


2



3

Słowem
wstępu

Fot. C. Szczepanik

Natalia Majchrzak

Redaktor naczelna

Kwiecień zdaje się być miesiącem zawieszonym „pomię-
dzy”. Pomiędzy wczesną, mroźną jeszcze wiosną marcową 
a ciepłą, słoneczną wiosną typową dla maja. Pomiędzy 
pierwszymi, zielonymi roślinami i pąkami, a feerią barw                 
i kształtów kwiatów, kwitnących drzew i krzewów. Pomię-
dzy Wielkanocą, która wypada w kwietniu lub późno                  
w marcu a majówką, którą wielu z nas spędza na domo-
wym lub wyjazdowym odpoczynku w gronie rodziny i zna-
jomych. Aż w końcu – pomiędzy licznymi, bardziej kame-
ralnymi koncertami wiosennymi a kojarzącym się już bar-
dziej z latem Kurdeszem Kasztelańskim.
Oczekiwanie na to ostatnie wydarzenie w kwietniu zwy-
czajowo możemy już rozpocząć – odliczając dni do powra-
cającego po pandemicznej przerwie największego wyda-
rzenia muzyczno-sportowo-kulturalnego w gminie Ko-
strzyn. Kurdesz jest jednym z tych nielicznych eventów, 
który łączy wszystkich mieszkańców bez względu na ich 
zainteresowania, wiek czy pasje. Plan imprezy jest tak róż-
norodny, że nie dziwią tłumy na Placu Kurdeszowym, które 
pojawiają się każdego roku. Nasza okładka ofi cjalnie pre-
zentuje część kurdeszowego repertuaru, a szczegółowy 
plan znajdą Państwo w kolejnym numerze. Już teraz ser-
decznie wszystkich zapraszamy!
Tych, którzy nie mogą się doczekać zachęcamy także do 
śledzenia II Kurdeszowego Rajdu Samochodowego, który 
tylko podsyci kurdeszowy apetyt! Sukces zeszłorocznej 
edycji z pewnością zostanie powtórzony! Są jeszcze ostat-
nie miejsca - kto pierwszy, ten lepszy! A jeśli ktoś nie jest 
amatorem jazdy za przysłowiowym kółkiem, a chciałby 
wziąć udział w tej imprezie - niech zajrzy na stronę 22: 
atrakcje nie kończą się na tytułowym rajdzie!
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Kostrzyńskie 
aktualności

Fot. MGOK

Fot. K. Matysek

21 marca – pierwszy Dzień Wiosny
Zgodnie z dawną tradycją w tym dniu przedszkolacy i dzieci szkolne w rozmaity sposób 

witali wiosnę. Żegnając zimę dzieci niosły przed sobą kukłę ze słomy, wyobrażającą                

Marzannę, lub zielone drzewko ze wstążkami: symbol wiosny, której śladów szukano                  

w Parku Miejskim lub w Parku Harcerza. Wesołej zabawie towarzyszyły dla rozgrzewki 

piosenki.

Dźwięki Barki popłynęły z wieży ratusza
W 17. rocznicę odejścia papieża Jana Pawła II do domu Ojca, podobnie jak w latach 

ostatnich, 2 kwietnia z przejęciem słuchaliśmy granej na trąbce ulubionej pieśni Ojca 

Świętego.

Droga Krzyżowa ulicami Kostrzyna
Z inicjatywy parafi i kostrzyńskiej pw. św. Piotra i Pawła ulicami: Średzką, przez Rynek, 

Dworcową, Warszawską i Średzką w piątek 8 kwietnia przeszła procesja wiernych do                   

14 stacji ostatniej drogi Chrystusa. W sobotę i w niedzielę wieczorem wystawione było 

w kościele farnym misterium Męki Pańskiej w wykonaniu parafi an.

Święcenie gałązek w Niedzielę Palmową
W ostatnią niedzielę przed Wielkanocą w kościołach dekanatu kostrzyńskiego święcone 

były gałązki wierzbowe z kotkami, zwane palmami, dla upamiętnienia wjazdu Chrystu-

sa do Jerozolimy. Poświęcone gałązki utyka się za święte obrazy, na polach i w ogród-

kach, a nawet połyka, przypisując im cudowną moc i ochronę od złych sił.

Cześć pomordowanym w Katyniu polskim ofi cerom
Wiosną 1940 roku w pobliżu Katynia radzieckie organy bezpieczeństwa zamordowały 

ponad 21 tysięcy żołnierzy polskich, głównie ofi cerów wziętych do niewoli po 17 wrze-

śnia 1939 roku. Dla uczczenia ich pamięci 6 kwietnia delegacja Związku Kombatantów                  

i b. Więźniów politycznych zapaliła znicze i złożyła kwiaty przed Kamieniem Katyńskim 

na cmentarzu parafi alnym w Kostrzynie, upamiętniającym naszych rodaków.

Kazimierz Matysek

Kolejny udany koncert na scenie „Kostrzynianki”
Czego potrzeba, by zapełnić widownię i zachwycić publiczność swoim koncertem? 

Oczywiście talentu. Nie musi on jednak iść w parze z efektowną aranżacją czy żywioło-

wą choreografi ą (choć takie koncerty także lubimy!). Czasami wystarczy pusta scena, 

dwa krzesła, gitara, głos – i odrobina romantyzmu. W takim właśnie widowisku, zorgani-

zowanym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kostrzynie, widzowie mieli okazję 

uczestniczyć 26 marca. Na scenie „Kostrzynianki” zaprezentował się duet Dominika Żu-

kowska i Andrzej Korycki. Artyści zaprezentowali dopracowywany od lat repertuar, dzie-

ląc się swoją pasją i przepisem na sukces, który opiera się na minimalizmie formy oraz 

maksymalizmie emocji i zaangażowania. Mamy nadzieję, że to nie ostatni popis tego 

duetu na kostrzyńskiej scenie!
N.M.

Fot. K. Matysek

Fot. K. Matysek

Fot. K. Matysek

Fot. K. Matysek
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Wiadomości 
gminne

Fot. UM Kostrzyn

Ulica Gnieźnieńska w Iwnie po przebu-

dowie!

W ramach prac na ulicy Gnieźnieńskiej                 

w Iwnie oprócz nowej nakładki asfaltowej 

wykonano także chodnik do cmentarza, 

nową zatokę autobusową oraz nową                 

nawierzchnię do drogi serwisowej, azyl 

bezpieczeństwa w obrębie skrzyżowania 

z ulicą Ułańską oraz przejście dla pieszych 

na skrzyżowanie z drogą do Wiktorowa. 

Zadanie zrealizował wybrany w procedu-

rze przetargowej Wykonawca – Zakład-

-Drogowo Transportowy Sławomir Begier 

z siedzibą w Nekli. 

Inwestycja została zrealizowana z wnio-

sku Radnego Szymona Nadolnego. Trwa-

ją prace wykończeniowe. Zadanie współ-

fi nansowane jest z Rządowego Funduszu 

Dróg Samorządowych w maksymalnej 

wysokości 50%. Wartość zadania to                               

1 157 000 złotych.
Łukasz Szał
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Fot. UM Kostrzyn

Ścieżka pieszo-rowerowa przy cieku Strumień!

Drugi etap ścieżki pieszo-rowerowej przy cieku Strumień zo-

stał ukończony. Pięknie wygląda szczególnie wieczorową 

porą. Inwestycje zrealizowała fi rma ZRW Kubiaczyk z siedzibą 

w Kokoszkach, gmina Nekla. Projekt współfi nansowany jest 

przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-

gionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Progra-

mu Operacyjnego 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wspieranie 

strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach 

ZIT dla MOF Poznania. Wartość inwestycji to 484 804,25 zł.
UM Kostrzyn

Budowa oświetlenia w Tarnowie

W Tarnowie zostało wybudowane nowe oświetlenie. Inwesty-

cja zrealizowana została przy wsparciu Radnego Szymona 

Frąckowiaka, Sołtysa Leszka Koszeli i Rady Sołeckiej Sołectwa 

Tarnowo. To kolejny przykład poprawy bezpieczeństwa ruchu 

drogowego w naszej gminie. Wartość inwestycji to 48 000 zł. 
UM Kostrzyn

Ulice Miklaszewskiego i Słoneczna w budowie

Trwa budowa ulic Miklaszewskiego i Słonecznej. Inwestycja 

realizowana jest na wniosek Radnego Artura Wojciechowskie-

go. W ramach prowadzonej inwestycji fi rma Perfecta z siedzi-

bą w Komornikach wykona ciąg pieszo-jezdny kostki bruko-

wej. Wartość wykonanego zadania to 587 500,77 zł.
UM Kostrzyn

Teren gminny przy parafi i bł. Jolanty pięknieje

Trwa zagospodarowanie terenu gminnego przy parafi i bł. Jo-

lanty, m.in. utwardzanie ścieżek. Przed nami jeszcze nasadze-

nia drzew i krzewów. To kolejna inwestycja w miejscu, gdzie 

wcześniej powstało boisko ze sztuczną nawierzchnią oraz plac 

zabaw, a w pobliżu którego powstaje obecnie kościół parafi al-

ny. Wartość inwestycji to 174 536, 39 zł.
UM Kostrzyn

Fot. UM Kostrzyn

Fot. UM Kostrzyn

Fot. UM Kostrzyn
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Przejście dla pieszych w Gułtowach

Trwa budowa przejścia dla pieszych przy ulicy Wiejskiej w Guł-

towach. Zadanie realizowane jest przez inwestora – właścicie-

la sieci „Dino” – jako element poprawy bezpieczeństwa w ob-

szarze obiektu handlowego.
UM Kostrzyn

Świetlica wiejska w Czerlejnie nabiera kształtu

Trwają prace nad świetlicą wiejską w Czerlejnie. Inwestycja re-

alizowana jest z wniosku Radnej Beaty Knopkiewicz, Sołtys 

Agnieszki Augustyn i Rady Sołeckiej Sołectwa Czerlejno. War-

tość inwestycji to 1 168 500 złotych brutto. Inwestycja ta otrzy-

mała dofi nansowanie w wysokości 400 000 złotych w ramach 

wsparcia dla gmin popegeerowskich z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych.
UM Kostrzyn

Droga Gwiazdowo-Puszczykowo Zaborze

Odtworzona została szerokość drogi prowadzącej z Gwiazdo-

wa w Gminie Kostrzyn do Puszczykowa Zaborze w Gminie 

Swarzędz. Przed nami jeszcze w tym roku w ramach moderni-

zacji dróg gminnych pierwszy etap jej remontu. Zadanie po-

chłonęło 70 000 z budżetu gminy Kostrzyn.
UM Kostrzyn

Trwa odnawianie zbiornika wodnego w Kostrzynie!

