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KOSTRZYŃSKIE AKTUALNOŚCI

SŁOWEM WSTĘPU
Wiosenne ulewy i wichury już za nami, gorące i duszne letnie dni jeszcze nie nadeszły, w kalendarzu sporo świąt i dni wolnych 

od pracy, a myśli powoli ulatują w stronę wakacyjnych wyjazdów i przygód. Aura idealna zarówno do aktywnego wypoczynku              
na rowerach czy spacerze, jak i do innego ulubionego sportu Polaków, czyli grillowania. Czego w tym krótkim opisie miesiąca 
maja brakuje? Oczywiście Kurdesza Kasztelańskiego!

Majówka już za nami, ale każdy, kto tam był potwierdzi, że było to godne wprowadzenie w tegoroczne imprezy plenerowe.             
A już za chwilę kolejny, tym razem jubileuszowy, Kurdesz! Temat ten stanowczo dominuje w numerze – znajdą Państwo nie tylko 
zaproszenie na to wydarzenie, szczegółowy plan koncertów i innych atrakcji oraz mapę trasy biegu 6. Kurdeszowej (Za)Dyszki, 
ale także krótką historię naszego kulturalnego święta i kilka uzupełnień programu, które zdradza nam dyrektor Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury Ewa Czajka. Poza tym tradycyjnie informacje z lokalnego świata sportu i kultury, wieści urzędowe i wiele, wiele 
więcej! Serdecznie zapraszam do lektury!

Natalia Majchrzak
redaktor naczelna

Wystawa trzeciomajowych 
druków patriotycznych

Na tydzień przed majowymi święta-
mi otwarta została w Bibliotece Publicz-
nej Miasta i Gminy Kostrzyn wystawa 

w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Nie-
podległości 1918-2018 pn. Trzeciomajowa jutrzenka na drukach 
patriotycznych, której obiekty pochodzą ze zbiorów Izby Mu-
zealnej Ziemi Kostrzyńskiej. Otwierając wystawę burmistrz 
Szymon Matysek zwrócił uwagę, jak cenne źródło o naszej     
historii zawierają zgromadzone dokumenty w postaci dawnych 
naklejek okiennych z symboliką narodową z lat 1911-1939. 
Eksponowane druki pokazane zostały też w zainstalowanych  
na Rynku przeszklonych gablotach. Urozmaiceniem wernisażu 
był występ kostrzyńskiego trębacza Witolda Bindulskiego, 
który zagrał melodię Witaj majowa jutrzenko i hejnał kostrzyń-
ski. Była to też okazja, by młody muzyk został nagrodzony                  
przez burmistrza dyplomem i pamiątkową statuetką za to,                      
że możemy codziennie o godz. 1200 słuchać tej melodii z wieży 
zegarowej w jego wykonaniu. Wystawa będzie czynna                              
do końca czerwca br.

Polska kokarda narodowa
O wiele starszym od chorągiewek czy proporczyków ukła-

dem polskiej bieli i czerwieni jest upinana z nich kokarda, 
której nazwa wywodzi się z języka francuskiego. Biało-czerow-
na kokarda narodowa sankcję ustawową otrzymała w powstaniu 
listopadowym decyzją Sejmu z 7 lutego 1831 roku. Odwoływa-
ła się ona do powstańczego herbu Królestwa Polskiego przed-
stawiającego na czerwonym polu białego orła. Noszono ją                      
w kolejnych powstaniach narodowych. Podczas Wiosny Ludów 

1848 roku przybrani w kokardy mieszkańcy Kostrzyna wznosi-
li okrzyki wolnościowe. W 1919 roku stały się one ofi cjalnym 
znakiem powstańczego wojska w Wielkopolsce.

Kokardę polską upina się bielą w środku. Kokarda narodowa 
to nie kotylion, który kojarzy się ze strojem karnawałowym                    
i wstążkami. Biało-czerowne kokardy to znak naszej tożsamości 
narodowej, stąd zawsze nosimy je na sercu.

Jeździecka majówka w Iwnie
W dniach 4-6 maja br. 

w trakcie Zawodów Jeź-
dzieckich na hipodromie              
w Iwnie organizowanych 
przez Ludowy Klub Jeź-
dziecki rozegrano 30 kon-
kursów z udziałem 160 
koni. Ładna pogoda spra-
wiła, że dopisała publicz-
ność, która podziwiała 
dzielnie walczących jeźdź-
ców i amazonki m.in.                     
o Puchar Marszałka Woje-
wództwa Wielkopolskiego, 
Puchar Starosty Poznań-
skiego, Puchar Burmistrza 
Gminy Kostrzyn oraz Puchar Drukarni Swarzędzkiej. Główny 
konkurs 46. Błękitnej Wstęgi Wielkopolski w skokach przez 
przeszkody i Memoriał Henryka Helaka wygrał Wojciech Dahl-
ke na koniu A Quite z klubu „Sokół” Damasławek. Wśród star-
tujących dostrzegliśmy też młode talenty jeździeckie z Kostrzy-
na oraz Iwna. Współorganizatorami tej udanej imprezy byli 
Stadnina Koni Iwno i Burmistrz Gminy Kostrzyn.

Poświęcenie figury Matki Bożej na Andrzejewie
Staraniem ks. proboszcza parafi i pw. Bł. Jolanty odnowiono 

i ponownie poświęcono fi gurę przydrożną Niepokalanego Po-
częcia Matki Boskiej u zbiegu ul. Andrzejewo i ul. Kórnickiej. 
Figurę odmalowano, a w dolnej części powiększono o półkulę, 
na której pod stopami Maryi widnieje zduszony wąż – symbol 
szatana. Całość została ogrodzona żelazną balustradą. Do tego 
dzieła przyczyniło się grono ofi arnych parafi an. Aktu poświęce-
nia dokonał w niedzielę 13 maja, w święto Matki Bożej Fatim-
skiej, ks. proboszcz Mateusz Napierała wspólnie z ks. kanonikiem 
Lechem Ludwiczakiem. Warto przypomnieć, że fi gurę tę ufun-
dował w 1925 roku dawny właściciel Andrzejewa Józef Wadyń-
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ski. Według legendy w jej pobliżu pochowano znalezioną                             
w żwirowisku w lasku Jadwiśka czaszkę ludzką, którą, aby spo-
częła w spokoju, poświęcono razem z miejscem jej znalezienia.

Dzień Zwycięstwa
Dzień 8 maja obchodzony jest na pamiątkę zakończenia                   

II wojny światowej w Europie. Z okazji Dnia Zwycięstwa dele-

gacja Związku Kombatantów i b. Więźniów Politycznych                
złożyła kwiaty pod pomnikiem pomordowanych w 1939 roku 
na Rynku w Kostrzynie oraz pod tablicą poległego 12 kwietnia 
1945 roku nad Holandią Józefa Prętkowskiego, polskiego lotni-
ka rodem z Kostrzyna. O godz.1800 w intencji zmarłych i żyjących 
kombatantów odprawiona została w farze msza święta.

WIADOMOŚCI GMINNE

BUDŻET OBYWATELSKI GMINY KOSTRZYN NA 2019 ROK
11 maja upłynął termin zgłaszania 
zadań do Budżetu Obywatelskiego 
Gminy Kostrzyn na 2019 rok. Tym 
samym rozpoczął się etap oceny 

formalnej i merytorycznej wniosków. Ostateczna lista zadań 
zakwalifikowanych do głosowania zostanie przedstawiona                      
do 8 czerwca.

Wszystkim osobom, które złożyły formularze zgłoszeniowe 
ze swoimi pomysłami dziękujemy za zaangażowanie i życzymy 
powodzenia.

Szczegóły na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego 
Gminy Kostrzyn: https://kostrzyn.budzet-obywatelski.org/

BEZPŁATNE CZIPOWANIE PSÓW
Burmistrz Gminy Kostrzyn zachęca wszystkich posiadaczy 

psów do bezpłatnego elektronicznego oznakowania swoich 
czworonogów. Czipowanie psów wykonywane jest w przez 
Lecznicę dla Zwierząt przy ul. Wrzesińskiej 3 w Kostrzynie                  
(tel. 61 817 83 62).

Właściciel, który chce zarejestrować psa, powinien posiadać 
przy sobie dokument tożsamości, aktualne świadectwo szcze-
pienia psa przeciw wściekliźnie lub książeczkę zdrowia psa                   
z odpowiednią adnotacją. Trwałe oznakowanie psa mikroczipem 
jest to wykonywanie zastrzyku podskórnego. Czip zawiera            
informacje m.in. o właścicielu, co w przypadku zaginięcia psa 
zwiększa jego szanse na powrót do domu.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 61 81 78 565 
wew. 11.

INFORMACJA
Uprzejmie informujemy, że Urząd Miejski w Kostrzynie jest 

obiektem monitorowanym.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W ZS NR 1 W SWARZĘDZU
27 kwietnia w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielko-

polskich w Swarzędzu odbyło się uroczyste zakończenie roku 
szkolnego klas czwartych. Wśród uczniów wyróżniona została 
uczennica, mieszkanka gminy Kostrzyn, Zuzanna Wachowiak, 
która uzyskała średnią ocen na poziomie 4,75. Podczas zakoń-
czenia roku szkolnego gminę Kostrzyn reprezentowała Sekretarz 
Barbara Jaskuła, która wręczyła Zuzannie dyplom i nagrodę oraz 
złożyła serdeczne gratulacje i wyrazy uznania dla wysokich 
osiągnięć.
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AKTUALNE INWESTYCJE NA TERENIE GMINY 
Zakończył  się remont ul. Nowotarskiego w Kostrzynie 
(wartość inwestycji to ponad 717 tysięcy złotych)

Hala sportowa na finiszu

Budowa parkingu prz y Urzędzie zbliża się do końca. 

Ruszył II etap budowy ul. Rolnej w Kostrzynie

Trwa budowa boiska wielofunkcyjnego w Czerlejnie

Modernizacja budynku świetlicy szkolnej i wiejskiej                   
w Siekierkach

Remont ul. Ułańskiej w Iwnie 
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Koniec prac związanych z termomodernizacją budynku KKS Lechia na Stadionie Miejskim (całkowity koszt inwestycji to 
610 489,41 zł z czego koszty kwalifikowane do dofinansowania z Unii Europejskiej wyniosą ok. 330 000 zł.)

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 na-

stąpią utrudnienia w ruchu drogowym. Na trasie biegu wyjazdy 
z posesji muszą zostać zabezpieczone przez Organizatora przy-
najmniej 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 go-
dziny 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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DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI AZBESTU
Do dnia 10 lipca 2018 roku do Urzędu 

Miejskiego w Ko strzynie można składać 
wnioski o udział w programie likwidacji 
wyrobów zawierających azbest.

Do wzięcia udziału w programie upraw-
nione są następujące podmioty, które posia-
dają nieruchomość na terenie gminy                       
Kostrzyn, na której znajdują się wyroby 
i materiały zawierające azbest: właściciele  
i użytkownicy wieczyści, nieprowadzący 
działalności gospodarczej; spółdzielnie              
i wspólnoty mieszkaniowe; jednostki orga-
nizacyjne zaliczane do sektora finansów 
publicznych; instytuty badawcze; stowarzy-
szenie ogrodowe lub działkowcy.

W przypadku niewykorzystania limitów 
dotacyjnych przez w/w podmioty uprawnio-
ne do wzięcia udziału w programie stają się 
także rolnicze spółdzielnie produkcyjne 
posiadające nieruchomość na terenie gminy 
Kostrzyn, na której znajdują się wyroby                   
i materiały zawierające azbest. 

Zainteresowane osoby powinny złożyć 
pisemny wniosek wg ustalonego wzoru                
na rok 2018 (do pobrania w tut. Urzędzie, 
pok. nr 28 lub ze stron internetowych  www.
kostrzyn.wlkp.pl, www.bip.powiat.poznan.
pl) do Urzędu Miejskiego w Kostrzynie,                   
ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn. 

Do wniosku należy dołączyć: dokument 
potwierdzający posiadanie tytułu prawnego 
do nieruchomości, na której znajdują się 
wyroby zawierające azbest (akt notarialny, 
odpis księgi wieczystej lub inne); zgodę 
właściciela/współwłaściciela (w zależności 
od indywidualnej sytuacji prawnej nierucho-
mości); pełnomocnictwo dla wnioskodawcy 
(w sytuacji działania przez pełnomocnika); 
wypełniony formularz informacji przedsta-
wianych przez wnioskodawcę w odniesieniu 
do pomocy de minimis (jeżeli wnioskodaw-
ca zakreślił „tak” w pkt 5 wniosku); wypeł-
nione oświadczenie o pomocy de minimis 
(jeżeli wnioskodawca zakreślił „tak” w pkt 
5 wniosku). 

Dofinansowanie wynosi 100% na: 
demontaż, zapakowanie, transport                     
i unieszkodliwienie; odbiór wyrobów 
zdemontowanych, zapakowanie, trans-
port i unieszkodliwienie.

Środki na realizację programu likwidacji 
wyrobów zawierających azbest pochodzą                
z WFOŚiGW, budżetu powiatu poznańskie-
go oraz gminy. Dotacja nie obejmuje kosz-
tów zakupu i montażu nowych pokryć da-
chowych i elewacji, a także kosztów zwią-
zanych z zabezpieczeniem konstrukcji dachu 
po demontażu wyrobów zawierających 
azbest. Nie ma też możliwości „przeniesie-
nia” uzyskanych pieniędzy na przyszły rok, 

tzn. przyznana dotacja musi być wyko-
rzystana i rozliczona do dnia 31 grudnia 
2018 roku. 

