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Słowem
wstępu

Fot. C. Szczepanik

Natalia Majchrzak

Redaktor naczelna

Choć maj jest jednym z miesięcy wiosennych, nie można                    

zaprzeczyć, że wraz z jego nadejściem czujemy pierwszy                 

powiew lata. Wszystko za sprawą długiego weekendu majo-

wego, który spędzamy w iście letnim stylu: odpoczywając,  

ciesząc się pogodą i towarzystwem najbliższych, mniej lub 

bardziej aktywnie wykorzystując przedłużony czas wolny. Dla 

maturzystów to ostatnia prosta przed faktycznym wejściem 

do świata dorosłych, który czeka na nich już z nadejściem je-

sieni. Dla uczniów mobilizacja przed końcem roku, który wiel-

kimi krokami zbliża się i przynosi wakacje. A dla wszystkich 

tych, którzy szkolne ławy mają już jedynie w pamięci, okazja 

do zaplanowania miniurlopu i odetchnięcia od obowiązków               

w i pracy. Pogoda dopisała, humory zapewne też – pozostaje 

czekać na faktyczne lato!

Maj to nie tylko „majówka”, ale także święta narodowe oraz             

lokalne. Te pierwsze – czyli Święto Pracy, Dzień Flagi Rzeczy-

pospolitej Polskiej oraz Święto Narodowe Trzeciego Maja – to 

okazja do refl eksji nad historią i jej przebiegiem, a także tym, 

jak wyglądałoby nasze życie, gdyby bieg zdarzeń podążył inną 

ścieżką. Święta lokalnego także nie trzeba nikomu przedsta-

wiać – Kurdesz Kasztelański mocno zaznacza swoją obecność 

na kulturalnej i sportowej scenie. W majowym numerze może-

cie Państwo przeczytać o II Kurdeszowym Rajdzie Samocho-

dowym, który odbył się na początku miesiąca i który poprze-

dził imprezę główną, w postaci Kurdesza oczywiście. Zapra-

szamy także na sam Kurdesz: w tym roku powraca w pełnej 

okazałości z koncertami, zawodami sportowymi, gastrono-

mią, zabawami dla najmłodszych i atmosferą jedyną w swoim 

rodzaju. Pełny program znajduje się w zapowiedzi na naszej 

okładce – zachęcamy do zapoznania się i obecności!
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Kostrzyńskie 
aktualności

Fot. MGOK

Fot. K. Matysek

Na szosie Kostrzyn-Swarzędz
Gratulujemy organizatorom kolejnego udanego Kurdeszowego Rajdu Samochodowe-

go z okazji kostrzyńskiego święta regionalnego – Kurdesza Kasztelańskiego. W tym 

miejscu warto przypomnieć, że nie była to pierwsza (ani druga) tego typu okazja na     

terenie naszej gminy: w okresie II Rzeczypospolitej odbył się rajd motorowy na szosie 

Kostrzyn-Swarzędz, z którego zachowała się fotografi a czarno-biała zamieszczona                      

w ówczesnej prasie  tygodniowej pt. „Wielkopolska Ilustracja”. 

Święty Florian patronem straży pożarnej
Od XIX wieku na sztandarach strażackich widnieje postać świętego Floriana – męczen-

nika za wiarę utopionego w rzece przez Rzymian. Widnieje on również na sztandarach 

OSP z Kostrzyna, Gułtów i Brzeźna, co mogliśmy podziwiać podczas obchodzonego                    

4 maja Dnia Strażaka, a wcześniej w trakcie Trzeciego Maja.

„Chwalcie łąki umajone…”
Maj to miesiąc maryjny, podczas którego w wielu miejscach śpiewane są znane pieśni 

ku czci Królowej Polski. Liczną grupę chętnych parafi an do wspólnego śpiewu zachęcił 

ks. wikariusz Paweł. Każdego majowego dnia miłośnicy śpiewu na rowerach jadą do in-

nej miejscowości, by przy kapliczce, fi gurze czy przydrożnym krzyżu uczestniczyć w na-

bożeństwie majowym tak, jak to czynili nasi przodkowie. Dotąd odwiedzili m.in. Sokol-

niki Klonowskie, Libartowo, Strumiany, Skałowo, Gwiazdowo, gdzie wspólnien z miesz-

kańcami tych miejscowości modlili się o deszcz i pomyślne plony. Z podobną inicjatywą 

wystąpił do parafi an z parafi i Czerlejno ks. proboszcz Tomasz Kozica, który zorganizował 

„minipielgrzymkę” rowerową do wsi Węgierskie, aby przy fi gurze odprawić z rowerzy-

stami i mieszkańcami  nabożeństwo majowe. Kolejnymi miejscowościami, które odwie-

dzą pielgrzymujący rowerzyści na czele z ks. Tomaszem, będą: Poklatki, Trzek i Miku-

szyn, gdzie ku czci Matki Bożej zostanie odśpiewana Litania Loretańska oraz modlitwa 

Pod Twoją obronę.