Będzie jeszcze piękniej w centrum miasta! Trwa odnawianie 

kolejnego zbiornika wodnego w Kostrzynie! Wraz ze ścieżkami 

pieszo-rowerowymi, nowym oświetleniem oraz udrożnionym 

ciekiem Strumień będącym pozostałością po dawnym jeziorze 

Pło przywracamy miejsce w centralnym punkcie naszego mia-

sta na cele rekreacyjne!
UM Kostrzyn

Fot. UM Kostrzyn

Fot. UM Kostrzyn

Fot. UM Kostrzyn

Fot. UM Kostrzyn
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Trwa budowa sygnalizacji świetlnej przy kościele 

w Siekierkach

Dokumentację na realizację zadania „Rozbudowa przejść dla 

pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Poznańskiej, Kościelnej, 

Kórnickiej i Szkolnej w Siekierkach Wielkich” przygotowała                     

i sfi nansowała gmina Kostrzy n. Zadanie obejmuje poprawę 

bezpieczeństwa poprzez wprowadzenie pełnej sygnalizacji 

świetnej na całym skrzyżowaniu, budowę przejścia dla pie-

szych w ulicy Kościelnej (z parkingu na teren przy kościele) 

oraz poszerzenie chodników w rejonie przejść dla pieszych. 

Inwestycje realizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. 

Połowa środków na to zadanie pochodzi z budżetu gminy.

Temat budowy sygnalizacji świetlnej i poprawy bezpieczeń-

stwa na tym skrzyżowaniu poruszony został przez nas po                  

raz pierwszy na jednym z zebrań wiejskich Sołectwa Siekierki. 

Zyskał on przychylność społeczności. Zadanie realizowane 

jest przy akceptacji Mieszkańców i Rady Sołeckiej.
UM Kostrzyn

Tunel i układ drogowy na fi niszu!

W Kostrzynie przy tunelu trwają prace wykończeniowe. Na 

początku kwietnia została położona warstwa ścieralna asfaltu, 

tzw. SMA, pomiędzy rondami „Północnym” oraz „Południo-

wym”. Mastyks grysowy SMA to mieszanka mineralno-asfalto-

wa o dużej zawartości grysów, zawierająca stabilizator ma-

styksu, charakteryzująca się szczelnością, odpornością na 

działanie czynników atmosferycznych oraz deformacji lepko-

plastycznych. Jak widać na załączonej fotografi i, tunel umożli-

wi bezkolizyjny przejazd dla autobusów komunikacji publicz-

nej oraz przede wszystkim dla pojazdów uprzywilejowanych, 

co znacząco wpłynie na skrócenie czasu dojazdu przez służby 

ratunkowe w razie sytuacji awaryjnych i zagrożenia życia, po-

zytywnie wpływając na zwiększenie bezpieczeństwa miesz-

kańców naszej gminy.

Kończy się także etap montowania barier ochronnych, profi lo-

wania rowów i wyrównywania terenu. Rozpoczęły się również 

prace z wykonaniem nasadzeń drzew i krzewów. Posadzonych 

zostanie ponad 150 drzew miododajnych.

Przypomnijmy, że Gmina Kostrzyn realizuje największą inwe-

stycję w historii gminy pt.: „Budowa układu drogowego w rejo-

nie ulic Grunwaldzkiej, Średzkiej i Powstańców Wlkp. w Ko-

strzynie (drogi powiatowe w granicach miasta) wraz z tune-

lem pod torowiskiem linii kolejowej E20 relacji Poznań-                    

-Warszawa”. Spełniamy marzenie pokoleń! 
UM Kostrzyn

Fot. UM Kostrzyn

Fot. UM Kostrzyn

Fot. UM Kostrzyn
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Targi Edukacyjne i Zawodów już za nami!

18 marca w hali sportowej przy Szkole Podsta-

wowej Nr 1 w Kostrzynie odbyły się trzecie,               

a zarazem pierwsze stacjonarne Targi Eduka-

cyjne i Zawodów organizowane podczas 

trwania II kadencji Młodzieżowej Rady Miej-

skiej Gminy Kostrzyn.

Uczniowie klas ósmych z terenu naszej gminy 

mieli możliwość zapoznania się z ofertą edu-

kacyjną blisko 14 szkół średnich. Dodatkowo 

w wydarzeniu brali udział przedstawiciele róż-

nych zawodów, z którymi uczniowie mogli po-

rozmawiać i dowiedzieć się więcej o ich życiu 

zawodowym. Nauczyciele oraz przedstawicie-

le szkół średnich mogli przy kawie skosztować 

wypieków cukierniczych dzięki uprzejmości 

pań z Kół Gospodyń Wiejskich na terenie gmi-

ny Kostrzyn. 

Bardzo dziękujemy Iwonie Dopierale i Stowa-

rzyszeniu Kół Gospodyń Wiejskich w Brzeźnie, 

Ewelinie Kaszowskiej i KGW w Trzeku, KGW 

Siedleczanki, Aldonie Goli i KGW w Gułtowach 

za pyszności. Dziękujemy również wszystkim, 

którzy włączyli się w organizację tego przed-

sięwzięcia.

Dziękujemy obecnym szkołom: Zespół Szkół 

nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swa-

rzędzu, Zespół Szkół Handlowych w Poznaniu, 

Zespół Szkół Łączności w Poznaniu, II Liceum 

Ogólnokształcące im. Tadeusza Staniewskie-

go w Swarzędzu, Hipolit CKZiU Środa Wielko-

polska, Zespół Szkół Rolniczych w Środzie 

Wielkopolskiej, XX Liceum Ogólnokształcące 

w Poznaniu, Zespół Szkół Budowlanych Po-

znań, Samorząd Uczniowski ZSTiO Września,   

X Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, II Li-

ceum Ogólnokształcące w Poznaniu, Zespół 

Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu, Zespół 

Szkół Zawodowych Nr 6 w Poznaniu, oraz Za-

wodowcom: Hair Academy Beata Lasecka-Ga-

dzińska, Volkswagen Poznań – Fabryka Samo-

chodów Dostawczych i Komponentów, SKF, 

Przedsiębiorca – trener Mateusz Gołębiowski, 

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 

UAM – dr Klaudia Gołębiowska, Wydział Nieru-

chomości i Urbanistyka UM Kostrzyn – Daria 

Drożyńska, Wydział Oświaty, Promocji i Sportu 

UM – Łukasz Szał, Poznańska Lokalna Organi-

zacja Turystyczna – Piotr Basiński, Młodzieżo-

wa Drużyna Pożarnicza z Mikołajem Stasin-

skim na czele, żołnierz rezerwy młodszy                  

chorąży Michał Janiak, marynarz podchorąży 

Katarzyna Nowak i Daniel Powarzyński.

Mamy nadzieję, że pomogliśmy uczniom                    

w wyborze nowej szkoły.
MRM Gminy Kostrzyn

I Konwent Młodzieżowych Rad Aglomeracji Poznańskiej

22 marca młodzieżowi radni w składzie: przewodnicząca Oli-

wia Balcerek, sekretarz Milena Wąsik i młodzieżowy radny Ma-

kary Michalak brali udział w I Konwencie Młodzieżowych Rad 

Aglomeracji Poznańskiej w Bramie Poznania.

Jednak zanim do niego doszło, młodzieżowi radni wspólnie 

zwiedzili główną wystawę w Bramie Poznania oraz poświęco-

ną polskim naukowczyniom tymczasową wystawę w Galerii 

Śluza.

Na konwencie Młodzieżowe Rady Aglomeracji Poznańskiej 

przyjęły do swojego zespołu Młodzieżową Radę Miejską                        

w Obornikach. Oprócz tego Młodzieżowe Rady zapoznały się 

z ostatnimi inicjatywami każdej z młodzieżowych rad, poroz-

mawiały o przyszłych działaniach, które przyczynią się do na-

wiązania współpracy z młodzieżowymi radami z całej Polski. 

Zapewniamy, że to nie koniec. Już podejmowane są kolejne 

kroki, aby niebawem znów spotkać się w takim albo nawet 

większym gronie.

Szczególne podziękowania dla ICHOT Brama Poznania i Po-

znańskie Centrum Dziedzictwa.
MRM Gminy Kostrzyn

Fot. MRM Gminy Kostrzyn
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Budowa kanalizacji sanitarnej w Siekierkach

Największa inwestycja kanalizacyjna w historii naszej gminy – 

ponad 4,5 kilometra sieci kanalizacyjnej i przyłącza do blisko 

300 nieruchomości – umożliwi podłączenie jeszcze ponad   

250 kolejnych nieruchomości. Zakres zadania to ulice: Sosno-

wa, Grabowa, Wierzbowa, Brzozowa, Klonowa, Akacjowa, 

Kasztanowa, Świerkowa, Dębowa, Lipowa i Bukowa.                                   

Na wszystkich ulicach odtworzenie drogi po budowie kanali-

zacji będzie wykonane w nakładce asfaltowej. Łączna wartość 

budowy kanalizacji i odtworzeni asfaltowych wyniesie ponad 

7 milionów złotych.
UM Kostrzyn

Przejście dla pieszych przy SP2 w budowie

Trwa budowa przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świet-

ną oraz przebudową zatoki autobusowej przy Szkole Podsta-

wowej nr 2 w Kostrzynie.
UM Kostrzyn

Remont kładki nad drogą krajową nr 92

W Siedlcu trwa kapitalny remont kładki nad drogą krajową                  

nr 92. Inwestycje realizuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-

wych i Autostrad.
UM Kostrzyn

Zdrojowa/Szkolna – dojazd do kościoła w Iwnie

Powstała nowa nakładka asfaltowa poprowadzona ulicami 

Szkolną oraz Zdrojową w Iwnie w kierunku miejscowego ko-

ścioła parafi alnego. Zadanie realizowane z wniosku Radnego 

Szymona Nadolnego. Wartość inwestycji to 63 000 zł.

