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SŁOWEM WSTĘPU
Czerwiec upłynął pod znakiem wysokiej temperatury, a w gminie Kostrzyn także (a może przede wszystkim) pod znakiem
muzyki. Upały, chwilowe burze i bezlitosna aura nie przeszkodziła w organizacji wielu imprez kulturalnych i sportowych, które
miały miejsce w poprzednim miesiącu. Koncerty, konkursy taneczne i wokalne z powodzeniem przejęły widownię po 41. Kurdeszu
Kasztelańskim, były też wspaniałym wstępem do wydarzeń zaplanowanych w ramach tegorocznego Malinowego Lata (więcej na
stronie 8.
Nie tylko rozrywka zajmowała ostatnio nasze głowy. Dla wielu, głównie młodszych mieszkańców i ich rodziców przełom
czerwca i lipca to przede wszystkim czas ostatnich zaliczeń, egzaminów, wystawiania ocen i wyczekiwania upragnionych wakacji.
Tegoroczne zakończenia roku szkolnego były podwójnie nostalgiczne – pożegnaliśmy ostatnie klasy gimnazjum, a wraz z nimi
także kilku dyrektorów i wicedyrektorów placówek na terenie gminy. Niedawno też maturzyści poznali wyniki egzaminu dojrzałości – mam nadzieję, że wszyscy kostrzyniacy zdali „śpiewająco” i z radością mogą myśleć o swoich dalszych losach.
Tymczasem mamy już wakacje i wyczekiwane urlopy, wycieczki, półkolonie. Pamiętajcie Państwo na wyjazdach przede wszystkim o bezpieczeństwie – wróćcie nie tylko w doskonałych nastrojach, ale też w pełnym zdrowiu. Nabierzmy wszyscy energii,
entuzjazmu i radości, zgodnie z powiedzeniem „naładujmy baterie” tak, aby wystarczyło na długie, jesienne wieczory. No i oczywiście na kilka zimnych w lipcu i sierpniu – kapryśna pogoda na pewno jeszcze nie raz tego lata zaskoczy.
Natalia Majchrzak
Redaktor naczelna

KOSTRZYŃSKIE AKTUALNOŚCI
Będą nowe mieszkania
na osiedlu Rycerza Kostro

W niezwykle szybkim tempie powstaje od strony wschodniej kolejny
segment Osiedla Rycerza Kostro przy
ul. Warszawskiej. Wzbogaci on pięknie zaprojektowane osiedle
w nowoczesne mieszkania przeznaczone dla przyszłych mieszkańców naszego miasta.

Rekordowe upały dotknęły także Wielkopolskę

Od połowy miesiąca aż do końca czerwca utrzymywały się
wysokie temperatury powietrza, nawet do 38o C; dokuczały również mieszkańcom naszej gminy. Ochłody szukano, wyjeżdżając
do lasu w Promnie i Jeziercach czy nad jezioro w Iwnie.

żyje. W niedzielę 18 sierpnia w kościele parafialnym w Iwnie
o godz. 1100 odprawiona zostanie msza święta w intencji poległych i zmarłych ułanów oraz ich rodzin. Po złożeniu kwiatów
w kaplicy Mielżyńskich dalsza część święta odbędzie się przed
pałacem, a zakończona zostanie w jego pięknych wnętrzach.

Nawiedzenie parafii przez kopię cudownego
obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej

25 czerwca na kostrzyńskim Rynku miało miejsce przekazanie w ramach peregrynacji z parafii Siekierki Wielkie kopii
obrazu Matki Bożej proboszczowi parafii farnej w Kostrzynie
ks. Piotrowi Lidwinowi w obecności biskupa Grzegorza Balcer-

Powstała nowa placówka handlowa

Mamy w Kostrzynie dwa markety „Biedronki”, należące
do portugalskiej firmy Jeronimo Martins, jest market „Tesco” –
własność firmy brytyjskiej, a od niedawna pojawił się w naszym
mieście przy ul. Wrzesińskiej obiekt handlowy Times Mall,
handlujący artykułami głównie produkcji chińskiej: odzieżą,
obuwiem, galanterią po stosunkowo niskich cenach. Jego właściciele zaadaptowali na potrzeby handlowe nieczynny obiekt
dawnej stodoły w sąsiedztwie marketu „Biedronka”.

Plac przy stacji PKP będzie uporządkowany

Zachodnia część terenów kolejowych raziła swym wyglądem
przechodniów idących odnowioną ulicą Warszawską. Po ukończeniu nowego budynku nastawni dyżurnego ruchu, rozpoczęły
się wokół tego miejsca prace porządkowe, usunięto zwały ziemi
i resztki starego ogrodzenia, wyznaczono miejsca parkingowe.
Plac wkrótce nabierze estetycznego wyglądu i nie będzie już
przedmiotem złośliwych uwag.

40. obchody Święta Ułanów w Iwnie

Po raz pierwszy byli ułani, ich rodziny i sympatycy spotkali
się w Iwnie i Kostrzynie 31 sierpnia 1980 roku w 60. rocznicę
zwycięskiej wojny polsko-bolszewickiej. Tradycje 26 pułku
ułanów, który powstał dzięki staraniom rotmistrza Ignacego
Mielżyńskiego, przetrwały do dziś, choć żaden z ułanów już nie

ka, duchowieństwa i wiernych. Po powitaniu przy dźwiękach
orkiestry ruszyła wokół Rynku procesja do fary, gdzie odbyła
się msza św. z homilią biskupa Balcerka. Cudowny obraz był
adorowany przez cały dzień i noc, by w następnym dniu zostać
przekazany proboszczowi parafii pw. bł. Jolanty ks. Mateuszowi
Napierale. Kolejnymi parafiami, które nawiedziła kopia obrazu
Matki Bożej były: Siedlec, Gułtowy, Czerlejno i Kleszczewo.

Odpust i festyn w parafii pw. Bł. Jolanty

W sobotę 15 czerwca pod przewodnictwem ks. proboszcza
Mateusza Napierały odbyły się w kaplicy bł. Jolanty obchody
święta patronki parafii, księżnej i matki trzech córek. Natomiast
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w niedzielę 16 czerwca na placu przed Domem Parafialnym
urządzony został festyn parafialny z bogatym programem artystycznym i gastronomicznym, w którym uczestniczyło wielu
mieszkańców. Dochód z imprezy przeznaczono na budowę
przyszłego kościoła.

Obchody święta Bożego Ciała w Kostrzynie

Miłym zaskoczeniem dla wiernych z Kostrzyna było to,
że po raz pierwszy obchody Bożego Ciała miały miejsce w Parku
Miejskim, gdzie łatwiej było jej uczestnikom schronić się przed
upałem w cieniu drzew. Mszy świętej przewodniczył proboszcz
parafii farnej ks. Piotr Lidwin w asyście ks. Mateusza Napierały i ks. wikariusza Pawła Szkody. Uroczystości towarzyszyła
orkiestra dęta i chór z parafii bł. Jolanty. Po zakończeniu mszy
świętej wyruszyła ulicami Warszawską i Średzką tradycyjna procesja do czterech ołtarzy z dziewczynkami rzucającymi kwiaty,
z feretronami i sztandarami, zakończona błogosławieństwem
na cztery strony świata. Procesje odbyły się również w pozostałych parafiach dekanatu kostrzyńskiego.

osób prywatnych. Po uroczystości rozdawane były pamiątkowe
obrazki od Jubilata.

K.M.

Czerwiec pod znakiem muzyki

Jeszcze nie ucichły dobrze echa Kurdesza Kasztelańskiego,
a nasza gmina znowu rozbrzmiała muzyką, tańcem i występami
utalentowanych wykonawców. 8 czerwca entuzjaści najróżniejszego rodzaju dźwięków mieli okazję przyjść na jedną z kilku
imprez organizowanych tego dnia w Kostrzynie. W „Kostrzyniance” miała miejsce 3. już edycja Bitwy o Kostrzyn – czyli
oczywiście zmagań młodych raperów. W zupełnie innym tonie,

Zmiany kadrowe w naszych parafiach

Podobnie jak w ubiegłym roku, z dniem 1 lipca 2019 na mocy
dekretu Arcybiskupa Metropolity Stanisława Gądeckiego nastąpiły zmiany kadrowe w dwóch parafiach dekanatu kostrzyńskiego.
Parafię iweńską pw. NMP Szkaplerznej opuścił dotychczasowy
proboszcz ks. Mariusz Janc, a na jego miejsce powołany został
ks. Wojciech Szymczak. Parafię pw. św. Mikołaja w Siedlcu
pożegnał ks. Sławomir Ruks, a na jego miejsce powołano
ks. Piotra Majchrzaka.

Odpust w parafii farnej i jubileusz ks. kanonika
Lecha Ludwiczaka

29 czerwca święto swoich patronów obchodziła parafia farna
pw. św. Piotra i Pawła w Kostrzynie. Uroczystość tę połączono
z obchodami 60-lecia święceń kapłańskich ks. kanonika Lecha
Ludwiczaka – wieloletniego proboszcza kostrzyńskiego, nadal
czynnie wspierającego w posłudze proboszczów naszych parafii.
Pod koniec odpustowej mszy św. piękną laudację na cześć Jubilata wygłosił ks. dr Rafał Pajszczyk – były wikariusz kostrzyński.
Uczczono też zacnego Jubilata wspólnym śpiewem oraz licznymi
życzeniami od duchowieństwa, organizacji kościelnych oraz
władz samorządowych Kostrzyna. Nie zabrakło też życzeń od

choć z podobnie wielką miłością do muzyki, zorganizowano
na Rynku imprezę pod nazwą Folk Fun Kids, będącą częścią
X Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Folkloru. Na
naszej scenie zaprezentowały się w ludowych strojach, tańcach
i przy akompaniamencie niezwykłych instrumentów zespoły
z Rumunii, Tajlandii, Łotwy, Słowacji i Ukrainy. Wcześniej
odbył się również kolorowy przemarsz korowodu złożonego
z wykonawców. Tego samego dnia miał miejsce także konkurs
tańca dla dzieci i młodzieży pod nazwą Roztańczony Kostrzyn.
Natomiast 18 czerwca odbył się koncert pod nazwą „Co nam
w duszy gra”, będący podsumowaniem działań zespołu Akord
w roku kulturalnym 2018/2019. Na scenie M-G Ośrodka Kultury zaśpiewali młodzi wokaliści, na co dzień uczący się śpiewu
od znanej piosenkarki Haliny Benedyk.
N.M.

