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SŁOWEM WSTĘPU
Za nami 41. edycja kostrzyńskiego święta regionalnego, czyli oczywiście Kurdesz Kasztelański! Jak co roku była ogromna 

ilość atrakcji i koncertów, pysznych przekąsek, wesołe miasteczko dla najmłodszych – zwłaszcza ze względu na ich szczególne 
święto, Dzień Dziecka, który wypadał w drugi dzień imprezy. Z tej okazji plac kurdeszowy kilkakrotnie skrył się w opadającym 
kolorowym pyle, który wyrzucano w trakcie Festiwalu Kolorów. Mam nadzieję, że żadna z mam nie doznała szoku po powro-
cie jej pociechy do domu – niektórych uczestników ciężko było poznać pod warstwą kolorowego proszku! Szczegółową relację                                                 
z wydarzenia publikujemy na stronie 14.

Mimo upałów i nadchodzących wakacji nie zwalniamy tempa i zapraszamy do lektury nowej serii teksów, w których przybliżone 
zostaną podstawowe informacje o problemach prawnych. Do lektury idealnie będą pasować zdrowe przekąski, które wykonacie 
Państwo z pomocą przepisów dietetyk Marty Jaskułeckiej (s. 22) – zresztą każda okazja jest dobra, żeby zjeść coś pysznego, 
chociażby szparagi, na które sezon już się rozpoczął! Ponadto znajdziecie Państwo w nowym numerze informacje o inwestycjach                    
i zmianach w gminie, relacje z wydarzeń kulturalnych i sportowych, moją ulubioną część, czyli propozycje interesujących lektur, 
wybranych przez panie z Biblioteki Publicznej oraz wiele, wiele więcej. Zachęcam do lektury!

Natalia Majchrzak
Redaktor naczelna

KOSTRZYŃSKIE AKTUALNOŚCI

Wycieczka poznaniaków       
do Kostrzyna

W drugą sobotę maja wybrali się do 
Kostrzyna porannym pociągiem na 
wycieczkę turystyczno-krajoznawczą 

członkowie stowarzyszenia „Po Poznaniu PL”. Blisko                       
30-osobowa grupa dorosłych pod przewodnictwem Andrzeja 
Bartczaka zwiedziła co ciekawsze fragmenty naszego historycz-
nego grodu, począwszy od okolic późnogotyckiego kościoła                 
i zabytkowego Rynku. Dłużej zatrzymali się w mieszczącej się 
w gmachu Biblioteki Publicznej Izbie Muzealnej Ziemi Ko-
strzyńskiej, gdzie wysłuchali gawędy kustosza Kazimierza 
Matyska i obejrzeli liczne eksponaty mówiące o ponad                 
760-letniej przeszłości Kostrzyna i okolic, w tym także o udzia-
le kostrzyniaków w Powstaniu Wielkopolskim, których kwaterę 
na cmentarzu mogli odwiedzić. Druga grupa turystów z Pozna-
nia odwiedziła Kostrzyn po południu.

Upamiętniono 150-lecie T.G. „Sokół”
Z dwuletnim opóźnieniem Poczta Polska upamiętniła jubi-

leusz powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” wyda-
niem znaczka pocztowego o wartości 3,30 zł. Utworzone w 1867 
roku we Lwowie, propagowało ono ćwiczenia fi zyczne i dzia-
łalność kulturalno-oświatową w duchu narodowym. Gniazdo 
„Sokoła” w Kostrzynie utworzone zostało w 1913 roku, przy-
czyniając się do rozwoju sportu i kultury w naszym mieście.               
Z inicjatywy jego działaczy w 1930 roku pobudowana została 
„Sokolnia”, czyli sala widowiskowo-sportowa, która po moder-
nizacji do dziś służy mieszkańcom naszego miasta pod nazwą 
„Kostrzynianka”.

Melodia Kurdesza z wieży ratuszowej
W dniach kostrzyńskiego święta regionalnego, 31 maja,              

1 i 2 czerwca tradycyjny hejnał grany o godz. 1200 w południe 
zastąpiła melodia staropolskiej piosenki Kurdesz, kurdesz nad 
kurdeszami!, która towarzyszy Kurdeszowi Kasztelańskiemu od 
1978 roku.

Miłośnicy motoryzacji poznawali Kostrzyn i okolice
Organizowana już po raz drugi z okazji Kurdesza Kasztelań-

skiego akcja PITSTOP cieszyła się powodzeniem publiczności 
zarówno z uwagi na prezentowane rzadkie okazy zabytkowych 

pojazdów, jak i świadczone usługi – tego dnia można było za 
darmo sprawdzić stan techniczny swojego samochodu. Inicjato-
rem akcji była Hurtownia Motoryzacji Moto-Car.

Udanym pomysłem była towarzysząca pokazom wystawa    
pt. Ciekawostki motoryzacyjne z ulic dawnego Kostrzyna, uka-
zująca na kilkudziesięciu fotogramach jak stopniowo samocho-
dy i motocykle stawały się codziennym elementem krajobrazu 
naszego miasteczka i gminy. Pokazano różnorodne modele 
dawnych pojazdów, którymi przyjeżdżali do Kostrzyna m.in. 
prezydent RP Mościcki czy powojenni przywódcy partyjni oraz 
kostrzyńskich posiadaczy aut: Feliksa Pogorzelskiego, Walen-
tego Szczepskiego, Franciszka Skubiszaka i innych. Wystawę 
przygotowali Kazimierz Matysek i Małgorzata Kemnitz.

Organizatorzy imprezy motoryzacyjnej nie ograniczali się 
do kostrzyńskiego Rynku. W sobotnie południe uczestnicy zlo-
tu dosiedli swych rumaków i udali się do Iwna. Tu zatrzymali 
się na placu przed położonym w pięknym parku krajobrazowym 
pałacem hr. Mielżyńskich. Historię Iwna i jego dawnych właści-
cieli Grzymalitów, Ponińskich i Mielżyńskich w barwnym stylu 
przedstawił kustosz Kazimierz Matysek, po czym wszyscy 
udali się do zabytkowych wnętrz, wśród których niezwykły 
podziw budziła reprezentacyjna sala balowa z 16 kolumnami 
zwieńczonymi herbami Polski i Litwy celem przypomnienia 
dawnej świetności Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Pobyt             
w znanym ze Stadniny Koni Iwnie zakończono wspólną foto-
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grafi ą na stopniach pałacu, skąd uczestnicy udali się do Czer-
lejnka, gdzie podsumowano spotkanie i obejrzano otwartą nie-
dawno wystawę maszyn rolniczych.

Widoki Kostrzyna sprzed 50 i 40 laty
Od 4 czerwca czynna jest w holu Biblioteki Publicznej                         

w Kostrzynie wystawa fotografi czna prezentująca widoki naszego 

miasta. Ich autorami są zarówno poznańscy mistrzowie fotografi i: 
Brunon Cynalewski, Jerzy Miecznikowski i Danuta Matuszewska 
(te z końca XX wieku), jak i utalentowana kostrzynianka Teresa 
Muszyńska, która dzięki wykonanym w sepii fotogramom poka-
zała jak przed pół wiekiem wyglądał Kostrzyn. Jej praca zwycię-
żyła wówczas w konkursie ogłoszonym przez Miejski Ośrodek 
Kultury w czerwcu 1969 roku. Może na wystawie odnajdziecie 

Państwo znajome osoby? Wystawę ze zbiorów Izby Muzealnej 
przygotowali kustosz Izby i Agnieszka Kukla.

Stylowe lampy podkreślają piękno natury
Na nowo pobudowanej ścieżce dla pieszych i rowerzystów 

między ulicami Wrzesińską i Estkowskiego podczas Kurdesza 
Kasztelańskiego po raz pierwszy zabłysły nowe, stylowe lampy, 
które w porze wieczornej oświetlać będą ten spacerowy fragment 
przyszłej promenady biegnącej wśród pojeziornej doliny.

Nowa publikacja o Powstaniu Wielkopolskim
Staraniem Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu ukazała się 

obszerna publikacja w formie albumu pt. Tobie Polsko na śmierć 
i życie, w której znalazły się miejsca pamięci Powstania Wielko-
polskiego na terenie województwa poznańskiego. Są też w niej 
fotografi e naszych bliskich miejsc z Kostrzyna, Czerlejna i Gułtów.

Uroczystości w parafiach kostrzyńskich 
Parafi a farna pw. św. Ap. Piotra i Pawła: 
20 czerwca – g. 1100 – Boże Ciało. Uroczysta msza święta 

w Parku Miejskim obok Banku Spółdzielczego. Procesja 
ulicami: Warszawską  i Średzką do fary.

25 czerwca – g. 1700 – nawiedzenie parafi i przez kopię Cudow-
nego Wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej,

29 czerwca – g.1100 – uroczystość odpustu św. Ap. Piotra i Paw-
ła patronów parafi i. Obchód 60-rocznicy święceń kapłańskich 
ks. kanonika Lecha Ludwiczaka – długoletniego proboszcza 
i dziekana kostrzyńskiego.

Parafi a pw. Błogosławionej Jolanty:
26 czerwca – g.1500 – nawiedzenie parafi i przez Wizerunek 

Matki Boskiej.

WIADOMOŚCI GMINNE

RUSZA MODERNIZACJA UL. GNIEŹNIEŃSKIEJ W IWNIE
W Urzędzie Miejskim podpisana została umowa na realiza-

cję zadania „Wykonanie III etapu infrastruktury drogowej                             
w miejscowości Iwno, ul. Gnieźnieńska (wykonanie nawierzch-
ni)”. W wyniku przetargu najkorzystniejszą ofertę złożyła fi rma 

RUSZA BUDOWA BOISKA NA OSIEDLU KÓRNICKIM
W Urzędzie Miejskim podpisana 

została umowa na realizację kolejne-
go boiska wielofunkcyjnego w naszej 
gminie, na Osiedlu Kórnickim                      

w Kostrzynie. Umowę podpisał Burmistrz Szymon Matysek oraz 
Jarosław Komorowski, Prezes Zarządu fi rmy SODEX Sp. z o.o. 
z siedzibą w Złotnikach. Inwestycja obejmuje budowę boiska 
wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią wraz z oświetleniem. 
Wartość tego zadania to ponad 307 tysięcy złotych.

W podpisaniu umowy uczestniczyli Waldemar Biskupski, 
Zastępca Burmistrza, Grzegorz Banaszak, Przewodniczący Rady 
Miejskiej, Tomasz Janiak, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
oraz pracownicy Urzędu: Daniel Lewicki, Magdalena Stacho-
wiak i Dariusz Kędziora z Wydziału Rozwoju Gminy.

Wykonawca planuje zrealizować to zadanie z początkiem 
lipca br.

To kolejne boisko, które powstanie w ramach gminnego pro-
gramu realizowanego konsekwentnie przez Samorząd Gminy 
Kostrzyn od czterech lat. Po boiskach w Gułtowach, Brzeźnie                
i Czerlejnie powstanie boisko na Osiedlu Kórnickim w Kostrzynie. 

W założeniach na najbliższe lata są jeszcze budowa boisk w Sie-
kierkach, Iwnie oraz przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kostrzynie.

W tym roku powstaną w gminie Kostrzyn również dwa ska-
teparki. Jeden zgodnie z wynikiem głosowania w ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego na Osiedlu Kórnickim, a drugi w Siekier-
kach. Gmina obecnie przygotowuje dokumentację na ogłoszenie 
postępowania przetargowego na te zadania.
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Zakład Robót Wielobranżowych Kubiaczyk spółka komandyto-
wa z siedzibą w Kokoszkach, gm. Nekla. Inwestycja obejmuje 
wykonanie zatoki autobusowej oraz chodnika od przystanku do 
ul. Szkolnej, odwodnienie, wzmocnienie pobocza oraz wykona-
nie nakładki od wiaduktu S5 do ul. Szkolnej. Wartość inwestycji 
to 1,25 miliona złotych. To kolejny etap poprawy infrastruktury 
drogowej w Iwnie po modernizacji ul. Ułańskiej i wykonanie 
chodnika od wiaduktu do przystanku autobusowego wzdłuż                 
ul. Gnieźnieńskiej.

Podczas podpisania umowy wykonawcę reprezentowali 
Mikołaj Kubiaczyk, właściciel fi rmy realizującej to zadanie oraz 
Aleksander Mager, kierownik robót ZRW Kubiaczyk; gminę 
Kostrzyn natomiast Burmistrz Szymon Matysek, Zastępca               
Burmistrza Waldemar Biskupski, Daniel Lewicki, Kierownik 
Wydziału Rozwoju Gminy, Magdalena Rakszawska, Inspektor 
ds. zamówień publicznych oraz Sołtys Iwna Radny Szymon 
Nadolny.

Wykonawca planuje zrealizować zadanie do lipca br.

INWESTYCJE W GMINIE KOSTRZYN
BUDOWA OŚWIETLENIA W SKAŁOWIE 

Do końca zbliżają się prace związane z budową nowego oświetlenia, przy 
drodze gminnej, łączącej Skałowo z Kostrzynem. Wartość inwestycji to ponad 
170 tysięcy złotych.

BUDOWA TUNELU I UKŁADU DROGOWEGO – postępy w budowie.

BUDOWA PRZEDSZKOLA 
„BAJKOWA KRAINA”
Zakończył się pierwszy etap prac związa-
nych z budową publicznego przedszkola 
„Bajkowa Kraina”. Obecnie rozpoczęto 
murowanie ścian budynku. Pierwsze ce-
gły wmurowali Burmistrz Szymon Maty-
sek, Zastępca Burmistrza Waldemar Bi-
skupski oraz inwestor Krzysztof Matu-
szak, właściciel firmy PPHU Mateo, 
która prowadzić będzie placówkę jako 
operator. Przedszkole Publiczne „Bajko-
wa Kraina” będzie gotowe 1 września 
2020 roku.

DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI AZBESTU
Do 15 lipca 2019 roku do Urzędu Miejskiego w Kostrzynie 

m ożna składać wnioski o udział w programie likwidacji wyrobów 
zawierających azbest. Do wzięcia udziału w programie upraw-
nione są podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej, do 
której stosuje się przepisy ustawy z 6 marca 2018 roku Prawo 

przedsiębiorców, posiadające lub mające w zarządzie nierucho-
mość na terenie gminy Kostrzyn, na której znajdują się wyroby 
zawierające azbest. 