Prace związane z usuwaniem wyro-
bów zawierających azbest wykonanie 
zostaną przez wykonawcę wybranego 
w drodze przetargu.

Dotacje przyznawane będą aż do 
wykorzystania puli pieniędzy przypa-
dających na naszą gminę. W związku 
z tym o przyznaniu dofi nansowania 
decyduje kolejność złożonych do tut. 
Urzędu wniosków, które będą sukce-
sywnie przekazywane do Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu.

Jednocześnie przypominamy, że                 
z chwilą złożenia wniosku (dot. demon-
tażu) wnioskodawca jest zobowiązany 

do dokonania w Starostwie Powiato-
wym w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 
60-509 Poznań zgłoszenia zamiaru 
wykonania robót budowlanych przynaj-
mniej na 30 dni przed planowanym 
terminem ich rozpoczęcia lub uzyskania 
na nie pozwolenia na budowę (wzory 
wniosków dostępne są w Starostwie 
Powiatowym w Poznaniu  oraz                             
pod adresem http://www.bip.powiat.
poznan.pl).

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

Informacji na temat dofi nansowania 
udziela: Hanna Karaś – st. d/s Ochrony 
Środowiska, pok. 28, tel.: (61) 8178 565 
wew. 11.
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POCHÓD Z OKAZJI ŚWIĘTA FLAGI
27 kwietnia w Kostrzynie odbył się pochód dzieci z okazji 

Święta Flagi. Brały w nim udział dzieci ze szkół podstawowych 
oraz przedszkoli wraz z nauczycielami. Kolumna podążała ulica-
mi: Piasta, Szymańskiego, Średzką, Pozna ńską i Dworcową.                  
Po drodze delegacje złożyły kwiaty pod Krzyżem Misyjnym przy 
kostrzyńskiej farze, pod tablicą upamiętniającą kamienicę, w któ-
rej znajdowało się niegdyś Biuro Werbunkowe oraz odwach  
powstańczy ochotników z Kostrzyna, a także pod Pomnikiem 
Pomordowanych na Rynku. Pochód zatrzymał się też przy Ratu-
szu, gdzie burmistrz Szymon Matysek, wiceburmistrz Waldemar 
Biskupski oraz pracownicy Urzędu Miejskiego wręczali dzieciom 
okolicznościowe zakładki do książek. O godzinie 1200 nad gło-
wami uczestników rozbrzmiał kostrzyński hejnał.
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FLAGI DLA DZIECI OD WŁADZ SAMORZĄDOWYCH

Z okazji Święta Flagi Burmistrz Gminy Kostrzyn Szymon Matysek, Wiceburmistrz Waldemar Biskupski oraz Kierownik Wy-
działu Oświaty, Promocji i Sportu Paulina Bankiewicz odwiedzili wszystkie przedszkola na terenie gminy Kostrzyn i wręczyli 
dzieciom biało-czerwone chorągiewki.

Z OBRAD RADY
XLIV sesja Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn odbyła się dnia 26 kwietnia 2018 roku, radni podjęli uchwały w sprawie:

- zmian w budżecie gminy Kostrzyn na rok 2018 – zwiększono 
dochody budżetu o kwotę 2 109 616,68 zł, do kwoty 80 814 
601,68 zł oraz zwiększono wydatki budżetu o kwotę 2 120 726,10 
zł do kwoty 96 025 711,10 zł, wydatki bieżące zwiększono                    
o kwotę 638 226,10 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwo-
tę 1 482 500 zł na: zwrot części podatku akcyzowego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez 
producentów rolnych – 569 441,68 zł, dofi nansowanie projektu 
polsko-niemieckiego dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kostrzy-
nie – 2 275 zł, Lokalna Grupa Działania Trakt Piastów, realizacja 
projektów – 7 400 zł, wpłaty na fundusz celowy dla Komendy 
Wojewódzkiej Policji na dofi nansowanie planowanej inwestycji 
związanej z zakupem samochodu typu SUV w wersji oznako-
wanej dla Komisariatu Policji w Kostrzynie – 42 500 zł, organi-
zowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 
– 6 000 zł, realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty 
Dużej Rodziny – 330 zł, przebudowa dróg dojazdowych                         
do gruntów rolnych, droga Sokolniki Klonowskie, ul. Brzozowa 
w Kostrzynie – 960 000 zł, modernizacja ul. Ułańskiej w Iwnie 
zwiększono środki ze Starostwa Powiatowego w kwocie 500 
000 zł, natomiast umniejszono środki własne o kwotę 500 000 
zł, zakup parkomatu wraz z urządzeniem sterującym – parking 
ul. Dworcowa – 120 000 zł, modernizacja elewacji budynku 
Przedszkola Miejskiego w Kostrzynie – 130 000 zł, zakup toa-
lety miejskiej – 60 000 zł, przebudowa wraz z rozbudową wejścia 
do budynku Biblioteki Publicznej w Kostrzynie – 155 000 zł, 
„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użytecz-
ności publicznej na Stadionie Miejskim w Kostrzynie, ul. Spor-
towa 12” – 15 000 zł;

- 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;

- utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze gminy 
Kostrzyn, ustalenia ich numerów, granic orz siedzib obwodo-
wych komisji wyborczych. Na wniosek Burmistrza Gminy 
Kostrzyn dokonano podziału gminy Kostrzyn na 11 stałych 
obwodów głosowania. W proponowanym podziale gminy na 
stałe obwody głosowania w najmniejszym obwodzie                              
(Nr 3 Brzeźno) liczba mieszkańców wynosi 925, natomiast                 
w największym obwodzie (Nr 8 Urząd) 2711 mieszkańców. 
Dokonano niewielkich zmian w granicach obwodów głosowa-

nia (w porównaniu do dotychczas obowiązującej uchwały)                 
tj: w obwodzie Nr 7 w opisie granic dodano ul. Malinową, 
obwodzie Nr 10 w opisie granic dodano ul. Parkową, w obwo-
dzie Nr 11 w opisie granic dodano ul. Św. Walentego i Zacisze. 
Siedziby obwodowych komisji wyborczych nie ulegają zmianie 
w porównaniu do dotychczasowego podziału. Natomiast,                     
w związku z reformą oświaty placówki oświatowe, w których 
mieszczą się siedziby obwodowych komisji wyborczych, 
otrzymały nowe nazwy,

- określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu                    
i w szkołach prowadzonych przez gminę Kostrzyn. Zmiana 
Karty Nauczyciela wprowadzona ustawą z dnia 27 październi-
ka 2017 roku o fi nansowaniu zadań oświatowych wprowadzi-
ła m.in. zmiany polegające na określeniu górnej granicy tygo-
dniowego wymiaru godzin (pensum) dla nauczycieli zatrud-
nionych na stanowiskach: pedagog, psycholog, logopeda, te-
rapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy i ustaliła, że wymiar 
ten nie może przekroczyć 22 godzin tygodniowo. Natomiast 
zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawą – Karta Nauczyciela, organ pro-
wadzący określa: tygodniowy obowiązkowy wymiaru godzin 
zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 
ustawy, tj. pedagogów, logopedów, zasady udzielania i rozmiar 
obniżek zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów, zatrudnionych 
w szkołach prowadzonych przez gminę Kostrzyn. Obecna 
uchwała dostosowuje zapisy do nowych uregulowań ustawy 
Karta Nauczyciela. Treść uchwały została zaopiniowana pozy-
tywnie przez związki zawodowe;

- zmiany uchwały Nr XXV/197/2016 z dnia 27 października 
2016 roku dotyczącej przejęcia od Powiatu Poznańskiego     
zadania publicznego w zakresie wykonania kompleksowej 
pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. 
„Budowa układu drogowego w rejonie ulic Grunwaldzkiej, 
Średzkiej i Powstańców Wielkopolskich w Kostrzynie (drogi 
powiatowe w granicach miasta) wraz z tunelem pod torowi-
skiem linii kolejowej E20 relacji Poznań-Warszawa” w ciągu 
drogi powiatowej nr 2411P i 2441P, § 1 otrzymał brzmienie: 
„Wyraża się zgodę na przejęcie przez Gminę Kostrzyn                           
od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego dotyczącego 
zarządzania drogą powiatową nr 2411P i 2441P w m. Kostrzyn, 
w zakresie wykonania dokumentacji projektowej oraz realiza-
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cji zadania pn. „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” na czas określony, do dnia 31 grudnia 2021 r.”,                
§ 2 ust. 2 otrzymał brzmienie: „Zadanie, o którym mowa w ust 
1, fi nansowane będzie ze środków Powiatu Poznańskiego                   
w kwotach: 10 000 zł w roku 2016 w zakresie wykonania do-
kumentacji projektowej, w kwocie stanowiącej 43% kosztów 
realizacji układu drogowego na drogach powiatowych, lecz nie 
więcej niż 6 000 000 zł, w tym: 43%, lecz nie więcej niż 2 000 
000,00 zł kosztów poniesionych w roku 2019, 43% lecz nie 
więcej niż 2 000 000,00 zł kosztów poniesionych w roku 2020, 
43% lecz nie więcej niż 2 000 000,00 zł kosztów poniesionych 
w roku 2021, a w pozostałym zakresie zadanie fi nansowane 
będzie ze środków własnych gminy Kostrzyn”;

- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu                      
w formie dotacji celowej na opracowanie dokumentacji pro-
jektowej dla zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania dróg 
powiatowych nr 2429P i 2439P w miejscowości Siekierki 

Wielkie (ulice Tulecka, Kórnicka, Kostrzyńska), będące zada-
niem własnym powiatu, w kwocie 40 000 zł, stanowiącej 50% 
kosztów realizacji zadania, kwota, ta zostanie przekazana zo-
stanie w roku 2019, szczegółowe zasady udzielenia pomocy 
fi nansowej określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy 
Gminą Kostrzyn a Powiatem Poznańskim. O przebudowę 
przedmiotowego skrzyżowania Burmistrz Gminy Kostrzyn 
zwracał się do władz powiatu kilkukrotnie. Realizacja zadania 
przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego;

- przeprowadzenia na terenie gminy Kostrzyn konsultacji spo-
łecznych w sprawie koncepcji zagospodarowania parku przy 
ul. Kuśnierskiej i Rzemieślniczej w Kostrzynie. Postanowiono 
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami 
gminy Kostrzyn w sprawie koncepcji zagospodarowania parku 
przy ul. Kuśnierskiej i Rzemieślniczej w Kostrzynie na działce 
nr ewidencyjny 695/. Konsultacje będą obejmować teren całej 
gminy Kostrzyn. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach 
będą osoby fi zyczne zamieszkujące na terenie gminy Kostrzyn, 
które ukończyły 18 lat.

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

UCZCILIŚMY ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

 SŁUCHACZE KUKW W HOLANDII

Tegoroczne obchody najstarszego święta narodowego 3 Maja 
poprzedziły akademie urządzane przez szkoły w naszej gminie.
Na tę w Szkole Podstawowej nr 1 w Kostrzynie zaproszono 
nasze władze samorządowe, kombatantów i przyjaciół szkoły. 
Natomiast główne uroczystości rozpoczęła msza święta                                
w kościele farnym w intencji Ojczyzny, odprawiona przez                      
ks. proboszcza Krzysztofa Kaczmarka z udziałem pocztów 
sztandarowych, władz samorządowych i licznych wiernych. 
Połączona ona była ze świętem Matki Bożej Królowej Polski.  
Z kościoła przeszedł pochód na czele z orkiestrą na Rynek, gdzie 
przed pomnikiem walki i męczeństwa mieszkańców Kostrzyna 
i okolic odbyła się manifestacja.

Po odśpiewaniu hymnu narodowego głos zabrał burmistrz 
Szymon Matysek. Podkreślając historyczną rolę, jaką spełniła 
Konstytucja 3 maja zwana Ustawą Zasadniczą, wskazał na oby-

watelski obowiązek szanowania i przestrzegania prawa zgodnie 
z obecnie istniejącą Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej 
uchwaloną w 1997 roku. Następnie u stóp pomnika zostały 
złożone wiązanki biało-czerwonych kwiatów od burmistrza                    
i jego zastępcy, radnych gminy Kostrzyn, kombatantów, Sybi-
raków, delegacji Uniwersytetu Każdego Wieku, PSL, OSP, 
rolników, rzemiosła i młodzieży szkolnej. Hołd oddały przed 
pomnikiem poczty sztandarowe na czele ze sztandarem Kostrzy-
na. Część ofi cjalną zakończono wspólnym odśpiewaniem Roty.

W części artystycznej wysłuchaliśmy koncertu pieśni patrio-
tycznych w wykonaniu orkiestry pod dyrekcją Witolda Bindul-
skiego oraz obejrzeliśmy staropolski taniec polonez w wykona-
niu zespołu pieśni i tańca „Siekieracy”.

Godnie prezentowało się nasze miasto przybrane w biało-
-czerwone fl agi, dzięki którym czujemy się narodową wspólnotą.

