzyn Szymon Matysek oraz Zastępca 

Burmistrza Gminy Waldemar Biskupski wręczyli na-

uczycielom ze szkół z terenu gminy Kostrzyn akty 

nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

Egzamin na ten stopień awansu zawodowego zdali 

nauczyciele: Marta Dyrda – Szkoła Podstawowa Nr 2 

im. Rady Europy w Kostrzynie, Ewelina Jadowska-

-Smolarek – Szkoła Podstawowa im. Pauliny i Augu-

sta Wilkońskich w Siekierkach Wielkich, Katarzyna 

Kowalska-Piśmienna – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. 

Ewarysta Estkowskiego w Kostrzynie, Alicja Kubicka 

– Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Brzeźnie, 

ks. Mateusza Napierała – Szkoła Podstawowa Nr 2 

im. Rady Europy w Kostrzynie, Ewa Pasieracka – 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Ewarysta Estkowskiego 

w Kostrzynie, ks. Paweł Szkoda – Szkoła Podstawo-

wa Nr 2 im. Rady Europy w Kostrzynie, Ewelina Wy-

soczańska – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Ewarysta 

Estkowskiego w Kostrzynie.

Przekazane zostały również listy gratulacyjne za 

uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomo-

wanego i otrzymały je panie: Iwona Hawryluk – 

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Iwnie, 

Karolina Jasińska-Kubiak – Szkoła Podstawowa im. 

Pauliny i Augusta Wilkońskich w Siekierkach Wiel-

kich, Malwina Olejniczak – Szkoła Podstawowa Nr 2 

im. Rady Europy w Kostrzynie, Iwona Pawlicka – 

Szkoła Podstawowa im. Pauliny i Augusta Wilkoń-

skich w Siekierkach Wielkich, Karolina Piasecka – 

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Iwnie, 

Atalia Puzdrowska – Szkoła Podstawowa Nr 1                      

im. Ewarysta Estkowskiego w Kostrzynie.

Gratulacje przekazała obecna podczas spotkania 

Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej Paulina 

Bankiewicz, dyrektorzy szkół oraz proboszcz Irene-

usz Rachwalski.

Podczas spotkania Burmistrz Szymon Matysek po-

dziękował ks. wikariuszowi Pawłowi Szkodzie za 

4-letnią współpracę, zakończył on z końcem sierp-

nia br. posługę w parafi i pw. świętych Apostołów 

Piotra i Pawła w Kostrzynie.
Karolina Adamska
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Fot. UM Kostrzyn

Fot. S. Matysek

Remont chodnika na ul. Ułańskiej w Iwnie

Zadanie realizowane jest z Funduszu Sołeckiego.
UM Kostrzyn

Trwają prace remontowe ul. Prętkowskiego, Witosa i placu 

przy MGOK

Zadanie realizuje fi rma PERFECTA z siedzibą w Komornikach  

w ramach „Kompleksowej budowy i modernizacji sieci gmin-

nych ulic: Wiosny Ludów, Dunikowskiego, Orzeszkowej, Fioł-

kowej, Krokusowej, Liliowej, Aleja 3-go Maja, Kwiatowej, Wito-

sa, Akacjowej, Chrobrego, Estkowskiego, Rzemieślniczej, Pręt-

kowskiego oraz parkingu przy MGOK w Kostrzynie”. Łączna 

wartość inwestycji to ponad 13,5 miliona złotych, z czego                    

9 936 188,84 złotych to dofi nansowanie z Rządowego Fun-

dusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
UM Kostrzyn

Rusza zagospodarowanie terenu przy ul. Ogrodowej

Rusza zagospodarowanie terenu przy ul. Ogrodowej w Gułto-

wach. Powstanie aktywne miejsce wypoczynku. Inwestycja 

otrzymała dofi nansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Woje-

wództwa Wielkopolskiego w wysokości 45 tysięcy złotych                 

w ramach programu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Wartość 

całego projektu to blisko 70 tysięcy złotych.
UM Kostrzyn

Rozpoczęła się budowa chodnika w Siekierkach

Rozpoczęła się budowa chodnika przy Szkole Podstawowej                 

w Siekierkach w ciągu ul. Karalusa. Inwestycja realizowana jest 

z wniosku rodziców uczniów tej szkoły. Wartość inwestycji to 

193 tysiące złotych, a realizuje je fi rma Zakład Robót Wielo-

branżowych Kubiaczyk Sp. komandytowa z siedzibą w Ko-

koszkach, gmina Nekla.

Wkrótce rozpocznie się również modernizacja ul. Spokojnej              

w Siekierkach. Inwestycja ta będzie kosztować 1,183 miliona 

złotych, a zrealizuje ją fi rma Perfecta Robert Gąsiorek z siedzi-

bą w Komornikach.

Zadania te realizowane są w ramach zamówienia: „Budowa               

ul. Spokojnej wraz z poprawą bezpieczeństwa w rejonie                     

ul. Spokojnej oraz ul. Karalusa (I etap – budowa chodnika)”. 

Umowy zostały podpisane 24 sierpnia br.

W podpisaniu uczestniczyli: Mikołaj Kubiaczyk – właściciel 

ZRW Kubiaczyk, Krzysztof Gamalczyk – przedstawiciel fi rmy 

Perfecta oraz z ramienia samorządu: Burmistrz Szymon Maty-

sek, Zastępca Burmistrza Waldemar Biskupski, Sekretarz Gmi-

ny Agnieszka Piasecka, Kierownik Wydziału Rozwoju Gminy 

Daniel Lewicki, Podinspektor ds. zamówień publicznych Mag-

dalena Stachowiak i Sołtys Sołectwa Siekierki Włodzimierz 

Musielak.
UM Kostrzyn

Fot. UM Kostrzyn

Fot. UM Kostrzyn
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Ostatnie wykończeniowe prace przy budowie świetlicy 

wiejskiej w Czerlejnie

W Siekierkach budują przedszkole!

Trwa budowa Przedszkola Publicznego w Siekierkach, które 

rozpocznie funkcjonowanie dokładnie za rok – 1 września 

2023 roku. Inwestorem jest fi rma PPHU Mateo Krzysztof Matu-

szak z siedzibą w Swarzędzu. Wcześniej fi rma realizowała z po-

wodzeniem budowy przedszkoli na terenie gminy Swarzędz 

oraz w Kostrzynie – Przedszkole „Bajkowa Kraina”.
Łukasz Szał

Geopraktyki w Indonezji!

Projekt Geopraktyki to odkrywanie, badania oraz coroczna na-

ukowa przygoda studentów i doktorantów Wydziału Nauk 

Geografi cznych i Geologicznych UAM. Od blisko miesiąca re-

prezentanci WNGiG UAM realizują swoją kolejną wyprawę; 

tym razem obrali sobie za cel największy wyspiarski kraj na 

świecie – Indonezję. Gmina Kostrzyn ma przyjemność być 

partnerem projektu Geopraktyki, a nasze gadżety towarzyszą 

im podczas podróży. Zachęcamy do śledzenia ich poczynań 

na mediach społecznościowych: na Facebooku i Instagramie.

Łukasz Szał

Charytatywnie weszliśmy w kolejny miesiąc!

Pierwszy wrześniowy weekend minął w gminie Kostrzyn pod 

znakiem dwóch festynów charytatywnych. Pierwszy z nich 

odbył się w Siekierkach Wielkich, gdzie na boisku przy                            

ul. Szkolnej zbierano fi nanse na rehabilitację mieszkańca tej 

miejscowości, poszkodowanego w wypadku – Patryka. Z tej 

okazji mieszkańcy mieli możliwość wzięcia udziału w Święcie 

Kolorów Holi, odbyły się także liczne licytacje oraz koncert 

Strefy Zero, a także impreza z DJ-em. Z kolei w niedzielne po-

południe w Kostrzynie spotkano się, by pomóc miejscowym 

pogorzelcom. Pod hasłem „festyn charytatywny na sportowo” 

w Parku Miejskim również odbyły się licytacje, publiczność 

mogła poćwiczyć swoje mięśnie na wszelkie znane sposoby,              

a oprawę muzyczną wydarzenia zapewnił miejscowy DJ.

Łukasz Szał

Fot. UM Kostrzyn

Fot. M. Kugiejko

Fot. S. Matysek

Fot. S. Matysek
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Sto odznaczeń na stulecie Lechii!

W ostatnia sobotę sierpnia odbyły się kulminacyjne obchody 

100-lecia Kostrzyńskiego Klubu Sportowego 1922 Lechia Ko-

strzyn. Z tej okazji mieszkańcy naszego miasta mogli uczestni-

czyć w różnych atrakcjach, które przygotowano tego dnia 

przy Sportowej 12 w Kostrzynie. Od rana trwał turniej Oldboy-

ów, następnie zaprezentowali się najmłodsi adepci piłki noż-

nej trenujący w kostrzyńskiej Lechii, o posilenie się podczas 

imprezy zadbał zlot food trucków, a tuż przed meczem połą-

czonej drużyny kostrzyńskiego samorządu oraz Lechii z Old-

boyami Lecha Poznań, zarząd klubu wręczył blisko sto odzna-

czeń dla osób, które działały oraz wciąż działają na rzecz ko-

strzyńskiego futbolu. Nie zabrakło także atrakcji artystycznych 

– wystąpił Robert Krukowski w roli Nadziei Pociupcianej, jako 

gwiazda wieczoru zaprezentował się kostrzyńskiej publice, 

zgromadzonej na Stadionie Miejskim Robert Janowski z ze-

społem, a całość zakończyła impreza z DJ-em. Podczas uroczy-

stości ofi cjalnych dokonano symbolicznego odsłonięcia dru-

giej rzeźby Rycerza Kostro, tym razem w roli sportowca oraz 

wystawy dotyczącej historii klubu. Burmistrz Gminy Kostrzyn 

Szymon Matysek dziękując za dotychczasową działalność 

wszystkim wyróżnionym osobom oraz gratulując pięknego 

jubileuszu przekazał także zarządowi klubu symboliczny czek 

z okazji stulecia o wartości 250 tysięcy złotych na renowację 

trybun na Stadionie Miejskim w Kostrzynie.

Przedstawiamy listę odznaczonych osób: Adam Filusz, Adam 

Iwański, Aleksandra Jedrzejczak, Andrzej Andrzejczak, An-

drzej Korcz, Antoni Osior, Arkadiusz Graczyk, Beata Jankowiak, 

Daniel Rubiś, Dariusz Nadolny, Dariusz Sobczak, Dariusz Wit-

kowski Firma Madar, Henryk Kubiak, Henryk Stoiński, Hubert 

Ziętek Firma Chłodnictwo Kostrzyn, Ignacy Okupniak, Irene-

usz Marcinkowski, Jacek Pasek, Jakub Spiżewski, Jarosław Ła-

będzki, Jarosław Wróblewski, Jerzy Barczak, Jerzy i Wojciech 

Wróbel, Jerzy Rubiś Cukiernia, Jerzy Włodarczak, Józef Gra-

czyk, Kazimierz Matysek, Kazimierz Wierzcholski, Krzystof Zię-

tek, Krzysztof Gościniak, Krzysztof Różewicz Firma Ka-Drew, 

Krzysztof Skorliński, Leszek Banaszak, Leszek Markiewicz Fir-

ma Sigma, Łukasz Szał, Maksymilian Ciszewski Firma Mojito, 

Marcin Gruszka, Marcin Kujawski Firma Magmar, Marcin Rosz-

kowiak, Marcin Stoiński, Marek Grala, Marek Wojciechowski, 

Marian Norkiewicz, Marian Wietecki, Mariusz Wiliński, Mateusz 

Grajewski, Mateusz Nadolny, Mateusz Szymański fi rma EXFAN, 

Michał Gniatkowski, Michał Janiak, Norbert Dura, Paweł Bień-

czyk Firma Bodo Professional, Paweł Iwański, Piotr Kotarski, 

Piotr Mowlik, Rafał Piotrowski, Rafał Wiąz, Robert Dudok, Ro-

bert Goździak, Robert Grabarczyk, Robert Wiliński, Ryszard 

Strzemkowski, Ryszard Szak, Ryszard Wiąz, Stefan Owczarzak, 

Szymon Matysek, Szymon Rubiś, śp. Aleksander Echaust, śp. 