UM Kostrzyn

Fot. UM Kostrzyn

Fot. UM Kostrzyn

Fot. UM Kostrzyn

Fot. UM Kostrzyn
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Z obrad 
Rady XLVII sesja Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn odbyła się                 

24 marca 2022 roku. 

Na sesji Radni wysłuchali informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Kostrzyn w zakresie porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Kostrzyn 

w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej. Ponadto podczas sesji przedstawiona została informa-

cja dotycząca udzielonej pomocy dla przebywających na terenie gminy uchodźców z Ukrainy.

Radni podjęli uchwały w sprawie:

- ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników;

- zmian w budżecie gminy Kostrzyn na 2022 rok – m.in. zmniejszono dochody budżetu o kwotę 833 339,45 zł do 

kwoty 90 654 426,55 zł, dochody bieżące zwiększono o kwotę 3 027 920,60 zł, ustalono dochody bieżące w kwocie 

89 879 016,76 zł, zwiększono wydatki budżetu o kwotę 1 507 295,88 zł do kwoty 116 311 037,43 zł, wydatki bieżące 

zwiększono o kwotę 2 718 154,84 zł, ustalono wydatki bieżące po zmianie w kwocie 88 295844,95 zł, wydatki mająt-

kowe zmniejszono o kwotę 1 210 858,96 zł, ustalono wydatki majątkowe po zmianie w kwocie 28 015 192,48 zł;

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kostrzyn na lata 2022-2041, w związku ze zmianą budżetu                

dokonano zmian w WPF;

- uchwalenia aktualizacji „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kana-

lizacyjnych na lata 2017-2024”. Aktualizacja wynika ze zmian kwoty oraz zaplanowanie nowych inwestycji fi nanso-

wanych ze środków własnych oraz dotacji w latach 2022 i 2023;

- przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na te-

renie Gminy Kostrzyn. Uchwałą nr  XLIV/397/2021 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z 30 grudnia 2021 roku w sprawie 

upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie do prowadzenia postępowań i wydawania 

decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym;

- uchwalenia Gminnego Programu Profi laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Kostrzyn na rok 2022;

- zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju dla sołectw Sokolniki, Klony, Ługowiny, Jagodno;

- przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

gminy Kostrzyn w 2022 roku;

- zmiany uchwały nr XXXI/282/2021 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z 11 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmu 

lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kostrzyn;

- nadania nazwy ulicy drodze gminnej w Skałowie – istniejącej ulicy w Skałowie nadano nazwę ul. Półwiejska;

- nadania nazwy ulicy drodze gminnej w Siekierkach Wielkich – istniejącej ulicy w Siekierkach Wielkich nadano się 

nazwę ul. Waniliowa;

- nadania nazw ulic drogom wewnętrznym w Tarnowie – istniejącym drogom wewnętrznym w obrębie Tarnowo 

nadano nazwy: ul. Gruszowa, ul. Jabłoniowa, ul. Wiśniowa, ul. Czereśniowa;

- nadania nazw ulic drogom wewnętrznym w Gwiazdowie – istniejącym drogom wewnętrznym w obrębie Gwiaz-

dowie nadano nazwy: ul. Pałacowa, ul. Królewska, ul. Fortowa, ul. Zamkowa, ul. Palisadowa, ul. Rycerska, ul. Koron-

na, ul. Książęca, ul. Skarbcowa, ul. Dworska;

- zmiany uchwały Nr XLI/378/2021 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z 25 listopada 2021 roku w sprawie nadania 

nazw ulic drogom wewnętrznym w Gwiazdowie. W poprzedniej uchwale błędnie oznaczone zostały numery geo-

dezyjne działek ulicy Czereśniowej i Ku Słońcu w obrębie Gwiazdowo;

- rozpatrzenia petycji. W uchwale stwierdzono, że petycja z 14 lutego 2022 roku drobnych przedsiębiorców doty-

cząca podjęcia przez organy gminy działań w sprawie stawek za odbiór odpadów komunalnych zasługuje na 

uwzględnienie;

- przekazania według właściwości petycji Cechu Zdunów Polskich w sprawie określenia Programu ochrony powie-

trza dla strefy aglomeracja poznańska organowi właściwemu do jej rozpoznania – Sejmikowi Województwa Wiel-

kopolskiego.

Więcej na www.kostrzyn.wlkp.pl (zakładka BIP).
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Z teki regionalisty

Kazimierz Matysek
o historii

WIELKANOCNE
WIELKOPOLAN ŚWIĘTOWANIE

W nie tak dawnych czasach – sto, a może i mniej lat temu – lud 

oddany pracy pościł bardzo ściśle, nigdy mięsa nie używając,  

a często potrawy tylko okraszone olejem jadając. Pod koniec 

Wielkiego Postu, około niedzieli białej – gdy wiosnę już czuć  

w powietrzu – dziewczęta miały zwyczaj chodzenia z nowym 

latkiem (zwanym gdzie indziej gaikiem). W tym celu lubiły 

stroić zieloną choinkę w jaskrawe wstążeczki i obnosząc ją od 

domu do domu, śpiewały w sieni za drzwiami: „Pani gospody-

ni! Nowe latko w sieni! Jeśli chcecie oględować, musicie co 

podarować, pani gospodyni!” Wówczas gospodyni zapraszała 

dziewczęta do izby, gdzie znów śpiewały na skoczną melodię, 

odbierały datki i ruszały dalej.

W niedzielę palmową – podobnie jak bywa dziś – zarówno sta-

rzy, jak i młodzi mieli zwyczaj przynoszenia do kościoła „palm”, 

które księża poświęcali. Owe „palmy” to gałązki wierzbowe                   

z baśkami czy pączkami. Po powrocie do domu ojciec lub mat-

ka dawali każdemu z rodziny i domowników po jednym pącz-

ku do połknięcia wypowiadając przy tym słowa: „Doczekaliśmy 

pierwszej święconki, daj nam Boże doczekać i drugiej”. Potem 

gałązki zatykano za obrazy, gdzie przez cały rok pozostawały. 

W Wielki Piątek starali się młodzi schwytać rówieśników, doro-

słych lub dzieci w łóżku, aby schwytanych bić rózgami po no-

gach, wołając: „A za Boże rany, a za Boże rany!”. Przez cały ten 

dzień trwa we wszystkich domach sroga krzątanina, gosposie 

szykują „święconkę”, pieką, gotują, smażą. Pod wieczór roboty 

zwykle ustawały, a kto mógł, spieszył do kościoła na gorzkie 

żale i by odwiedzić grób pański oraz ucałować Chrystusowe 

rany. W Wielką Sobotę rano spieszono znów do kościoła para-

fi alnego po święconą wodę, a od południa z koszyczkiem 

„święconki” celem poświęcenia potraw. Resztę Wielkiej Soboty 

przeznaczano na gruntowne porządki domowe. W Wielkanoc 

każdy, kto miał konie, skoro świt jechał  na poranną rezurekcję. 

Po zakończeniu ceremonii w kościele pędzili wszyscy co koń 

wyskoczy do domu, gdyż wierzono, że „kto stanie w domu naj-

pierwszy, ten najszybciej żniwa ukończy”.

Z nadejściem Wielkanocy otwierało się pole do rozmaitych  za-

baw i rozrywek. Zapraszano się nawzajem na święcone.                   

W pierwsze święto w wielu okolicach Wielkopolski, m.in.                    

w Siekierkach zbierali się parobcy i chłopaki z całej wsi na 

wspólną naradę, gdzie i kiedy zaczną polewać dziewki ukrywa-

jące się przed dyngusem. Parobcy, za zezwoleniem gospoda-

rza prowadzili tę i ową dziewkę do stawu, w którym ją niekiedy 

zanurzali, częściej zaś należycie wodą oblewali. Jeśli dzień był 

zimny, oblewali ją w domu lub przed chałupą, strojąc różne 

żarty i fi gle. Gdy dziewka była wesoła i silna, kpiła z parobków, 

że jej wody skąpili, a Ci znów obrzęd powtarzali. W drugie świę-

to dziewczęta urządzały zwykle odwet za niedzielne polewa-

nie i obfi cie lały wodę na chłopaków. W okolicach Poznania, 

Kostrzyna lub Siekierek – jak odnotował Oskar Kolberg – w ten-

że poniedziałek po nieszporach ubierali parobcy jednego z po-

Z okresem świąt Wielkiej Nocy wiąże się 

szereg zwyczajów i obrzędów, które prze-

trwały w naszej tradycji do dziś. Obrzędy                 

i obyczaje ludu wielkopolskiego związane     

z Wielkanocą poprzedzały zwyczaje odno-

szące się zarówno do Wielkiego Tygodnia, 

jak i do nadchodzącej wiosny.
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między siebie w grochowiny, jakoby niedźwiedzia, i gromadnie oprowadzali 

go po wsi. Jeden z towarzyszących niedźwiedziowi chłopaków nosił przed 

nimi drążek z zatkniętą kiełbasą, inni trzymali koszyki i śpiewali: „Przyszliśmy 

tu po dyngusie / zaśpiewamy o Jezusie / Jezu, Jezu i Maryja, wielka nas tu 

kompanija”. Razem śpiewali 21 zwrotek wraz z takimi jak: „Powiedziała wasza 

kaczka / żeście upiekli dość placka”, „Dajcie nam też trochę masła / żeby wam 

się krówka pasła”. Obowiązkiem niedźwiedzia było ryczeć na całe gardło, go-

nić dziewczęta i dzieci, które co sił przed nim zmykały. Po skończonym obcho-

dzie wsi udawali się wszyscy do karczmy, gdzie wśród wesołej zabawy spoży-

wali to co zebrali, tańcząc i radośnie śpiewając. Znając gościnność i hojność 

Wielkopolan, dary te zwykle były obfi te. Niekiedy przebranego niedźwiedzia 

wrzucano do stawu, co przypominało topienie Marzanny.