Grupa słuchaczy i sympatyków Kostrzyńskiego Uniwersy-
tetu Każdego Wieku wybrała się na czterodniową wycieczkę 
do Holandii i Belgii. Naszym docelowym miejscem były pola 
kwitnących tulipanów, ale nie tylko…

Pierwszym miejscem, które zobaczyliśmy było 
Celle – jedno z najpiękniejszych miast niemieckich 
z pięknie zachowanym średniowiecznym układem 
ulic, domami szachulcowymi, zamkiem i dostojnym 
kościołem mariackim z XIV wieku. Kolejnym etapem 
był Amsterdam, gdzie odwiedziliśmy szlifi ernię dia-
mentów (Amsterdam, obok Antwerpii, ma największy 
rynek obrotu tymi najszlachetniejszymi kamieniami), 
Rijks Muzeum, gdzie mogliśmy obejrzeć dzieła 
najbardziej znanych malarzy europejskich. Pospace-
rowaliśmy śródmieściem Amsterdamu z Placem Dam 
– głównym placem miasta i placem Mennicy. Byli-
śmy na targu kwiatowym. Zobaczyliśmy wieczorny 
Amsterdam ze sławną dzielnicą czerwonych latarni. 
Byliśmy także w belgijskiej Antwerpii, gdzie odwiedziliśmy 
dom Rubensa, widzieliśmy potężną katedrę z trzema najbardziej 
znanymi obrazami tego artysty, mianowicie Podniesienie Krzyża, 

Zdjęcie z Krzyża i Wniebowzięcie NMP, majestatyczny ratusz, 
domy cechowe i fontannę Brabo. Następnie udaliśmy się do 
Brugii – urokliwej „Flamandzkiej Wenecji”, której zabytkowe 

centrum znajduje się na liście UNESCO. Spacer po 
starym mieście, malownicze kanały, plac Markt, 
ratusz, plac Burg z Bazyliką Świętej Krwi – to było 
nam za mało, aby nacieszyć się tym miastem.

Kolejny dzień to uczta dla oczu i ducha, a więc 
Keukenhof – największy na świecie ogród wiosen-
ny czynny tylko 2 miesiące w roku, t.j. w okresie 
kwitnięcia tulipanów. Widok 7 milionów narcyzów, 
żonkili, szafi rków, a przede wszystkim tulipanów                             
w najróżniejszych kolorach i odmianach, w różnych 
kompozycjach tematycznych pozostawia niesamo-
wite wrażenie. W Keukenhof można spotkać tysiące 
ludzi z całego świata, łącznie z Eskimosami. Ostatnim 
punktem wycieczki buł Kinderdijk – słynny skansen 
19 zabytkowych, wpisanych na listę UNESCO wia-

traków. To pełen wrażeń i doznań wyjazd – tak go podsumowali 
uczestnicy wycieczki.

Elżbieta Mielcarek
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Z TEKI REGIONALISTY - Kazimierz Matysek o historii 

Coraz silniejsza potrzeba wspólnego 
udziału w masowych imprezach kultu-

ralnych rozwinęła się w miastach i miasteczkach naszego kraju 
w latach 70. XX wieku. Wzorem gdańskiego Jarmarku Domini-
kańskiego i poznańskiego Jarmarku Świętojańskiego także 
mniejsze ośrodki zaczęły organizować własne święta regionalne 
nawiązujące do lokalnych tradycji. Jednym z pierwszych miast 
w Wielkopolsce, gdzie takie święto zorganizowano, był Ko-
strzyn. Zaczęło się w 1976 roku od obchodów jubileuszu 725-le-
cia lokacji naszego miasta. Z tej okazji na Rynku 
zorganizowano festyn pod patronatem „Expressu 
Poznańskiego”. Główną atrakcją tamtego święta był 
występ cygańskiego zespołu pieśni i tańca „Roma”. 
Wtedy zrodziła się idea organizowania corocznego 
święta regionalnego w Kostrzynie, która po długich 
przygotowaniach została zorganizowana dwa lata 
później. 

Nazwa kurdesz (z tur. kardasz – przyjaciel biesia-
dy, kompan) wywodzi się od tytułu staropolskiej 
piosenki biesiadnej, a kasztelański nawiązuje do 
chlubnej przeszłości Kostrzyna, który był niegdyś 
siedzibą kasztelanii.

W dniach 27-29 maja 1978 roku po raz pierwszy z dużym 
rozmachem zorganizowano kostrzyńskie święto regionalne pod 
nazwą Kurdesz Kasztelański. Pomysłodawcami tej imprezy byli 
dyrektor M-GOK Kazimierz Matysek, zastępca dyrektora Wy-
działu Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Tadeusz 
Janusz oraz poznański satyryk Lech Konopiński. Idea święta 
regionalnego znalazła poparcie wśród miejscowych władz,                  
na czele z naczelnikiem Konradem Nowakowskim, a także wśród 
kostrzyńskiego rzemiosła i młodzieży szkolnej. Trzydniowe 
święto otwierał korowód przebierańców z udziałem dzieci, 
młodzieży, rzemieślników i orkiestry „Parada”. W trakcie inau-
guracji kasztelan grodu Konrad przekazywał klucze miasta                      
na ręce przedstawicieli młodzieży, a artysta operowy Andrzej 

Kizewetter wykonywał śpiewkę o Kostrzynie Kurdesz, kurdesz 
nad kurdeszami do słów Lecha Konopińskiego. Wieczorem od-
było się ognisko harcerskie i spotkanie z przedstawicielami statku 

„Generał Prądzyński” wśród których był kapitan żeglugi wielkiej 
Wiktor Czapp. Kapitalnym pomysłem okazał się zjazd rodzin                   
z całego kraju noszących nazwisko Kostrzyński. Na apel opubli-
kowany w prasie krajowej odpowiedziało 150 rodzin (w tym                       
1 z Chicago), a na miejscu zameldowali się przedstawiciele                     
50 rodzin. Największym wydarzeniem święta była poniedziałko-
wa Biesiada Humorystów, nosząca imię Augusta Wilkońskiego, 
twórcy polskiej humoreski obyczajowej, związanego z pobliskimi 
Siekierkami. W Biesiadzie udział wzięli reprezentanci poznańskiej 

satyry, a wśród nich Lech Konopiński, Włodzimierz 
Scisłowski, Marian Pogasz (Stary Marych), Andrzej 
Kizewetter, karykaturzyści Henryk Derwich i Stanisław 
Mrowiński oraz prowadzący Romuald Grząślewicz. 
Imprezie towarzyszył plener malarski w Gułtowach                      
i zawody jeździeckie w Iwnie, podczas których 10-letnia 
Magdalena nadała młodemu koniowi imię „Kurdesz”. 
Zarówno w czasie pierwszego Kurdeszu, jak i w latach 
następnych na scenie popisywały się działające w naszym 
mieście i gminie zespoły muzyczno-wokalne, zespoły 
tańca współczesnego, zespoły folklorystyczne: „Wierz-
biny” z Iwna oraz „Siekieracy”, dzieci szkolne. Były 

również spotkania z pisarzami.
Kolejny Kurdesz Kasztelański odbył się między 12 a 14 maja 

1979 roku. Największym wydarzeniem tego święta, oprócz 
jarmarku i występów artystycznych, była polsko-belgijska wy-
stawa fi latelistyczna. W Biesiadzie Humorystów wraz ze znany-
mi sprzed roku twórcami poznańskimi wystąpił satyryk Janusz 
Przybysz oraz piosenkarki Wanda Jakubowska i Anna Kareńska. 

Trzecia edycja święta regionalnego miała miejsce w dniach 
9-12 maja 1980 roku. W trakcie inauguracji rzemiosło kostrzyń-
skie przekazało miastu nowo pobudowaną Bramę Cechową               
na znak tego, że Kostrzyn przez wieki rzemiosłem stał. W nie-
dzielę odbył się w „Kostrzyniance” niezwykle zabawny turniej 
rodzin „Kostrzyńscy kontra kostrzyniacy”, a w poniedziałkowe 
popołudnie miały miejsce dwie edycje Biesiady Humorystów. 
Wzięli w niej udział m.in. mistrzowie humoru: Stanisław Tym, 
Krzysztof Kowalewski, Andrzej Waligórski, kabaret „60”, Jacek 
Flur i Alina Zwolska, która napisała z tej okazji zabawną tyradę, 
wymieniając kolejnych biesiadników:

W Kostrzynie humor przedni, zaiste szampański,
gdy kończy się Biesiadą  – Kurdesz Kasztelański!
Sala huczy ze śmiechu – gwałtu, co się dzieje?
To Konopiński kreśli dalsze Kostry dzieje!
Lud wije się po prostu, za boki się trzyma,
słuchając pysznych żartów „podczaszego” – Tyma
i wszyscy do swawoli są społem gotowi,
gdy karmi ich dowcipem – Jacek Fedorowicz.
Nic od kolki śmiechowej powstrzymać nie zdoła,
gdy muchę naśladuje przezabawny Gołas!

Kolejne tuzy polskiej satyry wystąpiły podczas Biesiady 
Humorystów w 1981 roku: Andrzej Zaorski, Marcin Wolski, 
Marian Opania, Maciej Zembaty, Krzysztof Jaroszyński, a także 
Jerzy Woy-Wojciechowski, który napisał tekst i muzykę piosen-
ki Wiwat Kostrzyn, której refren: Hej, hej Kostrzynie wiwat, 

KURDESZ KASZTELAŃSKI
OD 40 LAT BAWI KOSTRZYNIAKÓW I SŁAWI KOSTRZYN

W górę puchary, nalejcie nam wina
pora wznieść toast za zdrowie Kostrzyna.
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wiwat, Niech tu króluje humor i żart! śpiewała publiczność                 
na zakończenie kolejnych Biesiad Humorystów, w wypełnionej 
zawsze po brzegi sali „Kostrzynianka”. Sobotnie imprezy koń-
czyły się zwykle zabawą taneczną na Rynku przy dobrej muzy-
ce, a niedzielne – pokazem ogni sztucznych.

W stanie wojennym cały świat kultury solidarnie bojkotował 
wszystkie imprezy, dlatego również w Kostrzynie w 1982 roku 
Kurdesz się nie odbył.

W programie Kurdesza w 1983 roku w koncercie plenero-
wym na Rynku wystąpili m.in. satyrycy z Poznania, Wrocławia 
i Warszawy, a wśród nich kabaret „Elita” z Janem Kaczmarkiem, 
który bawił publiczność również w czasie kolejnej Biesiady 
Humorystów. Będąc w Kostrzynie Jan Kaczmarek odwiedził 
rodzinę w Drzązgowie i kapliczkę w Janowie, która upamiętnia 
poległych żołnierzy AK, m.in. jego wujka Franciszka Kaczmar-
ka. Na scenie wystąpiła też Wiesława Orlewicz, która wykona-
ła Piosenkę kostrzyńską do słów Włodzimierza Scisłowskiego. 

W kolejnych latach trzydniowe święto Kurdesz Kasztelański 
wypełniały występy zespołów artystycznych z Kostrzyna                          
i Wielkopolski, odbywały się okolicznościowe wystawy, symul-
tany szachowe, popisywały się teatry uliczne, a  niedzielny pro-

gram kończył zwykle koncert grupy „mocnego uderzenia” jak np. 
Małgorzaty Ostrowskiej z grupą Lombard (1989) czy zespołu 
rock&roll’owego „Żuki”(1989) lub zespołu „Trubadurzy”. Naj-
większym powodzeniem  w latach 1978-2006 cieszyły się jednak 
kolejne Biesiady, podczas których na kostrzyńskiej scenie prze-
winęła się cała czołówka polskich kabaretów „Klika”, „Ocipiec”, 
„Długi”, „Kapota”, „Różowe świnki”, „Super Trio”, „Pod 
spodem”, „Genowefa Pigwa”, „Pod Egidą”, „Rak”, „Syn i spółka”, 
„Mechaniczna pyra”, „Grupa Rafała Kmity”, „Koń polski”, „Afe-
ra” a także znani i lubiani artyści jak Stanisław Tym (pięciokrot-
nie), Jerzy Dobrowolski, Wiesław Michnikowski, Jan Kobuszew-
ski, Wojciech Młynarski, Tadeusz Drozda, Jan Pietrzak, Krystyna 
Sienkiewicz, Krzysztof Daukszewicz, Rudi Schubert, Andrzej 
Rosiewicz, Alosza Awdiejew, Krzysztof Piasecki, Janusz Rewiń-
ski i inni. Na scenie na Rynku prezentowali się piosenkarze tacy 
jak Zbigniew Wodecki, Andrzej Cierniewski, Zbigniew Bączkow-
ski, Eleni, Marta Smug, Kaja Paschalska, Norbi. Artyści „Elity” 
określali publiczność kostrzyńską jako wspaniałą widownię.

W 1997 roku korowód przebierańców po raz pierwszy po-
prowadził konno rycerz Kostro, w którego postać wcielił się 
Zenon Roszak – późniejszy fundator symbolicznych kluczy 
miasta. Podczas imprez Kurdesza promowały się kostrzyńskie 
zespoły muzyczno-instrumentalne, wokalne oraz tańca współ-
czesnego, a także zdolni konferansjerzy: Mirosława Koczorow-
ska, Jakub Czubak, a od 2007 roku Robert Krukowski.

W 2000 roku gościliśmy na kostrzyńskim Rynku zespoły               
z bratniego miasta Kostrzyna nad Odrą: grupę taneczną „Rol-
denz” i chór „Viva la musica”. W rewanżu zespoły Miejsko-
-Gminnego Ośrodka Kultury wystąpiły nad Odrą.

Wielokrotnie prowadzone były przez Jacka Hałasika, Zofi ę 
Dragan i innych konkursy popularyzujące gwarę wielkopolską. 
Przez wiele lat powodzeniem cieszyły się też imprezy towarzy-
szące, takie jak biegi uliczne młodzieży szkolnej, zawody spor-
towe i pokazy psów na Stadionie Miejskim. 

W 2003 roku Kurdesz Kasztelański połączony był z festynem 
„Dzień dobry Wielkopolsko”, urządzanym przez marszałka 
województwa wielkopolskiego, z udziałem m.in. Krystyny Gi-
żowskiej. Na ulicy Kościuszki prezentowały swój dorobek 
wszystkie szkoły z gminy Kostrzyn.

