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Słowem
wstępu

Fot. C. Szczepanik

Natalia Majchrzak

Redaktor naczelna

Październik, czyli pełnia „złotej jesieni”. Kolorowe liście ścielące 

ulice niczym miękki dywan, poranna rosa, skraplająca się na 

każdej powierzchni. Mgła, otulająca kształty i sylwetki, gęsto 

na polach i otwartych przestrzeniach, nieco mniej między bu-

dynkami miast. Radość z zebranych grzybów i samej wyprawy 

bladym świtem w tchnące spokojem połacie lasu. Zapach wil-

goci i mroźnego już poranka, korzennych przypraw, zupy dy-

niowej, kruchego ciasta z jesiennych jabłek, najlepiej zebra-

nych spod drzewa we własnym ogrodzie. Ostatnie przyjemne, 

ogrzewające promienie słońca, zasypiającego na poranne 

przygotowania do pracy i szkoły oraz sennego już późnym po-

południem. Wieczory spędzane przy ciepłym świetle lampy        

i pod miłym ciężarem koca. Kubek w dłoni, najbliżsi w pobliżu.

Tak właśnie wyobrażam sobie idylliczną jesień – ciepłą, przy-

tulną, magiczną i zachwycającą barwami, teksturami, zapa-

chami. Jesień, w której nie ma miejsca na szybko zapadającą 

ciemność, podeszczową chlapę, przenikający, zimny wiatr. Bo 

nawet, gdy to zauważamy, piękny widok parków i zieleni za 

oknem, kęs jesiennego przysmaku wszystko wynagradza. Paź-

dziernik jest zapowiedzią tej „nieprzyjemnej” części jesieni, na 

skraju zimy, niepamiętającej już lata, cieszmy się więc miłymi 

chwilami tak długo, jak trwają.

Nie każdy jest entuzjastą jesieni – choć nie można odmówić jej 

uroku, sama preferuję lato, ciepłe i słoneczne. Jeśli ktoś z Pań-

stwa ma podobne upodobania, to na chwilę będzie można 

przenieść się w szalone, gorące lata 70., za sprawą naszych lo-

kalnych artystów. Już 19 listopada czeka nas kolejny ich wy-

stęp w rytmie wybranej dekady, tym razem właśnie lat 70., 

zapamiętanych jako epoka Travolty, Elvisa czy ABBY. Zaintere-

sowanych zapraszam na stronę 21!
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Kostrzyńskie 
aktualności

Fot. K. Matysek

Najciekawsze miejsca krajoznawcze regionu

Staraniem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej ukazał się Kanon krajoznawczy wojewódz-

twa wielkopolskiego. W tym opasłym tomie pod redakcją Włodzimierza Łęckiego opisa-

ne zostały także obiekty z naszych okolic, takie jak pałac Bnińskich w Gułtowach, ka-

pliczka upamiętniająca akcję AK oraz Krąg Pamięci Wielkopolan w Janowie.

Bociany kochają Sokolniki Klonowskie

Od dawna w Sokolnikach na terenie gospodarstw rodzin Baranów i Kozłowiczów gnież-

dżą się bociany. Miłą niespodziankę w minionym sezonie letnim sprawiła mieszkańcom 

tej wsi para bocianów u Państwa Kozłowiczów, która w swym gnieździe wydała na świat 

i wychowała czworo młodych bocianiątek; odleciały już one do ciepłych krajów.

Koncert muzyki barokowej w kościele farnym w Kostrzynie

W cyklu „ Na gotyckim szlaku w Polsce zachodniej” odbył się 24 września br. w kościele 

farnym w Kostrzynie koncert muzyki dawnej, na którym zaprezentowano utwory zapo-

mnianych mistrzów epoki baroku. Zespół muzyczny Oh! Trio wystąpił w składzie: Anna 

Firlus – klawesyn, Martyna Pastuszka – skrzypce barokowe oraz Krzysztof Firlus – viola 

da gamba.

Generał Prądzyński patronem ulic

O popularności naszego bohatera świadczy fakt, że od dawna nie tylko w Warszawie, 

lecz w 38 miejscowościach na obszarze Polski są ulice, zarówno w dużych miastach, jak 

i mniejszych, noszące nazwy: generała Ignacego Prądzyńskiego, między innymi w Ko-

strzynie, Targowej Górce i Środzie.

Kostrzyniacy kibicują poznańskiemu Lechowi

Ta teza potwierdziła się w czasie meczu o mistrzostwo I Ligi między Lechem Poznań               

a Legią Warszawa. Wśród 35 000 wiernych kibiców „kolejorza” znajdowało się spore gro-

no sympatyków z Kostrzyna i okolic.
Kazimierz Matysek

Jednodniowy wyjazd do Rydzyny i Milicza

Członkowie Koła Nr 2 PZERiI W Gułtowach wraz z grupą słuchaczy Kostrzyńskiego Uni-

wersytetu Każdego Wieku wybrali się na jednodniowy wyjazd do Rydzyny i Milicza.

Najpierw zwiedziliśmy Rydzynę: zamek będący własnością niezwykle zamożnej rodziny 

Leszczyńskich, w tym króla Stanisława Leszczyńskiego, a po jego wyjeździe do Francji 

– równie zamożnej rodziny Sułkowskich. Warto wspomnieć, że z rodziny tej pochodzi 

Józef Sułkowski – adiutant Napoleona, którego nazwisko wśród 7 innych Polaków zasłu-

żonych w wojnach napoleońskich zostało uwiecznione na Łuku Tryumfalnym w Paryżu. 

Przy okazji mieszkańcy Gułtów dowiedzieli się, że ostatnia przebudowa zamku została 

zaprojektowana przez Ignacego Graff a – tego samego, który projektował pałac w ich 

miejscowości.

Następnym etapem wycieczki był Milicz i Muzeum Bombki z manufakturą. Mogliśmy 

zobaczyć wspaniałą kolekcję bombek z całego świata, uzupełnić dekoracje choinkowe, 

przepiękne, ręcznie robione, i wypić kawę w sympatycznej kawiarence. Na końcu ostat-

nie ciekawe miejsce – Stawy Milickie. To unikatowe w skali światowej stawy, powstałe 

po wyrobiskach rudy darniowej, uporządkowane i zarejestrowane przez cystersów już 

800 lat temu. Jest ich 285. Stawy zostały wpisane na listę „Living Lakes” – Żyjące Jeziora, 

która obejmuje 24 akweny na świecie, w tym m.in. jeziora Bajkał, Titicaca, Wiktorii, Bala-

ton, Morze Martwe. To tylko 24 akweny, w tym właśnie Stawy Milickie, które są jedno-

cześnie największą hodowlą karpia w Europie. Po smacznym obiedzie, oczywiście z kar-

piem, zaopatrzeni w karpie i przetwory z tej ryby wróciliśmy do domów.
Elżbieta Mielcarek

Fot. K. Matysek

Fot. K. Matysek

Fot. K. Matysek

Fot. PZERiI koło nr 2 Gułtowy

Fot. Strona www Lecha Poznań
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Wiadomości 
gminne

Fot. UM Kostrzyn

Nagroda Gminy Kostrzyn „Rycerz              

Kostro”

Tradycją stało się wyróżnianie i nagradza-

nie ludzi, którym sprawy naszej gminy nie 

są obojętne, a który postawą i pracą przy-

noszą chlubę swojej małej ojczyźnie.

Zgodnie z regulaminem prawo zgłasza-

nia kandydatów przysługuje: Burmistrzo-

wi Gminy Kostrzyn, Radnym Rady Miej-

skiej Gminy Kostrzyn, Radnym Rady                

Powiatu Poznańskiego (z terenu gminy 

Kostrzyn), Radom Sołeckim, organiza-

cjom i stowarzyszeniom działającym na 

terenie gminy Kostrzyn, osobom fi zycz-

nym, które pod kandydaturą zbiorą mini-

mum 30 podpisów. Zgłoszenie musi mieć 

formę pisemną. Zgłoszenia są przyjmo-

wane do 28 października 2022 roku 

włącznie w Biurze Podawczym Urzędu 

Miejskiego w Kostrzynie.

Spośród zgłoszonych kandydatur kapitu-

ła wyłania laureata. Wręczenie nagrody 

następuje podczas uroczystej Sesji Rady 

Miejskiej Gminy Kostrzyn. 

Regulamin oraz dotychczasowych                     

laureatów znajdą Państwo na stronie 

www.kostrzyn.wlkp.pl.
UM Kostrzyn
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Fot. Ł. Szał

Fot. UM Kostrzyn

Ruszyła rewitalizacja boiska w Trzeku!

W ramach prac wysiewana jest nowa trawa. Kolejnymi etapa-

mi będą nasadzenia drzew miododajnych oraz odtworzenie 

boiska do piłki nożnej i siatkówki. Ponadto powstaną także 

nowe instalacje: tyrolka i workout. Przypomnijmy, że w tym 

roku na boisku w Trzeku wymieniono już piłkochwyty. Inwe-

stycja realizowana z wniosku Radnej Beaty Knopkiewicz, Soł-

tys Eweliny Kaszowskiej i Rady Sołeckiej Sołectwa Trzek.

UM Kostrzyn

Świetlica w Czerlejnie gotowa

Wykonawca inwestycji fi rma Constructo sp. z o.o. sp. k. zgłosiła 

budynek do odbioru! W najbliższych dniach odbiór i rozlicze-

nie końcowe. Na przełomie października i listopada ofi cjalne 

otwarcie i świetlica wiejska w Czerlejnie służyć będzie miesz-

kańcom kolejne dziesiątki lat. Realizacja tego zadania koszto-

wała ponad 1 200 000 złotych, z czego 400 000 złotych to do-

fi nansowanie ze środków zewnętrznych.
UM Kostrzyn

Modernizacja drogi gminnej w Kostrzynie

Rozpoczęto modernizację drogi gminnej Kostrzyn–Glinka Du-

chowna-Buszkówiec na odcinku ul. Słowackiego. Trwają prace 

ziemne. W ramach realizacji zadania ul. Słowackiego zyska 

nową nakładkę asfaltową oraz chodnik. Inwestycje realizuje 

fi rma ZRW Kubiaczyk z siedzibą w Kokoszkach, gm. Nekla.

Zadanie pt: „Przebudowa ulicy Słowackiego w Kostrzynie – 

etap 2” dofi nansowano ze środków Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg. Kwota dofi nansowania: 815 850,64 zł. Koszty 

kwalifi kowane: 1 736 441,10 zł. O inwestycję zabiegał radny 

Arkadiusz Bilski.
Łukasz Szał

Przebudowa ulic Kujawskiej i Krakowskiej w Kostrzynie!

W Urzędzie Miejskim podpisano umowę na przebudowę ulic 

Kujawskiej i Krakowskiej w Kostrzynie. Zakres prac obejmie 

budowę nawierzchni pieszojezdni z betonowej kostki bruko-

wej oraz wszelkie niezbędne roboty rozbiórkowe oraz ziemne.

Zadanie zrealizuje fi rma Perfecta Robert Gąsiorek z siedzibą               

w Komornikach. W podpisaniu umowy uczestniczyli Burmistrz 

Gminy Kostrzyn Szymon Matysek wraz z Zastępcą Burmistrza 

Waldemarem Biskupskim oraz Radną Rady Miejskiej Beatą 

Jankowiak, a także przedstawiciel wykonawcy Krzysztof Ga-

malczyk. Realizacja zadania nastąpiła z wniosku Radnej Beaty 

Jankowiak. Wartość realizacji zadania to blisko 143 tysiące zło-

tych.
Łukasz Szał

Fot. M. Matuszewski

Fot. D. Kędziora
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Fot. P. Bankiewicz

Fot. S. Matysek
Ul. Karalusa w Siekierkach z nowych chodnikiem!