WIADOMOŚCI GMINNE
RENTGEN WRACA DO KOSTRZYNA!
Nastąpił odbiór pracowni rentgenowskiej w budynku Ośrodka
Zdrowia przy ul. Braci Drzewieckich
1 w Kostrzynie. W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Gminy Kostrzyn Szymon Matysek wraz z Zastępcą Waldemarem Biskupskim, p.o. dyrektora Zakładu Komunalnego Kinga Czechowska,
przedstawiciele firmy Pracownia Rentgenowska Diagnostica s.c.
oraz przedstawiciele Przychodni Zespołu Lekarza Rodzinnego
Sanus. Gmina Kostrzyn partycypowała w kosztach inwestycji
w wysokości 60 tysięcy złotych, związanych z przystosowaniem
lokalu do potrzeb pracowni. Po dwudziestu latach badania rentgenowskie wracają do gminy Kostrzyn. Pierwszych pacjentów
chcących skorzystać z usług pracowni w Kostrzynie zapraszamy
od 15 lipca.
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INWESTYCJE W GMINIE KOSTRZYN
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NOWE BOISKO WIELOFUNKC YJNE NA OSIEDLU KÓRNICKIM
Zakończono budowę boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią w Kostrzynie przy ul. Andrzejewo. Boisko sportowe
z trawą syntetyczną posiada powierzchnię 37,50x20m z boiskami do gry: w piłkę nożną, koszykówkę oraz siatkówkę. Całość
została ogrodzona. Chętnych do skorzystania z nowego boiska w okresie wakacyjnym zapraszamy od poniedziałku 15 lipca
w godzinach 1000 - 2200.

ULICE ASTROWA I WIOSNY LUDÓW W BUDOWIE
Trwa budowa odcinka ulicy Wiosny Ludów od ul. Astrowej do ul. Kórnickiej oraz ulicy Astrowej. W związku z inwestycją powstanie nawierzchnia z kostki betonowej oraz chodnik wraz ze zjazdami do posesji. Inwestycja ta znacząco usprawni komunikację
na osiedlach Grunwaldzkim oraz Kórnickim, łącząc ulicę Grunwaldzką z Kórnicką, co ma ogromne znaczenie w kontekście budowy
tunelu pod linią kolejową Poznań-Warszawa. Wartość realizacji tego zadania to blisko 1,5 miliona złotych.

PODPISANIE UMOWY NA BUDOWĘ
UL. KRZYWOUSTEGO, CHROBREGO,
LECHA, JADWIGI W KOSTRZYNIE
W kostrzyńskim Ratuszu została podpisana umowa
na budowę ul. Krzywoustego, Chrobrego, Lecha, Jadwigi
w Kostrzynie – etap 1. Podczas spotkania obecni byli Burmistrz
Szymon Matysek, Zastępca Burmistrza Waldemar Biskupski,
Radny Przemysław Kubiak, pracownicy Urzędu Miejskiego
oraz przedstawiciele firmy Perfecta na czele z właścicielem Robertem Gąsiorkiem. Termin realizacji inwestycji to 26 czerwca
2020 roku. Koszt inwestycji to blisko 2 mln złotych. W pierwszym etapie zrealizowana zostanie budowa ulicy Krzywoustego.
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BEZPIECZNIEJ NA UL. IGNACEWO
Na ulicy Ignacewo w Kostrzynie zakończyły się prace związane z modernizacją oświetlenia. Na 17 słupach wymieniono oprawy na ledowe, co wpłynąć ma na poprawę bezpieczeństwa użytkowników tej drogi. Wartość zadania to blisko 30 tysięcy złotych.
Obecnie trwają prace projektowe związane z budową chodnika na tej ulicy. Zadanie realizowane jest z wniosku mieszkańców
i radnej Beaty Jankowiak.

KOLEJNE UMOWY NA DOTACJĘ DO
WYMIANY PIECÓW
W Urzędzie Miejskim zostały podpisane kolejne umowy na
dotację do wymiany pieców na rok 2019. Nowe urządzenia będą
pomagały w działaniach wspierających ekologię i walkę o czyste
powietrze w gminie Kostrzyn.
Przypominamy, że zgodnie z uchwałą Nr V/52/2019 Rady
Miejskiej Gminy Kostrzyn z 7 lutego 2019 roku, kolejny nabór
wniosków o przyznanie dotacji na wymianę pieca rozpocznie
się w marcu 2020 roku.

KOSTRZYŃSKA KOMUNIKACJA
PUBLICZNA NADAL BĘDZIE BEZPŁATNA
Podczas X sesji Radni podjęli uchwałę
w sprawie bezpłatnego korzystania z gminnych przewozów pasażerskich na terenie
gminy Kostrzyn, które organizowane
są w ramach Kostrzyńskiej Komunikacji
Publicznej (KKP). Uchwała podjęta została na okres do
31 sierpnia 2020 roku.

KINO ZA ROGIEM W GMINIE KOSTRZYN
Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał dofinansowanie unijne na realizację projektu Stowarzyszenia Gmin
i Powiatów Wielkopolski. Gmina Kostrzyn jest partnerem
projektu. Jego efektem już wkrótce w naszej gminie powstanie
„Kino za rogiem”.

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH UCZNIÓW
Urząd Miejski w Kostrzynie informuje, że do 10 września
2019 roku można składać wnioski o przyznanie stypendiów
za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne
w roku szkolnym 2018/2019. Wnioski mogą składać uczniowie,
którzy: nie ukończyli 18 roku życia, wykażą się szczególnymi
osiągnięciami naukowymi, sportowymi bądź artystycznymi,
określonymi w regulaminie.

Zasady przyznawania stypendiów określa regulamin
stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXVII/209/2016 Rady
Miejskiej Gminy Kostrzyn z 29 listopada 2016 roku. Wnioski
składa w Urzędzie Miejskim w Kostrzynie (pokój nr 31) rodzic
lub opiekun prawny ucznia. Wzór wniosku oraz regulamin
dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Kostrzynie.

7

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
19 czerwca we wszystkich szkołach
na terenie naszej gminy odbyły się uroczystości z okazji zakończenia roku
szkolnego 2018/2019. W czterech placów-

kach miały one szczególny charakter,
ponieważ żegnano w nich dyrektorów,
którzy kończą swoją pracę zawodową,
a są nimi: Elżbieta Piechnicka-Gołaś –
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Gułtowach, Małgorzata
Wiśniewska-Szaroleta – Dyrektor Szkoły
Podstawowej im. Pauliny i Augusta Wilkońskich w Siekierkach Wielkich, Marek
Dobski – Dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 2 im. Rady Europy w Kostrzynie, Zbigniew Bukowski – Dyrektor Szkoły
Podstawowej im. Wincentego Witosa
w Czerlejnie. Swoją pracę kończy również
Wicedyrektor w Szkole w Siekierkach
Hanna Pokorska oraz Roman Różański,
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej
nr 2 w Kostrzynie.
Słowa podziękowania i wyrazy uznania za wieloletnią pracę na rzecz oświaty
na terenie gminy Kostrzyn skierowali
podczas uroczystości do dyrektorów Burmistrz Gminy Kostrzyn Szymon Matysek,

Zastępca Burmistrza Waldemar Biskupski
oraz Przewodniczący Rady Grzegorz
Banaszak.

CHWAŁA BOHATEROM POZNAŃSKIEGO CZERWCA
28 czerwca 1956 roku to data, która dla wielu Poznaniaków
i mieszkańców okolicznych miast i wsi wyryła się mocno w pamięci. Burmistrz Gminy Kostrzyn Szymon Matysek i Zastępca
Burmistrza Waldemar Biskupski postanowili w 63. rocznicę
czerwcowych wydarzeń spotkać się z uczestnikami protestów,
którzy mieszkają w naszej gminie. Odwiedzili Jerzego Gusz-

czyńskiego oraz Edwarda Spychalskiego, którzy byli obecni
w tamtym czasie na ulicach Poznania.
Dla uczczenia wydarzeń z Czerwca ’56 na cmentarzu
w Kostrzynie zostały zapalone znicze na grobie Edwarda Siennickiego, który był zaangażowany w rozbrojenie posterunku
milicji w Poznaniu.

POMOC POGORZELCOM Z KOSTRZYNA
Fundacja Na Rzecz Integracji Środowiska Akademickiego Jeden Uniwersytet udostępnia konto do przeprowadzenia wsparcia finansowego dla osób poszkodowanych w pożarze budynku jednorodzinnego przy ul. Nowotarskiego w Kostrzynie, który
miał miejsce 12 czerwca 2019 roku.
Środki finansowe należy przekazywać wyłącznie przelewem na konto fundacji: Fundacja Na Rzecz Integracji Środowiska
Akademickiego Jeden Uniwersytet ul. Piekary 22/23 m4 61-823 Poznań NIP 7831709762, KRS 0000497548, REGON 302654512
nr konta 82 1090 1476 0000 0001 4278 5144 W tytule przelewu należy wpisać ,,Pomoc pogorzelcom z Kostrzyna”.
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SAMORZĄDOWCY NA BIEGU
PAMIĘCI
23 czerwca Samorządowcy z Gminy Kostrzyn
wzięli udział w Biegu Pamięci Lotto Poznański
Czerwiec ’56. Tym sposobem uczcili pamięć osób
walczących o wolność podczas pierwszego strajku
w powojennej Polsce. Gminę Kostrzyn reprezentowały dwie sztafety, w skład pierwszej weszli: Waldemar Biskupski, Paulina Bankiewicz, Marcin Matuszewski, Karolina Adamska i Łukasz Szał, a w skład
drugiej sztafety: Waldemar Kukuła, Agata Draht,
Martyna Kistowska, Arkadiusz Bilski i Grzegorz
Banaszak. Obie sztafety ukończyły bieg w podobnym
czasie. Sztafeta z Przewodniczącym Rady Miejskiej
w składzie zameldowała się na finiszu po 50 minutach
i 55 sekundach, natomiast drużyna z Zastępcą Burmistrza finiszowała po 53 minutach i 25 sekundach,
co dało odpowiednio 29. i 31. miejsce na 42. sklasyfikowane sztafety.