Było też od dawna praktykowanym zwyczajem wśród dzieci biedniejszych 

włościan, że mali chłopcy chodzili w drugie święto wielkanocne z fl aszeczka-

mi wody w kieszeni. Obchodzili oni domy bogatszych mieszkańców wioski 

chwaląc Pana Boga, poczem otwierali butelkę, wlewając nieco wody na dłoń 

gospodyni i wszystkich kobiet znajdujących się w izbie. Za to dostawali plac-

ka, jaj i mięsiwa.

Zwyczaje i obrzędy wielkanocne mieszkańców miast Wielkopolski niewiele 

różniły się od obyczajowości ludu wiejskiego. Jak opisuje J. Łukaszewicz –              

w Obrazie miasta Poznania z 1838 roku – w wielkanocny poniedziałek                  

udawali się wszyscy mieszkańcy Poznania na tak zwany Emaus do kościoła 

św. Jana na Śródkę, gdzie uczestniczyli w kiermaszu odpustowym, nabożeń-

stwach, a potem biegali tańczyć do pobliskich szynkowni lub swawolić na 

wzgórzach otaczających kościół.

W niektórych wsiach w dzień Wielkanocy gospodarze na polach kropili 

wodą święconą zasiewy. Sporo tych obrzędów i obyczajów w niezmienionej 

postaci przetrwało do naszych czasów. 

Warto przy świątecznej okazji przypomnieć swoisty urok dawnych pocztó-

wek, które swój złoty wiek przeżywały na przełomie XIX i XX wieku. Na kart-

kach wielkanocnych zawsze było wiele wiosennych kwiatów, zielonej trawy 

i kwitnących bazi. Na tym tle pojawiały się pojedynczo lub grupowo kurcza-

ki, kaczęta, owieczki i zające. Oprócz elementów świeckich zawsze było spo-

ro kartek o tematyce religijnej, związanych ze zmartwychwstałym Chrystu-

sem, Męką Pańską czy też zwyczajami i obrzędami ludowymi. Często prezen-

towanym motywem był stół wielkanocny ze święconką, babami, barankami 

z masła z chorągiewką i krzyżykiem. W czasach zaborów, tj. do 1918 roku, 

liczne kartki wydawane z okazji świąt Wielkiej Nocy zawierały rozmaite mo-

tywy patriotyczne. Święta Zmartwychwstania zawsze budziły wiarę w odro-

dzenie Ojczyzny. Najpopularniejszym wzorem była wielkanocna pisanka 

przepasana biało-czerwoną wstęgą, udekorowana znakiem Orła lub Pogoni, 

albo herbami z historycznych ziem czy miast polskich.

Idąc za tradycją biblijną pokazano zrywającego się z grobu orła lub zerwane 

kajdany niewoli. Poczesne miejsce na dawnych kartkach zajmował wawelski 

dzwon Zygmunta, głosząc oczekującemu wolności krajowi „Alleluja”. Ówcze-

sne pocztówki projektowali znakomici artyści, jak np. Stanisław Tondos – 

dzwon Zygmunta, Wal ery Eliasz Radzikowski – śmigus czyli dyngus, P. Gar-

dzielewski – święcone na obczyźnie, Tadeusz Rybkowski – kartka z baran-

kiem na tle sztandarów z herbami Polski i Litwy. Popularnym motywem kar-

tek świątecznych byli też ułani, husarze, kosynierzy przywołujący swymi syl-

wetkami chwałę polskiego oręża. Pewnego rodzaju fenomenem była dystry-

bucja pocztówek. Produkowały je fi rmy zarówno polskie (w Poznaniu, Krako-

wie, Lwowie czy Wilnie), jak i niemieckie czy żydowskie. Bez trudu mimo 

cenzury przedostawały się kartki przez zagraniczne kordony, by następnie 

można je było nabyć w kramach naszych kupców, na targowiskach czy przed 

kościołami. Obok wielkiej literatury one także służyły pokrzepieniu serc.

Polscy wydawcy pocztówek działali także w zaborze pruskim. W Poznaniu                   

z powodzeniem funkcjonowały znane od lat fi rmy Antoniego Fiedlera, Anto-

niego Rosse oraz drukarnia „Atlas”, a w Gnieźnie zakład Józefa Chociszew-

skiego. Dziś te kartki, będące świadkami naszej burzliwej historii, to prawdzi-

we dokumenty życia społecznego w minionych czasach. Te niewielkie – 

przesyłane pocztą – kartoniki o rozmiarach 14x9 cm stały się rychło przed-

miotem kolekcjonerstwa, jak i okolicznościowych publikacji piszącego                       

te słowa.
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Ekoporadnik
Wiosna w ogrodzie

Kwiecień to świetny moment na rozpoczęcie większych prac ogrodowych. Jak 

przygotować ogród na nowy sezon? Co oznacza bioróżnorodność i jak ją zwięk-

szyć? Z pomocą przychodzi kwietniowy „Ekoporadnik”.

Zacznijmy od początku

Wiosenne porządki zaczynamy od uprzątnięcia trawnika, usunięcia resztek liści                    

i odkrycia roślin, które wymagały ocieplenia włókniną na okres zimowy. Ważne 

jednak, aby wszystkie te czynności wykonywać stopniowo i po odejściu przy-

mrozków. Jeśli prognoza pogody zwiastuje ujemne temperatury, warto wstrzy-

mać się z odsłonięciem uprzednio przykrytych krzewów, bowiem rośliny nie lubią 

gwałtownych zmian temperatur.

Co sadzimy w kwietniu i w maju?

Sianie roślin powinno odbywać się przy temperaturach dodatnich, przekraczają-

cych 5°C. W drugiej połowie kwietnia do gruntu możemy zasiać nieco bardziej od-

porne na wahania temperatur rośliny takie jak: chaber, nagietek, barwinek, azalia, 

frezja czy magnolia, ale również drzewa pestkowe: wiśnie lub morele. Kwiecień to 

także idealny moment na sadzenie i cięcie krzewów róż. Pamiętajmy, aby cięcie wy-

konywać skośnie od ostatniego zdrowego pąka. Z kolei w maju – kiedy ryzyko przy-

mrozków jest bardzo niskie – wysadzamy gotowe rozsady. Bezpośrednio do przy-

gotowanego gruntu możemy natomiast zasiać np. maciejkę, szałwię, łubin, goździ-

ki, nasturcję. W maju siejemy również warzywa: pietruszkę, koper, rzodkiewkę itp. 

Bioróżnorodność

Mówiąc najprościej, bioróżnorodność czy też różnorodność biologiczna (z ang. 

biodiversity) to zróżnicowanie form życia na Ziemi: roślin, zwierząt, grzybów. Ter-

min ten staje się coraz popularniejszy w związku z rozszerzającym się dyskursem 

na temat globalnego ocieplenia. Tak się składa, że bioróżnorodność jest ważnym 

narzędziem w walce z postępującymi zmianami klimatu. My także mamy na nią 

wpływ, planując nasze ogrody. Przestrzeń, w której panuje zbyt mała liczba róż-

nych gatunków roślin jest przestrzenią, w której trudno o spektakularny wygląd 

chociażby z uwagi na problemy ze wzajemnym zapylaniem roślin. Przykładem 

krzewu, który nie wspomaga różnorodności biologicznej jest bardzo popularna 

(niestety) w Polsce tuja, zwana również żywotnikiem. Wystarczy uświadomić so-

bie, że w pobliżu tego rodzaju roślin praktycznie nic nie chce się przyjąć. Jeśli 

mamy wybór – nie sadźmy tuj. Zamiast niej postawmy na grab, berberys, forsycję 

czy oliwnik. Jeśli jednak wyboru nie mamy – zwiększmy bioróżnorodność poprzez 

dodatkowe, przyjazne owadom i zwierzętom nasadzenia. Świetnym wyborem 

będą w tym przypadku rabaty, na których można z powodzeniem zasadzić mio-

dodajne rośliny takie jak: szałwia, lucerna, łubin, malina, głóg. 

Ogród nie tylko dla ludzi

Oczywiście kolorowy i zadbany ogród aż prosi się, aby spędzać w nim letnie wie-

czory, wypoczywając np. w cieniu postawionego pod drzewem hamaku. Pamię-

tajmy jednak, że dobrze zaplanowana przestrzeń ogrodowa stanowi także przyja-

zne miejsce dla małych i nieco większych zwierząt. Posadzenie tzw. łąki kwietnej 

będzie świetnym przystankiem dla spragnionych kwiatowego pyłku owadów. 

Drzewa owocowe i większe krzewy będą z kolei stanowiły bezpieczne schronienie 

dla ptaków, chcących schować się przed drapieżnikami, w szczególności przed 

kotami. Jak widać, ogród może być wielofunkcyjną przestrzenią, w której każdy 

może znaleźć odrobinę wytchnienia. 

Zielony balkon

Ci, którzy nie mieszkają w domu, lecz w mieszkaniu z balkonem także mogą stwo-

rzyć namiastkę zielonego ogrodu. Branża ogrodnicza proponuje wiele ciekawych 

opcji. W tym przypadku na pewno fajnie sprawdzi się montaż pionowych drabi-

nek, na których będą mogły się piąć różne odmiany roślin np. bluszcz lub wilec. Na 

słonecznym balkonie ładnie będą rosły w drewnianych skrzynkach lub glinianych 

donicach pomidory i zioła. Moim ulubieńcem jest lawenda i wspomniana już nie-

co wcześniej szałwia.
Ewelina Bulewicz
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Fot. Przedszkole nr 1

Wieści 
z Przedszkola nr 1

Marzec w naszym przedszkolu był pełen ciekawych wydarzeń. Przedszkolaki uczyły się 

o pierwszych oznakach wiosny oraz czujnie ich wypatrywały podczas spacerów po oko-

licy. W oczekiwaniu na wiosnę przygotowywały piękne wiosenne prace oraz poznawały 

piosenki o wiośnie. Grupa Krasnoludków założyła hodowlę fasoli.  Dzieci zapoznały się  

z poszczególnymi stadiami rozwoju fasoli oraz z odpowiednimi warunkami wzrostu. 

