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SŁOWEM WSTĘPU
Mam wrażenie, że Wielkanoc minęła tak szybko, że ledwie co zdążyliśmy usiąść do stołu, a właściwie było już po świętach – 

chociaż patrząc na pogodę, jaką nam tegoroczny początek kwietnia przyniósł, to może i dobrze. Na szczęście wiosna zadomowiła 
się już na stałe i możemy oczekiwać pięknego słońca i ciepłych dni podczas zbliżających się wielkimi krokami wydarzeń: organi-
zowanej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Majówki oraz Kurdesza Kasztelańskiego. Upewnijcie się Państwo, czy dobrze 
rozplanowaliście sobie ten czas, żeby być z nami chociaż przez chwilę: z pewnością będzie co oglądać i przede wszystkim – czego 
słuchać! Tylu gwiazd muzyki w jednym miejscu i w tak krótkim czasie Kostrzyn nie widział do dawna – o ile w ogóle! A jeśli 
biegacie i chcielibyście wziąć udział w 6 Kurdeszowej Za(Dyszce) koniecznie sprawdźcie terminy zapisów (plakat na stronie 6) 
oraz daty treningów, na które zaprasza Walka Kostrzyn (strona 26). Oczywiście bieg i muzyka to nie koniec atrakcji na tych impre-
zach – każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie. Zanim jednak będziemy mieli okazję do odpoczynku i zabawy, zapraszam ser-
decznie do lektury nowego numeru „Kostrzyńskiego ABC”!
                                                                                                                                                                                                        Natalia Majchrzak
                                                                                                                                                                                                        redaktor naczelna

KOSTRZYŃSKIE AKTUALNOŚCI

Radosnego Alleluja!
We wszystkich parafi ach dekanatu 

kostrzyńskiego od Wielkiego Czwartku 
do Niedzieli Wielkanocnej odbywały 
się przy licznym udziale wiernych uro-

czystości religijne związane ze świętem Zmartwychwstania 
Pańskiego. W Wielką Sobotę wieczornej liturgii w kościele 
farnym pw. św. Piotra i Pawła przewodniczył ks. proboszcz 
Krzysztof Kaczmarek, a w kaplicy bł. Jolanty                     ks. 
proboszcz Mateusz Napierała. Sobotnie obrzędy poprzedzone 
były tradycyjnym święceniem potraw. Kostrzyniacy tłumnie 
spieszyli ze święconką, by mimo niesprzyjającej wielkanocnej 
pogody radować się i weselić!

Wiosenne przyspieszenie w budownictwie
Podziw wielu mieszkańców Kostrzyna budzi tempo, z jakim 

wznoszony jest okazały budynek hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej nr 1. Pod koniec marca dobiegły końca prace przy 
montażu pokrycia dachu cynkową blachą, co umożliwiło przej-
ście do kolejnego etapu prac blacharsko-dekarskich, a następnie 
elewacyjnych. Wraz z wiosną wykonawcy wzmogli tempo prac 
także na priorytetowych inwestycjach gminnych, takich jak                
ul. Warszawska, Ogrodowa czy parking przy Dworcowej. 

Prośba o wsparcie budowy kościoła pw. bł. Jolanty
Parafi a rzymsko-katolicka pw. Bł. Jolanty w Kostrzynie 

zwróciła się o dar serca na budowę kościoła parafi alnego, który 
stanąć ma przy ul. Prymasa Wyszyńskiego. Projekt kościoła               

i wizualizacja zostały przedstawione na przełomie 2017 i 2018 
roku. W tym roku przewiduje się położenie fundamentów                  
budowli i utwardzenie terenu. Prostą formą wsparcia jest wpła-
ta gotówkowa na konto parafi i, za co dziękuje ks. Mateusz.

Księżna Jolanta teściową Władysława Łokietka
Miłośnikom serialu historycznego Korona Królów przypo-

minamy, że żona króla Władysława Łokietka, królowa Jadwiga, 
była córką księżnej Jolanty (patronki kostrzyńskiej parafi i)                        
i jej męża, księcia Bolesława Pobożnego. Druga z ich córek, 
Elżbieta, wyszła za mąż za księcia legnickiego Henryka,                           
a trzecia, Anna, wstąpiła do zakonu klarysek w Gnieźnie.                    
Wnukiem Jolanty w prostej linii był późniejszy król Polski              
Kazimierz Wielki.

KKS 1922 Lechia wygrała!!!
W Wielką Sobotę wznowione zostały rozgrywki poznańskiej 

klasy okręgowej w piłce nożnej. Piłkarze kostrzyńskiej Lechii 
w pierwszym meczu po przerwie zimowej na własnym stadionie 
rozgromili drużynę Kłosa Zaniemyśl 5:0 (4:0), rewanżując się 
za ubiegłoroczną porażkę.

W kolejnych, meczach rozgrywek piłkarze Lechii Kostrzyn 
pokonali na wyjeździe Concordię Murowana Goślina 1:0 i zre-
misowali z Piastem Kobylnica 0:0, zajmują aktualnie                                           
z 34 punktami drugie miejsce w tabeli Poznańskiej Klasy Okrę-
gowej, wyprzedzani jedynie przez Zjednoczonych Trzemeszno. 

Kostrzyniacy w kawiarence Hemara
Liczne grono słuchaczy Uniwersytetu Każdego Wieku                       

w Kostrzynie udało się na spektakl pt. Kawiarenka Hemara 
grany na scenie Teatru Muzycznego w Poznaniu. W tym przed-
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Kwiecień – miesiąc pamięci narodowej
W tym miesiącu wspominamy tych, którzy podczas II wojny 

światowej zginęli za Ojczyznę lub zmarli w więzieniach i obo-
zach koncentracyjnych. Jednym z takich bohaterów był dawny 
drużynowy kostrzyńskich harcerzy, Leon Waligóra – komendant 
dywersji Armii Krajowej w Żyrardowie o pseudonimie „Leon”, 
zastrzelony przez żandarmerię niemiecką na terenie leśnictwa 
Piotrowina 4 września 1943 roku. Miejsce to upamiętnia kamień 
z okolicznościową tablicą, co widać na fotografi i nadesłanej                 

na adres gminy Kostrzyn przez tamtejszego historyka Piotra 
Siwierskiego. W rewanżu kustosz Izby Muzealnej w Kostrzynie 
przesłał za pośrednictwem Małgorzaty Kemnitz fotokopię eks-
ponatów dotyczących naszego bohatera przeznaczoną do zbiorów 
Izby Pamięci Ośrodka „AK Żaba” w Żyrardowie.

stawieniu zaprezentowane zostały popularne piosenki z kabare-
tu urodzonego we Lwowie Mariana Hemara, śpiewane niegdyś 
przez takie artystki jak Zula Pogorzelska, Mira Zimińska czy 
Hanka Ordonówna. Gorące brawa publiczności wzbudzały nie 
tylko znane szlagiery o miłości, ale również piosenki sławiące 
uroki dawnego Lwowa.

Pozdrowienia z Wiktorowa
Wieś sołecka Wiktorowo w gminie Kostrzyn znana jest dziś 

z urządzanych tu corocznych biegów charytatywnych. Znajdują 
się też w niej zabytkowe obiekty gospodarcze (stajnie i obory) 
z poł. XIX w., a także pochodzący z 4. ćwierci XIX w. zabytko-
wy dwór nazywany potocznie pałacem. Dzięki trosce jego 
właściciela Stefana Kierznowskiego ten zadbany i otoczony 
zielenią dworek prezentuje się okazale i jest godną wizytówką 
wsi w gronie kilkudziesięciu siedzib dworskich w okolicach 
Kostrzyna.

WIADOMOŚCI GMINNE

BURMISTRZ INFORMUJE
SZKOŁA W SIEKIERKACH Z UNIJNYMI ŚRODKAMI!
5 kwietnia Burmistrz Szymon Maty-

sek i Skarbnik Barbara Borowiak podpisali umowę z Marszał-
kiem Województwa Wielkopolskiego Markiem Woźniakiem               
na dofi nansowanie zadania „Kompleksowa modernizacja ener-
getyczna budynku Zespołu Szkół w Siekierkach Wielkich 
w gminie Kostrzyn”. Inwestycja ta została zarekomendowana 
przez Zarząd Stowarzyszenia „Metropolia” do dofi nansowania 
w ramach konkursu unijnego Działanie 3.2. „Poprawa energe-
tyczna w sektorze publicznym”,  Poddziałanie 3.2.3 „Poprawa 
efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach 
ZIT dla MOF Poznań”.

– Cieszę się bardzo, że otrzymaliśmy środki unijne na zada-
nie, które już zrealizowaliśmy – mówi Szymon Matysek, Bur-
mistrz Gminy Kostrzyn. – Pieniądze związane z tym dofi nanso-
waniem i wysoka ocena samego wniosku potwierdzają jakość 
wykonanej pracy związanej nie tylko z rozbudową, ale i termo-
modernizacją budynku szkoły w Siekierkach. Zakładaliśmy,                  
że po rozbudowie szkoły i zakończeniu kanalizowania w Kostrzy-
nie Osiedli Kórnickiego i Królewskiego rozpoczniemy prace 
związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej w Siekierkach. Jednak 
pojawią się dodatkowe środki. Zgodnie z obietnicą złożoną 

mieszkańcom wartość tego dofinansowania, a więc ponad                    
671 tysięcy złotych, chcemy zarekomendować Radzie Miejskiej, 
aby przeznaczyć je na dalsze polepszenie infrastruktury                       
w Siekierkach. Moja propozycja będzie dotyczyła wykorzystania 
tych środków na rozpoczęcie budowy kanalizacji.

– To już siódmy obiekt użyteczności publicznej w naszej 
gminie, którego modernizacja otrzymała dofi nansowanie ze środ-
ków unijnych – kontynuuje Waldemar Biskupski, Zastępca 
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Burmistrza. – Najważniejsze obiekty w tej gminie, które kwalifi -
kowały się do ubiegania się o środki na termomodernizację,                           
w tej kadencji zostaną wyremontowane. Przypomnę, że oprócz 
szkoły w Siekierkach są to: Szkoła Podstawowa w Iwnie,                           
M-GOK z salą „Kostrzynianka”, Urząd Miejski, Biblioteka 
Publiczna oraz trwające obecnie prace w świetlicy wiejskiej 

w Siekierkach i w budynku na Stadionie Miejskim w Kostrzynie.
Łączna wartość dofinansowania z Unii Europejskiej                           

na wszystkie termomodernizacje wyniosła blisko 4,5 miliona 
złotych, a wartość inwestycji na tych obiektach nie tylko zwią-
zanych z termomodernizacją to ponad 6,5 mln złotych.