Z OBRAD RADY
X sesja Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
odbyła się 13 czerwca 2019 roku, radni podjęli
uchwały w sprawie:
- zmian w budżecie gminy Kostrzyn na 2019
rok – dochody budżetu zwiększono o kwotę
1 747 254,18 zł, do kwoty 81 428 912,26 zł,
wydatki budżetu zwiększono o kwotę
1 747 254,18 zł do kwoty 85 927 162,82 zł;
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Kostrzyn na lata 2019-2027, w związku ze zmianą budżetu dokonano zmian
w WPF;
- zmian w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Kostrzyn na lata 2016-2020 – zwiększono
kwotę dotacji celowej – kapitalny remont
w 2019 roku do kwoty 160 000 zł;
- uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kostrzyn, obejmującej tereny
w obrębie ewidencyjnym Siekierki Wielkie,
gm. Kostrzyn – część A;
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Węgierskie, gm. Kostrzyn;
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu drogi klasy L
w miejscowości Gwiazdowo, gm. Kostrzyn;
- bezpłatnego korzystania z gminnych przewozów pasażerskich na terenie Gminy Kostrzyn,
dla którego organizatorem jest Gmina Kostrzyn – uchwała wchodzi w życie z dniem
1 września 2019 roku i obowiązuje do dnia
31 sierpnia 2020 roku.
Więcej na www.kostrzyn.wlkp.pl (zakładka
BIP).
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Z TEKI REGIONALISTY - Kazimierz Matysek o historii

Z MOTORYZACYJNEJ PRZESZŁOŚCI
KOSTRZYNA I OKOLIC
Marzenie miłośników przygód, by
posiadać pojazd przewożący ludzi i towary, urzeczywistnili przed około 125 laty
niemieccy wynalazcy Benz i Daimler.
Zbudowanie w 1885 roku przez C.F. Benza pierwszego samochodu trzykołowego,
a dwa lata później zademonstrowanie
przez G. Daimlera czterokołowego samochodu benzynowego stało się przełomowym wydarzeniem w rozwoju motoryzacji. W ciągu następnych 100 lat w ponad
60 krajach stworzono 2500 marek rożnych
samochodów.

Pionierzy motoryzacji
Marek Kube i Michał Pogorzelski

W 1914 roku skromny samochód osobowy wpłynął na losy wojny światowej.
Kiedy 15 września Niemcy zaatakowali
Francję i zagrozili Paryżowi, którego garnizon nie był w stanie obronić, sztab francuski podjął historyczną decyzję. Zarekwirowano tysiąc taksówek paryskich marki
Renault i przewieziono nimi na front armię
rezerwistów. Ten manewr powstrzymał
ofensywę niemiecką i uratował Paryż.
Fascynacja pojazdami samochodowymi w początkach XX wieku dotknęła
również ziemie polskie. Na ulicach Warszawy, Poznania i innych miast zaczęły
pojawiać się fiaty, fordy, citroëny, a nawet
amerykańskie chevrolety. Zainteresowaniem cieszyły się wszystkie dziedziny
motoryzacji: samochody osobowe, ciężarowe i półciężarowe, aż po motocykle.
Wielkie firmy samochodowe stały się
napędem całej gospodarki poszczególnych
państw.
Jak wynika ze wspomnień mieszkańców Kostrzyna i okolic najwcześniejszym

W tym samym czasie pierwszą stację
benzynową wybudował na Rynku Ludwik
Sieiński, właściciel pobliskiej
restauracji.
W 1927 roku kursowała już
w Kostrzynie pierwsza taksówka, należąca do Heleny Gołębiewskiej i jej męża Jana, zamieszkałych przy ul. Poznańskiej 16. Był to samochód marki Ford.
Prawdziwą sensacją był
przyjazd do Kostrzyna 17 lipca
1928 roku prezydenta Rzeczypospolitej Polski Ignacego Mościckiego amerykańską limuzyną Cadillac, co zostało utrwaloSamochód Czesława Borhardta w Promnie
ne na serii fotografii.
W 1929 roku podczas Powszechnej
zdrowia dr Marceli Kube, Polak pogodnego usposobienia o szerokiej i gruntow- Wystawy Krajowej w Poznaniu właściciel
nej wiedzy lekarskiej. Jednym z pierw- młyna w Kostrzynie, Walenty Szczepski,
szych właścicieli samochodu osobowego zakupił reprezentacyjny samochód osobobył także około 1922
roku mistrz Michał
Pogorzelski, prowadzący Fabrykę Maszyn Parowych
i Rolniczych w Kostrzynie. W 1925
roku własny samochód towarowo-osobowy posiadał kupiec, właściciel Fabryki Miodu Sztucznego i rozlewni wód
Czesław Borchard.
Przed 1927 roLimuzyna prezydenta Mościckiego
kiem kilka samochodów osobowych posiadał dzierżawca wy Fiat, przy którym sfotografował się
majątku rolnego w Strumianach Stanisław wraz z zięciem. W tym samym roku udaBroekre, wielki pasjonat motoryzacji. ło się sfotografować na ul. Średzkiej autobus przewożący pasażerów na trasie
Kostrzyn-Rawicz.
W latach 1930-1931 przez Kostrzyn
kursowały autobusy z Poznania do Środy
oraz do Wrześni. Samochód osobowy
marki Ford garażował w zabudowaniach
Spółdzielni Rolniczo-Handlowej „Rolnik”. Motocykl Puch posiadał Florian
Bartkowiak.
W latach 1932-1933-1934 Starosta
Powiatowy w Środzie ogłaszał coroczną
Taksówka H i J Gołębiewskich
listę kolejności osób obowiązanych do
posiadaczem samochodu (około 1914
roku) w naszym mieście był lekarz, radca
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dostarczenia samochodów i motocykli
jako środków przewozowych na rzecz
wojska w czasie pokoju. Na tej liście
znajdowali się właściciele samochodów
osobowych z Kostrzyna: Helena Gołębiewska, Stanisław Janiszewski, Walenty
Szczepski, Bruno Smolny, ks. Kazimierz
Michalski oraz Zygmunt Stabrowski
z Czerlejna, Maria Aniela Mielżyńska
z Drzązgowa, Maria Bnińska z Gułtów,

Samochód Fiat Walentego Szczepańskiego
(z prawej)

Ignacy Mielżyński z Iwna, Edward Stabrowski z Siekierek Wielkich, Włodzimierz Ziołecki z Węgierskiego. W kategorii samochodów półciężarowych figurowali między innymi Florian Bartkowiak
z Czerlejna, Cezary Kowalski z Kostrzyna
i Klemens Wolski z Kostrzyna. W gronie
właścicieli motocykli byli wymienieni:
Adam Pogodziński, Eryk Huth, Stanisław
Piekarczyk, Władysław Kuliński, Kazimierz Piekarczyk i Paweł Kawecki – wszyscy z Kostrzyna, a także Zygmunt Mielżyński z Iwna, Brunon Guntsch i Helmut
Wahrenburg z Trzeka, Walter Reinhard
z Siekierek Małych oraz Helmut Schendel
z Glinki Szlacheckiej. Wśród wymienionych motocyklistów Kazimierz Piekarczyk
był posiadaczem motocykla Iskra.
W okresie przedwojennym przy ul. Ko-

Taksówka Feliksa Pogorzelskiego

ściuszki 49 wypożyczalnię samochodów
i taksówkę posiadał Jan Gołębiewski.
Przed wojną, jak i w czasie okupacji
niemieckiej (1939-1945) działał w Kostrzynie warsztat reparacji samochodów
i motocykli Niemca Gustawa Hutha przy
ówczesnej ul. Pobiedziskiej 5 (obecnie
Mickiewicza), w którym pracowali też
Polacy. Zachowało się zdjęcie niemiec-