Zakończyła się budowa chodnika przy Szkole Podstawowej                 

w Siekierkach w ciągu ul. Karalusa. Inwestycja została zrealizo-

wana z wniosku rodziców uczniów tej szkoły. Dzięki niej po-

wstało także nowe bezpieczne przejście dla pieszych w ciągu 

ulicy Poznańskiej.

Wartość inwestycji to 193 tysiące złotych, a realizuje je fi rma 

Zakład Robót Wielobranżowych Kubiaczyk Sp. komandytowa 

z siedzibą w Kokoszkach, gmina Nekla.
UM Kostrzyn

Kolejne inwestycje w Siekierkach

Zarząd Dróg Powiatowych zakończył przebudowę skrzyżowa-

nia ulic Poznańskiej i Spokojnej, która odbyła się przy udziale 

fi nansowym Gminy Kostrzyn. Z kolei Zakład Komunalny za-

kończył odtworzenie nakładki asfaltowej po budowie kanali-

zacji w ul. Sosnowej. To nie ostatnie słowo dotyczące kanaliza-

cji w Siekierkach, na początku października rozpoczęły się 

prace nad budową kanalizacji na fragmencie ul. Kórnickiej od 

skrzyżowania z ul. Tulecką do ul. Jagodowej, realizowanej rów-

nież przez Zakład Komunalny w Kostrzynie. Natomiast z po-

czątkiem listopada w Siekierkach rozpocznie się przebudowa 

ul. Spokojnej. 
Łukasz Szał

10 października - światowy Dzień Drzewa

Drzewa pełnią szczególną rolę w naszym życiu. O tym nie 

trzeba nikogo przekonywać. Są naturalnym elementem na-

szego środowiska, kształtują klimat, produkują tlen, dostar-

czają cennego surowca, dają cień i wytchnienie w upalny 

dzień.

Z tej okazji pragniemy poinformować, że w tym roku w Ko-

strzynie zostało posadzonych 180 lip drobnolistnych, 9 grusz 

drobnoowocowych, 30 wiśni piłkowanych, 14 głogów po-

średnich, 31 akacji oraz 1 dąb błotny.

Dbając o drzewa, dbamy o samych siebie!
Anna Czubak

Świetlica w Tarnowie

Minął kolejny etap remontu świetlicy wiejskiej w Tarnowie.              

W tym roku powstał między innymi nowy węzeł sanitarny oraz 

zaplecze kuchenne. Wcześniej świetlica została odmalowana                

i wyposażona w ławki. Inwestycja realizowana ze środków fun-

duszu sołeckiego i budżetu gminy. Zadanie zostało zrealizo-

wane z wniosku Sołtysa Leszka Koszeli i Rady Sołeckiej.

UM Kostrzyn

Fot. Ł. Szał

Fot. M. Matuszewski
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Fot. P. Bankiewicz

Uroczystość patriotyczna dla uczczenia 79. rocznicy zrzu-

tu broni dla wielkopolskich oddziałów Armii Krajowej 

W niedzielę 18 września odbyła się uroczystość patriotyczna 

dla uczczenia 79. rocznicy zrzutu broni dla wielkopolskich od-

działów Armii Krajowej.

Na początek Orkiestra Dęta ze Środy Wielkopolskiej odegrała 

Hymn Rzeczypospolitej Polskiej Mazurek Dąbrowskiego. Na-

stępnie przedstawiono rys historyczny wydarzenia, które mia-

ło miejsce w nocy z 14 na 15 września w lesie w Janowie, kiedy 

to w ramach akcji „Riposta” brytyjski samolot Halifax S-172 do-

konał zrzutu broni, amunicji i środków opatrunkowych dla 

walczących z niemieckim okupantem Wielkopolan. 

Po przedstawieniu gospodarzy i przywitaniu gości nadszedł 

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

ty złożyli organizatorzy uroczystości: Wójt Gminy Dominowo 

Krzysztof Pauter, Burmistrz Miasta i Gminy Nekla Karol Balicki, 

Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska Piotr Mieloch, Burmistrz 

Gminy Kostrzyn Szymon Matysek, reprezentanci Nadleśnic-

twa Czerniejewo w osobach: inżyniera nadzoru Adama Smo-

larka, Leśniczego Macieja Kluczki i Podleśn iczego Marka Sta-

chowiaka oraz goście: Wicestarosta Powiatu Średzkiego Mał-

gorzata Wiśniewska-Zabłocka, Członek Zarządu Powiatu                

Poznańskiego Piotr Zalewski, inicjator budowy kręgu pamięci 

w Janowie Włodzimierz Łęcki oraz inicjator spotkań w Janowie 

Kazimierz Matysek.

Podczas uroczystości pamiątkowy przelot nad miejscem zrzu-

tu wykonali dowódca samolotu pilot Ryszard Dworak, syn 

Jana Dworaka, uczestnika akcji Riposta, wraz z pilotem młod-

szym chorążym Łukaszem Dobrzykowskim, krewnym polskich 

żołnierzy walczących z niemieckim okupantem, m.in. pilota 

Maksymiliana Cichoszewskiego z dywizjonu 304 Bombowego 

RAF, prawnuka Aleksandra Miklaszewskiego, Ofi cera Wojska 

Polskiego, uciekiniera z obozu koncentracyjnego oraz miesz-

kańca Kostrzyna oraz prawnuka Ludwika Miklaszewskiego, 

pierwszego Burmistrza Kostrzyna w odrodzonej Polsce.

Wśród uczestników uroczystości nie zabrakło także rodzin 

uczestników akcji „Riposta”, licznych delegacji samorządo-

wych ze strony organizatorów, w tym Przewodniczącej Rady 

Gminy Dominowo Aurelii Przewoźniczak, Przewodniczącego 

Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn Grzegorza Banaszaka oraz Se-

kretarza Gminy Dominowo Stanisława Pałczyńskiego, a także 

Radnych oraz Sołtysów ww. gmin.

Licznie na uroczystość przybyły także organizacje pozarządo-

we, delegacje szkół, poczty sztandarowe, druhowie Ochotni-

czych Straży Pożarnych z Gułtów, Kostrzyna i Nekli, kostrzyń-

scy i średzcy harcerze oraz Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej 

w Kostrzynie, a także przedstawiciele stowarzyszeń i organiza-

cji o charakterze patriotycznym: Związku Kombatantów RP                    

i Byłych Więźniów Politycznych Stowarzyszenie Rodzin Po-

wstańców Wielkopolskich ze Środy Wielkopolskiej, Stowarzy-

szenia Rodzin Polskich Ofi ar Obozów Koncentracyjnych i To-

warzystwa Miłośników Ziemi Kostrzyńskiej.

Następnie przystąpiono do koncelebrowanej mszy świętej                    

w intencji poległych członków wielkopolskiego ruchu oporu, 

którą poprowadził ksiądz proboszcz Tomasz Kozica w obecności 

księży proboszczów: Mateusza Napierały oraz Marcina Jało-

szyńskiego. Po mszy Apel Poległych odczytał przewodnik Mi-

chał Traskowski – drużynowy 10. Kostrzyńskiej Drużyny Harce-

rzy „Riposta”. Po Apelu Poległych przybyłe delegacje złożyły 

wiązanki kwiatów, a poczty sztandarowe oddały hołd poległym.

Dziękujemy wszystkim za tak liczny udział w uroczystości, któ-

ry jest świadectwem naszej pamięci o historycznym wydarze-

niu w Janowie.
Łukasz Szał

Fot. P. Bankiewicz

Fot. P. Bankiewicz
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Fot. UM Kostrzyn

Spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej!

Dobrą tradycją kostrzyńskiego samorządu stały się co-

roczne spotkania właśnie w Sali „Kostrzynianka” Miejsko-

-Gminnego Ośrodka Kultury w Kostrzynie z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej. Święto upamiętnia rocznicę po-

wstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utwo-

rzona z inicjatywy króla Stanisława II Augusta i zrealizo-

wana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 

1773 roku. Dzień ten powszechnie zwany jest Dniem Na-

uczyciela.

Na zaproszenie Burmistrza Gminy Kostrzyn Szymona Ma-

tyska, Zastępcy Burmistrza Waldemara Biskupskiego oraz 

Przewodniczącego Rady Miejskiej Grzegorza Banaszaka 

przybyli Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław 

Kubiak, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

Beata Knopkiewicz wraz z Radnymi Komisji, Sekretarz 

Gminy Kostrzyn Agnieszka Piasecka, Kierownik Wydziału 

Oświaty, Promocji i Sportu Paulina Bankiewicz, a także 

Dyrektorzy Szkół Podstawowych i Przedszkoli z Gminy 

Kostrzyn, Dyrektorzy Niepublicznych Przedszkoli, Dyrek-

tor Zespołu Samorządowych Żłobków w Kostrzynie oraz 

nauczyciele, nauczyciele emeryci oraz pracownicy oświa-

ty. Kilka słów do zebranych gości skierowali Burmistrz 

Gminy Kostrzyn, Zastępca Burmistrza oraz Przewodniczą-

cy Rady, dziękując im za ich codzienny wkład w pracę 

oraz zaangażowanie oraz życząc kolejnych sukcesów.                 

W następnym punkcie wręczono dyrektorom Nagrody 

Burmistrza Gminy Kostrzyn, które otrzymali: Adam Grze-

lak – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ewarysta Est-

kowskiego w Kostrzynie, Wojciech Fąka – dyrektor Szkoły 

Podstawowej nr 2 im. Rady Europy w Kostrzynie, Adam 

Hamerski – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brze-

chwy w Brzeźnie, Małgorzata Borowska – dyrektor Szkoły 

Podstawowej im. Wincentego Witosa w Czerlejnie, Jaro-

sław Połomski – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikoła-

ja Kopernika w Iwnie, Jadwiga Kubiak – dyrektor Szkoły 

Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Gułtowach, Mał-

gorzata Gronowska – dyrektor Szkoły Podstawowej                  

im. Pauliny i Augusta Wilkońskich w Siekierkach Wielkich, 

Urszula Ewa Formanek – dyrektor Przedszkola nr 1 w Ko-

strzynie. Nagrodzono także nauczycieli, Nagrody Burmi-

strza Gminy Kostrzyn otrzymali: Wanda Formanek – na-

uczycielka Przedszkola nr 1 w Kostrzynie, Danuta Jan-

kowska – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 1 w Ko-

strzynie,  Katarzyna Jóźwiak – nauczycielka Szkoły Pod-

stawowej nr 1 w Kostrzynie, Malwina Olejniczka – na-

uczycielka Szkoły Podstawowej nr 2 w Kostrzynie, Violetta 

Nowak – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Brzeźnie, 

Anna Brewko – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Czer-

lejnie, Krzysztof Zawadzki – nauczyciel Szkoły Podstawo-

wej w Gułtowach, Robert Krukowski – nauczyciel Szkoły 

Podstawowej w Iwnie, Karolina Jasińska-Kubiak – nauczy-

cielka Szkoły Podstawowej w Siekierkach Wielkich.

Na koniec zgromadzonej publice zaprezentowała się gru-

pa uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Rady Europy               

w Kostrzynie w przygotowanej pod przewodnictwem: 

Justyny Marciniak, Patrycji Tojek oraz Anety Antczak czę-

ści artystycznej. Na koniec zaproszono gości do wspól-

nych rozmów przy kawie i ciastku. 
Łukasz Szał

Fot. UM Kostrzyn

Fot. UM Kostrzyn
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Fot. UM Kostrzyn

49. Rajd Pojazdów Zabytkowych zawitał do naszej gminy!

W piątek 16 września mieliśmy okazję gościć w naszej gminie 

uczestników 49. Międzynarodowego Rajdu Pojazdów Zabyt-

kowych. Właściciele zabytkowych aut wyruszyli z Poznania, by 

rano zameldować się w Czerlejnie, Gułtowach, a następnie za-

witać także od Iwna i Kostrzyna. To właśnie w kostrzyńskim 

Parku Miejskim zlokalizowano jedno z wielu zadań na trasie,               

a w trakcie realizacji zadań przez uczestników każdy z zabyt-

kowych pojazdów był przedstawiany.