Aleksander Monarcha, śp. Andrzej Kantorski, śp. Bronisław 

Iwański, śp. Franciszek Kwiatek, śp. Grzegorz Spiżewski,                   

śp. Jacek Spitalniak, śp. Maciej Bastian, śp. Michał Januszkie-

wicz, śp. Mieczysław Mańka, śp. Paweł Skotarek, śp. Urszula 

Piątek, śp. Władysław Wiliński, śp. Wojciech Nowak, śp. Woj-

ciech Pełczyk, śp. Zenon Czerniejewski, śp. Zygfryd Kryślak, śp. 

Zygmunt Sieiński, Tomasz Bastian, Tomasz Koper, Tomasz Ku-

jawa, Tomasz Nadolny, Tomasz Rybarczyk, Waldemar Biskup-

ski, Waldemar Sadyś, Wojciech Sieiński, Zbigniew Kruszona, 

Zenon Nowakowski, Zygmunt Popławski.
UM Kostrzyn

Fot. UM Kostrzyn

Fot. MGOK

Fot. UM Kostrzyn
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Podpisano list intencyjny pomiędzy Gminą Kostrzyn               

a Wspólnotą Feodosijiwską!

W piątek 9 września podpisano list intencyjny o woli nawiąza-

nia stosunków partnerskich pomiędzy Gminą Kostrzyn                            

a Wspólnotą Feo dosijiwską w Ukrainie.

W treści listu podpisanym ze strony ukraińskiej przez Mykołę 

Piańczuka – Przewodniczącego Terytroialnej Wspólnoty                     

Feoodsijiewskij oraz ze strony polskiej przez Szymona Maty-

ska – Burmistrza Gminy Kostrzyn zapisano: „Kierując się wolą 

umacniania wzajemnego zrozumienia oraz rozwijania przyja-

znych kontaktów między Gminą Kostrzyn a Wspólnotą Feodo-

sijiwską, przedstawiciele obu stron wyrażają chęć nawiązania 

ofi cjalnych stosunków partnerskich. Obie strony zgadzają się 

co do tego, by przy zatwierdzeniu ogólnych zasad partner-

stwa zwrócić szczególną uwagę na rozwój wielopłaszczyzno-

wej współpracy. Jednocześnie oba regiony dołożą wszelkich 

starań dla rozwijania bliskich kontaktów osobistych między 

mieszkańcami, mających na celu obopólne zrozumienie                           

i ustanowienie trwałych więzi”.

List ma być podstawą do przygotowania i wdrożenia układu                  

o partnerstwie, przyjaźni i współpracy między obydwoma                     

regionami. Współpraca rozpoczęła się wraz z Uchwałą                              

NR LIV/486/2022 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z 5 września 

2022 roku dot. przekazania pomocy rzeczowej dla Feodosijiw-

skej Rady Wiejskiej Rejonu Obuchowskiego Obwodu Kijow-

skiego w postaci przekazania pojazdu pożarniczego – TATRA 

815 PR-2 wraz ze sprzętem pożarniczym i środkami ochrony 

osobistej.

Podczas ofi cjalnych uroczystości gminę Kostrzyn reprezento-

wali Burmistrz Szymon Matysek wraz z Zastępcą Burmistrza 

Waldemarem Biskupskim oraz Sekretarz Gminy Agnieszka Pia-

secka, z kolei goście z Ukrainy reprezentowali Mykoła Piań-

czuk – Przewodniczący Terytorialnej Wspólnoty Feodosijiw-

skej, Olga Haraszczenko – kierownik ds. Komitetu Wykonaw-

czego Terytorialnej Wspólnoty Feodosijiwskiej, Rusłan Badi-

kin– kierownik wydziału mieszkalnictwa i usług komunalnych 

Komitetu Wykonawczego Terytorialnej Wspólnoty Feodosijiw-

skiej, Jaroslava Swaryczewski – zastępca głowy Państwowej 

Administracji Wojskowej Rejonu Obuchowskiego (przewodni-

czący delegacji), Daria Żawryda – Przewodnicząca Komitetu 

Ekologicznego Rady Publicznej Kijowskiej Obwodowej 

Administracji Państwowej, Serhiij Kuzmenko – przedstawiciel 

biznesu rolniczego Rejonu Obuchowskiego.

Obecny był także Tomasza Morawski, zastępca dyrektora Ga-

binetu Starosty oraz dwóch tłumaczy.

Podczas wizyty goście mieli okazję zobaczyć miasto: Park 

Miejski, Urząd, Dworzec, Rynek oraz Bibliotekę z Izbą Muzeal-

ną oraz Kinem.
Łukasz Szał

Fot. A. Bilska

Fot. A. Bilska

Fot. A. Bilska
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Fot. E. Kaszowska

Pierwsza Gra Terenowa „Szwedzkie Okopy” przechodzi do historii

W sobotę 3 września w Sołectwie Trzek, na terenie lesistym, organizatorzy przy-

gotowali kilkanaście podstawowych wskazówek, przeszkód sprawnościowych 

czy zagadek o charakterze podchodów. Na 3 km trasy pojawiły się bardzo cieka-

we punkty o tematyce ziołowej, harcerskiej, ra-

towniczej-pierwsza pomoc, myśliwskiej, archeolo-

gicznej czy językowej. Podczas wykonywania za-

dań można było dowiedzieć się ciekawych infor-

macji oraz sprawdzić swoją wiedzę.

Po przejściu trasy na zmęczonych, ale zadowolo-

nych uczestników czekał ciepły posiłek (kiełbaski  

z ogniska, pajda z smalcem i grochówka) oraz 

pyszne domowe ciasta. Podczas wydarzenia dzie-

ci również mogły skorzystać z dodatkowych atrak-

cji: karuzeli, leśnych puzzli czy dojenia kozy, a na 

wystawie dorośli mieli okazję poczytać trochę cie-

kawostek historycznych o dawnym Trzeku czy 

grodzisku zwanym potocznie „Szwedzkie Okopy”. 

Wszyscy uczestnicy za aktywny udział otrzymali 

pakiety (woda, słodkie przekąski, jabłko), medal               

i dyplom pamiątkowy oraz gadżety promocyjne. Cieszymy się niezmiernie, że 

każdy wracał do domu z uśmiechem pytając o kolejną grę.

W tym momencie chcielibyśmy z całego serca bardzo bardzo podziękować 

wszystkim, którzy wsparli nasze wydarzenie i bardzo pomogli w organizacji tej 

wyjątkowej inicjatywy: MDP KOSTRZYN OSP, ATV Kostrzyn, Młodzieżowa Rada 

Miejska Gminy Kostrzyn, 10 Kostrzyńska Drużyna Harcerzy „Riposta”, Koło Ło-

wieckie nr 34 „Jeleń”, Pracownicy Urzędu Gminy 

Kostrzyn, SOK POL Prządak Małgorzata, Masarnia 

Kubacki Siekierki Wielkie, Wydział Powiatowy Kon-

serwator Zabytków, Izba Muzealna Gminy Ko-

strzyn, JMP S.A., BAJANKA, BAJDOCJA, Michał Tra-

skowski, Łukasz Traskowski, Mikołaj Stasinski, Mar-

cin Matuszewski, Łukasz Szał, Agnieszka Augu-

styn, Grzegorz Tobolski, Marcin Urbaniak, Józef 

Wincenciak, Janusz Listopad, Katarzyna Jakubow-

ska, Kazimierz Matysek, Małgorzata Filipiak, Julita 

Urbaniak, Grażyna Kubiak, Monika Janasik, Aldo-

na Cicha, Malgorzata Halt, Beata Knopkiewicz, Elż-

bieta Kuberacka, Halina Nowak, Anna Dretkiewicz, 

Przemysław Kaszowski, Agnieszka Piaskowska.

Z Wami powstało piękne i wyjątkowe wydarzenie. 

Dziękujemy wszystkim za pomoc i aktywny udział. Wasze uśmiechy ładują nasze 

baterie do nowych działań dla dużych i małych milusińskich! Do zobaczenia na 

kolejnym!
Ewelina Kaszowska

Święto Wojska Polskiego

15 sierpnia, w Święto Wojska Polskiego, władze samorządowe: 

Burmistrz Szymon Matysek, Zastępca Burmistrza Waldemar 

Biskupski, Sołtys Sannik Marzena Pietraszewska, Bogumił Wil-

czyński ze Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Poli-

tycznych oraz Regionalista Kazimierz Matysek zapalili znicze 

pod tablicą generała Ignacego Prądzyńskiego. Zebrani pod 

pomnikiem mogli również wysłuchać prelekcji przygotowa-

nej przez Kazimierza Matyska.

Generał Prądzyński jest najwyższym rangą żołnierzem wywo-

dzącym się z naszej gminy, był kwatermistrzem powstania li-

stopadowego, zwycięzcą spod Igań i budowniczym Kanału 

Augustowskiego.
UM Kostrzyn

Fot. E. Kaszowska

Fot. UM Kostrzyn
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Członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z  Ko-

strzyna i Gułtów uczestniczyli w biwaku profi laktycznym

Członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Kostrzyna 

i Gułtów uczestniczyli w biwaku profi laktycznym, który w tym 

roku odbył się w  ośrodku „Star-Dadaj” koło Barczewa w  woj. 

warmińsko-mazurskim.

Pobyt na biwaku upłynął bardzo pracowicie, ale także z  ele-

mentami rekreacji, które zapewniał ośrodek, a więc doskona-

lenie umiejętności pływania na krytym basenie, ćwiczenia na 

sali sportowej i  boisku, korzystanie z  kąpieliska na jeziorze 

i rozległych terenów trawiastych oraz wyprawy sprzętem pły-

wającym. Uczestnicy mieli możliwość poznać ciekawe zakątki 

Warmii i  Mazur takie jak Świętą Lipkę, Mrągowo, Mikołajki 

i  wypłynąć statkiem na jezioro Śniardwy, Bełdany i  Mikołaj-

skie. Zarówno organizatorzy, jak i kadra oraz uczestnicy biwa-

ku zgodnie potw ierdzili, że to bardzo dobre miejsce na takie 

spotkania.
Elżbieta Mielcarek

Młodzieżowi Radni na Zlocie Młodzieżowych Rad Wielko-

polski!

9 września w składzie młodzieżowych radnych: sekretarz Mile-

na Wąsik, Kornelia Łyszczarz, Makary Michalak, Michał Rosół 

udaliśmy się do Starej Łubianki na Zlot Młodzieżowych Rad 

Wielkopolski, który został zorganizowany przez Młodzieżowa 

Rada Gminy Szydłowo.

Wydarzenie było idealną okazją do bliższego poznania, a tak-

że wymiany pomysłów i doświadczeń. W wydarzeniu udział 

wzięło 16 młodzieżowych rad z całej Wielkopolski. 

Dzień był pełen atrakcji m.in. wzięliśmy udział w debatach. 

Makary Michalak podjął temat patriotyzmu, Milena Wąsik za-

jęła się tematem zielonej przyszłości, a Kornelia Łyszczarz i Mi-

chał Rosół zmierzyli się z pojęciem solidarnego obywatela. 

Następnie przyszedł czas na chwilę odpoczynku i rekreacji. 

Udaliśmy się z spływ kajakowy. Następnie na obiad, a całe 

przedsięwzięcie zakończył koncert Dawida Artysty i Antonie-

go Esca.