W 2005 roku z okazji 30-lecia kontaktów Kostrzyna z mia-
stem Oude Pekela w Holandii wystąpił na kostrzyńskim Rynku 
60-osobowy holenderski chór „Piraci” w oryginalnych strojach 
z epoki. 

Od 2008 roku imprezy kurdeszowe odbywają się na zmoder-
nizowanym przez Urząd Miasta i Gminy placu przy ul. Estkow-
skiego, który dysponuje nie tylko większą przestrzenią, ale                        
i nowymi możliwościami technicznymi do urządzenia sceny                  
i wesołego miasteczka, rozwinięcia stoisk handlowych i gastro-
nomicznych. Na nowej scenie – na zaproszenie dyrektor M-GOK 
Ewy Czajki – w ostatnich latach (2007-2017) występowały  m.in. 
znane kabarety „EWG”, „Moralnego Niepokoju”, zespół mu-
zyczny Enej, Video, tenor Jacek Wójcicki, odtwórcy głównych 
ról kultowego już serialu TVP „Ranczo”. Nie zbrakło również, 
ku uciesze młodzieży, gwiazd tak modnych w dzisiejszych                         
czasach programów telewizyjnych z gatunku reality show,                   
np. tancerzy TVN-owskiego „Tańca z gwiazdami” – Anny Gło-
gowskiej, Janka Klimenta i Stafano Terrazzino oraz Pauliny 
Biernat. Sporym sukcesem okazał się również występ poznań-
skiego rapera Mezo. Od 5 lat organizowany jest bieg uliczny 
„Kurdeszowa (Za)Dyszka”.

Kurdesz Kasztelański rozsławił Kostrzyn nie tylko na całą 
Wielkopolskę. Relacje z jego przebiegu publikowała prasa, radio 
i telewizja. Powstało wiele wierszy, piosenek i prac plastycznych 
o Kostrzynie. Poczta Polska wielokrotnie stosowała okoliczno-
ściowe stemple. W czasie święta wypromowana została niebie-
ska fl aga z herbem Kostrzyna i godłem Kurdesza. Miejsko-
-Gminny Ośrodek Kultury, któremu przez 40 lat władze miasta 
i gminy powierzały organizację święta regionalnego, zawsze 
mógł liczyć na pomoc i współpracę Ochotniczej Staży Pożarnej, 
Zakładu Komunalnego, miejscowych szkół, Klubu Sportowego 
„Lechia” oraz rzemieślników, przedsiębiorców i właścicieli 
sklepów z Kostrzyna i okolic. 

Dzięki Kurdeszowi Kasztelańskiemu udało się ożywić życie 
kulturalne w Kostrzynie, a tym samym przybliżyć dobra kultury 
tutejszemu społeczeństwu i przyczynić się do jego integracji – 
jest to wielka satysfakcja nie tylko dla władz samorządowych 
Kostrzyna, ale także dla miłośników regionu i kostrzyńskich 
animatorów kultury.

Wielka to dla mnie satysfakcja, że w ciągu tych jubileuszo-
wych 40 lat KOSTRZYŃSKIEGO ŚWIĘTA REGIONALNEGO 
miałem przyjemność przez pierwsze 28 lat organizować i popu-
laryzować święto wraz z moimi niezawodnymi współpracowni-
kami i serdecznymi przyjaciółmi ku chwale KOSTRZYNA i jego 
mieszkańców. Wdzięczny jestem wszystkim sponsorom i zawsze 
licznej kostrzyńskiej publiczności, dla której – jak mówi piosen-
ka – Kostrzyn jest „domem rodzinnym i dumą wszystkich nas”.

Kazimierz Matysek
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O KURDESZOWYCH ATRAKCJACH 
SŁÓW KILKA…

Za chwilę ruszają po raz czterdziesty obchody naszego świę-
ta regionalnego zwanego Kurdeszem Kasztelańskim. O szcze-
gółach tegorocznych obchodów rozmawiam z ich organizatorem, 
dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Ewą Czajką.

Robert Krukowski: Pani dyrektor, od kilku tygodni                
w mieście można zobaczyć plakaty reklamujące jubileuszowy 
Kurdesz Kasztelański. Wiadomo jednak, że na plakacie nie 
wszystko da się zamieścić ze względu na ograniczenia formy, 
a jak mawiają, czasami diabeł tkwi w szczegółach… Czy jest 
zatem coś, co warto by uszczegółowić odnośnie tegorocznego 
Kurdesza?

Ewa Czajka: Jak wiadomo tegoroczna impreza jest wyjątko-
wa, ponieważ jubileuszowa. Po raz czterdziesty Miasto i Gmina 
Kostrzyn będą bawić się na Kurdeszu Kasztelańskim. Mój po-
przednik i pomysłodawca imprezy Kazimierz Matysek organizo-
wał ją przez 28 lat, a ja mam tą przyjemność już po raz 12. Moż-
na powiedzieć „kawał historii” i wspomnień, dlatego też chcieli-
byśmy w tym roku oprócz występów artystycznych i wielu 
atrakcji towarzyszących powspominać i przypomnieć, a młodsze-
mu pokoleniu pokazać, jak wyglądały wcześniejsze Kurdesze 
Kasztelańskie – co przedstawimy pierwszego dnia KK, w tym 
roku wyjątkowo już w piątek. W koncercie wspomnień swoją 
wiedzę o Kurdeszu sprawdzać będą dwie drużyny: Urzędu Miasta, 
w której władze reprezentować będą burmistrzowie Szymon 
Matysek i Waldemar Biskupski, radni Przemysław Kubiak i Łukasz 
Szał oraz szefowa Wydziału Oświaty, Promocji i Sportu Paulina 

Bankiewicz oraz Mieszkańców Miasta i Gminy, reprezentowanych 
przez Beatę Jankowiak, Lidię Sobańską, Przemysław Dobrogoj-
skiego, Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Powstania Wielkopol-
skiego w Kostrzynie Jakuba Łabędzkiego oraz Michała Bzdęgę. 
Mamy nadzieję, że podczas tego wydarzenia nie tylko dostarczy-
my mieszkańcom dużą dawkę wspomnień, ale również konkur-
sowa formuła koncertu wyzwoli wśród publiczności wiele emocji, 
humoru i wspólnej zabawy. Nie chciałabym tutaj zdradzać wszyst-
kich szczegółów, ponieważ nasi zawodnicy wystawieni zostaną 
na prawdziwą próbę wiedzy i umiejętności, ale zachęcam wszyst-
kich do przybycia w piątek na plac przy ulicy Estkowskiego                        
i do obejrzenia tego koncertu, a, co najważniejsze, namawiam               
do dopingowania drużyn podczas ich zmagań. 

R.K.: Czym kierowała się Pani dobierając tegorocznych 
artystów mających uświetnić jubileusz?

E.Cz.: Ponieważ mówimy dziś o jubileuszowym Kurdeszu 
Kasztelańskim, chciałam, aby był on wyjątkowy. Celem było 
zbudowanie takiego programu, który zadowoli większość gustów 
i będzie szeroko promował naszą imprezę, gwarantując przy tym 
dobrą zabawę. Wiadomo, że o gustach się nie dyskutuje, a wybór 
nie jest łatwy i z każdym kolejnym rokiem jest trudniej, bo ci 
już byli, tamci z różnych powodów nie mogą przyjechać. Nie-
bagatelną rolę odgrywają też koszty związane z obecnymi wy-
mogami organizacji imprez, a jednak głównym kryterium pla-
nowania imprezy jest budżet, który dzięki przychylności władzy 
w tym roku pozwolił nam na godne świętowanie jubileuszu. 



17

Mam nadzieję, że program, który stworzyliśmy na tę okazję, 
spełni oczekiwania publiczności i przejdzie do historii jako 
jedna z kolejnych udanych imprez w naszej gminie.

R.K.: Na jakie pozaartystyczne atrakcje mogą liczyć 
mieszkańcy i goście przybywający w tych dniach do naszego 
miasta?

E.Cz.:Myślę że dużą niespodzianką będzie sobotnie przed-
południe od godz. 1000 do godz. 1400, kiedy to kolejną atrakcję 
tym razem na Kostrzyńskim Rynku przygotował Marek Branie-
wicz. Będzie to wystawa starych samochodów oraz miasteczko 
samochodowe, w którym bezpłatnie będzie można wykonać 
przegląd auta. Natomiast o 1400 spod Strażnicy OSP ruszy jak za 
dawnych lat barwny korowód przebierańców. Wezmą w nim 
udział dzieci, uczniowie kostrzyńskich i gminnych szkół i przed-
szkoli, zespoły działające w M-GOK-u, mieszkańcy miasta, 
orkiestra i wielu innych uczestników, o których już wiem,                       
że mocno przygotowują się do zaprezentowania się w nieco-
dziennych rolach. Nie zabraknie też legendarnego rycerza Kostro, 
w którego rolę wciela się od 25 lat Zenon Roszak. Zapraszamy 
również do wzięcia udziału w konkursie Alior Banku, w którym 
nagrodą jest, jak co roku, rower.

R.K.: Czy podczas któregoś z koncertów można spodzie-
wać się frekwencji podobnej do tej z koncertu zespołu Akcent 
i Zenka Martyniuka?

E.Cz.: Jak już mówiłam, większość artystów i zespołów 
zaproszonych w tym roku to gwiazdy, a nawet ikony swojego 
stylu. Dlatego liczymy na to, iż każda z nich zapewni dużą fre-
kwencję na naszym kurdeszowym placu, począwszy od Teresy 
Werner, przez Margaret, Norbiego, Agnieszkę Chylińską,                         
a kończąc na tych, którzy bawić będą swoich fanów w ostatnim 
dniu, czyli Shaun Baker oraz Piękni i Młodzi. My możemy 
tylko życzyć wszystkim miłej zabawy.

R.K.: Na koniec korci mnie jeszcze, żeby zaspokoić cie-
kawość wszystkich spostrzegawczych, którzy na plakatach 
dostrzegli błąd w zapisie jubileuszu. Te cztery rzymskie 
dziesiątki to zwyczajne niedopatrzenie, drukarski chochlik 
czy artystyczna prowokacja?

E.Cz: Rzeczywiście otrzymywaliśmy od mieszkańców 
pytania na ten temat, więc spieszę wyjaśnić, że był to zabieg 
zaplanowany albo, jak Pan nazwał, artystyczna prowokacja. 
Nie chcieliśmy, aby właściwa numeracja rzymska, czyli XL 
kojarzyła się z rozmiarem odzieży, a bardziej zależało nam na 
tym, żeby zaznaczyć cztery dziesięciolecia naszego lokalnego 
święta, które nad każda dziesiątką zostały dodatkowo wyróż-
nione.

R.K.: Dziękuję za rozmowę i życzmy sobie wszyscy nie-
zapomnianych wrażeń i artystycznych doznań.

SPOTKANIA DIABETYKÓW
10 kwietnia mieliśmy zaszczyt gościć Krzysztofa Łukom-

skiego z poznańskiej zielarni, człowieka z przeogromną wiedzą 
na temat ziół, ziołolecznictwa i medycyny naturalnej. Mieliśmy 
dużo pytań, otrzymaliśmy wiele odpowiedzi, a jest przecież 
jeszcze więcej tych, które chcieliśmy zadać – mamy nadzieję, 
że uda się przy następnym, obiecanym spotkaniu. Za wiedzę, 
którą już uzyskaliśmy, serdecznie dziękujemy.

8 maja mieliśmy okazję skorzystać z przeogromnej praktycz-
nej wiedzy pielęgniarki diabetologicznej Elżbiety Mikuły, pra-
cującej na stałe w Poradni Diabetologicznej w Poznaniu przy 
ulicy Słowackiego. Ponadto gościliśmy przedstawicielkę fi rmy 
Bayer Elżbietę Piłat, która przedstawiła nam nowy, świecący 
kolorami glukometr Contour plus ONE. Tematem spotkania była 
edukacja i przybliżenie tematów bliskich diabetykom oraz su-
plementacja diety produktami pochodzenia roślinnego – głównie 
z aloesu. Wypróbowaliśmy także maść regenerującą Forever na 
ukłucia i zasinienia powstające podczas używania nakłuwacza.

5 czerwca mamy w planach porozmawiać o stopie cukrzy-
cowej.

Staramy się w miarę możliwości przybliżać temat cukrzycy 
i poprzez nasze działania – edukować, informować o tym, co ma 
bezpośredni wpływ na życie z chorobą każdego dnia. Wszystkich 
chcących zdobyć czy pogłębić swoją wiedzę oraz tych ,którzy 
chcą spędzić trochę czasu w miłym, podobnym sobie towarzy-
stwie, zapraszamy na nasze spotkania. Odbywają się one                              
w M-GOK-u co miesiąc we wtorek o godzinie 1700.

Kostrzyński Klub Diabetyków
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13 LAT RAZEM!
Piękny jubileusz! I bardzo jesteśmy z niego dumni! Od 2005 

roku trwa nieprzerwanie współpraca między szkołami podsta-
wowymi w Kostrzynie oraz w Leegebruch, miejscowości leżącej 

niedaleko Berlina. Współpraca ta polega głównie na wymianie 
uczniowskiej. Grupa dzieci z klas 4 i 5 spotyka się ze swoimi 
rówieśnikami z Niemiec dwa razy w roku. Pierwsze spotkanie 
odbywa się w Kostrzynie, najczęściej na przełomie kwietnia                 
i maja. Drugie, pod koniec września, w Leegebruch. Każde                    
z nich  oznacza kilka tygodni przygotowań i każdemu towarzy-
szy wiele emocji. Tak było i tym razem.