Do skorzystania ze środków finansowych w przypadku 
niewykorzystania limitów dotacyjnych przez w/w podmioty 
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OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy Kostrzyn, działając na zasadzie art. 35 ust. 

1 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościa-
mi (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2204), podaje do wiadomości 
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie 
bezprzetargowym:

- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem miesz-
kalnym wielorodzinnym, lokal nr 1 o pow. 32,5 m² wraz                                  
z pomieszczeniem przynależnym o pow. 22,00m², położony 
pod adresem Skałowo 13 oraz udział w działce nr 8/15 o pow.        
0,1012 ha, w wysokości 96/1000 cz., KW PO1F/00036524/4. 
Wartość rynkowa nieruchomości lokalowej wynosi 28 685,00 zł;

- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkal-
nym wielorodzinnym, lokal nr 4 o pow. 33,5 m² wraz z pomiesz-

czeniem przynależnym o pow. 7,30m², położony w Kostrzynie 
przy ul. Kościuszki 13 oraz udział w działce nr 505 o pow.               
0,0585 ha, w wysokości 408/2712 cz., KW PO1F/00016417/5. 
Wartość rynkowa nieruchomości lokalowej wynosi 41 769,00 zł;

- nieruchomość położona w Kostrzynie, będąca własnością 
Gminy Kostrzyn, stanowiąca niezabudowaną działkę nr 1573/111 
o pow. 0,0013 ha, ujawniona w KW PO1F/00020194/6, prze-
znaczona do sprzedaży celem poprawienia warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej, działki nr 1573/114. Cena 
nieruchomości wynosi 1 170,00 zł.

Do powyższej kwoty zostanie doliczony 23% podatek VAT. 
Niniejsze ogłoszenie ukaże się: na tablicy ogłoszeń Urzędu, na 
stronie internetowej Urzędu, w „Kostrzyńskim ABC”.

uprawnione stają się także rolnicze spółdzielnie produkcyjne, 
posiadające nieruchomość na terenie gminy Kostrzyn, na której 
znajdują się wyroby zawierające azbest.

Zainteresowane osoby powinny złożyć pisemny wniosek              
wg ustalonego wzoru na rok 2019 (do pobrania w  Urzędzie,  
pok. nr 28 lub ze stron internetowych  www.kostrzyn.wlkp.pl, 
www.bip.powiat.poznan.pl) do Urzędu Miejskiego w Kostrzynie, 
ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn. 

Do wniosku należy dołączyć: dokument potwierdzający po-
siadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajdują się 
wyroby zawierające azbest (akt notarialny, odpis księgi wieczystej 
lub inne), zgodę właściciela/współwłaścicieli (w zależności od 
indywidualnej sytuacji prawnej nieruchomości), pełnomocnictwo 
w sytuacji działania przez pełnomocnika, wypełniony formularz 
informacji przedstawianych przez wnioskodawcę w odniesieniu 
do pomocy de minimis (jeżeli wnioskodawca zakreślił „tak”                  
w pkt 5 wniosku), wypełnione oświadczenie o pomocy de minimis 
(jeżeli wnioskodawca zakreślił „tak” w pkt 5 wniosku). 

Dofi nansowanie wynosi 100 % na demontaż, zapakowanie, 
transport i unieszkodliwienie; odbiór wyrobów zdemontowa-
nych, zapakowanie, transport i unieszkodliwienie.

Środki na realizację programu likwidacji wyrobów zawiera-
jących azbest pochodzą z budżetu powiatu poznańskiego oraz 
gminy. Dotacja nie obejmuje kosztów zakupu i montażu nowych 

pokryć dachowych i elewacji, a także kosztów związanych                    
z zabezpieczeniem konstrukcji dachu po demontażu wyrobów 
zawierających azbest. Nie ma też możliwości „przeniesienia” 
uzyskanych pieniędzy na przyszły rok, tzn. przyznana dotacja 
musi być wykorzystana i rozliczona do 31 grudnia 2019 roku. 
Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest 
wykonanie zostaną przez wykonawcę wybranego w drodze 
przetargu. Dotacje przyznawane będą aż do wykorzystania puli 
pieniędzy przypadających na naszą gminę. W związku z tym               
o przyznaniu dofi nansowania decyduje kolejność złożonych              
do Urzędu wniosków, które będą sukcesywnie przekazywane 
do Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Jednocześnie przypominamy, że z chwilą złożenia wniosku 
(dot. demontażu) wnioskodawca jest zobowiązany do dokonania 
w Starostwie Powiatowym w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 
60-509 Poznań zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowla-
nych przynajmniej na 30 dni przed planowanym terminem ich 
rozpoczęcia lub uzyskać na nie pozwolenia na budowę (wzory 
wniosków dostępne są w Starostwie Powiatowym w Poznaniu 
oraz pod adresem http://www.bip.powiat.poznan.pl).

Uwaga: szacunkowa waga płyty cementowo-azbestowej                  
o wymiarze 1m2 wynosi 17 kg. 

Informacji na temat dofi nansowania udziela: Hanna Karaś,  
st. d/s Ochrony Środowiska, pok. 28, tel.: (61) 8178 565 wew. 11.

WYCIECZKA DLA NAJLEPSZYCH UCZNIÓW Z GMINY KOSTRZYN!
W środę 5 czerwca odbyła się wycieczka 

szkolna dla najlepszych uczniów z gminy                    
Kostrzyn. Na zaproszenie Burmistrza Gminy 
Kostrzyn Szymona Matyska jako nagrodę za 
osiągnięcia w nauce odpowiedziały wszystkie 
szkoły z terenu naszej gminy. Uczniowie udali 
się na początek do Bałtyku w Poznaniu, gdzie             
na tarasie widokowym mogli podziwiać widok 
na całą stolicę Wielkopolski (z wysokości                       
17 piętra). Następnie wycieczka udała się na 
Ostrów Tumski, gdzie wzięła udział w warszta-
tach przeprowadzonych przez pracowników 
Bramy Poznania. Całość zwieńczył obiad                      
w Restauracji „Biesiada”, gdzie Burmistrz Gmi-
ny Kostrzyn Szymon Matysek wraz z Zastępcą 
Burmistrza Waldemarem Biskupskim złożyli 
gratulacje wszystkim uczestnikom wycieczki.
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II GMINNY KONKURS PIERWSZEJ POMOCY
13 maja Szkoła Podstawowa w Brzeźnie po raz drugi była 

organizatorem Gminnego Konkursu Pierwszej Pomocy. Konkurs 
składał się z dwóch etapów: teoretycznego i praktycznego, które 
przeprowadzane są pod okiem strażaków z Państwowej Straży 
Pożarnej w Poznaniu oraz druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Brzeźnie. Organizację konkursu wspiera Komisariat Policji               
w Kostrzynie. Poziom był bardzo wysoki i ze względu na uzy-
skanie przez trzy szkoły na pierwszym etapie takiego samego 
wyniku przeprowadzona została dogrywka.

Wyniki: I miejsce: SP Siekierki (Anna Flejszman, Iga Pa-
procki, Maja Niemier, Maja Brudło), II miejsce: SP Gułtowy 
(Martyna Pruszyńska, Maciej Kowalski, Piotr Rydzyński),               
III miejsce: SP Brzeźno (Oliwia Balcerek, Magdalena Janicka, 
Julia Lasecka).

XII GMINNY KONKURS 
MATEMATYCZNO-FIZYCZNY 

23 maja 2019 roku w Szkole Podstawowej w Siekierkach 
Wielkich odbył się XII Gminny Konkurs Matematyczno-Fizycz-
ny pod hasłem „Fizyka bada ten świat, natomiast matematyka – 
światy możliwe”. Patronat nad nim, jak co roku, objął Burmistrz 
Gminy Kostrzyn Szymon Matysek. W konkursie uczestniczyli 
uczniowie klas siódmych, ósmych oraz trzecich gimnazjum 
szkół gminy Kostrzyn oraz gościnnie ze Szkoły Podstawowej 
w Paczkowie. Wyniki: I m. Wojciech Niedziela (SP w Siekier-
kach Wielkich), II m. Kacper Wolski (SP w Paczkowie), III m. 
Szymon Chojnacki (SP w Siekierkach Wielkich). Wszystkim 
serdecznie gratulujemy.

WIZYTA Z PARTNERSKIEJ GMINY                    
W KOSTRZYNIE

W związku z wymianą szkolną między Szkołą Podstawową 
nr 1 im. E. Estkowskiego w Kostrzynie a J. H. Pestalozzi Grund-
schule w Leegebruch do naszej gminy na wizytację przybył               
Thomas Reisen, Kierownik Wydziału Oświaty i Sportu w Urzę-
dzie Gminy Leegebruch. Wizytę naszego gościa rozpoczęliśmy 
od przywitania grup dzieci z Niemiec i Polski w Szkole Podsta-
wowej. Następnie powitaliśmy gościa w Urzędzie Miejskim wraz 
z Burmistrzem Gminy Kostrzyn Szymonem Matyskiem, Zastęp-
cą Burmistrza Waldemarem Biskupskim oraz Przewodniczącym 
Komisji Kultury, Oświaty i Sportu Przemysławem Kubiakiem. 

Kolejnym punktem w planie było odwiedzenie obiektów 
szkolnych i sportowych w gminie Kostrzyn. Delegacja z Urzędu 
wraz z tłumaczem udała się do Szkół Podstawowych w Kostrzy-
nie, by obejrzeć nowo wybudowaną halę sportową, kompleks 
boisk sportowych, a także sale lekcyjne. 

W Siekierkach zaprezentowano Thomasowi Reisenowi nową 
część szkoły, a w Czerlejnie boisko wielofunkcyjne i oddział 
przedszkolny. Dzień zwieńczyła kolacja w UluBIOny Hotel& 
Restaurant.

WYRÓŻNIENIE DLA ZASTĘPCY BURMISTRZA 
ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA

18 maja 2019 roku uroczystą mszą świętą w Kościele pod 
wezwaniem św. Jakuba Apostoła w Murowanej Goślinie rozpo-
częły się tegoroczne obchody poznańskiego Dnia Strażaka. 
Główne uroczystości odbyły się przed ratuszem na Placu                   
Powstańców Wielkopolskich. W uroczystościach brali między 
innymi udział Poseł Bartłomiej Wróblewski, Z-ca Wielkopol-
skiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Dariusz 
Matczak, Starosta Poznański Jan Grabkowski, w imieniu Prezy-
denta miasta Poznania Z-ca Dyrektora Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego i Bezpieczeństwa Michał Lemański, Burmistrz 
Miasta i Gminy Murowana Goślina Dariusz Urbański, Komen-
dant Miejski PSP bryg. Jacek Michalak, Prezes Zarządu Oddzia-
łu Powiatowego dh Wacław Zajączkowski.

Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody i odznacze-
nia zasłużonym druhnom i druhom. Prezydium Zarządu Głów-
nego OSP RP nadało 8 medali „Za zasługi dla Pożarnictwa”. 
Wśród osób wyróżnionych był Zastępca Burmistrza Gminy 
Kostrzyn Waldemar Biskupski.

(Źródło: Komenda Miejska Straży Pożarnej w Poznaniu)



7

I SESJA MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ GMINY KOSTRZYN W KADENCJI 2019-2022

Z OBRAD RADY
VIII sesja Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn odbyła się 27 maja 2019 roku, radni podjęli uchwały w sprawie:

- rozpatrzenia protestu mieszkańców sołectwa Jagodno wobec 
wyniku wyborów Sołtysa sołectwa Jagodno – po zapoznaniu 
się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady, Rada Miejska 
Gminy Kostrzyn uznała protest za bezzasadny;

- rozpatrzenia skargi na działanie Sołtysa sołectwa Siedlec – po 
zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej Gminy Kostrzyn, Rada Miejska Gminy Kostrzyn 
uznała skargę za niezasadną;

- rozpatrzenia skargi na działanie Sołtysa i Rady Sołeckiej so-
łectwa Siekierki – po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komi-
sji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn, Rada Miejska 
Gminy Kostrzyn uznała skargę za niezasadną;

- nadania Statutu sołectwu Wróblewo – zgodnie z ustawą o sa-
morządzie gminnym, organizację i zakres działania jednostki 
pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po prze-
prowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Aktualnie obowią-
zujące statuty sołectw w gminie Kostrzyn zostały wprowadzo-
ne na podstawie uchwały Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn               
z 16 kwietnia 1996 roku w sprawie uchwalenia statutów so-
łectw – dla 20 sołectw oraz na podstawie uchwały Rady 
Miejskiej Gminy Kostrzyn z 2 lipca 2012 roku w sprawie 
przyjęcia statutu sołectwa Sanniki – dla utworzonego                         
21 sołectwa. Statuty sołectw w gminie Kostrzyn, w tym statut 

sołectwa Wróblewo, wymagają zaktualizowania i dostosowa-
nia do aktualnie obowiązujących norm prawnych;

- ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkol-
nych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Kostrzyn – celem podjęcia uchwały jest określenie sieci pu-
blicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmi-
na Kostrzyn. Potrzeba podjęcia uchwały przez radę wynika              
z ustawy Prawo oświatowe;

- ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowa-
dzonych przez Gminę Kostrzyn, a także określenia granic 
obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Kostrzyn. Zgodnie z przepisami wprowadzają-
cymi ustawę – Prawo oświatowe Rada Miejska Gminy Ko-
strzyn podjęła 30 marca 2017 roku uchwałę w sprawie dosto-
sowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 
ustroju szkolnego. Od 1 września 2019 roku postanowienia 
ww. uchwały przestaną obowiązywać. Oznacza to konieczność 
ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych od 1 września 
2019 roku. Plan sieci szkół podstawowych i granice obwodów 
szkół  podstawowych, w stosunku do uchwalonego                                  
w 2017 roku planu sieci publicznych szkół podstawowych nie 
uległ zmianie.

IX sesja Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn odbyła się dnia 6 czerwca 2019 r, radni zapoznali się z Raportem o stanie 
Gminy Kostrzyn za rok 2018 oraz podjęli uchwały w sprawie:

- udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Gminy Kostrzyn za 
2018 rok – wszyscy radni obecni na sesji (13 osób) głosowa-
li za udzieleniem wotum zaufania;

- zatwierdzenia sprawozdania fi nansowego wraz ze sprawozda-
niem wykonania budżetu gminy za 2018 rok – 13 radnych 
głosowało za zatwierdzeniem sprawozdania;

- udzielenia Burmistrzowi Gminy Kostrzyn absolutorium z ty-
tułu wykonania budżetu za 2018 rok – po zapoznaniu się ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2018 oraz 
opiniami Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachun-
kowej w Poznaniu i Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
Gminy Kostrzyn, po wysłuchaniu informacji burmistrza do-
tyczącej wykonania budżetu, wszyscy radni obecni na sesji 
(13 osób) głosowali za udzieleniem absolutorium.