kiego samochodu pocztowego marki cza, Niemiera i innych motocrossy,
Phänomen przed budynkiem kostrzyńskiej w których startowali kierowcy z klubów
poczty z 1940 roku.
motorowych z Poznania, Wrześni, GniePo wojnie z trudem pozyskiwano po- zna i oczywiście Kostrzyna. W 1957 roku
jazdy mechaniczne, najczęściej uszkodzo- na trasie motocrossu pojawiło się
ne, jak wtedy mówiono „z demobilu”. 31 motocyklistów. Zwycięzcy konkurenJeden z takich pojazdów wyremontował
mistrz ślusarstwa
samochodowego Feliks Pogorzelski.
Jego samochód osobowy marki Hansa
od 1946 roku był
pierwszą taksówką
uruchomioną w czasach powojennych
w naszym mieście
(z nr 1). Dopiero
w następnych latach
Limuzyna Czajka z W. Gomułką i N. Chruszczowem
zastąpili go taksówkarze Bayer, Langer
i wielu innych. W 1947 roku samochód cji dostawali w nagrodę gęś. Czołowymi
pożarniczy „z demobilu” pozyskała zawodnikami kostrzyńskimi byli wówczas
Stefan Marciniak, Zygmunt Konieczka,
Ochotnicza Straż Pożarna w Kostrzynie.
Na początku lat pięćdziesiątych grono Henryk Walczak, Franciszek Kwiatek,
miłośników motoryzacji powołało przy a także należący do Unii Poznań Hipolit
Ludowym Zespole Sportowym (LZS) Majewski, (z okrzykiem „paganiaj”)
w Kostrzynie sekcję motorową. Jej człon- o pseudonimie „Nabierka”.
W roku 1951 zaczęto produkować
kowie na własnych motocyklach brali
udział w rajdach patrolowych na terenie w Polsce Warszawy (licencji ZSRR),
Wielkopolski w różnych kategoriach: w 1955 Syreny (konstrukcja własna),
125 ccm, 250ccm i powyżej 250ccm. a później Fiaty 125 (na licencji włoskiej)
Uprawiali także turystykę motorową. i Polonezy (konstrukcja własna), które
zaczęły pojawiać się na ulicach miast
i miasteczek polskich. Ich pozyskanie było
niezwykle trudne, zwykle na tzw. talony.
Niespodziewanym wydarzeniem stał
się przejazd przez nasze miasto 18 lipca
1959 roku przywódców partyjnych Gomułki i Chruszczowa limuzyną produkcji
radzieckiej Czajka.
W trakcie obchodów milenijnych
16 kwietnia 1966 roku mieszkańcy Kostrzyna z entuzjazmem witali kolumnę
samochodów przewożących przedstawicieli episkopatu polskiego z Gniezna do
Poznania. Rozradowana młodzież próbowała nawet unieść do góry białą amerykańską limuzynę z kardynałem Stefanem
Wyszyńskim.
***
Inspiracją do przedstawienia fragmentów z dziejów kostrzyńskiej motoryzacji
była dla mnie organizowana już po raz
drugi przez Marka Braniewicza akcja HurMotocykl Floriana Bartkowiak z Czerlejna
towni Motoryzacyjnej Moto-Car „ProfiAuW kolejnych latach już pod nazwą Ligi to PitStop”, czyli darmowe sprawdzanie
Przyjaciół Żołnierza (LPŻ Kostrzyn) or- techniczne pojazdów w ramach Kurdeszu
ganizowali na torze trawiastym w Iwnie, Kasztelańskiego. Towarzyszyła jej wystaa później na łąkach strumiańskich należą- wa fotograficzna nawiązująca do początcych do gospodarzy Szeszuły, Kozłowi- ków kostrzyńskiej motoryzacji.
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KOLEJNY ROK AKADEMICKICH
PRZYGÓD ZA NAMI
19 czerwca Kostrzyński Uniwersytet Każdego Wieku zakończył kolejny, czwarty już rok swojej działalności. Rok akademicki niezwykle pracowity, pełen nowych wyzwań dla słuchaczy.
Nadal uczyliśmy się języka niemieckiego i angielskiego, pogłębialiśmy umiejętności obsługi komputera, a grupa plastyczna po
mistrzowsku tworzyła swoje małe i większe arcydzieła. Usprawnialiśmy się fizycznie poprzez cotygodniową gimnastykę, wodny aerobik czy też na zajęciach w klubie fitness. Terapia tańcem
pozwalała wyzwolić w nas pokłady muzykalności i rytmiczności.
Zwiedzaliśmy świat: ten bliższy i ten daleki. Grupy słuchaczy
były w Augustowie i na Północnym Podlasiu, w Zamościu i na
Roztoczu, byliśmy także w dalekiej, ale jakże przepięknej Gruzji. Poznawaliśmy odległe miejsca poprzez spotkania z podróżnikami. Uczestniczyliśmy w koncertach, wyjeżdżaliśmy
na spektakle teatralne i operowe, seanse filmowe.
Nawiązywaliśmy współpracę z Uniwersytetem im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu czy Zespołem Szkół Muzycznych.
Wielką nobilitacją dla nas było zaproszenie słuchaczy KUKW
na koncert absolwentów szkół muzycznych w auli uniwersyteckiej. Spotykaliśmy się również okazjonalnie z okazji Mikołajek
czy Walentynek. Spotkania te wzbogacali nam mali artyści
z Przedszkola Miejskiego.
Teraz chwila wypoczynku, choć i w czasie wakacji planujemy spotkania. Słuchacze odpoczywają, a Zarząd KUKW przygotowuje się do nowego roku akademickiego. Czeka nas przecież
magisterium.
Elżbieta Mielcarek

FESTYN W TRZEKU
Koło Gospodyń Wiejskich w Trzeku w ramach projektu
„Zapraszamy owady do naszych ogrodów” przy współpracy
z Kasztelanią Ostrowską z Lednogóry zorganizowało „Warsztaty o poznawaniu owadów i roślin łąkowych dla dzieci oraz
dorosłych”.
Zostały omówione poszczególne gatunki owadów, roślin,
które uczestnicy zbierali na okolicznych łąkach oraz przy boisku
wiejskim. Uczestnicy dowiedzieli się, kto był pierwszy: pszczoła czy mrówka oraz poznali osobiście panią i pana pająka. Pod
mikroskopem mogli zobaczyć każdą poszczególną część kwiatków łąkowych oraz poznali ich zastosowanie w codziennym
życiu. Zostały też przedstawione działania takie jak zakładanie
łąki, koszenie traw i przydroży raz w roku, by zrozumieć konieczność ochrony środowiska w miejscu naszego zamieszkania.
Kolejne działania odbyły się na corocznym festynie rodzinnym,
zorganizowanym w niedzielę 9 czerwca przez Radę Sołecką,
Sołtysa i Koło Gospodyń Wiejskich w Trzeku. Na uczestników
czekało mnóstwo atrakcji; na początek odbył się pokaz pierwszej
pomocy. Instruktorem był strażak należący do OSP z Kostrzyna.
Można było zwiedzać samochód ratowniczo-gaśniczy lub odbyć
wyjątkową przejażdżkę radiowozem policyjnym. Występ grupy
Dory Fitness pomimo upału jeszcze bardziej rozgrzał atmosferę
zumbą oraz tańcami latynoskimi. Najmłodsi korzystali z różnorodnych zamków dmuchanych oraz uczestniczyli w warsztatach
animacji prowadzonych przez panie Agatę i Klaudię ze świetlicy

Trzekolandia. Dzieci i młodzież mogli zmierzyć swoje siły
w różnych konkurencjach sprawnościowych, czy też zagrać towarzysko w piłkę siatkówką lub w piłkę nożną wraz z drużyną
piłkarską, która odwiedziła naszą imprezę…

Dodatkowo w ramach festynu prowadzone były warsztaty
z budowania domów dla owadów (materiał: recykling butelek
plastikowych, puszek metalowych, trzcina, szyszki), które
cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Pani Małgosia
przekazywała uczestnikom, jak ważna jest rola zwierząt i roślin
w naszym otoczeniu oraz dbanie o równowagę przyrodniczą
i ekologiczną.
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Była to druga część zajęć, która odbywała się w ramach projektu „Zapraszamy owady do naszych ogrodów” wspieranego przez
Fundusz Małych Grantów EKO-UNII. Projekt prowadzony był
przez członków Koła Gospodyń Wiejskich (istniejącego od 46 lat),
ma charakter edukacyjny i jest związany z działaniem na rzecz
lokalnej bioróżnorodności. Na festynie została przeprowadzona
wymiana ziół, sadzonek roślin pomiędzy mieszkańcami. Zwieńczeniem całej akcji było przeprowadzenie konkursu dla całych
rodzin z zakresu całej poznanej podczas projektu wiedzy. Pytania dotyczyły zagadnień z ogrodnictwa, poznanego dziedzictwa
przyrodniczego oraz ekologii. W ramach konkursu zwycięzcom
zostały przekazane kolorowe domki dla owadów oraz rośliny
miododajne, które mieszkańcy posadzą na terenie całej, wsi by
zaprosić różne owady do ogrodów. Uczestnicy otrzymywali także
nasiona kwiatów, przyrodnicze gry planszowe, bony do Deli Parku
i vouchery na przejażdżki gokartami w Skórzewie.

Oczywiście każdy mógł spróbować domowych ciast, smalcu
czy też owocowo-warzywnych przekąsek. Impreza została zakończona wspólnym biesiadowaniem przy ognisku z kiełbaskami. Mamy nadzieję, że się podobało i atrakcji nie brakowało...
Chciałabym podziękować wszystkim, którzy wspierali
organizację festynu, byli to m.in.: Gmina Kostrzyn, Firma
Amazis, SOK POL Prządak Małgorzata, Tor kartingowy E1Gokart Poznań, sklep Warzywa i Owoce z Siekierek Wielkich,
Sołectwo Czerlejnko, Alex Photoart, Sołectwo Czerlejno, Firma
PRODUCT PLUS z Kleszczewa, OSP z Kostrzyna, Komisariat
Policji w Kostrzynie, Pawilony Bankietowe Szymon&Przemek,
Państwo Wincenciak, Państwo Kwarcińscy, Państwo Knopkiewicz, Rada Sołecka i członkowie Koła Gospodyń Wiejskich,
świetlica Trzekolandia.
Ewelina Kaszowska
Sołtys wsi Trzek

LATO Z OŚRODKIEM KULTURY
Od kilku lat niesłabnącą popularnością cieszą się letnie
warsztaty wyjazdowe, organizowane przez Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Kostrzynie. Wycieczki do ciekawych
obiektów, dobra zabawa i edukacyjny wymiar chwalą nie tylko
uczestniczące dzieci, ale także ich rodzice. Tak było również
w tym roku. W dniach 24-28 czerwca najmłodsi kostrzyniacy
w towarzystwie opiekunów odwiedzali codziennie inne miejsce,
nabywając nowe zdolności, rozszerzając swoją wiedzę na
różne tematy. Pierwszego dnia grupa odwiedziła Borówiec,
gdzie obejrzała największą w Polsce makietę kolejową oraz
Skałowo, w którym oprowadzono dzieci po Schronisku dla
zwierząt, uwrażliwiając je na los naszych zwierzęcych przyja-

ciół. Następnego dnia odbyła się wycieczka do Nowego Zoo
w Poznaniu, dla niektórych być może pierwsza w życiu.
W środę uczestnicy pojechali do Interaktywnego Centrum
Bezpieczeństwa SKODA. Biorąc udział w kursie pierwszej
pomocy przedmedycznej, symulacjach wypadku i warsztatach
poznali podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym

i postępowania w przypadku nieszczęścia na drodze. Poznawczy charakter miał także wyjazd czwartkowy – dzieci odwiedziły Zamek w Kórniku, spotykając się z Białą Damą i zwiedzając historyczne wnętrza. Po tym doświadczeniu odpoczęli
podczas rejsu statkiem po Jeziorze Kórnickim. Ostatni dzień
warsztatów wyjazdowych upłynął pod znakiem wysiłku fizycznego, bowiem uczestnicy wycieczki udali się co Centrum
Wspinaczki Climbing, rewelacyjnie się bawiąc na ściankach
wspinaczkowych.
Ledwie zakończyły się warsztaty, rozpoczęły się „Wakacje
w angielskim stylu”, którymi współorganizatorami byli Ośrodek
Kultury i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W ramach dwutygodniowych zajęć (1-12 lipca) uczestnicy mieli okazję podszlifowania swoich umiejętności językowych.
Różnorodne zajęcia wprowadziły dzieci w świat animacji, filmu,
teatru, kultury i specyfiki krajów anglojęzycznych. Najmłodsi
bawili się również podczas karaoke i na dyskotece. Była także
okazja do zwiedzenia nowoczesnego Campusu Morasko i uczestniczenia w VI Ogólnopolskim Przeglądzie Filmów Animowanych „Oko Kalejdoskopu”. Od dawna wiadomo, że podczas
zabawy najszybciej i najłatwiej się nauczyć czegoś nowego – nie

ulega więc wątpliwości, że po tych wakacjach uczestnicy zajęć
świetnie poradzą sobie nie tylko na lekcjach angielskiego, ale
także w codziennych sytuacjach, w których pomocna jest znajomość języka obcego.
N.M.
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WIŁA WIANKI I RZUCAŁA JE DO WODY…
Historią są już tegoroczne Wianki w Iwnie, tradycyjnie organizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sołectwa
Gminy Kostrzyn. 29 czerwca nad iweńskim jeziorem, na placu
w Parku Mielżyńskich mieszkańcy naszej gminy jak co roku
zebrali się, by przy muzyce, pysznym jedzeniu i nadzwyczajnej
atmosferze przypomnieć sobie stare, ludowe zwyczaje.

się recital Dariusza Piskorskiego, a po nim koncert zespołu Two
Boys, zakończony zabawą taneczną. Nie mogło zabraknąć także
konkursu plecenia wianków, które wieczorem wypuszczono na
wody jeziora, nawiązując do starego, słowiańskiego obyczaju.
N.M.

IWIEŃSKIE PODANIE
Wydarzenie rozpoczęło się od Potyczek sąsiedzkich. Sołectwa podzieliły się na trzy drużyny: Leśne Dziady (Iwno, Siedlec,
Siedleczek, Brzeźno), Drużyna Sołtysa (Sanniki, Wiktorowo,
Skałowo, Gwiazdowo, Jagodno i Siekierki ), Wiara z sąsiedztwa
(Czerlejno, Czerlejnko, Trzek, Sokolniki) i rywalizowały ze sobą
w wielu konkurencjach, między innymi w rzucie kaloszem,
przeciąganiem liny czy wbijaniu gwoździ. Wesołe zmagania
w iście sportowym duchu wygrała z małą przewagą drużyna
Wiary z sąsiedztwa. Zwycięzcom oczywiście gratulujemy!
Po wysiłku na zawodników i dopingujących ich widzów
czekała uczta zarówno dla ciała, jak i ducha. O 1800 rozpoczął

...Z jeziorem w Iwnie związane jest podanie. Przed laty
sławny czarnoksiężnik Twardowski jechał z Krakowa do Poznania i popasał w karczmie Wygoda za wsią Nekla. Wypocząwszy
chciał dalej jechać, a wokół same lasy i trzęsawiska. Rozkazał
tedy czartom usypać wygodną drogę. Złe duchy usypały przez
noc groblę na blisko pół mili i nieśli dalej w w sakwach ziemię,
ale w tem kur zapiał. Czarci rzucili sakwy i uciekli do piekła.
Grobla do dziś istnieje koło Jezierc, a tam gdzie upadły sakwy
zwane Diabelskimi Sakiewkami powstały 4 pagórki. Piąta sakwa
z ziemią wpadła do jeziora w Iwnie i tam powstała wyspa, którą
później nazwano wyspą św. Wawrzyńca lub Napoleonek.

WIEŚCI Z PRZEDSZKOLA
Nareszcie mamy lato. Czerwiec to w naszym przedszkolu
czas wypatrywania nowej pory roku i rozmów na temat planów
wakacyjnych. Czerwiec to również Dzień Dziecka i masa atrakcji dla naszych milusińskich, takich jak wycieczki autokarowe,
bańki mydlane i smakowite lody.
Przedszkolacy uczestniczyli w pikniku „Szczęśliwa łąka”
prowadzonym przez animatorów w kolorowych przebraniach.
Dużym powodzeniem wśród naszych podopiecznych cieszyły
się dmuchane trampoliny i zjeżdżalnie. Dzieci brały udział
w licznych konkursach, grach i zabawach. Atrakcją był również
posiłek na świeżym powietrzu.
Początek miesiąca to również dużo radości i pracy związanej
z organizacją Gminnej Olimpiady Sportowej Przedszkolaków,
która odbyła się na „Orliku” przy Szkole Podstawowej
nr 2. Celem olimpiady jest integrowanie środowiska przedszkolnego na terenie gminy Kostrzyn, rozwijanie sprawności fizycznej i postawy prozdrowotnej oraz propagowanie czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Przedszkolacy mają również
okazję nawiązać nowe znajomości, sprawdzić swoje siły w rywalizacji i rozwijać odporność emocjonalną w sytuacjach porażki lub zwycięstwa. Dzieci uczestniczyły w konkurencjach:
toczenie piłki slalomem, skoki dodawane, bieg wahadłowy

z piłką, rzuty woreczkiem do celu, tor przeszkód. Dużo emocji
sprawiło zawodnikom rozwiązywanie zagadek na temat dyscyplin sportowych. Była również konkurencja dla wychowawczyń,
przy olbrzymim dopingu wychowanków.

Największą ilość punktów i złote medale zdobyło Przedszkole „Słoneczko” z Siekierek Wielkich, nasze Przedszkole Miejskie
zdobyło drugie miejsce, na podium stanęła też reprezentacja
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Przedszkola „Labado”. Wszyscy uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody.
Naszymi sponsorami byli: Przedszkole „Słoneczko”, Travel
Time – Anna Wieczorek-Baranowska, Szkoła tańca i baletu
Solistka – Kinga Strzelczyk, Klub Karate Shotokan Kruk – Jacek
Kruk, Gospodarstwo Rolne – Mieczysław Przybylski, Piekarnia
„Bogienka”, Lodmax Roman Łabędzki, Sklep papierniczy –
Izabela Czerniejewska, Record – Marcin Guziński, Skleb rybny
– Krzysztof Skowron, Studio foto – Jarosław Wicher, Asgard Sp.

z o.o., Przedszkole „Kubuś Puchatek”, Przedszkole „Labado”,
Przedszkole „Akademia Pomysłów”, Przedszkole „Zielony
Zakątek”, Rada Rodziców przy Przedszkolu Miejskim. Serdecznie dziękujemy!
Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.
przedszkole-kostrzyn.pl, na której zamieszczone są zdjęcia
przedszkolaków oraz aktualne informacje dotyczące organizacji
pracy w nowym roku szkolnym (podręczniki, wyprawki, zebrania z rodzicami, drzwi otwarte).
Przedszkole Miejskie

WIEŚCI Z BIBLIOTEKI
4 czerwca w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki
Publicznej w Kostrzynie zakończyliśmy cykl spotkań Klubu
Małego Czytelnika, które odbywały się w okresie od października 2018 do maja 2019 roku. Podstawą każdego spotkania był
krótki utwór literacki, a następnie wykonanie pracy plastycznej.

W zajęciach dzieci uczestniczyły razem z rodzicami. Wśród
poznanych utworów dla najmłodszych znalazły się m.in. następujące tytuły: Jak schować lwa?, Gdzie jest pan Amos?, Wielka
przygoda Jeżyka, Kto przytuli Misia Tulisia? oraz Elmer i motylek. Nasi najmłodsi czytelnicy mieli również okazję uczestniczyć w warsztatach plastycznych, a na ostatnim, przedwakacyjnym spotkaniu otrzymali dyplomy. Wszystkim uczestnikom

spotkań serdecznie dziękujemy za wspólną zabawę i czytelniczą
przygodę.
7 czerwca Bibliotekę Publiczną w Kostrzynie odwiedził
krakowski Teatr Tak z przedstawieniem zatytułowanym Nadchodzi Pippi. Scenariusz spektaklu, inspirowany tekstem Astrid
Lindgren Pippi wchodzi na pokład, opowiada o przygodach
rezolutnej, rudowłosej dziewczynki, którą pokochało już kilka
pokoleń dzieci na całym świecie. Mieszkająca samotnie w willi
Śmiesznotce Pippi nigdy się nie nudzi. Bawi się w berka z policjantem, w amerykańskiej szkole tańczy cha-chę i wywołuje
szamana z Laosu, ucząc przy okazji dziecięcą publiczność wielu przydatnych, angielskich słówek.
W czerwcu do Biblioteki Publicznej w Gułtowach przybyły
dzieci na ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie, podczas
którego wysłuchały opowiadania o Kubie i Bubie zatytułowane
Dzień Dziecka. Dzieci poznały również rymowany przepis na
sałatę z jogurtem czosnkowym Agnieszki Frączek, rozwiązywały wakacyjne zagadki, śpiewały piosenkę o wakacjach i grały
w tabliczkę mnożenia. Zwycięzcy otrzymali nagrody, a na koniec
wszyscy młodzi czytelnicy wysłuchali życzeń bezpiecznych
i radosnych wakacji.
A.Nowacka, I.Guzińska

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Kostrzynie

ZAPRASZA DZIECI NA WARSZTATY PLASTYCZNE
w dniach 5-9 sierpnia 2019, godz. 1000-1200
WSTĘP WOLNY