Rozwój budownictwa mieszkaniowego w gminie Kostrzyn
Jak wynika z ubiegłorocznych statystyk z zakresu budownictwa w 2021 roku Urząd 

Miejski w Kostrzynie wydał 240 pozwoleń na budownictwo indywidualne w naszej gmi-

nie. Dużym powodzeniem cieszą się mieszkania na nowych osiedlach w Gwiazdowie, 

Tarnowie oraz w Kostrzynie.
Kazimierz Matysek

Nowe gwiazdy na kostrzyńskim niebie
Za nami kolejna edycja konkursu piosenkarskiego „Zostań Gwiazdą”. W tym roku, po-

dobnie jak w zeszłym, wokalne starcie odbyło się online. Występy uczestników zostały 

opublikowane na profi lu facebookowym kostrzyńskiego Ośrodka Kultury. W sumie na-

desłano 26 nagrań. Wśród zaśpiewanych utworów znalazły się takie tytuły jak: Krakowski 

spleen, Mamma Mia, Ale jazz!, Somebody i wiele innych. W kategorii klas od I do IV miej-

sce trzecie zajął Jakub Andersz, miejsce drugie Martyna Rosołek, a miejsce pierwsze 

zdobyła Antonina Przekop. W kategorii klas od V do VIII na miejscu trzecim znalazła się 

Nadia Skotarek, na miejscu drugim Magdalena Flis, a na miejscu pierwszym Laura 

Frindt. Nagrodę publiczności otrzymała natomiast Weronika Ochowiak, uzyskawszy od 

widzów 284 głosy. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.
Ewelina Bulewicz

Fot. K. Matysek

Fot. K. Matysek

Fot. K. Nowakowska
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Wiadomości 
gminne

Fot. P. Bankiewicz

Święto Konstytucji Trzeciego Maja 

w Kostrzynie!

Kostrzyn świętował Konstytucję Trzeciego 

Maja! W 231. rocznicę uchwalenia konsty-

tucji mieszkańcy Kostrzyna od mszy św.                   

w intencji Ojczyzny w kościele pw. św. App. 

Piotra i Pawła rozpoczęli swoje świętowa-

nie. Następnie pochód z kościoła udekoro-

wany w biało-czerwone barwy narodowe 

przeszedł na kostrzyński Rynek, gdzie kon-

tynuowano uroczystości. Obchody rozpo-

częto odśpiewaniem hymnu państwowe-

go, a następnie przywitano zgromadzo-

nych gości. W kolejnym punkcie głos zabrał 

Burmistrz Gminy Kostrzyn Szymon Maty-

sek, wspominając jak ważnym dokumen-

tem była Konstytucja 3 Maja 1791 roku,                   

a także jak ważnym dla nas, dzisiejszych 

obywateli Rzeczypospolitej, jest obecnie 

obowiązująca konstytucja, uchwalona                       

w 1997 roku. Burmistrz podziękował także 

wszystkim mieszkańcom zaangażowanym 

w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Następnie 

delegacje złożyły kwiaty, pod pomnikiem 

pochyliły się poczty sztandarowe, a na za-

kończenie uroczystości odśpiewano Rotę.

Wiwat Trzeci Maj!
Łukasz Szał
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Fot. A. Brewko

Fot. UM Kostrzyn

Rewitalizacja terenów retencyjnych przy cieku Strumień

Prace skupiają się na wyczyszczeniu zabagnionych terenów, 

dzięki czemu zapewnione zostanie bezpieczne odwadnianie 

ulic na terenie miasta (w tym szczególnie w okolicach nowo 

powstałego układu drogowego przy tunelu).

Nie bez znaczenia jest także fakt powstania kolejnego zbiorni-

ka retencyjnego, który poprawi mikroklimat miasta oraz spo-

woduje powstanie nowego pięknego terenu wypoczynku                       

i rekreacji.
UM Kostrzyn

Największa inwestycja kanalizacyjna w historii gminy Ko-

strzyn!

Trwa największa inwestycja kanalizacyjna w historii gminy                

Kostrzyn, czyli budowa kanalizacji sanitarnej w Siekierkach: 

ponad 4,5 kilometra sieci kanalizacyjnej i przyłącza do blisko 

300 nieruchomości. Umożliwi ona podłączenie jeszcze ponad 

250 kolejnych nieruchomości.

Zakres zadania to ulice: Sosnowa, Grabowa, Wierzbowa, Brzo-

zowa, Klonowa, Akacjowa, Kasztanowa, Świerkowa, Dębowa, 

Lipowa i Bukowa. Na wszystkich ulicach odtworzenie drogi po 

budowie kanalizacji będzie wykonane w nakładce asfaltowej.

Łączna wartość budowy kanalizacji i odtworzena dróg wynie-

sie ponad 7 milionów złotych!
UM Kostrzyn

Trwa modernizacja sieci wodociągowej w ulicy Kosynie-

rów w Kostrzynie

Inwestycja będzie zrealizowana do połowy roku. Wartość tego 

zadania to 354 tysiące złotych.

