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SŁOWEM WSTĘPU

W końcu nadszedł czerwiec! Miesiąc (odpukać) ładnej, letniej pogody, świeżych truskawek, końca szkoły, oczekiwania
na wakacje… a u nas dodatkowo powoli blednących wrażeń po Kurdeszu Kasztelańskim i wszystkich związanych z nim wydarzeniach! Było co oglądać, czego słuchać i z pewnością co wspominać! Dla tych, którym nie udało się dotrzeć, przygotowaliśmy relację na stronach 18-21. Ale ostrzegam – tamtych emocji nic nie zastąpi! Jest to oczywiście zasługa wielu wspaniałych wykonawców i artystów, którzy przyjechali celebrować z nami jubileusz lokalnego święta, ale także nieoceniona praca wszystkich osób
związanych z organizacją imprezy. Dlatego mówię to zapewne nie tylko w swoim imieniu: chapeau bas!
Na szczęście na Kurdeszu nie kończą się tegoroczne atrakcje, wystarczy spojrzeć na plan Malinowego Lata (s. 7). Ale jeszcze
zanim się ono rozpocznie, czekają nas tradycyjne Wianki, tym razem w Iwnie (s. 24). Serdecznie zapraszamy!
A w nowym numerze „Kostrzyńskiego ABC” jak zwykle mnóstwo informacji gminnych, kulturalnych i sportowych. A dla fanów
filmu mała podpowiedź – czytajcie uważnie!
Zachęcam do lektury!
Natalia Majchrzak
Redaktor naczelna

KOSTRZYŃSKIE AKTUALNOŚCI
Upamiętniono pocztę
dyliżansową

Pochodzący z XIX wieku zabytkowy budynek mieszkalny w Kostrzynie
przy ul. Poznańskiej 13 przez około
100 lat pełnił rolę pocztowej stacji
przeprzęgowej służącej zarówno mieszkańcom miasta, jak
i podróżnym. Przypomina o tym umieszczona na postawionym
niedawno przez Zakład Komunalny parkanie tablica informacyjna, wykonana na zlecenie gminy Kostrzyn; tekst opracował
Kazimierz Matysek, a tablicę graficznie wykonał Roman
Malczewski.

przyrody w naszym mieście. Wspomniane prace osobiście
doglądali nasi burmistrzowie.

Gratka dla młodych detektywów

Jeden z naszych Czytelników odnalazł w rodzinnych pamiątkach zapisaną ołówkiem kartkę o rozmiarach 12x8 cm, prawdopodobnie wyrzuconą z pociągu, o następującej treści: Wszystkich
Kostrzyniaków pozdrawia Kostrzyniak Antek Markiewicz
8 IX 44 w drodze do niewoli. Kim był autor tej notatki? Z jakiej
rodziny pochodził? Czy znane są jego losy lub wspomnienia
o nim? Prosimy o kontakt z Redakcją „ABC”!

Nasz rodak pomysłodawcą nazwy „Szare Szeregi”

Mało kto wie, że urodzony w Kostrzynie w 1898 roku
Stanisław Powalisz, z matki Marii Michałowskiej, po przeprowadzeniu się rodziny do Poznania od 1916 roku działał w organizacjach skautowych, będąc w czasie Powstania Wielkopolskiego komendantem gońców. Po wybuchu II wojny światowej był
w harcerskiej konspiracji. Wraz z Józefem Wizą wymyślili
jej nazwę: „SS” Szare Szeregi, która została zaakceptowana przez
Komendę Główną ZHP i rozpowszechniona w całym kraju.

Uroczystości Bożego Ciała

W poszukiwaniu śladów mistrza piernikarstwa

Do naszego miasta dotarł wnuk Franciszka Wieczorkiewicza, majstra w Fabryce Pierników A. Markiewicza w Kostrzynie. w latach 1906-1917. Dzięki rozmowom z kustoszem
Izby Muzealnej, w której zachowały się pamiątki związane
z historią w/w fabryki wyjaśniono, że córka Wieczorkiewicza
Zofia była drugą żoną mistrza dekarskiego Czesława Wolniewicza, który z pierwszego małżeństwa miał 5 synów. Państwo
Wieczorkiewiczowie przekazali do zbiorów Izby fotografie
dziadka.

Będą nowe nasadzenia w Parku Miejskim

Z dnia na dzień pięknieje przechodzący renowację park przy
ul. Warszawskiej i Dworcowej. W pierwszych dniach czerwca
na świeżo usypanej czarnej ziemi miały miejsce przymiarki
nasadzeń drzew i krzewów, które wzbogacą wygląd tej enklawy

Przypadające na ostatni dzień maja obchody tradycyjnego
święta Bożego Ciała we wszystkich 10 parafiach dekanatu
kostrzyńskiego połączone były z procesjami, w których mimo
upalnej pogody uczestniczyli liczni wierni. W Kostrzynie wspólnie świętowały obydwie parafie. Po uroczystej mszy świętej
na Rynku wyruszyła z parafii farnej pw. św. Piotra i Pawła procesja do 4 ołtarzy ulicami Średzką, Grunwaldzką, 3 Maja
i Prymasa Wyszyńskiego do parafii bł. Jolanty. Uroczystościom
przewodzili proboszczowie ks. Krzysztof Kaczmarek i ks. Mateusz Napierała, a towarzyszył im po raz pierwszy chór z najmłodszej parafii. Procesja w Gułtowach stała się okazją okazania
wdzięczności ks. proboszczowi Edmundowi Jaworskiemu,
który od 1 czerwca br. został przeniesiony do parafii w Przemęcie. Pożegnała go wspólnota parafialna, a w imieniu Gminy
Kostrzyn burmistrz Szymon Matysek.

Od Redakcji

Prostując wiadomość z majowego numeru „Kostrzyńskiego
ABC” informujemy, że Zenon Roszak wystąpił na Kurdeszu
Kasztelańskim w roli rycerza Kostro już w 1994 roku, a nie
3 lata później.
Kazimierz Matysek

3

WIADOMOŚCI GMINNE
6 MILIONÓW Z POWIATU NA TUNEL!!!
Informujemy, że Starosta Poznański Jan Grabkowski i Burmistrz Szymon Matysek
podpisali aneks do Porozumienia z dnia
28 września 2017 roku w sprawie powierzenia gminie Kostrzyn prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania
publiczną drogą powiatową. Zadanie
to dotyczyło powierzenia naszej gminie

wykonania kompleksowej dokumentacji
projektowej dla zadania „Budowa układu
drogowego w rejonie ulic Grunwaldzkiej,
Średzkiej i Powstańców Wielkopolskich
w Kostrzynie (drogi powiatowe w granicach miasta) wraz z tunelem pod torowiskiem linii kolejowej E20 relacji Poznań
– Warszawa”. Podpisany aneks wprowadza zmiany polegające na powierzeniu
przez powiat nie tylko opracowania
dokumentacji, ale również realizację

zadania! Na mocy tego dokumentu Powiat
Poznański przekaże dotację w wysokości
6 milionów złotych!
– Budowa tunelu w Kostrzynie to jedna
z najważniejszych inwestycji realizowanych
przez Powiat Poznański – mówi Jan Grabkowski, Starosta Poznański. – Zadanie,
które bardzo oczekiwane jest przez mieszkańców zarówno Kostrzyna, jak i całej
gminy, ma przede wszystkim poprawić
bezpieczeństwo oraz komfort życia.
Podpisany aneks nadaje też upoważnienie Burmistrzowi Gminy Kostrzyn
do prowadzenia ostatecznych rozmów
z Zarządem PKP PLK S.A. dotyczących
inwestycji oraz jej finansowania.
– Jesteśmy coraz bliżej spełnienia
marzeń o budowie tunelu kolejowego –
mówi Szymon Matysek, Burmistrz
Gminy Kostrzyn. – Dziękuję za tak ważne
wsparcie dla tego zadania. Konsekwentnie
krok po kroku zmierzamy do realizacji
inwestycji. Czekamy na ostateczne efekty
rozmów z PKP PLK i podpisanie stosownego porozumienia.
– Gmina posiada już pełną dokumentację budowy tunelu i układu drogowego.
Trwają ostatnie uzgodnienia oraz procedury związane z uzyskaniem pozwolenia
na budowę – kontynuuje Waldemar
Biskupski, Zastępca Burmistrza. – Podpisanie porozumienia z PKP PLK da nam
zielone światło do ogłoszenia przetargu
na realizację tej inwestycji.

PODPISANIE UMOWY NA BUDOWĘ KANALIZACJI (ETAP 1) W SIEKIERKACH
WIELKICH
W siedzibie Zakładu Komunalnego została podpisana
umowa na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Grabowej w Siekierkach Wielkich.
Pierwszy etap obejmuje budowę kanalizacji grawitacyjnej
wraz z przyłączami. Następstwem tego w przyszłości będzie
budowa kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej. Jest to niezbędne,
ponieważ dokumentacja projektowa w tej części Siekierek
zakłada odprowadze nie ścieków z kolejnych ulic w ulicę
Grabową. Koszt inwestycji to ponad 612 tysięcy złotych brutto.
Umowę podpisał Ryszard Dyzma, Dyrektor Zakładu Komunalnego oraz Marcin Rymaniak, reprezentujący Przedsiębiorstwo
Robót Inżynieryjnych Rymaniak Maja Wolna z Poznania.
Podczas spotkania obecni byli Burmistrz Szymon Matysek,
Zastępca Burmistrza Waldemar Biskupski oraz Sołtys Siekierek
Adam Szyszka.
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POWSTANIE PROJEKT PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA W SIEKIERKACH!
Zawarte zostało Porozumienie pomiędzy Starostą Poznańskim Janem Grabkowskim a Burmistrzem Szymonem Matyskiem
na sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej dla
zadania „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2429P
i 2439P w miejscowości Siekierki Wielkie (ulice Tulecka,
Kórnicka, Kostrzyńska).
Odpowiedzialnym za realizację dokumentacji będzie Zarząd
Dróg Powiatowych w Poznaniu. Zgodnie z decyzją Rady Miejskiej gmina przekaże na to zadanie kwotę 40 tysięcy złotych.
– To porozumienie jest jednym z najważniejszych zadań
szczególnie dla mieszkańców Siekierek, które w niedługim czasie
zostanie rozwiązane – powiedział Szymon Matysek, Burmistrz
Gminy Kostrzyn. – Wspólnie ze Starostą Janem Grabkowskim
chcemy zaprojektować przebudowę tego skrzyżowania,
aby zniwelować dzisiejsze zagrożenia bezpieczeństwa, a także
zapewnić dojście mieszkańcom, szczególnie dzieciom, z osiedla
przy ul. Tuleckiej ciągiem pieszo-rowerowym do ul. Kórnickiej.
Mogę dziś powiedzieć – słowo dane mieszkańcom Siekierek,
że rozwiążemy ten problem, zostanie dotrzymane.
ZDP w Poznaniu ze względu na tryb prowadzenia prac projektowych, który zakończy się zgodą na realizację inwestycji
drogowej i uzyskaniem pozwolenia na budowę, przewiduje czas
trwania opracowania dokumentacji na 8-9 miesięcy. Ten tryb

wynika z konieczności przeznaczenia fragmentu gruntów rolnych
na tą inwestycję.
– Kilka dni temu gmina zakupiła na potrzeby tego zadania
część nieruchomość na skrzyżowaniu ul. Kórnickiej i Tuleckiej
– kontynuuje Waldemar Biskupski, Zastępca Burmistrza. –
W ciągu kilku najbliższych dni usuniemy ogrodzenie i zniwelujemy teren, aby już teraz polepszyć widoczność na tym newralgicznym skrzyżowaniu.

PODPISANIE UMOWY NA PRZEBUDOWĘ UL. PRYMASA WYSZYŃSKIEGO
I UL. LILIOWEJ W KOSTRZYNIE (ETAP 1)
W Urzędzie Miejskim została podpisana umowa na przebudowę ul. Prymasa Wyszyńskiego i ul. Liliowej w Kostrzynie
(etap 1). Obejmuje ona budowę sieci kanalizacji deszczowej
od ulicy Storczykowej przez fragment ul. Wyszyńskiego, ulicą
Liliową do rowu Anton. Długość tej sieci wynosi ok. 800 m.
Umowę podpisali Burmistrz Szymon Matysek oraz Marcin
Rymaniak, reprezentujący Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Rymaniak Maja Wolna z Poznania. Podczas spotkania
obecni byli także Zastępca Burmistrza Waldemar Biskupski,
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Banaszak, Radny
Tomasz Janiak oraz pracownicy Urzędu Miejskiego.
Koszt inwestycji to 996 318,28 zł brutto.