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

3 czerwca odbyła się I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej 
Gminy Kostrzyn w kadencji 2019-2022. Obrady otworzył 
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Łukasz Szał, 
który przywitał zgromadzonych gości w osobach Burmistrza 
Gminy Kostrzyn Szymona Matyska, Zastępcy Burmistrza Gminy 
Kostrzyn Waldemara Biskupskiego, Przewodniczącego Rady 
Miejskiej Grzegorza Banaszaka oraz Radnych Rady Miejskiej, 
Opiekunów Młodzieżowej Rady Dorotę Hamerską oraz Annę 
Brewko, nowo wybranych Młodzieżowych Radnych, przyby-
łych wraz z rodzicami. Następnie głos zabrał Burmistrz Gminy 
Kostrzyn, gratulując młodym radnym wyboru oraz życząc wielu 

sukcesów w realizacji swoich postulatów dotyczących naszej 
gminy. W kolejnych punktach wręczono zaświadczenia o wy-
borze na radnych Młodzieżowej Rady, a następnie radni złożyli 
ślubowanie. Dokonano wyboru Komisji Skrutacyjnej, do której 
wybrani zostali Joanna Klasa, Iga Paprocki i Michał Rosół.             
Na Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miejskiej Gminy Ko-
strzyn wybrano Natalię Meller, na Wiceprzewodniczącą Oliwię 
Balcerek, a na Sekretarza została wybrana Milena Wąsik. Na 
koniec sesji głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej Gmi-
ny Kostrzyn Grzegorz Banaszak, podkreślając wartość udziału 
młodzieży w życiu samorządu terytorialnego.
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Z TEKI REGIONALISTY - Kazimierz Matysek o historii 

IZBA MUZEALNA ZIEMI KOSTRZYŃSKIEJ ZAPRASZA!
Kostrzyn, za-

liczający się do 
n a j s t a r s z y c h 

miast w Wielkopolsce, szczyci się tym, że 
już od 43 lat ma małe muzeum pamiątek 
regionalnych, nazywane Izbą Muzealną. 
Powstała ona w 1976 roku podczas ob-
chodów 725-lecia lokacji Kostrzyna. 
Inicjatorem jej założenia i kustoszem 
przez cały ten czas był kostrzyński regio-
nalista i animator kultury Kazimierz 
Matysek. Od początku gromadzono w niej 
zbiory pamiątek związanych z historią 
Kostrzyna i okolicy, będące darami miesz-
kańców miasta i gminy, a także przyjaciół 
rozsianych po całym świecie. W dziele 
pozyskiwania eksponatów wspomagali 
inicjatora działacze Kostrzyńskiego To-
warzystwa Regionalnego, m.in. Marian 
Forszpaniak i Marian Brodowski oraz 
rodziny Woźnych, Piekarczyków, Ko-
stenckich, Knopkiewiczów, Monarchów, 
Rutów i Pogorzelskich.

Izba Muzealna mieściła się początko-
wo w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultu-
ry, a od 2008 roku działa w gmachu                
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 
Kostrzyn przy ul. Poznańskiej 24. Wraz      
z holem zajmuje pomieszczenia o po-
wierzchni 60m2. Ponadto w oddzielnym 
pomieszczeniu znajduje się archiwum 
zbiorów regionalnych. Dzięki zabiegom 
we własnym środowisku oraz kontaktom 
naukowym i kolekcjonerskim z regiona-
listami w Poznaniu, Gnieźnie, a także                
w Niemczech i Holandii przebywa ekspo-
natów z roku na rok. Oprócz ekspozycji 
stałej w oparciu o zgromadzone dokumen-
ty i pamiątki organizowane są wystawy 
czasowe, konkursy i spotkania muzealne. 
W ostatnich latach urządzono m.in. wy-
stawy takie jak „Społeczeństwo Kostrzy-
na i okolic na przełomie XIX i XX wieku”, 
„Kostrzyniacy na frontach II wojny 
światowej”, „Wysiedlenie i poniewierka 
kostrzyniaków”, „Walka z pożarami                  
w 750-letnich dziejach Kostrzyna”, „150-
lat Amatorskiego Ruchu Teatralnego                 
w Kostrzynie”, „Kostrzyn i okolice                     
w powstaniu 1863 roku”, „Dawne i obec-
ne kalendarze”, czy „Kostrzyniacy                       
w Powstaniu Wielkopolskim” oraz                   
„Z dziejów motoryzacji kostrzyńskiej”.     
Z okazji wystaw wydano okolicznościowe 
foldery, pojawiały się też artykuły                   
prasowe.

Zbiory Izby Muzealnej Ziemi Ko-
strzyńskiej zawierają dokumenty z prze-
szłości Kostrzyna i okolic, prezentują 
sylwetki wybitnych postaci związanych  
z tym regionem. Ozdobą Izby Muzealnej 
jest historyczna mapa dawnej Rzeczypo-
spolitej z herbami miast, województw          
i biskupstw, a także z pocztem królów 
polskich. Jest to dar poznańskiego artysty 
plastyka Stanisława Mrowińskiego. Nad 

drzwiami do Izby widnieje płaskorzeźba 
przedstawiająca herb miasta i halabardy. 
W środku na ścianach Izby okazale pre-
zentuje się kolekcja dziesięciu płasko-
rzeźb, przedstawiających godła Rzeczy-
pospolitej Obojga Narodów. W gablotach 
wiszących i stojących umieszczone są 
oryginały i kopie najstarszych dokumen-
tów związanych z dziejami Kostrzyna, 
m.in. z 1187 roku (pierwsza wzmianka               

o Kostrzynie), z 1218 roku (opole ko-
strzyńskie), z 1251 roku (dokument loka-
cyjny miasta). Na podwyższeniu stoi 
rzeźba autorstwa Jerzego Sobocińskiego, 
przedstawiająca księcia Przemysła I, któ-
ry nadał Kostrzynowi prawa miejskie. Jest 
też kopia dokumentu wystawionego przez 
księżną Jolantę w 1277 roku oraz przywi-
lej króla Stefana Batorego z jego pieczę-
cią. Prezentowany jest wykaz żołnierzy 
wysłanych przez miasta wielkopolskie              
w 1458 roku na wojnę z Krzyżakami. Nie 
brak w Izbie kilku zabytków archeologicz-
nych, m.in. urn popielnicowych z Kostrzy-
na i Trzeka oraz kamiennych siekierek 
pochodzących ze Skałowa.

Kolejny dział ekspozycji nosi nazwę 
„Kostrzyn rzemiosłem stał”. Pokazano               
tu dyplomy wyzwolenia na czeladnika                
i mistrza, obesłania (godła) i pieczęcie 
cechowe oraz przywileje i statuty. Najstar-
szy przywilej cechowy z 1602 roku, pisany 
na skórze, wystawiła bractwu kuśnierskie-
mu Anna Dębicka, ksieni klasztoru                    
św. Klary w Gnieźnie. Z 1904 roku pocho-
dzi sztandar Towarzystwa Przemysłowego,               
a z przełomu XIX i XX wieku dokumenty, 
fotografi e i inne pamiątki mówiące o po-
czątkach przemysłu w mieście, co łączy się 
z doprowadzeniem w 1887 roku do Ko-
strzyna linii kolejowej. Na fotografi ach 
pokazano dworzec kolejowy, pierwszą 
polską fabrykę pierników i makaronu                
A. Markiewicza, kostrzyńską fabrykę ma-
karonu „Androla” Walentego Andruszew-
skiego, dwie mleczarnie i elektrownię.

Historyczna pieczęć Kostrzyna z 1680 roku



13

Odrębny dział to „W walce o polskość 
pod zaborem pruskim”, gdzie m.in. pre-
zentowane są pamiątki związane ze straj-
kiem dzieci szkolnych w obronie języka 
ojczystego w latach 1906-1907, łupkowe 
tabliczki szkolne oraz dokumentowana 
jest działalność Towarzystwa Czytelni 

Ludowych (książki biblioteczne, telegra-
my kościuszkowskie, pocztówki patrio-
tyczne). Zachowały się też stare afi sze 
teatralne i fotografie z przedstawień 
amatorskich, zapoczątkowanych tu przed 
160 laty. Dużo miejsca zajmują pamiątki 
związane z patriotyczną działalnością 
takich organizacji jak: Kurkowe Bractwo 
Strzeleckie, Towarzystwo Gimnastyczne 
„Sokół”, Koło Śpiewackie, Ochotnicza 
Straż Pożarna, Kółko Rolnicze, Drużyna 
Harcerzy im. Tadeusza Kościuszki (sztan-
dary, mundury, medale, fotografi e, afi sze 
i inne). Z okresu II Rzeczpospolitej                  
pochodzą pamiątki po Towarzystwach 
Powstańców i Wojaków, po „Sokole”                   
i organizacjach kościelnych.

Godnie pokazano „Udział kostrzynian 
w powstaniach narodowych”, począwszy 
od insurekcji kościuszkowskiej aż po 
Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. 
Wybitną postacią powstania listopadowe-
go był gen. Ignacy Prądzyński, rodem                
z Sannik (1792-1850). W tym samym 
zrywie w bitwie pod Grochowem odniósł 
rany August Wilkoński (1805-1851), 
późniejszy twórca humoreski obyczajowej 
– związany z Siekierkami, podobnie jak 
jego żona, znana pisarka Paulina Wilkoń-
ska (1809-1875). Inny wybitny Wielko-
polanin, pedagog Ewaryst Estkowski 
(1820-1856), rodem z Drzązgowa, brał 
udział w Wiośnie Ludów w 1848 roku,             
a późniejszy redaktor „Orędownika”                    
i działacz polityczny w Wielkim Księstwie 
Poznańskim Roman Szymański (1840-
1908), rodem z Kostrzyna, był uczestni-
kiem powstania styczniowego. Wśród 
wybitnych Wielkopolan pochodzących                

z tego regionu przypomniano też postać 
ks. Antoniego Ludwiczaka (1878-1942), 
również rodem z Kostrzyna, działacza 
oświatowego i twórcy uniwersytetów lu-
dowych. W holu i Izbie znajdują się por-
trety tych zasłużonych postaci oraz meda-
le i książki ich autorstwa lub im poświę-

cone.
Na wystawie 

specjalne miej-
sce zajmują pa-
miątki (doku-
menty, rozkazy, 
odznaczenia, fo-
tografie, sztan-
dary) mówiące                
o udziale kompa-
nii i plutonu ko-
strzyńskiego pod 
d o w ó d z t w e m 
por. Józefa Wa-
dyńskiego w Po-
wstaniu Wielko-

polskim. W jednej z gablot znajduje się 
komplet pocztówek o tematyce powstań-
czej autorstwa Leona Prauzińskiego,                
a także lampion z białymi orłami z ilumi-
nacji Poznania z okazji przyjazdu Ignace-
go Paderewskiego.

Kolejny dział ekspozycji muzealnej 
nosi tytuł „Walka i męczeństwo mieszkań-
ców Kostrzyna i okolic podczas II wojny 
światowej”. Na specjalnej planszy poka-
zano sylwetki 28 kostrzynian rozstrzela-
nych 20 października 1939 roku na 
miejscowym Rynku, a obok nich fotogra-
fi e 10 ofi ar Katynia pochodzących z Ko-
strzyna. W jednej z gablot jest mundurek 
drużynowego harcerzy Tadeusza Drze-
wieckiego, zastrzelonego na początku 
września 1939 roku 
oraz fotografie za-
m o r d o w a n e g o                    
w tym czasie sekre-
tarza miejskiego 
Stanisława Matyska 
oraz burmistrza Ko-
s t rzyna  S te fana 
Skrzypczaka. Za-
chowały się też nu-
mery wydawanej              
w podziemiu gazet-
ki „Dla Ciebie Pol-
sko”, rozpowszech-
nianej w powiecie 
średzkim. Inne pamiątki przypominają 
akcję zrzutu broni dla Armii Krajowej pod 
Janowem w 1943 roku. Wiele eksponatów 
dotyczy udziału kostrzyniaków w walkach 
na frontach II wojny światowej, m.in. pod 
Monte Cassino i w Hol andii, gdzie zginął 
nasz rodak, pilot Józef Prętkowski. Ura-

towane z jego samolotu pamiątki przywie-
ziono w 2006 roku w darze od Holendrów. 
W gablotach znajdują się też pamiątki po 
kostrzyniaku Leonie Waligórze, który 
zginął jako komendant AK pod Żyrardo-
wem oraz listy z obozów koncentracyj-
nych i jenieckich oraz dokumenty z wy-
siedlenia mieszkańców Kostrzyna i oko-
lic, a także różne militaria. Są także po-
jemniki z ziemią z miejsc pamięci naro-
dowej Polaków z całej Europy: z Katynia, 
Lwowa, Monte Cassino i Arhem w Ho-
landii.

Osobny zbiór stanowią fotografi e ta-
blic i miejsc pamięci narodowej, jakie 
znajdują się na ziemi kostrzyńskiej oraz 
ich krótka historia. W zbiorach archiwal-
nych Izby jest też dokumentacja fotogra-
fi czna zabytkowych dworów i pałaców             
z okolic Kostrzyna. Cenny zbiór stanowią 
akta bractw rzemieślniczych T.G. „Sokół”, 
harcerstwa oraz różnych organizacji spo-
łecznych, działających na tym terenie. Nie 
brakuje również eksponatów z dziedziny 
etnografi i, jak: czepki, dzieża, kierzynka 
oraz kołowrotki.