PODPISANIE UMOWY NA BUDOWĘ BOISKA W CZERLEJNIE
10 kwietnia 2018 roku została podpisana umowa z wyko-

nawcą boiska wielofunkcyjnego, które powstanie w Czerlejnie. 
Projekt pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną         

nawierzchnią w Czerlejnie”, wybrany do dofi nansowania przez 
LGD „Trakt Piastów”, jest współfi nansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokal-
nego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wysokość dofi nansowania 
wynosi 226 736,00 zł. Umowę z wykonawcą, którym jest fi rma 
Redopol z Poznania, podpisał Burmistrz Szymon Matysek. 
Podczas spotkania obecni byli także Zastępca Burmistrza Wal-
demar Biskupski, Radny Rady Miejskiej Waldemar Kukuła, 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czerlejnie Zbigniew Bukowski 
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego. 

SESJA BEZPIECZEŃSTWA
28 marca odbyła się Sesja Rady Miejskiej, podczas której 

poruszano tematy związane między innymi z bezpieczeństwem. 
Omawiano sprawy dotyczące prewencji i działań podejmowa-
nych przez służby w najbliższym czasie. Podczas sesji obecni 
byli: Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowe-
go Marcin Zieliński, Zastępca Dowódcy JRG-3 w Poznaniu                 
mł. kpt. Rafał Kominowski oraz Komendant Komisariatu Policji 
w Kostrzynie asp. szt. Krzysztof Kliński. Burmistrz Szymon 
Matysek, Zastępca Burmistrza Waldemar Biskupski i Przewod-
niczący RM Grzegorz Banaszak wręczyli Komendantowi                  
upominek oraz złożyli serdeczne gratulacje za zajęcie pierwsze-
go miejsca w konkursie na „Najlepszy Komisariat Powiatu  
Poznańskiego”.

Startuje kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego Gminy Kostrzyn. W dniach od 23 
kwietnia do 11 maja Mieszkańcy ponownie będą mogli zgłaszać swoje projekty.  W tym 
roku zachęcamy do zgłaszania zadań w dwóch kategoriach: projekty duże, o wartości 
do 125 000zł oraz projekty małe – o wartości do 25 000zł.

8 maja w godzinach 1600-1900 zapraszamy na „Popołudnie z Budżetem Obywatel-
skim”. W Urzędzie Miejskim w Kostrzynie dyżurować będą pracownicy, którzy udzielą informacji niezbędnych do wypełnienia 
formularza zgłoszeniowego.

Szczegóły na www.kostrzyn.budzet-obywatelski.org

OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy Kostrzyn, działając na zasadzie art. 35 ust. 

1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościa-
mi (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zm.), poda-
je do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych                    
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MINI KURDESZOWA (ZA)DYSZKA
Zapraszamy dzieci i młodzież z terenu Miasta i Gminy Kostrzyn do udziału w 4.Mini Kurdeszowej (Za)Dyszce, która odbędzie 

się 26 maja 2018 roku  przy ul. Estkowskiego w Kostrzynie. 
Zapisy WYŁĄCZNIE za pomocą elektronicznego systemu dostępnego na stronie www.kostrzyn.wlkp.pl lub w zakładce MINI 

ZADYSZKA na stronie ww w.kurdeszowazadyszka.pl 
Start biegu o godz. 1300. Biuro zawodów czynne od godz. 1100-1230. 
Regulamin i szczegóły dostępne na stronie gminy Kostrzyn. 

do sprzedaży w trybie bezprzetargowym: nieruchomość po-
łożona w Kostrzynie, przy ulicy Piasta, będąca własnością gminy 
Kostrzyn, stanowiąca niezabudowaną działkę nr 1306/4 o pow. 
0,0017 ha, ujawniona w KW PO1F/00025770/3, celem poprawie-
nia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, 
działki nr 1302. Dla przedmiotowego obszaru brak jest obowią-

zującego planu miejscowego. Cena nieruchomości wynosi                           
1 700,00 zł. Do kwoty zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Powyższa informacja ukaże się: na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Kostrzynie, na stronie internetowej Urzędu, w 
kwietniowym numerze „ Kostrzyńskiego ABC”.

Kostrzyn, 9 kwietnia 2018 roku.

6. KURDESZOWA (ZA)DYSZKA
27 maja 2018 roku na terenie Kostrzyna odbędzie się bieg na 5 i 10 km – 6. Kurdeszowa (Za)Dyszka.
Informujemy wszystkich Mieszkańców, że w tym dniu nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym. Na trasie biegu wyjazdy                        

z posesji muszą zostać zabezpieczone przez Organizatora przynajmniej taśmą ostrzegawczą. Otaśmowanie nastąpi w godzinach 
rannych. W razie potrzeby wyjazdu z posesji prosimy o zdjęcie taśmy i zamontowanie jej ponownie. Mieszkańców prosimy                           
o wyrozumiałość oraz o nie niszczenie zabezpieczenia. Do godziny 1300 ruch pojazdów na trasie biegu będzie odbywać się bez 
przeszkód. Wyjątek stanowi ul. Powstańców Wielkopolskich na odcinku od ul. Estkowskiego do ul. Topolowej w godz. 800-1600. 
Wyjazd z posesji na tym odcinku możliwy tylko po uzgodnieniu z oznaczonymi pracownikami zabezpieczającymi trasę. 

Trasa biegu:
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MISTRZOWIE SPORTU
Sezon lekkoatletyczny na otwartym stadionie jeszcze się nie 

rozpoczął, a formą błysnęli w okresie przygotowawczym ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Gułtowach. Zuzanna Kniat z klasy 
trzeciej gimnazjalnej 13 stycznia 2018 roku zdobyła w Środzie 
Wielkopolskiej tytuł Halowego Mistrza Wielkopolski w pchnię-
ciu kulą, osiągając rez ultat 10 metrów i 55 centymetrów. Zuzan-
na, na co dzień trenująca w LUKS Orkanie Września, jest 
czwartą zawodniczką ubiegłorocznych Mistrzostw Polski Mło-
dzików w swojej koronnej konkurencji rzutu młotem.

Natomiast  w sobotę 10 marca Mistrzostwo Wielkopolski 
i Makroregionu zdobył Maciej Kowalski (OŚ AZS Poznań) 
z klasy drugiej gimnazjalnej. Uczeń Szkoły Podstawowej w Guł-
towach zwyciężył w Białogardzie na dystansie 2 kilometrów               
na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w biegach 
przełajowych. 

21 marca Zuzanna Kniat i Maciej Kowalski byli gośćmi 
Burmistrza Gminy Kostrzyn Szymona Matyska. Opowiadali 
o swoich dokonaniach oraz planach na najbliższą przyszłość. 
Sportowcom towarzyszył ich nauczyciel wychowania fi zyczne-
go ze Szkoły Podstawowej w Gułtowach, Łukasz Bankiewicz. 

W spotkaniu uczestniczyła także Kierownik Wydziału Oświaty, 
Promocji i Sportu Paulina Bankiewicz.

Z OBRAD RADY
XLIII sesja Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn odbyła się dnia 28 marca 2018 roku.
Radni wysłuchali informacji o stanie bezpieczeństwa na tere-

nie Miasta i Gminy Kostrzyn w zakresie porządku publicznego 
i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej                       
i przeciwpowodziowej.
Podjęli również uchwały w sprawie:
- zmian w budżecie gminy Kostrzyn na rok 2018 – zwiększo-

no dochody budżetu o kwotę 378 000 zł (wpływy z podatku                  
dochodowego od osób prawnych) do kwoty 78 704 985 zł 
oraz zwiększono wydatki budżetu o kwotę 378 000 zł do kwo-
ty 93 904 985 zł, wydatki bieżące zwiększono o kwotę 118 
000 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 260 000 zł                               
na: budowę boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią 
w Czerlejnie – 100 0000 zł, zakup kontenera (szatni) przy boisku 
wielofunkcyjnym w Brzeźnie – 50 000 zł, budowę oświetlenia 
wzdłuż drogi gminnej z Gwiazdowa do Kostrzyna (projekt) – 
5 000 zł, wpłatę na fundusz celowy dla Komendy Wojewódzkiej 
Państwowej Straży Pożarnej na dofi nansowania planowanej 
inwestycji związanej z modernizacją systemu dyspozytorskiego 
i sieci łączności radiowej Państwowej Straży Pożarnej z terenu 
miasta Poznania i powiatu poznańskiego – 20 000 zł, zwiększo-
no dotację dla Zakładu Komunalnego w Kostrzynie na remont 
budynków komunalnych o kwotę 30 000 zł oraz na wykonanie 
dokumentacji projektu sieci wodno-kanalizacyjnej w kolizji                  

z nowo projektowanym układem drogowym wraz z tunelem 
w Kostrzynie – 55 000 zł;

- zmian w wieloletnim programie gospodarowania miesz-
kaniowym zasobem gminy Kostrzyn na lata 2016-2020                                          
– w załączniku do uchwały Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn 
z dnia 26 listopada 2015 roku zwiększono kwotę dotacji                       
celowej – kapitalny remont w 2018 roku do kwoty 80 000 zł, 
w związku z koniecznością malowania i renowacji posadzek 
w budynku komunalnym;

- przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kostrzyn 
w 2018 roku – w związku z ustawą o ochronie zwierząt rada 
gminy jest zobowiązana do określenia w drodze uchwały, 
corocznie do 31 marca, programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, stanowi               
to wypełnienie obowiązku wynikającego z ustawy, program jest 
szczegółowy w takim zakresie, jaki jest wymagany do realizacji 
ustawowych zapisów;

- podziału gminy Kostrzyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich 
granic i numerów oraz liczby radnych w każdym okręgu wy-
borczym. Na wniosek Burmistrza Gminy Kostrzyn dokonano 
podziału gminy Kostrzyn na 15 okręgów wyborczych. Doko-
nano niewielkich zmian w podziale na okręgi wyborcze doty-
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czące ulic w Kostrzynie (w porównaniu do dotychczas obowią-
zującej uchwały): ulica Malinowa została ujęta w okręgu                      
nr 8 (nowo powstała ulica w roku 2015), ulica Parkowa zosta-
ła ujęta w okręgu nr 13 (nowo powstała ulica w roku 2017), 

ulica Zieleniec została ujęta w okręgu nr 14 (była w okręgu             
nr 15), ulice Św. Walentego i Zacisze zostały ujęte w okręgu 
nr 15 (nowo powstałe ulice w roku 2017 i 2015). 