SZATNIA NA MEDAL
Wczoraj w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się podpisanie umowy na dofinansowanie realizacji projektów w ramach
programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego „Szatnia
na medal”. Gminę Kostrzyn reprezentowali Burmistrz Szymon
Matysek i Skarbnik Barbara Borowiak. W ramach projektu
gmina dokona zakupu i postawienia modułu konstrukcji zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boisku w Brzeźnie. Koszt
inwestycji to 101 084,10 zł, a kwota dofinansowania
to 48 500 zł.
„Projekt dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu »Szatnia
na Medal«”

SZKOLENIE RODO

Burmistrz Gminy Kostrzyn zaprasza na szkolenie RODO dla Przedsiębiorców w dniu 25 czerwca 2018 roku (poniedziałek)
w godzinach 1200-1400 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego.
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PARKING PRZY URZĘDZIE MIEJSKIM

Terminowo zakończył się remont parkingu przy Urzędzie
Miejskim. Powstało blisko 30 miejsc parkingowych.

Na Sesji RM w dniu 24 maja Radni uchwalili Regulamin
korzystania z parkingu. Będzie można korzystać z niego przez
cały rok. W wyznaczonych godzinach pracy Urzędu Miejskiego
(poniedziałek 800-1800; wtorek-piątek 700-1600) będzie pobierana
opłata. Pierwsza godzina parkowania jest bezpłatna, a każda
kolejna to 2 zł za godzinę. Za każdym razem korzystając z parkingu należy pobrać bilet i rozliczyć go przed wyjazdem
w automacie parkingowym.
Wprowadzenie Regulaminu i opłat w czasie pracy Urzędu
służy rotacji parkujących samochodów tak, aby osoba, która chce
załatwić sprawę w urzędzie, banku czy na poczcie miała możliwość zaparkowania samochodu, a następnie żeby zwolniła
miejsce dla kolejnego interesanta.
Parking będzie czynny z końcem czerwca.

BUDŻET OBYWATELSKI GMINY KOSTRZYN NA ROK 2019 – ZNAMY ZADANIA
WYBRANE DO GŁOSOWANIA
Do Urzędu Miejskiego w Kostrzynie wpłynęło 9 formularzy
zgłoszeniowych z propozycjami zadań do wykonania w ramach
Budżetu Obywatelskiego Gminy Kostrzyn w 2019 rok.
W dniach od 12.05.2018 do 8.06.2018 roku odbyła się weryfikacja zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Gminy
Kostrzyn na rok 2019. Zadania zostały poddane weryfikacji pod
kątem zgodności z Zasadami określonymi uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn. Spośród 9 zgłoszonych zadań 6 zadań
zostało zaakceptowanych, 1 zadanie zostało odrzucone, a dwa
zadania zostały wycofane przez wnioskodawców.
Spośród 6 zadań, które pomyślnie przeszły etap weryfikacji,
4 zadania zostały zaklasyfikowane jako zadania w kategorii
„zadania duże”, a dwa zadania zostały zaklasyfikowane jako
„zadania małe”.
Informacje na temat procesu weryfikacji są dostępne w Protokole z weryfikacji zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Gminy Kostrzyn na rok 2019 zamieszczonym na stronie
internetowej Budżetu Obywatelskiego Gminy Kostrzyn https://
kostrzyn.budzet-obywatelski.org/.
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Kostrzyn konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego gminy
Kostrzyn zadania przeznaczone do realizacji w 2019 roku zostały
podzielone na dwie kategorie: „zadania duże” i „zadania małe”.
Jak wynika z zapisów rozdz. 4 ust 16 załącznika nr 2 do w/w
uchwały do realizacji w 2019 będą przeznaczone maksymalnie
dwa „zadania duże” i dwa „zadania małe”. Ostatecznie do głosowania zostały zakwalifikowane dwa zadania z kategorii „zadania
małe”. W związku z przeznaczeniem obydwu zgłoszonych zadań
w tej kategorii do realizacji w 2019 roku nie ma uzasadnienia
do przeprowadzenia głosowania. Burmistrz Gminy Kostrzyn
zdecydował o odstąpieniu od przeprowadzenia głosowania
w kategorii „zadania małe”.
Do głosowania w kategorii „zadania duże” zostały wybrane
zadania:
1. Budowa sieci Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych
na terenie gminy Kostrzyn w celu minimalizacji skutków nagłego zatrzymania krążenia (NZK) – zatrzymania akcji serca;
2. Budowa pierwszego skateparku w Kostrzynie przy ulicy
Andrzejewo;
3. Bezpieczna Wieś w gminie Kostrzyn – monitoring

w Brzeźnie, Czerlejnie, Czerlejnku, Drzązgowie, Iwnie, Trzeku
i Wiktorowie;
4. Plac ćwiczeń Street Workout.
Do projektu budżetu gminy Kostrzyn na 2019 rok zostaną
wprowadzone następujące zadania:
1. Siłownia zewnętrzna w Klonach;
2. Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnie.
Wszelkie informacje i opisy wszystkich zadań są dostępne
na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego Gminy Kostrzyn https://kostrzyn.budzet-obywatelski.org/.
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KINO W KOSTRZYNIE!
Podczas posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn Radni zapoznali się z przedstawioną przez
burmistrza Szymona Matyska koncepcją adaptacji części Biblioteki Publicznej na kino. Gmina zamierza ubiegać się o środki
na ten cel ze środków unijnych. Z inicjatywy Zarządu Województwa Wielkopolskiego powstał projekt „Sto kin na stulecie
Powstania Wielkopolskiego” i dlatego UMWW ogłasza konkurs
na powstanie 100 kin jako tzw. kin za rogiem w gminach województwa wielkopolskiego.

Łukasz Szał, Artur Wojciechowski, Tomasz Janiak, Paweł Perka,
Waldemar Kukuła, Marek Kowalski i Szymon Nadolny.
– Oglądaliśmy takie kino w gminie Rychwał i świetnie się
tam sprawdza – mówi burmistrz Szymon Matysek. – Idea jest
taka, by powstały niewielkie kina na potrzeby lokalnych społeczności. Wspólnie z radnymi doszliśmy do przekonania, że salę
kinową zaprojektujemy na 32 miejsca tak, by zmieściła się w niej
cała klasa lub grupa przedszkolna.

– Takie inicjatywy są niezwykle ważne i potrzebne, ponieważ
są skierowane do szerokiej rzeszy mieszkańców, niezależnie
od wieku – mówi Grzegorz Banaszak, przewodniczący Rady
Miejskiej w Kostrzynie. – Dlatego jako radni w pełni wspieramy
i włączamy się w prace nad realizacją takich pomysłów.
W spotkaniu wzięli udział: Iwona Dorsz – Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kostrzynie, Ewa Czajka – Dyrektor
MGOK-u, a także radni Grzegorz Banaszak, Przemysław Kubiak,

– Jesteśmy w trakcie opracowywania dokumentacji – dodaje
Waldemar Biskupski, z-ca burmistrza. – Będziemy gotowi,
aby ubiegać się o środki zewnętrzne na ten cel. Wartość całego
projektu to około 150-180 tysięcy złotych, w tym 85% ma pochodzić ze środków unijnych.
Kino ma powstać w okresie jesienno-zimowym.
Zdjęcia sali kinowej – gmina Rychwał.

WYCIECZKA DLA NAJLEPSZYCH
UCZNIÓW

1 MLN ZŁOTYCH Z RZĄDOWEGO
PROGRAMU BUDOWY DRÓG!!!

Tradycyjnie pod koniec roku szkolnego Burmistrz Gminy
Kostrzyn organizuje wycieczkę dla najlepszych uczniów
ze wszystkich szkół w naszej gminie. To forma nagrody za pracę i trud w ciągu całego roku szkolnego.
Tym razem uczniowie pojechali do Laboratorium wyobraźni w Poznaniu. Młodzież miała okazję w ciekawy i niebanalny sposób poznać prawa fizyki, optyki, brać udział
w warsztatach z robotyki oraz innych dziedzin nauki: chemii
czy biologii.

Gmina Kostrzyn znalazła się na liście 44 zadań opublikowanych przez Wojewodę Wielkopolskiego i zaopiniowanych
pozytywnie oraz skierowanych do dofinansowania przez Ministra
Inwestycji i Rozwoju w uruchomionym przez rząd programie
z marca br. „Rządowy Program na rzecz Rozwoju i Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury
Drogowej”. Zgłoszony projekt to realizowane obecnie zadanie:
„Przebudowa ulicy Ułańskiej w Iwnie”.
Gmina otrzyma dofinansowanie dla tego zadania w wysokości 990 tysięcy złotych.
Oprócz naszej gminy dofinansowanie z gmin powiatu
poznańskiego otrzymały również gminy: Czerwonak, Puszczykowo i Kórnik.
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POŻEGNANIE KSIĘDZA EDY JAWORSKIEGO

Na mocy dekretu arcybiskupa proboszcz parafii p.w.
św. Kazimierza w Gułtowach ks. Edmund Jaworski został przeniesiony do parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Przemęcie. Ksiądz
Eda objął nowe stanowisko z dniem 1 czerwca. Znany w całej
Wielkopolsce duszpasterz był związany z Gułtowami przez
19 lat. Zawsze aktywny, z poczuciem humoru i dystansem
do siebie prowadził swoich parafian przez życie. Ostatnia msza
św. odprawiona przez ks. Edę odbyła się z okazji Bożego Ciała.
Parafianie oraz Władze Samorządowe w osobach: Burmistrz
Szymon Matysek, Wiceburmistrz Waldemar Biskupski, Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Banaszak oraz Radny
Marek Kowalski pożegnali proboszcza.
Składamy Księdzu Edzie ogromne podziękowania za wieloletnią posługę i zaangażowanie dla całej gminy. Życzymy, aby
kolejne zadania stawiane na Jego drodze były źródłem satysfakcji i zadowolenia.
Szymon Matysek
Burmistrz Gminy Kostrzyn

SPOTKANIE BURMISTRZA Z ZOSIĄ
BUDZYŃSKĄ
14 maja w Ratuszu burmistrz Szymon Matysek gościł Zosię
Budzyńską, zdobywczynię I miejsca w Halowym Pucharze
Polski w Skokach przez Przeszkody, oraz jej mamę. Zosia trenuje jeździectwo, oprócz w/w sukcesu ma w tym roku na koncie
także udział w zawodach Błękitnej Wstęgi Wielkopolski.
To niebywały sukces u tak młodej osoby.
Zosia razem z mamą opowiadały o treningach, startach w zawodach oraz trudzie, który jest nieodłączną częścią tego sportu.
Dla Zosi to jednak przede wszystkim głęboka pasja. Burmistrz
złożył zwyciężczyni serdeczne gratulacjem życząc jednocześnie
kolejnych sukcesów i wytrwałości.

SUKCES SPORTOWY MŁODEGO
MIESZKAŃCA GMINY
Uczeń Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Gułtowach, Maciej Kowalski, 29 maja zajął II miejsce w Finale
Wojewódzkim Drużynowych Biegów Przełajowych. Zawody
organizowane przez Szkolny Związek Sportowy odbyły się
tradycyjnie w Żerkowie. Jedyny reprezentant hminy Kostrzyn
(dzięki zwycięstwu na szczeblu powiatu poznańskiego) uległ
zaledwie o 0,4 s pierwszemu na mecie Szymonowi Badurze
(SP Mikstat), trzeci w stawce 119 biegaczy był Molski Amadeusz (SP 2 Oborniki).

TRWA REMONT UL. BRZOZOWEJ
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II GMINNA OLIMPIADA PRZEDSZKOLAKÓW
8 czerwca na Orliku w Kostrzynie
odbyła się II Gminna Olimpiada Przedszkolaków. Organizatorem było Przedszkole Miejskie w Kostrzynie oraz gmina
Kostrzyn. W zawodach wzięło udział
10 przedszkoli z terenu gminy, w sumie
ponad 200 zawodników. Dzieci rywalizowały w 5 konkurencjach sportowych oraz
1 konkurencji z wiedzy. Przewidziana
została także jedna konkurencja dla pań
nauczycielek.
Zwycięzcami II Gminnej Olimpiady
Przedszkolaków zostały: I miejsce Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Siekierkach Wielkich, II miejsce Niepubliczne Przedszkole Słoneczko
w Kostrzynie, III miejsce Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Czerlejnie.
Medale, puchary i nagrody wręczali
Burmistrz Szymon Matysek, Zastępca
Burmistrza Waldemar Biskupski, Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Kostrzynie
Anna Adamczewska.
Dziękujemy licznym sponsorom,
którzy pomogli w organizacji Olimpiady:
Salon Kosmetyczny Anna Ochowiak,
Szkoła Tańca i Baletu Kinga Strzelczyk,
Rada Rodziców przy Przedszkolu Miejskim w Kostrzynie, Budren, Remtool
Iwona Boroch, HJF Atrium, Księgarnia
Livro, Sklep Papierniczy przy
ul. Średzkiej 9 w Kostrzynie, Przedszkole Niepubliczne Labado, Przedszkole
Niepubliczne Słoneczko, POOL MAX
Łuczak, Piekarnia Bogienka, Anna Wieczorek-Baranowska.