Izbę Muzealną Ziemi Kostrzyńskiej 
odwiedzają liczne wycieczki szkolne, 
mieszkańcy gminy i przybyli goście                     
z kraju i zagranicy. Z okazji obchodów            
750-, 760-, 765-lecia lokacji Kostrzyna 
Izbę zwiedzili różni dostojnicy krajowi 
oraz zagraniczni. W księdze pamiątkowej 
zachowały się wpisy osób zwiedzających 
z Niemiec, Czech, Słowacji, Holandii, 
Litwy, USA i Kanady. Ostatnim darem 
jaki otrzymaliśmy były dyplomy honoro-
we Kurkowego Bractwa Strzeleckiego 
ofi arowane przez mieszkańców Środy. 
Wszyscy oni z uznaniem wyrażają o zgro-

madzonej i udostępnionej ekspozycji, 
świadczącej o dawnej metryce Kostrzyna 
i okolic oraz o patriotyzmie mieszkańców 
tej ziemi. W oparciu o zachowane tu ma-
teriały i eksponaty publikowany jest od 
szeregu lat w „Kostrzyńskim ABC” cykl 
artykułów pt.: „Z teki regionalisty”.
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DŻEM POKONAŁ MARTYNIUKA, CZYLI 
O KURDESZU SŁÓW KILKA…

Tegoroczny XLI Kurdesz Kasztelański to wzorem roku 
ubiegłego trzydniowa impreza obfitująca w wiele atrakcji. 
Wszystko rozpoczęło się w piątkowe popołudnie 31 maja od 
koncertu Śląskiej Listy Szlagierów – będącej wizytówką TVS, 
która w tym roku, obok Telewizji STK, „Kostrzyńskiego ABC” 
i InfoKostrzyn.pl, sprawowała patronat medialny nad imprezą. 
Wśród wykonawców tego koncertu na estradzie pojawili się: 
Kola&Jula, Metrum Reni&Marco, Duo Fenix, Brygida i Robert 
Łukowski oraz Ewa Czajka. Koncert ten przyciągnął na plac 
przy ul. Estkowskiego liczną grupę fanów TVS i muzyki disco 
polo. Niestety, pod koniec koncertu szyki pokrzyżowała pogoda 
i krótka ulewa sprawiła, że część widzów musiała zrezygnować 
z dalszej wspólnej zabawy. Nie przeszkodziło to jednak, żeby 
wprost ze sceny połączyć się bezpośrednio z widzami TVS                  
w całej Polsce i zaprosić do spędzenia weekendu z TVS w Ko-
strzynie. Przez trzy dni naszego święta dziennikarka tej telewizji 
Nina Nocoń kilkukrotnie rozmawiała na antenie telewizji                         
z włodarzami naszego miasta, pracownikami Urzędu Miejskie-
go, M-GOK-u, pokazując przy okazji urokliwe miejsca w naszej 
gminie, prezentując już zakończone i będące jeszcze w fazie 
realizacji ważne inwestycje.

Kurdeszową sobotę rozpoczęły biegowe zmagania uczniów 
kostrzyńskich szkół w ramach Mini-Kurdeszowej Za(Dyszki). 
Mimo upalnej pogody młodzi biegacze toczyli na trasie zaciętą 
walkę o palmę pierwszeństwa. Laureaci poszczególnych biegów 
zostali obdarowani nagrodami oraz na żywo wystąpili w kolejnej 
telewizyjnej relacji audycji Weekend z TVS. Tradycyjnie bur-
mistrz Szymon Matysek przekazał klucze do bram miasta ryce-
rzowi Kostro (niezmiennie od lat w tej roli Zenon Roszak), a ten 
wręczył je młodzieży jako symbol władzy nad miastem na czas 
Kurdesza Kasztelańskiego. Później prezentowały się na scenie 
zespoły działające przy M-GOK-u. Zebrani na placu widzowie 
mogli podziwiać popisy młodych wokalistów zdobywających 
na co dzień szlify w zespole Akord pod okiem Haliny Benedyk 
oraz tegorocznych laureatów konkursu Zostań Gwiazdą. Nie 
mogło zabraknąć również Zespołu Śpiewaczego „Złota Jesień” 
oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Siekieracy”. Ci ostatni przygoto-
wują się właśnie do obchodów 35-lecia swojej działalności. Na 
scenie pojawili się również młodzi tancerze formacji Twister. 
Podczas sobotniej imprezy świętowano również Dzień Dziecka. 
Dla milusińskich przygotowano Festiwal kolorów. Dwa wyrzu-
ty barwnego proszku na kilka sekund spowijały część placu we 
wszystkie barwy tęczy. Około godziny 1800 sektory pod sceną 
zaczęły się intensywnie wypełniać publicznością, która przyby-
wała na koncert – w którym wystąpić miał O.S.T.R. Przed nim 
jednak bardzo udanie swój coverowy program zaprezentowały 
Supermenki, czyli cztery śpiewające dziewczyny z Czerwonaka. 

Występ O.S.T.R. jednych zachwycał, innych dziwił, jeszcze 
innych bulwersował. Jego sympatycy to głównie młodzież, 
która pod sceną wspólnie z artystą wyśpiewywała wszystkie jego 
piosenki, a popularny raper świetnie radził sobie utrzymując 
młodociane towarzystwo w ryzach i zachęcając do wspólnej 

zabawy. Niektórych gorszył język…No cóż, ten rodzaj muzyki 
jest pozbawiony pięknych fi gur stylistycznych w każdym języku 
świata – taka forma artystycznego wyrazu. Ale skoro cieszy się 
wśród ludzi młodych tak wielką popularnością, nie możemy               
w grodzie nad Cybiną udawać, że nie istnieje.

Po ostrych słowach rapu przyszła kolej na romantyczny 
występ zespołu Madame Butterfl y, który wbrew swej nazwie nie 
zaprosił zebranych do wysłuchania dzieł Pucciniego. Kostrzyń-
ska publiczność miała szansę wysłuchać znanych utworów 
muzyki rozrywkowej w ciekawych elektronicznych aranżacjach 
okraszonych klasycznymi dźwiękami harfy, skrzypiec, tańcem 
i akrobacjami powietrznymi. W fi nale sobotniej imprezy na 
scenie pojawił się zespół Mejk, który świetnie przygotował 
publiczność do zabawy tanecznej pod rozgwieżdżonym tej nocy 
niebem Kostrzyna. O odpowiednie taneczne rytmy zadbał                    
DJ Kredek.

Niedzielę na Kurdeszu Kasztelańskim od siedmiu już lat 
otwiera Kurdeszowa Za(Dyszka), która ze względu na warunki 
atmosferyczne, w jakich od kilku lat się odbywa, mogłaby do swej 
nazwy dołączyć jeszcze przymiotnik „piekielna”. O godzinie 1400 
w 30-stopniowym upale na starcie biegu stanęli biegacze na dy-
stansie 5 i 10 kilometrów. W ramach VII Kurdeszowej Za(Dyszki) 
odbył się również Bieg Samorządowca oraz Mistrzostwa Indywi-
dualne i Drużynowe Policji i Państwowej Straży Pożarnej oraz 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Kiedy zawodnicy kończyli biegowe 
zmagania z upałem i własnymi słabościami na placu trwały ani-
macje dla dzieci prowadzone przez duet Klaudia&Alex grow up 
events. Zanim rozpoczął się program artystyczny na kurdeszowej 
estradzie uhonorowano zwycięzców Kurdeszowej Za(Dyszki). 
Później sceną zawładnęli Beti&Bobass, którzy z powodzeniem 
prezentowali najsłynniejsze przeboje Tiny Turner. A ponieważ 
organizatorzy zadbali, aby na Kurdeszu każdy znalazł coś dla 
siebie, to kilka minut po godzinie 1800 zabrzmiały rytmy bluesowe, 
a wszystko za sprawą zespołu Wielebny Blues Band i część widzów 
z niedowierzaniem oglądała i przysłuchiwała się wokalnym umie-
jętnościom księdza Arkadiusza Wieczorka, frontmana tego zespo-
łu. Około godziny 1900 pod scenę zaczęli podjeżdżać motocykliści 
Grupy Motocyklowej Czerwone Lwy z Zaniemyśla i to był znak, 
że zbliża się koncert gwiazdy tegorocznego Kurdesza, czyli                 
legendy polskiego rocka i bluesa – zespołu Dżem. Ze względu na 
spory upał na gwiazdę trzeba było jednak cierpliwie poczekać do 
godziny 2030. Nikt jednak nie cierpiał z tego powodu, a cierpliwość 
została nagrodzona wspaniałym koncertem. Obowiązujący jak do 
tej pory rekord frekwencji z koncertu Zenka Martyniuka został 
bezwzględnie pobity. Dla takich właśnie chwil warto zapraszać 
gwiazdy…

Kolejny Kurdesz Kasztelański przeszedł do historii, a za 
sprawą Weekendu z TVS naszemu miastu i dziejącym się tu 
artystycznym i sportowym wydarzeniom mogła przyglądać się 
cała Polska. Jaki z tego wniosek? Kolejny Kurdesz może być 
tylko lepszy!

Robert Krukowski

Dziękujemy sponsorom i darczyńcom: MADAR, Puratos Polska, Budren, Trans-Bruk, Gospodarstwo Rolne Tomasz Pokrop, 
Marek Baranowski, Średzka Spółdzielnia Mleczarska „Jana”, Bank Spółdzielczy Kostrzyn, Rzeźnictwo Wędliniarstwo Jan Do-
brasz, Pracownia Optyczna Małgorzata Polska-Batorska, Artpoldruk, ATU Kostrzyn, Jeronimo Martins „Biedronka”, Restauracja 
„Biesiada”, Bistro Kamilek, Piekarnia „Bogienka”, Film me, Pracownia Fizjorerateutyczna Szymon Walkowiak, Kopex, Lokomotiv 
Fitness Club, M-D Projekt, MotoCar, Passo, Cukiernia Pielak, PoznańBiega.pl, MaratonyPolskie.pl, Zolmot Energia Kostrzyn.



15



16

KURDESZOWA (ZA)DYSZKA
W sobotę 1 czerwca odbyła się 5. Mini Kurdeszowa (Za)Dy-

szka – bieg dla dzieci i młodzieży. Tradycyjnie zawodnicy mogli 
zmierzyć się na dystansie 400, 800 i 1200 metrów. W sumie                   
w 10 biegach wzięło udział ponad 170 zawodników. O godzinie 
1500 na scenie Kurdesza Kasztelańskiego nastąpiło wręczenie 
nagród dla najlepszych zawodników. Upominki wręczał Burmistrz 
Szymon Matysek, Zastępca Burmistrza Waldemar Biskupski oraz 
Radni Rady Miejskiej Przemysław Kubiak i Arkadiusz Bilski.

Trzeciego dnia Kurdesza Kasztelańskiego, 2 czerwca, odby-
ła się 7. Kurdeszowa (Za)Dyszka. Biegacze tradycyjnie poko-
nywali trasę na dwóch dystansach: 5 i 10 km. Na starcie stanęło 

w sumie 287 zawodników. Wśród wszystkich uczestników 
biegu Burmistrz Szymon Matysek wylosował nagrodę – bon 
wakacyjny o wartości 1000 zł. Na scenie Kurdesza Kasztelań-
skiego tradycyjnie zostały wręczone nagrody w kategorii open 
zarówno kobiet, jak i mężczyzn, kategoriach wiekowych, kate-
gorii samorządowca oraz OSP, PSP i Policji. Uhonorowani zo-
stali również najstarsi biegacze, a także mieszkańcy Kostrzyna, 
którzy w biegu uzyskali najlepsze czasy. 

Szczegółowe wyniki na stronie www.kurdeszowazadyszka.pl 
w zakładce WYNIKI.

UM Kostrzyn
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Od listopada 2018 do 
czerwca 2019 w SP w Czer-
lejnie realizowany był projekt 
o zasięgu powiatowym pod 
nazwą „Foto Drzewo Fran-
ciszka”. Warsztaty poprowa-

dził zawodowy fotograf Wojciech Olejniczak z Fundacji Tres.
Głównym celem zajęć było pokazanie aparatu cyfrowego 

jako narzędzia wyrażania siebie, stosunku do otaczającego nas 
świata, wskazanie fotografi i jako środka rozwijania kreatywno-
ści, abstrakcyjnego myślenia i uzdolnień osobistych uczestników, 
jak i kształtowanie umiejętności posługiwania się aparatem fo-
tografi cznym, utrwalania umiejętności współpracy w zespole               
i spędzania czasu wolnego. 

Uczniowie otrzymali aparaty cyfrowe, karty pamięci oraz 
statywy i zapoznali się z ich obsługą. Aparaty były do dyspozy-
cji przez cały okres trwania projektu, a do zadań młodzieży 
należało dbanie o sprzęt oraz wykonywanie ćwiczeń.

6 czerwca 2019 odbyło się spotkanie podsumowujące roczny 
cykl zajęć fotografi cznych, podczas którego wszyscy uczestnicy 
otrzymali dyplomy. Do tej pory odbyła się jedna wystawa, ale 
fotografi e będą jeszcze eksponowane w postaci wystaw i e-ga-
lerii w przyszłym roku szkolnym. 

WARSZTATY FOTOGRAFICZNE

MŁODZI ZA OBIEKTYWEM

WARSZTATY „FOTO DRZEWO FRANCISZKA” 

„OKO KALEJDOSOKOPU” W CZERLEJNIE

W ramach działalności klubu fi lmowego działającego przy 
Ośrodku Kultury w Kostrzynie od marca do maja odbywał się 
cykl zajęć fotografi cznych. Uczestnicy podejmowali próbę sfo-
tografowania martwej natury w atelier z użyciem dodatkowego 
oświetlenia, fotografowali architekturę lokalną oraz uczyli się 
zrobić poprawne zdjęcie portretowe, w tym również z użyciem 
naturalnej ramy kompozycyjnej. Zajęcia były również okazją do 
analizy i omówienia zdjęć oraz rozmów o fotografi i. 

Od września 2019 rozpocznie się kolejna edycja zajęć. Za-
praszamy wszystkich, którzy chcieliby razem z nami poznawać 
lub zgłębiać fotografi ę, tworzyć fi lmy oraz rozszerzać swoją 
wiedzę na temat wszechobecnej kultury medialnej. Zapisy przyj-
muje sekretariat MGOK-u. 

3 czerwca 2019 z okazji Dnia Dziecka w Szkole Podstawo-
wej w Czerlejnie odbył się pokaz fi lmów z VI Ogólnopolskiego 
Przeglądu Filmów Animowanych Tworzonych przez Dzieci 
„Oko kalejdoskopu”. 

Uczniowie klas I-III obejrzeli ponad 30 animacji zrobionych 
techniką poklatkową. Wśród nich znalazły się również fi lmy 
powstające w „Pracowni Animacji” działającej przy Szkole 
Podstawowej w Czerlejnie w ramach projektu Filmoteki Szkolnej 
oraz efekty warsztatów „Animator jutra” w 2018 roku. Pokaz 
skierowany był do wszystkich dzieci z terenu wsi Czerlejno.