Trzylatki zadowolone ze swojej pracy, dumnie obserwują zachodzące zmiany w hodow-

li fasoli. Założony też został ogródek warzywny i zielnik, który został zorganizowany na 

terenie naszego podwórka.

8 marca w naszym przedszkolu obchodziliśmy Dzień Kobiet. W tym szczególnym dniu 

dziewczynki zamieniły się w księżniczki, a od swoich kolegów otrzymały serdecznie ży-

czenia oraz upominki. Z dziewczęcych buź uśmiech nie schodził przez calutki dzień,                  

a chłopcy zachowywali się jak prawdziwi gentelmani, byli przemili, 

uczynni i sympatyczni. Wszystkie panie i dziewczynki dziękują 

chłopcom za piękne życzenia, kwiaty i promienny uśmiech.

18 marca Serduszka i Liski wybrały się na wycieczkę do Poznańskie-

go Muzeum Pyry oraz Jump Areny. W muzeum dzieci dowiedziały 

się o pochodzeniu Pyry, skąd się wzięła jej nazwa. Przygotowywały 

własną Pyrę, którą po upieczeniu zabrały do domu i mogły ją zjeść. 

W Jump Arenie dzieci poznały zasady bezpiecznego zachowania. 

Wspólnie skakały i bawiły się na trampolinach oraz przechodziły 

park linowy pod okiem instruktorów. Wszyscy świetnie się bawili                  

i zmęczeni wrócili do przedszkola. Na wycieczkę do Poznańskiego 

Muzeum Pyry wybrały się również Pszczółki i Misie, zobaczyły na 

Starym Rynku Koziołki trykające się na ratuszowej wieży. W drodze 

powrotnej dzieci odwiedziły plac zabaw Maxi Fun w Swarzędzu, na 

którym świetnie się bawiły.

Realizując tygodniowy temat o sporcie dzieci z grupy Żabki zorga-

nizowały grupowe zawody sportowe. Podczas zajęć dzieci wzięły 

udział w różnych konkurencjach sportowych. Wszyscy poradzili sobie doskonale. Nato-

miast grupa Pszczółek zwiedziła boisko lekkoatletyczne przy SP 2 w Kostrzynie. Wszyst-

kie przedszkolaki wiedzą, że sport to zdrowie.

Pierwszego dnia wiosny, 21 marca, wszystkie grupy z naszego przedszkola tradycyjnie 

jak co roku pożegnały zimę. Grupa Lisków wykonała piękną Marzannę, która została 

spalona na placu przedszkolnym. Dzieci z grupy Żabek tego dnia świętowały dzień 

żaby, który przypadał dzień wcześniej. Serduszka obchodziły Dzień Kolorowej Skarpet-

ki, Światowy Dzień Osób Z Zespołem Downa. Każdy w tym dniu miał ubrane dwie różne 

skarpetki na znak solidarności. Przedszkolaki przygotowały prace plastyczną, która 

przedstawiała różne wzory i kolory. Dowiedziały się również, że mimo że każdy jest inny, 

wszyscy musimy traktować siebie tak samo.

W czwartek 24 marca dzieci z grupy Kotków obchodziły Międzynarodowy Dzień Gofra. 

Dowiedziały się skąd pochodzi ta pyszna, chrupiąca przekąska, jak powstaje i z czym 

może być serwowana. Sami również postanowili udekorować gofry dżemem, nutellą, 

owocami oraz bitą śmietaną. Gofry smakowały znakomicie!

31 marca najmłodsza grupa przedszkolaków – Krasnoludki – odwiedziła po raz pierwszy 

Bibliotekę Publiczną w Kostrzynie. Przedszkolaki zwiedziły placówkę, z wielkim zainte-

resowaniem przeglądały książki znajdujące się na półkach, ale szczególnie zaintereso-

wał ich dział dla najmłodszych. Dzieci dowiedziały się, co należy zrobić, aby stać się czy-

telnikiem biblioteki oraz jak należy się w niej zachować. Zobaczyły także jak wygląda 

karta czytelnika oraz poznały zasady wypożyczania książek. W trakcie pobytu w biblio-

tece dzieci rozwiązywały zagadki związane z postaciami z bajek i baśni. Przedszkolaki 

znakomicie sobie poradziły. Maluszki chętnie opowiadały o swoich ulubionych bajkach, 

o tym, kto im czyta na dobranoc i jakie książki podobają im się najbardziej. Każdy przed-

szkolak wyszedł z biblioteki z uśmiechem na twarzy.

Przed nam dużo radosnej pracy związanej z wielkanocnymi zwyczajami.



20

Wieści 
z biblioteki

Fot. Kino za Rogiem

Kostrzyńskie Kino za Rogiem  live

Miłośnicy kina mogą teraz uczestniczyć w spotkaniach na 

żywo online ze znanymi osobami świata fi lmu. Pierwsze spo-

tkanie odbyło się 18 marca. Gościem specjalnym był profesor 

Jerzy Eisler, który przypomniał czasy rządów Edwarda Gierka. 

Opowiedział o epoce, podczas której Polska miała szybko się 

wzbogacić, rozbudować i rozwinąć gospodarczo. Czy i jak się 

to udało mogli posłuchać uczestnicy spotkania, zgromadzeni 

w kinie przed ekranem. Każdy miał możliwość zadawania                  

indywidualnych pytań, prowadzenia rozmowy, co była dodat-

kową atrakcją. 7 kwietnia miało miejsce drugie z tego cyklu 

spotkanie z aktorem Adamem Woronowiczem. To artysta zna-

ny z wielu polskich fi lmów i sztuk teatralnych.
Małgorzata Kemnitz

O Ukrainie w bibliotece

25 marca w czytelni kostrzyńskiej Biblioteki Publicznej miało 

miejsce wyjątkowe spotkanie autorskie z Przemysławem                    

Lisem-Markiewiczem – adwokatem, pisarzem, tłumaczem                       

i założycielem Poznańskiego Towarzystwa im. Iwana Franki. 

Podczas swojej prezentacji zatytułowanej: „Historia Ukrainy – 

1000 lat w 100 minut” nasz gość starał się dokonać rzeczy ar-

cytrudnej, jeśli nie niemożliwej, a mianowicie streścić „w piguł-

ce” historię naszego wschodniego sąsiada, od czasów najdaw-

niejszych, gdy kształtowała się odrębność ukraińskiego naro-

du i państwowości, aż po trudną i tragiczną współczesność 

kraju bohatersko walczącego o utrzymanie swojej niepodle-

głości. Słuchacze wykładu mieli okazję zapoznania się z cieka-

wą i nie dla wszystkich oczywistą perspektywą widzenia ostat-

niego tysiąclecia historii Ukrainy, przeplataną i wzbogaconą                 

o wiele cennych informacji na temat ukraińskiej kultury, sztu-

ki, literatury, muzyki i tradycji. Jest to niewątpliwie temat rze-

ka, dlatego zachęcamy zainteresowanych do pogłębiania 

swojej wiedzy poprzez korzystanie z zasobów naszego księ-

gozbioru.
Alicja Wilczyńska

Książki i gazety w języku ukraińskim w naszym księgo-

zbiorze

Biblioteka Publiczna zakupiła kilka egzemplarzy publikacji                  

w języku ukraińskim (zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci). 

Zaprenumerowany jest także tygodnik  „Nasze Słowo”, z któ-

rym można zapoznać się w Czytelni.
Biblioteka Publiczna

Fot. M. Kemnitz

Fot. M. Kemnitz
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Fot. I. Guzińska

Fot. M. Kemnitz

Wiosenno-świątecznie w naszych Filiach

Początek wiosny i budząca się do życia przyroda cieszy więk-

szość z nas. Najmłodsi miłośnicy tej pory roku w szkołach                        

w Czerlejnie oraz Iwnie uczestniczyli w spotkaniach biblio-

tecznych, w trakcie których słuchali opowiadań o wiośnie, roz-

mawiali o pracy w ogródku, odgadywali zagadki, bawili się                 

w bociany i żabki, a także kolorowali kwiaty. 

Nietypowe spotkanie odbyło się 1 kwietnia w Bibliotece Pu-

blicznej w Gułtowach. Na dzieci czekała bowiem pani pielę-

gniarka ze strzykawką. Na szczęście sytuacja okazała się nie-

groźna, ponieważ był to tylko żart primaaprilisowy. Uczniowie 

poznali przygody „Kukuryka”, który z mamą przygotowywał 

ciasto, dzięki wierszowi Wózek dyngusowy dowiedzieli się, co 

oznacza zwyczaj chodzenia „z kogutkiem”, zaśpiewali też we-

sołą piosenkę. Na koniec, po wspólnej zabawie, zjedli ze sma-

kiem pyszną babkę upieczoną przez panią bibliotekarkę.

Filia w Czerlejnie zorganizowała ponadto konkurs na najpięk-

niejszą kartkę wielkanocną, w którym udział wzięli uczniowie 

w dwóch kategoriach wiekowych: z klas 0-4 oraz 5-8. Gratulu-

jemy zwycięzcom, a wszystkim dziękujemy za serce włożone 

w wykonanie pięknych kartek.
Agnieszka Kukla 

Opowieści spod żagli

W środę 16 marca w Bibliotece Publicznej w Kostrzynie odbyło 

się pierwsze w tym roku spotkanie z podróżnikiem. Naszym 

gościem był kapitan jachtowy z dużym doświadczeniem                      

w prowadzeniu rejsów szkoleniowych, turystycznych, również 

dla osób niepełnosprawnych, absolwent Wydziału Historycz-

nego UAM w Poznaniu – Jacek Podgórski. Żeglarz, który pły-

wał m. in. po wodach Bałtyku, Morza Śródziemnego, u wy-

brzeży Wysp Zielonego Przylądka czy Wysp Dziewiczych, opo-

wiadał o wyprawie morskiej do Andaluzji. Dzięki interesującej 

prezentacji oraz pasjonującej narracji poznaliśmy walory na-

turalne, kulturę i zwyczaje tego iberyjskiego regionu. Panu 

Jackowi towarzyszyła małżonka, Aleksandra Podgórska, która 

piękne widoki, wspomnienia i wrażenia z wypraw do różnych 

zakątków świata przenosi na płótno. Obrazy malarki można 

było oglądać przez ponad miesiąc w holu biblioteki na wysta-

wie „Kolory Świata”.
Agnieszka Kukla

Wernisaż wystawy „Wielkanocne Pozdrowienia z Kostrzyna”

8 kwietnia miało miejsce  otwarcie wystawy  pocztówek „Wiel-

kanocne pozdrowienia z Kostrzyna”  przygotowanej przez ku-

stosza Izby Muzealnej Kazimierza Matyska. Na uroczystości 

gościliśmy klasę 3B ze Szkoły Podstawowej nr 1. Uczniowie 

wysłuchali ciekawostek o tradycji wysyłania życzeń świątecz-

nych oraz dowiedzieli się, że kartki wielkanocne mogą być 

również zdobione elementami patriotycznymi. Po obejrzeniu 

wystawy dzieci wykonały własne pocztówki.