23 kwietnia przyjechała do nas wraz ze swoimi opiekunami 
13-osobowa grupa 10- i 11-latków z Leegebruch. Zamieszkali  
u kostrzyńskich kolegów, których wcześniej poznali drogą ko-
respondencyjną. Dzieci spędziły pięć wspólnych, bardzo inten-
sywnych dni. W programie była gra miejska po naszym mieście, 
wizyta u burmistrza Szymona Matyska, w Bibliotece Miejskiej, 
w Izbie Muzealnej, wycieczka do Poznania, wspólne zajęcia 
szkolne, projekty, dyskoteka. Był to piękny i niezapomniany 
czas! Mamy ogromną nadzieję, że w przyszłości zaowocuje              

40-LECIE POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW 
RENCISTÓW I INWALIDÓW W KOSTRZYNIE
27 kwietnia 2018 roku kostrzyński PZERiI ob-

chodził 40. rocznicę powstania związku. Uroczystość 
uświetnili swą obecnością licznie zaproszeni goście: 
z Zarządu Okręgowego przewodniczący Henryk 
Zywert i sekretarz Maria Syp, przedstawiciel Urzędu 
Marszałkowskiego Wojciech Zarzycki, poseł na Sejm 
Bożena Szydłowska, członek Zarządu Powiatu Zyg-
munt Jeżewski, przedstawiciele władz Kostrzyna: 
Burmistrz Gminy Kostrzyn Szymon Matysek, Zastęp-
ca Burmistrza Waldemar Biskupski, Sekretarz Bar-
bara Jaskuła, Przewodniczący Rady Miejskiej Grze-
gorz Banaszak, dyrektor Banku Spółdzielczego Jo-
lanta Nowak, kierownik OPS Agnieszka Piasecka, 
dyrektor M-GOK-u Ewa Czajka, zarządy kół nr 1               
w Iwnie i nr 2 w Gułtowach, kierownik Zespołu 
Śpiewaczego „Złota Jesień” Krystyna Nabiałek.

Uroczystość rozpoczęła przewodnicząca Otylia 
Deska witając serdecznie zaproszonych gości, nato-
miast krótką historię związku przedstawiła Irena 
Niemier. Organizacja powstała 7 kwietnia 1978 roku. 
Na pierwszym zebraniu założycielskim – które odbyło się                  
w sali „Kostrzynianka” M-G Ośrodka Kultury – wybrano zarząd 
Koła z prezesem Marianem Brodowskim, który piastował 
swoją funkcję do stycznia 1988 roku. Jego następczynią na 
walnym zebraniu 14 stycznia 1988 roku została Janina Dasz-
kiewicz. Przewodziła ona stowarzyszeniu do stycznia 1993 
roku, kiedy to ster rządów przejęła Teresa Chudzińska.                         
W ciągu 20 lat swej pracy (1993-2013) doprowadziła ona                
do utworzenia oddziału w Kostrzynie z kołami w Iwnie i Guł-
towach. Od stycznia 2013 roku do chwili obecnej – tj. roku 
40-lecia – na czele zarządu stoi Otylia Deska. 

Na przygotowanej prezentacji zebrani obejrzeli również 
krótkie wyrywki z działalności grupy. Następnie głos zabrali 
zaproszeni goście. Popłynęły ciepłe i serdeczne życzenia dla 
jubilatów. Zasłużeni dla związku zostali uhonorowani odznacze-
niami wręczonymi przez przewodniczącego Henryka Zywerta  
i Marię Syp. Byli to: UMiG – za pomoc i przyjazny stosunek              

na ręce burmistrza Szymona Matyska, kierownik OPS Agniesz-
ka Piasecka, dyrektor Banku Spółdzielczego Jolanta Nowak, 
zarząd koła nr 1 w Gułtowach przew. Kamila Zandecka i sekre-
tarz Zenobia Gładysz. Przewodnicząca Otylia Deska wręczyła 
odznaczenia długoletnim (ponad 25 lat) członkom: Stefanii 
Kosińskiej, Teresie Zielińskiej, Łucji Ziętek, Bronisławie Binia-
kiewicz, Alicji Wojtasiak, Stanisławowi Wojtasiakowi i Janowi 
Kleinertowi. Za ofi arną pracę na rzecz seniorów podziękowania 
otrzymali członkowie zarządu: Irena Niemier, Kazimiera Jasiak, 
Zygmunt Prządak, Kazimierz Nabiałek i Zofi a Korcz. Część 
ofi cjalną zakończył toast oraz pieśń seniorów Życzymy.

Po posiłku wjechał na parkiet wielki tort z fajerwerkami. 
Oprawę muzyczną zapewnił zespół p. Januchowskiego, a kuli-
narną zamówiony katering.

Zarząd PZERiI w Kostrzynie serdecznie dziękuje instytucjom 
i osobom, które pomagały w organizacji uroczystości, a przede 
wszystkim burmistrzom, OPS-owi i Bankowi Spółdzielczemu.

Zarząd PZERiI w Kostrzynie
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Uczniowie z gminy Kostrzyn w tegorocznym Finale Powia-
towym Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów osiągnęli, jak 

do tej pory, największy sukces. I miejsce – Mistrzostwo Powia-
tu Poznańskiego w kategorii Szkół Podstawowych – wywalczy-
ła czteroosobowa drużyna uczniów ze Szkoły Podstawowej                  

MISTRZOSTWO POWIATU W TURNIEJU BRD 2018
nr 1 w Kostrzynie w składzie: Emilia Pełka, Julia Roszak, Jakub 
Dudzik, Filip Koper.

II miejsce – Wicemistrzostwo Powiatu Poznańskiego w ka-
tegorii Gimnazjów – wywalczyła trzyosobowa drużyna uczniów 
ze Szkoły Podstawowej w Czerlejnie w składzie: Aleksandra 
Perka, Przemysław Mieloch, Jakub Kamieński.

To duży sukces, wypracowany wspólnie podczas zaliczania 
czterech konkurencji. Każdy uczeń musiał wykazać się znajo-
mością przepisów ruchu drogowego, umiejętnością bezpiecznej 
jazdy rowerem po placu manewrowym i sprawnością w poko-
nywaniu rowerowego toru przeszkód. Czwartą, ważną i niełatwą 
konkurencją było praktyczne udzielanie pierwszej pomocy                    
w symulowanym wypadku.

Wszyscy poradzili sobie znakomicie, a najlepsi uczniowie 
ze SP nr 1 w Kostrzynie będą reprezentować Powiat Poznański 
w Finale Wielkopolski.

Gratulujemy sukcesów dzielnym rowerzystom i życzymy 
powodzenia na szczeblu wojewódzkim.
                                                                                  Beata Andrzejczak
                                                                                    Opiekun drużyn

on przyjaźnią między młodymi ludźmi – uczestnikami spotkania, 
bo przecież od nich zależy, jaki będziemy mieli świat za kilka, 
kilkanaście lat. Oby nie zmarnowali danej im szansy, oby star-
czyło im sił i zapału do pielęgnowania kontaktów. Oby zawsze 
pamiętali przysłowie, które było tematem projektu plastyczno-
-technicznego, a które funkcjonuje w obu językach, polskim                
i niemieckim: „Wer einen Freund gefunden hat, hat den Schatz 
gefunden”, „Kto znalazł przyjaciela, skarb znalazł”.

Spotkanie odbyło się dzię-
ki wsparciu fi nansowemu or-
ganizacji Polsko-Niemiecka 
Współpraca Młodzieży, rodzi-
ców uczestników oraz Gminy 
Kostrzyn, za co organizatorzy 
bardzo dziękują.

Karolina Targosz, Agnieszka Jarzyna

KOLEJNE MAŁE GWIAZDKI ZAJAŚNIAŁY 
NAD KOSTRZYNEM

20 kwietnia br. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury odbył 
się fi nał XI edycji konkursu piosenkarskiego ZOSTAŃ GWIAZ-
DĄ. W wyniku eliminacji szkolnych w koncercie fi nałowym 
wzięło udział 20 młodych utalentowanych wokalistów, którzy 
oceniani byli w dwóch kategoriach: uczniowie klas III-VI oraz 
uczniowie klas VII i klas gimnazjalnych. Popisom młodych 

wykonawców uważnie przysłuchiwało się jury w składzie: Ewa 
Czajka, Violetta Januchowska, Zuzanna Olszewska. W tym roku 
część konkursowa odbyła się bez udziału członków prężnie 

działającego zespołu AKORD, w którym sporo jest wokalnych, 
mozolnie szlifowanych diamentów. W ten sposób szanse na 
sukces samorodnych talentów wyławianych w szkołach znacznie 
się zwiększyły.

W koncercie fi nałowym przeważały w tym roku piosenki 
polskie, choć nie zabrakło ciekawych kompozycji anglojęzycz-
nych. Widzowie mogli obejrzeć pojedynek na Kaktusy, czyli 
piosenkę z repertuaru Bovskiej oraz wysłuchać dwóch różnych 
utworów, które w oryginale wykonuje Ed Sheeran.

W kategorii uczniów klas III-VI pierwsze miejsce wyśpie-
wała sobie Amelia Walkowiak ze Szkoły Podstawowej w Iwnie 
(Ed Sheeran Photograph), miejsce II zajęła uczennica Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Kostrzynie Angelika Janek (Księżniczka                
i żaba), natomiast na miejscu III znalazły się Łucja Szczepanik 
ze szkoły Podstawowej w Iwnie (Krystyna Prońko Jesteś lekiem 
na całe zło) oraz Dominika Kamińska ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Kostrzynie (Adele Rolling in the deep). W tej kategorii 
wiekowej przyznano również dwa wyróżnienia, godząc uczest-
niczki wspomnianego już wokalnego pojedynku na Kaktusy – 
Marię Maciaszczyk (SP nr 1 Kostrzyn) i Weronikę Szaj                           
(SP nr 2 Kostrzyn).

W kategorii starszych uczniów laur pierwszeństwa przypadł 
w udziale Mai Walczak (SP nr 1 Kostrzyn) za piękne wykonanie 
piosenki Starry, Starry night. Miejsce II jury przyznało Szymo-
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Tuż przed godziną 2000 plac wypełniony był fanami Zenka 
Martyniuka w takiej ilości, jakiej nie pamięta żadna organizo-
wana wcześniej w tym miejscu impreza. Policja oraz służby 
ochrony szacowały, że w koncercie ZESPOŁU AKCENT mogło 
uczestniczyć około 17 tys. osób. Wrażenie robił ten tłum roz-
śpiewanej publiczności, która niemal przez godzinę koncerto-
wała razem z Zenkiem, śpiewając razem ze swoim idolem 
wszystkie jego piosenki. Po koncercie niekwestionowany król 
disco polo chętnie pozował z fanami do zdjęć i rozdawał auto-
grafy. Ci, którzy chcieli zatrzymać wspomnienia z koncertu na 
dłużej, mogli kupić sobie rozmaite gadżety z wizerunkiem 
swojego idola, np. kubki, zdjęcia, plakaty, płyty, a nawet podusz-
ki. Po koncercie rozbawiona publiczność sama mogła dać upust 
swojej energii, puszczając się w tany w rytm muzyki, którą 
miksował prawie do północy DJ KREDEK. Najlepsze podsu-
mowanie tego koncertu znalazłem wśród wypowiedzi na Face-
booku – NIKT NIE LUBI, WSZYSCY SIĘ BAWIĄ. Prawda,     
że fenomen?

Majówkowa niedziela upłynęła w zdecydowanie spokojniej-
szej atmosferze. Organizatorzy postawili na promocję zdrowia 
i uczestnicy wydarzenia mogli skorzystać na miejscu z darmo-
wych porad trenerów, fi zjoterapeutów i dietetyków Fitness  

Dni pierwszego tygodnia maja to w naszym kraju szczegól-
ny czas, bo najpierw Święto Pracy, dzień później Święto Flagi, 
następnie Święto Konstytucji 3 maja, a jeśli ktoś dobrze zapla-
nuje urlop, to i cały tydzień można odpoczywać – w ten sposób 
robi się bardzo długi weekend. W tym roku na zakończenie 
właśnie takiego weekendu mieszkańcy naszej gminy mogli 
skorzystać z ciekawej oferty Miejsko-Gminnego Ośrodka Kul-
tury i wziąć udział w 2-dniowej MAJÓWCE, zorganizowanej 
jak wszystkie tego typu imprezy plenerowe w naszym mieście 
na placu przy ul Estkowskiego. 

Najwięcej atrakcji przygotowano na sobotnie popołudnie                
5 maja. To z pewnością była niezła frajda dla miłośników mu-
zyki dance i disco polo. Wśród zaproszonych artystów znaleźli 
się zespół FOX, czyli Dominik Feldman i jego tancerki. Przyje-
chali do nas z świętokrzyskiego i jako pierwsi stanęli na estradzie, 
prezentując swoje kompozycje oraz znane hity muzyki disco 
polo. Po nich na scenie pojawili się muzycy rodem z Szamotuł, 
czyli zespół JURAD, który coraz prężniej rozwija swój talent w 
tej samej muzycznej stylistyce. Jako support przed występem 
gwiazdy wieczoru wystąpili Kasia Lesing & Jamrose, serwując 
coraz liczniej gromadzącej się publiczności dancowe rytmy lat 
90., okraszane brzmieniem techno. Zabrzmiały m.in. Wielki 
błękit, Zamienię w perły, Miłość.

nowi Augustynkowi (SP  Gułtowy), który zmierzył się z piosen-
ką Zagubiony zespołu Enej. Na miejscu III znalazła się Martyna 
Pruszyńska (SP Gułtowy), która wykonała piosenkę Ciężki los 
dziewczyny (Dark enough) z repertuaru Amandy Lopiccolo, 
pisząc do niej wcześniej własne polskie słowa. Zdaniem jurorek 
na wyróżnienie zasłużyła Wanessa Wilińska (SP nr 2 Kostrzyn) 
za wykonanie piosenki Bądź duży z repertuaru Natalii Nykiel.