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

KOMUNIKAT
Zgodnie z § 4 pkt. 2, Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kostrzyn, przekazujemy                

informację o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Zakład Komunalny, będący Zarządcą Stacji Uzdatniania Wody w Kostrzynie, Siekierkach Wielkich, Czerlejnku, Gułtowach               

i Rujscy informuje, iż woda uzdatniona i dostarczana mieszkańcom korzystającym z wyżej wymienionych ujęć wodnych spełnia 
wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej                     
do spożycia przez ludzi (Dz. U. Z 2017 roku poz. 2294).

Orzeczenie o przydatności wody zostało wydane przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Poznaniu na podstawie 
przeprowadzonych badań laboratoryjnych wykonanych w roku 2017 przez Laboratorium Badań Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.
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Z TEKI REGIONALISTY - Kazimierz Matysek o historii 

PRZED 170-LATY W CZASIE WIOSNY LUDÓW             
OGŁOSZONO W KOSTRZYNIE NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI

Powiew wol-
ności zwany Wio-

sną Ludów, który ogarnął zachodnią                       
i środkową Europę w początkach 1848 
roku, dotarł także na ziemie polskie pod 
zaborem pruskim. 20 marca na wiecu                   
w Poznaniu powołano Komitet Narodowy, 
który w wydanej odezwie do Braci Pola-
ków opowiedział się przeciw wcieleniu 
Wielkiego Księstwa Poznańskiego                      
do Rzeczy Niemieckiej i za zupełnym 
oswobodzeniem naszej Ojczyzny. Odezwa 
kończyła się słowami: Znakiem naszym 
prawym jest biała i czerwona kokarda. Już 
pierwszego dnia o wydarzeniach poznań-
skich za pośrednictwem gońców dowie-
dzieli się mieszkańcy Grodziska, Kościa-
na, Obornik i Środy.

W poniedziałkowe popołudnie około 
godziny 300 doszło do żywiołowych wy-
stąpień i rozruchów ulicznych w liczącym 
wówczas 1147 mieszkańców (1068 kato-
lików, 48 protestantów, 31 Żydów) Ko-
strzynie, w którym zawsze dominował 

element polski. Na ulicach miasta zebrał 
się rosnący w siłę pokaźny tłum ludzi 
przybranych w biało-czerwone kokardy              
i wznoszących wolnościowe okrzyki. 
Ogarnięci entuzjazmem manifestanci 
śpiewali polskie pieśni patriotyczne                         
i ogłosili niepodległość POLSKI. Tłum 

zatrzymał przeładowany dyliżans regular-
nej komunikacji pocztowej i zmusił znaj-
dujących się w nim pasażerów, aby dołą-
czyli się do demonstracji. Zawiadomiony 
o tych wydarzeniach komisarz obwodu 
kostrzyńskiego policji Daniel Stephany 
przybył pospiesznie ze swego domu na 
Strumianach do Kostrzyna, gdzie spotkał 
około 80-90 osób niosących kokardy na-
rodowe i wznoszących hasła: Wolność, 
Równość, Braterstwo. Zebranym przewo-
dził rachmistrz Jakub Wiśniewski. Uczest-
ników wiecu nie potrafi ły uspokoić ani 
przemówienie burmistrza Franciszka 
Binkowskiego – który wrócił wieczorem 
ze Środy – ani innych osób. Demonstran-
ci, których liczba rosła z godziny na go-
dzinę, wołali „Niech żyje wolność” i ze-
rwali pruskie orły z budynków urzędo-
wych burmistrza i komisarza obwodowe-
go, pozbywając się tych oznak władzy 
zaborczej. Następnie tłum splądrował 
liczne sklepy żydowskie, wyrzucając                 
na ulicę różne sprzęty domowe. Miasto  

od wieczora ogarnięte               
zostało powstaniem. Nie 
pomogły nawoływania               
o uspokojenie. Sytuacja 
uległa zaostrzeniu, gdy 
około godziny 2100  zjawił 
się  na koniu żandarm 
Strenge, który naciskany 
przez tłum sprowokował 
użyciem swej broni i zra-
nieniem wielu osób „ludo-
wą rebelię”. Złość demon-
strantów skierowała się 
przeciw żandarmowi, któ-
rego przepędzono z miasta, 
oraz komisarzowi obwodo-
wemu. Ten ostatni został 
przez niejakiego Kowań-
skiego pchnięty w środek 
zgromadzenia, zraniony 
żerdzią w głowę i rzucony 
na ziemię. Przed stratowa-
niem uratował go rzeźnik 

Piotr Wadyński.
Rozruchy uliczne, w czasie których 

uczestnicy igrali i swawolili, trwały całą 
noc. Około godziny pierwszej w nocy                
z poniedziałku na wtorek – tj. 21 marca 
– przybył do Kostrzyna, w drodze do 
Wrześni i Miłosławia, wysłannik Komi-

tetu Narodowego w Poznaniu Tomasz 
Szalczyński. Między Paczkowem a Ko-
strzynem spotkał on pędzącego co koń 
wyskoczy żandarma bez kaszkietu i czap-
ki, z gołą głową i pełnego strachu. Sta-

nąwszy na kostrzyńskim rynku serdecznie 
witany Szalczyński pokrótce opowiedział 
co zaszło w Poznaniu, a oddawszy odezwy 
poinformował, że dalsze instrukcje prze-
każe komisarz powiatu średzkiego Ana-
stazy Radoński. Raporty o wypadkach, 
jakie miały miejsce w Kostrzynie                      
i o wybuchłym powstaniu przeciw Prusa-
kom burmistrz i komisarz przesłali                       
21 marca do naczelnego prezesa prowincji 
Beuermanna, wzywając wojsko do zapew-
nienia spokoju w mieście.

Po tej burzliwej nocy ukonstytuował 
się następnego dnia lokalny Komitet Na-
rodowy w Kostrzynie – jako pierwszy 
organ nowej polskiej władzy w regionie. 
W jego skład weszło 8 Polaków i jeden 
Niemiec w następującym składzie: ksiądz 
Szymon Lewandowski – dziekan ko-
strzyński, Gustw de Kirschenstein – pocz-
tarz, Józef Ołyński – karczmarz, Jakub 
Wiśniewski – rachmistrz, Józef Suwaliń-
ski – rzeźnik, Marcin Niezielski – rzeźnik, 
Piotr Wadyński – rzeźnik, Adolf Zajączek 
– rzeźnik, Marcin Zygarłowski – obywa-
tel rolnik. Księża z ambon wzywali lud,  
aby gromadził się w obozie średzkim, 

KOSYNIER POLSKI
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gdzie organizowali powstańców Miero-
sławski i Libelt. Byli wśród nich między 
innymi leśniczy z Iwna Feliks Lipiński, 
alumn seminarium duchownego Niemie-
ra z Czerlejna oraz gimnazjalista Józef 
Łakiński z Gułtów, 1 mieszkaniec Brzeź-
na i 2 mieszkańców Siedlec. Pomocy 
udzielały obozowi majątki w Iwnie, Sie-
kierkach i Gułtowach. W tej ostatniej 
miejscowości 13 kwietnia dosz ło                             
do rozmów między przedstawicielem 
obozu polskiego Józefem Gar-
czyńskim a dowódcą pruskim 
gen. Willisenem.

Choć Mierosławskiemu 
udało się zwyciężyć Pursaków 
w bitwach pod Miłosławiem              
(1 maja) i Sokołowem (2 maja), 
powstanie 1848 roku w Wiel-
kim Księstwie Poznańskim 
chyli ło się  ku upadkowi.                      
W pałacu gutowskim 5 maja 
urządzono szpital dla kilkuna-
stu rannych z bitwy pod Soko-
łowem koło Wrześni. W tym 
samym czasie na polecenie 
Komitetu Narodowego w Po-
znaniu Tomasz Szalczyński miał zebrać 
kilka kompanii i od strony Kostrzyna 
rozpocząć działania wojenne. W tym celu 
otrzymał kilkadziesiąt fuzji oraz amunicji 
i dotarł z tym wszystkim do Siekierek. 
Tam jednak zebrane w pałacu Radońskich 
okoliczne obywatelstwo po naradzie pod-
jęło decyzję o zaniechaniu oporu. Przy-
wiezioną broń zachowano.

8 maja 1848 roku przybył do Kostrzy-
na Ludwik Mierosławski, by prowadzić 

pertraktacje z gen. Pfuellem. Nie doszły 
one jednak do skutku, gdyż Prusacy zo-
rientowawszy się w trudnej sytuacji wojsk 
polskich, nie podjęli rozmów. Mierosław-
ski wyjechał z Kostrzyna do Gułtów,                    
a potem w okolice Pobiedzisk, gdzie zo-
stał ujęty przez Prusaków. Powstanie 
upadło. Wojska Pruskie obsadziły m.in. 
Kostrzyn, Iwno, Neklę i inne miejscowo-
ści powiatu średzkiego. 15 maja 1848 roku 
dywizja gen. Wedella rozpoczęła powrot-

ny marsz z Miłosławia i Środy przez 
Kostrzyn oraz Pobiedziska do garnizonu 
w Bydgoszczy.

Mimo upadku powstania 1848 roku 
duch patriotyczny w naszym społeczeń-
stwie nie zgasł. W połowie sierpnia Rocz-
ne Zgromadzenie Duchowieństwa Katolic-
kiego Dekanatu Kostrzyńskiego na czele  
z księdzem dziekanem Szymonem Lewan-
dowskim złożyło pod adresem Zgromadze-
nia Narodowego Pruskiego protest przeciw 

TRZECIOMAJOWA JUTRZENKA NA DRUKACH PATRIOTYCZNYCH
W ciągu 123 lat niewoli Polacy                        

w różny sposób starali się przeciwstawiać 
zaborcom w walce o zachowanie polsko-
ści. Ostatnie lata przed I wojną światową 
zaznaczyły się ożywieniem uroczystości 
związanych z rocznicami narodowymi, 
jak np.: 100-lecie urodzin Chopina i Sło-
wackiego, 500-lecie Grunwaldu, 100-lecie 
śmierci Poniatowskiego i Kościuszki, 
50-lecie powstania styczniowego, a wcze-
śniej 100-lecie urodzin Mickiewicza czy 
100-lecie Konstytucji 3 Maja.