Ekspozycję „Wielkanocne pozdrowienia z Kostrzyna” miesz-

czącą się w Izbie Muzealnej można zwiedzać w godzinach od 

800 do 1600. Zachęcamy do wizyty! Wstęp bezpłatny!
Anna Nowacka

Fot. M. Kemnitz
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Dobra książka 
biblioteka poleca i zaprasza

Marek Rezler, Mity o Poznaniu, Wydawnictwo Poznańskie.

Poznaniacy mają prawo być dumni ze swojej przeszło tysiącletniej historii. Jednak wokół niej przez 

ostatnie lata narósł szereg niefortunnych mitów, uproszczeń i przeinaczeń. Wiele faktów uległo zapo-

mnieniu. Książka Marka Rezlera z mocnym uderzeniem trafi a w istotę tych nieporozumień. Prostuje 

wykrzywione opinie, odświeża zapodziane wydarzenia, daje świadectwo o tym, że Poznań nie jest 

tylko bezbarwnym, biznesowym miastem.

Malwina Ferenz, Miasto w płomieniach, Wydawnictwo Filia.

Wielkanoc 1945 roku. Od prawie dwóch miesięcy pierścień oblężenia zaciska się wokół zamieszkanego 

przez Niemców Wrocławia. Miasto zmienia się w ocean płomieni, a życie ocalałych ludzi przenosi się do 

piwnic. Dwudziestopięcioletnia Mathilde Jansen wbrew zdrowemu rozsądkowi postanawia przedrzeć 

się do swojego dawnego mieszkania po drugiej stronie Odry, co oznacza niemal pewną śmierć. Dlacze-

go decyduje się na tak dramatyczny krok? Co ukrywa? Z każdą godziną stopniowo wychodzą na jaw 

kolejne tajemnice.

Agnieszka Stelmaszyk, Zagadka srebrnego ducha, Wydawnictwo Wilga.

Druga część kryminalnej serii Agnieszki Stelmaszyk, autorki Mazurskich w podróży i Kronik Archeo. Ide-

alna propozycja dla miłośników wciągającej akcji i ekscytujących tajemnic. Droga do zamku Magnusa 

Cambella wiodła przez bezkresne, górskie pustkowia. Julia z zapartym tchem patrzyła na przesuwają-

ce się za szybą olśniewające krajobrazy i wciąż nie mogła uwierzyć, że znajduje się w tak pięknej kra-

inie. Wzgórza okrywały szmaragdowozielone pióropusze gęstych paproci, a po ich zboczach spływały 

kaskady krystalicznie czystych strumieni… (wiek 9+).
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Rozmowa
na stronie

Z Marzeną Pietraszewską, sołtysem Sannik, o pomaganiu 

poprzez sportową zabawę rozmawiała Ewelina Bulewicz                  

z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kostrzynie.

Ewelina Bulewicz: Wiosenna Słodka Mila zapoczątkowała tegoroczne Grand Prix Bie-

gów Gminy Kostrzyn. Skąd pomysł na organizację tego wydarzenia?

Marzena Pietraszewska: Pomysł powstał dwa lata temu, ale z powodu pandemii mógł 

zostać zrealizowany dopiero w tym roku. Moim ogromnym marzeniem było to, aby bieg 

odbył się w Sannikach. Wiceburmistrz Waldemar Biskupski zaproponował, aby Grand 

Prix Gminy Kostrzyn otworzyła Wiosenna Słodka Mila. Pomysłu nie udałoby się zrealizo-

wać bez wsparcia cudownych współorganizatorów: Gminy Kostrzyn, sołtysa Wiktorowa 

Doroty Kaczmarek, sołtysa Iwna Szymona Nasilonego oraz ATV Kostrzyn Team, Zastęp-

cy Kierownika Wydziału Oświaty, Promocji i Sportu Łukasza Szała, Młodzieżowej Rady 

Miejskiej Gminy Kostrzyn oraz Eweliny Cegielskiej i Wioletty Rewers z rady sołeckiej.

EB: Proszę przypomnieć naszym Czytelnikom, dlaczego akurat w Sannikach rozpoczął 

się nasz lokalny Grand Prix?

MP: Jak już wspomniałam bieg w Sannikach był moim marzeniem, ale do jego spełnie-

nia w ogromnej mierze przyczyniły się do tego tegoroczne obchody Roku Generała 

Ignacego Prądzyńskiego, który urodził się właśnie w Sannikach.

EB: A skąd pomysł połączenia sportu z jedzeniem pączków? Przyznam szczerze, że po-

łączenie dość zaskakujące, choć zdaje się, że uczestnikom bardzo się spodobało.

MP: Koncepcja biegu powstała po jednej z Piwnych Mil w Poznaniu. Organizatorzy tam-

tego wydarzenia stanęli na wysokości zadania, a ja bardzo chciałam taki bieg w Sanni-

kach, choć niekoniecznie z piwem. Tak oto narodził się pomysł Słodkiej Mili, czyli krót-

kiego dystansu z nutką słodyczy. Wic eburmistrz Waldemar Biskupski zaproponował, 

aby podkreślić wiosenny charakter wydarzenia i tak powstała Wiosenna Słodka Mila, 

która okazała się strzałem w dziesiątkę. Nie ukrywam jednak, że bieg wcale nie należał 

do najłatwiejszych. Wydawałoby się, że dystans 1,6 km połączony ze zjedzeniem dwóch 

pączków to żadna trudność – nic bardziej mylnego! Kto brał udział w biegu, ten wie, że 

zasmakowanie pączków na tak krótkiej trasie to nie lada wyczyn.

EB: Warto wspomnieć, że wydarzenie miało także na celu wsparcie uchodźców z Ukra-

iny, którzy przebywają na terenie gminy Kostrzyn. Ile środków udało się zebrać?

MP: Wiosenna Słodka Mila miała być zwykłym biegiem, rozpoczynającym Grand Prix 

Gminy Kostrzyn. Sytuacja wokół tego wydarzenia zmieniła się diametralnie na dwa ty-

godnie przed jego rozpoczęciem. W Ukrainie wybuchła wojna, a ja – z racji tego, że od 

wielu lat działam charytatywnie – i tym razem chciałam w jakiś sposób pomóc. Nie 

ukrywam, że podczas tej inicjatywy otrzymałam ogromne wsparcie od Burmistrza Szy-

mona Matyska, Wiceburmistrza Waldemara Biskupskiego oraz Łukasza Szała, który zajął 

się promocją oraz organizacją biegu. Wspólnie zdecydowaliśmy, że całość wpisowego 

zostanie przekazana na pomoc uchodźcom z Ukrainy. W sumie zebraliśmy 8 713,82 zł.

EB: Słodka Mila przyciągnęła blisko 200 uczestników. Nie zabrakło również atrakcji dla 

najmłodszych. Jak ocenia Pani całość tego wydarzenia?

MP: Tak, w wydarzeniu wzięło udział dokładnie 188 uczestników. Na miejscu można 

było zjeść lokalne wypieki, grochówkę i zupę gulaszową. Dla najmłodszych przygoto-

waliśmy wiele atrakcji takich jak dmuchany zamek, karuzela, wata cukrowa czy po-

pcorn. Można było także zobaczyć jak Wzlotowisko z Gniezna prezentuje się z fl agami 

Ukrainy na maskach samochodów. Na koniec wraz z radą sołecka wypuściliśmy balony 

w barwach Polski oraz Ukrainy przy utworze Podaj rękę Ukrainie. Jestem pozytywnie 

zaskoczona i wdzięczna nie tylko za wysoką frekwencję, ale przede wszystkim za zaan-

gażowanie wszystkich organizatorów oraz partnerów, którzy wsparli Wiosenną Słodką 

Milę. Myślę, że całość wypadła po prostu świetnie.

EB: A czy dla sołtys Sannik sport jest ważny? Zamierza Pani uczestniczyć w kolejnych 

biegach?

MP: Oczywiście sport był dla mnie zawsze bardzo ważny. W dodatku biegałam sporo 

przez dwa lata. Oczywiście będę uczestniczyć w kolejnych wydarzeniach, jednak z po-

wodów zdrowotnych już nie jako aktywna biegaczka.

EB: Serdecznie dziękuję za rozmowę.
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Strażackie
wydarzenia

Ryszard Kubiak

Prezes ZOMGZOSP RP w Kostrzynie

Interwencje strażaków z Gminy Kostrzyn:

1 marca – sprawdzenie załączonego monitoringu poża-

rowego w fi rmie Tulpast w Brzeźnie.

4 marca – zabezpieczenie miejsca wypadku drogowego 

przy parkingu na wysokości Trzeka na trasie S5.

5 marca – gaszenie pożaru samochodu osobowego na 

trasie S5 w Wagowie; zabezpieczenie miejsca ulatniające-

go się gazu ze skrzynki licznikowej w Kostrzynie.

11 marca – zabezpieczenie palącego się transformatora 

w Siekierkach.

18 marca – zabezpieczenie miejsca kolizji drogowej na 

trasie DK92 w Siedlcu; zabezpieczenie miejsca wypadku 

drogowego przy parkingu na wysokości Trzeka na trasie 

S5.

19 marca – gaszenie pożaru budynku gospodarczego                  

w Brzeźnie.

20 marca – gaszenie pożaru kontenera ze śmieciami                 

na cmentarzu; gaszenie pożaru traw w Ignacewie.