Wśród zabytkowych aut najstarszy był Ford T z 1913, ale nie za-

brakło także takich marek jak Trabant, Warszawa, Jaguar, BMW, 

Volvo czy słynnych maluchów oraz zabytkowych motocykli. Po 

wizycie w Kostrzynie i skorzystaniu z usług miejscowej gastro-

nomii uczestnicy udali się do Swarzędza, gdzie obył się pokaz 

elegancji. Gmina Kostrzyn była ofi cjalnym partnerem tego wy-

darzenia, a w organizację punktów zaangażowali się pracowni-

cy Urzędu Miejskiego w Kostrzynie, Młodzieżowa Rada Miejska, 

MGOK w Kostrzynie oraz kostrzyńska fi rma Moto-Car. 

Dziękujemy uczestnikom za odwiedzenie naszej gminy! Do 

zobaczenia na kolejnych wydarzeniach!
Łukasz Szał

Historia – teraźniejszość. Patriotyczny piknik Gułtowy

Wydarzenie odbyło się w ramach grantu z LGD Trakt Piastów 

Aktywna Sołectwa. Celem projektu była integracja sąsiadują-

cych sołectw (Gułtowy, Drzązgowo, Ługowiny) oraz zapozna-

nie lokalnej społeczności z historią regionu w kontekście 

pierwszej połowy XX wieku.

Pierwsze wydarzenie odbyło się 23 lipca, był to piknik poświę-

cony pamięci hr. A. Bnińskiego. Uczestnicy wydarzenia pozna-

li życiorys hrabiego, zwiedzali pałac, w którym żył. Grali w gry 

planszowe, mogli przebrać się w stroje z epoki. Drugie wyda-

rzenie odbyło się 17 września, dzieci, młodzież oraz dorośli 

uczestniczyli w biegu patrolowym, podczas którego mogli 

sprawdzić zarówno sprawność fi zyczną, jak i wiedzę. Po biegu 

uczestnicy wydarzenia wspólnie biesiadowali przy ognisku.

Podczas tego wydarzenia posadzono platany, które upamięt-

niają 80. rocznicę śmierci hr. A. Bnińskiego, byłego kandydata 

na prezydenta RP, delegata AK na ziemie wcielone do III rzeszy, 

zamęczonego w forcie VII w Poznaniu.

Podsumowaniem pikniku jest wypowiedź chłopca: „Mamo to 

najlepszy dzień w moim życiu”.
Aldona Gola

Diamentowy jubileusz szkoły!

W środę 12 października świętowano Jubileusz 60-lecia Szkoły 

Podstawowej Nr 1 im. Ewarysta Estkowskiego w Kostrzynie. 

Obchody rozpoczęto od mszy świętej w kościele pw. wezwa-

niem św. ap. Piotra i Pawła w Kostrzynie w intencji nauczycieli, 

pracowników obsługi, absolwentów i uczniów szkoły. Następ-

nie złożono kwiaty przed obeliskiem Ewarysta Estkowskiego, 

odbyła się ceremonia odsłonięcia pamiątkowej tablicy po-

święconej Janowi Nowotarskiemu oraz kolejnej rzeźby Ryce-

rza Kostro, który pod szkołą przybrał formę ucznia. W części 

ofi cjalnej po przemowach Burmistrza Gminy Kostrzyn Szymo-

na Matyska, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 Adama Grze-

laka oraz zaproszonych gości, przypomniano bogatą historię 

szkoły, a także zaprezentowano przygotowane przez grono 

pedagogiczne oraz uczniów szkoły przedstawienie. Po części 

ofi cjalnej nastąpiło zwiedzanie szkoły pod hasłem „Nasza 

szkoła dawniej i dziś”, a na gości czekała księga pamiątkowa                 

i poczęstunek.
Łukasz Szał

Fot. P. Bankiewicz

Fot. P. Bankiewicz
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Fot. UM Kostrzyn

Trzeci „Rycerz Kostro” w Kostrzynie

W drogę po naszym mieście wyruszył 

trzeci mały Rycerz Kostro, tym razem ma-

jąc postać ucznia. Jego pojawienie się nie 

jest przypadkowe – w tym roku bowiem 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ewarysta Est-

kowskiego w Kostrzynie obchodzi tzw. 

diamentowy jubileusz, czyli 60-lecie. 

Nowy rycerz posiada oczywiście atrybuty 

uczniowskie – ołówek, zeszyty i książki,                 

a jego głowę zdobi uczniowski biret. Przy-

pomnijmy, że poprzednie dwie fi gury ry-

cerza stanęły pod Urzędem oraz na Sta-

dionie Miejskim.
Łukasz Szał

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Kostrzyn w sprawie ogłoszenia wykazu lokali miesz-

kalnych przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz lokatorów

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie-

ruchomościami (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Burmistrz Gminy Kostrzyn ogłasza,                 

co następuje: przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości loka-

lowe stanowiące własność Gminy Kostrzyn:

- lokal nr 12 w budynku wielorodzinnym przy ul. Partyzantów 1, na działce nr ewid. 1463,

- lokal nr 5 w budynku wielorodzinnym przy ul. Rzemieślniczej 14, na działce nr ewid. 695/5,

- lokal nr 11 w budynku wielorodzinnym przy ul. Rzemieślniczej 14, na działce nr ewid. 

695/5,

- lokal nr 6 w budynku wielorodzinnym w Wiktorowie 14, na działce nr ewid. 16/7,

- lokal nr 2 w budynku w ielorodzinnym w Skałowie 13, na działce nr ewid. 8/15,

- lokal nr 4 w budynku wielorodzinnym w Skałowie 13, na działce nr ewid. 8/15.

Pełną informację dotyczącą nieruchomości zawiera wykaz wywieszony na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miejskiego w Kostrzynie, ul. Dworcowa 5. Wykaz dostępny jest również na stronie 

internetowej www.kostrzyn.wlkp.pl oraz BIP. Szczegółowe informacje można uzyskać także 

pod nr tel. 61 8178 565 wew. 13 oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kostrzynie, ul. Dwor-

cowa 5, 62-025 Kostrzyn.
UM Kostrzyn
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Z obrad 
Rady LV sesja Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn odbyła się                                

29 września 2022 roku, radni podjęli uchwały w sprawie:

- zmian w budżecie gminy Kostrzyn na 2022 rok – m.in. zwiększono dochody budżetu o kwotę 6 910 637,58 

zł do kwoty 107 946 205,89 zł, dochody bieżące zwiększono o kwotę 6 831 637,58 zł do kwoty 105 857 533,71 

zł, zwiększono wydatki budżetu o kwotę 6 910 637,58 zł do kwoty 137 002 816,77 zł, wydatki bieżące zwięk-

szono o kwotę 7 570 455,09 zł do kwoty 104 934 685,16 zł;

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

w budżecie w 2022 roku, dokonano zmian w WPF;

- zmiany uchwały nr XI/90/2019 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie udziele-

nia pomocy fi nansowej Województwu Wielkopolskiemu, zmienionej uchwałą nr XIV/137/2019 Rady Miej-

skiej Gminy Kostrzyn z dnia 24 października 2019 roku oraz uchwałą nr XXXIX/362/2021 Rady Miejskiej 

Gminy Kostrzyn z dnia 28 października 2021 roku;

- zmiany uchwały Nr XXXVII/305/2017 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 26 października 2017 roku                    

w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu pro-

wadzonych przez Gminę Kostrzyn;

- nadania nazw drogom wewnętrznym w Gwiazdowie – istniejące drogi wewnętrzne otrzymały nowe                

nazwy tj.: ul. Św. Huberta, ul. Św. Tymoteusza oraz ul. Św. Jerzego;

- nadania nazwy drodze wewnętrznej w Kostrzynie – istniejąca droga wewnętrzna otrzymała nową nazwę 

tj Stanisława Lema;

- nadania nazwy ulicy w Gwiazdowie i Skałowie – istniejąca droga wewnętrzna otrzymała nową nazwę                    

tj Półwiejska;

- nadania nazwy drodze wewnętrznej w Skałowie – istniejąca droga wewnętrzna otrzymała nową nazwę                  

tj Sosnowa;

- nadania nazwy ulicy w Skałowie – istniejąca droga wewnętrzna otrzymała nową nazwę tj Leśna.

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

Rajd Rowerowy „Przesiądź się na rower!”

W niedzielę 18 września odbył się Rajd Rowerowy pt. „Prze-

siądź się na rower!”. Około 80 uczestników rajdu miało do                 

pokonania blisko trzydziestokilometrową trasę, na której                 

w wyznaczonych punktach zbierali pieczątki. Uczestnicy rajdu 

odwiedzili kostrzyński Rynek i Park Miejski, a dalej udali się                

w podróż nowym tunelem w kierunku Czerlejnka, Czerlejna, 

Gułtów, Antonina, Siedlca, Libartowa i Iwna. Pierwszych 

uczestników rajdu na mecie przywitaliśmy już po jednej go-

dzinie i trzydziestu- kilku minutach.

Na wszystkich rowerzystów czekał na mecie pakiet, w którym 

znaleźli nowy przewodnik rowerowy po naszej gminie, a także 

bidon, kamizelkę odblaskową, dwa dodatkowe odblaski oraz 

saszetkę typu nerka. Po zakończeniu rajdu uczestnicy rajdu 

oraz mieszkańcy chętnie brali udział w konkursach z nagroda-

mi rzeczowymi (akcesoriami rowerowymi), zorganizowanymi 

na energorowerze oraz alkogoglach, a także w konkursie                        

z wiedzy rowerowej.

Dziękujemy za udział w naszym rowerowym wydarzeniu! Za-

danie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Budowa 

ciągu pieszo rowerowego w Kostrzynie łączącego dwie drogi 

powiatowe jako wsparcie transportu miejskiego oraz dojazdu 

do węzłów przesiadkowych PKP i KKP” współfi nansowanego 

przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-

gionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Progra-

mu Operacyjnego na lata 2014–2020.
Łukasz Szał

Fot. Ł Szał
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Z teki regionalisty

Kazimierz Matysek
o historii

Odnowione w  1935 r.  prezbiterium kościoła 

p.w. św. Piotra i Pawła w Kostrzynie

Słowa błagalnej pieśni „od powietrza, głodu, ognia i wojny za-

chowaj nas Panie” sprawdziły się w ciągu wieków w losach na-

szej parafi i. Już za czasów króla Władysława Łokietka Wielko-

polska stała się ofi arą najazdu Krzyżaków, którzy niszczyli 

ogniem i mieczem tę ziemię. Ich ofi arą padł również Kostrzyn. 

W niedzielę 28 lipca 1331 roku spustoszyli miasto wraz z ko-

ściołem – co potwierdzili w procesie polsko-krzyżackim                          

w Warszawie w 1339 roku świadkowie: wójt Środy Jan i miesz-

czanin z Pobiedzisk Jakub Rich. Wiele sił i środków musieli    

włożyć kostrzynianie w odbudowanie zniszczeń. 

Oprócz pożarów i klęsk żywiołowych największe 

zniszczenia miastu przyniosły wojny szwedzkie                        

w XVII i XVIII wieku.

Kiedy na przełomie XV i XVI wieku właścicielki miasta 

klaryski gnieźnieńskie pobudowały w Kostrzynie 

obecną murowaną świątynię, początkowo pod we-

zwaniem św. Piotra w Okowach, w stylu późno-go-

tyckim, panowało powszechne zadowolenie. Kościół 

ten usytuowany został w miasteczku, na południe                

od Rynku między obecnymi ulicami Średzką, ks. Peika 

i Kościelną. Jak wskazuje wizytacja Strzałkowskiego                

z przełomu lat 1638/1639 kościół pod wezwaniem 

św. Apostołów Piotra i Pawła był orientowany tj. z oł-

tarzem głównym ustawionym od wschodu, trójna-

wowy z węższym prezbiterium, zbudowany z cegły              

o wiązaniu gotyckim. Konsekracja tej świątyni nastą-

piła przed wspomnianą wizytacją w 1638 roku.                       