Z tej okazji polskie organizacje oświa-
towe działające w 3 zaborach wydawały 
okolicznościowe broszury, pocztówki                  
i telegramy z symboliką narodową. No-
wością w latach 1909-1918 było wydawa-
nie naklejek okiennych będących świa-
dectwem polskości, a stanowiących ele-
ment propagandy wizualnej. Zdobiły one 

rozłączeniu szkoły  do kościoła, domagając 
się m.in., aby we wszystkich szkołach 
elementarnych i innych zakładach nauko-
wych w Wielkim Księstwie Poznańskim 
język polski był językiem wykładowym. 
Wzorem innych miast 12 października 
zawiązała się w Kostrzynie Liga Polska 
pod dyrekcją Hipolita Radońskiego z Sie-
kierek. Zapisało się do niej 117 członków. 
Do dyrekcji obrano: Bieńkowskiego, Le-
wandowskiego i Sawińskiego. Wybrano 

też Józefa Ołyńskiego na rendan-
ta, a Tomasza Dzieciuchowicza 
na sekretarza. Okręg Kostrzyński 
podzielono pomiędzy 16 człon-
ków Ligii. Przydzielono im 
sprawy: pojednawcze – Rogaliń-
skiemu z Gwiazdowa, stosun-
ków rolnych – Garczyńskiemu  
z Iwna, handlu – Międzychodz-
kiemu z Kleszczewa, petycyjne 
– Radońskiemu z Siekierek, 
wychowawcze – Szymańskiemu 
z Sarbinowa. Nie obsadzono 
wychowawstwa dla rzemiosła, 
dobroczynności i płci żeńskiej. 

Wydarzenia kostrzyńskie, 
choć mało znane, stanowią istotny przy-
czynek świadczący o patriotycznej posta-
wie miejscowego społeczeństwa podczas 
wydarzeń Wiosny Ludów  w Wielkopol-
sce. Do nich z pewnością odnoszą się 
słowa poety Władysława Syrokomli                      
z wiersza Na mogile poległych w Książu: 

Nie giną marnie bohaterów dzieła
Popiół ich święty bo ma iskrę z nieba

Na każdym polskich męczenników grobie
Jest myśl, że „Jeszcze Polska nie zginęła”.

okna polskich domów, sklepów i instytu-
cji przynosząc jednocześnie dochód na 
cele oświatowe. Wydawcami tych patrio-
tycznych naklejek było Towarzystwo 
Szkół Ludowych, Związek Strzelecki            
w Krakowie i Lwowie, Polska Macierz 
Szkolna w Warszawie, Towarzystwo 
Czytelni Ludowych, a później Związek 
Powstańców Wielkopolskich w Pozna-
niu. Działalność wspomnianych towa-
rzystw z powodzeniem kontynuowano               
w okresie II Rzeczypospolitej, kiedy  to 
trzeciomajowe manifestacje były wyra-
zem radością z odzyskanej niepodległości.

Dziś te unikatowe dzienne naklejki  
lub nalepki,  projektowane często                       
przez wybitnych twórców, stanowią               
niezwykle rzadkie źródło wiedzy o tam-
tych czasach, świadczące o patriotyzmie 
naszych przodków.

URZĄD OBWODOWY W KOSTRZYNIE
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ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE 
„FINANSE NA CO DZIEŃ Z ALIOR BANKIEM”

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie organizowanym przez Placówkę Partnerską Alior Banku w Kostrzynie 
przy ulicy Poznańskiej 8. Może w nim wziąć udział każda pełnoletnia osoba, która do 26 maja 2018 roku do godziny 
1800 wrzuci do urny wypełniony i podpisany Kupon Konkursowy wraz z wymyślonym przez siebie hasłem promującym 
Alior Bank. Regulamin konkursu oraz urna z kuponami dostępna będzie w Placówce Partnerskiej Alior Banku S.A.                 
w Kostrzynie przy ul. Poznańskiej 8 w każdy dzień roboczy od 930 do 1700. Swoje propozycje będzie można także wy-
pełnić i wrzucić do urny przy stoisku Alior Banku podczas Kurdesza Kasztelańskiego. Tego dnia zapewnimy również 
wiele innych ciekawych atrakcji dla najmłodszych, a na pytania zainteresowanych ofertą współpracy odpowiedzi udzielą 
doświadczeni pracownicy banku.

Dla autora najciekawszego hasła reklamującego usługi Alior Banku nagrodą główną w naszym konkursie jest rower 
górski marki B’TWIN. Najlepsze hasło zostanie wybrane przez Kapitułę Konkursu, a jego ogłoszenie i wręczenie wy-
granej odbędzie się na scenie głównej Kurdesza (26 maja 2018 roku) o godzinie 1900. Bardzo serdecznie zapraszamy 
do wzięcia udziału w tym specjalnym konkursie i zapraszamy do naszej placówki bankowej. 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w placówce bankowej trwa promocja rachunków osobistych. Każdy, kto 
zdecyduje się otworzyć rachunek osobisty, otrzyma kupon promocyjny o wartości 40 zł do Pizzerii VIKI w Kostrzynie. 
Zapraszamy do placówki w celu zapoznania się z ofertą rachunków osobistych oraz regulaminem promocji. 
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY

PROFIAUTO PITSTOP: SPRAWDŹ ZA DARMO 
STAN TECHNICZNY TWOJEGO SAMOCHODU!

„Jak prawidłowo zadbać o samochód po sezonie zimo-
wym?” – to pytanie powinien zadać sobie każdy kierowca. 
Już 26 maja specjaliści Profi Auto sprawdzą samochody 
mieszkańców na kostrzyńskim rynku. 

Podczas Kostrzyńskiej edycji Profi Auto PitStop zupełnie 
za darmo skontrolowane zostaną pojazdy mieszkańców naszej 
gminy. Organizator, czyli Hurtownia Motoryzacyjna Moto Car 
wraz z przedstawicielami sieci Profi Auto Serwis oraz producen-
tami części zamiennych, przypomni kierowcom, na co należy 
zwracać uwagę w swoich pojazdach i dlaczego regularne kontrole 

są tak ważne dla bezpieczeństwa na drodze. Na kostrzyńskim 
rynku pojawi się mobilne centrum diagnostyczne wyposażone 
w namioty serwisowe, w których odbywać się będą badania 
techniczne oraz samochód podzielony na część serwisową                                                     

i biurową, w której uczestnicy akcji będą mogli porozmawiać 
z mechanikami i ekspertami Profi Auto. Specjaliści skontrolują 
zawieszenie, układ kierowniczy, stan oświetlenia, wycieraczek 
i akumulatora oraz stan i ciśnienie ogumienia. Nowością będą 
kontrole płynu chłodniczego, a także fi ltra przeciwpyłkowego, 
jak również diagnoza temperatury wrzenia płynu hamulcowego.

– Ta akcja to promocja bezpieczeństwa na drodze i uświada-
mianie kierowców o tym, jak ważny jest sprawny samochód – 
mówi Marek Braniewicz z Hurtowni Motoryzacyjnej Moto Car. 
– Podczas akcji PitStop kierowcy spotkają się z ekspertami 
branży – mechanikami, którzy zdiagnozują stan techniczny               
samochodów. Specjalista podczas PitStopu po zaledwie kilku 
minutach może wykryć drobne usterki, a dzięki temu zareagować 
odpowiednio wcześnie. Pamiętajmy, że im szybciej wykryjemy 
usterkę, tym lepiej, bo nawet drobne uszkodzenie samochodu 
spowodować może kolejne, dużo większe i bardziej kosztowne                 
w naprawie. Akcję zaplanowaliśmy na dzień 26 maja w godzinach 
1000-1600. Równolegle na parkingu planujemy zorganizować 
Wystawę Pojazdów Zabytkowych, które w tym dniu będą para-
dowały    po kostrzyńskich ulicach. Jako pasjonat motoryzacji 
oraz członek Automobilklubu Wielkopolskiego chciałbym, aby 
wydarzenie zapisało się jako stały, coroczny punkt obchodów 
Kurdesza Kasztelańskiego.  
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SPORT I OTWARTE SERCA, 
CZYLI III BIEG CHARYTATYWNY

Od trzech lat w kalendarz naszej gminy na stałe wpisał się 
Bieg Charytatywny organizowany przez sołectwa Wiktorowo               
i Sanniki przy wsparciu gminy Kostrzyn oraz Stowarzyszenia 
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „RAZEM”, na rzecz 
którego cała impreza jest organizowana. Siłą napędową tego 
szlachetnego przedsięwzięcia są panie sołtys Dorota Kaczmarek 
i Marzena Pietraszewska.

W niedzielny ranek, 8 kwietnia na starcie trzeciej edycji tego 
biegu stanęło blisko 200 zawodników, a wśród nich Członek 
Zarządu Powiatu Poznańskiego Piotr Zalewski, Wiceburmistrz 
Gminy Kostrzyn Waldemar Biskupski, Przewodniczący Rady 
Miejskiej Gminy Kostrzyn Grzegorz Banaszak, Wiceprzewod-
niczący Waldemar Kukuła i Paweł Kaczmarek oraz radni Łukasz 
Szał i Szymon Nadolny, który też włączył się w organizację 
imprezy. 

Kilka minut przed startem rozgrzewkę w gorących latyno-
skich rytmach poprowadziła Dorota Dziedzic, a potem odlicza-
nie i start do biegu, w którym na niespełna 4-kilometrowej trasie 
Wiktorowo-Rujsca-Wiktorowo zawodników pilotowały kłady 
ATV Kostrzyn. Niewiele ponad 12 minut trzeba było czekać              
na pierwszych zawodników przebiegających linię mety. W kla-
syfi kacji Open zwycięzcą okazał się Szymon Belgrau z czasem 
12:20. Na miejscu drugim uplasował się Radosław Pluciński, 
który potrzebował 12:30 na pokonanie dystansu 4 km. Miejsce 
trzecie zapewnił sobie Marcin Langner z czasem 12:58. Pierwszą 
kobietą, która zameldowała się na mecie, była Dominika Kłoda, 
która przebiegła trasę w czasie 14:18. Drugą biegaczką na mecie 
była Marlena Strzelczyk z czasem 14:55, a jako trzecia bieg 
ukończyła Jowita Kruczkowska z czasem 15:19.

Po emocjach związanych z biegiem nadszedł czas na piknik 
rodzinny w rytmach zumby (pod okiem Doroty Dziedzic) i hip-
-hopu w najlepszym wydaniu gościa specjalnego MEZO, który 
przypomniał swoje największe przeboje, czyli m.in. Sacrum, 
Ważne oraz prezentował utwory z ostatniej płyty Mezo Życiów-
ka. Mezo towarzyszył DJ Skill ze swoimi skreczami, oraz wo-
kalnie wspierała go Ewa Jach. 