Zgodnie z założeniami po wykonaniu modernizacji sieci wo-

dociągowej Urząd Miejski w Kostrzynie wykona nową nakład-

kę asfaltową na całej długości ulicy Kosynierów, wyremontuje 

istniejący chodnik oraz zainstaluje zgodnie z wnioskiem Rad-

nego i Mieszkańców próg zwalniający.
UM Kostrzyn

Wizyta posła Franka Sterczewskiego w gminie Kostrzyn

26 kwietnia miała miejsce wizyta posła Franciszka Sterczew-

skiego w naszej gminie. Swoje odwiedziny poseł z Poznania 

rozpoczął od Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa                    

w Czerlejnie, gdzie pojawił się w ramach projektu „Praca to 

moja Pasja”. Następnie przyjechał do Kostrzyna, gdzie odwie-

dził m.in. nasz Rynek, Park Miejski ze Stacją Książki, Zintegro-

wany Węzeł Przesiadkowy, a także znajdujące się w Bibliotece 

Publicznej – Kostrzyńskie Kino Za Rogiem oraz Izbę Muzealną 

Ziemi Kostrzyńskiej.

Następnie w sali „Kostrzynianka” w Miejsko-Gminnym Ośrod-

ku Kultury odbyła się debata, w której na zaproszenie Młodzie-

żowej Rady Miejskiej uczestniczył nasz gość.

Była szansa do rozmowy na temat angażowania się młodzieży 

w życie samorządu, podejmowania nowych inicjatyw i działań 

obywatelskich. W spotkaniu uczestniczyły również samorządy 

uczniowskie z szkół podstawowych naszej gminy wraz z opie-

kunami.
UM Kostrzyn

Fot. UM Kostrzyn

Fot. UM Kostrzyn
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Fot. UM Kostrzyn

Budowa sygnalizacji świetlnej w Siekierkach

Postępuje budowa sygnalizacji świetlnej w Siekierkach. Zada-

nie jest realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pozna-

niu. Dokumentacja na realizację tego zadania wykonana zo-

stała z inicjatywy i ze środków Gminy Kostrzyn.
UM Kostrzyn

Budowa świetlicy wiejskiej w Czerlejnie

Trwa budowa Świetlicy Wiejskiej w Czerlejnie. Wartość inwe-

stycji to 1 168 500 zł, dofi nansowanie z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych w ramach wsparcia dla gmin popege-

erowskich – w wysokości 400 000 zł. Inwestycja realizowana 

jest z wniosku Radnej Beaty Knopkiewicz oraz Sołtys Agniesz-

ki Augustyn i Rady Sołeckiej Sołectwa Czerlejno.
UM Kostrzyn

Podpisano umowę na realizację 15 ulic w Kostrzynie!

W Urzędzie Miejskim w Kostrzynie podpisano umowę między 

wykonawcą fi rmą Perfecta Robert Gąsiorek a Gminą Kostrzyn 

na zadanie pn. „Kompleksowa budowa i modernizacja dróg na 

terenie Gminy Kostrzyn szansą na rozwój gminy, poprawę ja-

kości życia i bezpieczeństwa mieszkańców”. Zamówienie zo-

stało podzielone na dwie części: „Budowa i modernizacja sieci 

gminnych ulic: Wiosny Ludów, Dunikowskiego, Orzeszkowej, 

Fiołkowej, Krokusowej, Liliowej, Aleja 3-go Maja, Kwiatowej, 

Witosa i Akacjowej w Kostrzynie” oraz „Budowa i modernizacja 

sieci gminnych ulic: Chrobrego, Estkowskiego, Rzemieślniczej, 

Prętkowskiego oraz parkingu przy MGOK w Kostrzynie”.

Łączna wartość zadania to aż 13 490 230,04 zł! Inwestycja do-

fi nansowana z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Pro-

gram Inwestycji Strategicznych w wysokości 9 936 188,84 zł.

W podpisaniu umowy uczestniczyli: Burmistrz Gminy Kostrzyn 

Szymon Matysek, Zastępca Burmistrza Waldemar Biskupski, 

Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Banaszak, Radni: 

Piotr Hojeński, Artur Wojciechowski, Przemysław Kubiak, Mi-

kołaj Stasinski, Kierownik Wydziału Rozwoju Daniel Lewicki 

oraz przedstawiciele Wykonawcy – fi rmy Perfecta: Robert Gą-

siorek oraz Krzysztof Gamalczyk.
UM Kostrzyn

4 maja – Dzień Strażaka 

W naszej gminie z okazji tego święta odbyła się msza św.                      

w kościele pw. św. App. Piotra i Pawła oraz przemarsz ulicami 

Kostrzyna na plac przy budynku przy OSP Kostrzyn, gdzie 

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP złożyła ślubowanie. 

Podczas uroczystości można było zwiedzić cały obiekt.