Od zachodu przylega do kościoła wieża dzwonnicza 

po części murowana, po części drewniana, z dwoma 

dzwonami. Za czasów króla Jana Kazimierza,                                  

tj. w 1656 roku, została ona zburzona przez Szwedów 

w czasie bombardowania miasta. Wieża, spadając, 

spowodowała zawalenie gotyckiego sklepienia nawy 

głównej, którego już nie odbudowano. Po zniszcze-

niach wojennych kościół farny ponownie konsekro-

wano, o czym wspomina lustracja Wojciecha Tolibow-

skiego z 1658 roku.

Istniejące do dziś wyżłobienia w cegłach na połu-

dniowej ścianie kościoła nie mają nic wspólnego                      

z rzekomym ostrzelaniem kościoła ze szwedzkich 

okopów pod Trzekiem, są one śladami po rozpalaniu 

ogni procesyjnych w Wielką Sobotę za pomocą tzw. 

„świdra ogniowego” . Duże zasługi w odbudowie ze 

zniszczeń kościoła farnego miał w 1682 roku ówcze-

sny proboszcz kościoła Mikołaj Zalaszowski, na którego na-

grobku w katedrze poznańskiej napisano: „kościół kostrzyński 

budowlami i daninami przyozdobił”.

DRAMATYCZNE MOMENTY W DZIEJACH 
KOSTRZYŃSKICH KOŚCIOŁÓW
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Fot. Archiwum Izby Muzealnej

W tym samym czasie „potopu szwedzkiego” spalony został 

przez Szwedów drewniany kościółek szpitalny pod wezwa-

niem Świętego Ducha w Kostrzynie, stojący od 1447 roku przy 

ulicy Poznańskiej, naprzeciw obecnego budynku Sióstr Słu-

żebniczek. Do odbudowy tego kościoła w 1660 roku przyczy-

nili się bracia Maciej, Mikołaj i Kazimierz Sołtysiakowie – miesz-

czanie kostrzyńscy. Od tego czasu kościółek ten miał dodatko-

we wezwanie św. Mikołaja i Andrzeja biskupa.

Działania wojenne za czasów króla Augusta II w latach 1703-

1705 przyniosły nowe klęski Kostrzynowi i jego kościołowi. 

Wskutek tego ksieni klarysek gnieźnieńskich Deręgowska za-

warła kontrakt z proboszczem kostrzyńskim Waryńskim na 

pobudowanie cegielni dla potrzeb naprawy kościoła. Odbu-

dowę kościoła farnego w trakcie kolejnych najazdów szwedz-

kich upamiętniono łacińskim napisem na jednym z zachowa-

nych do dziś dzwonów, o treści: „Co wroga ręka Szwedów zbu-

rzyła szczodrobliwością mieszczan kostrzyńskich zostało od-

budowane. Roku naprawy świata 1712”.

W latach 1790-1791 ówczesna ksieni klarysek Zofi a Kraszkow-

ska przeznaczyła na remont mocno zrujnowanego kościoła               

w Kostrzynie 2000 złotych z Konwentu, 100 zł własnych ekwi-

paży i liczne materiały budowlane. Z wdzięczności za pomoc 

proboszcz ko strzyński Ignacy Raczyński kazał wmurować  na 

ścianie frontowej kościoła pamiątkową tablicę o treści: „Zofi i 

Kraszkowski Xieni Zgromadzenia Sióstr Świętej Klary w Gnieź-

nie, że kościół ten z upadku podźwignęła na znak wdzięczno-

ści Pasterz miejsca ten kamień położył 1791 roku”.

W początku XIX wieku istniały jeszcze fragmenty muru zbu-

rzonej wieży dzwonniczej o wysokości 7 łokci, które rozebrano 

w latach 1839 oraz 1852. W ich miejsce zbudowana została                    

z dębowych belek na przełomie XVIII i XIX wieża dzwonnicza, 

którą usytuowano po północnej stronie kościoła na planie 

prostokąta o wymiarze 500 cm x 610 cm. Po rozbudowie                        

w 1816 ulokowane zostały w niej trzy dzwony z datami 1514, 

1712 oraz trzeci bez nazwy, zamiast którego ks. proboszcz  

Piotr Walterbach w 1874 ufundował nowy dzwon z napisem 

„Petrus et Paulus”, dziś już nieistniejący.

W pierwszych latach wojny światowej 1914-1916 na polecenie 

władz pruskich dzwon zdjęto z zamiarem przetopienia na ar-

maty. Przed zagładą ocaliła go dzielna postawa Katarzyny Mi-

klaszewskiej, pełniącej wtedy obowiązki kościelnego (w za-

stępstwie powołanego do wojska męża Franciszka). Wraz                        

z kilkoma ministrantami w nocy dzwon ten zakopała pod po-

sadzką dzwonnicy. Dzięki temu po zwycięskim powstaniu 

wielkopolskim mógł na Wielkanoc 1919 roku wrócić na swoje 

miejsce i wzywać wiernych na rezurekcję. Dzwon ten wówczas 

uwiecznił na fotografi i Roman Koperski, by po wielu latach 

przekazać ją swemu miastu. Również w czasie II wojny świato-

wej okupanci niemieccy rozkazali wywieźć wszystkie trzy 

dzwony z kostrzyńskiej dzwonnicy na tymczasowe składowi-

sko w tartaku przy ul. Pobiedziskiej. Polacy tam pracujący – 

przy cichej zgodzie właściciela fi rmy Niemca Siemrotha – 

ukryli je, by w 1945 roku mogły znów na Wielkanoc zabrzmieć 

nad miastem i okolicą. Jak wspominała córka kościelnego Pe-

lagia Bayer z d. Miklaszewska – jej brat Walenty zdjął w czasie 

okupacji dzwon – sygnaturkę ze szczytu kościoła, by przywie-

sić go na budynku kaplicy cmentarnej, ukrył też cenną mon-

strancję na cmentarzu w jednym z grobów mieszkańców 

Domu Starców. 

Jak widać z podanych przykładów parafi anie kostrzyńscy god-

nie postępowali w trudnych sytuacjach dla Kościoła, służąc 

wiernie Bogu i Ojczyźnie.

Nawa główna kościoła p.w. św. Piotra i Pawła

Dzwon z 1874 r. przeznaczony na przetopienie 

podczas I wojny światowej

Remont kościoła parafi alnego w Kostrzynie w 1897 r.
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Ekoporadnik
Gdzie to wyrzucić? - quiz

Przez ostatnie miesiące w „Ekoporadniku” przyglądaliśmy się 

problematycznym odpadom i próbowaliśmy odpowiedzieć 

sobie na pytanie: „Gdzie to wyrzucić?”. Jak się okazało, intuicja 

nie zawsze jest najlepszym doradcą i w przypadku niektórych 

odpadów warto się trochę pofatygować i zutylizować je w od-

powiedzialny i bezpieczny dla środowiska sposób. Po tym cza-

sie w końcu przyszedł czas na podsumowanie. Chciałabym, 

aby wskazówki zawarte w ostatnich numerach zostały w pa-

mięci na dłużej, a dylematów podczas segregacji domowych 

odpadów pojawiało się jak najmniej, dlatego w ramach zakoń-

czenia tej serii zapraszam do zabawy i rozwiązania krótkiego 

testu. Powodzenia!

1. Gdzie wyrzucisz wytłaczanki na jajk a?

a. do niebieskiego pojemnika na papier,

b. do brązowego pojemnika na odpady bio,

c. do pojemnika na odpady zmieszane.

2. Gdzie wyrzucisz zużyte baterie?

a. do pojemnika na odpady zmieszane,

b. do specjalnego kontenera na elektrośmieci lub PSZOK-u,

c. chomikuję w szafce.

3. Gdzie wyrzucisz bambusową/plastikową szczoteczkę do zę-

bów?

a. do żółtego pojemnika na tworzywa sztuczne,

b. do brązowego pojemnika na odpady bio,

c. do pojemnika na odpady zmieszane.

4. Co zrobisz z dokumentami, które zawierają Twoje dane per-

sonalne?

a. wyrzucę do niebieskiego pojemnika na papier,

b. zniszczę i wyrzucę do niebieskiego pojemnika na papier,

c. wyrzucę do pojemnika na odpady zmieszane.

5. Gdzie wyrzucisz zużyte obuwie?

a. do pojemnika na odpady zmieszane,

b. do kontenera na zużytą odzież lub PSZOK-u,

c. wszystkie odpowiedzi są poprawne.

6. Gdzie wyrzucisz papierową słomkę?

a. do niebieskiego pojemnika na papier,

b. do pojemnika na odpady zmieszane,

c. do brązowego pojemnika na odpady bio.

7. Gdzie wyrzucisz papierowy ręcznik?

a. do pojemnika na odpady zmieszane,

b. do niebieskiego pojemnika na papier,

c. do brązowego pojemnika na odpady bio.

8. Gdzie wyrzucisz przeterminowane leki?

a. do pojemnika na odpady zmieszane,

b. do żółtego pojemnika na tworzywa sztuczne,

c. oddam w aptece.

9. Gdzie wyrzucisz pustą butelkę po oleju spożywczym?

a. do pojemnika na odpady zmieszane,

b. do żółtego pojemnika na tworzywa sztuczne,

c. do PSZOK-u.

10. Co zrobisz z zepsutą drukarką?

a. oddam do PSZOK-u,

b. oddam do sklepu AGD podczas zakupu nowej,

c. wszystkie odpowiedzi są poprawne.

Odpowiedzi na dole strony 22.
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Rozmowa
na stronie

Ewelina Bulewicz: Jak wyglądają zajęcia z Lego i robotyki? 
Czego można się na nich nauczyć?
Katarzyna Markiewicz: Lego i robotyka, czyli inaczej budowa-
nie robotów z klocków Lego i ich programowanie. Zajęcia kie-
rowane są jednak nie tylko do miłośników klocków Lego, ale do 
wszystkich, którzy chcieliby poznać podstawy programowania 
oraz rozwinąć swoje umiejętności w tym zakresie.
EB: Dlaczego warto zapisać się na te zajęcia?
KM: Zajęcia nastawione są na pracę zespołową. Działamy                        
w dwóch zespołach zadaniowych. Celem pracy jest rozwijanie 
kompetencji w zakresie nauk matematycznych, naukowo-
-technicznych i informatycznych. Podczas zajęć uczestnicy po-
znają podstawy konstruowania i programowania, doskonalą 
umiejętność myślenia logicznego oraz przyczynowo-skutko-
wego, trenują kreatywność i wyobraźnię przestrzenną , a także 
uczą się współpracy i korzystania z dostępnych narzędzi.  Zaję-
cia z Lego to również doskonała okazją do nauki poprzez zaba-
wę.
EB: Kto może w nich uczestniczyć?
KM: Zajęcia przeznaczone są zarówno dla chłopców, jak                                
i dziewcząt w wieku od 7 do 14 lat nastawionych na efekty wła-
snej sprawczości. 

Z Katarzyną Markiewicz, trenerką Lego® Education, 
rozmawiała Ewelina Bulewicz z Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury w Kostrzynie.



22

Właśnie w te regiony Europy wybraliśmy się we wrześniu, aby zobaczyć jak tam jest. 