Zarząd i członkowie stowarzyszenia składają podziękowania 
Włodarzom Gminy Kostrzyn za ogromne wsparcie, Radnym 
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn, Członkowi Zarządu Powiatu 

Poznańskiego Piotrowi Zalewskiemu za udział w biegu (jesteśmy 
pełni podziwu), Robertowi Krukowskiemu za doskonałą konfe-
ransjerkę, Dorocie Dziedzic za fantastyczną rozgrzewkę i pokaz 
Zumby na najwyższym poziomie, wolontariuszom ze Szkolnego 
Koła Wolontariatu w Iwnie i ich opiekunkom Beacie Spychale 
oraz Monice Jezierskiej, harcerzom z ZHR Kostrzyn, wolonta-
riuszom ze Szlachetnej Paczki z Kostrzyna, wolontariuszom 

Marcie Boruszak i Joachimowi Jóź-
wiakowi za wielkie serducho, Stowa-
rzyszeniu Walka Kostrzyn, ATV 
KOSTRZYN, OSP KOSTRZYN oraz 
OSP GUŁTOWY za zabezpieczenie 
biegu oraz policjantom z Komisariatu 
Policji w Kostrzynie, fotografom 
Adeli Andrzejak i Mateuszowi Szym-
czakowi za przepiękną galerię zdjęć. 
Osobne podziękowania dla sponso-
rów: Enea Operator, Alior Bank Part-
ner Kostrzyn, GP Amazis, Betoniarnia 
Iwno Mateusz Nadolny, Eko-Smak, 
Sushi 4You, Hair Academy Beata 
Lasecka, Pracownia Urody La Beaute 
Marta Muc-Lis, Permanent&Make up 
Marta Baranowska, Technika Okienna 
Robert Mazurek, Bistro Kamilek, 

Power Duck, PPHU KAMIK Pianki Tapicerskie Lidia Zawada, 
Bajdocja, Market Jana, Kwalifi kowane Szkółki Drzew Krzewów 
Owocowych i Róż Stanisław Wieczorek Puszczykowo Zaborze, 
Arbud, Małgorzata Polska-Batorska Optyk, Sklep Wielobranżo-
wy „Piękny Dom”, Lokomotive Fitness Club, Kopex, Piekarnia 
Bogienka, Restauracja Biesiada, M Clinic Katarzyna Janus, 
Centrum Kosmetyki Samochodowej Bartosz Piekarski, Halina 

Nowak, Sklep „U Dziadka”, Marzena Dolata, Robert Kaczmarek, 
Bogumiła Maleta, Klaudia Gołębiowska, Ewelina Maleta, Ber-
nadeta Bogusz.

III Bieg Charytatywny przeszedł już do historii jako dowód, 
że w małych społecznościach mogą dziać się rzeczy wielkie, 
bowiem zaangażowanie organizatorów i uczestników zaowoco-
wało kwotą 17 028,58 zł, która wesprze działalność Stowarzy-
szenia Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej RAZEM. 

Robert Krukowski
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SŁUCHACZE KUKW NIE 
ODPOCZYWAJĄ!

22 marca 2018 roku w sali klubowej Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury odbył się wernisaż prezentujący prace plastycz-
ne słuchaczek Grupy Plastycznej Kostrzyńskiego Uniwersytetu 
Każdego Wieku.

Obrazy o tematyce koni oraz dekoracje wielkanocne wpra-
wiły w niemały zachwyt przybyłych gości. Te „małe arcydzieła” 
stworzone rękami naszych słuchaczek świadczą o aktywnym 
uczestnictwie w zajęciach grupy, bardzo dobrym wykładowcy, 
ale także talentach, często wcześniej nie rozpoznanych przez 
samych twórców.

Sala klubowa, pięknie przygotowana przez Danutę Gordziej-
czyk – prowadzącą zajęcia z Grupą Plastyczną – i Romana                       
Malczewskiego doskonale wyeksponowała prace słuchaczek                 
i podkreślała walory prezentowanych dzieł.

Natomiast 11 kwietnia wspólnie z Łukaszem Szałem zorga-
nizowaliśmy kolejne spotkanie z lokalnym podróżnikiem. Tym 

razem o swojej wyprawie do Australii opowiadali Asia Bura-
kowska i Adam Iwański. Młodzi podróżnicy w ciekawy sposób 
pokazali nam „kawałek” tego odległego kontynentu. Przedsta-
wione materiały o Australii wzbudziły wielkie zainteresowanie, 
co potwierdziła liczba przybyłych i liczne pytania zadawane 
podróżnikom. Prezentację poprzedził występ młodzieży gimna-
zjalnej z Zespołu Szkół w Gułtowach, która przygotowała krót-
ki spektakl na temat sposobu czczenia kobiet przez mężczyzn 

na przestrzeni wieków od epoki jaskiniowej do czasów współ-
czesnych. Duże wrażenie na słuchaczach KUKW zrobiła Wero-
nika Mrozek prezentując piękne piosenki o kobietach. Spektakl 
wzbudził powszechne uznanie, a młodzi aktorzy zostali nagro-
dzeni długotrwałymi oklaskami. Wielkie podziękowania kiero-
wano także do Marioli Seroczyńskiej, która przygotowała występ 
i poświęciła swój czas, aby uświetnić nasze spotkanie.

Zarząd Kostrzyńskiego Uniwersytetu Każdego Wieku informuje, że podczas swojego dyżuru w dniu 2 maja 2018                                    
będzie przyjmował ostatnie wpłaty na wycieczkę do Słowenii i Chorwacji, tradycyjnie w Klubie Seniora w Kostrzynie, przy 
ul. Poznańskiej (budynek biblioteki).

WIEŚCI Z BIBLIOTEKI
6 marca dzieci z Przedszkola Miejskiego w Kostrzynie, wraz 

z opiekunkami, odwiedziły Oddział dla Dzieci i Młodzieży 
Biblioteki Publicznej w Kostrzynie. Grupa „Tygrysków”                           
z zainteresowaniem zapoznała się z nowym dla nich miejscem, 
ponieważ dla zdecydowanej większości była to pierwsza wizy-
ta wśród tylu książek. Na początku spotkania dzieci obejrzały 
teatrzyk kamishibai, a w nim bajkę pt. O wilku i siedmiu koźląt-
kach. Następnie nasi goście zobaczyli jak wygląda karta czytel-
nika oraz poznali zasady wypożyczania książek.

7 marca w Bibliotece Publicznej odbyło się kolejne spotka-
nie z muzyką z cyklu Pan Lupa i przyjaciele z wizytą u kompo-
zytorów europejskich. Koncert zatytułowany Fenomenalny 
fortepian poświęcony został naszemu genialnemu rodakowi, 
Fryderykowi Chopinowi, o którym mówiono: Rodem Warsza-
wianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel. Jego roman-
tyczne pieśni, fantazyjne preludia, melancholijne nokturny, czy 
też burzliwe etiudy są bowiem grane do dziś w najważniejszych 

salach koncertowych na całym świecie. Kim więc był mały 
Frycek? Gdzie się wychował? Jak spędził dzieciństwo i dlacze-
go w niemal całej jego twórczości odnajdujemy ludowe motywy? 
Na te i inne pytania odpowiedzieli nam muzycy z Agencji                  
Artystycznej Art-Bonsai.

9 marca gościliśmy w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży gru-
pę dzieci z klasy 1A ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kostrzynie. 
Uczniowie z uwagą wysłuchali opowiadania o perypetiach 
żółwia Franklina, żywo reagując na jego zmagania z zagubioną 
książką, a następnie opowiedzieli o tym, jak należy dbać o książ-
ki. Wizyta pierwszoklasistów zakończyła się zwiedzaniem całe-
go budynku naszej biblioteki.

12 marca mieliśmy okazję wybrać się na kolejną wirtualną 
wyprawę z naszym ulubionym krakowskim podróżnikiem i fo-
tografi kiem – Andrzejem Pasławskim. Tym razem odwiedziliśmy 
uznawaną często za najsmutniejsze państwo Półwyspu Bałkań-
skiego, a istniejącą od 1992 roku Bośnię i Hercegowinę. Nawet 
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dowcy, po czym omawiali nazwy zawodów związanych z fi lmem.
W marcu Odział dla Dzieci i Młodzieży odwiedziły klasy: 

1A, 1C, 3A, 3F i 3G ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kostrzynie. 
Uczniowie obejrzeli teatrzyk obrazkowy kamishibai, a w nim 
bajkę pt. Brzydkie kaczątko. Następnie zastanawiali się dlaczego 
los Brzydkiego kaczątka był smutny i czego można nauczyć się 
z tej baśni.

29 marca w naszej Bibliotece odbyły się wiosenno-wielka-
nocne warsztaty plastyczne. Mali artyści podczas dwugodzinne-
go spotkania wykonali pod okiem Danuty Gordziejczyk wielka-
nocne palmy i koszyczki. Młodszym uczestnikom pomagali 
rodzice lub opiekunowie. Po zajęciach dzieci wyruszyły na po-
szukiwanie wielkanocnego zająca, a odnalezienie zajęczego 
gniazdka sprawiło im ogromną radość. O wielkanocny nastrój 
zadbano również w Bibliotece w Czerlejnie, gdzie przeprowa-
dzony został konkurs na palmę wielkanocną. Biorący w nim 
udział uczniowie wykazali się nie tylko talentem plastycznym, 
lecz także dużą kreatywnością i zaangażowaniem w kultywowa-
niu tradycji.

A.Nowacka, A.Wilczyńska

dziś, po ponad dwudziestu latach od zakończenia wojny w byłej 
Jugosławii, jej ślady są tu widoczne w postaci ruin, zniszczonych 
budynków, częściowo zaminowanych terenów i nienawiści 
pomiędzy nacjami zamieszkującymi te tereny. Kraj niewątpliwie 
piękny i warty odwiedzenia ze względu na jego przyrodniczo-
-krajobrazowe piękno, a także dużą ilość niezwykle ciekawych 
zabytków i obiektów, również tych wpisanych na Listę Świato-
wego Dziedzictwa UNESCO. Mały przedsmak zaprezentowa-
nych nam przez Pasławskiego bośniacko-hercegowińskich tury-
stycznych perełek to chociażby pozostałości po jednym z naj-
większych kompleksów wojskowych w Europie, czyli baza 
lotnicza Željava, Park Narodowy Una z przepięknymi kaniona-
mi, wodospadami i progami wodnymi czy słynny zawieszony 
nad szmaragdową rzeką Neretwą Stary Most w Mostarze. górskie 
jeziora i wioski położone na szczytach bośniackich połonin,                   
w końcu również Sarajewo z jego piękną panoramą ze wzgórza 
Žuta Tabija, największym bazarem Baščaršija,  Aleją Snajperów 
i zbudowanym podczas kilkuletniego serbskiego oblężenia sto-
licy tunelem pod lotniskiem, który uratował życie dziesiątkom 
tysięcy mieszkańców.