21 marca – pomoc w gaszeniu pożaru traw i zarośli                        

w Promnie.

23 marca – gaszenie pożaru w miejscowości Węgierskie.

24 marca – neutralizacja plamy ropopochodnej na uli-

cach Dworcowej, Szymańskiego, Kościelnej, Średzkiej.

26 marca – gaszenie pożaru traw oraz pozostałości                     

roślinnych w Kostrzynie.

29 marca – neutralizacja plamy ropopochodnej w Ko-

strzynie na ul. Krajowej.

Informacja ze Zjazdu Wojewódzkiego ZOSP 

RP w Poznaniu

Druhny i Druhowie!

3 kwietnia odbył się na terenie MTP w Sali Ziemi 

Wojewódzki Zjazd ZOSP RP w Poznaniu. Wszy-

scy  wybrani  delegaci i przedstawiciele na na-

szym V Zjeździe Powiatowym wzięli w nim 

udział. Chcę poinformować wszystkich naszych 

członków, że zostaliśmy wybrani do wielu za-

dań, które będą nam pomagać na szczeblu po-

wiatowym. I tak:

- przedstawiciel  dh Ryszard Kubiak – OSP Ko-

strzyn – poza członkostwem w Zarządzie OW zo-

stał  wybrany na przedstawiciela do Zarządu 

Głównego ZOSP RP w Warszawie;

- przedstawiciel dh Wacław Zajączkowski – OSP 

Poznań – został członkiem Prezydium ZOW 

ZOSP w Poznaniu;

- delegat dh Sławomir Kominek – OSP Kleszcze-

wo – został członkiem Komisji Rewizyjnej OW 

ZOSP RP w Poznaniu;

- delegat dh Ryszard Brukwicki – OSP Plewiska 

– został członkiem Sądu Honorowego OW ZOSP 

RP w Poznaniu;

- delegat dh Tomasz Józef Rumiński pełnił rolę 

przypisaną Delegatom na Zjazd.

Dziękując wszystkim naszym uczestnikom Zjaz-

du mam nadzieję, że działania i zadania, jakich 

się podjęli, będą służyć OSP naszego regionu.

Ze strażackim pozdrowieniem

Wacław Zajączkowski

Prezes OP ZOSP RP w Poznaniu

Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych.

   Podziękowanie
Rodzinie, sąsiadom, znajomym, delegacji kombatanc-

kiej, proboszczowi Fary, obsłudze pogrzebu, dr Bie-

gańskiej oraz wszystkim tym, którzy uczestniczyli                 

we mszy św. i uroczystości pogrzebowej oraz odpro-

wadzili w ostatnią drogę naszego tatę, dziadka,                

pradziadka, prapradziadka

Ś.P. 

Bolesława Szulkowskiego
Dziękujemy za przybycie, msze św., kwiaty

córka i synowie z rodzinami

Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci.

W. Szymborska

Romanie Smolarczyk

Pracownikowi Urzędu Miejskiego w Kostrzynie

wyrazy szczerego współczucia oraz głębokiego żalu

z powodu śmierci

Mamy

składają

Burmistrz Gminy Kostrzyn

Szymon Matysek

Zastępca Burmistrza Gminy Kostrzyn

Waldemar Biskupski 

wraz z Pracownikami Urzędu Miejskiego w Kostrzynie
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Z kroniki
policyjnej

Zdarzenie na torach kolejowych.

7 marca w miejscowości Siedlec przejeżdżający po-

ciąg śmiertelnie potrącił kobietę stojącą na torach, 

którą okazała się 38-letnia mieszkanka województwa 

zachodnio-pomorskiego. Postępowanie w tej sprawie 

pod nadzorem Prokuratury Rejonowej we Wrześni 

prowadzi KP w Kostrzynie.

Kradzież metalowych elementów.

10 marca w miejscowości Siekierki Wielkie zatrzymany 

został 38-letni mieszkaniec powiatu poznańskiego, 

który dokonał kradzieży różnego rodzaju elementów 

metalowych o łącznej wartości 3000 złotych na szko-

dę pokrzywdzonego. Mężczyzna za swój czyn odpo-

wie przed Sądem. Postępowanie w tej sprawie prowa-

dzi KP w Kostrzynie.

Oszustwo.

16 marca do Komisariatu Policji w Kostrzynie zgłosiła 

się 71-letnia mieszkanka Kostrzyna zawiadamiając, że 

nieznany sprawca w nieustalonym miejscu poprzez 

wprowadzenie jej w błąd co do inwestycji w akcje 

spółki Orlen, przy wykorzystaniu programu AnyDesk, 

doprowadził pokrzywdzoną do niekorzystnego roz-

porządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 

168 000 złotych. Postępowaniew tej sprawie prowadzi 

KP w Kostrzynie.

Kradzież pojazdu.

20 marca w miejscowości Kostrzyn nieznany sprawca, 

pokonując fabryczne zabezpieczenia, dokonał kra-

dzieży pojazdu marki Citroen o wartości 48 000 zło-

tych na szkodę pokrzywdzonego. Postępowanie w tej 

sprawie prowadzi KP w Kostrzynie.

Zatrzymany sprawca kradzieży pojazdu!

22 marca w miejscowości Trzek początkowo nieznany 

sprawca, wykorzystując nieuwagę właściciela, doko-

nał kradzieży pojazdu marki BMW o wartości 25 000 

złotych na szkodę pokrzywdzonego. W toku podję-

tych czynności kierującego, a tym samym sprawcę 

kradzieży, udało się zatrzymać na gorącym uczynku 

na terenie sąsiedniej gminy. Mężczyzna lat 63 usłyszał 

zarzuty. Za swój czyn sprawca oczywiście odpowie 

przed Sądem.

Kradzież piłek.

31 marca w miejscowości Kostrzyn zostali zatrzymani 

nieletni sprawcy czynu karalnego, w wieku 13 lat, któ-

rzy działając wspólnie i w porozumieniu dokonali kra-

dzieży 3 piłek na szkodę placówki oświatowej. Za swój 

czyn nieletni oczywiście odpowiedzą przed Sądem 

Rodzinnym i Nieletnich. 

Graf. Ł. Szał
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Kronika
sportowa

Fot. P. Smoliński

Warcabowe zmagania
7 marca w Kórniku odbyły się Mistrzostwa Powiatu Szkół Pod-

stawowych w Warcabach (rocznik 2009 i młodsi). Wystartowa-

li w nich uczniowie, którzy uzyskali awans z rozgrywek gmin-

nych. Wyniki zawodników z gminy Kostrzyn przedstawiają się 

następująco: 

- grupa dziewcząt: V m. Weronika Głuchowska (SP 1 Kostrzyn), 

XI m. Zofi a Skubiszak (SP 1 Kostrzyn),

- grupa chłopców: III m. Szymon Ignaszewski (SP Czerlejno), 

VIII m. Jurek Fryderyk (SP 1 Kostrzyn), IX m. Marcel Przybylski 

(SP 1 Kostrzyn), XI m. Dominik Kuźniarek (SP Brzeźno).

Tydzień później w tym samym miejscu odbyły się Mistrzostwa 

Powiatu Szkół Podstawowych w Warcabach dla uczniów                        

z rocznika 2007-2008. Wyniki zawodników z gminy Kostrzyn 

przedstawiają się następująco:

- grupa dziewcząt: III m. Wiktoria Pawłowska (SP 1 Kostrzyn),    

IV m. Daria Ignaszewska (SP Czerlejno), V m. Nikola Janikowska 

(SP Czerlejno),

- grupa chłopców: VI m. Wiktor Dziublewski (SP Czerlejno),                 

VII m. Jakub Pieczeniak (SP 1 Kostrzyn), IX m. Aleksander Rak-

szawski (SP 1 Kostrzyn), XIV m. Bartosz Włodarz (SP Czerlejno).

Joanna Kozielska, Daria Wachowicz, Piotr Smoliński

Szachowe zmagania
12 marca w Poznaniu odbył się Turniej Szachowy o Puchar 

Domu Kultury „Na Pięterku” dzieci do lat 12. Startujący w nim 

Antoni Rojek z UKS „Goniec” Kostrzyn zajął V miejsce w klasyfi -

kacji ogólnej (36 zawodników) i IV miejsce wśród chłopców.

W dniach 12-13 marca w Ślesinie odbył się Szachowy Turniej 

Klasyfi kacyjny. Wystartowały w nim dwie zawodniczki z wyżej 

wymienionego klubu. Jagna Smolińska grająca w grupie                       

zawodników z rankingiem 1600-1700 wywalczyła złoty medal 

w rywalizacji kobiet (8 zawodniczek) i VIII miejsce w klasyfi kacji 

ogólnej (43 zawodników). Maja Płóciennik grająca w grupie za-

wodników z rankingiem 1000-1250 wywalczyła brązowy medal 

w rywalizacji kobiet (18 zawodniczek) i XX miejsce w klasyfi kacji 

ogólnej (75 zawodników).

W sobotę 26 marca w Poznaniu odbył się XI Turniej Szachowy               

o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej Gaudium et Studium. 

W grupie A (dzieci do lat 10) wystartowało 2 zawodników UKS 

„Goniec” Kostrzyn. Antoni Rojek zajął VII miejsce, a Szymon                

Jaskuła zajął XI miejsce wśród 32 zawodników.

W dniach 2-3 kwietnia w Poznaniu na obiekcie Politechniki Po-

znańskiej odbyły się półfi nały Mistrzostw Wielkopolski Junio-

rów w Szachach. W zawodach tych wystąpiło 6 zawodników 

UKS „Goniec” Kostrzyn, z czego czterech wywalczyło awans do 

udziału w fi nałach, które odbędą się w czerwcu. Maja Płóciennik 

w grupie D9 zajęła II miejsce (awans), Jagna Smolińska w grupie 

D17 zajęła ex. III miejsce (awans), Szymon Banaszak w grupie 

C15 zajął ex. VI miejsce (awans), Filip Łąkowski w grupie C17 za-

jął X miejsce (awans), Antoni Rojek w grupie C11 zajął XX miej-

sce i Bartosz Banaszak w tej samej grupie zajął XXIV miejsce.