Wystartowaliśmy z Berlina do Tirany, a stamtąd dalej, autokarem do naszego miejsca 

zakwaterowania w Durres. To nadmorskie miasto, drugie co do wielkości w Albanii, 

ukierunkowane na turystykę, z dużą ilością hoteli i nadmorską promenadą. Z Durres 

wyjeżdżaliśmy na zwiedzanie niezwykle ciekawych zakątków tego kraju i pierwszym 

z nich był Berat, zwany miastem tysiąca okien, wpisany na listę UNESCO. W drodze 

powrotnej w winnicy Cobo mogliśmy zapoznać się z produkcją wina, skosztować kil-

ka jego gatunków i obowiązkowo bałkańskiego trunku – raki. Kolejny dzień to wizyta 

w najpiękniejszej, dawnej stolicy Albanii Kruji, która zachwyciła nas starymi uliczkami 

z tureckim targiem, licznymi meczetami i starą twierdzą wielkiego albańskiego boha-

tera Skandenberga. W Tiranie, stolicy Albanii, oprócz zabytkowych cerkwi i mecze-

tów mogliśmy zobaczyć liczne budynki związane z jej historią, ale także pozostałości 

po rządach Envera Hodży – liczne 

bunkry i schrony, a jeden zwiedzić „od 

środka”.

Kolejny dzień spędziliśmy w Kosowie, 

zwiedzając jego stolicę – Prisztinę 

oraz chyba najpiękniejsze miasto Pri-

zren. Wielokulturowość i wielowyzna-

niowość tego miasteczka, położone-

go nad rzeką Bistricą, można dostrzec 

na każdym kroku, a liczne meczety, 

cerkwie i kościoły sąsiadują ze sobą 

bezkonfl iktowo.

Macedonia, zwłaszcza Skopje, jej sto-

lica, która była kolejnym miejscem na-

szego pobytu, zaskoczyła nas ogrom-

ną ilością pomników z chyba najbar-

dziej znanym obywatelem tego kraju 

– Aleksandrem Macedońskim i jego 

rodziną. Spacerowaliśmy po starym 

kamiennym moście i dawnym tureckim bazarze, odwiedziliśmy dom rodzinny i mu-

zeum błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty, która urodziła się właśnie w Skopje. 

Stamtąd pojechaliśmy do Kanionu Matka – jednego z największych cudów przyrody, 

gdzie łodziami odbyliśmy 6-kilometrowy rejs po turkusowym jeziorze, podziwiając 

po drodze liczne, ledwie widoczne cerkwie wręcz przyklejone do zbocza gór, aż do-

tarliśmy do jaskini Vrelo z ciekawymi stalaktytami i stalagmitami. Ochryd, kolejne 

miasto Macedonii, które naprawdę zachwyciło nas, stare i piękne, położone nad je-

ziorem o tej samej nazwie z usytuowaną na wzniesieniu XIV-wieczną cerkwią                       

św. Jana Kaneo, najczęściej fotografowanym obiektem Macedonii, my obejrzeliśmy             

z bliska i podczas rejsu po jeziorze. Zakup pereł ochrydzkich wykonywanych z emul-

sji endemicznych, to jest żyjących tylko w tym jeziorze rybek, dopełnił pełen satys-

fakcji dzień w Macedonii.

Dopełnieniem naszej wyprawy, taką „wisienką na torcie”, był przejazd samochodami 

terenowymi po albańskich, nadadriatyckich bezdrożach. Wjeżdżaliśmy na wysokie 

góry, aby nacieszyć oczy dziką przyrodą, lazurowym Adriatykiem i cudownymi wido-

kami. Kosztowaliśmy bałkańskie potrawy i owoce, trunki i pełni wrażeń wracaliśmy 

do domu. Do naszej grupy dołączyli słuchacze UTW z Szamotuł i okolic, a wspólny 

pobyt zaowocował wspaniałymi znajomościami, wręcz przyjaźniami na dłużej i pla-

nowaniem dalszych wspólnych wyjazdów.
Elżbieta Mielcarek

Odpowiedzi quiz Ekoporadnik: 1-c, 2-b, 3-c, 4-b, 5-c, 6-b, 7-a, 8-c, 9-b, 10-c

KUKW
w Albanii, Macedonii i Kosowie

Fot. KUKW
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Żegnając lato, grupa seniorów 47 osób z PZERiI w Kostrzynie 

Koła nr 1 z Iwna oraz Koła nr 2 z Gułtów wyjechała w dniach od 

27 sierpnia do 4 września do Ośrodka Wypoczynkowego               

„Joanna” w Dźwirzynie. Ośrodek ten znajduje się w odległości 

30 m od plaży. Podróż uprzyjemniła nam niespodzianka w po-

staci cista i kawy oraz w drodze powrotnej obiadu. Ponieważ 

pogoda nam sprzyjała, pobyt w Ośrodku przebiegał typowo 

wypoczynkowo. Były spacery brzegiem morza, kąpiele sło-

neczne oraz podziwianie pięknych zachodów słońca. Zorgani-

zowany został też wyjazd kolejką, aby zwiedzić Kołobrzeg. 

Wieczory spędzaliśmy na wspólnych spotkaniach przy muzy-

ce, tańcach i śpiewach. Był też wieczór przebierańców oraz 

biesiadowanie przy grillu. W niedzielę na wspólnym śniadaniu 

gościnny Ośrodek pożegnał nas. Upominkami dla Kierownic-

twa i obsługi podziękowaliśmy za przemiłą gościnę. Jesteśmy 

przekonani, że uczestnicy byli bardzo zadowoleni, bo były to 

chwile niezapomniane, chwile radości i oderwania się od mo-

notonii codziennego dnia.

Dziękujemy Urzędowi Miasta i Gminy za dotację, dzięki której 

ten wyjazd był możliwy. O wsparcie i pomoc prosimy Urząd na 

przyszły rok, ponieważ celem wyjazdu jest nie tylko relaks                    

i dobra zabawa, ale także integracja seniorów.

Zarząd PZERiI w Kostrzynie

17 października o godzinie 1800 w Miejsko-Gminnym Ośrodku 

Kultury w Kostrzynie odbył się spektakl pt. Wodewil warszaw-

ski w wykonaniu artystów Teatru Pijana Sypialnia. Scenariusz 

w reżyserii Stanisława Dembskiego na podstawie komedii Fe-

liksa Szobera Podróż po Warszawie z 1876 roku zachwycił ko-

strzyńską widownię. Świetna gra aktorska, muzyka na żywo 

oraz scenografi a złożyły się na arcyciekawy spektakl o dawnej 

Warszawie. Dwuczęściowe widowisko zahipnotyzowało pu-

bliczność niebanalnym żartem i intrygującą fabułą. Historia 

zagubionych córek Barnaby Fafuły i Kunegundy oraz prze-

wrotnego castingu nieco próżnych osobistości w jednym                       

z warszawskich teatrów pozwoliły poczuć klimat stolicy końca 

XIX wieku. Fantastycznie zaśpiewane szlagiery minionego 

wieku w połączeniu z wytańczonymi polkami i walczykami                 

w choreografi i Mariusza Żwierki sprawiły, że całość Wodewilu 

warszawskiego oglądało się po prostu świetnie.

Na pochwałę zasługują także kostrzyńscy widzowie, którzy                

na zakończenie wydarzenia bardzo dobrze poradzili sobie                  

z zaśpiewaniem i zatańczeniem skocznej piosenki. Oj ry, oj ry, 

oj rydzu mój… – ten fragment zostanie ze mną na długo, co 

niewątpliwie świadczy o sukcesie spektaklu. Była to pierwsza 

wizyta Teatru Pijana Sypialnia w naszym mieście i miejmy na-

dzieję, że nie ostatnia, bo dobrego teatru i rozrywki na tak wy-

sokim poziomie – zwłaszcza w trudnych czasach – nigdy za 

wiele.
Ewelina Bulewicz

Seniorzy spędzili ostatnie chwile lata nad morzem

Taniec, śpiew i humor, czyli Wodewil warszawski

Fot. PZERiI w Kostrzynie

Fot. MGOK
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Nowy rok szkolny to nowe przygody i wyzwania dla naszych przedszkolaków i nauczycieli. Przed-

szkole Nr 1 Jacek i Agatka to dziewięć wyjątkowych grup: Świetliki i Pszczółki – grupy trzylatków, 

Krasnoludki, Kotki i Szopy – grupy czterolatków, Żabki – grupa pięciolatków, Słoneczka – grupa 

łączona pięcio- i sześciolatków,  Serduszka i Biedronki – grupy sześciolatków. Już od pierwszego 

dnia września w naszym przedszkolu wiele się działo.

15 września obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kropki. Dzień ten miał uświadomić naszym 

przedszkolakom, że każdy z nas ma jakieś ukryte zdolności. Dostrzegaliśmy kropki tam, gdzie 

wcześniej nikt na nie nie zwracał uwagi. Było wiele wspólnych zabaw ruchowych, powstały wspa-

niałe prace plastyczne, była również fotobudka z kropką.

20 września wszyscy podopieczni naszego przedszkola świętowali Dzień Przedszkolaka. Grupa 

Serduszek z tej okazji wyjechała na wycieczkę do Gościńca Marzymięta, gdzie spędzili czas w par-

ku linowym, na karmieniu alpak, owiec i kóz. Grupa wykonała pracę plastyczną z wełny alpaki                        

i brała udział w warsztatach majsterkowicza, na których powstały ludziki z drewna. Grupa Krasno-

ludków samodzielnie wykonała przekładane wafl e, które osłodziły obchodzone święto. Tym prze-

pisem Krasnoludki rozpoczęły drugi rozdział swojej „Krasnoludkowej księgi przepisów”. Do książki 

trafi ają wszystkie przepisy przygotowane przez grupę.

29 września w Ogólnopolskim Dniu Głośnego Czytania został roz-

strzygnięty konkurs plastyczno-literacki „Znane wiersze oczami 

dziecka”. Konkurs przeznaczony był dla naszych dzieci w wieku                     

4, 5 i 6 lat. Zadanie polegało na wykonaniu pracy plastycznej do 

dowolnego wiersz Jana Brzechwy lub Juliana Tuwima. Wpłynęło              

21 ciekawych prac. Po burzliwych naradach jury wyłoniło zwycięz-

ców. Pierwsze miejsce zajęła Zosia z grupy Kotków, drugie miejsce 

– Łucja z grupy Słoneczek, a trzecie miejsce zajął Gniewosz z grupy 

Biedronek. Każdy uczestnik konkursu otrzymał nagrodę oraz pa-

miątkowy dyplom.

Ostatni dzień września to okazja do składania życzeń wszystkim 

chłopcom. Nasza damska część przedszkola nie zapomniała o tym 

ważnym święcie. Były drobne upominki, słodkie poczęstunki i dużo 

dobrej zabawy, a Świetliki wykonały pyszne gofry.

W tym roku szkolnym kontynuujemy współpracę z dziecięcym od-

działem Biblioteki Publicznej w Kostrzynie. Jako pierwsza do biblio-

teki wybrała się grupa Serduszek. Przedszkolaki poznały Historię 

małej Popielicy, która nie mogła zasnąć. Rok 2022 ustalony został ro-

kiem Marii Konopnickiej, dlatego grupa Krasnoludów odwiedzając 

bibliotekę wysłuchała wierszy tej znanej autorki.

Nasza placówka bierze udział w akcji ekologicznej „Wymień puste na 

pełne”. Naszym zadaniem jest uzbieranie jak największej ilości pu-

stych tubek po kleju w sztyfcie fi rmy AMOS. Im więcej zbierzemy pu-

stych opakowań, tym więcej kleju otrzyma nasze przedszkole. Puste 

opakowania można przynosić do naszej placówki. Bądźmy przykła-

dem dla najmłodszych, wtedy one zaczną szanować naszą planetę.

 W naszym przedszkolu jest realizowane wiele ciekawych projek-

tów i programów edukacyjnych. Grupa Krasnoludów dołączyła do 

X edycji Ogólnopolskiego Programu Uczymy Dzieci Programować. 