Dzięki staraniom strażaków otwarto Izbę Pamięci z unikato-

wymi zbiorami 117-letniej historii jednostki. Józef Graczyk 

jako fundator i pomysłodawca odrestaurowania blisko stulet-

niej sikawki konnej przekazał ją jednostce OSP Kostrzyn, by ta 

ustawiona przed remizą przypominała historię tej jednostki 

oraz zdobiła teren jej przynależny.
Agata Bilska

Fot. Ł. Szał

Fot. UM Kostrzyn

Fot. M. Matuszewski
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Rusza projekt JRG 10!

19 kwietnia 2022 roku pomiędzy Komendą Miejską Państwo-

wej Straży Pożarnej w Poznaniu a biurem projektowym                  

A.DO XXI Sp. z o.o. została zawarta umowa na opracowanie 

wielobranżowej dokumentacji projektowej i technicznej dla 

zadania pn.: „Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej                              

nr 10 (Kostrzyn) KM PSP w Poznaniu”.

Umowa została podpisana ze strony Zamawiającego, st. bryg. 

Jacka Michalaka – Komendanta Miejskiego Państwowej Straży 

Pożarnej w Poznaniu, natomiast ze strony Wykonawcy przez 

Daniela Niedbałę – Właściciela biura. Podpisanie umowy na-

stąpiło w obecności władz samorządowych powiatu poznań-

skiego w osobie Starosty Poznańskiego Jana Grabkowskiego 

oraz władz Gminy Kostrzyn w osobach Szymona Matyska               

wBurmistrza Gminy Kostrzyn oraz Zastępcy Burmistrza 

Waldemara Biskupskiego.

Wartość prac projektowych opiewa na kwotę blisko 

250 000 zł, z czego 155 000 zł pochodzi z Budżetu Gmi-

ny Kostrzyn, natomiast 95 000 zł otrzymaliśmy ze Sta-

rostwa Powiatowego w Poznaniu.

Zakres umowy obejmuje zaprojektowanie nowego 

obiektu strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 

wraz z zagospodarowaniem terenu dla strażaków po-

znańskiej Komendy. Będzie to trzecia jednostka umiej-

scowiona w powiecie poznańskim, której zadaniem 

będzie poprawa bezpieczeństwa we wschodniej czę-

ści powiatu poznańskiego. Zakończenie prac projekto-

wych zwieńczonych uzyskaniem pozwolenia budow-

lanego przewidziano na koniec września 2022 roku.

Zgodnie z zatwierdzonym przez Macieja Wąsika –                 

Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji                

zestawieniem inwestycji budowlanych PSP przewi-

dzianych do realizacji w ramach „Programu moderniza-

cji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służ-

by Ochrony Państwa w latach 2022-2025”, budowa nowej 

strażnicy ruszy jeszcze w tym roku. Na ten cel zabezpieczono 

środki fi nansowe w wysokości 12 mln zł.

Na zatwierdzonej liście, prócz budowy nowej strażnicy w Ko-

strzynie, znalazło się jeszcze 13 przedsięwzięć z terenu woje-

wództwa wielkopolskiego, obejmujących zarówno budowy 

nowych obiektów, jak również przebudowy i rozbudowy 

obiektów istniejących.

Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego było możliwe dzięki 

przekazaniu w dniu 18 lutego br. przez Gminę Kostrzyn                          

w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa, prawa własno-

ści niezabudowanej nieruchomości położonej w Iwnie (gmina 

Kostrzyn) celem utworzenia i dalszego funkcjonowania na                  

wterenie gminy Kostrzyn Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 

10 KM PSP w Poznaniu.

Zainicjowanie wspólnych działań na rzecz utworzenia na tere-

nie gminy Kostrzyn strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 

nr 10 miało miejsce 12 lipca 2021 roku, kiedy to podpisano list 

intencyjny w tej sprawie. List podpisał Burmistrz Gminy Ko-

strzyn oraz Komendant Miejski PSP w Poznaniu przy udziale 

nadbryg. Dariusza Matczaka – Wielkopolskiego Komendanta 

Wojewódzkiego PSP.
KMPSP Poznań

Fot. KMPSP Poznań
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Podpisano umowę na przebudowę                       

budynku dawnej szkoły zawodowej

W Urzędzie Miejskim w Kostrzynie została 

podpisana umowa pomiędzy Gminą Ko-

strzyn a fi rmą JG-UD Jan Grzybowski, która 

zwyciężyła w postępowaniu przetargowym 

na przebudowę budynku zlokalizowanego 

przy ulicy Szymańskiego 1 w Kostrzynie.

Koszt inwestycji to 1 230 000 zł. Gmina                   

Kostrzyn otrzymała na to zadanie 800 000 zł 

w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych. Środki te przeznaczone zostaną 

na całkowity remont budynku byłej szkoły 

zawodowej przy ulicy Szymańskiego w Ko-

strzynie. W budynku tym powstanie Między-

pokoleniowe Centrum Inicjatyw Lokalnych.