Piotr Smoliński

Fot. P. Smoliński
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Wiosenna Słodka Mila w Sannikach
Blisko 200 śmiałków spróbowało swoich sił w Sannikach                      

19 marca, startując w Wiosennej Słodkiej Mili – biegu inaugu-

rującym Grand Prix Biegów Gminy Kostrzyn oraz obchody 

Roku Generała Ignacego Prądzyńskiego w Gminie Kostrzyn.

Punktualnie o godzinie 1400 rozpoczął się bieg dzieci na 200 

metrów, na którym to na mecie na uczestników czekał piękny 

drewniany medal, a także woda, pączek, wafelek oraz bańki 

mydlane. Po tym jak 48 najmłodszych uczestników zakończy-

ło bieganie, przystąpiliśmy do rywalizacji wśród dorosłych.

Uczestnicy Wiosennej Słodkiej Mili oprócz pokonania 1609 

metrów musieli po drodze zahaczyć o dwa punkty z pączkami, 

zlokalizowane odpowiednio na 400 m oraz 1200 m. Z zadania 

wywiązali się bezbłędnie praktycznie wszyscy uczestnicy bie-

gu, dzięki czemu nie musieliśmy naliczać kar (za niezjedzenie 

pączka groziło 5 minut kary!). Zawodnicy zostali podzieleni na 

15 fal startowych, w których co minutę              

10 zawodników rozpoczynało swój bieg.

Ofi cjalne wyniki poznaliśmy chwilę po 

godzinie 1500, kiedy to przedstawiciele or-

ganizatorów w postaci: Burmistrza Gminy 

Kostrzyn Szymona Matyska, Zastępcy 

Burmistrza Waldemara Biskupskiego, Soł-

tysów: Sołectwa Sanniki Marzeny Pietra-

szewskiej, Sołectwa Wiktorowo Doroty 

Kaczmarek, Sołectwa Iwno Szymona Na-

dolnego, Przewodniczącej Młodzieżowej 

Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn Oliwii Bal-

cerek oraz Prezesa Stowarzyszenia ATV 

Kostrzyn Piotra Cichońskiego rozpoczęli 

wręczanie nagród.

Nim to jednak nastąpiło, z inicjatywy Soł-

tysa oraz Rady Sołeckiej Sołectwa Sanniki 

nastąpiło symboliczne puszczenie balo-

nów w narodowych barwach Polski oraz 

Ukrainy przy utworze Taraki – Podaj rękę 

Ukrainie. Bieg bowiem miał charakter cha-

rytatywny, wpisowe oraz wszelkie dodat-

kowe odpłatne atrakcje (usługi gastronomiczne oraz atrakcje 

dla dzieci w postaci dmuchanego placu zabaw) zostaną prze-

kazane na uchodźców z Ukrainy, przebywających na terenie 

gminy Kostrzyn. Łącznie zebrano 8 713 złotych i 82 grosze! 

Oprócz tego zebrano sporo darów podczas zbiórki rzeczowej! 

Dziękujemy za państwa hojność!

Przed dekoracją zwycięzców wylosowano nagrodę w postaci 

piły mechanicznej, ufundowanej przez kostrzyńską fi rmę Ko-

pex, która padła łupem Tomasza Kasprzaka z Wiktorowa. Wrę-

czono dwie nagrody ex aequo za najlepsze przebranie dla Mar-

tyny Piasnej oraz Sandry Borowczyk (obie panie przyjechały                   

z miejscowości Komorniki). Bieg pań wygrała Alicja Kwapisz                    

z Poznania z czasem 9 minut i 9 sekund, a najlepszy z panów 

dobiegł do mety z czasem 7:19, był to mieszkaniec Gowarzewa 

– Krzysztof Nowak! Podium przedstawia się następująco:

- kategoria open kobiet: 1. Alicja Kwapisz – 9:09,12, 2. Żaneta 

Obara – 9:29,84, 3. Maria Zwolińska – 10:30,02.

- kategoria open mężczyzn: 1. Krzysztof Nowak – 7:19,68,                     

2. Waldemar Kukuła – 7:30,25, 3. Michał Kowalski – 7:35,62.

- kategoria nordic walking kobiet: 1. Agnieszka Piechnik – 

15:12,19, 2. Anna Matuszak – 16:14,56.

- kategoria nordic walking mężczyzn: 1. Robert Kowalak – 

12:26,96, 2. Jan Suleja – 18:28,22.

Serdecznie dziękujemy za pomoc wszystkim osobom zaanga-

żowanym w organizację biegu!
Łukasz Szał

Fot. A. Kubiak
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Świetny początek sezonu Rafała Wagnera! 
Z wysokiego C rozpoczął sezon w modelarstwie lotniczym 

nasz reprezentant Rafał Wagner. W sobotę w Kietrzu wywal-

czył trzecie miejsce w klasie F1A Standard na Kartel-Cuo – za-

wodach zaliczanych do Pucharu Świata. Modele Rafała odlaty-

wały nawet na 1,5km w 180 sekund!

W niedzielę poprawił swój sukces, startując w dwóch katego-

riach jako jedyny ze wszystkich zawodników, w „standardach” 

zajął miejsce pierwsze! A na dodatek w klasie F1A dołożył 

miejsce ósme! W zawodach uczestniczyło 120 zawodników. 

Rafał w tym roku poświęcił już swojej pasji 410 godzin. Gratu-

lujemy!
Łukasz Szał

Mistrzostwa Gminy Kostrzyn w Tenisie Stołowym
20 marca w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1                      

w Kostrzynie odbyły się Mistrzostwa Gminy Kostrzyn w Tenisie 

Stołowym o Puchar Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady 

Miejskiej Gminy Kostrzyn organizowany przez Stowarzyszenie 

Walka Kostrzyn, Komisję Oświaty, Kultury i Sportu, Młodzieżo-

wą Radę Miejską Gminy Kostrzyn oraz KS Sokoły Kostrzyn.

Aż 48 zawodników rywalizowało w czterech kategoriach: do 

lat 16 dziewcząt i chłopców oraz open kobiet i mężczyzn. Roz-

grywki kobiece przeprowadzono w systemie każdym z każ-

dym, chłopcy rywalizowali w dwóch grupach (do półfi nałów 

awansowało dwóch najlepszych zawodników), a mężczyźni 

rywalizowali w systemie do dwóch przegranych. Każdy mecz 

toczony był do trzech wygranych setów. Nim turniej został 

rozstrzygnięty wśród wszystkich zawodników rozlosowano 

nagrody rzeczowe.

W kategorii Kobiet Mistrzynią Gminy Kostrzyn została Karolina 

Przybylska, a w kategorii dziewcząt Małgorzata Majewska. Mi-

strzem Gminy Kostrzyn wśród Mężczyzn został Filip Cichocki, 

a wśród chłopców Piotr Matkowski.

Dziękujemy za nieocenioną pomoc w organizacji turnieju Pio-

trowi Smolińskiemu, a także Członkom Stowarzyszenia Walka 

Kostrzyn, pracownikom Urzędu Miejskiego w Kostrzynie, Rad-

nym Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Młodzieżowej Radnej 

Marcie Kujawie, klubowi KS Sokoły Kostrzyn oraz fi rmie PHU 

Agat.

Poniżej klasyfi kacja podium naszego turnieju:

- kategoria dziewcząt (do lat 16): 1. Małgorzata Majewska,                    

2. Antonina Kujawa, 3. Weronika Ochowiak. Najlepsza Kostrzy-

nianka: Małgorzata Majewska.

- kategoria open kobiet: 1. Karolina Przybylska, 2. Jagna Smo-

lińska, 3. Adela Andrzejak. Najlepsza Kostrzynianka: Jagna 

Smolińska.

- kategoria chłopców (do lat 16): 1. Piotr Matkowski, 2. Kamil 

Andrzejewski, 3. Kacper Krystkiewicz. Najlepszy Kostrzyniak: 

Kacper Kaczmarek.

- kategoria open mężczyzn: 1. Filip Cichocki, 2. Kajetan Szym-

czyk, 3. Jacek Kozłowski. Najlepszy Kostrzyniak: Dariusz                  

Wolski.

Gratulujemy!
Łukasz Szał

Fot. Walka Kostrzyn

Fot. A. Bilska
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Fot. Dzika Fota

ADOPTUJ 
PRZYJACIELA!

Cześć, jestem Baloo, ale mówią też 

na mnie Bilbo. Wy możecie mówić 

na mnie jak tylko zechcecie, tylko 

pomóżcie mi znaleźć dom! Chyba 

trochę się zasiedziałem w Skałowie 

– moi koledzy z sąsiednich boksów 

jeden po drugim znajdują nowe 

domy, a ja nadal tu siedzę i czekam, 

aż uśmiechnie się do mnie los… 

Nie jest mi tu źle, opiekują się mną 

ciocie i wujkowie, ale mój całkiem 

własny Człowiek i Dom – to by było 

coś… Bo przecież świetny ze mnie 

gość! Nie dość że przystojny jak nie 

wiem (no spójrzcie na te oczy,                      

a jaką mam cudną szorstką sierść!) 

to jeszcze sympatyczny. Szybko na-

wiązuję kontakt z człowiekiem, nie 

ma we mnie agresji, a moim marze-

niem jest aktywny dom z ogród-

kiem, bo jestem sporym psem                       

i mam mnóóóóóstwo energii. Mam 

około 6 lat. Mogę zostać kumplem 

większych dzieci. Niestety nie tole-

ruję kotów, ale kto nie ma żadnych 

wad, niech pierwszy rzuci smacz-

kiem!

Osoby zainteresowane adopcją Bil-

bo zwanego również Baloo prosi-

my o kontakt pod numerem telefo-

nu 783 552 272. Zapraszamy rów-

nież do odwiedzania strony inter-

netowej schroniska: schronisko-

-skalowo.pl oraz naszego profi lu na 

Instagramie: przystanekskalowo.
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OGŁOSZENIA DROBNE

- Sprzedam pieski Yorkshire 
Terrier, czteromiesięczne,                  
czarno-złote z pełną książecz-
ką zdrowia.
Tel. 791 742 359

- Poszukuję 2 mieszkań,                         
lub domu do wynajęcia dla                      
2 rodzin. 
Tel. 516 328 082
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