Mamy nadzieję, że był to pierwszy, ale nie ostatni tego typu 

wyjazd.
Milena Wąsik

83. rocznica wybuchu II wojny światowej

Tradycyjnie w samo południe na kostrzyńskim rynku uczczo-

no pamięć o wybuchu II wojny, która rozpoczęła się niemiecką 

inwazją na Polskę 1 września 1939 roku.

Pod Pomnikiem Walki i Męczeństwa delegacje: samorządu 

Gminy Kostrzyn w osobach Burmistrza Szymona Matyska 

wraz z Zastępcą Waldemarem Biskupskim, Biblioteki Publicz-

nej Miasta i Gminy Kostrzyn im. Kazimiery Iłłakowicznej i Izby 

Muzealnej Ziemi Kostrzyńskiej reprezentowanych przez Dy-

rektor Małgorzatę Kemnitz oraz Kustosza Izby Kazimierza Ma-

tyska, zarządu kostrzyńskiego koła Prawa i Sprawiedliwości 

złożyły pamiątkowe wiązanki kwiatów i zapaliły znicze. Nastą-

pił także symboliczny pokłon sztandaru Gminy Kostrzyn.
Agata Bilska

Fot. Ł. Szał

Fot. M. Wąsik

Fot. M. Lisiak
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Informacja

Gmina Kostrzyn planuje ubiegać się o środki 

na wymianę źródeł ciepła w mieszkaniach                  

w domach wielorodzinnych w ramach reali-

zacji programu Ciepłe Mieszkanie, realizowa-

nego przez Narodowy Fundusz Ochrony                 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. Warunki 

dofi nansowania przedstawiamy poniżej.

Dla kogo? Dla właścicieli mieszkań w budyn-

kach wielorodzinnych. Co obejmuje dofi nan-

sowanie? Zakup i montaż nowego kotła speł-

niającego wymagane normy. Demontaż sta-

rego kotła. Dodatkowo mogą być wykonane: 

demontaż, zakup i montaż starej instalacji               

co i/lub cwu, instalacji gazowej od przyłącza 

gazowego do kotła, zakup i montaż okien lub 

drzwi, zakup i montaż wentylacji mechanicz-

nej z odzyskiem ciepła, dokumentacja pro-

jektowa dotycząca powyższego zakresu. Jaka 

jest wysokość dofi nansowania i maksymalna 

kwota dotacji?

Część 1 – podstawowy poziom dofi nansowa-

nia – dla benefi cjentów o dochodzie rocznym 

nieprzekraczającym 120  000 zł. Do 30% po-

niesionych kosztów, nie więcej niż 15 000 zł 

na jeden lokal mieszkalny.

Część 2 – podwyższony poziom dofi nanso-

wania – dla benefi cjentów, których miesięcz-

ny dochód na jednego członka rodziny nie 

przekracza kwoty 1673 zł – w gospodarstwie 

wieloosobowym i 2342 zł – w gospodarstwie 

jednoosobowym. Do 60% poniesionych 

kosztów, nie więcej niż 25  000 zł na jeden              

lokal mieszkalny.

Część 3 – najwyższy poziom dofi nansowania 

– dla benefi cjentów, których miesięczny do-

chód na jednego członka rodziny nie przekra-

cza kwoty 900 zł – w gospodarstwie wielo-

osobowym i 1260 zł – w gospodarstwie jed-

noosobowym lub którzy mają ustalone pra-

wo do otrzymywania zasiłku stałego, okreso-

wego, rodzinnego, specjalnego zasiłku opie-

kuńczego. Do 90% poniesionych kosztów, nie 

więcej niż 37 500 zł na jeden lokal mieszkalny.

Właściciel lokalu mieszkalnego w budynku 

wielorodzinnym, który chciałby otrzymać do-

fi nansowanie, musi złożyć deklarację udziału 

w programie. Deklaracje dostępne są w Biu-

rze Podawczym Urzędu Miejskiego. Miejsce 

składania deklaracji – Biuro podawcze                      

w Urzędzie Miejskim w Kostrzynie, ul. Dwor-

cowa 5, w godzinach 900-1500 w poniedziałki 

oraz w godzinach 715-1515 od wtorku do                      

piątku. Informacja – Urząd Miejski, tel.                          

61 8178 565 w.14. Szczegóły dotyczące                   

Programu Ciepłe Mieszkanie znajdują się na 

stronie www.wfosgw.poznan.pl.

Graf. A. Gola
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Z obrad 
Rady

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

1 841 341,59 zł do kwoty 101 029 107,00 zł, dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 688 033,84 zł do kwo-

ty 99 019 434,82 zł, zwiększono wydatki budżetu o kwotę 1 841 341,59 zł do kwoty 130 085 717,88 zł, wy-

datki bieżące zwiększono o kwotę 1 158 141,59 zł do kwoty 97 357 768,76 zł, wydatki majątkowe zwięk-

szono o kwotę 683 200,00 zł – wydatki majątkowe po zmianie w kwocie 32 727 949,12 zł;

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kostrzyn na lata 2022-2041, zgodnie ze zmianami                       

w budżecie w 2022 roku, dokonano zmian w WPF;

- konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Wrzesińskiej w Kostrzynie, gm . Kostrzyn – Komisje Rady, 

większością głosów, w związku ze złożonymi przez Radnych uwagami do  projektu planu zaopiniowały 

negatywnie projekt planu miejscowego, wskazując na zagadnienia konieczne do ponownej analizy                             

i wprowadzenie zmian w projekcie planu. Stwierdzono konieczność zmian w projekcie planu i ponowienia 

procedury w niezbędnym zakresie, w odniesieniu do możliwości lokalizowania budynków mieszkalnych    

w granicy z działką sąsiednią, wysokości i intensywności zabudowy. Proponowane zmiany mają na celu 

podniesienie jakości przestrzeni i zapewnienie ochrony interesu prawnego mieszkańców przedmiotowe-

go terenu;

- przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy                    

Kostrzyn na lata 2021-2036” – uchwalono „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe dla Gminy Kostrzyn na lata 2021-2036”, projekt założeń do planu uzyskał pozytywną opi-

nię organów wymienionych w art. 19 ust. 5 ustawy prawo energetyczne, zgodnie z art. 19 ustawy Prawo 

Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku – „Wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt zało-

żeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”, który „(…) sporządza się dla 

obszaru gminy, co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje, co najmniej raz na 3 lata”;

- zmiany Uchwały Nr XLIV/373/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Kostrzyn – ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych in-

nych ustaw z dnia 12 maja 2022 roku wprowadziła nowelizację Karty Nauczyciela polegającą na wprowa-

dzeniu nowego stanowiska specjalisty – pedagoga specjalnego. Stanowisko to będzie funkcjonowało 

obok dotychczasowych tj. pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego oraz doradcy 

zawodowego, w uchwale ustalono tygodniową liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycz-

nych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo 

na ich rzecz w wymiarze 22 godzin;

- zmiany Uchwały Nr V/44/2019 z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miej-

skiej Gminy Kostrzyn i nadania jej statutu – w związku ze zmianą ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo-

rządzie gminnym, Rada Miejska Gminy Kostrzyn podjęła działania mające na celu dostosowanie uchwały 

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn i nadania jej statutu, w szczególności 

wprowadzenia zmiany w zakresie wyboru Opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn przez 

Radę Miejską Gminy Kostrzyn, dotychczas wybieranego Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kostrzyn, a także 

skreślenie artykułów mówiących o III klasach gimnazjów w roku szkolnym 2018/2019 oraz ustalenia liczby 

radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych, kierując się zasadą proporcjonalności licz-

by uczniów w poszczególnych szkołach do liczby wybieranych radnych;

- wyrażenia zgody na udzielenie pomocy rzeczowej dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem dla                   

Feodosijiwskej Rady Wiejskiej Rejonu Obuchowskiego Obwodu Kijowskiego, w związku z konfl iktem 

zbrojnym na terytorium Ukrainy – postanowiono udzielić pomocy rzeczowej dla powiatu poznańskiego               

w postaci przekazania pojazdu pożarniczego stanowiącego własność Gminy Kostrzyn – TATRA 815 PR-2 

POŻARNICZY. Przedstawiciele władz Feodosijiwskej Rady Wiejskiej Rejonu Obuchowskiego Obwodu                      

Kijowskiego podczas swojego pobytu na terenie Powiatu Poznańskiego zwrócili się z prośbą o pomoc                 

w pozyskaniu samochodu pożarniczego, który wykorzystywany będzie do gaszenia pożarów powstają-

cych w wyniku prowadzonych ostrzałów, spadania na teren rejonu odłamków zestrzeliwanych rakiet oraz 

miejscowych zagrożeń. Tym samym Rada Powiatu w Poznaniu, mając na względzie toczącą się na teryto-

rium Ukrainy wojnę oraz ogrom zniszczeń, zwróciła się z prośbą do Burmistrza Gminy Kostrzyn o udziele-

nie pomocy rzeczowej w postaci przekazania pojazdu pożarniczego TATRA stanowiącego własność Gminy 

Powiatowi Poznańskiemu. Samochód wraz z wyposażeniem zostanie przekazany dla obszaru Feodosijiw-

skej Rady Wiejskiej.

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

LIV sesja Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn odbyła się                                

5 września 2022 roku, radni podjęli uchwały w sprawie:
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OGŁOSZENIA DROBNE

- Okazja! Sprzedam nową, nieuży-

waną pralkę na gwarancji „Amika”. 

Tel. kontaktowy 695 739 614

- Szkółka Roślin w Kostrzynie 

przyjmie do pracy. Mile widziane 

doświadczenie w ogrodnictwie. 

Zainteresowanych proszę o kon-

takt tel. pod numerem  502 378 

538 lub o przesłanie CV oraz listu 

motywacyjnego na e-mail mwal-

czak@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 nauki, 

kierunek nie ma znaczenia. Zain-

teresowane osoby proszę  o prze-

syłanie CV oraz listu motywacyj-

nego na adres mwalczak@poczta.

onet.pl lub  o kontakt tel. pod nu-

merem  502 378 538 w celu umó-

wienia się na rozmowę kwalifi ka-

cyjną

- Sprzedam mieszkanie do remon-

tu (53,24 m2) w miejscowości Wik-

torowo - 2 pokoje, kuchnia, ła-

zienka, korytarz, skrytka; piwnica 

7,46 m2, boks gospodarczy                      

17,83 m2. Cena 2350 zł/m2. Kon-

takt 665 886 993
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Z teki regionalisty

Kazimierz Matysek
o historii

Od początku działania klub posługiwał się okrągłą pieczęcią                 

z sylwetką piłkarza kopiącego piłkę i napisem dookoła: Ko-

strzyński Klub Sportowy – r.z. 1922. Pojawienie się tego klubu 

wywarło swój wpływ na działające już inne organizacje. Jak 

zanotowano w kronice kostrzyńskiej drużyny harcerskiej „Ko-

ściuszko” – „We wrześniu następuje nagły zwrot w całej organi-

zacji, która dotąd rokowała dobrą przyszłość. Drużyna licząca 

teraz tylko 23 druhów zaczyna się chwiać i to wskutek założe-

nia Klubu Sportowego KKS. Nie widać już takiego zaangażo-

wanie wśród druhów. Wszyscy bowiem garną się do piłki noż-

nej.” W tym samym czasie ożywiło swą działalność kostrzyń-

skie gniazdo „Sokoła” pod kierownictwem Józefa Wadyńskie-

go, które dzięki wsparciu Koła Śpiewackiego zakupiło od rolni-

ka Stanisława Dybizbańskiego dwie parcele między ul. Po-

znańską i Piasta. Pobudowano na nich boisko sportowe (obec-

nie jest to Park Harcerza), na którym odbywać się mogły zawo-

dy lekkoatletyczne, pokazy gimnastyczne i mecze piłki nożnej. 