W tym roku jury i publiczność wykazali się dużą zgodnością, 
bowiem nagroda publiczności powędrowała do utalentowanej 
Amelii Walkowiak z Iwna.

W czasie obrad jury na scenie prezentowali się laureaci po-
przednich edycji tego konkursu, czyli Weronika Mrozek, Mar-
tyna Janek, Wiktoria Wicher, Zuzanna Ignaczuk, Wojtek Zieliń-
ski, Ewelina Bulewicz, Maja Sobczyńska, Karolina Słonina, 
Wiktoria Zaborniak. Na scenie zaprezentowały się również 
Martyna Kaczmarek i Joanna Galant, które pod okiem Haliny 
Benedyk przygotowują się do krajowego konkursu piosenki 
WYGRAJ SUKCES.

Kolejna edycja tego konkursu ujawniła sporo nowych talen-
tów wokalnych, nad którymi z pewnością warto roztoczyć 
właściwą opiekę muzyczną. Laureatom oraz wszystkim uczest-
nikom tego konkursu gratulujemy odwagi i sukcesów. 

Robert Krukowski

MARTYNIUKOWE SZALEŃSTWO                      
W KOSTRZYNIE
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PIKNIK RODZINNY KRWIODAWCÓW
12 maja 2018 roku                  

z inicjatywy Swarzędzkie-
go Klubu HDK PCK odbył 
się XV Ogólnopolski Piknik 
Rodzinny Krwiodawców. 

Przy wspaniałej pogo-
dzie oraz wielu atrakcjach 
bawiły się całe rodziny.              
I myśmy tam byli, ciasto, 
kaszankę i kiełbasę jedli                
i piwo pili. 

Kostrzyński Klub HDK PCK

Lokomotive. Szkoda tylko, że chętnych do skorzystania z takiej 
możliwości inwestowania we własną kondycję i zdrowie było 
niewielu. Oprócz tego na scenie zaprezentował się zespół tanecz-
ny TWISTER oraz Zespół Śpiewaczy ZŁOTA JESIEŃ, który 
we wrześniu tego roku będzie świętował Jubileusz 40-lecia. 
Seniorzy swój koncert rozpoczęli od miłej niespodzianki – wy-
konali piosenkę o Kostrzynie, która powstała w latach 80. ubie-
głego stulecia, a którą obecnie możemy usłyszeć codziennie                  
w południe jako hejnał z ratuszowej wieży.

W dalszej kolejności na scenie wystąpili laureaci tegorocznej 
i kilku ostatnich edycji konkursu piosenkarskiego ZOSTAŃ 
GWIAZDĄ. Wśród młodych wokalistek i wokalistów można 
było oklaskiwać: Zuzannę Ignaczuk, Martynę Ignaczuk, Ange-
likę Janek, Maję Sobczyńską, Dominikę Kamińską, Wanessę 
Wilińską, Martynę Pruszyńską, Szymona Augustynka, Amelię 
Walkowiak, Wojtka Zielińskiego, Maję Walczak, Weronikę Szaj, 
Weronikę Mrozek. Wielu widzów zgromadzonych pod sceną              
z podziwem kiwało głowami, nagradzając młodych wykonaw-
ców gromkimi brawami i okrzykami. Koncert laureatów zakoń-
czył uroczy występ najmłodszej grupy dzieci uczestniczących 
w zajęciach studia piosenki AKORD działającego pod kierun-
kiem Haliny Benedyk. Pola Jasińska, Iga Jasińska, Maja Deren-
gowska, Hania Matusiak, Klaudia Bartkowiak z niezwykłym 
wdziękiem i bezpretensjonalnością wykonały piosenkę Wróbelek 
Marcelek – Mama dobrze wie.

W fi nale Majówki 2018 wystąpiła BERNADETA KOWAL-
SKA I PRZYJACIELE. Dla tych, którzy wytrwali do końca, był 
to z pewnością bardzo sympatyczny ponad półtoragodzinny 

koncert artystki kompletnej, która zaprezentował wokal na bar-
dzo dobrym poziomie, a towarzyszący jej muzycy i tancerka 
stanowiły dopełnienie artystycznego wizerunki królowej Listy 
Śląskich Szlagierów. Wśród utworów można było posłuchać 

głównie tych pochodzących z najnowszej płyty artystki –                         
W życiu jak w piosence – oraz znanych polskich i zagranicznych 
przebojów muzyki disco. Na bis Bernadeta Kowalska zaskoczy-
ła widzów odpowiadając Zenkowi Martyniukowi nieco zmie-
nioną tekstowo piosenką Przez twe oczy zielone. 

Uczestnicy Majówki 2018 z pewnością zaliczą ją do bardzo 
udanych.

Sponsorem imprezy był Kantor wymiany walut mający 
swoją siedzibę w Kostrzynie przy ul Poznańskiej.

Robert Krukowski

WIEŚCI Z BIBLIOTEKI
W kwietniu uczniowie klas: 3A, 3F, 3G i 4-6Z ze Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Kostrzynie uczestniczyli w lekcjach biblio-
tecznych w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży kostrzyńskiej Bi-
blioteki Publicznej. W trakcie spotkań wysłuchali oni fragmen-
tów książki pt. O.G.R.Ó.D. oraz poznali najpiękniejsze i najbar-
dziej niesamowite ogrody całego świata. Wśród prezentowanych 
cudów natury stworzonych ludzką ręką była m.in. fabryka 
pnączy, k wietny tunel i kaktusowe łoże. Nasi goście przekona-
li się, że wyobraźnia architektów krajobrazu nie zna granic.

23 kwietnia bibliotekę odwiedziły dzieci z Niepublicznego 
Przedszkola „Akademia Pomysłów” wraz z opiekunami. Grupa 
Słoników z zainteresowaniem zapoznała się z nowym dla nich 
miejscem, ponieważ dla zdecydowanej większości była to pierw-

sza wizyta wśród tylu książek. Podczas spotkania nasi goście 
dowiedzieli się, jak wygląda książka z biblioteki oraz poznali 
zasady wypożyczania książek. 

24 kwietnia w Bibliotece Publicznej w Kostrzynie otwarta 
została wystawa Trzeciomajowa jutrzenka na drukach patrio-
tycznych. W ciągu 123 lat niewoli Polacy w różny sposób stara-
li się przeciwstawiać zaborcom w walce o zachowanie polskości. 
Nowością w latach 1909-1918 było wydawanie naklejek okien-
nych będących świadectwem polskości, a stanowiących element 
propagandy wizualnej. Zdobiły one okna polskich domów, 
sklepów i instytucji przynosząc jednocześnie dochód na cele 
oświatowe. Takie naklejki i inne druki okolicznościowe związa-
ne ze świętem 3 Maja zostały pokazane w holu i oknach Biblio-
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teki oraz w Izbie Muzealnej Ziemi Kostrzyńskiej. Ekspozycję 
dopełniły książki na temat polskich konstytucji. Podczas uro-
czystego otwarcia wystawy głos zabrał jej autor – Kustosz Izby 
Kazimierz Matysek. Pięknym muzycznym akcentem było za-
granie na trąbce utworu Witaj majowa jutrzenko przez Witolda 
Bindulskiego. Obecni na spotkaniu burmistrz Szymon Matysek 
oraz wiceburmistrz Waldemar Biskupski złożyli wyrazy uznania 
i podziwu dla talentu pana Witolda, który, warto przypomnieć, 
jest autorem wykonania hejnału naszej gminy. Zapraszamy do 
oglądania wystawy, która będzie czynna w godzinach pracy 
biblioteki do końca czerwca.

25 kwietnia gościł u nas TEATR TAK z przedstawieniem                
pt. Siedem dni dookoła bajek. Głównym bohaterem spektaklu 
był Smok Smokowski, który zabrał zgromadzone w czytelni 
dzieci w niezapomnianą podróż do krainy bajek, gdzie poznały 
m.in. Kaczkę Dziwaczkę, Żuka i Biedroneczkę, Tańcującą                    
z Nitką Igłę, Tapczanowego Lenia oraz Zakatarzoną Katarzynę. 
Mali widzowie podczas interaktywnego spotkania z aktorami 
przypomnieli sobie klasykę wierszy Jana Brzechwy, a także 
nauczyli się nazw dni tygodnia oraz kilku zwrotów grzeczno-
ściowych w języku angielskim.

26 i 27 kwietnia dzieci z Gułtów i Iwna brały udział w spo-
tkaniach bibliotecznych. Tematem lekcji były żółwie, a głównym 
bohaterem literackim żółw Franklin, który zgubił książkę z bi-
blioteki. Dzieci dowiedziały się nie tylko jak poradził sobie 
żółwik w tej sytuacji, ale i sporo o życiu tych sympatycznych 
gadów. Układanie puzzli z Franklinem, wyścigi ze skorupą                  
na plecach oraz łowienie ryb wypełniło dzieciom czas spędzony 
w bibliotece.

27 kwietnia Oddział dla Dzieci i Młodzieży odwiedziły 
dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Labado Świat Dziecka” 
wraz z opiekunami. Przedszkolaki z wielką radością zapoznały 
się z interesującym dla nich miejscem. Podczas spotkania nasi 
goście dowiedzieli się jak wyglądają książki z biblioteki oraz 

poznali zasady ich wypożyczania. Mieli również możliwość 
przejść się między regałami w wypożyczalni i zwiedzić cały 
budynek naszej biblioteki.

A.Nowacka, A.Kukla, I.Guzińska

DOBRA KSIĄŻKA – BIBLIOTEKA POLECA I ZAPRASZA
Wiktor Krajewski, Pocztówki z powstania, Wydawnictwo Edipresse.
Czytając historie zebrane w Pocztówkach z powstania można bez wątpienia stwierdzić, że choć od tragicznych 
wydarzeń powstania warszawskiego minęło już ponad siedemdziesiąt lat, bezustannie przeżywają je nie tylko 
ich uczestnicy, ale także potomkowie. Trauma wojny jest niczym choroba genetyczna, która przechodzi z po-
kolenia na pokolenie. O tym, dlaczego ten fragment naszej historii budzi tak silne emocje, Wiktor Krajewski 
rozmawia z Polakami osobiście i rodzinnie naznaczonymi horrorem tamtych dni.

Deborah Moggach, Tulipanowa gorączka, Dom Wydawniczy Rebis.
Piękno, pożądanie, chciwość, oszustwo i kara za niegodziwość w scenerii XVII-wiecznego Amsterdamu owład-
niętego tulipanową gorączką. Zamożny kupiec pragnie zyskać nieśmiertelność dzięki utrwalonemu na płótnie 
portretowi, na którym znajdzie się wraz ze swą młodą żoną. Zadanie powierza wziętemu malarzowi nie podej-
rzewając, do czego ta niewinna z pozoru sytuacja może doprowadzić. Bestsellerowa powieść brytyjskiej autor-
ki przeniesiona została również na wielki ekran. W gwiazdorskiej obsadzie znaleźli się m.in. Alicia Vikander, 
Christoph Waltz i Judi Dench.

Dominik Wieczorkiewicz, Hulajnogą przez Szczęśliwą Arabię, Wydawnictwo Skrzat.
Pełna humoru relacja z autentycznej, choć dość nietypowej podróży. Autor – młody  leśnik – wyrusza w towa-
rzystwie pluszowego misia (wspierającego organizację charytatywną) na Półwysep Arabski. Jego głównym 
środkiem transportu jest wysłużona hulajnoga. Z dziecięcą ufnością przemierza najpierw Arabię Saudyjską, 
następnie Bahrajn, Oman i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Spotyka na swej drodze przyjaznych i gościnnych 
ludzi, przeżywa różne przygody, przygląda się zwierzętom – wielokrotnym sprawcom ciekawych zdarzeń. 
Opisywane niekiedy z lekkim „przymrużeniem oka” historie zainteresują zarówno starszych, jak i młodszych 
czytelników (wiek: 7+).
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Marzenie Pietraszewskiej
Sołtys Sołectwa Sanniki

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci
Męża
składają

Burmistrz Gminy Kostrzyn
Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn

Radni Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
Pracownicy Urzędu Miejskiego

Rodzinie wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci 

Zygmunta Skubiszaka
Sołtysa Sołectwa Czerlejno w latach 1999-2015 

składają
Burmistrz Gminy Kostrzyn

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
Radni Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn

Pracownicy Urzędu Miejskiego

WSPOMNIENIE PIOTRA ZBIERSKIEGO
Z głębokim żalem pożegnaliśmy             

13 kwietnia 2018 roku zacnego obywa-
tela Czerlejna PIOTRA ZBIERSKIE-
GO, który zmarł w wieku 93 lat. Po-
chodził z od dawna zasiedziałej                  
na roli rodziny i całe życie związał               
z gospodarowaniem na ojczystym za-
gonie. Kochał swą pracę i wieś, której 
historia szczególnie Go pasjonowała. 
Dzielił się swą wiedzą z innymi, 
zwłaszcza z regionalistami, a także                 
z najmłodszym pokoleniem. Działał             

w Kółku Rolniczym i radzie parafi alnej. To właśnie on odkrył 
m.in., że kiedy zgermanizowano nazwę Czerlejno na Scheringen 
to właściciel majątku, choć Niemiec, na to się nie zgodził i zawsze 
używał dla swej posiadłości polską nazwę Czerlejno. Pan Piotr 
pielęgnował takie wartości jak wiara w Boga czy przywiązanie 
do tradycji lub miłość do Ojczyzny, posiadał wszystkie cechy 

dobrego człowieka – zawsze był chętny do pomocy, życzliwy, 
serdeczny, myślał o problemach i uczuciach innych, nikogo                 
nie poniżał i traktował wszystkich godnie. Rodzinie sąsiadom, 
znajomym okazywał szacunek nawet w codziennej, zwykłej 
rozmowie. 