Z OBRAD RADY

XLV sesja Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn odbyła się dnia 24 maja 2018 roku, radni podjęli uchwały w sprawie:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu gminy za 2017 rok;
- udzielenia Burmistrzowi Gminy Kostrzyn absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok – po zapoznaniu się
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2017
oraz opiniami Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu i Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
Gminy Kostrzyn, po wysłuchaniu informacji burmistrza dotyczącej wykonania budżetu, wszyscy radni (15 osób) jednogłośnie głosowali za udzieleniem absolutorium;
- uchwalenia aktualizacji „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2021” – aktualizację planu opracowano
na podstawie obowiązujących nowych przepisów ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, która weszła w życie 12 grudnia 2017 roku.
alizować lata 2018 i 2019, jeżeli wystąpiły zmiany w wieloletKonieczność wprowadzenia zmian do planu zadań w odniesienim planie, zachodzi zatem konieczność uaktualnienia planu
niu do wcześniej zakładanych wynika z przepisów nowej
będącego w toku realizacji;
ustawy, która zobowiązuje Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne do określenia taryfy na okres 3 lat, wobec tego - zmian w budżecie gminy Kostrzyn na 2018 rok – zwiększono
dochody budżetu o kwotę 1 242 636 zł, do kwoty 82 057 37,68 zł,
należy wydłużyć aktualny plan o lata 2020 i 2021 oraz zaktu-
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zwiększono wydatki budżetu o kwotę 1 242 636 zł do kwoty
97 268 347,10 zł, wydatki bieżące zwiększono o kwotę
1 002 516 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 240 120 zł,
wydatki zwiększono na: dofinansowanie świadczeń pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 6 490 zł,
dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 15 000 zł, drogi
publiczne gminne – 466 926 zł, dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek oświatowych – 136 000 zł, dotacja celowa
dla Zakładu Komunalnego: budowa kanalizacji sanitarnej
ul. Grabowa w Siekierkach – 350 000 zł, budowa sieci wodociągowej w ul. Grunwaldzkiej w Kostrzynie – 70 000 zł, budowa
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie Osiedla
Królewskiego w Kostrzynie – 141 120 zł, zakup samochodu –
40 000 zł, zmniejszono dotację dla Zakładu Komunalnego – modernizacja i rozbudowa przepompowni ścieków w Skałowie –
361 000 zł. Dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami;
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kostrzyn
na lata 2018– 2027, w związku ze zmianą budżetu dokonano
zmian w WPF, w celu dostosowania ujętych wielkości;
- nadania nazw ulic – istniejącej drodze w Czerlejnie nadano
nazwę „Wierzbowa”. W związku z faktem wydzielenia działek
budowlanych w miejscowości Czerlejno przy drodze usytuowanej na działce nr 14 w obrębie Czerlejnko, zachodzi konieczność nadania nazwy przedmiotowej drodze, celem ustalenia numeracji porządkowej nieruchomości;

- udzielenia pomocy finansowej powiatowi poznańskiemu
w formie dotacji celowej na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa zintegrowanego węzła
przesiadkowego Gułtowy wraz ze ścieżką rowerową Siedlec-Gułtowy”, będącego zadaniem własnym powiatu, w kwocie
50 000 zł. Dotacja zostanie przekazana w roku 2019, szczegółowe zasady udzielania pomocy finansowej zostaną określone
w umowie zawartej pomiędzy Gminą Kostrzyn a Powiatem
Poznańskim;
- wprowadzenia Regulaminu korzystania z parkingu zlokalizowanego przy budynku Urzędu Miejskiego w Kostrzynie
ul. Dworcowa 5, uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wejdzie w życie
z dniem 1 lipca 2018 roku;
- rozpatrzenia skargi dotyczącej realizacji zamówienia publicznego pn. „Dostawa i montaż urządzeń na place zabaw w Gminie Kostrzyn”, w ramach którego zostały zrealizowane zadania
II edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Kostrzyn 2017
w Siekierkach Wielkich i Kostrzynie – pl. Estkowskiego.
Po rozpatrzeniu wniesionej skargi na nienależyte wykonywanie
zadań przez organy gminy i jej pracowników przy realizacji
zadań Budżetu Obywatelskiego Gminy Kostrzyn na rok 2017
i zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, Rada
Miejska Gminy Kostrzyn uznała skargę za bezzasadną.
Więcej na www.kostrzyn.wlkp.pl (zakładka BIP).

POBÓR KRWI

25 maja 2018 roku odbyła się akcja poboru krwi dla osób poszkodowanych w wypadkach. Do akcji przystąpiło 68 osób, krew
oddało 60 osób. W sumie zebrano 26,5 litra krwi.
Podziękowania dla wszystkich sympatyków i członków HDK.

SPOTKANIA DIABETYKÓW
5 czerwca br. w MGOK-u grupa kostrzyńskich diabetyków
zebrała się na comiesięcznym spotkaniu. Głównym tematem był
wykład przedstawicielki firmy STADA (Flexitol) Beaty Bródki
dotyczący stopy cukrzycowej wśród osób dotkniętych tą podstępną chorobą. Rozmawialiśmy o tym, jak mądrze dbać
o własne stopy, aby zapobiegać i nie doświadczać wszelkich
powikłań. Przy słodkim poczęstunku i sezonowych truskawkach
powitaliśmy także nowych członków.
Na naszym zebraniu gościliśmy również mgr Ewę Korzeniowską z przyjaznej diabetykom apteki „Pod Złotym Rogiem”
i obdarowani zostaliśmy drobnymi, ale praktycznymi podarunkami, za co dziękujemy.
Na kolejne z cyklicznych spotkań zapraszamy po wakacyjnej
przerwie. Biuro czynne będzie w poniedziałek w godzinach
1200-1400.Wszystkim członkom stowarzyszenia życzymy wśród
urlopowych wojaży – poziomów cukru w normie.
Zarząd
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KOMUNIKAT ZAKŁADU KOMUNALNEGO W KOSTRZYNIE
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu dnia 11 maja
2018 roku wydał decyzję o zatwierdzeniu na okres trzech lat taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia na wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kostrzyn. Decyzja ta stała się ostateczna i wobec tego została opublikowana na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 4 czerwca 2018 roku.
Zgodnie z art. 24f.1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zatwierdzona taryfa
wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia jej ogłoszenia, tj. 11 czerwca 2018 roku.
W związku z powyższym nowe stawki taryf określające opłaty za wodę i ścieki będą obowiązywały od 11 czerwca 2018 roku
do 10 czerwca 2021 roku.
Zatwierdzona taryfa dostępna jest na stronie Zakładu Komunalnego w Kostrzynie pod adresem www.zkkostrzyn.pl w zakładce
Taryfy. Taryfa opłat dotyczy mieszkańców gminy Kostrzyn korzystających z usług Zakładu Komunalnego w Kostrzynie.
Pragniemy zauważyć, iż w przypadku gospodarstw domowych nie nastąpiła podwyżka opłat za wodę, jeżeli zaś chodzi
o ścieki opłata wzrosła o 0,03zł, tj. 0,5%.
Wysokość opłat za 1m3 wody i ścieków oraz opłat abonamentowych na okres od dnia11 czerwca 2018 roku do dnia
10 czerwca 2021 roku (w złotych,netto):

Do wyżej wymienionych cen i opłat zostanie doliczony podatek od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami (8%).
W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług w okresie obowiązywania taryfy ceny i stawki opłat z VAT ulegają automatycznie zmianie.
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SYLWETKA KAPŁANA I OBYWATELA
Ks. Edmund Jaworski w maju 1986 roku został wyświęcony
na kapłana Archidiecezji Poznańskiej. W kolejnych latach był
wikariuszem w kilku parafiach, m.in. w Brodach. W 1997 roku
wygrał plebiscyt Radia Merkury na Wielkopolanina Roku 1997.
Od tego czasu na łamach prasy poznańskiej
ukazywały się jego oryginalne felietony
pt. Brodate myśli księdza Edy. W marcu 1999
roku na mocy dekretu arcybiskupiego został
proboszczem parafii p.w. św. Kazimierza
w Gułtowach w dekanacie kostrzyńskim.
Tu z wielkim rozmachem podjął dzieło gruntowanej konserwacji gułtowskiego kościoła,
przywracając w ciągu kilkunastu lat pracy
dawny blask tej świątyni. Dzięki wsparciu
Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego i Gminy Kostrzyn obecna barokowa
świątynia wraz z otoczeniem stała się prawdziwą perełką architektury. Za sprawą ks. Edy
parafia gułtowska znana jest z corocznych odpustów ekumenicznych z udziałem duchownych
wszystkich wyznań, w dniu św. Kazimierza –
patrona Polski i Litwy. Poważnym przedsięwzięciem stało się nawiązanie kontaktów z litewską
Polonią, zapoczątkowane podczas pielgrzymki do Wilna w sierpniu 2000 roku. Odtąd z inspiracji gułtowskiego proboszcza
1 listopada na cmentarzach Poznania odbywają się kwesty na
renowację nagrobków wybitnych Polaków na wileńskiej Rossie.
W 2001 roku staraniem ks. Edy powstał w parafii chór dziewczę-

cy: Schola Cantores Gultoviensis pod dyrekcją Karoliny Sobczak.
Podczas obchodów 750-lecia lokacji Kostrzyna ks. Edmund Jaworski został jednym z laureatów nagrody „Rycerz Kostro”
w uznaniu za jego działalność na rzecz miasta i gminy. Inną inicjatywą ks. Edy były urządzane od 2003 roku na
początku Nowego Roku koncerty pt. Karnawał
w kościele, w trakcie których prowadzono zbiórki charytatywne na wsparcie Domu Samotnej
Matki w Wiktorowie. W 2010 roku został
poświęcony w gułtowskim kościele obraz
św. Krzysztofa na motocyklu, wokół którego
gromadzą się zrzeszeni w różnych klubach motocykliści. Za swego kapelana obrali ks. Edę
członkowie OSP z gminy Kostrzyn. Pomysłem
ks. proboszcza są też odbywające się 1 maja
pielgrzymki drzązgowskich parafian do odnowionej w 2006 roku figury Matki Boskiej w lesie
drzązgowskim. Gułtowski proboszcz jest współorganizatorem uroczystości patriotycznych
przed kaplicą Chrystusa Frasobliwego w Janowie, upamiętniającą akcję AK. Ksiądz Eda należał do założycieli powstałego w 2010 roku
Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego
im. Hroku Adolfa Bnińskiego w Gułtowach, które będzie kontynuowało akcję Rossa. Postać ks. E. Jaworskiego jako ofiarnego
kapłana, aktywnego obywatela i życzliwego ludziom społecznika
na stałe zapisała się we współczesnej rzeczywistości nie tylko
parafii, ale całej gminy Kostrzyn.