W 1925 roku utworzono oddział piłki nożnej „Sokoła”, który 

wkrótce przejął piłkarzy KKS. Na zachowanej z 1926 roku foto-

grafi i drużyny „Sokoła” Kostrzyn  widać piłkarzy pozujących 

zwyczajowo do zdjęć zgodnie z ustawieniem na boisku:                          

w pierwszym rzędzie bramkarz Bolesław Drzewiecki (w czap-

ce), dwaj obrońcy Bronisław Iwański i Czesław Ruta, w drugim 

rzędzie klęczą trzej pomocnicy Antoni Sikorski, Stanisław Ni-

zielski i Zbigniew Iwański, a w trzecim rzędzie stoją napastnicy 

Józef Ruta, Kazimierz Drzewiecki, Gorączniak, Józef Pawłow-

ski, Ignacy Woźny.

W roku 1926 drużyna piłkarzy „Sokoła” Kostrzyn zmierzyła się 

na własnym boisku z „Sokołem” Stęszew, odno-

sząc zwycięstwo w stosunku 3:1. Kiedy w 1927 

roku powołano w Poznaniu ligę okręgową piłki 

nożnej wśród jej założycieli, obok „Warty” Poznań, 

„HCP” oraz „Admiry” z Poznania i „Jutrzenki” z Sza-

motuł znalazł się „Sokół” Kostrzyn. 21 września 

1930 roku odbyła się w Kostrzynie uroczystość 

poświęcenia nowo pobudowanej sali sportowo-

-widowiskowej Sokolni (obecnie „Kostrzynianka”) 

wraz obchodem 5-lecia istnienia oddziału piłki 

nożnej. Z tej okazji odbyły się zawody piłkarskie, 

w których drużyna „Sokoła” Kostrzyn pokonała  

A-klasowy zespół „Sokoła” Leszno wynikiem 5:3.

W 1931 roku oddział piłki nożnej liczył 35 człon-

ków, z których 17 zgłoszono do rozgrywek                    

POZPN i okręgowych poznańskiego „Sokoła”. Naj-

więcej meczów rozegrali wówczas: Jakóbczyk, 

Woliński, Edmund Woźny oraz bracia Drzewieccy, bracia Iwań-

scy i bracia Rutowie. Działalność sportową przerwała II wojna 

światowa, w czasie której zginęło lub zostało zamordowanych 

ZE STULETNICH DZIEJÓW KOSTRZYŃSKIEGO KLUBU                               

SPORTOWEGO 1922 LECHIA KOSTRZYN

Po odzyskaniu przez Polskę w 1918 

roku niepodległości z początkiem lat 

dwudziestych minionego wieku – obok 

gimnastyki uprawianej w Towarzystwie 

Gimnastycznym „Sokół” – największą 

popularnością w Kostrzynie cieszyła się 

piłka nożna. Podobnie jak w Poznaniu 

czy Swarzędzu, kopano piłę nożną 

wszędzie: na podwórkach, skwerach, 

ulicach i opłotkach oraz na okolicznych 

łąkach. W 1922 roku grono entuzjastów 

piłkarstwa założyło własny „Kostrzyński 

Klub Sportowy”. Sekcja piłki nożnej 

tego klubu powstała dzięki bliskim 

kontaktom ze swarzędzką „Unią”, a jed-

nym z jej głównych założycieli był Kazi-

mierz Drzewiecki, wszechstronny spor-

towiec i zdolny organizator.

Uroczystość otwarcia stadionu
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Fot. Archiwum Izby Muzealnej

14 sportowców kostrzyńskich. Mimo zakazu okupantów nie-

mieckich garstka odważnych ośmielała się grać w piłkę nożną 

pod pretekstem kąpieli nad stawem w Wiktorowie. W pierw-

szych latach po wyzwoleniu piłkarze KS Kostrzyn rozgrywali 

towarzyskie spotkania na boisku przy ul. Poznańskiej z żołnie-

rzami miejscowej Jednostki Wojskowej, a z czasem z zespoła-

mi z Poznania, Środy i Pobiedzisk pod nazwą Reprezentacja 

Kostrzyna. 

W 1949 roku powstał Klub Sportowy „Gwardia”, którego dzia-

łalność szybko się skończyła. Na nowe tory wkroczył sport                  

w Kostrzynie, z chwilą założenia przez grono działaczy na cze-

le z Marianem Forszpaniakiem 9 sierpnia 1950 roku Ludowego 

Zespołu Sportowego. Piłkarze LZS w 1951 roku zdobyli mi-

strzostwo powiatu średzkiego, a w latach następnych stano-

wili trzon reprezentacji zrzeszenia wojewódzkiego LZS. Wiel-

kim wydarzeniem dla Kostrzyna było zbudowanie w naszym 

mieście stadionu sportowego, który uroczyście otwarto we 

wrześniu 1956 roku na osiedlu przy ul. Sportowej. Oprócz bo-

iska do piłki nożnej czynna była bieżnia lekkoatletyczna, bo-

isko do koszykówki i siatkówki oraz trybuna i budynek klubo-

wy. Wiosną 1957 roku utworzono w Kostrzynie Ludowy Klub 

Sportowy „Sokół” który 30 lipca został przemieniony na Ludo-

wy Klub Sportowy „Lechia”, otrzymując osobowość prawną                     

i własny emblemat. Piłkarze nasi szybko awansowali z klasy B 

do klasy A w latach 1956-1959 pod wodzą trenera Tadeusza 

Kołtuniaka. Od 1956 roku rozgrywali spotkania na nowo                   

pobudowanym stadionie miejskim. Na fotografi i piłkarze             

KKS przed zwycięskim meczem z Polonią Środa 22 kwietnia 

1957 roku – w pierwszym rzędzie przyklękli: Zygmunt Piekuta 

(bramkarz) oraz obrońcy: Jan Owczarzak i Kazimierz Siwik,                 

w drugim stoją od lewej Stanisław Twardowski, Stanisław Ko-

walak, Alfred Żok, Tadeusz Stanicki, Józef Kokosza, Bernard 

Maliński, Julian Szkudlarek i Kazimierz Korzep. W 1958 i 1959 

roku piłkarze LKS zajmowali 7. miejsce w klasie A POZPN.                    

W sezonie 1978/1979 po raz pierwszy w historii awansowali 

do klasy wojewódzkiej po wodzem trenera Wacława Tomcza-

ka. Podczas walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego 

26 lutego 1993 roku podjęto uchwałę o zmianie statutu i na-

zwy  z Ludowy Klub Sportowy Lechia na „ Kostrzyński Klub 

Sportowy 1922 Lechia Kostrzyn”, nawiązując w ten sposób do 

tradycji pierwszego na ziemiach polskich klubu piłkarskiego, 

jakim była powstała w 1903 roku Lechia Lwów. Dzięki dacie 

1922 podkreślono jednocześnie związek z tradycją piłkarską 

naszego miasta.

W sezonie sportowym 1994/1995 piłkarze Lechii Kostrzyn 

awansowali do IV ligi rozgrywek wojewódzkich, co było naj-

większym sukcesem piłkarstwa kostrzyńskiego. Trenerem na-

szej drużyny był wówczas b. reprezentant Polski Piotr Mowlik. 

Kostrzyńscy piłkarze utrzymywali też kontakty z piłkarzami 

Niemiec, Holandii i Włoch.

Kontynuatorem swych dzielnych poprzedników jest obecna 

drużyna piłkarzy KKS 1922 Lechia Kostrzyn, świętująca w 2022 

roku stulecie powstania swojego klubu.

***

Jako ciekawostkę należy podać, że w długoletniej działalności 

klubu funkcjonowały różne sekcje: sceniczna, bokserska, mo-

torowa, kolarska, podnoszenia ciężarów oraz szachowa. 

W latach 1959-1977 LKS Lechia organizował co roku biegi 

przełajowe o puchar 700-lecia miasta Kostrzyna, które przez 

szereg lat były jednocześnie mistrzostwami województwa 

zrzeszenia sportowego LZS. W zawodach brało udział od 350 

do 500 osób.

Od lewej strony stoją: Czesław Narożny, Kazimierz Tom-

czak, Jan Hoppe, Bernard Maliński, Aleksander Wojcie-

chowski, Józef Graczyk, Zenon Ławicki, Władysław Tur-

kiewicz. W dolnym rzędzie Stanisław Kowalski, Józef 

Kasprzak, Wacław Miklaszewski

W pierwszym rzędzie bramkarz Bolesław Drzewiecki                

w(w czapce), dwaj obrońcy Bronisław Iwański i Czesław 

Ruta, w drugim rzędzie klęczą trzej pomocnicy Antoni 

Sikorski, Stanisław Nizielski i Zbigniew Iwański, a w trze-

cim rzędzie stoją napastnicy Józef Ruta, Kazimierz Drze-

wiecki, Gorączniak, Józef Pawłowski, Ignacy Woźny

Piłkarze KKS przed zwycięskim meczem z Polonią Środa 

22 kwietnia 1957 roku – w pierwszym rzędzie przyklękli: 

Zygmunt Piekuta (bramkarz) oraz obrońcy: Jan Owcza-

rzak i Kazimierz Siwik, w drugim stoją od lewej Stanisław 

Twardowski, Stanisław Kowalak, Alfred Żok, Tadeusz Sta-

nicki, Józef Kokosza, Bernard Maliński, Julian Szkudlarek 

i Kazimierz Korzep
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Ekoporadnik
Gdzie to wyrzucić? Część IV

Wrześniowy „Ekoporadnik” kończy cykl artykułów o prawidłowej segregacji śmie-

ci. Okazuje się, że prawidłowa segregacja śmieci nie taka straszna, jak ją malują.               

W czwartej i zarazem ostatniej części serii „Gdzie to wyrzucić?” przyjrzymy się od-

padom, które towarzyszą nam na co dzień, a które z racji swoich rozmiarów bądź 

materiału, z którego są wykonane, potrafi ą wprawić w niemałe zakłopotanie. 

Maszynka do golenia

Przedmiot mały i zazwyczaj plastikowy, więc wydawałoby się, że jego miejsce jest 

w żółtym worku na tworzywa sztuczne – nic bardziej mylnego. Właśnie z racji 

tego, że maszynki są małe i często wykonane z kilku rodzajów plastiku nie zostaną 

poddane procesowi recyklingu. Ich miejsce jest więc w koszu na odpady zmiesza-

ne. Aby zminimalizować produkcję tego typu odpadów, warto przyjrzeć się opcji 

zakupu wielorazowej maszynki z wymiennymi wkładami.

Szczoteczka do zębów

Kwestia szczoteczek do zębów wygląda identycznie jak w przypadku maszynek do 

golenia. Niezależnie od tego, czy nasza szczoteczka jest wykonana z plastiku, czy 

jest bambusowa, należy wyrzucić ją do pojemnika na odpady zmieszane. Wyjątek 

stanowią szczoteczki elektryczne, które traktujemy jak elektrośmieci i których nie 

możemy wyrzucić do żadnego z pojemników. W poprzednim wydaniu „Ekoporad-

nika” omówiłam trzy możliwości pozbycia się odpadów elektronicznych. Zaintere-

sowanych odsyłam do sierpniowego numeru  „Kostrzyńskiego ABC”.

Meble

Dywany, sofy, komody, stoły czy krzesła to tzw. odpady wielkogabarytowe. Z uwa-

gi na duży rozmiar, a także materiały, z których są wykonane, nie nadają się do 

umieszczenia w tradycyjnych pojemnikach na odpady. Wymienionych przedmio-

tów możemy pozbyć się na dwa sposoby: oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych (PSZOK) lub wystawić przed budynkiem mieszkalnym              

w czasie odbioru odpadów wielkogabarytowych. Niestety w aktualnym harmo-

nogramie wywozów nie ma informacji o planowanej zbiórce. Miejmy nadzieję, że 

odbiór odpadów wystawkowych w tym roku również zostanie zorganizowany. 