Kolejny pokaz fi lmowy odbędzie się 5 lipca o godzinie 1000 
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kostrzynie. Wstęp 
wolny, serdecznie zapraszamy! 

W imieniu swoich podopiecznych składam serdeczne podzię-
kowania Panu Wojciechowi za zaangażowanie i wkład włożony 
w naukę młodzieży sztuki fotografi i oraz uwrażliwianie na 
piękno otaczającego nas świata.

Projekt współfi nansowany ze środków Fundacji Zakłady 
Kórnickie.

Katarzyna Markiewicz
Koordynator projektów
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W niedzielę 26 maja na boisku w Ługowinach odbył się festyn 
charytatywny dla Ignasia.

Organizatorami imprezy była Rada sołecka wraz z Sołtysem 
sołectwa Węgierskie, Radnym Piotrem Kotarskim. Różnorodne 
atrakcje, z których zysk został przeznaczony na poprawę wa-

runków życia małego Ignasia, przyciągnął wielu mieszkańców                   
o otwartych sercach; można było przejechać się ciągnikiem dzięki 
uprzejmości Jakuba Witkowskiego i bryczką konną, zorganizo-
waną przez Radną Beatę Knopkiewicz, zabawy przygotowała 
grupa ATV Kostrzyn Team oraz fi rma M System, pokaz gaśniczy 
przeprowadziła OSP Gułtowy; były także wypieki przyniesione 
przez Grażynę Noworytę, Ewę Hernes, Małgorzatę Jurę i Beatę 

FESTYN CHARYTATYWNY DLA IGNASIA
Borkowską oraz słodycze i napoje ufundowane przez Radnego 
Piotra Kotarskiego i Eryka Sędziaka.

Udało się zebrać niesamowitą kwotę, jak na pierwsze tego 
typu organizowane przez nas przedsięwzięcie: 13 330, 88 zł. 
Serdecznie dziękuję za współpracę Radzie Sołeckiej, przede 
wszystkim Małgorzacie Jura, Jakubowi Witkowskiemu, darczyń-
com, sponsorom, włodarzom gminy i jej mieszkańcom.

Mirosław Kucharski
Sołtys sołectwa Węgierskie-Ługowiny

SPOTKANIE ABSOLWENTÓW
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

 absolwenci Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Kostrzynie z roku 1979!
Właśnie mija 40 lat odkąd rozstaliśmy się po cudownym i beztroskim okresie pobytu w tej szkole… Zatęsk-

niliśmy za wspólnym spotkaniem w rodzinnym Kostrzynie. Pomysł zrodził się spontanicznie. Zaplanowaliśmy 
spotkanie z kolacją i przy kawie, które rozpocznie się w piątek 18 października 2019 roku o godzinie 1800                  

w Strażnicy OSP w Kostrzynie.
Prosimy dokonać wpłaty 150 zł do 31 sierpnia 2019 roku na konto: 

18 1020 4027 0000 1802 1538 1198 PKO BP O/Kostrzyn.
Serdecznie wszystkich zapraszamy!

W imieniu organizatorów:
Waldek Biskupski (tel. 693 440 454, e-mail: waldek.biskupski@gmail.com, FB, Messenger)

Robert Wojtkowiak (tel. 609 190 040, e-mail: robewoj@op.pl).
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PODRÓŻE KOSTRZYŃSKICH STUDENTÓW
Członkowie i sympatycy Kostrzyńskiego Uniwersytetu Każ-

dego Wieku wraz z zaprzyjaźnionymi emerytami z Gułtów                   
w tym roku zwiedzali Zamość i Roztocze.

Po drodze nie omieszkaliśmy wstąpić do Kazimierza nad 
Wisłą, aby przez chwilę nacieszyć się atmosferą tego pięknego 
miasteczka. W Zamościu poznaliśmy historię miasta, sposób 
jego budowania, oglądaliśmy zabytki. Roztocze zachwyciło nas 
swoim nieskażonym powietrzem, bujną roślinnością, a rozto-
czańskie miasta i miasteczka wspaniałym klimatem i wieloma 
zabytkami – pozostałością wielokulturowości i wielowyznanio-
wości tego regionu. W miejscowościach roztoczańskich obok 
siebie funkcjonowały kościoły katolickie, cerkwie i synagogi, 
czego wspaniałym przykładem jest Szczebrzeszyn (ten od 
chrząszcza w trzcinie). Widzieliśmy kościół na wodzie i inne 
ciekawe zabudowania Zwierzyńca, stawy Echo, zagrodę Guciów, 
białe kamieniołomy w Józefowie, kaplice na wodzie i źródełko 
słynące z cudownych ozdrowień, sanktuarium Matki Boskiej               
w Krasnobrodzie. Byliśmy w Suśćcu mieście Sylwestra Chęciń-
skiego (reżysera fi lmu Sami swoi) oraz na pobliskich „szumach 
na Tanwi i Jeleniu”. W drodze powrotnej wstąpiliśmy na lubel-
ską starówkę. „Zaliczyliśmy” wspaniałe zakątki naszego kraju   
i już myślimy, dokąd udać się w następnym roku.

Słuchacze i sympatycy Kostrzyńskiego Uniwersytetu Każ-
dego Wieku zwiedzali także Gruzję. Przepiękny kraj, pełen 
kontrastów, widoków zapierających dech w piersiach, kraj wy-
sokich gór, rozległych winnic i pól herbacianych, kwiecistych 
łąk wyglądających jak barwne dywany urzekł nas już pierwsze-
go dnia. Zabytki, głównie twierdze, kościoły i monastyry na 
szczytach gór z początków chrześcijaństwa wzruszały nas 
swoją surowością, wielowiekowością, liczącą nawet 1500 lat, 
starymi malowidłami i wyposażeniem. Zwiedziliśmy Tbilisi, 
podziwialiśmy urokliwą starówkę, twierdzę z posągiem Matki 
Gruzji, pobliską Mcchetę – dawną stolicę. Uczestniczyliśmy              
w wieczorze gruzińskim z prezentacją regionalnych tańców                   
i artystów w pięknych strojach gruzińskich. Przejechaliśmy 
Gruzińską Drogą Wojenną aż do Kazbegi, gdzie mieliśmy oka-
zję zwiedzić położony na wys. prawie 2400 m n.p.m., najbardziej 
rozpoznawalny monastyr Kaukazu – Monastyr Św. Trójcy.                     
W Gori oglądaliśmy rodzinny dom Stalina. Kachetia – gruzińska 

Toskania – urzekła nas wielkimi i mniejszymi winnicami,                        
w regionalnym muzeum poznawaliśmy tajniki powstawania wina 
i degustowaliśmy je. Wspinaliśmy się do Skalnego Miasta Upli-
sciche – najstarszego miasta Gruzji. Zwiedziliśmy Batumi, 
wielki kurort i miasto znane z przeboju zespołu Filipinki. Tam 
również odbyliśmy rejs po Morzu Czarnym. Gruzińskie plaże 
są czarne i kamieniste, nie ma mew, ale za to woda w morzu jest 
cieplejsza niż w Bałtyku. Święto 4 czerwca obchodziliśmy                    
w Bodbe – miejscu kultu św. Nino – patronki Gruzji, za przy-
czyną której Gruzja w IV wieku przyjęła chrzest. Wisienką na 
torcie było zobaczenie kanionu Okatse i rejs pontonami pośród 
wysokich skał, wodospadów i wspaniałej zieleni.

Codziennie spotykaliśmy się z wielką życzliwością Gruzi-
nów, próbowaliśmy wspaniałych, choć nieco innych niż u nas 
potraw regionalnych i lokalnych trunków. Wspaniałe wrażenia, 
których doświadczaliśmy codziennie, wspaniali: pilot Bartek, 
przewodnik i kierowca Gio, któremu niestraszne były spaceru-
jące lub wylegujące się na drogach krowy, kozy a nawet świnie, 
które omijał z mistrzostwem kierowcy rajdowego, wspaniała 
atmosfera w grupie, „gaumardżos” i „kurdemol” pozostaną na 
długo w naszej pamięci.

Elżbieta Mielcarek

WIEŚCI Z PRZEDSZKOLA
Maj to ulubiony miesiąc wszystkich przedszkolaków, 

ponieważ obchodzimy w nim dzień Mamy i Taty. W naszym 
przedszkolu dzieci przygotowały uroczystości z okazji święta 
rodziców. Mamusie i tatusiowie mogli podziwiać swoje pociechy 
w tańcu, piosence i wierszu.

Maj to również czas wyjazdów. „Wesołe Zajączki” i „Smerfy” 
odwiedziły Deli Park niedaleko Stęszewa. Dzieci uczestniczyły  
w warsztatach edukacyjnych, oglądały repliki światowych bu-
dowli, gigantyczne modele owadów i mini zoo. Podopieczni mieli 
również okazję wyszaleć się na atrakcyjnych placach zabaw. 

Najstarsze grupy: „Krasnoludki”, „Krasnale”, „Koty”, 
„Minionki” i „Zajączki” były w Silverado City – Miasteczku 
Westernowym w Żninie. Dzieci miały okazję bawić się z kow-
bojami, obserwować „Napad na bank” – największą w Polsce 
inscenizację z użyciem ładunków wybuchowych i pirotechnicz-
nych! Zachwyciło ich również konne show. 

Przedszkole Miejskie
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WIEŚCI Z BIBLIOTEKI
8 maja w Bibliotece Publicznej w Kostrzynie odbył się kon-

cert edukacyjny dla dzieci z cyklu Pan Lupa i przyjaciele                         
w poszukiwaniu dźwięków. Tym razem muzycy z Agencji Arty-
stycznej Art-Bonsai zagrali na instrumentach etnicznych: fl etni 
pana, okarynie, końcówce, bliźniaku i drumli. Ich oryginalne 
brzmienie i skoczne bałkańskie melodie sprawiły, że dziecięca 
publiczność dała się porwać muzyce, żywiołowo klaszcząc.

10 maja na zaproszenie Biblioteki Publicznej do Kostrzyna 
przyjechał Teatr Krak-Art z przedstawieniem zatytułowanym 
Doktor Dolittle i jego przyjaciele. Jest to opowieść o najsłyn-
niejszym weterynarzu świata, który w każdej chwili gotowy jest 
nieść pomoc chorym i skrzywdzonym stworzeniom. Tym razem 
Doktor Dolittle pojawił się na Czarnym Lądzie, gdzie pomógł 
chorej Małpce, Żyrafi e, Zebrze, Wężowi i Hipopotamowi, a jego 
przyjaciele odwdzięczyli mu się, ratując go z niewoli kłusowni-
ka i handlarza zwierząt. Głównym przesłaniem spektaklu było 
nauczenie dzieci empatii i wrażliwości w stosunku do zwierząt.

16 maja do Oddziału dla Dzieci i Młodzieży zawitała grupa 
dzieci z klasy 1D ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kostrzynie. 
Uczniowie z uwagą wysłuchali opowiadania z książki Franklin 
i książka z biblioteki i prześledzili perypetie żółwia Franklina, 
żywo reagując na jego zmagania z zagubioną książką, a następ-
nie opowiedzieli o tym, jak należy dbać o książki. Wizyta pierw-
szoklasistów zakończyła się zwiedzaniem całego budynku naszej 
biblioteki.

17 maja, z okazji Tygodnia Bibliotek, dzieci z przedszkola 
„Słoneczko” w Kostrzynie miały okazję uczestniczyć w warsz-
tatach literackich z autorką wielu cenionych książek dla dzieci 
– Magdaleną Zarębską. Na początku spotkania, które odbyło się 
w czytelni kostrzyńskiej biblioteki, pisarka przybliżyła publicz-

ności swoją twórczość, prezentując takie tytuły jak: Maja po-
znaje świat, Borys i zajączki czy Wakacje u dziadków. Następnie 
maluchy wysłuchały z zainteresowaniem fragmentu książki               
pt. Leonard w domu. Jest to historia o chłopcu, który uwielbia 
się bawić, ale ma problem z utrzymaniem porządku w swoim 
pokoju. Jak się okazuje w domu Leonarda dzieją się różne dziw-
ne rzeczy, a każde pomieszczenie skrywa swoje tajemnice...             
Po wspólnym czytaniu przedszkolaki obejrzały slajdy przedsta-
wiające porządek i bałagan wewnątrz i na zewnątrz naszych 
domów, a także opowiedziały o tym, w jaki sposób można sobie 
umilić sprzątanie. Dzieci świetnie poradziły sobie również                 
z kalamburami i dotykowymi zgadywankami, a na zakończenie 
spotkania nauczyły się wesołej piosenki o ślimaku.

21 maja do Oddziału dla Dzieci i Młodzieży przybyła grupa 
„Wesołych Zajączków” z Przedszkola Miejskiego w Kostrzynie. 
Nasi goście dowiedzieli się co należy zrobić, aby stać się czy-
telnikiem biblioteki oraz jak należy się w niej zachowywać. 
Zobaczyli, jak wygląda karta czytelnika oraz poznali zasady 
wypożyczania książek. Zapoznali się również z księgozbiorem 
przeznaczonym dla najmłodszych czytelników, a następnie 
zwiedzili cały budynek biblioteki.

21 maja bibloteka gościła uczniów z klasy 2a Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Kostrzynie. Nasi czytelnicy wysłuchali Legen-
dy o Lechu, Czechu i Rusie oraz obejrzeli ilustracje do niej na 
kartach teatrzyku Kamishibai. Uczestnicy spotkania zagrali 

również w grę „Polak Mały”, polegającą na ułoże-
niu herbu Polski z puzzli.

30 maja Oddział dla Dzieci i Młodzieży odwie-
dzili uczniowie z klasy 2C ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Kostrzynie. Dzieci wysłuchały fragmentów 
z książki pt. D.O.M.E.K., która jest zbiorem przy-
kładów najciekawszych i najbardziej oryginalnych 
istniejących domów z całego świata. Domy te mogą 
przybierać różne formy i zazwyczaj posiadają wie-
le funkcji. Dzieci poznały m. in. dom norkę, dom 
orzeszek, dom igloo i dom walizkę. Na zakończenie 
spotkania wykonały rysunek własnych, fantazyj-
nych budynków.