Będziemy zawsze pamiętali Pana Piotra jako człowieka, 
który kochał ziemię i pracę na niej, kochał życie, a nade wszyst-
ko kochał ludzi...

Niech Mu ziemia wielkopolska lekką będzie...

Serdecznie dziękujemy przyjaciołom, znajomym,
delegacjom, którzy łączyli się z nami w smutku

i żalu biorąc liczny udział w ostatnim pożegnaniu

Ś.P. Piotra Zbierskiego.

                                                          Bóg zapłać!
                                                          Rodzina

STRAŻACKIE WYDARZENIA

STRAŻ POŻARNA – DZWOŃ 998
PAMIĘTAJMY: TLENEK WĘGLA TO CICHY I CIĄGLE GROŹNY ZABÓJCA!

Interwencje strażaków w gminie 
Kostrzyn:
6 kwietnia – gaszenie palącego się 

auta osobowego na DK-92 na wysokości Iwna. Nikt nie został 
ranny.

7 kwietnia – zabezpieczenie miejsca zderzenia motocyklisty               
z samochodem osobowym na wiadukcie nad trasą S-5 w ciągu 
drogi Kostrzyn-Środa. Poszkodowanego motocyklistę zabrano 
do szpitala.

12 kwietnia – gaszenie palącego się warsztatu samochodowego 
w Kostrzynie. Nikt nie został ranny.

20 kwietnia – zabezpieczenie miejsca wypadku drogowego 
dwóch samochodów ciężarowych na trasie S-5 w Wagowie;  
zabezpieczenie miejsca wypadku drogowego kilku samocho-
dów na trasie S-5 w Wagowie; zabezpieczenie miejsca wypad-
ku drogowego samochodu osobowego z motocyklistą w Guł-
towach.

25 kwietnia – pomoc policji w otwarciu mieszkania w Kostrzy-
nie; gaszenie wypalanych traw w ogrodach przy rynku w Ko-
strzynie; zabezpieczenie wywróconej do rowu cysterny prze-
wożącej gaz.

30 kwietnia – zabezpieczenie miejsca zderzenia motocyklisty  
z samochodem osobowym w Jagodnie; usuwanie roju pszczół 
w Paczkowie; gaszenie pożaru samochodu osobowego w Iwnie.

Ryszard Kubiak
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Z KRONIKI POLICYJNEJ

Kierował pojazdem pomimo 
sądowego zakazu.
6 kwietnia w Czerlejnie funkcjo-
nariusze Wydziału Ruchu Dro-
gowego dokonali zatrzymania                           
35-letniego mieszkańca Gniezna, 

który kierował samochodem marki Fiat pomimo wyroku 
orzekającego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mecha-
nicznych. Za powyższy czyn grozi kara pozbawienia wolności 
do lat 3.

Skradziono kosę spalinową.
W okresie od 17 do 19 kwietnia w Gułtowach w bloku należą-
cym do Wspólnoty Mieszkaniowej dokonano kradzieży kosy 
spalinowej marki Alko o wartości 1200 złotych. Wszelkie 
informacje na temat kradzieży proszę zgłaszać telefonicznie 
pod nr 600 016 086.

Kradzież sklepowa.
21 kwietnia w Kostrzynie w jednym z marketów ujęty został 
przez obsługę sklepu i innego klienta 58-letni mieszkaniec 
Kostrzyna, który usiłował dokonać kradzieży artykułów spo-
żywczych za ponad 570 złotych.

Nietrzeźwy kierujący jednośladem.
29 kwietnia w Skałowie, podczas kontroli kierującego motocy-
klem marki Suzuki, funkcjonariusze stwierdzili stan nietrzeź-
wości wynoszący prawie promil alkoholu we krwi. Kierujący 
stracił prawo jazdy. Za powyższy czyn grozi kara pozbawienia 
wolności do lat 2 oraz zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów 
mechanicznych na okres minimum 3 lat, a także świadczenie 
pieniężne w kwocie od 5000 złotych do 60 000 złotych. 

Bezpieczna gmina – bezpieczny mieszkaniec.
W ramach programu prewencyjnego o powyższym tytule 
przekazywać można informację i uwagi dotyczące szeroko 
rozumianego bezpieczeństwa na terenie całej gminy Kostrzyn 
na adres mailowy dyzurny.kostrzyn-wlkp@po.policja.gov.pl.

Spożywanie alkoholu w miejscach publicznych.
W związku z powtarzającymi się przypadkami spożywania 
napojów alkoholowych w miejscach publicznych, wbrew prze-
pisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, funkcjonariusze policji, a w szczególności 
dzielnicowi, zwracać będą szczególną uwagę na miejsca sprze-
daży wyrobów alkoholowych, w obrębie których dochodzi do 
łamania przepisów.
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VII RAJD RODZINNY DLA LUBIĄCYCH AKTYWNY WYPOCZYNEK
Jeśli leżenie i smażenie się na 

plaży nie relaksuje cię wystarczająco, 
spróbuj aktywnego wypoczynku                      
i weź udział w VII Rajdzie Rowero-

wym „Szlakiem Ewarysta Estkowskiego”. Nie wierzysz                     
w pozytywną energię, jaką udaje nam się wyzwolić podczas tej 
podróży? Sprawdź sam. Tym razem spotykamy się 16 czerwca 
(sobota) o godzinie 11 45 przed budynkiem Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Kostrzynie i... jedziemy! Naszym celem jest                  

„Wigwam” w Drzązgowie. Myślisz, że to koniec? Tak napraw-
dę tu dopiero zacznie się prawdziwa zabawa! Zadbają o to orga-
nizatorzy.

Co trzeba zrobić, żeby przyłączyć się do naszej grupy? Wpi-
sać się na listę chętnych w sklepie „U Dziadka” (ul. Poznańska, 
10zł dorośli i 8zł dzieci). Ze względów organizacyjnych ilość 
miejsc ograniczona. Szczegółowe informacje będą dostępne 
na www.spkostrzyn.pl 

                                                          Serdecznie zapraszamy!
                                                        Dyrekcja SP nr 1 oraz nauczyciele

VI TURNIEJ STOWARZYSZENIA WALKA KOSTRZYN!
Już po raz szósty Stowarzyszenie Walka Kostrzyn organizu-

je turniej dla wszystkich uczniów szkół podstawowych naszej 
gminy. Zespoły rywalizować będą na kostrzyńskim Stadionie 
Miejskim jednego dnia – w niedzielę 10 czerwca 2018 roku. 
Zgłoszenia odbywają się mailowo: walkakostrzyn@gmail.com. 
W zgłoszeniu należy podać nazwę drużyny oraz listę zawodni-
ków wraz z ich rokiem urodzenia Udział w turnieju mogą brać 
uczniowie szkół podstawowych oraz oddziałów gimnazjalnych 
z terenu gminy Kostrzyn oraz uczniowie mieszkający na terenie 
gminy Kostrzyn uczący się poza terenem gminy. Na uczestników 

czekają nagrody w postaci pucharów i medali oraz nagród rze-
czowych, ale atrakcje przewidziane są również dla kibiców. Dla 
każdego zawodnika przewidziany ciepły posiłek oraz dawka 
witamin w postaci owoców. Udział w turnieju jest całkowicie 
darmowy!

W zawodach w jednej drużynie może uczestniczyć nie wię-
cej niż dwóch  zawodników aktualnie grających w klubie spor-
towym. Za zawodnika aktualnie grającego w klubie sportowym 
uważa się gracza, który w bieżącym roku kalendarzowym roze-
grał przynajmniej jedno spotkanie.
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wiekowej. Natomiast w niedzielę 29 kwietnia w I Marcelińskim 
Biegu Wiosennym na dystansie 10 km reprezentowało Walkę 
dwóch biegaczy: Jowita i Marcin. Bieg wystartował punktualnie 
o 1000, a jako pierwszy na mecie pojawił się Marcin Otto zajmu-
jąc 4. miejsce w kategorii wiekowej! Kolejna na metę wbiegła 
Jowita, której uzyskany czas pozwolił na zajęcie 2. miejsca open 
wśród pań startujących na tym dystansie. 

W przedostatnią niedzielę kwietnia członkowie sekcji biegowej 
Walki brali udział w biegu na 10 km zorganizowanym na terenie 
miasta Swarzędz. Od samego rana pogoda pozytywnie nastawia-
ła biegaczy do pokonania tej dziesięciokilometrowej trasy, która 
przez liczne wzniesienia nie należała do najłatwiejszych. Jako 

pierwszy na linii mety pojawił Marcin Otto, który poprawił swój 
rekord życiowy o ponad 3 minuty! Wśród startujących pań naj-
szybciej na mecie zameldowała się Jowita, która swoim czasem 
zdobyła 6. miejsce w kategorii wiekowej. Z życiówką ten bieg 
zakończył także Arkadiusz Bilski z czasem 1:01:32. 

STARTUJE LIGA NOCNYCH MARKÓW
Komisja Zdrowia i Sportu Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn 

zaprasza na siódmą edycję Kostrzyńskiej Ligi Nocnych Marków. 
Mecze rozgrywane będą na kostrzyńskim orliku w późnych 
godzinach wieczornych od 4 do 15 czerwca. Czas jednego spo-
tkania: 2x15 minut, uczestnikami mogą być w zawodnicy, którzy 
ukończyli 16 lat. Drużyna liczy maksymalnie 12 zawodników, 
na boisku występuje jednocześnie 5 zawodników w polu oraz 
bramkarz. Uczestnicy nie mogą być zrzeszeni w klubach biorą-
cych udział w rozgrywkach pod egidą WZPN (nie dotyczy za-

wodników powyżej 35. roku życia). Wyjątek stanowią piłkarze, 
którzy w sezonie 2015/16 nie zagrali w żadnym spotkaniu ligo-
wym. Zgłoszenia przyjmowane są mailowo lub telefonicznie 
najpóźniej do 4 czerwca do godziny 1600. Wpisowe: 120 złotych 
od drużyny. Losowanie oraz ustalenie kalendarza i systemu 
rozgrywek: 4 czerwca, godz. 1800, sala sesyjna Urzędu Miejskie-
go w Kostrzynie. Więcej informacji znajdziecie Państwo na 
stronie internetowej: www.klnm.ligspace.pl  oraz pod numerami 
telefonów do organizatorów: 572 902 142 oraz 512 244 190.

WALKOWICZE AKTYWNIE NIE TYLKO W WEEKEND MAJOWY!
Sekcja biegowa Stowarzyszenia Walka Kostrzyn nie próżno-

wała podczas weekendu majowego. W czwartek 3 maja barwy 
Walki Kostrzyn reprezentowane były przez Jowitę i Marcina na 
24. Biegu Transgranicznym w województwie zachodniopomor-
skim. Rywalizacja na dystansie 10 kilometrów rozpoczęła się              
o godzinie 1220, a trasa biegła z przygranicznego Gryfi na do nie-
mieckiego miasteczka Mescherin i z powrotem. Bieg okazał się 
zwycięski dla Jowity, która swoim wynikiem zdobyła 1. miejsce 
w K20 oraz 5. miejsce wśród wszystkich kobiet z czasem 46:03.

Dzień później, 4 maja, Szymon Pokorski wystartował w Run-
magedonie w Myślenicach. Do wyboru były biegi od 3 do 44 km. 
Biegacz Walki Kostrzyn zadebiutował na dystansie 25 km, gdzie 
miał do pokonania ostre podbiegi, a miejscami pionową wspinacz-
kę oraz ponad 70 przeszkód naturalnych  i sztucznych; wysiłek 
ten pozwolił mu uzyskać czas 7 godzin. Jak powiedział sam 
uczestnik, po czterokilometrowej ostrej wspinaczce bieg był wal-
ką nie o czas, a o dotarcie w całości do mety.

W ostatni weekend kwietnia trzech biegaczy z ramienia 
Walki Kostrzyn wzięło udział w biegach na 10 oraz 61 kilome-
trów. W sobotę 28 kwietnia Grzegorz Banaszak wystartował                   
w Ultramaratonie Król Parku na dystansie 61km! Bieg odbywał 
się na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego ze startem                
i metą zlokalizowaną bezpośrednio przed siedzibą WPN w Je-
ziorach oraz w Muzeum Przyrodniczym. O godzinie 830 Grzegorz 
rozpoczął walkę po malowniczej, lecz trudnej trasie, która do-
datkowo była do pokonania w wysokiej jak na kwiecień tempe-
raturze. Zawodnik Walki poradził sobie z tym zadaniem znako-
micie i na mecie zameldował się z czasem 06:24:11, co dało 
Grzegorzowi 57. miejsce OPEN oraz 13. miejsce w kategorii 
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JEDENASTU BIEGACZY WALKI NA 11. PKO POZNAŃ PÓŁMARATONIE!
W niedzielę 15 kwietnia w licznym jedenastoosobowym 

gronie Walka Kostrzyn zjawiła się na 11. PKO Poznań Półma-
ratonie. Zadania pokonania 21,097km podjęło się aż 11 biegaczy 
w barwach naszego stowarzyszenia. Start biegu przewidziano 
na godzinę 1000, a trasa półmaratonu wyznaczona została przez 
najbardziej atrakcyjne miejsca stolicy wielkopolski z metą zlo-
kalizowaną na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Duży 
skok temperaturowy nie przyczynił się do życiówek naszych 
biegaczy, co jeszcze bardziej pokazuje, jak niesamowitą pracę 
wykonała biegaczka Walki Monika Szał, która zadebiutowała 
na tym dystansie! Wyniki trójki najlepszych Walkowiczów: 
Łukasz Semeniuk 01:34:35, Grzegorz Banaszak 01:41:12, Jo-
wita Kruczkowska 01:50:12 W zdobyciu tych wyjątkowych 
czasów pomogli nam nasi niezawodni kibice: Genowefa Szy-
mańska, Marcin Otto, Arek Adamski, Karolina Adamska oraz 
Maciej i Agnieszka Kruczkowscy. Bardzo dziękujemy, że byliście 
z nami!