Jeśli robimy generalne porządki, warto rozważyć zamówienie specjalnego konte-

nera, jednak usługa ta realizowana jest odpłatnie. Pamiętajmy, że odpowiedzialne 

pozbywanie się problematycznych odpadów to kluczowy element dbania o na-

sze najbliższe otoczenie.

Zużyty olej i butelki po nim

Olej to niezbyt wdzięczny odpad, który wytwarzamy niemal codziennie. Najważ-

niejsze, aby oleju spożywczego nie wylewać do kanalizacji. Średnio zatłuszczone 

naczynia można wytrzeć ręcznikiem papierowym, który następnie powinien                  

trafi ć do odpadów zmieszanych. Większe ilości najlepiej zlewać do dużego szkla-

nego słoika i po napełnieniu oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-

munalnych. Jednocześnie puste plastikowe butelki po oleju spożywczym najle-

piej zgnieść i wyrzucić do żółtego worka na tworzywa sztuczne. Mimo zatłuszcze-

nia taka butelka zostanie najprawdopodobniej przekazana na produkcję paliwa 

alternatywnego, dzięki czemu nie trafi  na wysypisko śmieci. Inaczej sprawa                      

wygląda z olejem samochodowym. Taki odpad bezwzględnie należy oddać                     

do PSZOK-u.

Podsumowanie

Na zakończenie tej serii chciałabym podkreślić, że segregacja odpadów wcale nie 

musi być żmudnym i skomplikowanym procesem. Na dobrą sprawę potrzeba 

odrobiny miejsca w domu na umieszczenie osobnych pojemników i zdrowego 

rozsądek. Warto też pamiętać, że błędy popełnia każdy. Najważniejsze jednak, aby 

umieć się na nich uczyć. Mam nadzieję, że ta seria „Ekoporadnika” pozwoliła roz-

wiązać segregacyjne wątpliwości i sprawi, że odpowiedzialne zarządzanie odpa-

dami w gospodarstwie domowym stanie się choć odrobinę prostsze. Zaintereso-

wanych zapraszam do nadrobienia zaległości w tej serii, bo w kolejnym miesiącu 

czeka na Państwa małe wyzwanie. Do następnego czytania!
Ewelina Bulewicz
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Czar PRL-u

Fot. SP nr 1 w Kostrzynie

Sobotni czyn społeczny został podjęty z okazji 60-lecia Szkoły 

Podstawowej nr 1 im. Ewarysta Estkowskiego w Kostrzynie. 

Głównym frontem robót było zorganizowanie rajdu rowero-

wego, który ruszył ze szkolnego boiska do wigwamu w Drzą-

zgowie. Po godzinie pierwsi uczestnicy zjawili się na leśnej 

polanie, by tam zobaczyć… samego Ewarysta Estkowskiego, 

czyli Piotra Smolińskiego ucharakteryzowanego na patrona. 

Trudu przygotowania rowerowej wyprawy podjęła się kadra 

pedagogiczna naszej szacownej jubilatki. Na strudzonych cy-

klistów czekało 11 nauczycielek wystylizowanych na uczenni-

ce, ubranych w stylonowe białe bluzki i granatowe spódniczki 

wyprodukowane przez łódzkie włókniarki. Nad bezpieczeń-

stwem uczestników rajdu czuwali miejscowi policjanci i stra-

żacy oraz kierowcy quadów.

Grono pedagogiczne zapewniło przybyłym do Drzązgowa 

szereg atrakcji. Na każdego czekała pyszna grochówka przy-

gotowana przez panie kucharki. Można było również skonsu-

mować kiełbaskę usmażoną w ognisku. Zajadając się słodko-

ściami przygotowanymi przez rodziców, uczestnicy rajdu 

wspominali szkolne lata. Najmłodsi uczestnicy wyprawy brali 

udział w grach i zabawach przygotowanych przez szkolnych 

aktywistów, natomiast ich rodzice i opiekunowie mogli wziąć 

udział w konkursie wiedzy o kostrzyńskiej jedynce.

Nawet kapryśna wrześniowa pogoda pozwoliła oświetlić                    

w słońcu barwne dekoracje. Organizatorom udało się odtwo-

rzyć klimat lat sześćdziesiątych, czyli czasów powstania szkoły, 

a uczestnikom rajdu zapewnić udaną zabawę. Akcja przygoto-

wana przez Szkołę Podstawową nr 1 pokazuje, że dobrze zor-

ganizowanym czynem społecznym można osiągnąć widoczne 

wyniki.

Dziękujemy sponsorom: Sklep Polski u Dziadka Teresa Dybi-

zbańska, Cukiernia Rubiś, Cukiernia Pielak, Piekarnia Bogien-

ka, Warzywniak u Marysi – Maria Przybylska, Pro-Instal Michał 

Grzeszczak, zakład fotografi czny Jarosław Wicher, Sklep Jana, 

Agnieszka i Tomasz Włodarczak, ATV Kostrzyn za prowadzenie 

grup, Policja, Barbara Bochyńska, Wędliniarstwo Sebastian Do-

brasz, Dariusz Adamski, Marcin Matuszewski, Straż Pożarna, 

Urząd Miasta i Gminy Kostrzyn, Mariusz, Aneta Wilczewscy, 

Hanna Andrzejewska. Zabezpieczenie rajdu odbywało się 

przez Ratownika Kwalifi kowanej Pierwszej Pomocy Rafała Ko-

walczyka.
Elżbieta  Włodarska

czyli jak uczczono sześćdziesięciolecie 

Szkoły Podstawowej nr 1 w Kostrzynie

26 sierpnia odbył się trzeci w tym roku pobór krwi. Zarejestrowało się 37 osób, krew oddało                         

28 osób. Najstarsza osoba oddająca krew miała 62 lata, najmłodsza 19 lat. W sumie pozyskano: 

12,200ml krwi.

Kolejny pobór krwi który odbędzie się 25 listopada. Zapraszamy!

Fot. SP nr 1 w Kostrzynie
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Rozmowa
na stronie

Ewelina Bulewicz: Jak zaczęła się Pani historia z Zespołem 

Pieśni i Tańca „Siekieracy”?

Katarzyna Nowicka-Rynkiewicz: Dosyć przewrotnie. Mój ko-

lega, znając moją fascynację folklorem, przesłał mi ogłoszenie 

o naborze na stanowisko instruktora w zespole ludowym. Pod 

informacją o naborze zgłosiło się kilkanaście osób! Widząc na-

zwiska doświadczonych kandydatów, w tym moich znajo-

mych, którzy również chcieli ubiegać się o tę posadę, zwątpi-

łam w swoje szanse. Wysłałam swoje zgłoszenie i czekałam na 

odpowiedź. Po kilku dniach zadzwonił telefon i pojechałam 

do Kos trzyna na rozmowę kwalifi kacyjną. Przedstawiłam swo-

ją wizję zespołu i czekałam na odzew od dyrekcji. Po kilku lub 

nawet kilkunastu dniach, kiedy powoli zażegnałam swoje 

szanse, dostałam telefon, w którym Dyrektor między słowami 

potwierdziła, że od tej pory będę przewodniczyć „Siekiera-

kom”! W mojej głowie mieszały się uczucia ekscytacji i jedno-

czesnej odpowiedzialności. Choć wiedziałam, że mam zarów-

no pasję, wiedzę, jak i doświadczenie w zakresie folkloru i ze-

społów pieśni i tańca, zdawałam sobie sprawę, że dla „Siekiera-

ków” zmiana instruktora będzie ogromnym wyzwaniem. 

Myślę, że choć ten wzajemny strach początkowo był uzasad-

niony, teraz staliśmy się po prostu przyjaciółmi. Moim celem 

było zjednoczenie zespołu jako ludzi, którzy będą lubili spę-

dzać ze sobą czas nie tylko na próbach, lecz także na co dzień. 

A o tym, że „Siekieracy” są mi naprawdę bliscy, świadczy                           

z pewnością fakt, że rok temu byli moim gośćmi podczas cere-

monii ślubnej i wesela.

EB: Kto tworzy „Siekieraków”?

KN-R: Przede wszystkim ludzie z pasją! W zespole są osoby, 

których doświadczenie w tańcu ludowym jest dłuższe niż mój 

obecny wiek… Ale też tancerze, którzy dopiero rozpoczynają 

swoją przygodę z folklorem! Nie przeszkadza to w tym, aby ta 

wielopokoleniowa tradycja spotkała się z nowym, świeżym 

spojrzeniem na folklor. Ważny jest wzajemny dialog pokoleń, 

które mogą przekazywać między sobą swoje doświadczenie. 

W zespole nie brakuje osób, których folklor jest życiową pasją, 

jak i tych, dla których jest pasją po godzinach. W naszych krę-

gach są zarówno nauczyciele, rolnicy, przedstawiciele nauk 

medycznych, czy sztuk artystycznych. Niegdyś szeregi zespołu 

zasilali głównie mieszkańcy wsi Siekierki Wielkie, a teraz trosz-

kę to się zmieniło i dojeżdżają do nas pasjonaci z powiatu po-

znańskiego! W zespole mamy osoby zarówno z Poznania, Swa-

rzędza, Paczkowa, Siekierek, jak i oczywiście Kostrzyna. Wspól-

nym mianownikiem dla wszystkich „Siekieraków” jest więc: 

chęć kontynuowania tradycji regionalnych, długoletnie przy-

jaźnie, folkowa pasja!

EB: Jakich tańców można nauczyć się podczas prób? 

KN-R: Choć w swoim repertuarze posiadamy suity taneczne                 

z kilku regionów etnografi cznych Polski, najbliższa jest nam 

Wielkopolska. W ostatnim czasie w sposób szczególny skupia-

my się na tańcach z okolic Siekierek Wielkich i Kostrzyna.                     

W maju mieliśmy okazję uczestniczyć w warsztatach z Panem 

etnochoreografem Piotrem Kulką, który zapoznał nas z trady-

cjami naszego mikroregionu. Niektóre z tych tańców zostały 

zanotowane przez Oskara Kolberga w XIX wieku! Muszę przy-

Z Katarzyną Nowicką-Rynkiewicz – kierowniczką arty-

styczną ZPiT „Siekieracy”, etnolożką, teoretyczką muzyki, 

publicystką oraz stypendystką Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego w dziedzinie kultury – rozmawiała Eweli-

na Bulewicz z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ko-

strzynie. 

Fot. O. Szygulska

Fot. Archiwum

K. Nowicka-Rynkiewicz
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znać, że choć jestem rodowitą Kujawianką, zauroczyłam się                

w tradycjach wielkopolskich, które są tak różnorodne. Podczas 

zajęć znajdujemy też czas na inne mikroregiony Wielkopolski. 

Aktualnie planujemy rozszerzyć suitę tańców szamotulskich. 

W repertuarze mamy też barwną suitę tańców lubelskich z na-

szym popisowym Jaworem.

Choć na próbach poznajemy zarówno tańce narodowe, jak                  

i tańce tradycyjne, każdy znajdzie coś dla siebie. W repertuarze 

posiadamy zarówno tańce spokojniejsze, jak i chodzone, czy 

walcerki, ale też skoczne polki. A już niedługo zaczniemy zaj-

mować się najbardziej transowym i zamaszystym tańcem, czy-

li oberkiem! 

EB: Dlaczego warto dołączyć do zespołu?