PRZYJACIELSKI WYJAZD W BESKIDY
Grupa członków Koła Nr 2 Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Gułtowach wraz z zaprzyjaźnioną już
grupą słuchaczy Kostrzyńskiego Uniwersytetu Każdego Wieku
wyruszyła na wycieczkę w Beskid Śląski i Żywiecki.
Zanim jednak dotarliśmy w góry, postanowiliśmy zobaczyć
geometryczny środek Polski w miejscowości Piątek. Ostatecznie
po dotarciu na miejsce zamieszkaliśmy w hotelu „Azalia”
w Węgierskiej Górce k/Żywca. Od Żywca rozpoczęliśmy także
zwiedzanie, a więc: Browar Żywiec, Pałac Habsburgów z pięknym parkiem, rynek, zabytkowy kościół farny i dalej Góra Żar
w Międzybrodziu Żywieckim z elektrownią szczytowo-pompową, lotniskiem szybowcowym i niepowtarzalnymi widokami.
Drugi dzień przeznaczyliśmy na obejrzenie Beskidu Śląskiego: Milówkę, Cisiec, koczy Wierch, Koniaków, gdzie gwarą
beskidzką zabawiał nas w Chacie pod Szańcami pan Tadeusz,
Istebną z barwną opowieścią o rodzie Kawuloków mieszkających
w „kurnej chacie”, którą uraczył nas Jaśko, młody członek tej
rodziny. No i Wisła – najpierw zalew ze źródłami rzeki: Białą
i Czarną Wisełką. Widzieliśmy też skocznię im. Adama Małysza
w Malince, Rezydencję Prezydenta RP na Zadnim Groniu, gdzie
zwiedzaliśmy zabytkowe wnętrz i wysłuchaliśmy opowiedzianą
przez panią przewodnik historię zameczku. Zobaczyliśmy także
centrum miasta.
Kolejny dzień przeznaczyliśmy na zwiedzenie Szczyrku
z Sanktuarium M.B. Królowej Polski, z miejscem objawień oraz
z cudownym źródełkiem na zboczu Klimczoka. Podziwialiśmy
widok na Skrzyczne, najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego. Byliśmy także w Ustroniu, gdzie wjechaliśmy na Równicę, aby
zobaczyć „Zbójnickie Chaty”, a później podziwialiśmy słynne

piramidy – jedyne takie w Polsce sanatoria. Później był wjazd
wyciągiem krzesełkowym na „królową Beskidu” – Czantorię.
W Węgierskiej Górce, zwanej Westerplatte Południa, obejrzeliśmy bastiony i umocnienia zabezpieczające południową granicę
przedwojennej Polski (to tutaj od strony południowej wkroczyły podczas II wojny światowej wojska hitlerowskie), odwiedziliśmy bacówkę, w której zademonstrowano nam produkcję serów
z mleka owczego. Ostatnim etapem naszego wyjazdu było
zwiedzenie pałacu Hochbergów w Pszczynie i zdjęcia z księżniczką Daisy na pszczyńskim rynku.
To był bardzo bogaty w treści i udany wyjazd – tak
uczestnicy podsumowali naszą wyprawę.
Elżbieta Mielcarek
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Z TEKI REGIONALISTY - Kazimierz Matysek o historii

Z DZIEJÓW SŁAWNEJ PIEŚNI KURDESZOWEJ
W czasie tegorocznych obchodów
40-lecia kostrzyńskiego święta regionalnego Kurdesza Kasztelańskiego najczęściej powtarzanym słowem był wyraz „kurdesz”, zaczerpnięty
z nazwy najstarszej polskiej pieśni biesiadnej. Na tytułowej
stronie majowego numeru „Kostrzyńskiego ABC” widniał czytelny napis: 40 LAT MINĘŁO. XXXX JUBILEUSZOWY
KURDESZ KASZTELAŃSKI. KOSTRZYN 25, 26, 27 MAJA
2018, a obok stylizowany czerwony puchar z herbem miasta
i podobnym tekstem. Niemal tak samo było na plakatach reklamujących festyn kurdeszowy i wystawę zabytkowych pojazdów
znajdujących się w wielu miejscach w naszej gminie, a także
w internecie. Z wieży kostrzyńskiego ratusza przez pięć dni

polskich, wydawca paczopisma „Monitor”. Jako człowiek wesoły i towarzyski, przyjaźnił się z zacnym kupcem warszawskim
Grzegorzem Łyszkiewiczem, którego dom słynął z gościnności
małżonki Anny (Anulki), a piwnica ze starego węgrzyna.
Na jednym ze spotkań towarzyskich u Łyszkiewicza Bohomolec
ułożył 9-zwrotkową piosenkę poczynającą się od słów:

KURDESZ
Każ przynieść wina mój Grzegorzu miły!
Bodaj się troski nigdy nam nie śniły
Niech i Anulka tu usiądzie z nami!
Kurdesz, Kurdesz nad Kurdeszami!
Piosenka ta spodobała się wszystkim ludziom wesołym i w kilka dni obiegła całą
Warszawę, a potem wszystkie zakątki kraju
od Karpat do Dźwiny. Najdłużej cieszyła się
popularnością na Litwie, jako hasło biesiadnego bratania się. Bliska stała się także
Wielkopolanom, o czym świadczą wydawane
w Poznaniu i innych miastach XIX-wieczne
śpiewniki, a także programy obchodów patriotycznych. Jej nuty i tekst znalazły się między
innymi w wydanym w 1885 roku nakładem
Księgarni Katolickiej w Poznaniu 6-tomowym
śpiewniku zatytułowanym Lutnia Polska. Zbiór
pieśni i piosenek obyczajowych i okolicznościowych z melodyami autorstwa L. Noel.
Innym przykładem jej popularności jest
fakt, że znalazła się ona w programie obchodów
stuletniej rocznicy urodzin Adama Mickiewicza, urządzanych przez Katolickie Towarzystwo Robotników Polskich w Poznaniu
16 listopada 1898 roku, gdzie wykonano ją jako

Inauguracja Kurdesza na Rynku w Kostrzynie - 1978 r.

rozbrzmiewał co trzy godziny refren piosenki Kurdesz, kurdesz
nad kurdeszami. Na ulicach można było spotykać trenujących,
a później biegnących w konkursie uczestników 6. Kurdeszowej
(Za)Dyszki. Po oficjalnym otwarciu Jubileuszowego Kurdesza
Kasztelańskiego przez Burmistrza Gminy Kostrzyn Szymona
Matyska z przyjemnością wysłuchać mogliśmy melodii kurdeszowej odegranej na trąbce. A później słychać było ze strony
publiczności kostrzyńskiej coraz częstsze głosy uznania dla
organizatorów i wykonawców tej udanej i wyjątkowej edycji.
Warto zatem przypomnieć przy okazji jubileuszu, że tym
magicznym słowem Polacy od dawna nazywali dobrego przyjaciela i towarzysza biesiady, przejmując od Turków i Tatarów
wyraz „kardasz” i przekształcając go na „kurdesz”.
Pieśń kurdeszowa należała do najpopularniejszych wesołych
piosenek towarzyskich drugiej połowy XVIII wieku, ponieważ
każda jej zwrotka kończyła się wierszem: „KURDESZ, KURDESZ NAD KURDESZAMI”. Autorem tej piosenki – której
pierwodruk z 1780 roku znajduje się w Bibliotece Gdańskiej –
okazał się jezuita ks. Franciszek Bohomolec, profesor uczelni
w Wilnie i Warszawie, pierwszy w XVIII wieku autor komedii

śpiew ogólny pt.

KURDESZ PRZEMYSŁOWY
z podłożonymi do starej melodii nowymi słowami:
Każ przynieś piwa! Gospodarzu miły
Niech Przemysłowcy pokrzepią swe siły,
Niech i wesołość będzie dzisiaj z nami,
Kurdesz, Kurdesz nad Kurdeszami!
12 zwrotka kończyła się słowami:
…Wszyscyśmy bracia, zgoda mieszkaj z nami
Kurdesz, Kurdesz nad Kurdeszami!
O powodzeniu pieśni w kilku epokach i kilkunastu środowiskach mówi nam wykorzystanie jej w wodewniku Adolfa Walewskiego pt. Górą Radziwiłł z 1899 roku, gdzie śpiewano
kurdesza, a w XX wieku w spektaklach krakowskiego Zielonego Balonika. Szacunek do słowa „kurdesz” wyrażali też polscy
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kupcy, jak Wincenty Szubert ze Środy, który w „Kalendarzu
Średzkim” na 1913 rok polecał wyprodukowane w swej destylacji nalewki o historycznych nazwach Ordon i Kurdesz. W 1929
roku, z okazji Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu,
wystawiona została rewia polska Kulig, w której nie mogło
zabraknąć wśród śpiewających obrazków Kurdesza. Pieśń kurdeszowa została znakomicie zaprezentowana w realizowanym
wielokrotnie przez wielkiego artystę Leona Schillera widowisku

I ty dbaj o to, by nasz głos nie zamilkł –
Kurdesz, Kurdesz nad Kurdeszami!\
W Kurdeszu Kasztelańskim od początku uczestniczyli
kostrzyńscy rzemieślnicy, którzy ufundowali swemu miastu
w 1980 roku Bramą Cechową. Gdy w 2016 roku obchodzili
święto swego patrona św. Walentego, powstała na cześć rzemiosła nowa wersja starej piosenki pt. Kurdesz rzemieślniczy autorstwa córki rzemieślnika, zdolnej poetki Jolanty
Monarchy. Tę 15-zwrotkową pieśń wspólnie
śpiewano na przyjacielskim spotkaniu w restauracji „Biesiada” z udziałem przedstawicieli rzemiosła cechowego i gości:

KURDESZ RZEMIEŚLNICZY
W kolejnych zwrotkach śpiewano na cześć
murarzy, cieśli, stolarzy, malarzy, mechaników,
tapicerów, piekarzy, cukierników, rzeźników,
fryzjerów, kowali i szewców kończąc słowami:
Wiwat rzemiosło, wiwat wszystkie cechy
Zapraszamy Was do wspólnej uciechy.
Po ciężkiej pracy dziś odpoczywamy,
Kurdesz, Kurdesz nad Kurdeszami!
Niech Starsi Cechu z nami dziś ucztują
Jako nasi goście dobrze się tu czują,
Niechaj świętują, serdecznie witani!
Kurdesz, Kurdesz nad Kurdeszami!
Nuty melodii Kurdesza ze słowami Piosenki o Kostrzynie

teatralnym Kram z piosenkami, m.in. w obozie jenieckim Murnau
w 1945 roku oraz później w 1949 roku na deskach Teatru Wojska
Polskiego w Łodzi.
Kiedy w 1978 roku organizowano kostrzyńskie
święto regionalne połączone z biesiadowaniem
uznano, że jego nazwa, dla podkreślenia ośmiu
wieków Kostrzyna, powinna wywodzić się najsławniejszej staropolskiej pieśni biesiadnej – Kurdesza. Jeden ze współorganizatorów imprezy, satyryk poznański Lech Konopiński, napisał do tradycyjnej melodii kurdeszowej nowy tekst Śpiewki
o Kostrzynie, a zaprezentowano ją publiczności na
inauguracji Kurdesza Kasztelańskiego 12 maja
1978 roku na kostrzyńskim Rynku w wykonaniu
artysty operowego Andrzeja Kizewettera. Odtąd
do dziś towarzyszy ona temu świętu.

A młody Burmistrz miasta naszego
Za nas wznosi toast z kielicha pełnego
Razem się ciesząc z rzemieślnikami
Kurdesz, Kurdesz nad Kurdeszami!

Lech Konopiński

ŚPIEWKA O KOSTRZYNIE
W górę puchary! Nalejcie nam wina!
Pora wznieść toast – za zdrowie Kostrzyna!
Nasz śmiech – to zdrowie, zatem: precz ze łzami!
Baw się, ciesz się i śmiej się z nami!
Stworzył to miasto słynny rycerz Kostro,
Który ciął mieczem i językiem ostro!
Do dzisiaj znamy sposób ten najprostszy:
Kostrzyn, Kostrzyn – dowcip nam ostrzy!
Tu nawet ryby, co nie mają głosu
Śmieją się głośniej od niektórych osób!

Każda Biesiada Humorystów rozpoczynała się od Kurdesza!