W maju dzieci z Iwna i Gułtów wzięły udział 
w ekologicznym spotkaniu w Bibliotece Publicznej. 
Wysłuchały opowiadania Sprzątamy świat z książ-
ki Grzegorza Kasdepke Kuba i Buba czyli awantu-
ra do kwadratu oraz wiersza Małgorzaty Strzał-

kowskiej Lekcja. Poznały znaczenie słowa ekologia i wspólnie 
odczytały list do dzieci od Ekologa. Zagadki i zabawy ruchowe 
to kolejne punkty spotkania, ale najwięcej radości sprawiła 
małym czytelnikom planszowa „Gra w zielone”.

A.Nowacka, I.Guzińska

DZIEŃ MATKI I OJCA
Dzień Matki i Ojca już za nami. Mimo że ojcowie na swoje 

święto muszą jeszcze trochę poczekać, dla jednych i drugich 
Zarząd Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kostrzynie zor-
ganizował 24 maja wspaniałe spotkanie w sali widowiskowej 
„Kostrzynianka”. Były życzenia, muzyka i smaczny poczęstunek. 
Zespół śpiewaczy „Złota Jesień” działający w M-G Ośrodku 
Kultury w Kostrzynie wystąpił z piosenkami dla wszystkich 
mam z pięknym głosem koleżanki Marii Bastian.

Pragniemy powtórzyć organizowanie takiego spotkania 
w kolejnych latach, bo matka jest ogniskiem rodu, mądrością 
wieków i źródłem tradycji rodziców.

Dziękujemy za wsparcie swoją obecnością Burmistrzom 
Gminy Kostrzyn, kierownictwu OPS, dyrekcji Banku Spół-
dzielczego, prezes KUKW oraz wszystkim koleżankom                       
i kolegom.

Zarząd PZERiI w Kostrzynie
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PIECZONE SZPARAGI
Szparagi myjemy, delikatnie skrapia-

my olejem rzepakowym, dodaj emy prze-
ciśnięty czosnek, przyprawy: sól, lubczyk 
i czosnek niedźwiedzi.

 Pieczemy do miękkości, ok. 20 minut 
w 200 stopni.

DOBRA KSIĄŻKA – BIBLIOTEKA POLECA I ZAPRASZA
Barbara Gruszka-Zych, Życie rodzinne Zanussich. Rozmowy z Elżbietą i Krzysztofem, Działania Wizualne.
Barbara Gruszka-Zych – poetka, pisarka i dziennikarka, opisała mało dotychczas znane życie prywatne 
obchodzącego w tym roku osiemdziesiąte urodziny Krzysztofa Zanussiego. Część tajemnic słynącego                                      
ze swojej legendarnej dyskrecji i powściągliwości reżysera pomogła odkryć jego żona Elżbieta. Życie rodzinne 
Zanussich to wyjątkowy zbiór odpowiedzi na pytania dotyczące każdego związku, nie tylko artystycznego.                
Z książki dowiadujemy się m.in. jaki jest stosunek Zanussich do sztuki, wiary, śmierci i że według nich miłość 
to ciężka praca. 

Małgorzata Wachowicz, Zatańcz ze mną, Wydawnictwo Melanż.
Współczesna powieść z muzyką w tle o niełatwych relacjach w związkach. O zawirowaniach uczuć i udrę-
kach zazdrości. O trudnych wyborach i odważnych decyzjach. O drobnych intrygach i męskich rozmowach. 
A także o niespodziewanych bonusach losu i układaniu życia z nowych klocków. I w końcu o tym, że jeśli 
czegoś nie jest się pewnym, najprościej jest zapytać. Przecież nigdy nie jest za późno, żeby zmienić swoje 
życie na lepsze. 

Helen Docherty, Rycerz, który nie chciał walczyć, Wydawnictwo Amber.
Pięknie rymowana książeczka autorki tłumaczonej na prawie 20 języków, o Leosiu, myszce-rycerzu, który 
wolał czytać książki  i opowiadać bajki zamiast walczyć, a wszyscy, nawet smok, pokochali jego opowieści. 
Rycerz, który nie chciał walczyć to nie tylko ciekawa historia dla najmłodszych czytelników. Książeczka sta-
nowi również pochwałę i zachętę do czytania, a jej dodatkowym atutem są wspaniałe ilustracje i estetyczne 
wydanie (wiek 4+).

SMACZNE PRZEKĄSKI – PRZEPISY DIETETYK MARTY JASKUŁECKIEJ

KOSTRZYŃSKIE PRZYSMAKI

CIASTO Z GALARETKĄ
¾ paczki ciastek owsianych
250g chudego/półtłustego twarogu
1200 g jogurtu naturalnego
3 łyżki ksylitolu (ew. odrobina cukru)
4 łyżeczki żelatyny
3 galaretki wiśniowe
owoce

Blendujemy lub mocno rozkruszamy 
ciastka owsiane, wylepiamy nimi spód. 
Twaróg mieszamy z 400 g jogurtu natural-
nego, ksylitolem. Żelatynę rozpuszczamy 
w 4 łyżkach gorącej wody (można delikat-
nie podgrzać, aby lepiej się rozpuściła). 
Studzimy. Wszystkie składniki miksujemy 
i wylewamy na spód. Chowamy do lodów-
ki. Czekamy aż masa stężeje. 2 galaretki 
wiśniowe rozpuszczamy w 500 ml wody 
(nie w litrze!) i gdy ostygną blendujemy 
z 800 g jogurtu naturalnego i wylewamy 
na ciasto. Znów wkładamy do lodówki 
i czekamy, aż masa zastygnie. 

Pozostałą galaretkę przygotowujemy 
wg przepisu na opakowaniu. Chłodną 
wylewamy na ciasto, dodajemy owoce, 
np. borówki i truskawki. Schładzamy                
i ciasto jest gotowe.
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Barbarze Jaskule
Sekretarz Gminy Kostrzyn

wyrazy współczucia
 z powodu śmierci 

męża
składa

Grzegorz Banaszak
Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn

wraz z Radnymi

Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą...
Barbarze Jaskule

Sekretarz Gminy Kostrzyn
wyrazy szczerego współczucia i smutku

z powodu śmierci 
męża

składają
Burmistrz Gminy Kostrzyn

Szymon Matysek
Zastępca Burmistrza 
Waldemar Biskupski 

wraz z Pracownikami Urzędu Miejskiego w Kostrzynie

Z KRONIKI POLICYJNEJ

STRAŻACKIE WYDARZENIA

  8 maja – wezwanie do gasze-
nia pożaru w Trzeku. Na miejscu 
okazało się, że właściciel gospo-
darstwa palił snopki słomy w celu
ogrzania pola młodych ziemniaków 

przed pr zymrozkie m.
   9 maja – gaszenie pożaru pomieszczenia gospodarczego, ogień 

powstał od pieca centralnego ogrzewa nia.
10 maja – gaszenie pożaru samochodu osobowego na trasie 

DK92 przy stacji paliw „HAWA” w Kostrzynie; zabezpieczenie
mieszkania przed zalaniem z powodu ulewnego deszczu                      
i uszkodzonego  dachu budynku.

11 maja –   usuwanie wiatrołomów na drodze Wa gowo-Wik-
torowo.

12 maja – zabezpieczenie miejsca dachowania samochodu osobo-
wego na trasie S5; wypompowywanie wody z zalanej kotłowni
w M-GOK Kostrzyn.

13 maja – gaszenie pożaru śmieci na posesji w Kostrzynie.
14 maja – zabezpieczenie miejsca dachowania samochodu                    

na trasie DK92 w Paczkowie.
15 maja – wezwanie do alarmu monitoringu pożarowego                      

w Łowęcinie.
18 maja – zabezpieczenie lądowiska LPR w Gułtowach.
20 maja – zabezpieczenie miejsca kolizji samochodu osobowego 

z ciężarowym na trasie DK92 w Siedlcu.

21 maja – usunięcie owadów błonkoskrzydłych w przedszkolu 
w Kostrzynie.

28 maja – zabezpieczenie miejsca wypadku samochodu osobo-
wego na trasie Kostrzyn-Trzek.

30 maja – gaszenie pożaru samochodu osobowego na trasie S5.
30 maja – zabezpieczenie miejsca wypadku samochodów oso-

bowych na trasie S5.
Prezes ZOMGZOSP w Kostrzynie 

Ryszard Kubiak

Kradzież lampy ogrodowej. 
16 maja w nocy sprzed posesji              

w Ługowinach skradziona została 
lampa ogrodowa. Starty oszacowano 
na 600 złotych.

Nietrzeźwi za kierownicą!
18 maja na ul. Mickiewicza w Kostrzynie funkcjonariusze 

z Komendy Policji w Kostrzynie zatrzymali do kontroli kieru-
jącego samochodem marki Porsche. W trakcie czynności 
stwierdzono stan nietrzeźwości kierującego – 52-letniego 
mężczyzny – wynoszący 0,8 promila alkoholu we krwi.                    
21 maja w Kostrzynie przy ul. Żniwnej kierujący samochodem 

marki Mitsubishi – mieszkaniec gminy Czerwonak – znajdował 
się w stanie nietrzeźwości wynoszącym 0,52 promila alkoholu 
we krwi. Kierowcy stracili prawo jazdy, Sąd zdecyduje, na jak 
długo.

Wypadek na budowie.
18 maja w Gułtowach w trakcie prac dekarskich na terenie 

budowy domu jednorodzinnego śmierć na miejscu poniósł 
56-letni mężczyzna, który spadł z wysokości kilku metrów na 
posadzkę. Pomimo udzielonej niezwłocznie pomocy mężczyzny 
nie udało się uratować. Czynności na miejscu zdarzenia prowa-
dził prokurator. Okoliczności wypadku wyjaśni prowadzone 
śledztwo. 
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Kradzież.
22 maja w Kostrzynie do domu jednorodzinnego wpuszczo-

na została kobieta, która nachalnie chciała porozmawiać                         
z mieszkanką posesji. W trakcie kiedy przebywała w domu 
wykorzystując nieuwagę pokrzywdzonej dokonała kradzieży 
pieniędzy oraz biżuterii. W tym miejscu apelujemy, aby nie 
wpuszczać na teren posesji osób nieznanych i niezwłoczne in-
formować policję o takich przypadkach. 

Oszustwo internetowe. 
Mieszkanka gminy Kostrzyn na jednym z popularnych por-

tali internetowych zakupiła pojazd. Pomimo wpłaconej zaliczki 
w kwocie 2000 złotych nie doszło do zrealizowania transakcji  
z powodu braku kontaktu ze sprzedającym. Postępowanie pro-
wadzi KP w Kostrzynie. 

Oszustwa w sieci. 
Apelujemy o ostrożność podczas zawieranych transakcji na 

aukcjach internetowych i innych portalach internetowych ofe-
rujących rzeczy po atrakcyjnych cenach. Pamiętaj, że internet 
wykorzystują również ludzie nieuczciwi. Oszuści czyhają na 
swoje ofi ary, wykorzystując ich nieuwagę, pośpiech, podekscy-
towanie i chęć posiadania jak najszybciej i jak najtaniej nabytej 
rzeczy.

Zachowaj ostrożność przy zawieraniu transakcji interneto-
wych, szczególnie przy tzw. „super okazjach”. Nie zawsze to, 
co widoczne jest na zdjęciu, musi być takie samo w rzeczywi-
stości lub nabyte przez sprzedawcę w sposób legalny. Warto 
sprawdzić sprzedającego, nie tylko poprzez sprawdzenie jego 

poprzednich aukcji i opinii o nim, ale i również dzwoniąc na 
podany w jego danych numer kontaktowy.

Nie śpiesz się! Gdy licytujesz, poczekaj do pełnego zakoń-
czenia aukcji zanim przelejesz pieniądze na podany rachunek. 
Gdy dostajesz e-mail o wygraniu aukcji warto sprawdzić, czy 
pochodzi on od rzeczywistego sprzedającego, a nie od oszusta, 
który posługuje się podobnym nickiem i tuż przed zakończeniem 
aukcji wysyła do licytujących informację o wygraniu aukcji                   
z jednoczesnym podaniem swojego numeru konta. Podekscyto-
wanie, pośpiech i szybka chęć posiadania rzeczy powodują, iż 
pokrzywdzeni nie sprawdzają, komu tak naprawdę wysyłają 
pieniądze. Gdy masz wątpliwości, nawiąż korespondencję ze 
sprzedającym. Sprawdź, czy sprzedawca umożliwia opłatę przy 
odbiorze – to również wskazuje na jego wiarygodność.

Nie bierz udziału w transakcjach poza aukcją – szczególnie 
w przypadku zagranicznych serwisów aukcyjnych. Chroń swo-
je dane osobowe i hasła dostępu. Nie wysyłaj nikomu kserokopii 
swoich dokumentów oraz nie podawaj haseł np. poprzez klik-
niecie w linkach zawartych w wiadomościach przysyłanych 
pocztą e-mail. W razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się 
z obsługą portalu aukcyjnego.

Zgłaszając oszustwo internetowe na Policję trzeba podać: 
datę i numer aukcji, jej przedmiot oraz licytowaną cenę, nazwę 
konta (nick) sprawcy oszustwa oraz jego adres mailowy, sposób 
kontaktu ze sprzedającym: jego mail, nr telefonu, adres, sposób 
dokonania zapłaty: przelew na konto bankowe, płatność za po-
braniem (źródło KPP Grajewo).

st.asp. Piotr Kubicz

W sobotę 25 maja w Kostrzynie odbyła się kolejna akcja honorowego poboru krwi, tym razem dla 
poszkodowanych w wypadkach. Przed Ośrodkiem Kultury stanął specjalny krwiobus. Do akcji przystąpiło 
64 dawców, krew oddało 47 osób, 1 osobę zarejestrowano jako potencjalnego dawcę szpiku. W sumie 
uzyskano blisko 21 litrów (20,816) krwi.

Kolejna akcja poboru krwi, tym razem dla chorych na białaczkę, odbędzie się 26 lipca w godz. od 
830 do 1430 w „Kostrzyniance”.

 INFORMACJA
W związku ze zbliżającym się nowym okresem zasiłkowym Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie informuje, że od 

1 lipca br. będzie można złożyć elektroniczne wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+), świadczenia 
,,Dobry start” (300+), funduszu alimentacyjnego, zasiłku rodzinnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego. Zachęcamy do sko-
rzystania z elektronicznej formy składania wniosków np. za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu Empatia czy 
PUE ZUS. Wkrótce na naszej stronie internetowej www.opskostrzyn.pl zaczną pojawiać się szczegółowe informacje dotyczą-
ce składania wniosków i inne niezbędne informacje dotyczące realizowanych świadczeń.