Jowita Kruczkowska

WALKA NA FOTELU LIDERA!
Gdy Zenek Martyniuk rozgrzewał się do swojego pierwsze-

go koncertu w Kostrzynie, Walce Kostrzyn przyszło jechać do 
Kleszczewa, gdzie rozegrali dwa mecze w Lidze Wielkopolskiej. 
Pierwszym przeciwnikiem był obrońca tytułu Oldboys Pobie-

dziska. W mecz Walka weszła bardzo dobrze za sprawą dwóch 
szybkich ciosów, jakie zadał naszym sąsiadom zza miedzy 
Mateusz Nadolny. Zawodnicy z Pobiedzisk opowiedzieli na te 
dwa trafi enia jednym golem, a Walka do przerwy zdobyła jeszcze 
jedną bramkę autorstwa Macieja Markiewicza. Po zmianie połów 

rywale bardzo szybko doprowadzili do remisu 3-3. Później gole 
padały na zmianę, raz dla Walki, raz dla Oldboysów, by w koń-
cu mecz zakończył się remisem 5-5, po golach Jacka Grzelaka 
i Szymona Walkowiaka.

W drugim spotkaniu przeciwnik zaskoczył Kostrzynian 
szybko strzeloną bramką, lecz Walkowicze zdołali wyrównać 
straty jeszcze do przerwy (Walkowiak, Kapciak). Po zmianie 
stron Walkowicze prowadzili już 5-2 (hat-trick Macieja Markie-
wicza), jednak rywale do końca meczu nie dawali za wygraną               
i zdołali zdobyć jeszcze dwa gole. Ostatecznie Walka pokonała 
więc Black Devils tylko jedną bramką, natomiast najważniejsza 
informacja jest taka, że to zwycięstwo dało powrót na pozycję 
lidera.

W przerwie między meczami w Lorus Challenge (odpowied-
nik Turbokozaka) wziął udział Kuba Bilski, który jako najmłod-
szy Walkowicz spisał się w konkursie – będzie można go zoba-
czyć na kanale Ligi Wielkopolskiej na portalu YouTube.

W ostatni weekend kwietnia Walka Kostrzyn grała o awans 
do Ligi Mistrzów Wielkopolski, jednak w turnieju barażowym 
na 3 spotkania udało się wygrać tylko jeden mecz i tym samym 
turniej najlepszych drużyn z Ligi Wielkopolskiej tym razem 
odbędzie się bez udziału zawodników z naszej gminy.

Łukasz Szał

WALKA ROWEROWO!
W niedzielę 9 kwietnia w Dolsku odbył się klasyk wielko-

polskiego MTB. Była to pierwsza runda dobrze znanego kola-
rzom cyklu Bike Cross Maraton Gogol Mtb. Na linii startu wśród 
blisko 400 zawodników na dystansie Mini (25 km) ustawiło się 
trzech Walkowiczów: Marcin Sobczak, Michał Wawer oraz 
Marcin Burchacki. Najszybszy okazał się Marcin Burchacki 
uzyskując czas 1:04:46, dający mu 44. miejsce oraz wysoką 10. 
pozycję w kategorii wiekowej. Kolejny na mecie z czasem 
1:07:10 pojawił się Marcin Sobczak (70 msc open, 12 msc                      
w kat.). Michał ukończył zawody z czasem 1:12:17, dającym mu 
156. miejsce open, a 18. w kategorii.

Kolejna edycja Solid MTB odbyła się w Mchach niedaleko 
Książa Wielkopolskiego. Organizatorzy stanęli na wysokości 
zadania wytaczając zawodnikom bardzo wymagającą trasę. 
Startujący na dystansie Mega i Giga mieli przyjemność przeje-
chania przez Autodrom 4x4, gdzie mierzyli się z bardzo stromy-
mi podjazdami. Na dystansie Mini (29 km) wśród blisko 300 
zawodników Stowarzyszenie reprezentowali Michał Wawer, 
Szymon Pokorski oraz Krzysztof Szumski. Natomiast na dystan-
sie Mega (41 km/ 250 startujących) wystartowało sześciu Wal-
kowiczów: Dariusz Adamski, Marcin Sobczak, Marcin Burchac-
ki, Arkadiusz Adamski, Jakub Wolniewicz oraz Mateusz Kapciak.



33

KRONIKA SZACHOWA

W sobotę 29 kwietnia w malowniczych lasach Obornik odbył 
się po raz kolejny maraton MTB organizowany przez Obornic-
kie Centrum Sportu wraz z fi rmą DT SWISS. Tradycyjnie                  
impreza stała na bardzo wysokim poziomie organizacyjnym oraz 
sportowym. Walkowicze reprezentowali byli przez szóstkę  

zawodników: Krzysztofa Szumskiego, Michała Wawera, Jakuba 
Wolniewicza, Darka Adamskiego, Marcina Sobczaka oraz                
Arkadiusza Adamskiego. Wszyscy nasi zawodnicy wystartowa-
li na dystansie Mini (39 km) wśród blisko 500 zawodników.               
Na linię mety jako pierwsi z zawodników Walki wjechali Kuba 
z Arkiem uzyskując identyczny czas 2:04:18, dający im                         
64. miejsce, tuż za wspomnianą dwójką na 66. pozycji z czasem 
2:04:24 uplasował się Marcin. Kolejnym zawodnikiem przekra-
czającym linię mety był Michał (90 msc 2:08:44). Darek ukoń-
czył zawody na 234. pozycji (2:35:33), natomiast Krzysztof                  
z czasem 2:51:48 został sklasyfi kowany na 298. pozycji.

Natomiast w niedzielne popołudnie Darek Adamski wybrał 
się do Iławy na kolejny maraton Mtb, którego niestety nie ukoń-
czył z powodu wypadku, w którym na szczęście ucierpiała tylko 
duma zawodnika.

Po sobotnich zawodach piątka kolarzy Walki (Michał Wawer, 
Jakub Wolniewicz, Mateusz Kapciak, Marcin Sobczak oraz 
Arkadiusz Adamski) wybrała się szlifować formę na dalszą część 
sezonu do Szklarskiej Poręby, gdzie przez cały tydzień trenowa-
li w Karkonoszach oraz w Kotlinie Jeleniogórskiej.

Arkadiusz Adamski

W dniach 21-22.04.2018r. w Szkole Podstawowej nr 1                        
w Kostrzynie odbyły się półfi nały Mistrzostw Wielkopolski 
Juniorów i Młodzików w Szachach (strefa centralna). Organiza-
torem zawodów był Uczniowski Klub Sportowy „Goniec”                     
i Wielkopolski Związek Szachowy przy współudziale gminy 
Kostrzyn i wyżej wymienionej szkoły. Do rywalizacji przystą-
piło 116 zawodników, a stawką były medale i miejsca awansu-
jące do fi nału wojewódzkiego. Spośród 13 biorących udział 
zawodników UKS „Goniec” Kostrzyn awans wywalczyli: Filip 
Łakowski (srebrny medal w grupie chłopców do lat 13), Szymon 
Banaszak (X miejsce w grupie chłopców do lat 11), Jagna Smo-
lińska (V miejsce w grupie dziewcząt do lat 13), Jan Zastawa 
(VI miejsce w grupie chłopców do lat 18).

Piotr Smoliński

WEEKENDOWE AUTOBUSY Z PRZYCZEPAMI NA 
ROWERY NA DROGACH POWIATU POZNAŃSKIEGO
Już po raz czwarty powiat po-

znański z gminą Swarzędz urucha-
miają linię autobusową nr 471 na 
trasie Swarzędz, Czerwonak, Mu-
rowana Goślina, Suchy Las (Biedrusko), a także Tuczno i Po-
biedziska. Tegoroczną nowością będzie poprowadzenie wybra-
nych kursów również przez Biskupice. W ciągu każdego week-
endowego dnia dwa autobusy wraz z przyczepami na rowery 
będą wykonywały 14 kursów o długości blisko 50 km każdy. 
Linia funkcjonować będzie we wszystkie soboty, niedziele                        
i święta od 28 kwietnia do 14 października.

– Jazda na rowerze to idealny pomysł na długie majowe 
weekendy oraz ekowakacje. Nie ma chyba przyjemniejszego 
sposobu na utrzymanie kondycji, nabranie odporności oraz na 

walkę ze stresem – mówi Jan Grabkowski, 
starosta poznański.

Trasa 471 przebiega przez następujące 
szlaki rowerowe: EuroVelo R1 – R6                  

i R9, Szlak Kościołów Drewnianych, Małą i Dużą Pętlę Rowero-
wą, Cysterski Szlak Rowerowy oraz Pierścień dookoła Poznania. 
Dojedziemy nią również w rejon kąpieliska Tropicana w Owiń-
skach oraz nad jeziora Stęszewskie, Wronczyńskie i Jerzyńskie.

Linię ponownie obsługiwać będzie Swarzędzkie Przedsię-
biorstwo Komunalne, które jako jedyne w metropolii posiada 
dwie przyczepy do przewozu rowerów (z których każda może 
zabrać około 15 jednośladów), a także autobusy niskopodło-
gowe przystosowane do ich holowania. W tym sezonie zostaną 
wprowadzone autobusy o mniejszej pojemności, lepiej dosto-
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sowane do występujących potoków               
pasażerskich.

– Dużą liczbą połączeń chcemy zachę-
cić do aktywnego spędzania wolnego 
czasu na turystycznych szlakach przebie-
gający ch przez malownicze tereny regionu 
i Puszczę Zielonkę. Łącznie to ponad                     
500 km ścieżek czekających na mieszkań-
ców powiatu i turystów – dodaje Jan 
Grabkowski.

W ubiegłym roku autobusy linii tury-
stycznej przejechały ponad 28 tys. kilo-
metrów, przewożąc łącznie blisko 3 tys. 
pasażerów i 624 rowery.

Wszystkich mieszkańców wraz z ro-
dzinami i przyjaciółmi, a także turystów 
zapraszamy na rowerową przygodę. Uru-
chomiona linia umożliwia miłośnikom 
dwóch kółek bezpieczne omijanie dróg 
publicznych o dużym natężeniu ruchu, 
które nie posiadają ścieżek rowerowych 
oraz pozwala odkryć bogactwo powiato-
wej przyrody. Linia autobusowa to świet-
na oferta dla małych turystów, aby wraz   
z rodzicami poznawali tereny bardziej 
odległe od swojego domu. 

Podobnie jak w ubiegłym roku za bilet 
zapłacimy: jednoprzejazdowy: normalny 
3,00 zł/ulgowy 1,50 zł, całodniowy: nor-
malny 5,00 zł/ulgowy 2,50 zł, grupowy 
(max. 2 dorosłych + 3 dzieci) jednoprze-
jazdowy: 6,00 zł, grupowy całodniowy: 
10,00 zł.

W ramach zakupionego biletu przewóz 
rowerów jest bezpłatny. Ważny bilet okre-
sowy PEKA na strefy ABC oraz B, C i BC 
albo ważny bilet okresowy Komunikacji 
Gminy Swarzędz również będzie honoro-
wany.
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OGŁOSZENIA 
DROBNE

- Masz problem z komputerem, inter-
netem, 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 skra-
ju miasta z dogodną komunikacją,               
tel. 501 477 960
- Firma z Brzeźna zatrudni osoby na 
stanowiska: stolarz-magazynier, kie-
rowca kat. C+E po kraju (plandeka 
lub wywrotka) oraz panią do obsługi 
klienta w hurtowni płyt i akcesoriów 
meblowych, tel. 501 618 163
- Mgr pedagogiki z ponad 10-letnim 
doświadczeniem udzieli korepetycji 
z języka angielskiego oraz niemiec-
kiego, tel. 799 036 661
- Przyjmę sprzątaczki, praca w Swa-
rzędzu lub Paczkowie, tel. 604 431 
762
- Sprzedam nasiona gorczycy, cena 
3,50 zł/kg, Gospodarstwo Ogrodni-
czo-Szkółkarskie Zenon Walczak,        
ul. Kórnicka 6, tel. 61 817 89 19, 502 
378 538, 607 374 623
- Przyjmę studentów w Gospodar-
stwie Ogrodniczo-Szkółkarskim               
do prac różnych, Zenon Walczak,               
ul. Kórnicka 6, tel. 61 817 89 19, 502 
378 538, 607 374 623
- Wynajmę tanio w Kostrzynie lokal 
usługowy 50m2, tel. 507 192 282
- Sprzedam tanio nową, szwedzką 
sofę ze skóry naturalnej w kolorze 
żółtym, tel. 607 749 451
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