12 marca w Bibliotece Publicznej w Gułtowach dzieci                          
z klasy drugiej Szkoły Podstawowej wzięły udział w lekcji               
bibliotecznej dotyczącej zdrowego stylu życia. Spotkanie                
w bibliotece rozpoczęło się od czytania książki, rozwiązywania 
zagadek i zadań oraz wesołych zabaw. Następnie cała grupa 
wyruszyła na spacer po swojej miejscowości. Dzieci zabrały                  
z sobą mikrofon-atrapę i koszyk z jabłkami. Napotkanym miesz-
kańcom zadawały pytanie: jakie znają domowe sposoby                           
na przeziębienie? Za udzielone odpowiedzi dziękowały i rozda-
wały jabłka z życzeniami zdrowia.

15 marca Odział dla Dzieci i Młodzieży odwiedzili uczniowie 
z klas 4-6Z ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kostrzynie. Pod-
opieczni Agaty Olbert wymieniali ulubione fi lmy i aktorów oraz 
wspólnie zastanawiali się nad defi nicją fi lmu. Wysłuchali opo-
wiadania Aktorka Agata z książki Pawła Beręsewicza pt. Zawo-

DOBRA KSIĄŻKA – BIBLIOTEKA POLECA I ZAPRASZA
Peter Wohlleben, Duchowe życie zwierząt, Wydawnictwo Otwarte.
Koguty okłamujące kury, zawstydzone konie lub łanie pogrążone w żałobie. To przejawy fantazji ekologów czy 
może naukowo udowodnione fakty z życia zwierząt? Autor światowego bestsellera Sekretne życie drzew Peter 
Wohlleben, niemiecki leśnik z ponad dwudziestoletnim stażem, w kolejnej odsłonie fascynującego świata przyro-
dy. W swojej najnowszej książce Wohlleben korzystając z wyników najnowszych badań oraz własnych obserwacji 
udowadnia, że zwierzęta i ludzie w sferze doznań i uczuć są do siebie zadziwiająco podobni.

Jane Corry, Żona mojego męża, Wydawnictwo Amber.
Lily, początkująca prawniczka i Ed, ambitny malarz. Młode, szczęśliwe małżeństwo, które skrywa pewne tajem-
nice i ich mała sąsiadka: dziewięcioletnia Carla. Wyśmiewana i poniżana w szkole, pewnego dnia odkrywa,                        
że może mieć to, co inne dzieci. Wystarczy znać czyjś sekret, aby zdobyć wszystko, czego się pragnie. Carla za-
przyjaźnia się z Lily i Edem, a nawet staje się muzą młodego malarza. Portret „Małej Włoszki” robi furorę i przy-
nosi artyście uznanie i pieniądze. Piętnaście lat później ich drogi znów się krzyżują...

Pavla Hanackova, Niesamowita Natura. Sztuka Przetrwania, Tata Robi Książki. 
Dlaczego pingwinom nie jest zimno, gdy pływają w lodowatej wodzie? Do czego służą jaguarom cętki? Wyrusz  
z nami w podróż przez głębokie oceany, pełne kolorów dżungle i szczyty wspaniałych gór, aby spotkać liczne 
zwierzęta i bujną roślinność. Przy okazji dowiesz się, w jaki sposób przystosowują się do panujących warunków, 
aby przetrwać. W książce znajdziesz ponad 50 ciekawostek o zwierzętach z całego świata, urocze ilustracje oraz 
przystępnie napisane teksty, które nie tylko rozbawią dzieci i dorosłych, ale także przekażą najmłodszym masę 
cennych informacji.
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Zapraszamy wszystkie dzieci i dorosłych do udziału w Paradzie Przebierańców!



20



21



22



23



24

Z KRONIKI POLICYJNEJ

Poszukiwany zatrzymany.
6 marca w Siekierkach Małych 

funkcjonariusze z KP w Kostrzynie 
dokonali zatrzymania 56-letniego 
mężczyzny, mieszkańca tejże wsi, 

który nie stawił się dobrowolnie do odbycia kary z zakładzie 
karnym i ukrywał się w miejscu zamieszkania. 
Nietrzeźwy kierujący.

19 marca w Jagodnie został zatrzymany na gorącym uczyn-
ku prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu 20-letni 
obywatel Ukrainy. Kierowca znajdował się w stanie nietrzeźwo-
ści wynoszącym ponad 3 promile alkoholu we krwi. Ponadto 
spowodował kolizję drogową. Wobec mężczyzny przeprowa-
dzono postępowanie w trybie przyspieszonym przed Sądem 
Rejonowym we Wrześni. 
Kradzieże mieszkaniowe.

W marcu na terenie Kostrzyna doszło do dwóch kradzieży 
mieszkaniowych. W związku z powyższym apelujemy, aby 
mieszkańcy w przypadku zaobserwowania podejrzanie zacho-
wujących się osób informowali niezwłocznie policjantów pod 
nr tel. 600 016 086 lub 997.
Kradzież tablic rejestracyjnych.

27 marca w Glince Duchownej doszło do kradzieży dwóch 
tablic rejestracyjnych z samochodu marki Opel Astra. Właściciel 
oszacował straty na 180 złotych. 
Znakowanie rowerów.

Informujemy, że rowery będzie można oznakować w Komi-
sariacie przy ul. Półwiejskiej 14 w dniach: 12.04.2018 roku, 
godz. 1000-1300 oraz 27.04.2018 roku , godz. 1500-1800.
Uwaga na oszustów.

Oszuści działający metodą „na policjanta” niestety nie usta-
ją w poszukiwaniu kolejnych ofi ar. Tylko jednego dnia zadzwo-
nili do seniorów kilkanaście razy i próbowali ich oszukać. 
Niestety w dwóch przypadkach skutecznie. Policjanci ponownie 
apelują –ZADZWOŃ DO NAJBLIŻSZYCH ZANIM ZROBIĄ 
TO OSZUŚCI!

Od początku kwietnia poznańscy policjanci odebrali kilka-
naście zgłoszeń dotyczących oszustw metodą na „policjanta 
CBŚ”. W dwóch przypadkach próby oszustw okazały się sku-
teczne. Przestępcy dzwonili do seniorów z poznańskiego Grun-
waldu, Jeżyc, Starego i Nowego Miasta, a nawet Murowanej 
Gośliny. Oszuści ponownie wykorzystali społeczne zaufanie do 
Policji i podawali się za funkcjonariuszy Centralnego Biura 

Śledczego pod nazwiskami Maria Nowicka, Arkadiusz Kaczma-
rek, Kamil Nowak, Arkadiusz Kamiński, Andrzej Górski. Dzwo-
niąc do seniorów z Murowanej Gośliny przedstawiali się jako 
policjant o nazwisku Kamil Nowak. 

Jeden z telefonów został wykonany do 80-letnich sióstr                       
z Jeżyc. Do kobiet zadzwonił mężczyzna podający się za Arka-
diusza Kaczmarka – funkcjonariusza policji. Oszust powiedział, 
że został znaleziony dowód osobisty jednej z kobiet i mają 
uważać na listonoszy i pracowników banku ponieważ mogą mieć 
jego kopię. Po chwili zapytał, czy posiadają w domu oszczęd-
ności, ponieważ ktoś z policji po nie przyjdzie, aby zapewnić  
im bezpieczeństwo. Seniorki przekonane, że mają do czynienia 
z prawdziwymi policjantem spakowały ponad 8 tysięcy                               
do reklamówki i wręczyły je mężczyźnie, który przyszedł                       
do ich mieszkania.

W drugim z przypadków 70-latka została oszukana przez 
kobietę, która podała się za Marię Nowicką – funkcjonariuszkę 
CBŚ. Oszustka oświadczyła, że prowadzi śledztwo w sprawie 
kradzieży pieniędzy z rachunków bankowych. Jednocześnie 
poinformowała seniorkę, że ktoś zna jej dane osobowe i może 
wziąć na nią pożyczkę. Starsza pani z obawy przed tym sama 
wzięła dwa kredyty. Uzyskane 40 tysięcy złotych wpłaciła                    
na nowo założone konto, a hasła do nich przekazała oszustce.

Inna seniorka, mieszkanka Nowego Miasta, uwierzyła fał-
szywemu policjantowi podającemu się za Andrzeja Górskiego, 
że jej pieniądze w banku są zagrożone. Wypłaciła 18 tysięcy 
złotych, spakowała je do koperty i taksówką zawiozła na osiedle 
Przyjaźni w Poznaniu. Na miejscu zgodnie z poleceniami fał-
szywego policjanta włożyła je do kosza na śmieci. Przestępca 
jednak nie potrafi ł ich odnaleźć. 76-latka po kolejnych telefonach 
mężczyzny zorientowała się, że padła ofi arą oszustwa i o wszyst-
kim poinformowała policjantów, którzy odzyskali pieniądze 
kobiety.

Funkcjonariusze chcąc, dotrzeć do wszystkich seniorów,  
proszą o pomoc. Wystarczy, że każdy z nas zadzwoni do osoby 
starszej, członka swojej rodziny i ostrzeże ją przed sposobem 
działania oszustów. Niech każdy senior powie o tym swojej 
sąsiadce lub sąsiadowi. W ten sposób błyskawicznie możemy 
przyczynić się do zwiększenia świadomości osób starszych                  
o istniejącym zagrożeniu. Wiedząc jak działają przestępcy, se-
niorzy nie dadzą się oszukać!

Ostrzegamy: każdy kto dzwoni, podaje się za policjanta                   
i prosi o przekazanie lub przelanie na konto pieniędzy                              
TO OSZUST!

Z KSIĄG PARAFIALNYCH
W marcu w parafii farnej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła

zostali ochrzczeni:
- Filip Szymkowiak
- Tymon Kapitański
- Julia Kubiak
- Milena Kantorska
- Julia Bulewicz
- Wiktor Włodarczyk

odeszli na zawsze:
- Ireneusz Szymczak (65 lat)
- Halina Głowacka (66 lat)
- Alina Zastawa (63 lata)
- Bolesław Łuczak (94 lata)
- Antoni Wieczorek (72 lata)
- Irena Tęczyńska (85 lat)
- Zbigniew Jóźwiak (67 lat)
- Florian Głuszczyński (86 lat)
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STRAŻ POŻARNA – DZWOŃ 998
PAMIĘTAJMY: TLENEK WĘGLA TO CICHY I CIĄGLE GROŹNY ZABÓJCA!