Niech słynna kurdeszowa pieśń jeszcze przez długie lata
towarzyszy przyjaciołom i sympatykom kostrzyńskiego święta,
a kolejny Kurdesz Kasztelański niech gromadzi coraz liczniejszą
widownię ku chwale Kostrzyna i jego mieszkańców!
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KURDESZ KASZTELAŃSKI Z 40-LETNIĄ
HISTORIĄ W TLE
Tegoroczny Kurdesz Kasztelański miał niezwykle bogatą
oprawę, wszak przez trzy dni, od 25 do 27 maja świętowaliśmy
jubileuszową 40. edycję naszego święta regionalnego. A wszystko zaczęło się w piątkowy wieczór, kiedy to na kurdeszowej
estradzie, ulokowanej wzorem lat ostatniej dekady na placu przy
ul. Estkowskiego, spotkały się drużyny Urzędu Miejskiego
(burmistrz Szymon Matysek, wiceburmistrz Waldemar Biskupski, kierownik Wydziału Oświaty, Promocji i Sportu Paulina
Bankiewicz, radni Przemysław Kubiak i Łukasz Szał) oraz
Mieszkańców (Beata Jankowiak, Lidia Sobańska, Michał Bzdęga, Przemysław Dobrogojski, Jakub Łabędzki), by uczestniczyć
w koncercie wspomnień, który przybrał formę turnieju. Zawodnicy odpowiadali na pytania dotyczące historii kurdesza, kojarzyli stare fotografie z wydarzeniami, rozpoznawali piosenki
śpiewane kiedyś przez artystów goszczących w naszym mieście
i sami też próbowali śpiewać. Jednopunktowe zwycięstwo
odniosła drużyna Urzędu Miejskiego, a w nagrodę otrzymała
ogromny okolicznościowy tort (ufundowany przez Cukiernię
Pielak), którym częstowano widzów. Ekspertem w konkursie był
jeden z ojców Kurdesza Kasztelańskiego, Kazimierz Matysek.
W finale tego turnieju prowadzący koncert Ewa Czajka i Robert
Krukowski zaśpiewali Piosenkę o Kostrzynie, do wykonania
której zaprosili zawodników i widzów. Ozdobą konkursu był
z pewnością występ zespołu Mamma Mia Show, który bawił
publiczność największymi dyskotekowymi przebojami ostatnich
kilku dekad. Niewątpliwą atrakcją był również pokaz akrobatyki powietrznej w wykonaniu mistrzyni świata w tej dyscyplinie
Małgorzaty Majchrzak, która zaprezentowała w układzie
na szarfie i obręczy krótki spektakl powietrzny zatytułowany
The Greatest Show, czyli symboliczną historię o sile ludzkich
marzeń. Gwiazdą tego wieczoru była niezawodna jak zwykle
Teresa Werner. Przez półtorej godziny oklaskiwała, śpiewała
i bawiła się przy jej piosenkach spora grupa wiernych fanów
artystki.
Drugi dzień Kurdesza Kasztelańskiego rozpoczął się
od sportowych zmagań związanych z Mini Kurdeszową
(Za)Dyszką, na starcie której stanęło 171 uczniów szkół z terenu
naszej gminy. Zanim zostały im wręczone nagrody, na plac przy
ulicy Estkowskiego dotarł barwny korowód, na czele którego
główną arterią naszego miasta od Strażnicy OSP jechały auta
uczestniczące tego dnia w Wystawie Pojazdów Zabytkowych,
odbywającej się już od godziny 1000 na Rynku, a zorganizowanej
przez Marka Braniewicza. Ponadto w pochodzie maszerowały
przedszkolaki z przedszkoli „Słoneczko” „Jacek i Agatka”,
„Kubuś Puchatek”, „Labado”, uczniowie kostrzyńskich szkół,
Siekieracy, Twister, Orkiestra Dęta z Poznania oraz wolontariusze z podopiecznymi czworonogami Schroniska w Skałowie.
Program artystyczny przygotowany na ten dzień naszego
święta można by zatytułować „Jubileusz gwiazd, gwiazdek
i gwiazdeczek”. Zaczęło się od oficjalnego otwarcia Kurdesza
Kasztelańskiego, czego dokonał burmistrz Szymon Matysek,
przekazując symboliczne klucze do bram miasta rycerzowi
Kostro (w tę rolę niezmiennie od lat wciela się Zenon Roszak),
a ten z kolei wręczył je najmłodszym reprezentantom kostrzyńskich mieszczan. Burmistrz podziękował dyrektorom MGOK-u
Kazimierzowi Matyskowi oraz Ewie Czajce za czterdziestoletnią
historię Kurdesza Kasztelańskiego. Zaraz potem Witold Bindulski odtrąbił słynny Kurdesz nad kurdeszami, a następnie odśpie-

wali tę pieśń Siekieracy, prezentując się przy okazji w polonezie
i mazurze. Po Siekierakach przez kilka minut podziwiano debiut
być może ich następców, bowiem w tańcach i zabawach podwórkowych na ludową nutę prezentowała się najmłodsza grupa
tancerzy z Gułtów, na co dzień ćwicząca pod okiem Jana Galasińskiego.
W krainie tańca przez kolejne 15 minut zatrzymała widzów
formacja taneczna Twister, a później na kurdeszowej estradzie
królowała do późnych godzin wieczornych już tylko piosenka.
Rozpoczęli członkowie zespołu Akord. Wojciech Zieliński
zaśpiewał piosenkę Nieznajomy z repertuaru Dawida Podsiadło,
natomiast Maja Sobczyńska wykonała Miasteczko cud z tekstem
znakomitej Agnieszki Osieckiej.
Punktualnie o godzinie 1600 na scenie pojawiła się Margaret,
ciepło przyjęta przez licznie zgromadzoną grupę nastolatków.
Margaret „na żywo”, która przez godzinę próbowała zawładnąć
sercami zgromadzonych, różniła się jednak nieco od tej znanej
z teledysków i studyjnych nagrań. Może dlatego, że spieszyła
się na koncert w ramach Sopot Hit Festiwal. Na szczęście
następnym gościem był Norbi, który od momentu wejścia
na estradę złapał bardzo dobry kontakt z publicznością i wszyscy
bawili się coraz lepiej przy jego piosenkach. W iście letniej
aurze jego Kobiety są gorące brzmiały jak na zamówienie.
I w finale dnia „królowa łez”, czyli Agnieszka Chylińska, która
udowodniła swoim występem, że drzemią w niej niesłychane
pokłady energii i wokalnego talentu. Kiedy śpiewała, obserwowaliśmy świetną rockową wokalistkę, a kiedy w tzw. międzyczasie rozmawiała z publicznością, okazywała się niezwykle
wrażliwą kobietą. Publiczność, domagając się bisów, odśpiewała artystce gromkie 100 lat w związku z obchodzonymi
3 dni wcześniej urodzinami.
Na koniec koncertu niebo nad Kostrzynem rozbłysło feerią
barw podczas niezwykle widowiskowego pokazu sztucznych
ogni, a potem do północy trwała zabawa taneczna do muzyki
serwowanej podczas bitwy dwóch DJ-ów. Ku zadowoleniu
bawiących się, ów pojedynek toczyli DJ Kobra i DJ Darks.
I wreszcie trzeci dzień święta tradycyjnie już rozpoczęła
6. Kurdeszowa (Za)Dyszka, na starcie której stanęło w sumie
363 zawodników. Po sportowych zmaganiach na scenie zasiadła
Wind Cameral Orchestra, która zaproponowała publiczności
największe przeboje Michaela Jacksona.
Kolejną muzyczną propozycją tegorocznego kurdesza był
koncert zespołu Piękni i Młodzi, który kilka lat temu przebojem
wdarł się na listy wielu stacji radiowych. Choć przyznać trzeba,
że to górna półka w discopolowych aranżacjach, to jednak zespół
nie przyciągnął do Kostrzyna tylu amatorów tej muzyki,
co udało się podczas majówkowej imprezy Zenkowi Martyniukowi. Tak już bez ciebie czy Niewiara mimo dobrej zabawy
publiczności brzmiały trochę jak wspomnienie wcześniejszego
koncertu. Gwiazdą wieczoru tego dnia był Shaun Baker i Jessica Jean, za sprawą których plac przy Estkowskiego zamienił się
w wielką dyskotekę w rytmach techno i dance.
Artystycznym prezentacjom towarzyszyła jak zwykle bogata oferta gastronomiczna i wesołe miasteczko.
XL Kurdesz Kasztelański to już historia. Podczas trzydniowej
imprezy z pewnością każdy znalazł wśród szerokiej artystycznej
oferty coś dla siebie.
Robert Krukowski
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Dziękujemy sponsorom i darczyńcom 40. KURDESZA KASZTELAŃSKIEGO : AD Progress, Sklep wielobranżowy - Henryk Adamski, Alior Bank, Drukarnia Artpoldruk, Baranowski Bronisław-Baranowski Marek, Zakład Drogowo-Transportowy
- Sławomir Begier Nekla, Jeronimo Martins - „Biedronka”, Restauracja „Biesiada”- Wojciech Sieiński, ARKOR Piekarnia
„Bogienka”, BUDREN- Hieronim i Renata Tobolscy, Rzeźnictwo-Wędliniarstwo - Jan Dobrasz, Pracownia Fizjoterapeutyczna
- Szymon Walkowiak, Gabinet Fizjoterapii FORMA, GLOB PROJEKT - Adam Sołecki, HFJ ATRIUM, Średzka Spółdzielnia Mleczarska JANA, Market JANA, KAMED ESTETIQE, KANTOR - Wojciech Celmer, Hanna i Rafał Karalus, KOPEX
- Tomasz Koper, Lokomotive Fitness Club, MADAR, MARATHON International, Mechanika Pojazdowa - Marek Grzyb,
Mechanika Pojazdowa - Artur Meller, MOTO-CAR, NOVA TERM, PASO Polska Tarnowo Podgórne, Cukiernictwo - Andrzej
Pielak, Gospodarstwo Rolne - Tomasz Pokrop, Przychodnia KAMED, Bank Spółdzielczy Kostrzyn, SOK-POL- Małgorzata
i Dariusz Prządak, TRANS-BRUK - Andrzej Czajka, ZOLMOT ENERGIA Kostrzyn, a także Strażakom z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kostrzynie, Policjantom z Komisariatu w Kostrzynie, Spółdzielni „Kostrzynianka”, Zakładowi Komunalnemu
w Kostrzynie oraz Panu Zenonowi Roszakowi, który niezawodnie odegrał rolę Rycerza Kostro.
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MINUTA DLA POWIATU
W maju 2018 roku dwie szkoły w gminie
Kostrzyn: Szkoła Podstawowa im. Rady
Europy w Kostrzynie oraz Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Czerlejnie
przystąpiły do programu warsztatów medialnych dla młodzieży pod nazwą „Minuta dla Powiatu”. Celem programu jest
edukacja filmowa, w ramach której młodzież poznaje podstawy języka filmu i historię początków kina
na świecie oraz podejmuje próbę zrealizowania krótkich form
filmowych. Efekty pracy zostaną zaprezentowane podczas
Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „1 Minuta”, który
odbędzie się jesienią bieżącego roku w Pracowni Literackiej i Muzeum im. Arkadego Fiedlera w Puszczykowie.
Dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czerlejnie jest to już trzeci projekt realizowany dzięki współpracy z Fundacją „Filmowiec”.
Wcześniejsze to „Portret” oraz „Świat moich dziadków”. Przedsięwzięcia pozwoliły młodzieży pod okiem doświadczonego operatora kamery, Piotra Majdrowicza, nie tylko zgłębiać tajniki warsztatu
filmowego, ale i przeprowadzić wywiady z ciekawymi ludźmi.

Program będzie realizowany w naszej gminie oraz jeszcze
kilku miejscach w powiecie do października 2018 roku. Udział
uczniów w programie jest bezpłatny, a projekt został dofinansowany przez Zarząd Powiatu Poznań.
Katarzyna Markiewicz
koordynator projektu w gminie Kostrzyn

WIEŚCI Z BIBLIOTEKI
8 maja Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej
w Kostrzynie odwiedziły dzieci z Przedszkola „Słoneczko”. Nasi
goście dowiedzieli się, co należy zrobić, aby zostać czytelnikiem
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.
9 maja w Bibliotece Publicznej w Kostrzynie odbył się,
przedostatni w tym roku szkolnym, koncert edukacyjny z cyklu
Pan Lupa i przyjaciele z wizytą u kompozytorów europejskich.
Tym razem muzycy z Agencji Artystycznej Art-Bonsai pozwolili publiczności przenieść się do dawnego Wiednia, gdzie koncertowali Wolfgang Amadeusz Mozart – cudowne dziecko
muzyki – i Ludwig van Beethoven – głuchy geniusz muzyki.
Przedstawiona kompilacja utworów Mozarta i Beethovena
uświadomiła dzieciom, jak wiele dzieł tych słynnych kompozytorów jest im znanych. Okazuje się, że w epoce klasycyzmu
powstawały również lekkie, rozrywkowe utwory, a muzyka
klasyczna wcale nie musi być poważna.
Również 9 maja uczniowie z klasy 1A i 3A ze Szkoły Podstawowej w Kostrzynie uczestniczyli w spotkaniu autorskim
ze Zbigniewem Kołbą. „Uczymy się dla siebie, a najbliższym
sprawiamy radość tym, co umiemy” – takie motto przyświecało spotkaniu pisarza z najmłodszą publicznością. Pan Zbigniew
zachęcał dzieci do zgłębiania wiedzy poprzez czytanie książek,
również tej napisanej przez niego, zatytułowanej Znajdź mnie
i kiedyś odwiedź. Zawiera ona wiele cennych wskazówek,
które pomagają nauczyć się posługiwania tradycyjną mapą,
co ułatwia i umila podróżowanie. Nie zbrakło też porad dotyczących zdrowia, np. roli odpowiedniej ilości snu i wypoczynku czy zdrowego odżywiania. Dzieci czynnie brały udział
w spotkaniu z naszym gościem, a następnie ustawiły się
do pamiątkowego zdjęcia.
10 i 24 maja Odział dla Dzieci i Młodzieży gościł uczniów
z klasy 2B i 3A ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kostrzynie.