Dzięki temu wsparciu w końcu budynek, 

znajdujący się w centrum miasta nabierze 

nowego oblicza i nowej funkcji. Celem inwe-

stycji jest utworzenie Międzypokoleniowego 

Centrum Inicjatyw Lokalnych poprzez gene-

ralny remont nieużytkowanego budynku 

gminnego i wykorzystanie go na cele spo-

łeczne.

W podpisaniu umowy uczestniczyli przed-

stawiciele gminy Kostrzyn: burmistrz Gminy 

Kostrzyn Szymon Matysek, zastępca burmi-

strza Waldemar Biskupski, zastępca skarbni-

ka Magdalena Rakszawska, inspektor ds. in-

westycji Dariusz Kędziora, przedstawiciel 

wykonawcy JG-BUD Adam Mądrecki.
Łukasz Szał

Piąte warsztaty polsko-ukraińskie za nami

W środę 11 maja w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury odbyły 

się kolejne już, piąte Warsztaty Kulinarnych Tradycji i Ręko-

dzieła. Uczestnicy tworzyli ozdoby na świecach oraz degusto-

wali musy przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich                     

w Trzeku podawane na własnoręcznie smażonych naleśni-

kach. Jak co tydzień spotkanie cieszyło się sporym zaintereso-

waniem i było okazją do integracji oraz wymiany doświad-

czeń. Organizatorami wydarzenia są Koło Gospodyń Wiejskich 

w Trzeku, Gmina Kostrzyn oraz MGOK w Kostrzynie.
Agata Bilska

Fot. E. Kaszowska
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Z obrad 
Rady

XLVIII - nadzwyczajna – sesja Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn odbyła się 13 kwietnia 2022 roku, radni podjęli 

uchwały w sprawie:

- zmian w budżecie gminy Kostrzyn na 2022 rok – m.in. zwiększono dochody budżetu o kwotę 85 887,00 zł do kwoty 

92 643 306,82 zł, dochody bieżące zwiększono o kwotę 85 887,00 zł do kwoty 91 867 897,03 zł, zwiększono wydatki bu-

dżetu o kwotę 85 887,00 zł do kwoty 118 299 917,70 zł, wydatki bieżące zwiększono o kwotę 66 887,00 zł do kwoty  

90 265 725,22 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 19 000,00 zł – wydatki majątkowe po zmianie 28 034 192,48 zł;

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

nych na lata 2017-2024”. Aktualizacja planu będącego w toku realizacji wynika ze zmian kwoty oraz zaplanowanie no-

wych inwestycji fi nansowanych ze środków własnych w latach 2023 i 2024;

- zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kostrzyn na dofi nansowanie likwidacji źródeł ni-

skiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi. Określono szczegółowe zasady udzielania dotacji celowej 

na działania polegające na wymianie źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze, obejmujące zmianę do-

tychczasowego źródła ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne.

XLIX sesja Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn odbyła się 5 maja 2022 roku, radni podjęli uchwały w sprawie:

- zmiany uchwały Nr XLIV/401/2021 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie emisji obli-

gacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. W uchwale Nr XLIV/401/2021 z 30 grudnia 2021 roku 

Rada Miejskiej Gminy Kostrzyn zadecydowała o wyemitowaniu obligacji na łączną kwotę 10 800 000 PLN z wykupem        

w latach 2034-2036 w kwotach po 3 600 000 PLN. W związku ze zwiększeniem potrzeb fi nansowych związanych z reali-

zacją planowanych inwestycji, w uchwale zdecydowano o zwiększeniu kwoty emitowanych obligacji o 3 400 000 PLN, 

tj. do łącznej kwoty 14 200 000 PLN z wykupem w latach 2031-2037;

- zmian w budżecie gminy Kostrzyn na 2022 rok – m.in. zwiększono dochody budżetu o kwotę 222 393,00 zł do kwoty 

93 890 893,05 zł, dochody bieżące zwiększono o kwotę 222 393,00 zł do kwoty 93 115 483,26 zł, zwiększono wydatki 

budżetu o kwotę 3 622 393,00 zł do kwoty 122 947 503,93 zł, wydatki bieżące zwiększono o kwotę 151 393,00 zł do 

kwoty 9 1  442 311,45 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3  471 000,00 zł – wydatki majątkowe po zmianie 

31 505 192,48 zł;

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

- zmiany uchwały nr XXXVIII/353/2021 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z 30 września 2021 roku w sprawie udzielenia 

pomocy fi nansowej z budżetu Gminy Kostrzyn dla Powiatu Poznańskiego w 2022 roku z przeznaczeniem na realizację 

zadania pt. ,,Rozbudowa przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Poznańskiej, Kościelnej, Kórnickiej i Szkolnej    

w Siekierkach Wielkich”. Powiat Poznański zwrócił się do gminy z prośbą o zwiększenie dofi nansowania na pokrycie 

kosztów całkowitych rozbudowy przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Poznańskiej, Kościelnej, Kórnickiej                    

i Szkolnej w Siekierkach Wielkich, kwota 171 000 zł stanowić będzie udział gminy w realizacji zadania;