Interwencje strażaków w gminie Kostrzyn:

STRAŻACKIE WYDARZENIA

1 marca – pomoc znalezionemu na lodzie na Strumyku                            
w Kostrzynie psu; wycieńczony, ale uratowany został prze-
transportowany do schroniska.

7 marca – zabezpieczenie miejsca wypadku drogowego                           
na drodze Gułtowy-Siedlec. Kierująca samochodem osobowym 
straciła panowanie nad pojazdem i auto uderzyło w drzewo; 
osoby poszkodowane zostały przetransportowane do szpitala.

7 i 14 marca – przeprowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy 
przedmedycznej przy użyciu defi brylatora AED, zorganizowa-
nych wspólnie z Urzędem Miejskim w Kostrzynie. Szkolenia 
miały na celu pokazanie mieszkańcom, jak łatwo przy użyciu 
defi brylatora AED można podjąć działania ratownicze przed 
przybyciem pogotowia. Ogromnie ucieszyło nas duże zainte-
resowanie ze strony młodzieży ze szkolnych grup PCK z jak 
zawsze niezawodnymi opiekunkami na czele, które na co dzień 
współpracują ze strażakami. Żałujemy jednak, że nie pojawiło 
się zbyt wielu dorosłych, nawet tych, którzy wcześniej zgłaszali 
potrzebę takich szkoleń. Pamiętajmy, że nigdy nie wiadomo,                 
w jakiej sytuacji możemy się znaleźć, a takie zajęcia mogą pomóc 
nam w uratowaniu drugiego człowieka, nawet kogoś bliskiego.

8 marca – wypompowywanie wody z zalanej piwnicy budyn-
ku mieszkalnego w Siedlcu, przyczyną było pęknięcie rury 
wodociągu.

10 marca – wypompowywanie wody z zalanej piwnicy                        
budynku mieszkalnego w Iwnie, przyczyną było pęknięcie 
rury wodociągu.

11 marca – zabezpieczenie w Gwiazdowie lądowania śmigłowca 
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

12 marca – zabezpieczenie w Siekierkach lądowania śmigłowca 
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

13 marca – zabezpieczenie miejsca wypadku drogowego                      
na trasie DK-92 przy wyjeździe z Kostrzyna na Poznań. Osoby 
poszkodowane zostały przetransportowane do szpitala.

14 marca – wypompowywanie wody z zalanej piwnicy budynku 
mieszkalnego w Kostrzynie, przyczyną było pęknięcie rury 
wodociągu.

16 marca – gaszenie palących się budynków gospodarczych 
w Swarzędzu.

16 marca – usuwanie wiatrołomów z drogi Brzeźno-Siedleczek.
18 marca – gaszenie palących się traw na poboczu trasy DK-92 

w Brzeźnie.

21 marca – wspólne z PSP JRG3 Antoninek ćwiczenia pozo-
rowanej akcji ratunkowej w pałacu w Gułtowach. Ćwiczenia 
miały na celu zgranie się jednostek OSP i PSP w niesieniu 
skutecznej pomocy potrzebującym na wypadek prawdziwej 
akcji ratowniczej.

22 marca – gaszenie palących się traw i krzaków w Kostrzynie.

26 marca – w Poznaniu odbył się fi nał I Wielkopolskiej Olim-
piady Wiedzy o Bezpieczeństwie „Moja okolica-bezpieczna         
i przyjazna”. Z 703 uczestników do ostatniego etapu zakwali-
fi kowało się 20 uczniów ze szkół średnich z całego wojewódz-
twa. Zwyciężczynią tegorocznej edycji została mieszkanka 
Kostrzyna Alicja Glinkowska, wygrywając tym samym indeks 
Wyższej Szkoły Bankowej na studia licencjackie na kierunku 
Bezpieczeństwo wewnętrzne. Alicja jest członkiem Młodzie-
 żowej Drużyny Pożarniczej przy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Kostrzynie. Przy współpracy ze strażakami oraz Urzędem 
Miejskim, w ramach projektu zorganizowała cykl szkoleń                     
z pierwszej pomocy przedmedycznej, których głównym punk-
tem była obsługa i zasada działania Defi brylatora Zewnętrzne-
go AED. Gratulujemy naszej druhnie!

26 marca – gaszenie pożaru sadzy w przewodzie kominowym 
budynku mieszkalnego w Czerlejnie.

30 marca – zabezpieczenie miejsca wypadku drogowego                           
na trasie S-5 w kierunku Gniezna oraz udzielenie pierwszej 
pomocy osobie poszkodowanej, która została potem zabrana 
do szpitala przez Zespół Ratownictwa Medycznego. Auto 
osobowe uderzyło w barierę.

Ryszard Kubiak
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ZWIĄZEK HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ
Jednostki ZHR w Kostrzynie:
- Kostrzyński Zastęp Harcerek „Wichry” – nowo powsta-

jąca jednostka harcerek w Kostrzynie. Od września tego roku 
planuje nabory i przekształcenie się w drużynę związkową                      
o nazwie I Kostrzyńska Drużyna Harcerek „Wichry”. Jednostkę 
prowadzi dh. samarytanka Oliwia Grabka, która na przestrzeni 
tego roku zamknie próbę na stopień wędrowniczki oraz stopień 
instruktorski – przewodniczki;

- 1 Kostrzyńska Drużyna Harcerzy „Gawra” im. Mjr. 
Władysława Raginisa – drużyna prowadzona przez przewod-
nika Filipa Żyminkowskiego, Harcerza Orlego do końca kwiet-
nia, który od niedawna został mianowany na Zastępcę Komen-
danta Wielkopolskiej Chorągwi Harcerzy; z drużyny wydziela 
się nowa jednostka, a „Gawrę” przejmuje ćwik Łukasz Traskow-
ski, który otrzyma w tym roku stopień Harcerza Orlego oraz 
Przewodnika. Aktualnie w stanie 25 osób, posiada 3 zastępy – 
Grizzly, Biruangi, Baribale;

- 1 próbna Kostrzyńska Drużyna Harcerzy „Riposta” – 
nazwę bierze od akcji prowadzonej przez AK na ziemi kostrzyń-
skiej. Powstanie w kwietniu przez wydzielenie połowy członków 
z 1KDH „Gawra”. Jednostkę będzie prowadzić ćwik Michał 
Traskowski, który w tym roku otrzyma stopień Harcerza Orlego 
oraz Przewodnika;

- 1 próbna Kostrzyńska Drużyna Wędrowników „Szczyt” 
– będzie to nowa jednostka prowadzona przez Harcerza Orlego 
Andrzeja Jędrzejewskiego. Drużyna Wędrowników charaktery-
zuje się starszymi członkami drużyny w wieku od 15 lat w górę. 
Swoją działalność rozpoczną na początku czerwca.
Kontakt:
pwd. Filip Żyminkowski, 785 109 511, fi lip.zyminkowski@zhr.pl
ćw. Łukasz Traskowski, 669 386 226, lukasz.traskowski@zhr.pl
ćw. Michał Traskowski, 781 051 574, michal.traskowski@zhr.pl
ćw. Andrzej Jędrzejewski, 695 417 225, andrzej.jedrzejewski@zhr.pl
sam. Oliwia Grabka, 781 673 465, grabka9904@gmail.com

WALKOWICZE NA RECORDOWEJ MANIECKIEJ I TRZECH 
PÓŁMARATONACH!

W ostatni weekend marca pięciu zawodników ze Stowarzy-
szenia Walka Kostrzyn wzięło udział w aż trzech biegach                        
na terenie całej Polski. W sobotę 24 marca odbył się 6. już bieg 
z cyklu CityTrail. Nad poznańską Rusałką po raz ostatni walkę 
stoczyli Jowita Kruczkowska i Marcin Otto. Po 5 kilometrach 

jako pierwsza metę w walkowych barwach przekroczyła Jowita 
(00:22:27), a już po chwili zameldował się na niej również Mar-
cin (00:23:28). Po podsumowaniu całego cyklu Jowita uplaso-
wała się na 19. miejscu wśród 286 pań, a Marcin na 253. miejscu 
wśród 489 panów.

W niedzielę 25 marca Walkowi biegacze postawili na dystan-
se półmaratońskie. Dwóch reprezentantów Walki stanęło                       
na starcie 13. PZU Półmaratonu Warszawskiego, aby o godzinie 
1000 rozpocząć bieg po ulicach Warszawy. Profesjonalna orga-
nizacja, wspaniała atmosfera i przyjazny profi l trasy pozwoliły 
uzyskać biegaczom wspaniałe czasy: Kamil Banaszkiewicz 
dotarł na metę usiągając 01:50:21, a Remigiuszowi Szymańskie-
mu pokonanie warszawskiego półmaratonu zajęło 02:19:02. 
Kamil uplasował się na 1891. miejscu w kategorii wiekowej, 
natomiast Remigiusz na 183. miejscu w kat. M60.

Godzinę po starcie półmaratonu w stolicy, na terenie Poznań-
skich Lasów wystartował VI Olszak Półmaraton. Trasa biegu 
prowadziła po trzech 7 kilometrowych pętlach o różnej na-

WALKA STARTUJE Z (ZA)DYSZKĄ!
Zapraszamy do wzięcia udziału   

w przygotowaniach do 6. Kurdeszo-
wej (Za)Dyszki, która odbędzie się  
w niedzielę 27 maja o godzinie 1400. 

Nasze treningi, prowadzone przez członków sekcji biegowej 
stowarzyszenia, odbywać się będą w każdy wtorek o godzinie 
1900, zaczynając od 10 kwietnia, a kończąc 22 maja. Uczestnicy 
treningów zostaną podzieleni na 2 grupy: grupę, która przebie-
gła wcześniej 10 km przynajmniej raz oraz tych, którzy do tej 
pory nie biegali. Naszym celem jest wzrost liczby mieszkańców 
naszej gminy na kostrzyńskim biegu. Osoby najczęściej biorące 

udział w treningach zostaną nagrodzone koszulką biegową, 
którą zaprezentujemy w kolejnym numerze.

Nie biegałeś wcześniej? Ten bieg może być również dla 
Ciebie, większość z nas biorąc udział w pierwszej (Za)Dyszce  
nie miała styczności z bieganiem; dla chcącego nic trudnego!