Dzieci wysłuchały fragmentów z książki pt. D.O.M.E.K., która
jest zbiorem przykładów najciekawszych i najbardziej oryginalnych istniejących domów z całego świata. Mogą one przybierać
różne formy i zazwyczaj posiadają wiele funkcji. Dzieci poznały m. in. dom norkę, dom orzeszek, dom igloo i dom walizkę.
Na zakończenie spotkania wykonały rysunek własnych, fantazyjnych budynków.
16 maja Odział dla Dzieci i Młodzieży odwiedziła klasa
3F ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kostrzynie. Dzieci z wielką
uwagą obejrzały prezentowaną opowieść pt. Brat i siostra,
a ilustrowany teatr kamishibai sprawił, że słuchały jak zaczarowane. Taka forma głośnego czytania rozwija wyobraźnię, kreatywność oraz niewątpliwie na dłużej pozostaje w pamięci.
22 maja uczniowie klasy 1B ze Szkoły Podstawowej w Kostrzynie zostali pasowani na czytelników naszej biblioteki.
W trakcie spotkania dzieci odgadywały zagadki i wysłuchały
utworu pt. Skarga książki. Dowiedziały się również, jak należy
dbać o książki. Po uroczystym ślubowaniu odbyło się pasowanie
na czytelnika i wręczenie pamiątkowych dyplomów.
23 maja w ramach spotkań Klubu Małego Czytelnika odbyły się warsztaty plastyczne prowadzone przez Danutę Gordziejczyk. W zajęciach uczestniczyli nasi najmłodsi czytelnicy
wspólnie z rodzicami, a efektem ich pracy były bukieciki róż
wykonane z kolorowej bibuły, stanowiące idealny prezent
na nadchodzący Dzień Matki.
28 maja do Zespołu Szkół w Gułtowach na zaproszenie
Biblioteki Publicznej w Kostrzynie przyjechał pisarz i podróżnik Roman Pankiewicz. Autor zaprezentował młodym czytelnikom swoją najnowszą książkę pt. Polski żywioł, która nawiązuje do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Podczas spotkania Pankiewicz przybliżył słuchaczom wiele
postaci, które miały wpływ na losy naszego państwa. Pisarz
opowiadał jednak nie tylko o władcach Polski, ale też o pochodzie lajkonika w Krakowie, produktach wytwarzanych przez
zakonników opactwa Benedyktynów w Tyńcu czy życiu co-
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dziennym Kamedułów na Bielanach koło Krakowa, a swój
wykład wzbogacił prezentacją multimedialną. Była to ciekawa
lekcja historii dla gułtowskich uczniów, których autor bardzo

ceni jako słuchaczy i dlatego po raz czwarty odwiedził właśnie
Gułtowy.
29 maja Bibliotekę Publiczną w Kostrzynie odwiedziła grupa dzieci wraz z opiekunami z Przedszkola nr 4 w Poznaniu.
Przedszkolaki zwiedziły Izbę Muzealną, Wypożyczalnię dla
Dorosłych i Czytelnię. W Oddziale dla Dzieci i Młodzieży obejrzały teatrzyk obrazkowy kamishibai, a w nim bajkę pt. Królowa
pszczół. Kolorowanka i zabawa klockami umiliła im resztę
czasu spędzonego w bibliotece.
W maju dzieci z Gułtów i Iwna odbyły w Bibliotece Publicznej literacką podróż do Afryki. Z książki Bajki przedszkolaka
wysłuchały opowiadania pt. Długa szyja żyrafy. Poznały wiele
informacji na temat gorącego kontynentu i zwierząt tam żyjących.
Później były jak zwykle wierszyki, zagadki i zabawy. Mali goście
próbowali nosić na głowie dzbany z wodą jak afrykańskie
kobiety. Mieli też okazję pobawić się kamykami jak ich afrykańscy rówieśnicy. Na zakończenie spotkania dzieci nauczyły się
wierszyka o Afryce.
A.Nowacka, A.Wilczyńska, I.Guzińska

DZIEŃ DZIECKA
2 czerwca na placu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
odbył się jeden z ulubionych festynów naszych najmłodszych
mieszkańców gminy – Dzień Dziecka. Jak co roku atrakcji była

niezliczona ilość, chociaż trzeba przyznać, że tegoroczna edycja
imprezy miała szczególnie szeroki repertuar.
Wszystko zaczęło się już o godzinie 1100. Dzieci uczestniczyły w zabawach przygotowanych przez animatorki przebrane

w przepiękne kostiumy bohaterek animacji Disneya Kraina
Lodu. Odbył się również konkurs piosenek z tego filmu. Rywalizacja była również plastyczna – jury zapewne było ciężko
wybrać spośród tylu ładnych prac. Dla tych, którzy chcieli się
czegoś dowiedzieć, przygotowana została krótka lekcja historii
polskiego spadochroniarstwa oraz spotkanie z policjantami
i psem policyjnym. Szczególnie oblegane było mobilne boisko
piłkarskie.
Największym powodzeniem cieszył się jednak festiwal
kolorów, czyli wyrzuty kolorowego pyłu. Nie tylko najmłodsi
cieszyli się z tej atrakcji – wielu dorosłych uczestników bawiło
się równie dobrze (o ile nawet nie lepiej!).
Nie zabrakło również standardowych zabaw i konkursów,
malowania twarzy, najróżniejszych balonów, dmuchanych
zamków i zjeżdżalni. I chociaż zabawa się skończyła, kolorowy
tłum jeszcze długo można było zobaczyć na ulicach Kostrzyna.
Mamy też nadzieję, że radosny uśmiech i dobry humor utrzymały
się jeszcze dłużej!
Serdeczne podziękowania składamy firmie Marathon
za pomoc w organizacji imprezy. Dziękujemy również Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu.
N.M.
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DOBRA KSIĄŻKA – BIBLIOTEKA POLECA I ZAPRASZA
Karolina Bednarz, Kwiaty w pudełku. Japonia oczami kobiet, Wydawnictwo Czarne.
Japonki nie spełniające społecznych oczekiwań nazywane są „przegranymi psami” lub „kobietami kamieniami”.
Do niedawna ideałem było wychowanie „córek w pudełkach” – ukrytych przed zewnętrznym światem, przechodzących z domu rodzinnego do domu męża. Karolina Bednarz, absolwentka japonistyki na Uniwersytecie Oksfordzkim, w swoim reportażu przygląda się Japonii krytycznie, ale z empatią. Umiejętnie wskazuje problemy
i wyzwania, z którymi na co dzień mierzą się mieszkanki Kraju Kwitnącej Wiśni w trudnym procesie swojej
emancypacji.
Olga Tokarczuk, Opowiadania bizarne, Wydawnictwo Literackie.
„Bizarny” to z francuskiego: dziwny, ale też śmieszny i niezwykły. Autorka przedstawia nam więc dziesięć nieprzewidywalnych opowieści, z których każda toczy się w innych realiach. Wołyń w czasach potopu szwedzkiego,
współczesna Szwajcaria, zwyczajna kamienica gdzieś w Polsce i miejsca wyimaginowane. Czytelnik nie wie,
dokąd doprowadzą go poszczególne historie. Kolejny raz Olga Tokarczuk (nagrodzona przed miesiącem za powieść
Bieguni jedną z najważniejszych na świecie nagród literackich – Man Booker International Prize) wytrąca nas ze
strefy komfortu wskazując, że świat staje się coraz bardziej niepojęty.
Martin Widmark, Mats Vanehem, Halvdan Wiking. Puchar wodza, Wydawnictwo Mamania.
Nowa ekscytująca seria Martina Widmarka, szwedzkiego autora bestsellerów dla dzieci. Tysiąc lat temu
w wiosce Ostbyn żył sobie mały wiking Halvdan. Po drugiej stronie rzeki leżała inna wioska, Vastbyn. Dlaczego
mieszkańcy obu wiosek są tak poróżnieni, że wystarczy drobiazg, aby skakali sobie do oczu? Pewnego dnia
Alarik z Västbyn zaprasza wodza Ragnara Smokobójcę z Östbyn na wspólną biesiadę. Ale Halvdan wietrzy
w tym podstęp... (wiek 6+).
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Serdecznie dziękujemy księdzu proboszczowi Krzysztofowi
Kaczmarkowi, rodzinie, sąsiadom, przyjaciołom, delegacjom oraz wszystkim, którzy wzięli udział w ostatnim pożegnaniu

Ś.†P. Jana Strzemkowskiego
Za ofiarowane modlitwy, komunie św., msze św. i złożone
kwiaty serdeczne „Bóg zapłać”
składa
żona i dzieci z rodzinami

Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy łączyli się
z nami w smutku i żalu, biorąc udział w ostatnim pożegnaniu naszego kochanego męża, ojca, teścia, dziadka i pradziadka

Ś.†P. Eugeniusza Wiśniewskiego
Za udział we mszy św., ofiarowane komunie św., intencje
mszalne, złożone kwiaty oraz okazaną pamięć serdeczne
„Bóg zapłać”
składa pogrążona w smutku
żona i córki z rodzinami

Z KRONIKI POLICYJNEJ
Kradzież tablic rejestracyjnych.
W nocy z 4/5 maja z samochodu
marki Opel Corsa zaparkowanego
na ul. Półwiejskiej skradziono dwie
tablice rejestracyjne.
Zatrzymany za stosowanie przemocy.
5 maja w Gułtowach zatrzymany został 42-letni mężczyzna,
który stosował przemoc psychiczną wobec członków rodziny.
Decyzją prokuratora Prokuratury Rejonowej we Wrześni wobec
podejrzanego zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze
w postaci dozoru policji.

Kradzież kół.

W nocy z 9/10 maja w Siekierkach Wielkich z zaparkowanego samochodu dokonano kradzieży 4 kół. Straty oszacowano
na 4 000 złotych.

Nietrzeźwi kierujący.

16 maja w Siekierkach Wielkich zatrzymany został 59-letni
mężczyzna kierujący Fiatem, który spowodował kolizję drogową
w stanie nietrzeźwości wynoszącym prawie 3 promile alkoholu
we krwi. 21 maja na drodze S5 w Kostrzynie funkcjonariusze
stwierdzili ponad promil alkoholu we krwi u kierującego Mercedesem Sprinterem. Także 27 maja w Kostrzynie zatrzymany został
kierujący Hyundaiem, który znajdował się pod w stanie nietrzeźwości wynoszącym 0.6 promila alkoholu we krwi.

Znakowanie rowerów.

Zapraszamy do znakowania rowerów w dniach 21 czerwca
w godz. 1000-1300 oraz 28 czerwca w godz. 1500-1800. Znakowanie w KP.

Apelujemy o ostrożność nad wodą.