DOBRA KSIĄŻKA – BIBLIOTEKA POLECA I ZAPRASZA
Anna M. Brengos, Sami sobie nigdy, Wydawnictwo Lucky.
Nasi sąsiedzi palą papierosy na balkonie i co niedziela tłuką mięso na kotlety, a ci z piętra wyżej często przelewają kwiaty. Czy to jednak wszystko co o nich wiemy? Sami sobie nigdy to książka o anonimowości w blokowiskach,
samotności w kłopotach i poszukiwaniu bliskości. Powieść o problemach, które każdego z nas spotykają, ale nie
zawsze dostrzegamy je u innych za ścianą. Być może idealne życie to tylko mrzonka i pozory, w które sami chcemy wierzyć...
Agata Romaniuk, Z miłości? To współczuję. Opowieści z Omanu, Wydawnictwo Poznańskie.
Opowieść o współczesnym Omanie. O kobietach i mężczyznach, którzy skrywają namiętności pod diszdaszami
i abajmi, a potajemnie korzystają z Tindera. O umowach przedślubnych, do których warto wpisać sumę, jaką
dostanie żona za urodzenie każdego dziecka, czy obietnice finansowania przez męża studiów medycznych. Reportaż o kraju, w którym kontraktowe małżeństwa wciąż są codziennością, a zakochani wbrew woli rodziców
mogą prosić sułtana Kabusa Ibn Sa’ida o błogosławieństwo.
Przemysław Wechterowicz, Złota rybka, Wydawnictwo Mando.
Wzruszająca historia sympatycznej złotej rybki o wielkim i współczującym sercu, która każdemu napotkanemu
zwierzęciu chciała przychylić nieba. Czy jej się to udało? Przeczytajcie i obejrzyjcie sami. Albo może lepiej
z kimś, dla bezpieczeństwa w razie ataku śmiechu ( wiek 4+).
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Burmistrz Gminy Kostrzyn składa wyrazy współczucia i żalu
Rodzinie i Najbliższym

Ś.†P. Artura Kozerskiego
Kierowcy Kostrzyńskiej Komunikacji Publicznej

STRAŻACKIE WYDARZENIA
1 czerwca – usunięcie gniazda owadów błonkoskrzydłych w Kostrzynie.
4 czerwca – zawiadomienie o pojawieniu się w Kostrzynie pająka
egzotycznego; na miejscu okazało
się, że to tylko nietoperz.
9 czerwca – usunięcie gniazda owadów błonkoskrzydłych
w Czerlejnie.
10 czerwca – usunięcie gniazda owadów błonkoskrzydłych
w Kostrzynie.
11 czerwca – gaszenie pożaru samochodu ciężarowego na trasie
S5.
12 czerwca – gaszenie pożaru budynku mieszkalnego w Kostrzynie; usuwanie wiatrołomów na drodze Iwno-Wiktorowo;
pomoc w zabezpieczeniu spalonego dachu budynku mieszkalnego w Kostrzynie; zabezpieczenie miejsca kolizji auta
osobowego na wiadukcie w Iwnie.
14 czerwca – gaszenie pożaru samochodu osobowego na wiadukcie nad trasą S5 w Iwnie.
16 czerwca – usuwanie wiatrołomów w Czerlejnku; zabezpieczenie miejsca kolizji aut osobowych na trasie DK92
w Skałowie; zabezpieczenie miejsca wypadku drogowego
motocyklisty na wyjeździe z trasy DK92 na S5 w Kostrzynie;
zabezpieczenie padniętych gołębi na Rynku w Kostrzynie.

18 czerwca – neutralizacja plamy ropopochodnej na ul. Warszawskiej w Kostrzynie; neutralizacja plamy ropopochodnej
na ul. Cmentarnej w Kostrzynie; usuwanie wiatrołomów na
ul. Wielkopolskiej w Kostrzynie; usunięcie gniazda owadów
błonkoskrzydłych w Kostrzynie.
22 czerwca – gaszenie pożaru stodoły w Łowęcinie.
25 czerwca – gaszenie pożaru samochodu dostawczego na DK92
w Brzeźnie.
30 czerwca – usunięcie gniazda owadów błonkoskrzydłych
w Siekierkach Wielkich.
Prezes ZOMGZOSP w Kostrzynie
Ryszard Kubiak

Z KRONIKI POLICYJNEJ
Kradzież roweru.

10 czerwca w Kostrzynie przy
ul. Warszawskiej z parkingu przed
Dworcem PKP skradziony został
rower marki Romet o wartości
1200 złotych. W wyniku prowadzonych w tej sprawie czynności
przez policjantów pionu kryminalnego 12 czerwca sprawca został
ustalony i zatrzymany, a rower odzyskany. Sprawcą kradzieży
okazał się mieszkaniec Kostrzyna.

Sprawowała opiekę nad małoletnimi dziećmi pod
wpływem alkoholu.

11 czerwca na terenie gminy Kostrzyn zatrzymana została
44-letnia kobieta, która sprawowała opiekę nad swoimi 4-letnimi
dziećmi w stanie znacznej nietrzeźwości. Dzieci decyzją sędziego rodzinnego zostały umieszczone w Centrum Wspomagania
Rodziny w Poznaniu.

Prowadził auto pomimo sądowego zakazu.

Dwukrotnie zatrzymany został 26-letni mieszkaniec gminy
Kostrzyn, który prowadził samochód marki Volkswagen pomimo

wydanego przez Sąd zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów
mechanicznych. Do pierwszego zatrzymania doszło 6 czerwca
w Kostrzynie przy ul. Wrzesińskiej, a drugiego 12 czerwca przy
ul. Mickiewicza. Za powyższy czyn przewidziana jest kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Poszukiwany zatrzymany.

20 czerwca w Kostrzynie przy ul. Warszawskiej zatrzymany
został 46-letni mieszkaniec Kostrzyna, który poszukiwany był na
podstawie zarządzenia Sądu Rejonowego we Wrześni o doprowadzeniu do AŚ w Poznaniu celem odbycia kary pozbawienia
wolności za przestępstwo z kategorii przeciwko rodzinie i opiece.

Znęcał się nad rodziną.

26 czerwca w Iwnie zatrzymany został 40-letni mężczyzna
podejrzany o znęcanie się fizyczne i psychicznie nad członkami
rodziny. Ponadto tego samego dnia kopiąc uśmiercił on zwierzę
gospodarskie. Decyzją Prokuratora Rejonowego we Wrześni
wobec mężczyzny zastosowane zostały wolnościowe środki
zapobiegawcze.
st.asp. Piotr Kubicz
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PORADY PRAWNE

ROZWÓD – POZEW, KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO
Gdy między małżonkami doszło do trwałego i zupełnego
rozkładu pożycia małżeńskiego
(tzw. pozytywne przesłanki rozwodu), a jednocześnie nie zachodzą negatywne przesłanki wyłączające jego dopuszczalność
(tj. sprzeczność z dobrem małoletnich dzieci, sprzeczność z zasadami współżycia społecznego
lub żądanie rozwodu przez małżonka wyłącznie winnego rozkładu), sąd rozwiąże małżeństwo przez rozwód.
Właściwym do rozpoznania sprawy jest Sąd Okręgowy,
w okręgu którego małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym dalej ma miejsce
zamieszkania lub zwykłego pobytu. W braku tej podstawy,
właściwy jest sąd miejsca zamieszkania małżonka pozwanego.
Gdy miejsca zamieszkania pozwanego nie da się określić

(np. jest nieznane), wówczas właściwy będzie sąd miejsca
zamieszkania powoda.
Opłata od pozwu wynosi 600 zł. Kwota ta może ulec zmniejszeniu, jeżeli strony rozwiodą się bez orzekania o winie, sąd
wówczas zwraca 300 zł. Koszty procesu wzrosną, gdy w jego toku
konieczna będzie opinia biegłych dot. małoletnich dzieci, wywiad
kuratora, bądź małżonkowie będą składać zażalenia na postanowienia wydawane w toku postępowania itp. W przypadku trudnej
sytuacji materialnej można złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, w tym opłaty od pozwu oraz wyznaczenie pełnomocnika z urzędu, co jednak wydłuży rozpoznanie sprawy.
Do pozwu należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty sądowej
(600 zł), odpis aktu małżeństwa, odpisy aktów urodzenia małol.
dzieci oraz ewentualnie dokumenty, które powołuje się w treści
pozwu jako dowód na określone twierdzenia (np. rachunki
na utrzymanie domu, dzieci).
Decyzja o rozwodzie winna być przemyślana i poprzedzona
stwierdzeniem, że brak jest szans na ratowanie małżeństwa.
Marta Ast
adwokat

KOSTRZYŃSKIE PRZYSMAKI

ZIELONO NA TALERZU – PRZEPISY DIETETYK MARTY JASKUŁECKIEJ
BÓB
bób
koperek
czosnek (1-2 ząbki)
oliwa z oliwek
sól
W osolonej wodzie gotujemy bób. Układamy na talerzu. Dodajemy do niego
przeciśnięty czosnek, pokrojony koperek
i skrapiamy oliwą z oliwek.

KREM Z ZIELONYCH OGÓRKÓW
1 kg ogórków gruntowych
biała część pora
2 cebule
2 ząbki czosnku
garść koperku
2 łyżki oleju rzepakowego

sól do smaku/zdrowa jarzynka
rzodkiewki
Na oleju podsmażamy pokrojoną cebulę
i por oraz rozdrobniony czosnek. Po kilku
minutach dodajemy obrane i pokrojone

w kostkę ogórki. Dusimy. Dodajemy
ok. 750 ml wody. Gotujemy, blendujemy
i przyprawiamy. Jeśli krem jest za gęsty,
można dodać więcej wody. Podajemy
z dużą ilością koperku i rzodkiewek.

PORADNIK ZDROWEGO GRILLOWANIA
1. Używaj tacek aluminiowych lub zawijaj potrawy w folię
aluminiową. Nie pozwalaj, aby tłuszcz spływał bezpośrednio
na rozżarzony węgiel.
2. Nie kupuj gotowych marynat, lepiej stwórz własne (np. z oleju,
soli, bazylii, czosnku).
3. Wieprzowinę zamień na kurczaka, indyka, ryby. Możesz przygotować, np. szaszłyki z kurczakiem i warzywami.
4. Pieczywo smaruj pastą z awokado (dojrzałe awokado zmiksuj
z czosnkiem, cytryną, pieprzem i odrobiną soli).