KN-R: Aby aktywnie spędzać czas, wśród ludzi, którzy pomi-

mo licznych obowiązków dnia codziennego, dzielą się ze sobą 

czasem, uśmiechem i pasją! Na każdej próbie przygrywa nam 

na żywo kapela w tradycyjnym wielkopolskim składzie, co 

również można uznać za niebywały atut! Prowadzimy nabór 

ciągły i chętnie przyjmiemy nowe osoby, które oprócz odrobi-

ny poczucia rytmu są otwarte na nowe doznania i przeżycia 

związane z folklorem. Nieustannie powtarzam moim tance-

rzom, że folklor i tradycja to nie tyle idealnie zapamiętane kro-

ki i choreografi e, lecz przede wszystkim błysk w oku i radość                   

z tego co robią na scenie. W tym przypadku musimy od razu 

odróżnić mityzowaną przaśność folkloru i przenieść ją na 

grunt niecodziennej pasji osób, którym folklor wciąż w duszy 

gra! 

EB: Serdecznie dziękuję za rozmowę. Wszystkich zaintereso-

wanych zapraszam do zapisów na tegoroczne zajęcia, a także 

do śledzenia profi lu Zespołu Pieśni i Tańca „Siekieracy”.

Fot. Archiwum

K. Nowicka-Rynkiewicz
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Dobra książka 
biblioteka poleca i zaprasza

Co nam w duszy gra?

Piotr Chmieliński, Rowerem po Amazonce: Bracia Dawid Andres i Hubert Kisiński w podróży po naj-

większej rzece świata, Wydawnictwo Agora.

Historia niezwykłej wyprawy dwóch braci, którzy przemierzyli największą rzekę świata na… rowerach. 

Wydawała się niemożliwym do zrealizowania szaleństwem, a okazała wspaniałą przygodą i cenną ży-

ciową lekcją. Dla jednego była spełnieniem marzeń, dla drugiego – ostatnią szansą na ocalenie. Opo-

wieść o przeżyciach braci, poznawaniu rzeki i ludzi snuje Piotr Chmieliński, pierwszy na świecie czło-

wiek, który trzydzieści lat wcześniej przepłynął kajakiem Amazonkę.

Jagoda Wochlik, Tajemnica z przeszłości, Wydawnictwo Filia.

Karolina i Malwina dowiadują się, że zmarł ich dziadek, który je wychował. Pozostawił im w spadku 

starą leśniczówkę i prośbę, by znajdujące się w domu listy przekazały pewnej nieznanej im kobiecie. 

Gdy zaczynają sprzątać leśniczówkę, odkrywają, o jak wielu rzeczach nie miały pojęcia. Odnajdują listy 

młodego marynarza Antka, które zabiorą je w podróż w przeszłość. A wszystko na tle pięknego wybrze-

ża, Kołobrzegu, Helu i niewielkiego miasteczka Gniew.

Martin Widmark, Zwyczajna wieś z rodziną Janssonów, Wydawnictwo Mamania.

Codzienne życie w tej szalonej rodzinie nie jest proste (chociaż bywa zabawne), co dopiero, kiedy wszy-

scy przenoszą się na wieś! Stary wujek Emil potrzebuje pomocy w opiece nad swoim gospodarstwem  

w Vimmerby, a rodziny Janssonów i Yolmazów oczywiście pędzą na ratunek. Jest tylko jeden mały pro-

blem: w obu rodzinach dzieci i dorośli zamienili się rolami, a rodzice są w gorszym humorze niż kiedy-

kolwiek. Wkrótce w gospodarstwie zapanuje prawdziwy chaos… (wiek 6+).

Odpowiedzi na to pytanie po raz kolejny próbował odpowiedzieć Przegląd Piosenki 

Biesiadnej, który organizowany jest właśnie pod nazwą  „Co nam w duszy gra”. Tego-

roczna, XIV edycja, odbyła się 20 sierpnia na placu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kul-

tury w Kostrzynie. Już od godziny 1300 kostrzyńskie powietrze wypełniły biesiadne nuty, 

wprawiające publiczność obecną na miejscu w radosny nastrój. Tego popołudnia wy-

stąpiło dziesięć grup: Zespół „Kleszczewianie”  z Kleszczewa, Zespół 

Regionalny „Olszyna” z Swarzędza, Zespół Śpiewaczy „Razem Raź-

niej” z Święciechowy, Grupa Wokalna „Retro” z Borku Wielkopolskie-

go, Zespół „Babie Lato” z Żerkowa, Zespół „Złoty Liść” z Trzemeszna, 

Klub Seniora „Odrodzenie” z Słupcy, Zespół „Dębowy Liść” z Suche-

go Lasu, Zespół „Modrzanki” z Stęszewa, a także znany wszystkim 

kostrzyniakom Zespół Śpiewaczy „Złota Jesień” z Kostrzyna. Zróżni-

cowany repertuar tak wielu grup połączyła miłość do melodii, śpie-

wu i dzielenia się swoją pasją muzyczną z innymi. Widownia wypeł-

niła zarówno przygotowane miejsce przed sceną, jak i ławeczki                 

w chłodnym cieniu pobliskiego parku. Jak to przy biesiadzie, nie 

zabrakło także spontanicznych tańców oraz niespodzianek mu-

zycznych.

Po zaprezentowaniu swojego repertuaru śpiewacy oddali deski 

sceny Męskiej grupie wokalnej „JanBoys”, która także bawiła pu-

bliczność i zachęcała do wspólnej zabawy. Organizatorzy zaplanowali także jeszcze je-

den punkt programu: występ Haliny Jaksy i Antoniego Kuny, którzy opowiadali min.                 

o swoich wspomnieniach z  popularnego show „Sanatorium Miłości”.

Wszystkich amatorów piosenki biesiadnej zapraszamy oczywiście za rok!

N.M.

       Fot. MGOK
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Wieści 
z biblioteki

Fot. M. Kemnitz

Narodowe Czytanie 

W tym roku Narodowe Czytanie z Biblioteką Pu-

bliczną miało charakter literacko-muzyczny. De-

cyzją Prezydenta RP czytaliśmy Ballady i Romanse 

Adama Mickiewicza – rok 2022 to 200. rocznica 

wydania zbioru utworów, który uznawany jest za 

początek romantyzmu w Polsce.

Biblioteka Publiczna zaprosiła wszystkich do par-

ku przy Pałacu Bnińskich w Gułtowach. Tam,                         

w otoczeniu malowniczej przyrody, młodzież ze 

Szkoły Podstawowej w Gułtowach miała możli-

wość wysłuchania fragmentów ballad Lilije, Ro-

mantyczność, Świtezianka, Rybka i Powrót Taty. 

Wśród gości, którzy wzięli w tym roku udział                       

w Narodowym Czytaniu w naszej gminie, znaleźli 

się: Beata Knopkiewicz, Radna Rady Miejskiej 

Gminy Kostrzyn wraz z mężem Pawłem, Paulina 

Bankiewicz, Kierownik Wydziału Oświaty, Promo-

cji i Sportu,  Teresa Pokrop, emerytowany pracow-

nik fi lii Biblioteki Publicznej w Gułtowach, Bogu-

miła Kubacka, przedstawicielka Kostrzyńskiego 

Uniwersytetu Każdego Wieku, Irena Guzińska, bi-

bliotekarka, która aktualnie prowadzi fi lię biblio-

teczną w Gułtowach.

Muzyczna odsłona Narodowego Czytania miała 

miejsce kilka dni później, 7 września, w czytelni 

biblioteki w Kostrzynie. Wystąpił Kuba Michalski, 

muzyk, wokalista, gitarzysta, który skomponował 

kilkanaście utworów do wierszy Mickiewicza, 

Asnyka i Norwida. Z ogromną przyjemnością 

można było wysłuchać wierszy, dzięki którym to-

warzystwo melodii nadało zupełnie nowy wyraz. 

Ciemność dnia, światła nocy

Pod taką nazwą odbyła się lekcja astronomii o po-

szukiwaniach zorzy polarnej i zaćmieniach słońca. 

Krótko mówiąc do Kostrzyna przyjechał Karol 

Wójcicki, znany z ekranów telewizyjnych, pasjo-

nat nieba i gwiazd, podróżnik, fotograf. Opowie-

dział o swoich wyprawach w najdalsze zakątki 

świata, o swojej pasji, jaką jest astronomia, a także 

ciekawe anegdoty z podróży. Wspaniałe spotka-

nie, pełne ciekawostek, informacji niby na pozór 

oczywistych, ale zaskakujących.

Biblioteka Publiczna

Biblioteka Publiczna

Fot. Biblioteka Publiczna

Fot. Biblioteka Publiczna

Fot. Biblioteka Publiczna
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Dzień dobry, Kostrzyn! Jeszcze w mojej głowie; „Dzień dobry, Sopot! Jak się 

macie?” Sopocki festiwal kończy w tym roku 61 lat. Mało kto wie, że jego pomy-

słodawcą był Władysław Spilmann. Przez prawie trzy lata miejscem festiwalu 

była hala Stoczni Gdańskiej, a następnie przeniesiony został do Opery Leśnej. 

Jednym z prezenterów festiwalu był niezapomniany Lucjan Kydryński ze swo-

im słynnym „r”. Mistrz konferansjerki i ciętej puenty. To on powiedział kiedyś: 

„Majątek małżeństwa składa się z tego, co mężowi udało się zaoszczędzić                           

i z tego, co żonie nie udało się wydać”. A że my, kobiety, mamy nieograniczoną 

wyobraźnię, więc coś w tym jest.

W 1979 roku, kiedy cenzura wciąż ingerowała we wszystkie sfery życia publicz-

nego, szerokim echem odbił się występ zespołu Boney M, który wykonał zaka-

zaną piosenkę „Rasputin” (według władz atakowała ZSRR). Po tej wpadce TVP 

przestała na jakiś czas transmitować na żywo sopocki festiwal.

I tak z muzyką w tle, dawnych wspomnień czar naszedł mnie. Festiwal się skoń-

czył, a my mieliśmy swoje „Niebo z moich stron”. Ulice, po których biegaliśmy 

boso po ulewnym deszczu, łąka w miejscu, w którym teraz biegnie nasza „92” 

była najpiękniejszym miejscem do plażowania. Mieliśmy swoje Karaiby z kijan-

kami i kaczeńcami. „Jolka, Jolka pamiętasz?”. I Wy Ewki, Doroty, Arlety z mojej 

ulicy? Pamiętacie smak lodów w bramie obok kawiarni „Mocca”? A smak plac-

ka, który zanosiło się do piekarni? Mijałyśmy się niosąc blachy przykryte wy-

krochmalonym ręcznikiem, a w drodze powrotnej skubałyśmy wypieczoną 

kruszonkę. I ten zapach domu, wypastowanej podłogi i placka drożdżowego. 

Wtedy zaczynał się weekend. I nie! Nie zasiadaliśmy przed szklanym ekranem, 

bo „telewizor, meble i mały fi at, to był marzeń szczyt”. Spotykaliśmy się, ale nie 

online. Była pompa, ważny punkt na mapie i harcówka, gdzie przy All by myself 

i Hotel California przeżywaliśmy pierwsze miłosne uniesienia. Wyprawy na 

„Szwedzkie Okopy”, wyjazdy na wykopki, parady przebierańców, buty wystane 

w długiej kolejce pod sklepem obuwniczym, pochody pierwszomajowe, spo-

tkania przy budce telefonicznej, w kinie, w bramie przy ul. Mickiewicza, w „Ko-

strzyniance”, gdzie w niedzielę grał „Format”. Rozmawialiśmy, ale nie przez ko-

mórki.

Nasza mała ojczyzna, nasze miasto, nasza młodość, nasz festiwal życia. Mijam 

miejsca pełne wspomnień i uśmiecham się do Ciebie.... Kostrzynie, bo „Lubię 

wracać w strony, które znam. Po wspomnienie zostawione tam, by się przej-

rzeć w nich, odnaleźć w nich...”.

Ada Niemier-Pokrop

***

Witajcie mieszkańcy grodu Kostrzyńskiego! Kochamy nasze miejsce na ziemi, 

lubimy tu być, żyć, rozwijać się i korzystać z wszelkich dostępnych dóbr. Lubi-

my też bawić się historią, dlatego wspominamy, często wracamy do przeszło-

ści, która powoduje uśmiech, niekiedy łezkę wzruszenia, a czasami budzi no-

stalgię.