Wnioski w formie papierowej będą przyjmowane w siedzibie Ośrodka przy ul. Braci Drzewieckich 1 od 1 sierpnia br., 
jednakże po uprzednim zapisaniu się na termin przyjęcia, którego będzie można dokonać telefonicznie pod numerem:                            
61 81 88 860 lub osobiście od 15 lipca br., od tego dnia będą wydawane również formularze wniosków. 

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od 1 lipca do 30 września 
2019 roku, prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się, począwszy od 1 lipca 2019 roku,               
o ile prawo do świadczenia wychowawczego w okresie, na który jest ustalane, nie jest przyznane.

Wnioski o świadczenie wychowawcze na okres 2019/2021 złożone wraz z wymaganymi dokumentami do 31 sierpnia              
2019 roku zostaną rozpatrzone i wypłacone do 31 października 2019 roku.

Prosimy o czytelne i poprawne uzupełnianie wniosków (wymagane dane przybliżymy Państwu wkrótce na naszej stronie 
internetowej) np. istotny jest adres e-mail, ponieważ zamiast dotąd wydawanej papierowej wersji decyzji administracyjnej                    
o przyznanym świadczeniu będziemy zawiadamiać informacją o przyznaniu świadczenia, którą dostarczać będziemy właśnie 
pocztą elektroniczną.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie
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Mające w swoich szeregach                   
360 członków Koło PZW Kostrzyn 
zorganizowało w ostatnim okresie 
kilka imprez zarówno dla dorosłych 
członków swojego koła, jak również  

i młodszych adeptów wędkarstwa. Jest to jeden z elementów 
szeroko propagowanego przez nasze koło programu uczestnictwa 
całych rodzin w imprezach wędkarskich.

Podczas dwóch tur zawodów wyłoniono Mistrza koła PZW 
Kostrzyn na rok 2019. Został nim Grzegorz Lipiecki, łowiąc 
łącznie w dwóch turach 16,480 kg ryb. Drugie miejsce zajął 
Jacek Dworczak z wynikiem 14,875 kg, a trzecie Błażej Nowic-
ki: 9,940 kg. Czołową dziesiątkę zawodów uzupełnili kolejno: 
Zbigniew Piątek, Sebastian Chytry, Paweł 
Jach, Edward Sobczyński, Grzegorz Mar-
kiewicz, Stanisław Jabłoński i Tadeusz 
Nowak. W zawodach zorganizowanych na 
wodach przy Starej Cegielni w Iwnie wzię-
ło udział 55 wędkarzy. 

Zgodnie z kilkuletnią  t radycją ,                        
kostrzyńskie koło również w tym roku 
zorganizowało 12 maja 2019 roku zawody 
wędkarskie z okazji Kurdesza Kasztelań-
skiego. Wzięło w nich udział 17 drużyn 
3-osobowych, reprezentujących zakłady 
pracy nie tylko z terenu naszej gminy, ale 
również z gmin ościennych. Kolejność                 
w tych zawodach wyglądała następująco: 

1. Chronos Luboń, 2. Budownictwo 
Drogowe „KRUG”, 3. Rodzinne Ogrody 

TAAAKA RYBA

 JAKIE SĄ PRZESŁANKI UDZIELENIA ROZWODU? 

PORADY PRAWNE

Gdy małżonkowie nie widzą 
żadnych szans na dalsze konty-
nuowanie związku małżeńskiego 
– z różnych przyczyn (brak porozu-
mienia lub współdziałania dla do-
bra rodziny, różnica charakterów, 
życiowych planów i priorytetów, 
zanik więzi emocjonalnych, fi-
zycznych, nielojalność małżeńska, 
można wymieniać niemal bez 
końca), na myśl przychodzi decyzja               
o rozwodzie. 

Należy pamiętać, że zgodnie z przepisami Kodeksu Rodzin-
nego i Opiekuńczego, koniecznym i podstawowym warunkiem 
dopuszczalności rozwodu jest wystąpienie zupełnego i trwałe-
go rozkładu pożycia małżeńskiego. Zupełny rozkład pożycia 
oznacza zerwanie wszelkich więzi między małżonkami tj.: 
duchowych, fi zycznych i materialnych. O trwałości rozkładu 
można mówić wówczas, kiedy na podstawie okoliczności 
sprawy zasadny jest wniosek, że pomiędzy małżonkami nie 

jest możliwy powrót do wspólnoty małżeńskiej na wszystkich 
trzech jej płaszczyznach. Dla uznania, że między małżonkami 
brak jest więzi emocjonalnej, wystarczający jest zanik uczuć. 
Nie jest zatem konieczne stwierdzenie wrogiego czy choćby 
niechętnego stosunku. Brak zbliżeń fi zycznych przez dłuższy 
czas jest kolejnym objawem rozkładu małżeństwa. Jeżeli między 
stronami dochodzi, chociażby sporadycznie, do zbliżeń fi zycz-
nych, to rozkład pożycia nie będzie uznany ani za trwały, ani za 
zupełny. Z kolei z brakiem wspólnoty gospodarczej mamy do 
czynienia wówczas, gdy małżonkowie nie prowadzą wspólnego 
gospodarstwa domowego, nie mieszkają razem, nie podejmują 
wspólnie decyzji gospodarczych, nie działają dla dobra rodziny.

Każda sytuacja, uzasadniająca w ocenie małżonków orze-
czenie rozwodu, jest oceniana indywidualnie. Ustanie jednej 
z więzi może bowiem w konkretnym przypadku nie stanowić 
objawu rozkładu pożycia, jeśli wynika to z okoliczności od mał-
żonków niezależnych (np. brak współżycia z uwagi na chorobę 
lub podeszły wiek, brak wspólnego zamieszkiwania z uwagi na 
wspólne ustalenia małżonków).

Marta Ast
adwokat

Działkowe „na Glince”, 4. Agrochest spółka z o.o Hurtownia 
Ochrony Roślin, 5. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Ar-
tur Zys”, 6. TIM Sołectwo – Zalasewo, 7. Górski – TIM,                          
8. Stadnina Koni Iwno, 9. „Solidarność” Volkswagen Poznań, 
10. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Kruszewni, 11. Cen-
trum Wędkarskie Swarzędz, 12. Fabryka Armatur w Swarzędzu, 
13. Urząd Miejski w Kostrzynie, 14. Zakład Kamieniarski Ro-
mana Kryślaka, 15. Jeronimo Martins „Biedronka”, 16. Urząd 
Miejski w Swarzędzu, 17. Zakład Komunalny w Kostrzynie.

Z okazji Dnia Dziecka 1 czerwca 2019 roku na wodach przy 
Starej Cegielni w Iwnie, w otoczeniu pięknej wiosennej zieleni, 
zorganizowane zostały zawody wędkarskie dla dzieci i młodzie-
ży. Odbyły się w dwóch kategoriach wiekowych: do lat 10 oraz 
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KRONIKA SPORTOWA

do lat 16. Dla zapewnienia bezpieczeństwa każdy z uczestników 
miał przydzielonego własnego opiekuna, tzw. trenera. Zawody 
te zorganizowały wspólnie koła PZW Kosztrzyn oraz PZW 
„Wilda” Poznań, a udział w nich wzięło 38 zawodników. Wszy-

scy  zostali nagrodzeni oraz obdarowani słodyczami i smacznym 
posiłkiem. Wszystkim sponsorom, którzy przyczynili się do 
organizacji Dnia Dziecka, dziękujemy.

Z wędkarskim pozdrowieniem
Edward Sobczyński

WICEMISTRZOSTWO POLSKI UKS VICTORIA W KAT. MŁODZIKÓW
W dniach 11-12 maja w Zielonce 

k.Warszawy odbył się Finał Mi-
strzostw Polski w unihokeju w kat. 
młodzików, w którym jako mistrz 

Wielkopolskiej Ligi Unihokeja fl orbalki.pl zagrał UKS Victoria 
Gułtowy.

Pierwszy mecz z UKS Feniks Kramarzyny (wicemistrz roz-
grywek Pomorskiego Związku Unihokeja) szedł jak po grudzie, 
ale ostatecznie został wygrany wynikiem 7:6. Drugi mecz                         
z MMKS Podhale Nowy Targ poszedł dosyć gładko, zakończył 
się wygraną z wynikiem 6:2 i po tym meczu mieliśmy prawie 
pewność awansu do szczebla półfi nałowego MP. Ostatni mecz 
w grupie z utytułowanym klubem w Polsce, czyli UKS Banków-
ka Zielonka (wicemistrz Polski z ubiegłego sezonu) nasz klub 
przegrał wynikiem 2:7 i ostatecznie uplasował się na 2. miejscu 
w grupie. Zaplanowany awans do walki o medale stał się faktem.

W drugim dniu zawodów UKS Victoria zmierzył się z Ali-
gator UKS Chwarzno Gdynia, aktualnym Mistrzem Polski, 
wygrywając 5:4, w ostatniej minucie decydującego gola strzelił 
kapitan drużyny, Sebastian Augustynek.

W ostatnim meczu rozgrywek o to, który klub jest najlepszy 
w Polsce w sezonie 2018/2019 w kat. młodzików, UKS Victoria 
Gułtowy uległa faworytowi rozgrywek UKS Bankówka Zielon-
ka wynikiem 2:6 w tercjach, zdobywając wicemistrzostwo.

Podczas ceremonii zakończenia fi nału MP w unihokeju                    
w kat. młodzików zawodnicy UKS Victoria Gułtowy oprócz 
medali, dyplomu i pucharu za II m. w Polsce, otrzymali też in-
dywidualnie nagrody za najlepszego strzelca turnieju (Sebastian 
Augustynek, zdobywca 13 bramek) oraz All Stars turnieju (czy-
li najlepsza 6-stka zawodników wybrana przez trenerów i sę-

dziów): Sebastian Augustynek – najlepszy środkowy atakujący 
turnieju oraz Daniel Roszyk – najlepszy bramkarz turnieju. 

Skład wicemistrzów Polski: Sebastian Augustynek, Jakub 
Loskot, Jan Tarnowski, Daniel Roszyk, Witold Białkowski, 
Marcel Piekarski, Andrzej Tarnowski, Jakub Kuszak, Jan Wale-
riańczyk, Oliwier Seremak-Ławniczak, Aleksander Piątek, Ni-

kodem Banna, Krystian Bak, Jakub Dobroć, Arkadiusz Jóźwiak, 
Michał Nowacki, Błażej Pindara, Paweł Poszwa, Łukasz Rolnik.

W tym miejscu Zarząd UKS Victoria Gułtowy pragnie po-
dziękować rodzicom chłopców z drużyny naszego klubu oraz 
Gminie Kostrzyn. Dzięki ścisłej współpracy i systematycznej 
pracy trenerów i zawodników naszego klubu osiągnęliśmy 
wspaniały sukces.

Krzysztof Zawadzki

SP NR 1 W KOSTRZYNIE GÓRĄ W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ!
14 maja na boisku do siatkówki plażowej w Siekierkach 

odbyły się Mistrzostwa Gminy w piłce siatkowej plażowej 
dziewcząt w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Do zawodów 
przystąpiło pięć reprezentacji szkół z terenu naszej gminy. Roz-
grywki odbywały się systemem każdy z każdym do dwóch 
wygranych setów. Najlepszym zespołem okazała się drużyna 

reprezentująca Szkołę Podstawową nr 1 w Kostrzynie. Srebro 
przypadło zawodniczkom z drugiej kostrzyńskiej podstawówki, 
a brązowe medale trafi ły do Szkoły w Czerlejnie. Na czwartej 
pozycji sklasyfi kowano Szkołę Podstawową w Iwnie, a piąte 
miejsce zajęli gospodarze.

UM Kostrzyn

BEZELE KOSTRZYN ORAZ SIWY I PRZYJACIELE MISTRZAMI KLNM!
W czwartek 6 czerwca odbyła się ostatnia kolejka VIII edy-

cji Kostrzyńskiej Ligi Nocnych Marków. Zmagania rozpoczęto 
od meczu w kategorii +35 pomiędzy zespołami Siwy i Przyja-
ciele oraz Mongolscy Przemytnicy Rzeżuchy, który zakończył 
się pogromem drużyny MPR przez Siwego i Przyjaciół aż 16:0! 

W drugim spotkaniu nie zabrakło już emocji i woli walki                          
w szeregach obu zespołów. JANA i Przyjaciele prowadzili                       
z Echem do przerwy 2:1, a po przerwie oglądaliśmy jeszcze 
cztery gole i ostatecznie mecz zakończył się zwycięstwem dru-
żyny JANA i Przyjaciele 4:3. Zwycięstwo w lidze padło łupem 
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Siwego i Przyjaciół, drugie miejsce zajęło Echo, a trzeci stopień 
podium przypadł dla zespołu JANA i Przyjaciele. Czwarte 
miejsce zajął ubiegłoroczny zwycięzca – Mongolscy Przemyt-
nicy Rzeżuchy.

W kategorii open rywalizację rozpoczęto od meczu Zielonych 
Kalafi orów z Borusią, który zakończył się rezultatem 7:3 dla 
Borusi. Na fi nał pozostawiono mecz Bezeli Kostrzyn z Walką 
Kostrzyn, czyli dwóch najbardziej utytułowanych drużyn. Górą 
okazały się Bezele, które przez większość meczu dominowały, 
a tylko końcówka należała do Walki, która z 1:5 zdołała dopro-

wadzić wynik meczu do 4:5 w ostatnich pięciu minutach. Tym 
samym Bezele Kostrzyn zostały po raz trzeci tryumfatorem 
Kostrzyńskiej Ligi Nocnych Marków, co więcej dokonując tego 
z kompletem zwycięstw na koncie! Drugie miejsce przypadło 
FC Cytrynówce, która uległa tylko Bezelom, trzecie miejsce 
zajęła Borusia, czwarte ubiegłoroczny mistrz Walka Kostrzyn, 
a piąte debiutant – Zielone Kalafi ory.