- udzielenia pomocy fi nansowej z budżetu Gminy Kostrzyn dla Powiatu Poznańskiego w 2022 roku z przeznaczeniem 

na realizację zadania pt. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2429P i 2439P w miejscowości Siekierki Wielkie, Gmina Ko-

strzyn”. Postanowiono udzielić Powiatowi Poznańskiemu pomocy fi nansowej w formie dotacji celowej na realizację za-

dania pt. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2429P i 2439P w miejscowości Siekierki Wielkie, Gmina Kostrzyn”, pomoc 

fi nansowa udzielona zostanie w wysokości 50% wkładu własnego Powiatu Poznańskiego w realizację zadania, jednak 

w kwocie nie wyższej niż 2 400 000 zł i przekazana zostanie w roku 2022 na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gmi-

ną Kostrzyn a Powiatem Poznańskim;

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

nych na lata 2017-2024”. Aktualizacja planu będącego w toku realizacji wynika ze zmiany kwoty dotacji w 2022 roku;

- udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Dolsk w postaci przekazania samochodu specjalnego marki „Jelcz” z zabudową 

samochodu pożarniczego. W związku z zakupem nowego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Gułtowy                       

ww. pojazd stał się tej jednostce zbędny;

- wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kostrzyn. Wyznaczenie obszaru zde-

gradowanego i obszaru rewitalizacji umożliwi opracowanie kompleksowego i zgodnego z ustawodawstwem, Gminne-

go Programu Rewitalizacji dla Gminy Kostrzyn, którego treść, w tym przede wszystkim cele, kierunki i przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne, a także system monitorowania i oceny programu, zapewni jego skuteczność i efektywność. Realizacja 

podstawowych i uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych przyczyni się do rozwiązania zdiagnozowanych zja-

wisk kryzysowych w sferze społecznej, a także związanych z nimi problemów występujących w sferze gospodarczej, 

środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej, co przełoży się w sposób bezpośredni na podniesienie jakości 

życia mieszkańców. Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie 

gminy Kostrzyn była poddana konsultacjom społecznym w dniach od 23 marca 2022 roku do 19 kwietnia 2022 roku.

Więcej na www.kostrzyn.wlkp.pl (zakładka BIP).
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Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do za-

miany w trybie bezprzetargowym

Położenie nieruchomości, oznaczenia nieruchomości oraz                

powierzchnia:

1. Gmina Kostrzyn, obr. Węgierskie. Dz. 172/1, o pow. 0,1105 

ha, KW PO1F/00049837/5, właściciel – Gmina Kostrzyn.                        

Na podstawie danych z ewidencji gruntów stanowi teren:                  

dr – drogi.

2. Gmina Kostrzyn, obr. Węgierskie. Dz. 172/2, o pow. 0,2095 

ha, KW PO1F/00054081/8, właściciel – Gmina Kostrzyn.                         

Na podstawie danych z ewidencji gruntów stanowi teren:                    

dr – drogi.

Opis powyższych nieruchomości: działka niezabudowana, 

stanowi drogi gruntowe, w otoczeniu terenów rolniczych. 

Przeznaczenie nieruchomości i  sposób zagospodarowania:  

teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego w Studium uwarunkowań i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego, jest to teren rolniczy (symbol 

R). Cena: 45 400,00 zł. Forma i tryb zbycia: zamiana nierucho-

mości w trybie bezprzetargowym. Termin zagospodarowania 

nieruchomości: nie dotyczy.

Osoby, którym przysługuje roszczenie do nabycia ww. nieru-

chomości na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku             

o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów,               

a także poprzedni właściciele prawa własności do tych nieru-

chomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku oraz ich spadko-

biercy korzystają z pierwszeństwa w nabyciu tych nierucho-

mości pod warunkiem, iż złożą wniosek o ich nabycie w termi-

nie do dnia 24 czerwca 2022 roku.
UM Kostrzyn
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Z teki regionalisty

Kazimierz Matysek
o historii

M/S „GENERAŁ PRĄDZYŃSKI” 

SŁAWIŁ KOSTRZYN

Statek Polskiej Żeglugi Morskiej – masowiec  M/S „Generał  

Prądzyński” – zbudowany został w 1976 roku przez stocznię 

im. Georgi Dymitrowa w Warnie (Bułgaria). Wyposażony był                

w silnik spalinowy o mocy 8,820 kilowatów, a jego rozmiary 

wynosiły 201m x 27m. Uroczyste podniesienie na nim biało-

-czerwonej bandery odbyło się na polecenie polskiego konsu-

la 19 lutego 1977 roku o godz. 1200 przez dowódcę statku ka-

pitana Wiktora Czappa. Statek odbił od nabrzeża w pierwszą 

podróż pod dowództwem swego kapitana 22 lutego                             

1977 roku z Warny do portu Reserve w USA po ładunek kuku-

rydzy z przeznaczeniem dla Polski.