Przedszkolaki do realizacji zadań wykorzystują matę do kodowania, 

rozwijając w ten sposób swoją wyobraźnię i kreatywność. We wrześniu Krasnoludki zrealizowały 

następujące tematy: „witamy w przedszkolu”, „wspominamy wakacje”, „dbamy o bezpieczeństwo 

swoje i innych osób”, „jesień kolorami zakodowana”. Grupa Krasnoludów realizuje również projekt 

edukacyjny „Z EDUMUZ w logopedię”. Jest to projekt w zakresie profi laktyki logopedycznej                          

w oparciu o piosenki Mari Zofi i Tomaszewskiej. Wrześniowe zabawy odbywały się przy piosence 

Dzień dobry naszym rączkom, były ćwiczenia oddechowe oraz ćwiczenia usprawniające aparat ar-

tykulacyjny.

Jedna z naszych najmłodszych grup, Świetliki, realizuje projekt „Dotknij, poczuj, zobacz”. Pierwsze 

zadanie, którego wykonania podjęły się przedszkolaki, polegało na wykonaniu tęczy z cukierków 

skittles. Projekt ten ma na celu wzbudzanie w dzieciach pasji do tworzenia, eksperymentowania               

i doświadczania wielozmysłowego.

Grupa Serduszek realizuje Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „ Piękna Nasza Polska Cała”. W tym 

miesiącu w grupie został zrealizowany temat – człowieku mały, człowieku duży nie zaśmiecaj 

Wieści z Przedszkola nr 1

Fot. Przedszkole nr 1
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przyrody to wszystkim służy. Głównym celem tego projektu jest kształtowanie u dzieci postaw 

patriotycznych oraz uwrażliwianie ich na piękno, folklor i tradycje Polski.

Grupa Kotków dołączyła do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Mały Miś w Świecie Wielkiej 

Literatury”. Dzieci wspólnie wybrały już maskotkę, która w tym roku szkolnym odbędzie czytelniczą 

podróż po domach przedszkolaków. Celem projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa.

Nasze trzy najstarsze grupy (Słoneczka, Serduszka i Biedronki) realizują wewnątrzprzedszkolny 

projekt edukacyjny z zakresu integracji społecznej, edukacji zdrowotnej i profi laktyki uzależnień. 

We wrześniu przedszkolaki obejrzały teatrzyk pt. Historia o cichym bohaterze, którego bohaterami 

są osoby z niepełnosprawnością. Mali widzowie wspólnie z Leonem i Karolą szukali rozwiązań                      

i dowiedzieli się, jak reagować na przemoc w ich otoczeniu.

W październiku będziemy kontynuować rozpoczęte projekty, a także ruszamy z realizacją nowych. 

Serdecznie zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej oraz śledzenia nas na Facebooku. 

Przedszkole nr 1

Nowiny z Bajkowej Krainy

Wrzesień to miesiąc, w którym dzieci rozpoczynają rok szkolny – często jest to dla nich 

nowy etap w życiu, szczególnie w przypadku najmłodszych przedszkolaków. 

Przedszkole Nr 2 w Kostrzynie już po raz trzeci zaprosiło do siebie dzieci na wspólną eduka-

cyjną podróż. Od samego początku istnienia placówki zależy nam na tym, aby dzieci czuły 

się u nas bezpieczne i spędzały czas w atrakcyjny oraz kreatywny sposób. Chcemy, aby 

uczyły się i poznawały świat m.in poprzez zabawę, ale także poprzez różnego rodzaju 

warsztaty, czy też spotkania z ciekawymi ludźmi.

Właśnie w taki sposób rozpoczęliśmy pierwszy wspólny miesiąc w roku szkolnym 

2022/2023. Nie wierzycie? Sprawdźcie sami.

W ostatnich dniach sierpnia odbyły się dwa spotkania adaptacyjne dla maluszków, które 

przyszły do przedszkola w towarzystwie rodziców. Były wesołe zabawy, wspólne śpiewy                    

i tańce, a także praca plastyczna, którą dzieci wykonały z pomocą najbliższych.

9 września odbyły się warsztaty „Akademia Małego Kuchcika” pt. „Kosmiczna wyprawa”. 

Tego dnia dzieci przygotowały ciasto na pyszne gofry, które ostatecznie uzyskały kształt 

rakiety. Przedszkolaki ozdobiły też ciasteczkowego astronautę, oraz spróbowały jak smaku-

je kosmiczne Bubble Tea.

15 września obchodziliśmy Dzień Kropki – czyli święto kreatywności, 

odwagi i zabawy. Tego dnia staraliśmy się odkryć talenty dzieci, a także 

poznać ich mocne strony.

16 września odwiedziła nas Olha Perekhodko, która przybliżyła dzie-

ciom kulturę ukraińską. Mieliśmy okazję m.in. poznać ciekawostki 

dotyczące Ukrainy, uczyliśmy się podstawowych kroków tańca ludo-

wego, poznaliśmy podstawowe zwroty używane w tym kraju.

Dzień Przedszkolaka trwał u nas aż cztery dni, a rozpoczął się we wto-

rek 20 września Jesiennym Pokazem Mody. Tego dnia dzieci przyszły 

do przedszkola w niezwykłych jesiennych kreacjach. Dlaczego nie-

zwykłych? A to dlatego, że przygotowane były w domach, z pomocą 

rodziny. Jak przystało na pokaz mody, dzieci wcieliły się w role mode-

lek i modeli, dumnie paradując po czerwonym dywanie. Nie obyło się 

również bez zabaw muzyczno- ruchowych, po których wybrano Miss 

i Misterów Jesieni w każdej grupie. 21 września cała Bajkowa Kraina 

ćwiczyła z Drużyną Kangura, której misją jest zapewnienie dzieciom 

rozrywki i edukacji ruchowej, tak ważnej w dzisiejszym młodym spo-

łeczeństwie. 22 września już od samego rana na dzieci czekała niespodzianka w postaci warsz-

tatów muzycznych. Podczas ich trwania dowiedzieliśmy się czym jest dźwięk oraz w jaki spo-

sób możemy go nagrać… I tu zaczęła się magia. Nagrywaliśmy wiersze, piosenki, a także swoje 

„wizytówki”, po czym mogliśmy sprawdzić jak brzmielibyśmy jako wiewiórki, czy wielkie niedź-

wiedzie. Sprawdzaliśmy również jak brzmi echo. Były chwile zaciekawienia, zdziwienia, ale                          

i wielkiej euforii – i to wszystko na jednych warsztatach. Tydzień obchodów Dnia Przedszkolaka 

zakończyliśmy 23 września, przedstawieniem pt. Diamentowa podróż Zosi w wykonaniu Teatru 

Kurtynka.

Chcecie dowiedzieć się o nas więcej i być na bieżąco? Zapraszamy więc na nasz fanpage na 

Facebooku: www.facebook.com/BajkowaKrainaKostrzyn.
A.T.

Fot. Przedszkole nr 2
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Wieści 
z biblioteki

Pierwsze urodziny Kostrzyńskiego Kina za Rogiem 
Kostrzyńskie Kino za Rogiem zostało uruchomione 5 paź-
dziernika 2021 roku. W tym miesiącu obiekt świętował 
swoje pierwsze urodziny. W ciągu ostatnich 12 miesięcy 
zostało wyświetlonych 288 fi lmów, które obejrzały 2523 
osoby.
Z tej okazji zaplanowane zostały dwudniowe obchody.                  
W piątek 7 października kino odwiedził Janusz Płoński, 
współautor serialu Alternatywy 4. Scenarzysta opowiedział 
jak wyglądało w latach 80. tworzenie fi lmu, unikanie cenzu-
ry i wskazywał konkretne sceny, w których ukryte jest dru-
gie dno. To była bardzo ciekawa podróż do czasów PRL-u.
W sobotę natomiast widzowie wzięli udział w urodzino-
wych seansach fi lmowych. Specjalnie na tę okoliczność 
wyświetlony został fi lm animowany Filonek Bezogonek dla 
młodszej widowni. Starsi natomiast wzięli udział w marato-
nie fi lmów Stanisława Barei. Na ekranie królował Stanisław 
Tym (Miś) i Wojciech Pokora (Poszukiwany, Poszukiwana). 
Na wszystkich widzów czekała słodka niespodzianka.

Małgorzata Kemnitz

Konkurs plastyczny z okazji pierwszych urodzin kina
Z okazji pierws zych urodzin Kostrzyńskiego Kina za Ro-
giem biblioteka zorganizowała konkurs plastyczny na ulu-
bioną postać z polskiej bajki. Zainteresowanie było bardzo 
duże. W sumie oddano 50 prac, wykonanych na bardzo wy-
sokim poziomie. Niektóre zaskoczyły formą, ciekawym po-
dejściem do tematu. Inne przedstawiały odkopane z czelu-
ści literatury i fi lmu postaci, które są już zapomniane. Wy-
bór najlepszych prac był bardzo trudny. Nagrody zostały 
przyznane  w dwóch kategoriach wiekowych: 5-8 lat i 9-14 
lat.
Za niestandardowe wykonanie przyznano też wyróżnienia. 
Ponadto widzowie biorący udział w seansach urodzino-
wych oddawali swoje głosy na nagrodę publiczności.
Wszystkie prace można podziwiać w holu Biblioteki Pu-
blicznej w Kostrzynie do końca października.
Wyniki konkursu: kategoria wiekowa 5-8 lat: 1. miejsce Lau-
ra Gawarecka, 2. miejsce Nikodem Chojnacki, 3. miejsce 
Maja Chojnacka; kategoria wiekowa 9-14 lat: 1. miejsce Na-
talia Zelmer, 2. miejsce Dominik Kuźniarek, 3. miejsce Mar-
cel Grześkowiak; wyróżnienia: Gniewosz Szafrański, Sara 
Szczepańska, Zuzanna Korcz, Iga Chąpinska; nagroda pu-
bliczności: Kacper Koman. Serdecznie gratulujemy!

Małgorzata Kemnitz

Klub Małego Czytelnika powraca po letniej przerwie
4 października pierwszy raz po wakacyjnej przerwie odby-
ło się spotkanie w ramach Klubu Małego Czytelnika w na-
szej bibliotece. Dzieci słuchały wierszyków Jana Brzechwy 
o zwierzętach i wykonywały prace plastyczne, będące ilu-
stracjami do tekstów.

Fot. A. Sobik

Fot. A. Nowacka

Fot. A. Sobik

Fot. A. Sobik
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Dobra książka 
biblioteka poleca i zaprasza

Zajęcia w klubie skierowane są dla najmłodszych dzieci,                 
w wieku przedszkolnym. To właśnie wtedy uczą się obco-
wania z literaturą, trenują umiejętność słuchania ze zrozu-
mieniem, ćwiczą uwagę i koncentrację. Jest też czas na 
wspólną zabawę i prace plastyczne. Spotkania odbywają 
się co dwa tygodnie, zawsze we wtorkowe popołudnia. Za-
praszamy serdecznie.

Małgorzata Kemnitz

Dzień głośnego czytania w Iwnie
Filia biblioteczna w Iwnie zadbała o odpowiednie święto-
wanie Dnia Głośnego Czytania. Dzieci wysłuchały opowia-
dania Wszystkie przygody Żabka i Ropucha Arnolda Lobela. 
Aktywnie w tym dniu uczestniczył dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Iwnie Jarosław Połomski, wychowawczyni Karoli-
na Piasecka oraz Irena Guzińska, bibliotekarka, która opie-
kuje się fi lią.
Głośne czytanie dzieciom jest bardzo istotne, zwłaszcza na 
początkowym etapie edukacyjnym: rozwija język, pamięć, 
wyobraźnię, uczy myślenia i koncentracji. A przy tym spra-
wia wiele radości i daję możliwość wspólnego spędzenia 
czasu.