5. Kupuj pieczywo pełnoziarniste.
6. Zadbaj o warzywa, np. sałatki, grillowaną cukinię, paprykę,
bakłażana, pieczarki.
7. Unikaj gotowych sosów. Użyj jogurtu naturalnego i przygotuj
sos, np. czosnkowy, koperkowy, pietruszkowy.
8. Nie pij słodkich napojów. Sięgnij po wodę mineralną, np.
z dodatkiem cytryny, imbiru, mięty, pietruszki czy pomarańczy.
9. Grilluj w porze obiadowej, nie późnym wieczorem.
10. Ciesz się chwilami spędzonymi z bliskimi.
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KRONIKA SPORTOWA
KOSTRZYNIACY NA CZERWCOWYCH BIEGACH!
Czas na bieganie w czerwcu
zapoczątkowała VII Kurdeszowa
(Za)Dyszka, o której pisaliśmy
w poprzednim numerze. Kolejne
biegi odbywały się następne weekendy upalnego miesiąca. Na
biegowo zmagali się z pogodą zawodnicy klubów Gdzie Ta Meta
oraz Walka Kostrzyn.
Biegacze Gdzie Ta Meta po kurdeszowych zawodach swe
biegowe kroki skierowali do Wrocławia, gdzie zaliczyli 7. PKO
Nocny Wrocław Półmaraton, który był dla nich już trzecim
z pięciu biegów półmaratońskich zaliczonych do Korony Pół-

maratonów Polskich. Tydzień wcześniej na Półmaratonie Słowaka w Grodzisku Wielkopolskim rywalizowały dwie Walkowiczki. Zdecydowanie największym wyzwaniem było przebiegnięcie przez Grzegorza Banaszaka (Walka Kostrzyn) 70 kilometrów w ciągu siedmiu godzin i dwunastu minut podczas
Nocnego Biegu Świetojańskiego od Zmierzchu do Świtu
w Kaliskim Parku Miejskim. Taki wynik pozwolił Grzegorzowi
na zajęcie VI miejsca w kategorii mężczyzn oraz w klasyfikacji
generalnej! Sukcesów nie brakowało także na V Nocnym Biegu
Świętojańskim nad Jeziorem Strzeszyńskim, gdzie Krzysztof
Kołaczkowski (Gdzie Ta Meta) wykręcił nowy rekord życiowy
na dystansie 10 kilometrów – 46:03. Kostrzyniacy uczcili także
pamięć poległych w pierwszym po drugiej wojnie światowej
strajku generalnym i demonstracjach, jakie miały miejsce
w Poznaniu, uczestnicząc w Biegu Pamięci Poznańskiego Czerwca ’56. Aż ośmiu zawodników spod szyldu Gdzie Ta Meta oraz
czwórka Walkowiczów pomimo trzydziestopniowego upału
wystartowało w Agrobex Piastoweskiej Piątce. Najszybszy
z Kostrzyniaków był Rafał Czarnecki (Walka Kostrzyn) z czasem
21:16, którego czas pozwolił na zajęcie trzeciego miejsca
w kategorii wiekowej. O stopień wyżej na podium w swojej
kategorii wiekowej podczas VI Nekielskiego Biegu Do Lata
stanęła Monika Szał (Walka Kostrzyn).
W pierwszy lipcowy weekend siedmioro Walkowiczów
uczestniczyło w dwóch biegach: XXX Biegu Jagiełły Tip Topol
Półmaraton Pobiedziska i XXIX Międzynarodowym Biegu Po
Plaży w Jarosławcu. Oba biegi nie należą do najłatwiejszych,
pierwszy z nich charakteryzuje się wieloma podbiegami jakie
można spotkać na terenie Parku Krajobrazowego Promno, przez
który zahacza trasa półmaratonu, drugi z nich to bieg po piasku
przez 15 kilometrów na plaży w nadmorskim kurorcie Jarosławcu, w tym roku „urozmaicony” obecnością sztormu podczas
biegu. Pobiedziski półmaraton przyniósł Markowi Boguszowi
(Walka) rekord życiowy – 2:21:43.
Łukasz Szał

TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ ZA NAMI!
W sobotę od godziny 900 rywalizowano
w VII Turnieju Siatkówki Plażowej
na nowo powstałym boisku przy bieżni
lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej
nr 2 w Kostrzynie. W otwarciu rozgrywek
uczestniczyli Burmistrzowie Szymon Matysek oraz Waldemar Biskupski. Do turnieju przystąpiło 8 zespołów, które podzielono na dwie grupy po 4 drużyny każda.
Każda z ekip liczyła 3 zawodników,
w rozgrywkach grupowych rywalizowano
do zdobycia przez jeden z zespołów
21 punktów, natomiast od półfinałów do
zwycięstwa potrzeba było dwóch wygranych setów (rozgrywanych do 21 punktów,
z zastrzeżeniem 2 punktów przewagi).
Po rozgrywkach grupowych z turniejem pożegnały się drużyny Jest Potencjał,

Babki z Piasku, Walka Kostrzyn oraz El Aeropuerto Team. Przed tym jednak wśród
wszystkim zawodników rozlosowano nagrody rzeczowe. W pierwszym półfinale spotkały się drużyny Sokoły Millenium oraz Damy Wam Szansę, mecz po tie-breaku zakończył się rezultatem 2-1 dla tych drugich. W drugim meczu półfinałowym byliśmy
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świadkami pojedynku pomiędzy Walczakami a Hefajstosem
i zwycięstwa Walczaków. W meczu o 3. miejsce Sokoły Millenium pokonały Hefajstos, a w finale Damy Wam Szansę okazali się lepsi od Walczaków. MVP Turnieju wybrano Sebastiana
Rodykowa z zespołu Damy Wam Szansę. Organizatorzy pragną

podziękować za pomoc w organizacji turnieju Radnym Młodzieżowej Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn Kornelii Łyszczarz oraz
Idze Paprocki, Restauracji Biesiada, Łukaszowi Kruszonie oraz
wszystkim zaangażowanym członkom stowarzyszenia.
Łukasz Szał

MIESZKANKA CZERLEJNA Z REKORDEM
POLSKI!
Kinga Tchorz, która na co dzień zamieszkuje w Czerlejnie,
pobiła rekord Polski juniorów klasie 15 m w locie szybowcowym.
Startując w środę 3 lipca z Częstochowy przeleciała bez silnika
754 kilometrów. Lot trwał aż 8 godzin i 48 minut.
Obecnie Kinga przygotowuje się do Szybowcowych
Mistrzostw Świata Kobiet w Australii. Trzymamy kciuki
za kolejne sukcesy naszej mieszkanki.
UM Kostrzyn

RAFAŁ WAGNER Z ODZNAKĄ
SPORTOWĄ MODELARZA LOTNICZEGO
Mieszkaniec gminy Kostrzyn Rafał Wagner odebrał z rąk
Sekretarza Generalnego Aeroklubu Polskiego Ryszarda Michalskiego odznakę sportową Modelarza Lotniczego z wieńcem
brązowym.
Odznaka jest efektem wielu lat pracy i sukcesów w zawodach modeli szybowcowych, ostatnio zresztą potwierdzonych
kolejnym dobrym występem w Tarnobrzegu, który pozwolił
Rafałowi na zajęcie III miejsca w XVII Memoriale Romana
Straburzyńskiego.
UM Kostrzyn

V OTWARTE MISTRZOSTWA KOSTRZYNA W TENISIE
V Otwarte Mistrzostwa Kostrzyna w Tenisie rozgrywane na
kortach w Glince Szlacheckiej rozpoczęły się turniejem mikstowym w niedzielę 16 czerwca. O tytuł Mistrzów Kostrzyna rywalizowało dziewięć par. Na podium stanęli: Anna i Grzegorz
Paczka na miejscu III, Agnieszka Kowalska i Sławek Pawlak na
miejscu II oraz Wioleta Olejnik i Jacek Masiota na miejscu I.
W sobotę 22 czerwca zostały rozegrane turnieje singlowe
w trzech kategoriach, w których łącznie zagrało 29 tenisistów.
Wśród pań najlepsza okazała się Katarzyna Wachowiak z Poznania, która we finale pokonała Aleksandrę Masiotę z Biskupic.
Trzecia na podium znalazła się Joanna Ziółkowska z Puszczykowa, a czwarta w turnieju była mieszkanka gminy Kostrzyn
Agata Michalak z Siekierek. Panowie rozegrali mistrzostwa
w dwóch kategoriach wiekowych. W turnieju 30 do 45 lat najlepszy okazał się Jacek Masiota z Biskupic przed Bartoszem
Kukurowskim ze Swarzędza i Radosławem Grobelskim z Leszna. W kategorii powyżej 45 lat zwycięzcą został Leszek Janusz
z Leszna, drugie miejsce zajął Dariusz Rutkowski z Poznania,
a trzecie Piotr Sikora z Poznania.
Następnego dnia do Glinki Szlacheckiej zjechali się uczestnicy
turnieju deblowego. W sumie zagrało 12 par kobiecych oraz 11 par
męskich. Wśród pań Mistrzyniami Kostrzyna zostały Maja Dłużyk
i Małgorzata Grzybek, drugie miejsce zajęły Wioleta Olejnik

i Katarzyna Wachowiak, a trzecie były Krystyna Lancmańska oraz
Edyta Klimek. W turnieju panów wygrali Mariusz Mazela i Paweł
Jóźwiak, drudzy byli Adam Masłowski i Michał Malinowski
z Gniezna, a trzeci byli Łukasz Tempiński i Maciej Król.
Dziękujemy wszystkim sponsorom za pomoc przy organizacji Mistrzostw oraz Burmistrzowi Kostrzyna za ufundowanie
trofeów dla zwycięzców.
Dorota Durska-Dubas
Durski Tejerina Tennis Club
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KONIEC RUNDY WIOSENNEJ SEZONU PIŁKARSKIEGO
Drużyny „Lechii” Kostrzyn zakończyły sezon piłkarski. W czerwcu skończyła się runda wiosenna sezonu
2018/2019. Występujący w lidze międzyokręgowej w grupie 1. kostrzyniacy zajęli 8. miejsce na 16 zespołów,
zdobywając 43 punkty i stosunek bramek 60:62.
Wynik jest sukcesem odmłodzonej w dużym stopniu drużyny prowadzonej przez trenera Mariusza
Wilińskiego. W rozgrywkach piłkarskich minionego sezonu startowali również: trampkarze, trampkarze
młodsi, orliki oraz juniorzy młodsi kostrzyńskiej „Lechii”.
K.M.