Dowodzący statkiem kapitan żeglugi wielkiej Wiktor Czapp 

przyszedł na świat w Gdyni w rodzinie kaszubskiej. Od wcze-

snej młodości interesował się pracą na morzu. Za czasów jego 

służby rozpoczęła się chlubna karta historii Polskiej Marynarki 

Handlowej pod patronatem Wielkiego Polskiego Patrioty, 

uczestnika wojen napoleońskich, inżyniera dróg wodnych, 

wybitnego stratega powstania 1830/31, zmarłego na wyspie 

Helgoland Generała Ignacego Prądzyńskiego (1792-1850), co 

dla załogi było wielkim zaszczytem i wzorem do naśladowania 

jego patriotycznego i pracowitego życia. Datę urodzin Ignace-

go Prądzyńskiego – dzień 20 lipca – załoga statku postanowiła 

przyjąć jako wewnętrzne święto statkowe. Postanowiono też 

nawiązywać kontakty z osobami związanymi z patronem stat-

ku. Już w lipcu 1977 roku 36-osobowa załoga gościła na pokła-

dzie prawnuczkę generała – Annę Prądzyńską z Brwinowa                    

k/ Warszawy. W dniach 4 i 5 grudnia 1977 roku doszło w  Gdyni 

do spotkania załogi M/S „Generał Prądzyński” z przedstawicie-

lami miasta Kostrzyna i gminy, na terenie której leżą Sanniki, 

gdzie 20 lipca 1792 roku urodził się w rodzinie szlacheckiej 

Ignacy Prądzyński. W skład delegacji kostrzyńskiej wchodzili: 

Konrad Nowakowski – Naczelnik Miasta i Gminy, Kazimierz 

Matysek – dyrektor M-G Ośrodka Kultury, Marian Forszpaniak 

– wiceprezes Towarzystwa Regionalnego, Stefan Marciniak – 

komendant hufca ZHP, Danuta Jarząbek z komendy hufca oraz 

Mirosława Koczorowska – instruktorka. Podczas spotkania na 

statku uzgodniono, że w ramach zawartego patronatu nad 

statkiem, gmina Kostrzyn, doceniając jego osiągnięcia, prze-

kazuje dowództwu jednostki liczne pamiątki, albumy i wy-

dawnictwa związane z generałem i miejscem jego pochodze-

nia, celem urządzenia ekspozycji popularyzującej patrona ich 

statku. Załoga zobowiązała się do promowania patrona oraz 

do poznania walorów przyrodniczych rodzinnych stron gene-

rała leżących w gminie Kostrzyn.

Zadzierzgnięte więzy przyjaźni zaowocowały zaproszeniem 

7-osobowej delegacji statku M/S „Generał Prądzyński” do                 

Kostrzyna na organizowane tam po raz pierwszy w dniach od 

Kapitan żeglugi wielkiej Wiktor Czapp
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Fot. Archiwum Izby Muzealnej

27 do 29 maja 1978 roku święto regionalne „Kurdesz Kaszte-

lański”. Goście ze Szczecina wzięli udział w barwnym inaugura-

cyjnym korowodzie w sobotnie popołudnie, a wieczorem                    

o godz. 1900 w Parku Harcerza w ognisku harcerskim połączo-

nym ze spotkaniem z przedstawicielami załogi statku M/S „Ge-

nerał Prądzyński”. W trakcie spotkania Naczelnik Miasta i Gmi-

ny Kostrzyn Konrad Nowakowski wręczył kapitanowi żeglugi 

wielkiej Wiktorowi Czappowi Medal Honorowy Miasta i Gminy 

Kostrzyn za zasługi w rozwoju patronackich kontaktów. Meda-

lem Jubileuszowym VIII Wieków Kostrzyna uhonorowano za-

łogę statku, wręczając medal przedstawicielowi marynarzy. 

Komendant kostrzyńskiego hufca ZHP harcmistrz Stefan Mar-

ciniak potwierdził, że czynione są starania, aby nasz hufi ec 

otrzymał też imię słynnego generała.

Kapitan Wiktor Czapp chętnie spotykał się z młodzieżą i przy-

jaciółmi w Kostrzynie, wygłaszając prelekcje i gawędy. Na jego 

zaproszenie w dniach 8-9 września 1978 roku udała się do 

Szczecina – siedziby armatora statku Polskiej Żeglugi Morskiej 

– wycieczka autokarowa młodzieży harcerskiej z Kostrzyna                     

i uczestników zespołów M-GOK. Zwiedziła ona port i miasto 

na czele z Wałami Chrobrego, a wieczorem – przy kominku – 

słuchała gawęd starego wilka morskiego. Na pamiątkę pobytu 

w Szczecinie uczestnicy wycieczki zrobili sobie wspólną foto-

grafi ę w parku przed pomnikiem Trzech Orłów.