Małgorzata Kemnitz

Richard Bradford, Orwell. Człowiek naszych czasów, Wydawnictwo Znak Koncept.
Komple tna biografi a proroka współczesnych nieszczęść społeczno-politycznych. Minęło ponad sie-
demdziesiąt lat od śmierci George’a Orwella – pisarza o barwnym życiorysie, skandalisty z ogromnym 
poczuciem humoru, włóczęgi i fana wypraw motocyklowych. W swojej twórczości Orwell zacierał 
granice między literaturą piękną, dziennikarstwem i komentarzem politycznym. Przepowiadał auto-
rytarne rządy w Europie oraz Ameryce i prognozował powolną korozję wszelkich unii między pań-
stwami.

Hanna Cygler, Córki tęczy, Wydawnictwo Luna.
Co się stanie, kiedy spotkają się dwie kobiety, które w zwykłych okolicznościach nigdy by się nie po-
znały? Joy Makeba mieszka w Pretorii w Republice Południowej Afryki. Opiekuje się dwiema siostrami 
i każdego dnia walczy o przetrwanie. Zuzanna Fleming jest właścicielką fabryki w Gdańsku. Nie bra-
kuje jej niczego oprócz miłości. Kiedy przystojny Jack proponuje jej egzotyczne wakacje Zuzanna 
spodziewa się noclegów w luksusowych hotelach i podziwiania dzikich zwierząt podczas safari. Jed-
nak wkrótce wspaniały urlop przerodzi się w walkę o życie…

Joe Simmons, Zgubiłem babcię w supermarkecie, Wydawnictwo Dwukropek.
Zabranie babci na jakieś głupie rozdanie nagród? Łatwizna! Nie w przypadku Mini, babci Harry’ego, 
która pracuje jako ratowniczka na basenie, potrafi  kierować wózkiem widłowym i… kradnie ulubione 
cukierki toffi   ze sklepu! W dodatku jest celebrytką i ma rzesze wiernych fanów. Wszyscy uwielbiają 
pomysłową staruszkę, ale rodzinie sprawia ona mnóstwo kłopotów. Czy Harry wiedział, w jaką zwario-
waną przygodę się pakuje, gdy zgodził się zaopiekować babcią? Zdecydowanie nie, ale czego się nie 
robi, żeby zdobyć pięćdziesiąt psich punktów, które sprawią, że mama się wreszcie zgodzi na psa 
(wiek 9+).

Fot. Biblioteka Publiczna
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Strażackie
wydarzenia

Interwencje strazaków z Gminy Kostrzyn:

1 września – gaszenie pożaru auta osobowego na trasie S5 

za węzłem Iwno.

3 września – zabezpieczenie rajdu rowerowego z okazji 

60-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 w Kostrzynie i festynu „Gry 

Terenowe” w Trzeku.

4 września – udział w pikniku charytatywnym dla pogorzel-

ców w Parku Miejskim.

8 września – usuwanie drzewa z drogi Iwno-Libartowo; ga-

szenie pożaru odpadów budowlanych przy ul. Paderewskie-

go w Kostrzynie; usuwanie drzewa stwarzającego zagroże-

nie w parku Harcerza w Kostrzynie; gaszenie pożaru dzikie-

go wysypiska śmieci w Iwnie; zabezpieczenie miejsca kolizji 

drogowej na trasie S5 w kierunku Poznania i neutralizacja 

płynów eksploatacyjnych.

9 września – zabezpieczenie miejsca wypadku drogowego 

z udziałem dwóch samochodów ciężarowych na trasie S5 na 

wysokości Czerlejna; zabezpieczenie miejsca wypadku dro-

gowego z udziałem motocykla i auta osobowego na drodze 

Kostrzyn-Środa; gaszenie pożaru mieszkania w budynku 

wielorodzinnym w Sannikach.

10 września – udział w pikniku 28 jednostek OSP z powiatu 

poznańskiego; neutralizacja płynów eksploatacyjnych i za-

bezpieczenie miejsca kolizji drogowej z udziałem dwóch aut 

osobowych na ul. Zbożowej w Kostrzynie; usuwanie drzewa 

znad jezdni na drodze między Tarnowem a Jagodnem.

12 września – sprawdzenie załączonego monitoringu poża-

rowego w kościele w Siekierkach Wielkich.

14 września – usuwanie gniazda owadów błonkoskrzy-

dłych w Tarnowie.

15 września – usuwanie gniazda owadów błonkoskrzy-

dłych w SP nr 2 w Kostrzynie,  usuwanie gniazda owadów 

błonkoskrzydłych w Kostrzynie.

17 września – warsztaty ratownictwa technicznego Cegiel-

nia Iwno 2022.

18 września – udział w obcho-

dach 79. rocznicy zrzutu broni                   

i sprzętu dla oddziałów Armii 

Krajowej w Janowie.

19 września – usuwanie gniazda 

owadów błonkoskrzydłych                       

w Wiktorowie.

24 września – ćwiczenia Plutonu 

I i II; udział w Młodzieżowym Raj-

dzie Drużyn Pożarniczych z po-

wiatu poznańskiego.

25 września – gaszenie pożaru 

ładowarki w składzie węgla przy 

ul. Warzywnej w Kostrzynie.

26 września – neutralizacja pły-

nów eksploatacyjnych i zabez-

pieczenie miejsca kolizji drogo-

wej z udziałem auta dostawcze-

go i samochodu ciężarowego na 

skrzyżowaniu DK92 i ul. Polnej.

XXVIII Zlot Wolontariuszy PCK

W sobotę i niedzielę 24 i 25 września                     

w zaprzyjaźnionym ośrodku January                 

w Straduniu odbył się Zlot Szkolnych Kół 

PCK. W weekendowym spotkaniu wzięło 

udział 6 Szkolnych Kół z Gminy Kostrzyn 

– SP 1 i SP 2 Kostrzyn, SP Brzeźno,                         

SP Czerlejno, SP Gułtowy i SP Iwno. Jak 

zawsze mogliśmy liczyć na druhów                

z Ochotniczej Straży Pożarnej z Kostrzy-

na i Gułtów, którzy prowadzili szkolenie     

z zakresu pierwszej pomocy. Na kilku sta-

nowiskach przekazywali naszej młodzie-

ży wiedzę i następujące umiejętności: 

wzywanie pomocy, RKO u osoby dorosłej 

i dziecka, AED, opatrunki przy złamaniu                

i ranach, zakrztuszenia, zadławienia, po-

zycja boczna ustalona (również u ciężar-

nych kobiet). Po intensywnie spędzonym 

popołudniu, wieczór przyniósł możli-

wość dzielenia się wrażeniami, doświad-

czeniami oraz wspólnego spędzenia cza-

su podczas ogniska i dyskoteki. Była to 

wspaniała okazja do integracji zarówno 

wolontariuszy, jak i opiekunów Kół PCK                

z całej gminy.

W niedzielę ważnym punktem programu 

jest zawsze wspólna msza święta. Po po-

wrocie z kościoła wolontariusze z ogrom-

nym zaangażowaniem przedstawili przy-

gotowane poprzedniego dnia scenki               

z instrukcją udzielania pierwszej pomo-

cy. Pogoda dopisała i pozwoliła nie tylko 

na przeprowadzenie warsztatów w pro-

mieniach słońca, ale także na spacery po 

przepięknej okolicy. Na zakończenie Zlo-

tu wykonaliśmy tradycyjne pamiątkowe 

zdjęcia. Pobyt minął niezmiennie w przy-

jaznej atmosferze, a wolontariusze już 

czekają na kolejne spotkanie.
Opiekunowie Szkolnych Kół PCK Gminy Kostrzyn

Fot. Opiekunowie Szkolnych Kół PCK Gminy Kostrzyn
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W roku 1820 stało się własnością Anto-

niego Grudzińskiego. W tym samym 

roku urodził się Ewaryst Estkowski, zna-

ny pedagog, któremu w 1928 roku na-

uczyciele wielkopolscy wznieśli stojący 

do dziś pomnik.

Na początku XIX wieku pobudowali tu 

Grudzińscy dwukondygnacyjny dwór, wzorowany na architek-

turze miejskiej, zakładając jednocześnie okazały park krajobra-

zowy o powierzchni 8,85 ha. Kolejny dziedzic tej wsi, Zygmunt 

Grudziński, i jego żona Maria z Działyńskich wspomagali w 1863 

roku ochotników francuskich, spieszących na pomoc powstań-

com styczniowym. W 1872 roku ustawiono we wsi i pobliskim 

lesie cieszące się czcią fi gury św. Józefa i Matko Bożej.

Ostatni właściciel, Jerzy Mielżyński, jako rotmistrz Ułanów Gro-

chowskich we wrześniu 1939 roku wyróżnił się w bitwie pod 

Kockiem. Mniej znanym bohaterem z Drzązgowa jest Zbigniew 

Szlagowski, który obliczu zagrożenia Ojczyzny wstąpił do 

Ochotniczego Pułku Jazdy Wielkopolskiej pod dowództwem 

rotmistrza I. Mielżyńskiego. Zginął w walce z bolszewikami pod 

Brodnicą. Przeszedł do historii jako najmłodszy, szesnastoletni 

ułan pułku. Jego ostatnie słowa brzmiały: „umieram za Ojczy-

znę”. Odznaczony Krzyżem srebrnym Orderu Wojennego Virtuti 

Militari.

Przy dawnej drodze do Klon znajduje się między innymi krzyż 

upamiętniający ofi ary cholery z 1866 roku.

Mało znana wieś, bogata w historię i zabytki architektury lokal-

nej odkryła swoje walory turystyczno-krajoznawcze tej jesieni.
Katarzyna Jakubowska

(Źródło: oprac. K. Matyska; Słownik geografi czny średniowieczny.)

Wyglądam przez okno, spoglądam w niebo i widzę, jak leniwie 

snują się chmury, które w krótkich odstępach przepuszczają pro-

mienie słońca. Zza okna dostrzegam jak natura zmienia paletę 

barw. Złota polska jesień rozsiada się na polach, w ogrodach                       

i w lasach. Jesień, czas wspomnień letnich wojaży, kolejnych 

przygód, które zapisały się w pamięci i utrwalone zostały na foto-

grafi ach. Sięgamy pamięcią wstecz, dalej niż do minionego lata.

Sięgam dalej niż do wczoraj, czy miesiąca, roku temu. Sięgam 

do początku historii zapisanej na kartach ksiąg archiwalnych 

wioski o trudno brzmiącej nazwie Drzązgowo. Dlaczego wybór 

padł na tę wioskę? Tam sołectwa naszej gminy zorganizowały 

jedną z ostatnich atrakcji krajoznawczych i rekreacyjnych w tym 

sezonie. Punkt kulminacyjny „Gwiaździstego Rajdu Rowerowe-

go” przy wigwamie. Jaką historię i ciekawostki skrywa ta wieś?

Drzązgowo, wieś położona 8 km na południowy-wschód od Ko-

strzyna i 1 km na południe od drogi Klony-Gułtowy. Ukształto-

wała się w oparciu o wielkoobszarowe gospodarstwo rolne. Jej 

nazwa wywodzi się od nazwiska kmiecia Drzazgi. We wsi znaj-

duje się zespół dworsko-folwarczny. Dwór pochodzi z lat trzy-

dziestych XIX wieku, przebudowany i rozbudowany około 1890 

roku o przybudówkę z tarasem. Towarzyszy mu park krajobra-

zowy, ofi cyna, stajnia, stodoła, spichlerz, czworak i dwojak 

(wszystkie z końca XIX i początków XX wieku).

Pierwsza wzmianka o Drzązgowie pochodzi z roku 1391 roku. 