Terminy: 10.04 godz. 1900 – plac Kurdeszowy, 17.04 godz. 
1900 – plac Kurdeszowy, 24.04 godz. 1900 – plac Kurdeszowy, 
2.05 (środa) godz. 1900 – plac Kurdeszowy, 8.05 godz. 1900 – plac 
Kurdeszowy, 15.05 godz. 1900 – plac Kurdeszowy, 22.05 godz. 
1900 – plac Kurdeszowy.
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wierzchni. Na tej malowniczej, ale i bardzo wymagającej                     
trasie  Walkę Kostrzyn reprezentował Grzegorz Banaszak, który 
wbiegł na metę jako 39. zawodnik z czasem 01:52:35. Uzyska-
ny wynik pozwolił Grzegorzowi na zajęcie 8. miejsca w katego-
rii wiekowej. 

Wcześniej, bo w niedzielę 10 marca, zawodnicy Walki                
wystartowali w biegu zorganizowanym przez KB Maniack              
Poznań. Punktualnie o 1200 aż 8 reprezentantów kostrzyńskiego 
stowarzyszenia zaczęło walkę na dystansie 10 km. Trasa prze-
biegała po ulicach starego miasta oraz ścieżkach poznańskiej 

Malty. Po około 45 minutach od startu biegu, w atmosferze 
głośnego kibicowania i pięknej pogody, pierwsi zawodnicy                   
w barwach Walki zaczęli przekraczać linię mety: Jowita Krucz-
kowska (00:45:23), Mateusz Kapciak (00:45:31), Marcin Otto 
(00:48:17 – ŻYCIÓWKA), Kamil Banaszkiewicz (00:49:35), 
Mariusz Chłędowski (00:53:25), Marcin Galewski (00:53:44), 
Remigiusz Szymański (01:00:43), Arkadiusz Bilski (01:05:02). 
Na mecie czekały na biegaczy pakiety żywnościowe oraz                  
brązowy, okolicznościowy medal. 

Walka Kostrzyn

SEZON KOLARSKI ROZPOCZĘTY!
W sobotę 24 marca sekcja rowerowa Walki Kostrzyn wzięła 

udział w pierwszych zawodach w tym roku. Inauguracyjny start 
przypadł na pierwszy etap dobrze znanego cyklu Solid MTB, 
który odbył się w Krzywiniu. Na linii startu stawiło się blisko 
500 zawodników, którzy mieli do wyboru trzy dystanse: Mini 
(24 km), Mega (35 km), Giga (64 km). Wśród startujących zna-
lazło się siedmiu reprezentantów kostrzyńskiego klubu: Dariusz 
Adamski, Marcin Sobczak, Michał Wawer, Marcin Burchacki, 
Krzysztof Szumski, Szymon Pokorski oraz Arkadiusz Adamski. 
Michał i Szymon wraz z Krzysztofem zmierzyli się z dystansem 
Mini, natomiast reszta Walkowiczów wystartowała na dystansie 
Mega. Na pochwałę zasługuje osiągnięcie Marcina Burchackie-
go, który uplasował się na 37. pozycji w klasyfi kacji open i na 
9. miejscu w kategorii wiekowej.

Arkadiusz Adamski

REWELACYJNE WEJŚCIE W SEZON!
Nowy sezon Ligi Wielkopolskiej Walka Kostrzyn rozpoczę-

ła „z wysokiego C”, już w pierwszej minucie w słupek z rzutu 
wolnego trafi ł Szymon Walkowiak. Chwilę później ten sam 
zawodnik zdołał pokonać bramkarza po asyście Macieja Mar-
kiewicza. Kilka minut po pierwszej bramce swojego szczęścia 
próbował Marcin Otto, który bramkarza rywali próbował prze-
chytrzyć efektowną przewrotką, jednak ten nie dał się zaskoczyć. 
Kolejne bramki Walkowicze strzelali bardzo szybko, na 2:0 
podwyższył Markiewicz, a na 3:0 znów trafi ł Walkowiak. Na 
boisku zadebiutował także najmłodszy z zawodników kostrzyń-
skiego klubu, Jakub Bilski. „Bilas Junior” bramki nie zdobył, 
ale za to strzelali inni: hat-tricka skompletował Szymon Walko-
wiak, kolejną bramkę zdobył Maciej Markiewicz, do siatki ry-

wala trafi ł także inny debiutant w naszych barwach – Sebastian 
Balcerzak, a Walkowe strzelanie zakończyli Marcin Otto oraz 
Szymon Walkowiak, obaj po asyście Marcina Mrozka. Tym 
samym mecz zakończył się efektownym zwycięstwem Walki 
8:0! Efektowna gra kapitana zespołu poskutkowała nominacją 
do szóstki kolejki całej Ligi Wielkopolskiej (rozgrywki oprócz 
gminy Kleszczewo odbywają się także w Poznaniu, Kaliszu oraz 
Gnieźnie).
Walka Kostrzyn – Vikings Tulce 8:0 
Bramki: 4x Szymon Walkowiak, 2x Maciej Markiewicz, Marcin 

Otto, Sebastian Balcerzak
Siwek-Walkowiak, Otto (Nadolny), Czerniak (J. Bilski),                       

Jankowski (Mrozek), Markiewicz (Balcerzak).
Łukasz Szał

TENIS STOŁOWY
10 kwietnia 2018 roku w sali gimnastycznej Szkoły Podsta-

wowej nr 1 w Kostrzynie odbył się piąty turniej z cyklu Ligai 
Tenisa Stołowego. Organizatorami byli Klub Sportowy „Sokoły” 
oraz SP nr 1. Do rozgrywek przystąpiło 18 zawodników.
Wyniki:
Kategoria dziewcząt: I m. Małgorzata Majewska (SP nr 1 Ko-

strzyn), II m. Jagna Smolińska (SP nr 1 Kostrzyn).
Kategoria chłopców: I m. Jakub Braniewicz (SP nr 1 Kostrzyn), 

II m. Michał Gamalczyk (SP nr 1 Kostrzyn), III m. Aleksander 
Rakszawski (SP nr 1 Kostrzyn).

W klasyfi kacji końcowej Ligi Tenisa Stołowego w roku szkolnym 
2017/2018 czołowe miejsca wyglądają następująco:
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- Masz problem z komputerem, in-
ternetem, 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
- Sprzedam działki budowlane (media               
w drodze) położone na skraju miasta                  
z dogodną komunikacją, tel. 501 477 960
 Mgr pedagogiki z ponad 10-letnim                 
doświadczeniem udzieli korepetycji                  
z języka angielskiego oraz niemieckiego,                    
tel. 799 036 661

- Firma z Brzeźna zatrudni osoby                       
na stanowiska: stolarz-magazynier, kie-
rowca kat. C+E po kraju (plandeka lub                         
wywrotka) oraz panią do obsługi klien-
ta w hurtowni płyt i akcesoriów meblo-
wych, tel. 501 618 163
- Sprzedam schody roboczo-budowlane, 
solidne, długość 400 cm, szer. robocza 
86 cm, ilość stopni, cena 350 zł, tel. 666 
959 565
- Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
1367 m2, media w drodze, tel. 516                  
761 034
- Przyjmę pana do sprzątania terenu                 
zewnętrznego i odśnieżania, tel. 503                 
152 840

OGŁOSZENIA DROBNE

Dziewczęta: I m. Małgorzata Majewska (SP nr 1 Kostrzyn),                  
II m. Jagna Smolińska (SP nr 1 Kostrzyn), III m. Weronika 
Jęczmionka (SP nr 1 Kostrzyn).

Chłopcy: I m. Michał Gamalczyk (SP nr 1 Kostrzyn), II m. Jakub 
Braniewicz (SP nr 1 Kostrzyn), III m. Mikołaj Włodarz                          
(SP Czerlejno).

Ogółem w rozgrywkach udział wzięło 7 zawodniczek                             
i 28 zawodników. 

Podziękowania za pomoc w pracach sędziowskich i organi-
zacyjnych składam Renacie Lepczyk i Ewie Majewskiej oraz 
Dawidowi Górce.

Piotr Smoliński

KRONIKA SZACHOWA
10 marca 2018 roku w Gnieźnie odbył się V Ogólnopolski 

Turniej Szachowy Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Startująca 
w kategorii  juniorskiej Jagna Smolińska (UKS „Goniec”                    
Kostrzyn) zajęła XXVI miejsce wśród 148 zawodników.

18 marca 2018 roku w Poznaniu odbył się VI Turniej „Szachy 
w Szkole”. Marcel Przybylski startujący  w grupie do III klasy 
zajął X miejsce, natomiast Jagna Smolińska w grupie do VII 
klasy zajęła XI miejsce.

W dniach 27 stycznia oraz 24-25 marca 2018 roku w Stęszewie 
odbyły się rozgrywki IV Szachowej Ligi Juniorów – strefa cen-
tralna. Do rywalizacji przystąpiło 19 zespołów; Uczniowski Klub 
Sportowy „Goniec” Kostrzyn wystawił dwie drużyny. Zespół                 
w składzie: Jan Zastawa, Kamil Jęczmionka, Filip Łąkowski, 
Szymon Banaszak, Weronika Jęczmionka i Jagna Smolińska zajął 
VII miejsce. Natomiast drużyna w składzie: Mikołaj Włodarz, 
Patryk Sumera, Maksymilian Mrugalski, Jan Wierucki, Aleksan-
der Rakszawski, Nikola Janikowska i Daria Ignaszewska zajęła 
XVII miejsce. W klasyfi kacji indywidualnej Filip Łąkowski wy-
walczył złoty medal na trzeciej szachownicy, a Maksymilian 
Mrugalski wyrobił normę na IV kategorię szachową.

Piotr Smoliński

- Sprzedam działkę budowlaną o ład-
nym prostokątnym kształcie z dojazdem               
do posesji bezpośrednio z asfaltowej 
drogi. Ogromnym atutem tej działki jest 
oświetlenie drogi dojazdowej, wszystkie 
media, ogrodzenie działki oraz istniejący 
drzewostan. Tel. 721 016 495
- Sprzedam Fiata Punto 1,2, rocznik 
1997, 5 drzwi, cena 900 zł, tel. 601                 
862 850
- Sprzedam mieszkanie 62 m2, na par-
terze, Kostrzyn, ul. Wielkopolska,                             
3 pokoje, łazienka +WC lub zamienie             
na mniejsze 2 pokojowe do 40 m2, może 
być do remontu, tel. 607 749 451

IWNO, 4-6 MAJA 2018
ZAWODY KONNE W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY

rozgrywane pod patronatem Starosty Poznańskiego Jana Grabkowskiego:
46. BŁĘKITNA WSTĘGA WIELKOPOLSKI

10. MEMORIAŁ HENRYKA HELAKA
9. MISTRZOSTWA POWIATU POZNAŃSKIEGO W KATEGORII DZIECI I MŁODZIEŻY

ZAPRASZAMY!
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