Po krótkiej przerwie przystąpiono do tradycyjnego losowania 
nagród rzeczowych, a później do nagrodzenia zespołów oraz 
wręczenia wyróżnień indywidualnych. Najlepszymi strzelcami 
zostali Marek Gziel (+35, Siwy i Przyjaciele – 21 goli), Jakub 
Spiżewski(+16, Bezele Kostrzyn – 8 bramek). Najlepszymi 
bramkarzami wybrano Tomasza Grzybowskiego (Siwy i Przy-
jaciele) oraz Marka Krysztofi aka (Bezele Kostrzyn). Przed 
wręczeniem nagród zespołowych uczczono także zmarłego fa-
natyka Lecha Poznań, Artura „Kozę” Kozerskiego. Dekoracji 
zwycięzców dokonali Burmistrz Gminy Kostrzyn Szymon 
Matysek wraz z Przewodniczącym Komisji Kultury, Oświaty                
i Sportu.

Organizatorzy pragną podziękować Restauracji „Biesiada” 
za zapewnienie posiłku dla zawodników w dniu fi nałowym, 
Mikołajowi Stasinskiemu oraz Krystianowi Migdałkowi za 
opiekę medyczną, Łukaszowi Kruszonie, Mateuszowi Nadolne-
mu oraz Adamowi Iwańskiemu za pomoc w organizacji.                    
Do zobaczenia za rok!

Arkadiusz Bilski, Łukasz Szał

OGÓLNOPOLSKIE IGRZYSKA DZIECI W UNIHOKEJU – ELBLĄG 2019
W weekend 8-9 czerwca w Elblągu odbyły się Ogólnopolskie 

Igrzyska Dzieci w Unihokeju, na których Wielkopolskę repre-
zentował zespół SP Gułtowy. Hokeiści z naszej gminy w grupie 
ulegli 1:2 z SP 35 Gdańsk, wygrali z SP Żurawica 3:2 oraz                    
z SP Godkowo 9:2. W drugiej grupie SP Gułtowy zremisowały 
z SP Łęki Szlacheckie i wygrały z SP Żabi Róg 8:0. W tej grupie 
do stosunku punktów liczył się także przegrany mecz z SP 35 
Gdańsk, ale dzięki korzystnej różnicy bramek zespół z Gułtów 
awansował do półfi nału. Tam pretendenci do złotego medalu 
pokonali reprezentację Szkoły w Gułtowach 8:1. W walce                      
o trzecie miejsce nasi hokeiści nieznacznie ulegli SP Niemice 
2:1 i ostatecznie zajęli czwarte miejsce na 19 drużyn uczestni-
czących. Kapitan zespołu Sebastian Augustynek został najlep-
szym strzelcem turnieju, zdobywając 22 bramki.

W Elblągu przez cały czas trwania turnieju zespół z Gułtów 
mógł liczyć na doping swoich kibiców. Hokeistom gratulujemy 
kolejnego sukcesu po zdobyciu Wicemistrzostwa Polski w uni-
hokeju w kat. młodzików.

UM Kostrzyn

SUKCES KOSTRZYŃSKICH SIATKAREK!
Reprezentantki Szkoły Podstawowej              

nr 1 im. Ewarysta Estkowskiego w Kostrzy-
nie: Julia Wojciechowska oraz Karolina 
Wichtowska wywalczyły pierwsze miejsce 
na Enea Mini Cup w kategorii dwójki 
dziewcząt. W całym cyklu uczestniczyło 

ponad 1000 dzieci z 37 szkół i klubów z całej Wielkopolski.               
W środę 22 maja odbył się wielki fi nał, w którym wzięło udział 
50 najlepszych drużyn. Dziewczyny oprócz pucharu przywiozły 
także nagrodę w postaci udziału w wydarzeniu „Camp siatkarski 
w Kołobrzegu”, które odbył się w dniach 11-13 czerwca                   
2019 roku. Gratulacje!

UM Kostrzyn
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OLIMPIADA PRZEDSZKOLAKÓW

7 czerwca w Kostrzynie odbyła się po raz trzeci Gminna 
Olimpiada Sportowa Przedszkolaków. Otwarciu imprezy towa-
rzyszyło zapalenie znicza olimpijskiego oraz odśpiewanie hym-
nu. Dzieci rywalizowały w siedmiu konkurencjach. Na zakoń-
czenie Burmistrz Szymon Matysek i Zastępca Burmistrza Wal-
demar Biskupski wręczyli uczestnikom medale, puchary i na-
grody rzeczowe. Organizatorem olimpiady była Gmina Kostrzyn 
oraz Przedszkole Miejskie w Kostrzynie. Ostateczna klasyfi ka-
cja: 1. Przedszkole „Słoneczko” – Siekierki Wielkie, 2. Przedszko-

le Miejskie w Kostrzynie, 3. Przedszkole „Labado”, 4. Przedszko-
le „Słoneczko” – Kostrzyn, 5. Przedszkole „Akademia Pomysłów”, 
6. Przedszkole – oddział przy SP Siekierki Wielkie, 7. Przedszko-
le „Kubuś Puchatek”, 8. Przedszkole – oddział przy SP Iwno,                
9. Przedszkole „Zielony Zakątek’.

Dziękujemy sponsorom i darczyńcom za wsparcie Gminnej 
Olimpiady Sportowej Przedszkolaków. Gratulujemy wszystkim 
uczestnikom.

UM Kostrzyn

KOLEJNY SUKCES RAFAŁA WAGNERA!

W dniach 26-27 maja w Gliwicach odbyły się Mistrzostwa 
Polski Małych Form i Latających Skrzydeł, w których mieszka-
niec Kostrzyna Rafał Wagner wspólnie z kolegami wywalczył 
tytuł Wicemistrza Polski w klasie modeli F1K. Gratulujemy 
kolejnego sukcesu!

UM Kostrzyn
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SIÓDMY TURNIEJ WALKI KOSTRZYN ZA NAMI!
W sobotę 25 maja na Stadionie Miejskim im. 750-lecia odbył 

się VII Turniej Piłkarski Stowarzyszenia Walka Kostrzyn. Do 
rozgrywek przystąpiło 20 zespołów w trzech różnych kategoriach 
wiekowych. Turniej rozpoczął się o godzinie 900 od zmagań 
dziewięciu drużyn w kategorii klas IV-VI Szkół Podstawowych. 
Zespoły zostały podzielone na dwie grupy, gdzie rozgrywano 
mecze system każdy z każdym po 10 minut. Do półfi nałów 
awansowały zespoły: FC Grzybki, Młode Wilki z grupy A oraz 
FC El Banditos i FC Demony z grupy B. Półfi nały przyniosły 
następujące rozstrzygnięcia – FC Grzybki pokonały FC Demo-
ny 4:1, a po bezbramkowym remisie w rzutach karnych lepsi             
od Młodych Wilków okazali się zawodnicy z Gułtów. W meczu 
o trzecie miejsce również padł bezbramkowym remis, a do roz-
strzygnięcia potrzebowano aż 8 serii rzutów karnych (dzięki 
rewelacyjnej postawie obu bramkarzy). W fi nale FC Grzybki 
pokonali FC El Banditos Gułtowy 1:0 po bramce Norberta No-
waka.

W przerwie między dwoma częściami nagrodzono wszystkie 
zespoły  oraz przyznano wyróżnienia indywidualne. Wylosowa-
no wśród wszystkich uczestników tablet ufundowany przez 
fi rmę TM Products. 

Drugą część turnieju stanowiły zmagania w kategoriach klas 
I-III szkoły podstawowej oraz klas VII-VIII SP i 3 klasy gimna-
zjum. W młodszej z kategorii wiekowych rywalizowało pięć 
drużyn. A najlepszą z nich fi nalnie okazała się ekipa Walecznych 
Serc, która tryumfowała w meczu o pierwsze miejsce nad Wa-
tahą. Brązowe medale przypadły Maratończykowi Brzeźno, 
który odniósł zwycięstwo nad Niepokonanymi.

W najstarszej kategorii wiekowej początkowo rywalizowało 
6 drużyn, jednak po niezgodnym z regulaminem zachowaniem 
drużyny Dzikie Żubry Gułtowy, organizatorzy wykluczyli za-
wodników z turnieju. Dalsze zmagania przyniosły rozstrzygnię-
cia w postaci pierwszego miejsca dla Fugorzy (komplet punk-
tów), srebrnych medali dla FC Metropolii Siekierki oraz najniż-
szego stopnia podium dla Red Dragons. 

Na koniec wręczono nagrody, czego dokonali Burmistrz 
Gminy Kostrzyn Szymon Matysek razem z Przewodniczącym 
Rady Miejskiej Grzegorzem Banaszakiem oraz Prezesem Sto-
warzyszenia Arkadiuszem Adamskim. Oprócz wspomnianych 
wyżej nagród zespołowych organizatorzy przewidzieli także 
wyróżnienia indywidualne. W „najmłodszej” kategorii wiekowej 
najlepszym strzelcem został Gabriel Kasprzak z Watahy, który 
zdobył 13 bramek, najlepszym bramkarzem wybrano Ignacego 
Banasiaka z Maratończyka Brzeźno, a najlepszym piłkarzem 
został Bartosz Tomczak, również reprezentant drużyny z Brzeź-
na. W „średniej” kategorii najlepszym zawodnikiem wybrano 
Jakuba Loskota z FC El Banditos Gułtowy, najlepszym strzelcem 
był Wojciech Mońka z FC Grzybki (również 13 bramek),                          
a najlepszym bramkarzem został Filip Rubiś z Młodych Wilków. 
W gronie klas siódmych i ósmych oraz trzecich klas gimnazjów 
najlepszym zawodnikiem był Igor Zastawa z Red Dragons, 
najlepszym strzelcem zdobywca sześciu bramek Aleksander 
Lykstet z Fugorzy, a najlepszym bramkarzem wybrano golkipe-
ra Avengersów Mateusza Konata.

Przez cały czas trwania zawodów odbywało się losowanie 
fantów, a uczestnicy mogli posilić się kiełbaską oraz owocami. 
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29 maja w Szkole Podstawowej nr 1 w Kostrzynie odbył się 
VI Turniej z cyklu Szachowa Liga dla Najmłodszych. Organi-
zatorem był Uczniowski Klub Sportowy „Goniec” oraz wyżej 
wymieniona Szkoła. W rywalizacji uczestniczyło 14 zawodników 
z rocznika 2008 i młodszych. Najlepszymi okazali się:                         
I m. Aleksander Adamski (Przedszkole „Słoneczko”),                            
II m. Antoni Krawczyk (SP 1 Kostrzyn), III m. Bartosz Banaszak 
(SP 1 Kostrzyn).

Był to ostatni turniej z tego cyklu w mijającym roku szkol-
nym. Ogółem wzięło w nim udział 20 zawodników. Najlepsi             
z nich otrzymali puchary i nagrody rzeczowe. W klasyfi kacji 
końcowej, w której uwzględniono cztery najlepsze wyniki każ-
dego zawodnika, czołówka wygląda następująco: I m. Antoni 
Krawczyk (SP 1 Kostrzyn),  II m. Aleksander Adamski (Przed-
szkole „Słoneczko”),  III m. Filip Rakszawski (SP 1 Kostrzyn).

Piotr Smoliński

SZACHOWA LIGA DLA 
NAJMŁODSZYCH

Impreza nie udałaby się bez sponsorów, a byli nimi: Gmina 
Kostrzyn, Restauracja Biesiada, Chłodnictwo Kostrzyn, Paso, 
Piekarnia Bogienka, Akademia Bramkarskiej Number One, TM 
Products, AS Instalator, Betoniarnia Iwno Mateusz Nadolny, 
Moto-Car, KKS Lechia Kostrzyn, Gospodarstwo Sadownicze 

Mieczysła Kapciak, ŚSM „Jana”, Pol-Buss. Podziękowania 
należą się także gospodarzowi obiektu Henrykowi Stoińskiemu 
oraz wszystkim członkom stowarzyszenia zaangażowanym                   
w organizację turnieju. Dziękujemy i do zobaczenia za rok!

Łukasz Szał

SZACHY PRZEDSZKOLAKÓW

SZACH-DART-MAT
19 maja w Poznaniu odbył się Turniej Szach-Dart-Mat.                      

W łącznej klasyfi kacji (turniej szachowy + dart) zawodnicy UKS 
„Goniec” Kostrzyn oraz UKS Czerlejno zajęli następujące miejsca:

- grupa od IV do VI klasy: III m. Filip Łąkowski, VII m. 
Nikola Janikowska,

- grupa klasy VII i VIII oraz szkoły ponadpodstawowe: II m. 
Jan Zastawa, IV m. Jakub Ptasik, V m. Kamil Jęczmionka,                   
VI m. Wiktor Janikowski, VII m. Jagna Smolińska, VIII m. 
Weronika Jęczmionka,

- grupa dorosłych: III m. Piotr Smoliński, V m. Krzysztof 
Łąkowski.

W sobotę 18 maja w Domu Kultury „Na Pięterku” odbyły się 
IX Otwarte Mistrzostwa Poznania do lat 7 w szachach. W grupie 
chłopców wystartowało 60 zawodników, a wśród nich dwóch 
przedstawicieli Przedszkola „Słoneczko” z Kostrzyna. Aleksander 
Adamski zajął 8 miejsce, a Stanisław Tacka – 39 miejsce.

foto Dorota Adamska
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OGŁOSZENIA DROBNE
- Masz problem z komputerem, interne-
tem, zadzwoń 605 233 576, www.vip-
-tech.pl
- Firma w Kostrzynie zatrudni mecha-
nika z dobrą  znajomością  silnika,                     
tel. 600 216 995, 606 403 730
- Wynajmę dom wolnostojący w Czerlejnie 
o powierzchni użytkowej 57 m2, położony 
na działce o powierzchni  700 m2 z wszyst-
kimi mediami, telefon kontaktowy:                 
607 235 595 lub 607 816 377 - po godz. 1900

- Sprzedam mieszkanie trzypokojowe             
w Kostrzynie, 63 m2, tel. 600 899 796               
i 603 671 881
- Sprzedam Skoda Octavia 1,4, 80 km, 
2011 r.p., benzyna, czarny metalik, pierw-
szy właściciel, kupiony w salonie,                      
tel. 607 333 077
- Sprzedam działkę budowlaną, 830 m2, 
przy ul. Wyszyńskiego, Kostrzyn,                    
tel. 886 481 026
- Sprzedam mieszkanie w bloku                            
w Czerlejnie, 78 m2, cena do uzgodnienia,                   
tel. 667 955 133
- Wynajmę nową kawalerkę 34 m2 - osie-
dle „Kostro” w Kostrzynie, kuchnia wy-
posażona w sprzęt AGD, łazienka wykoń-
czona,  pokój  16 m2 z  balkonem                            
5,5 m2, tel. 602 215 805
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