Drzązgowo około 1510 roku należało do parafi i św. Jana Chrzci-

ciela w Grodziszczku. Właścicielami wsi byli wtedy: Mosiński, 

Opaliński i Grzymała. W XIV, XV wieku okoliczne ziemie stanowi-

ły dziedzictwo rycerskiego rodu Grzymalitów. W średniowieczu 

Drzązgowo należało do Gułtowskich, Iwieńskich i Wilkońskich, 

a od XVI do końca XVIII wieku do Klonowskich i Łukomskich.                  

Z kroniki
policyjnej

Rozpoznany kradziony rower.

11 września w miejscowości Kostrzyn zatrzymany został 30-letni mieszkaniec gmi-

ny, który posiadał przy sobie rower skradziony w maju 2021 roku. Rozpoznany 

przez pokrzywdzonego rower o wartości 3500 złotych wrócił do prawowitego wła-

ściciela. Postępowanie w tej sprawie prowadzi KP Kostrzyn.

Włamanie do domu.

W nocy z 6 na 7 września w miejscowości Siekierki Wielkie nieznani sprawcy doko-

nali włamania do domu jednorodzinnego, a następnie kradzieży sprzętu AGD oraz 

pompy ciepła o wartości 30 000 złotych na szkodę pokrzywdzonego. Na miejscu 

wykonano czynności służbowe, zabezpieczono ślady. Postępowanie w tej sprawie 

prowadzi KP Kostrzyn.

Prowadzenie pojazdu pomimo sądowego zakazu.

15 września w miejscowości Skałowo zatrzymany został 32-letni kierujący samocho-

dem marki Ford. Po sprawdzeniu w systemach teleinformatycznych Policji okazało się, 

że mężczyzna kierował pojazdem pomimo orzeczonego sądowego zakazu prowadze-

nia wszelkich pojazdów mechanicznych. Kierujący za swój czyn odpowie przed sądem.

Kronika Towarzystwa Miłośników Ziemi Kostrzyńskiej

Ci, których kochamy, nie umierają 

nigdy, bo miłość to nieśmiertelność ...

Emily  Dickinson

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy 

wiadomość o śmierci naszego Dro-

giego Kolegi i Współpracownika

Ś.P.
Radosława Stanickiego

Wyrazy głębokiego współczucia               

i najszczersze słowa otuchy                       

w trudnych chwilach

składają

Koleżanki i Koledzy z Puratos Polska
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Kostrzyńskie
przysmaki

Smacznego!

N.M.

SAŁATKA MAKARONOWA Z TUŃCZYKIEM

makaron „świderki”

tuńczyk

czerwona papryka

żółta papryka

czerwona cebula

sałata

kukurydza w puszce

pomidorki koktajlowe

sos: miód, musztarda, cytryna

SZARLOTKA NA KRUCHYM CIEŚCIE

2kg jabłek

700 g mąki

350 g cukru drobnego

2 jajka

300 g masła

100 g oleju kokosowego

2 łyżeczki proszku do pieczenia

cukier wanilinowy

cynamon tarty

Wymieszać ze sobą 600 g mąki, 200 g 

cukru, proszek do pieczenia i cukier 

wanilinowy (całe opakowanie). Masło 

roztopić, ostudzić. Do suchej masy do-

dać masło, olej kokosowy, jajka. Za-

gnieść ciasto. Gotowe podzielić na 

dwie części w proporcji 2/3 i 1/3. Więk-

szą część rozwałkować i wyłożyć                      

w blaszce do pieczenia. Piec 25-30 mi-

nut w 190 stopniach, do zarumienie-

nia. Jabłka umyć, obrać, podsmażyć                 

z cynamonem, resztą cukru, dodać do 

nich pozostałą mąkę. Wyłożyć na pod-

pieczony spód ciasta. Mniejszą część 

ciasta rozwałkować, rozciąć na paski                

i ułożyć na cieście w kształcie kratki. 

Piec 25-30 minut w 190 stopniach.

Makaron ugotować zgodnie z instrukcją na opakowaniu, od-

stawić do przestygnięcia. Tuńczyka rozdrobnić na kawałki. Wa-

rzywa pokroić w paseczki, a pomidorki na połówki. Kukurydzę 

odcedzić. Wszystkie składniki wymieszać w misce. Przygoto-

wać sos: łyżkę miodu, łyżkę musztardy i pół łyżki soku z cytry-

ny wymieszać. Sos dodać do sałatki i wymieszać.
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Fot. P. Smoliński

Mistrzostwa Gminy w Lekkoatletyce
4 października na stadionie lekkoatletycznym przy Szkole 
Podstawowej nr 2 w Kostrzynie odbyły się Mistrzostwa 
Gminy w Lekkoatletyce. Przed przystąpieniem do rywaliza-
cji uczestnicy mogli podziwiać układy choreografi czne wy-
konane przez dziewczęta z SP2, przygotowane przez tre-
nerkę Patrycję Tojek. W zawodach wzięli udział uczniowie 
szkół podstawowych: z Kostrzyna (SP nr 1 oraz SP nr 2). 
Organizatorami zawodów był UKS Olimp Kostrzyn, Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Kostrzynie oraz Gmina Kostrzyn. Celem 
zawodów, prowadzonych przez Mieczysławę Zwierz z ra-
mienia UKS Olimp, było umożliwienie sprawdzenia wła-
snych umiejętności podczas rywalizacji sportowej. W za-
wodach brało udział 80 uczniów z gminy – dziewczęta                        
i chłopcy w trzech kategoriach wiekowych (z rocznika 2012 
i młodsze, z rocznika 2010-2011 oraz z rocznika 2008-2009). 
Uczniowie mogli się sprawdzić w trzech konkurencjach:                 
w technicznej – skok w dal i dwóch konkurencjach biego-
wych: 60 m. i 600 m. w kategorii dziewcząt i chłopców. Naj-
starsi uczestnicy (z rocznika 2008-2009) rywalizowali                         
w czterech konkurencjach: w dwóch technicznych – skok  
w dal i pchnięcie kulą oraz dwóch konkurencjach biego-
wych: 60 m. oraz 800 m. (dziewczęta) 1000 m. (chłopcy).
Każdy uczestnik otrzymał pamiątkę ufundowaną przez 
Urząd Miejski w Kostrzynie. Medale dla pierwszych trzech 
zawodników w każdej konkurencji i kategorii wręczali: Pre-
zes zarządu UKS Olimp Renata Lepczyk, wicedyrektor SP nr 
2 Agnieszka Kubiak oraz przedstawiciel Urzędu Miejskiego 
Łukasz Szał. 

Zarząd UKS Olimp

Szachowe Mistrzostwa Polski
W dniach 25-28 sierpnia w Rzeszowie odbyły się Mistrzo-
stwa Polski Juniorów w Szachach Szybkich i Błyskawicz-
nych. Startująca w nich Jagna Smolińska (UKS „Goniec” Ko-
strzyn) zajęła odpowiednio 35. miejsce (4/11 pkt.) i 33. 
miejsce (5/13 pkt). W dniach 16-18 września w Sypniewie 
odbyły się Mistrzostwa Międzywojewódzkie Młodzików. 
Wzięło w nich udział trzech zawodników UKS „Goniec” Ko-
strzyn, zajmując następujące lokaty: 12. Antoni Rojek, 17. 
Szymon Jaskuła i 26. Aleksander Adamski. Szymon Jaskuła 
wyrobił normę na IV kategorię, a Antoni Rojek wyrobił nor-
mę na III kategorię szachową. W tym samym miejscu,                         
w dniach 18-25 września, odbyły się strefowe eliminacje do 
Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzików. Startująca w nich 
Maja Płóciennik zajęła 12. miejsce w grupie dziewcząt                   
do lat 9.

Piotr Smoliński

Fot. UKS Olimp

Fot. UKS Olimp
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Fot. K. Adamska

Dziki Bieg w Lesie – Skałowo! 
W sobotę 1 października w Skałowie odbył się ostatni Bieg 
wieńczący Dzikowisko 2022 – Dziki Bieg w Lesie. Na torze 
zameldowało się 175 zawodników, którzy do pokonania 
mieli prawie 5-kilometrową trudną trasę z licznymi prze-
szkodami. Najszybciej z Panów całą trasę przebył Marek 
Szymczak z Brzeźna, który na mecie zjawił się z czasem 
27:22. Najszybszą z Pań była Żaneta Obara, która fi niszowa-
ła z czasem 35:31. Na mecie na zawodników czekał bogaty 
pakiet gastronomiczny od OSP Gułtowy, Pań z Panie, dale-
ko jeszcze? oraz SAP Nowakowscy, którzy przygotowali 
różnorodne wypieki, oraz oprawa muzyczna. Po wręczeniu 
nagród przez organizatorów dla najlepszych trzech zawod-
niczek i zawodników w klasyfi kacji open nastąpiło wręcze-
nie nagród w kategorii Mieszkanki i Mieszkańca Gminy Ko-
strzyn. Oprócz tych kategorii wręczono również nagrody 
dla najlepszych w kategorii Dzikowiska 2022 – zarówno 
kobiet, jak i mężczyzn. Spośród wszystkich uczestników 
rozlosowano nagrody rzeczowe, a chętni mieli możliwość 
licytacji nagród ufundowanych przez sponsorów. Dochód 
z loterii oraz licytacji został przekazany na rzecz Sołtys                 
Sołectwa Sanniki, której dom w ostatnim czasie ucierpiał                
w skutek pożaru.
Podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w organi-
zację tego biegu, za zabezpieczenie trasy wszystkim obec-
nym na biegu Ochotniczym Strażom Pożarnym oraz ATV 
Kostrzyn za przygotowanie tej niezwykle wymagającej tra-
sy! Podziękowania również dla sponsorów oraz pracowni-
ków Urzędu Miejskiego za wsparcie imprezy! 

Agata Bilska

Rafał Wagner zwycięzcą Pucharu Polski!
Po raz drugi w ciągu ostatnich czterech lat Rafał Wagner 
zwyciężył w kategorii F1A Standard, pieczętując swoją wy-
graną, zajmując pierwsze miejsce podczas sobotnich za-
wodów rozgrywanych na lotnisku Rudniki w Częstocho-
wie. Rafał z Częstochowy wraca więc z dwoma nagrodami: 
zwycięstwem w Jasna Góra Cup 2022 oraz całym cyklu                
Pucharu Polski w zawodach modeli swobodnie latających 
w kategorii modeli F1A Standard! Gratulacje!

Walka Kostrzyn

Fot. Walka Kostrzyn
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ADOPTUJ PRZYJACIELA!

Fot. K. Rożek

Dziś przedstawiamy Wam Dziad-

ka Franka. Franek to starszy, to-

warzyski piesek, który z uwagi na 

swój wiek i dotychczasowe kiep-

skie warunki życia w kojcu nie 

jest w najlepszej formie, jednak 

niezmiernie cieszą go spokojne 

spacery z wolontariuszami. Jest 

pieskiem niedowidzącym, ale nie 

przeszkadza mu to w funkcjono-

waniu. Bardzo cieszy go możli-

wość węszenia na spacerach. 

Szukamy dla Franka domu, który 

zapewni mu dobrą, spokojną 

psią emeryturę i poczucie bez-

pieczeństwa. Myślimy, że będzie 

bezproblemowym towarzyszem, 

który doceni kanapę i krótkie 

spacerki. W pakiecie prosimy tez 

o ciepłe kocyki, dużo czułości                     

i wyrozumiałości! Kto zaopiekuje 

się tym łagodnym seniorem? 

Idzie zima – nie pozwólmy,                            

by Dziadek Franek spędził ją                    

w schronisku!

Jeżeli chcielibyście poznać Fran-

ka, prosimy o kontakt pod nr tel. 

783 552 272 w celu ustalenia ter-

minu spotkania. Zapraszamy 

również do odwiedzania strony 

internetowej schroniska: schroni-

sko-skalowo.pl oraz naszego pro-

fi lu na Instagramie: przystanek-

skalowo.
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