UDANY TURNIEJ PIŁKARSKI W DANII
Drużyna trampkarzy oraz dwie grupy młodzików „Lechii”
rywalizowały w sobotę 22 czerwca w międzynarodowym turnieju organizowanym przez zaprzyjaźniony duński klub Taastrup FC.
W rozgrywkach wzięło udział 15 zespołów. Podczas całego
turnieju wszystkie mecze były zacięte, toczone w szybkim tempie i można było zauważyć, że każdy zawodnik pragnie zwycięstwa swojego zespołu. W rywalizacji młodzików Lechia I zajęła drugie miejsce, a Lechia II czwarte, natomiast trampkarze
zakończyli turniej na piątym miejscu.
Oprócz meczów piłkarskich organizatorzy zapewnili szereg
dodatkowych atrakcji. Rodzice i trenerzy Lechii oraz Taastrup
FC rozegrali w sobotę wieczorem mecz Polska-Dania, gdzie
po zaciętym boju po rzutach karnych wygrała nasza ekipa.
W niedzielę Duńczycy zapewnili młodym piłkarzom regenerację
na otwartym basenie.
Serdecznie podziękowania dla klubu Taastrup FC za zaproszenie, burmistrzowi Szymonowi Matyskowi oraz Gminie Kostrzyn za pomoc w organizacji całego wyjazdu, pani Magdzie
i Justynie za opiekę i pomoc na miejscu, rodzicom za to, że
przyjechali za nami tyle kilometrów i dzielnie nas dopingowali

oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że młodzi
zawodnicy Lechii mogli przeżyć tak wspaniałą przygodę.
Za rok turniej odbędzie się w Polsce.

KARATECY NA NAJWYŻSZYM STOPNIU PODIUM MISTRZOSTW ŚWIATA WUKF
Wspaniałe dni Mistrzostw Świata WUKF w Bratysławie
dobiegły końca. Po czterech dniach chwil pełnych potu,
łez i śmiechu karatecy zakończyli najważniejsze zawody
w swoim życiu. W Mistrzostwach wzięło udział 45 państw
i aż 85 federacji!
Gabriel Cholewa zdobył brąz w kumite drużynowym, Nicola Kubicka została Vice Mistrzem Świata w konkurencji indy-

widualnej, Igor Błażej został Vice Mistrzem Świata w swojej
konkurencji indywidualnej, Oliwia Surdyk zajęła III miejsce
w kumite indywidualnym. Trenerka i jednocześnie zawodniczka
Aleksandra Zgórecka zgarnęła aż sześć krążków (w konkurencji
indywidualnej kumite 18-20 lat złoty medal, w konkurencji indywidualnej kumite 21-35 lat brązowy medal, w konkurencji
kumite drużynowym juniorek shobu sanbon brązowy medal,
w konkurencji kumite drużynowym rotation złoty medal,
w konkurencji kumite drużynowym shobu sanbon seniorek
brązowy medal, w konkurencji kumite drużynowym rotation
seniorek brązowy medal).
Podsumowując: Karate Team Raven Kostrzyn podbił
najwyższy stopień mistrzowskiego podium!
Bardzo dziękujemy wszystkim rodzicom naszych dzieci,
którzy wsparli nas i dopingowali nie tylko podczas zawodów,
ale także cięzkich treningów. Dziękujemy również trenerowi
Jackowi Krukowi, trenerce Aleksandrze Zgóreckiej oraz prezesowi Piotrowi Ossowskiemu za opiekę i pomoc w trakcie naszych
zmagań na macie. Dziękujemy także tym, którzy wsparli nas
w wyjeździe finansowo.
Tym sposobem Klub Karate zakończył swój pierwszy sezon
najlepiej jak mógł. Z niecierpliwością wyczekujemy już nowego,
który zaczynamy od września. Zapraszamy już teraz wszystkich
chętnych do rozpoczęcia drogi z tym pięknym sportem, jakim
jest karate.
Raven Kostrzyn
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SZACH-STRIKE-MAT
9 czerwca w Galerii MM w Poznaniu odbył się Turniej Szach-Strike-Mat, łączący grę w szachy z bowlingiem. Startujący
w nim zawodnicy UKS „Goniec” Kostrzyn i „UKS Czerlejno”
zajęli następujące miejsca:
- grupa dzieci do III klasy: VI m. Adam Karalus, XI m. Michał
Pieczeniak, XIII m. Aleksander Adamski;
- grupa dzieci od IV do VI klasy: I m. Filip Łąkowski, VII m.
Jakub Pieczeniak, XIII m. Nikola Janikowska;
- grupa młodzieży klas VII i VIII oraz szkół ponadpodstawowych:
V m. Przemysław Mieloch, VI m. Oliwier Bocian, VII m.
Kamil Jęczmionka, VIII m. Jakub Ptasik, IX m. Jagna Smo-

lińska, X m. Jan Zastawa, XII m. Weronika Jęczmionka;
- grupa dorosłych: IV m. Piotr Smoliński, V m. Krzysztof Łąkowski, VIII m. Grzegorz Karalus, IX m. Tomasz Pieczeniak.
Turniej ten kończył czwarty cykl rozgrywek łączących szachy
z aktywnością fizyczną (bowlingiem, tenisem stołowym i dartem). W klasyfikacji generalnej poszczególnych grup najlepsze
wyniki osiągnęli: Aleksander Adamski (VII m.), Filip Łąkowski
(III m.), Jakub Ptasik (III m.), Jan Zastawa (IV m.), Przemysław
Mieloch (V m.), Jagna Smolińska (VI m.), Kamil Jęczmionka
(VII m.), Piotr Smoliński (I m.), Krzysztof Łąkowski (III m.)
i Mikołaj Spiżewski (VI m.).

MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI
JUNIORÓW I MŁODZIKÓW W SZACHACH
W dniach 13-18 czerwca w Sypniewie odbyły się Mistrzostwa
Wielkopolski Juniorów i Młodzików w Szachach. Uczestniczyło w nich dwoje zawodników UKS „Goniec” Kostrzyn, którzy
wcześniej uzyskali kwalifikacje w eliminacjach rejonowych.
Tutaj też zaprezentowali bardzo dobrą grę. W grupie dziewcząt
do lat 15 Jagna Smolińska zajęła V miejsce wśród 18 startujących
zawodniczek, natomiast w grupie chłopców do lat 13 Filip
Łąkowski zajął IV miejsce na 38 zawodników.

MISTRZOSTWA POLSKI W SZACHACH POD WODĄ
W niedzielę 23 czerwca w Kórnickim
Centrum Rekreacji i Sportu OAZA odbyły się Pierwsze Mistrzostwa Polski
w Szachach pod Wodą. Organizatorem
tych nietypowych zawodów był MUKS
„Wieża Kórnicka”, a patronat objął Polski
Związek Szachowy. Turniej miał charakter otwarty – nie było żadnych eliminacji,
jedynym warunkiem było ukończenie
13 lat.
Szachownice znajdowały się na dnie
basenu na głębokości od 0,9 do 1,2 metra.
Zawodnik będący na posunięciu musiał
być pod wodą i wykonać ruch przed wynurzeniem. Gdy wypłynął na powierzchnię, drugi z zawodników schodził pod
wodę. Dozwolone było posiadanie okularów pływackich, ale nie masek do nurkowania.

Foto: Jakub Zgarda
Wystartowało 12 zawodników, w tym 3 kostrzyniaków, którzy zajęli następujące
miejsca: VI m. Filip Łąkowski, IX m. Krzysztof Łąkowski i XI m. Piotr Smoliński.
Piotr Smoliński

28

POKĄSANI I ZASZCZEPIENI
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu w ramach prowadzonego nadzoru epidemiologicznego,
zapobiegawczego i przeciwepidemicznego nad chorobami zakaźnymi monitoruje
i rejestruje przypadki styczności i narażenia na wściekliznę oraz liczbę osób, którym podano szczepienia przeciwko tej
chorobie.
Według danych zarejestrowanych od
stycznia do 8 lipca br. w Poznaniu i powiecie poznańskim pokąsanych zostało
226 osób, w tym za granicą – 11.
Szczepieniom przeciwko wściekliźnie
poddano 66 osób.
Najczęściej pogryzienia spowodowane były przez psy – 24 przypadki, w tym

3 w Tajlandii, 1 w Bułgarii, 1 w Kenii,
1 na Maderze; koty – 21, w tym 1 w Egipcie; wiewiórki – 2, w tym 1 w Indiach;
małpy – 2 w Tajlandii; ryjkonosa –
1 w Meksyku; nietoperze – 4; konie – 2;
myszy – 2; szczura – 1.
Od początku roku zarejestrowano
47 przypadków boreliozy.
W dniach: 24 i 31 lipca oraz 8 sierpnia
w godz. od 1100 do 1400 na Międzynarodowych Targach Poznańskich będzie można
uzyskać informacje dotyczące profilaktyki
przeciwkleszczowej, uzależnień oraz skorzystać z poradnictwa antynikotynowego.
Cyryla Staszewska
Rzecznik prasowy Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej

OGŁOSZENIA
DROBNE
- Masz problem z komputerem, internetem, zadzwoń
605 233 576, www.vip-tech.pl
- Sprzedam nową sypialnię
swarzędzką, ciemną, cena
800 zł oraz fotel skórzany, jasny kolor, produkcja
swarzędzka, cena 400 zł,
tel. 607 749 451
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