Przyczyn większości wypadków nad wodą należy upatrywać
w nadmiernej brawurze osób zażywających kąpieli, często połączonej z alkoholem, słabym rozeznaniu zbiornika, braku
umiejętności i nieodpowiednim przygotowaniu się do pływania,
niestosowaniu indywidualnych środków ochrony, ale również
w braku odpowiedniego nadzoru osób dorosłych nad nieletnimi.
Aby wypoczynek nad wodą był bezpieczny, musimy pamiętać,
że bezpieczeństwo nasze i naszych dzieci w tych miejscach
zależy w dużej mierze od nas samych. Przestrzegajmy więc
podstawowych zasad, które powinny obowiązywać podczas
wypoczynku nad wodą.
Pomimo, że zarówno w zakresie wypadków tonięć, jak
i utonięć osób na przełomie ostatnich lat widoczna jest tendencja
spadkowa, to niepodważalnie należy stwierdzić, że tego rodzaju

zdarzenia nadal stanowią wyzwanie dla działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z rekreacji wodnej tak,
aby tego typu przypadki dramatu, nie tylko dla ofiary takiego
zdarzenia, ale również dla jego rodziny i najbliższych, udało się
w jak największym stopniu wykluczyć.
Mając na celu poprawę bezpieczeństwa osób przebywających
w wodzie i nad wodą, Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji zainicjowało drugą edycję ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”.
Jednym z głównych celów akcji jest zwrócenie szczególnej
uwagi społecznej na zagrożenia, jakie nieść może ze sobą rekreacja wodna, a także promowanie odpowiedzialnych postaw osób
przebywających w wodzie i nad wodą, a w efekcie dalsze ograniczanie wypadków. Akcja realizowana będzie do września 2018
roku na terenie całego kraju. Działania zintensyfikowane będą
w rejonach obszarów wodnych, a także ośrodków rekreacji
i wypoczynku. Tradycyjnie policjanci będą przypominać dzieciom, młodzieży i dorosłym wypoczywającym nad wodą (również wędkarzom) o zasadach bezpieczeństwa. Policja zachęca
do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa,
gdzie można zgłaszać m. in. następujące zagrożenia: informacje
o zaobserwowanych tzw. „dzikich kąpieliskach”, miejscach
niebezpiecznych na terenach wodnych oraz przypadki utonięć.
Pamiętajmy! Bezpieczna kąpiel to kąpiel w miejscu do tego
przeznaczonym, które jest odpowiednio oznakowane i w którym
nad bezpieczeństwem czuwa ratownik. „Dzikie kąpieliska” zawsze mają nieznane dno i głębokość, a woda w nich może być
skażona. Nie wolno pływać też na odcinkach szlaków żeglugowych oraz w pobliżu urządzeń i budowli wodnych.
Przestrzegajmy regulaminu kąpieliska, na którym przebywamy. Stosujmy się do uwag i zaleceń ratownika. Nie pływajmy
w wodzie o temperaturze poniżej 14 stopni (optymalna temperatura to 22-25 stopni). Nie pływajmy w czasie burzy, mgły
(kiedy widoczność wynosi poniżej 50 metrów), gdy wieje porywisty wiatr. Nie skaczmy rozgrzani do wody. Przed wejściem
do wody zmoczmy nią klatkę piersiową, szyję, kark, krocze
i nogi – unikniemy wstrząsu termicznego. Nie pływajmy
w miejscach, gdzie jest dużo wodorostów lub wiemy, że występują zawirowania wody lub zimne prądy. Nie skaczmy do wody
w miejscach nieznanych. Może to się skończyć poważnym
urazem, kalectwem, a nawet śmiercią. Absolutnie zabronione są
w takich miejscach skoki „na główkę”, dno naturalnego zbiornika może się zmienić w ciągu kilku dni.
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Pamiętajmy, że materac dmuchany nie służy do wypływania
na głęboką wodę, podobnie jak nadmuchiwane koło. Nigdy nie
wchodźmy do wody i nie pływajmy po spożyciu alkoholu. Nie
przystępujmy do pływania na czczo – wzmożona przemiana
materii osłabia nasz organizm. Nie pływajmy również bezpośrednio po posiłku – zimna woda może doprowadzić do bolesnego skurczu żołądka, co może nieść za sobą bardzo poważne
konsekwencje.
Nie przeceniajmy swoich umiejętności pływackich. Jeśli chcemy wybrać się na dłuższą trasę pływacką, płyńmy asekurowani
przez łódź lub przynajmniej w towarzystwie jeszcze jednej osoby.
Na głowie powinniśmy mieć założony czepek, aby być widocznym
dla innych w wodzie. Można do tego celu użyć też bojki na szelkach. Nie wypływajmy za daleko od brzegu po zapadnięciu
zmroku. Pływanie po zachodzie słońca jest niebezpieczne.
Dzieci powinny bawić się w wodzie tylko pod opieką dorosłych, dobrze, żeby miały złożone na siebie dmuchane rękawki,
które pomogą im utrzymać się na wodzie.
Zażywając kąpieli słonecznych zwracajmy uwagę na osoby
obok nas. Może się okazać, że ktoś będzie potrzebował pomocy.
Jeśli będziemy w stanie mu pomóc, to zróbmy to, ale w granicach
swoich możliwości. Jeśli nie będziemy czuli się na siłach,
to zaalarmujmy natychmiast inne osoby. Pływając żaglówkami,
łódkami czy kajakami pamiętajmy o założeniu kapoka. Nie
pływajmy żaglówkami, łódkami, czy kajakami będąc pod wpły-

wem alkoholu, czy innych środków działających podobnie
do alkoholu – za naruszenie tego zakazu grozi nam kara grzywny, a ponadto jest to niebezpieczne zarówno dla nas samych, jak
i dla innych amatorów wodnych uroków. Wypływając na dłuższy
rejs pamiętajmy, żeby wcześniej sprawdzić prognozę pogody.
Przed wypłynięciem poinformujmy najbliższych lub znajomych
dokąd, z kim i jakim sprzętem wypływamy oraz o przewidywanej porze powrotu.
Pływanie w stanie nietrzeźwym. Alkohol powoduje zaburzenia zmysłu, równowagi i orientacji! Niedocenianie niebezpieczeństwa w wodzie. Pływanie w miejscach zabronionych.
Skoki „na główkę” do wody w nieznanym miejscu. Pływanie
obok statków, barek i łodzi motorowych, w pobliżu śluz i zapór
wodnych. Siadanie na rufie kajaku lub na burcie łodzi. Nieumiejętność postępowania w przypadku wywrócenia się kajaka lub
łodzi. Lekkomyślna zabawa polegająca na wrzucaniu innych do
wody oraz zanurzaniu osób pływających.
Nie zapominajmy, że należy zadbać o porządek w miejscu,
w którym odpoczywamy. Pamiętajmy, że podczas naszego urlopu złodzieje nie próżnują. Zwracajmy uwagę na rzeczy osobiste,
które zabieramy ze sobą na plażę.
Tylko przestrzegając tych podstawowych zasad możemy
sprawić, aby nasz wypoczynek nad wodą był bezpieczny
i zakończył się szczęśliwe. Pamiętajmy, że bezpieczna kąpiel
zależy w głównej mierze od nas samych. /KGP/

STRAŻACKIE WYDARZENIA
STRAŻ POŻARNA – DZWOŃ 998
2 maja – gaszenie pożaru sadzy
w kominie budynku mieszkalnego
w Brzeźnie.
4 maja – z okazji Dnia Strażaka jednostki OSP z gminy
Kostrzyn uczestniczyły we mszy św. w intencji strażaków
i ich rodzin, którą odprawił ks. Edmund Jaworski, kapelan
strażaków, w kościele św. Mikołaja w Siedlcu.
5 maja – pomoc w ewakuacji osoby poszkodowanej z budynku
do śmigłowca LPR.
12 maja – gaszenie pożaru w miejscowości Siekierki. Pożar
został spowodowany przez wyładowanie atmosferyczne. Ogień
nie rozprzestrzenił się dzięki szybkiej interwencji sąsiadów,
którzy wezwali Straż Pożarną i podjęli działania do czasu
przyjazdu służb.
13 maja – zabezpieczenie miejsca kolizji dwóch aut osobowych
na trasie DK-92 przy wyjeździe z Kostrzyna w kierunku Wrześni. Nikt nie został ranny.
14 maja – neutralizacja plamy ropopochodnej spowodowanej
przez awarię autokaru PKS na ul. Poznańskiej w Kostrzynie.
19 maja – zadysponowanie do nietypowej akcji: zadaniem
strażaków było uwolnienie kota uwięzionego pomiędzy futryną drzwi a ścianą budynku.
22 maja – gaszenie pożaru samochodu osobowego w miejscowości Chorzałki.
24 maja – gaszenie pożaru samochodu ciężarowego na trasie
S-5 w kierunku Poznania. Dzięki szybkiej akcji gaśniczej
udało się uratować naczepę samochodu ciężarowego; zabezpieczenie miejsca wypadku 4 aut na trasie S-5. Jedna osoba
poszkodowana została zabrana do szpitala.

26 maja – zabezpieczenie lądowiska Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego w Siekierkach Wielkich. Poszkodowany
mężczyzna, który upadł z wysokości, został przetransportowany do szpitala.
26 i 27 maja – jednostka OSP Kostrzyn zabezpieczała
40. Kurdesz Kasztelański w Kostrzynie oraz 6. Kurdeszową
(Za)Dyszkę.
28 maja – zabezpieczenie lądowiska Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego w Kostrzynie.
Ryszard Kubiak
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KRONIKA SPORTOWA
VI TURNIEJ STOWARZYSZENIA WALKA KOSTRZYN!
Chwilę po godzinie 900 w niedzielny poranek 10 czerwca na Stadionie
Miejskim w Kostrzynie rozpoczął się
VI Turniej Stowarzyszenia Walka
Kostrzyn, w którym wzięło udział 18
drużyn podzielonych na 3 kategorie wiekowe: klasy I-III, IV-VI
oraz klasa 7 wraz z oddziałami gimnazjalnymi. W każdej z nich
rywalizowało po 6 ekip systemem każdy z każdym. Tradycyjnie poza zawodami sportowymi na wszystkich uczestników czekały atrakcje w postaci
losowania nagród rzeczowych
(m.in. tablet, zegarek sportowy,
sprzęt sportowy), malowania
toreb ekologicznych farbami we
własne wzory oraz kiełbaska,
grochówka, owoce i napoje.
Turniej odbył się dzięki
uprzejmości sponsorów, a byli
nimi: Gmina Kostrzyn, Restauracja Biesiada, PASO, Piekarnia
Bogienka, Moto-Car, TM Products, AS Instalator, Chłodnictwo Kostrzyn Hubert Ziętek,
Kaczmarek Electric S.A. oddział Kostrzyn, Bistro Kamilek,
Kwiaciarnia Natalia, Gospodarstwo Sadownicze Mieczysław
Kapciak, Zakład PHU Mariusz Otto, Betoniarnia Iwno Mateusz
Nadolny, Agencja Ubezpieczeniowa Szał Sławomir, Supermarket Jana, Sigma, Polbus Transport Spedycja, Radny Adam
Szyszka, Number One Akademia Bramkarska, KKS 1922 Lechia
Kostrzyn, Maratończyk Brzeźno. Wszystkim sponsorom z tego
miejsca pragniemy serdecznie podziękować za okazane wspar-

cie! Słowa podziękowań kierujemy także do Bartosza Feliksiaka,
Henryka Stoińskiego, Agnieszki i Andrzeja Bilskich oraz wszystkich zaangażowanych członków naszego Stowarzyszenia!
W turnieju w poszczególnych kategoriach wiekowych tryumfowali: Tiger Team (I-III), Ogniwo Siekierki (IV-VI), Sprzedam
Opla (GIM). Najlepszymi piłkarzami zostali wybrani: Maksymilian Kopera (Tiger Team – I-III), Aleks Szyszka (Ogniwo

Siekierki - IV-VI), Jakub Makowski (Zbieranina Mistrzów GIM), najlepszymi strzelcami w swoich kategoriach okazali się:
Damian Krugiołka (Dzikie Lwy - I-III), Szymon Malanowski
(Ogniwo Siekierki - IV-VI), Jakub Bilski (Sprzedam Opla - GIM),
natomiast w kategorii najlepszy bramkarz zwyciężyli: Filip
Rubiś (Młode Wilki - I-III), Patryk Sumera (5C - IV-VI), Mateusz Drobczyński (Ogniwo Siekierki - GIM).

6. KURDESZOWA (ZA)DYSZKA W BARWACH WALKI!
W niedzielę 27 maja w rekordowej liczbie
Walka wystartowała w biegu zorganizowanym
w naszym pięknym Kostrzynie. Największa
cześć zawodników, pomimo bardzo wysokiej
temperatury, zdecydowała się na pokonanie
dłuższego dystansu. Trasę biegu mogliśmy
poznać na Zadyszkowych treningach, które
przyczyniły się w dużej mierze do znakomitych
czasów na mecie. Na dystansie pięciu kilometrów jako pierwszy linię mety w barwach
Walki przekroczył Mateusz Kapciak, co zajęło mu 20 minut i 12 sekund. Na dystansie
dziesięciokilometrowym najlepszym z Walkowiczów był Łukasz Semeniuk z czasem 41:14.
Na uwagę zasługuje również uzyskane przez
Jowitę Kruczkowską drugie miejsce w kategorii K1. Gratulujemy naszym biegaczom oraz
wszystkim uczestnikom wtorkowych treningów „Walka z (Za)Dyszką”!
Walka Kostrzyn

Łukasz Szał
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BIEGACZE WALKI NA XII HUNTERS GRODZISKIM PÓŁMARATONIE „SŁOWAKA”
W minioną niedzielę 10 czerwca cztery osoby reprezentowały Stowarzyszenie
Walka Kostrzyn na półmaratonie w Grodzisku Wielkopolskim. Półmaraton w tym
małym miasteczku jest jedną z najlepszych imprez biegowych w Polsce. Rozpoczyna się ona przemarszem biegaczy
razem z orkiestrą dętą spod biura zawodów aż na sam start, który zlokalizowany
jest w samym sercu Grodziska.
Punktualnie o 900 zawodnicy ruszyli
z rynku, aby zmierzyć się z dystansem
21,097 km rozłożonym na dwóch pętlach.