Aby pasję wspomnień rozwijać i ubogacać lokalną historię sami musimy ją 

tworzyć i w niej uczestniczyć. Zamysłem Towarzystwa Miłośników Ziemi Ko-

strzyńskiej jest aktywnie działać wszędzie tam, gdzie coś dzieje się. Naszą 

obecnością chcemy nie tylko pokazywać czasy minione, ale z Wami drodzy 

mieszkańcy pragniemy tworzyć nową, wspólną historię, by za wiele lat zatrzy-

mać się i wspominać te miłe dawne czasy.

Dlatego już 8 października zapraszamy członków towarzystwa i mieszkańców 

gminy do wzięcia udziału w rajdzie rowerowym, którego jesteśmy współorga-

nizatorami. Zapraszamy serdecznie! Do zobaczenia na szlakach rowerowych                  

i pikniku w Drzązgowie!
Katarzyna Jakubowska

KRONIKA TOWARZYSTWA

MIŁOŚNIKÓW ZIEMI KOSTRZYŃSKIEJ

Spotkanie rodzin 26 pułku uła-

nów wielkopolskich im. Jana 

Karola Chodkiewicza

W niedzielę 21 sierpnia miało 

miejsce w Iwnie tradycyjne spo-

tkanie rodzin i sympatyków                         

26 pułku Ułanów Wielkopolskich          

i Nowogrodzkiej Brygady Kawale-

rii. Obchody rozpoczęły się od 

mszy św. w intencji poległych                  

w 1920 roku w wojnie polsko-bol-

szewickiej i zmarłych ułanów oraz 

ich rodzin w kościele parafi alnym 

w Iwnie połączone ze złożeniem 

kwiatów w kaplicy grobowej                     

whr. Mielżyńskich. Ofi cjalne po-

witanie rodzin i gości przez bur-

mistrza Gminy Kostrzyn Szymona 

Matyska miało miejsce o godz. 

1200 przed pałacem i tablicą twór-

cy i dowódcy pułku ppłk. Ignace-

go Mielżyńskiego, pod którą dele-

gacje złożyły kwiaty. Po wspólnej 

fotografi i uczestnicy wysłuchali 

marsza pułkowego, a  potem kon-

certu pieśni patriotycznych w wy-

konaniu Zespołu Śpiewaczego 

„Złota Jesień” z Kostrzyna. Na-

stępnie rodziny i goście na zapro-

szenie współgospodarzy uroczy-

stości Stadniny Koni Iwno poczę-

stowani zostali wojskową                        

grochówką. Chętni mogli też 

zwiedzić Stadninę Koni w Iwnie.

Kazimierz Matysek
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Kostrzyńskie
przysmaki

Smacznego!

N.M.

SPAGHETTI NAPOLI

makaron spaghetti

1 kg pomidorów mięsistych lub koktaj-

lowych

czosnek

oliwa z oliwek

bazylia

sól, pieprz

parmezan

Drobny cukier rozpuścić w 45 ml wody i zagotować do konsystencji 

syropu. Białka jaj oddzielić od żółtek, białka ubić na sztywną pianę 

(żółtka nie będą potrzebne). Syrop dodać stopniowo do białek, ciągle 

mieszając. Masa na ciasto powinna być sztywna. W drugiej misce cukier 

puder wymieszać z mąką, przesiać przez sito i dodać do ciasta. Wymie-

szać do gładkiej konsystencji. Podzielić na kilka części i każdą z nich 

zafarbować kolorowym barwnikiem spożywczym. Rękawem cukierni-

czym lub łyżką wyłożyć ciasto na blaszkę do pieczenia tak, by uzyskać 

małe połówki makaronika. Odłożyć blaszkę na 40-50 minut, po czym 

piec 15 minut w 150 stopniach. W międzyczasie śmietanę zagotować, 

rozpuścić w niej czekoladę, dodać ekstrakt. Masę odstawić do lekkiego 

ostygnięcia. Masło rozpuścić i gdy będzie ciepłe (nie gorące), dodać do 

masy. Całość wymieszać i ostawić do ostygnięcia. Masę rękawem cu-

kierniczym nakładać na połówkę makaronika i przykryć drugą częścią.

Pomidory umyć, sparzyć, obrać. Maka-

ron ugotować zgodnie z instrukcją na 

opakowaniu. Na patelni podgrzać 2-3 

łyżki oliwy, podsmażyć 2-3 ząbki czosn-

ku rozdrobnione w prasce. Dodać pomi-

dory i smażyć do uzyskania odpowied-

niej konsystencji sosu. Dodać bazylię, 

sól, pieprz do smaku, wymieszać i chwilę 

gotować. Jeśli sos jest zbyt gęsty, dodać 

odrobinę wody po gotowaniu makaro-

nu. Odcedzony makaron dodać do sosu 

na patelni i wymieszać z gorącym so-

sem. Podawać od razu. Opcjonalnie 

udekorować pomidorkami koktajlowy-

mi, parmezanem i świeżą bazylią.

MAKARONIKI

120 g cukru drobnego do wypieków

125 g cukru pudru

125 g mąki migdałowej

3 jajka

50 ml śmietanki 36%

15 g masła

150 g białej czekolady

kolorowe barwniki

ekstrakt waniliowy
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Strażackie
wydarzenia

Interwencje strażaków z Gminy Kostrzyn:

1 sierpnia – pomoc ratownikom medycznym w transporcie 

pacjenta do ambulansu.

2 sierpnia – usuwanie gniazda owadów błonkoskrzydłych 

przy elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Siekierkach 

Wielkich.

3 sierpnia – zabezpieczenie miejska wypadku drogowego                     

z udziałem motocyklisty i rowerzysty przy ul. Poznańskiej                      

w Kostrzynie.

4 sierpnia – sprawdzenie załączonego monitoringu przeciw-

pożarowego w budynku kościoła w Siekierkach Wielkich.

7 sierpnia – gaszenie pożaru sadzy w przewodzie komino-

wym w Gułtowach; gaszenie pożaru ścierniska oraz traw                        

w Strumianach; usuwanie gniazda owadów błonkoskrzydłych 

w Skałowie.

9 sierpnia – usuwanie gniazda owadów błonkoskrzydłych                  

na placu zabaw w Wiktorowie.

14 sierpnia – zabezpieczenie miejsca wypadku drogowego                  

z udziałem samochodu osobowego przy ul. Poznańskiej w Ko-

strzynie.

15 sierpnia – gaszenie pożaru domu jednorodzinnego na                

ul. Przemysława w Kostrzynie.

17 sierpnia – usuwanie pochylonego drzewa przy ul. Piasta               

w Kostrzynie.

18 sierpnia – usuwanie gniazda owadów błonkoskrzydłych 

przy Szkole Podstawowej w Iwnie.

19-20 sierpnia – druhny oraz druhowie brali udział w VIII edy-

cji warsztatów Rescue Days.PL. Warsztaty prowadzili między-

narodowi instruktorzy z grupy Weber Rescue. Strażacy z Ko-

strzyna doskonalili swoje umiejętności z ratownictwa tech-

nicznego.

20 sierpnia – usuwanie gniazda owadów błonkoskrzydłych     

w budynku mieszkalnym w Gwiazdowie; zabezpieczenie miej-

sca kolizji czterech samochodów osobowych na trasie S5 na 

wysokości Iwna.

21 sierpnia – usuwanie powalonych i uszkodzonych drzew na 

drodze z Iwna do Wiktorowa; usuwanie gniazda owadów 

błonkoskrzydłych oraz uszkodzonego drzewa na ul. Szkolnej 

w Iwnie.

23 sierpnia – neutralizacja plamy ropopochodnej na trasie 

DK92 w Paczkowie; usuwanie gniazda owadów błonkoskrzy-

dłych przy ul. Chopina w Kostrzynie.

24 sierpnia – natlenianie wody w zbiornikach wodnych w Iw-

nie; gaszenie skrzynki energetycznej na działce budowlanej 

przy ul. Prymasa Wyszyńskiego w Kostrzynie; neutralizacja 

plamy ropopochodnej na ul. Poznańskiej i DK92 w Kostrzynie.

26 sierpnia – sprawdzenie załączonego monitoringu prze-

ciwpożarowego przy ul. Polnej w Kostrzynie.

28 sierpnia – gaszenie pożaru traw i krzewów w Skałowie.

29 sierpnia – usuwanie gniazda owadów błonkoskrzydłych 

przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Kostrzynie.

Szanowni Państwo, w sezonie 

2022/2023 szczepienia przeciw gry-

pie w grupie wiekowej 18-65 lat nie 

będą fi nansowane przez państwo. 

Dlatego gorąco zachęcamy do sko-

rzystania z programu szczepień Me-

tropolii Poznań. Program daje możli-

wość bezpłatnego zaszczepienia się 

przeciw grypie wszystkim osobom            

w wieku 50-64 lat oraz osobom w wie-

ku 25-49 lat, które wykonują zawody 

wymagające kontaktu z ludźmi.

Szczepienie przeciw grypie to nie tyl-

ko gwarancja uniknięcia infekcji, ale 

również ochrona przed absencją za-

wodową, dlatego zachęcamy do sko-

rzystania ze szczepień grupowych, 

które wykonamy w Państwa miejscu 

pracy.

Aby zgłosić Państwa pracowników do 

szczepienia wystarczy skontaktować 

się z nami pod numerem 788 929 014 

i umówić termin przyjazdu ekipy me-

dycznej (ekipa medyczna może przy-

jechać w przypadku min. 30 zapisa-

nych osób).

Zamów szczepienie! Życzymy dużo 

zdrowia i do zobaczenia!

Metropolia Poznań

tel. 788 929 014
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Ci, których kochamy, nie umierają nigdy...

Z całego serca dziękujemy Wszystkim tym, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal, okazali wspar-

cie i życzliwość oraz wzięli udział w pożegnalnej Mszy Św. i doprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku ukochaną Żonę, 

Matkę, Córkę i Siostrę

Ś.P.
Ewę Bernadetę Różańską

Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom, Delegacjom, Znajomym i Nieznajomym składamy wyrazy szacunku i wdzięczności za mo-

dlitwę, intencje mszalne, wieńce i kwiaty

Pogrążeni w żałobie

Mąż z Rodziną

Nietrzeźwy kierujący.

13 sierpnia w miejscowości Kostrzyn zatrzymany został 46-letni kierujący sa-

mochodem marki Toyota Yaris. Powodem kontroli drogowej było podejrzenie 

prowadzenia auta w stanie nietrzeźwości, co się potwierdziło, ponieważ kieru-

jący znajdował się w stanie nietrzeźwości wynoszącym ponad 1 promil alko-

holu w wydychanym powietrzu. Mężczyzna za swój czyn odpowie przed Są-

dem.

Groźby karalne

13 sierpnia w miejscowości Glinka Duchowna zatrzymany został 49-letni 

mieszkaniec, który kierował groźby karalne pozbawienia życia lub zdrowia 

wspólnie zamieszkującym domownikom, które to groźby wzbudziły u zagro-

żonych obawę ich spełnienia. Mężczyzna za swój czyn odpowie przed Sądem.

Drugi nietrzeźwy kierujący.

16 sierpnia w miejscowości Sanniki zatrzymany został 42-letni kierujący samo-

chodem ciężarowym marki MAN. Powodem kontroli drogowej było podejrze-

nie prowadzenia auta w stanie nietrzeźwości, co się potwierdziło, ponieważ 

kierujący znajdował się w stanie nietrzeźwości wynoszącym blisko 0,7 promila 

alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyzna za swój czyn odpowie przed 

Sądem.