Wysoka temperatura nie przeszkodziła
naszym biegaczom w uzyskaniu wspaniałych rezultatów, a nawet życiówek! Marcin Otto wylądował na mecie z rekordem
życiowym 01:46:19 (M25 msc. 80.),
4 sekundy po nim wbiegła Jowita Kruczkowska (K18 msc. 4.), kolejne miejsca
w klasyfikacji „Walkowej” zajęli Monika
Szał 02:13:23 (K45 msc. 49.) i Remigiusz
Szymański 02:19:17 (M60 msc. 38.). Po
biegu na zawodników czekały piękne
medale, które nawiązywały do 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego.

WALKOWICZE NA MTB W GÓRZNIE!
W minioną niedzielę kolarze spod znaku Walki
Kostrzyn wybrali się na VI edycję wspomnianego
w tytule cyklu do małej miejscowości niedaleko
Gostynia, Górzna. Linia startu ulokowana została
na malowniczej plaży Jeziora Górzyńskiego, na której ustawiło się blisko 500 zawodników mając
do wyboru trzy dystanse: 61 km, 35 km, 23 km.
Walkę na dystansie 35 km reprezentowało sześciu
zawodników: Mateusz Kapciak, Marcin Sobczak,
Arkadiusz Adamski, Dariusz Adamski, Michał Wawer
oraz Jakub Wolniewicz. Najszybciej wspomniany
dystans pokonał Jakub, plasując się na bardzo dobrej
49. pozycji w kategorii open z czasem 1:42:41, niecałe 5 minut za nim przyjechali Arek, a chwilę później
Marcin i Michał.
Warto dodać że Darek Adamski poza cyklem
Solid brał ostatnio udział w Vienna Life Martonie
w Krakowie, gdzie uplasował się na 176. pozycji open
na dystansie Mini (24 km), a także wystartował wraz
z swoją małżonką Grażyną w Charytatywnym

Bike’owym Maratonie w Długiej Goślinie, gdzie zakończył zmagania
na 42. pozycji open i 4. w kategorii na dystansie 44 km. Natomiast Grażyna reprezentując nasze stowarzyszenie w tych zawodach ukończyła dystans
22 km na 57. pozycji.
Arkadiusz Adamski

ROAD CHALLENGE
W dniach od 1 do 3 czerwca grupa kolarska Agrochest Team
w składzie Mateusz Laszczyk, Michał Czapla i Marcin Korzeniowski wzięła udział w wyścigu Nowy Targ Road Challenge.
To były trzy dni ciężkiej walki w górach, ale opłacało się! Michał
Czapla uplasował się na pierwszym miejscu w klasyfikacji generalnej w kategorii wiekowej M2 (18-29 lat), zaś w klasyfikacji
drużynowej Agrochest Team zajął miejsce czwarte.
Nowotarski Challenge składał się z trzech etapów. Pierwszy
to jazda na czas prawie 12 km trasą i 514 m przewyższeniem.
Zawodnicy zaczęli pod górkę Przełęczą Knurowską, następnie
Studzionki, na których na chwilę mogli odpocząć przy zjeździe.
Ostatnia część tego etapu to 1,7 km ekstremalnej wspinaczki
(nawet 20% przewyższenia) – wielu kolaży pokonało ten odcinek
pieszo. Michał Czapla ukończył ten etap w znakomitym czasie
27 minut i 37 sekund. Etap drugi do Dursztyna to 107 km trasy
i 2050 m przewyższenia. Emocji nie zabrakło również w ostatnim
etapie maratonu, który prowadził do Nowego Targu i składał się
z 105 km oraz 1260 metrów przewyższenia. Gdyby nie Mateusz

Laszczyk (14 miejsce kat wiek. M2), nie było by tak kolorowo.
Michał złapał defekt roweru, ale szybka reakcja kolegi pomogła
mu ukończyć wyścig.

32

MISTRZOSTWA GMINY KOSTRZYN W SIATKOWEJ PIŁCE PLAŻOWEJ
Zawodniczki Szkół Podstawowych z rocznika 2002-2004
brały udział w Mistrzostwach Gminy Kostrzyn w Siatkowej
Piłce Plażowej, które odbyły się w Siekierach Wielkich. W rozgrywkach wzięły udział następujące zespoły: SP Czerlejno
I zespół, SP Czerlejno II zespół, SP Siekierki I zespół, SP Siekierki II zespół, SP Gułtowy.
Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująo: I miejsce
SP Czerlejno (I zespół), II miejsce SP Gułtowy, III miejsce
SP Siekierki (I zespół).
Zespół z Czerlejna będzie reprezentował gminę podczas
rozgrywek powiatowych.

SUKCESY MŁODYCH PIŁKARZY
W roku szkolnym 2017/2018 reprezentacja SP nr 1 w Kostrzynie uczestniczyła w rozgrywkach Szkolnego Związku Sportowego w halowej piłce
nożnej. Po wygraniu Mistrzostw Gminy w Gułtowach, zwyciężyliśmy także
w Półfinale Powiatu Poznańskiego awansując do finału powiatowego.
Na etapie powiatowym drużyny rozegrały turniej systemem „każdy z każdym”. Wyniki prezentują się następująco: SP nr 1 Mosina – SP nr 1 Kostrzyn
1:2, SP Tulce – SP Przeźmierowo 0:3, SP nr 1 Mosina – SP Tulce 3:2, SP nr 1
Kostrzyn – SP Przeźmierowo 0:0, SP nr 1 Mosina – SP Przeźmierowo 0:5,
SP Tulce – SP nr 1 Kostrzyn 4:3. Klasyfikacja końcowa w finale powiatu
poznańskiego: I miejsce SP Przeźmierowo, II miejsce SP nr 1 Kostrzyn,
III miejsce SP nr 1 Mosina, IV miejsce SP Tulce.
Dzięki zajęciu II miejsca awansowaliśmy do Finału Rejonu Poznań Teren
Wschód, rozegranego we Wrześni, w którym uplasowaliśmy się na V miejscu.

MINI PIŁKA SIATKOWA
W roku szkolnym 2017/2018 reprezentacja SP nr 1 w Kostrzynie uczestniczyła w rozgrywkach Szkolnego Związku
Sportowego w mini piłce siatkowej dziewcząt.
W Mistrzostwach Gminy w Czerlejnie nasza szkoła zajęła
I miejsce. Kolejnym etapem był Finał Powiatu, w którym wzięło udział 13 zespołów. Po wygraniu przez SP nr 1 wszystkich
meczów wyniki końcowe na podium przedstawiały się następująco: I miejsce SP nr 1 Kostrzyn, II miejsce ZSP Napachanie,
III miejsce SP nr 2 Murowana Goślina. Jest to dla nas ogromny

sukces, prawdopodobnie najlepszy w historii gminy i szkoły.
Następnie przyszedł czas na Finał Rejonu rozegrany w Szamotułach. Tam awansowaliśmy do wielkiego finału, w którym
niestety przegraliśmy z Rogoźnem 2:1 (tie break 15:13). Do finału wojewódzkiego awansował tylko pierwszy zespół. Klasyfikacja
końcowa: I miejsce: SP nr 3 Rogoźno, II miejsce: SP nr 1 w Kostrzynie, III miejsce: SP w Kwilczu, IV miejsce: ZSP w Michorzewie, V-VI miejsce: ZSP Jabłonna, SP nr 1 w Szamotułach.
Robert Pieńczykowski

SZACHY
6 maja w Galerii MM w Poznaniu odbył się Turniej Szach-Strike-Mat, łączący grę w szachy z bowlingiem. Startujący
w nim zawodnicy UKS „Goniec” Kostrzyn i „UKS Czerlejno”
zajęli następujące miejsca:
Grupa dzieci do III klasy: XV m. Bartosz Banaszak.
Grupa dzieci od IV do VII klasy: X m. Jagna Smolińska

(I m. wśród dziewcząt), XII m. Bartosz Włodarz , XIII m. Mikołaj Włodarz, XVI m. Szymon Banaszak, XVII m. Weronika
Jęczmionka, XVIII m. Norbert Hałas, XX m. Jan Wierucki.
Grupa młodzieży ze szkół ponadpodstawowych: III m. Kamil
Jęczmionka.
Grupa dorosłych: II m. Piotr Smoliński.
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Turniej kończył cykl rozgrywek łączących szachy z bowlingiem, tenisem stołowym i dartem. W klasyfikacji generalnej
najlepsze wyniki osiągnęli: Jagna Smolińska (III m./ I m. wśród
dziewcząt), Mikołaj Włodarz (VI m.), Bartosz Włodarz
(VIII m.), Kamil Jęczmionka (III m.) i Piotr Smoliński (II m.).

19 maja odbyły się VIII Otwarte Mistrzostwa Poznania
Przedszkolaków. Bartosz Banaszak, reprezentujący Przedszkole
„Kubuś Puchatek” z Kostrzyna, zajął XVII m. wśród 44 uczestników.
Piotr Smoliński

IV OTWARTE MISTRZOSTWA W KOSTRZYNIE
W dniach 2-3 czerwca na kortach Durski Tejerina Tennis Club
w Glince Szlacheckiej po raz czwarty rozegrane zostały Otwarte
Mistrzostwa Kostrzyna w tenisie. W sobotę 2 czerwca rozegrany
został turniej gier pojedynczych, w których udział wzięło 28 za-

wodników. Dzień później rozegrane zostały gry podwójne
z udziałem 56 graczy. Łącznie w ciągu dwóch dni rozegrano
126 meczy. Piękna pogoda pozwoliła na sprawną organizację
rozgrywek, ale w niedzielę ostatnie mecze zakończyły się dopiero po godzinie 2200. Dla wszystkich graczy
zapewniony został posiłek w postaci grilla
z produktami firmy Konspol oraz pieczywem
kostrzyńskiej piekarni Bogienka. Wszyscy
zwycięzcy otrzymali puchary ufundowane
przez Burmistrza Gminy Kostrzyn i bony do
wykorzystania w swarzędzkim Centrum
Medycznym Diagnosis oraz upominki od
Apteki Rodzinnej z Kostrzyna. Zachęcamy
do obejrzenia fotorelacji z turnieju na stronie
internetowej www.tenisdlakazdego.pl

OGŁOSZENIA DROBNE
- Masz problem z komputerem,
internetem, zadzwoń 605 233 576,
www.vip-tech.pl
- Kupię każde auto za gotówkę!!! Wszystkie marki, każdy stan, dojazd do klienta,
tel. 511 335 102
- Kupię pilnie auto dostawcze do 10.000,stan oraz marka obojętne, tel. 500
656 104
- Firma z Brzeźna zatrudni osoby na stanowiska: stolarz-magazynier, kierowca kat.
C+E po kraju (plandeka lub wywrotka)
oraz panią do obsługi klienta w hurtowni płyt i akcesoriów meblowych,
tel. 501 618 163
- Przyjmę do pracy przy cebuli, tel. 666
069 582

- Sprzedam nasiona gorczycy, cena
3,50 zł/kg, Gospodarstwo Ogrodniczo-Szkółkarskie Zenon Walczak, ul. Kórnicka 6, tel. 61 817 89 19, 502 378 538,
607 374 623
- Przyjmę studentów w Gospodarstwie
Ogrodniczo-Szkółkarskim do prac
różnych, Zenon Walczak, ul. Kórnicka 6, tel. 61 817 89 19, 502 378 538,
607 374 623
- Sprzedam działki budowlane (media
w drodze) położone na skraju miasta
z dogodną komunikacją, tel. 501 477 960
- Sprzedam wózek dziecięcy (parasolka),
łóżeczko turystyczne, kojec drewniany
i inne akcesoria dziecięce, tel. 602 486
660, 618 178 430

- Sprzedam przyczepę rolniczą,
tel. 602 486 660 i 618 178 430
- Poszukiwana florystka (najlepiej
z doświadczeniem) do kwiaciarni
na terenie Kostrzyna, tel. 695 187 876
- Wynajmę halę/magazyn 120m2 + plac,
Kostrzyn, tel. 508 123 976
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