Trzeci nietrzeźwy kierujący 

18 sierpnia w miejscowości Kostrzyn zatrzymany został 37-letni kierujący sa-

mochodem marki VW Passat. I tym razem powodem kontroli drogowej było 

podejrzenie prowadzenia auta w stanie nietrzeźwości, co również się potwier-

dziło, ponieważ kierujący znajdował się w stanie nietrzeźwości wynoszącym 

blisko 1 promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyzna za swój czyn 

odpowie przed Sądem.

Czwarty nietrzeźwy kierujący 

30 sierpnia w miejscowości Glinka Duchowna zatrzymany został 34-letni kie-

rujący samochodem marki BMW. I tym razem powodem kontroli drogowej 

było podejrzenie prowadzenia auta w stanie nietrzeźwości, co również się po-

twierdziło, ponieważ kierujący znajdował się w stanie nietrzeźwości wynoszą-

cym blisko 1 promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyzna za swój 

czyn odpowie przed Sądem.

Prowadzenie pojazdu pomimo 

sądowego zakazu.

2 sierpnia w miejscowości Ko-

strzyn zatrzymany został 32-letni 

kierujący samochodem marki 

Ford. Po sprawdzeniu w syste-

mach teleinformatycznych Policji 

okazało się, że mężczyzna kiero-

wał pojazdem pomimo orzeczo-

nego sądowego zakazu prowa-

dzenia wszelkich pojazdów me-

chanicznych. Kierujący za swój 

czyn odpowie przed sądem. 

Kolejne prowadzenie pojazdu 

pomimo sądowego zakazu.

6 sierpnia w miejscowości Ko-

strzyn zatrzymany został 35-letni 

kierujący samochodem marki Re-

nault. Po sprawdzeniu w syste-

mach teleinformatycznych Policji 

okazało się, że mężczyzna kiero-

wał pojazdem pomimo orzeczo-

nego sądowego zakazu prowa-

dzenia wszelkich pojazdów me-

chanicznych. Kierujący za swój 

czyn odpowie przed sądem.
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Rycerz Kostro Sportowiec!

Z okazji 100-lecia Kostrzyńskiego Klubu Sportowego Lechia 

Kostrzyn przy budynku klubowym na Stadionie Miejskim                 

im. 750-lecia miasta na ul. Sportowej w Kostrzynie stanął drugi 

w naszym mieście Rycerz Kostro. 

Tym razem nasz rycerz wcielił się w piłkarza, który rozgrywa 

mecz na szachownicy, spajając w ten sposób dwie dyscypliny 

sportu obecne dziś w najstarszym kostrzyńskim klubie.

Łukasz Szał

II Bieg do Nocy!

W piątek 19 sierpnia wieczorem, bo o godzinie 2100, wystarto-

wał II Bieg do Nocy organizowany w Siedleczku. Na terenie 

Sołectwa Siedleczek ponad 130 zawodników wyposażonych 

w czołowe latarki miało do pokonania 5 kilometrową trasę 

gruntowo asfaltową.

Najszybciej z panów całą trasę przebył Adrian Drews z Popo-

wa Kościelnego z klubu Dogonić Czołówkę, który na mecie 

zjawił się z czasem 18:07. Najszybszą z pań była Karolina Bie-

lecka, która fi niszowała z czasem 20:27.

Na mecie na zawodników czekał bogaty pakiet gastrono-

miczny z restauracji Biesiada z Kostrzyna i od pań z Koła Go-

spodyń w Siedleczku, a także oprawa muzyczna. Po wręcze-

niu nagród przez organizatorów dla najlepszych trzech za-

wodniczek i zawodników w klasyfi kacji open nastąpiło wrę-

czenie nagród w kategorii mieszkanki i mieszkańca gminy 

Kostrzyn.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację tego 

biegu oraz za zabezpieczenie trasy wszystkim obecnym na 

biegu Ochotniczym Strażom Pożarnym!

Dziękujemy również sponsorom oraz pracownikom Urzędu 

Miejskiego za wsparcie!

Podium klasyfi kacji open kobiet: Karolina Bielecka – Michało-

wo – 20:27, Patrycja Bielecka – Michałowo – 20:48, Małgorza-

ta Bider – Opatówek – For Run Team – 23:55. Podium klasyfi -

kacji open mężczyzn: Adrian Drews – Popowo Kościelne – Do-

gonić Czołówkę – 18:07, Radosław Pluciński – Swarzędz – Par-

krun Jezioro Swarzędzkie – 18:14, Damian Mikołajczak – Gąd-

ki – #mistrzowskitrening– 18:53. Podium klasyfi kacji miesz-

kanka gminy Kostrzyn: Jolanta Nowak – Kostrzyn – Gdzie Ta 

Meta – 25:41, Anna Szymańska – Kostrzyn – 26:22, Iwona Po-

mykalska – Kostrzyn – Gdzie Ta Meta – 27:10. Podium klasyfi -

kacji mieszkaniec gminy Kostrzyn: Waldemar Kukuła – Czer-

lejnko – Team PAS – 19:42, Michał Wawer – Kostrzyn – Walka 

Kostrzyn – 20:13, Marek Szymczak – Brzeźno – 20:14.
Agata Bilska

Fot. UM Kostrzyn

Fot. K. Adamska
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Fot. K. Adamska

Rafał Wagner z wicemistrzostwem Polski!

Na Mistrzostwach Polski w Gliwicach w pierwszy weekend 

września w klasie F1A Rafał Wagner zdobył indywidualny 

srebrny medal oraz brązowy w drużynie! To kolejny sukces za-

wodnika Walki Kostrzyn! Dodatkowego smaczku dodaje fakt, 

iż w tych prestiżowych zawodach Rafałowi do złota zabrakło 

tylko 17 sekund (i to po drugiej dogrywce).  Przypominamy 

także, że na początku sierpnia Rafał w Pile podczas Grand Prix 

Polski Modeli Latających zajął drugie miejsce drużynowo                       

i trzecie indywidualnie, a w sobotę 10 września na średzkim 

lotnisku w Mącznikach, gdzie odbyły się XVI Ogólnopolskie 

zawody modeli swobodnie latających zaliczane do Pucharu 

mieszkaniec Kostrzyna pewnie zwyciężył w kategorii F1A 

Standard! Gratulacje!
Łukasz Szał

V Bieg Pieczonej Pyry już za nami!

W sobotę 10 września odbył się V Bieg Pieczonej Pyry, szósty z siedmiu zaplanowanych 

w ramach cyklu Grand Prix Biegów Gminy Kostrzyn. Jak się okazało, lejący od rana 

deszcz spowodował, że trasa była bardziej wymagająca, błotna i w pewien sposób cie-

kawsza. Razem z dziećmi w biegu wzięło udział blisko 250 śmiałków. Z dorosłych trasę 

na 5 kilometrów najszybciej pokonał Filip Jańczak (18:12), a najszybszą kobietą była 

Patrycja Talar (20:12). Najlepszym mieszkańcem naszej 

Gminy okazał się Waldemar Kukuła (19:32), a najlepszą 

mieszkanką Jolanta Nowak (27:03).

Po biegu dorosłych przyszedł czas na pokaz Capoiera                

w wykonaniu grupy Capoeira Muzenza Poznań/Kostrzyn. 

Po dobrze przyjętym przez publikę pokazie w końcu 

przyszedł czas na biegi dzieci, które w zależności od wie-

ku biegły na dystansach 200, 400 i 800 metrów.  Na każ-

dego młodego uczestnika czekał na mecie drewniany 

medal. Po biegach nastał czas wręczenia nagród.

Pierwsza trójka w czterech kategoriach, jakich wczoraj 

rywalizowano przedstawia się następująco:

open mężczyzn: 1. Filip Jańczak – Środa Wlkp. – 18:13,                 

2. Andrii Iliv – Lipno – 18:51, 3. Marcin Stokowski – Pobie-

dziska (Dąbrowski Team) – 19:01; open kobiet: 1. Patrycja 

Talar – Pobiedziska – 20:20, 2. Karolina Bielecka – Micha-

łowo – 23:17, 3. Patrycja Bielecka – Michałowo – 23:18; 

mieszkaniec gminy Kostrzyn: 1. Waldemar Kukuła – Czer-

lejnko (PAS Team) – 19:32, 2. Michał Wawer – Kostrzyn 

(Walka Kostrzyn) – 21:31, 3. Radosław Wiejak – Kostrzyn – 21:54; mieszkanka gminy Ko-

strzyn: 1. Jolanta Nowak – Kostrzyn (Gdzie Ta Meta) – 26:59, 2. Iwona Pomykalska – Ko-

strzyn (Gdzie Ta Meta) – 28:02, 3. Joanna Walkowiak – Kostrzyn (Walka Kostrzyn) – 29:37.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w pracę przy organizacji biegu: człon-

kom Stowarzyszenia Walka Kostrzyn, Sołtysowi Szymonowi Nadolnemu, członkom Sto-

warzyszenia ATV Kostrzyn Team, Tomaszowi Kasprzakowi z Panie, daleko jeszcze?, Ro-

bertowi Kaczmarkowi z Gdzie Ta Meta, pracownikom Wydziału Oświaty, Promocji                 

i Sportu UM w Kostrzynie, Radnym Młodzieżowej Rady Miejskiej, Druhom OSP Gułtowy 

i 998 OSP Kostrzyn-Alarmowo, w tym członkom Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, 

Przemysławowi Kubiakowi, Przemysławowi Pawelcowi oraz Katarzynie Witkowskiej ze 

Stadniny Koni Iwno.

Ogromne podziękowania dla sponsorów biegu: Bajdocja, Betoniarnia Iwno, Bombay 

KEBAB, Exito butik-Kostrzyn, JAR TRANS, Kaczmarek Electric S.A. oddział Kostrzyn, Kre-

atywna Kuchnia Przemysław Czekała Krysiak – skuteczny w ogrodzie, Max Elektro Ko-

strzyn, Norbert Szał, Sklep Wielobranżowy „Piękny Dom”, Pizzeria Panama, Przedsiębior-

stwo Wielobranżowe Tom-Seb Tomasz Kęsy, Rafał Szkudlarski, RotoLeader, RYNEK 16 

pizza&restaurant, Tomasz Pokrop, Sigma, Sklep Wielobranżowy Adamski Kostrzyn, Szy-

mon Dembiński, Wagner Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane, Wędzikowski Transport 

VS, Wiesław Dworak.
Łukasz Szał

Fot. K. Adamska

Fot. Aeroklub Poznański
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ADOPTUJ PRZYJACIELA!

Szukasz niewielkiego, wesołego 

pieska, który potrafi  zostawać sam 

w domu, zachowuje czystość i za-

dowoli się kilkoma krótkimi spa-

cerami w ciągu dnia, ale też jest 

towarzyski i lubi się pobawić? 

Brzmi jak ideał? Proszę Państwa, 

ten ideał istnieje i ma na imię Fra-

nio!

Franio uwielbia ludzi i cieszy się na 

spacery z wolontariuszami. Jest 

bardzo emocjonalny – wszędzie 

go pełno. Pięknie chodzi na smy-

czy, ładnie przychodzi na zawoła-

nie, potrafi  też siadać i dawać łap-

kę. Potrafi  zostawać sam i dba                     

o czystość nawet we własnym 

boksie – czeka na spacer lub wyj-

ścia na wybieg, żeby załatwić swo-

je potrzeby. Franio ewidentnie 

miał kiedyś dom. Gdzie się ten 

dom podział? Nie wiemy... Prosi-

my, pomóżcie nam znaleźć dla 

Franka dom już na zawsze!

Jeżeli chcielibyście poznać Frania, 

prosimy o kontakt pod nr                               

tel. 783  552 272 w celu ustalenia 

terminu spotkania. Zapraszamy 

również do odwiedzania strony 

internetowej schroniska: schroni-

sko-skalowo.pl oraz naszego pro-

fi lu na Instagramie: przystanek-

skalowo.

Fot. K. Rożek
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