W ostatnim roku służby na morzu, w grudniu 1992 roku Wiktor 

Czapp przesłał do Kostrzyna list pisany na Pacyfi ku u wybrzeży 

Ameryki Środkowej, z życzeniami zdrowia i dużo sił do twór-

czego działania dla Wszystkich w nowym roku 1993, podpisu-

jąc go słowami „Pozostający na służbie morskiej dalekich mórz 

i oceanów Wiktor”. Z końcem 1992 roku kapitan przeszedł na 

emeryturę, będąc nadal aktywnym w działalności społecznej 

m.in. w Towarzystwie Przyjaciół „Daru Pomorza”.

Pięć lat później, 4 grudnia 1997 roku decyzją Izby Morskiej                   

w Szczecinie po 20 latach służby pod polską banderą statek 

zmienił nazwę z M/S „Generał Prądzyński” na M/V„SCHUMY”                    

i port macierzysty armatora ze Szczecina na La Valetta na Mal-

cie z załogą hinduską.

W styczniu 2022 roku – obchodzonym w Kostrzynie jako Rok 

Generała Prądzyńskiego – nasz weteran kapitan Wiktor Czapp 

doczekał się 90. roku życia. Z tej okazji dostojny jubilat otrzy-

mał liczne życzenia. Także od władz samorządowych i przyja-

ciół z Kostrzyna, które przekazały mu pamiątkowy dyplom                      

z okolicznościową pieczęcią i serdeczne gratulacje.

Dowodem pamięci i szacunku do nazwy, jaką nosił statek M/S 

„Generał Prądzyński”, są słowa wiersza Włodzimierza Scisłow-

skiego pt. Sanniki i generał:

Tu stąd Prądzyński przez życie ruszył,

Wszystkie przeszkody po drodze łamał,

Syn Wielkopolski, był Polski synem

i bił się za nią wciąż, nie od święta, 

więc Jego imię nigdy nie zginie: 

Ziemia Kostrzyńska je zapamięta!

Najświeższym przykładem docenienia postaci generała było 

zaliczenie go do grona Wielkich Polaków, których portrety zo-

stały wybite przez Skarbnicę Narodową na medalach w stule-

cie naszej niepodległości.

Wycieczka autokarowa młodzieży do Szczecina

Delegacja statku M/S „Generał Prądzyński”          

w Kostrzynie
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Ekoporadnik
Gdzie to wyrzucić? Część I

Każdy, kto segreguje śmieci na pewno nie raz zadał sobie pytanie postawione w podtytule. Opisy 

zamieszczone na workach do segregowania odpadów niestety nie zawsze rozwiewają wszystkie 

nasze wątpliwości. Istnieje przecież wiele kategorii śmieci, których nie da się łatwo sklasyfi kować. 

Jeszcze częściej dochodzi w codziennym życiu do sytuacji, kiedy wydaje się, że dobrze wiemy, 

gdzie dany odpad wyrzucić, a okazuje się, że wbrew intuicji, jego miejsce jest w worku o kolorze 

innym niż zakładaliśmy.

Wytłaczanki do jajek

Niech pierwszy rzuci kamieniem, kto nigdy nie wrzucił wytłaczanek po jajkach do papieru. Czy jest 

to jednak najlepsze miejsce dla tego typu opakowań? Okazuje się, że nie do końca. Niestety opa-

kowania po jajkach z uwagi na długość włókien nie mają praktycznie żadnej wartości dla procesu 

recyklingu, dlatego zdecydowanie lepiej jest wyrzucić je do odpadów zmieszanych. Po co jednak 

marnować dobre wytłaczanki? Najlepszym rozwiązaniem jest po prostu oddać je gospodarzowi, 

który dzięki Wam będzie mógł sprzedać w nich lokalne produkty.

Żwirek do kuwety

Tutaj sprawa wydaje się prosta, choć niestety spotkałam się z praktyką wyrzucania żwirku do toa-

lety. Proszę, nie róbmy tego. Żwirek, nawet ten rozpuszczalny, powinno się wyrzucać tylko i wyłącz-

nie do odpadów zmieszanych, najlepiej w osobnej siatce.

Przekwitnięte zioła w doniczkach

Jak to jest z tą bazylią lub miętą, która po kilku tygodniach                 

w kuchni straciła swój dawny blask? Trzeba pamiętać, że se-

gregacja odpadów to nie zawsze tylko wrzucenie opakowania 

do jednego worka. Tak jest właśnie w tym przypadku. Prze-

kwitnięte zioła należy odciąć od ziemi i wyrzucić do pojemni-

ka na bioodpady. Podłoże, które zostało w doniczce należy 

wyrzucić do zmieszanych lub rozsypać w ogrodzie, a plastiko-

wą osłonkę umieścić w pojemniku na odpady i tworzywa 

sztuczne. Innej drogi niestety nie ma.

Tacki z grilla

Sezon grillowy w pełni, do pojemników na odpady będzie tra-

fi ać coraz więcej metalowych tacek z grilla. Gdzie je wyrzuca-

my? Na pewno nie do żółtego worka, choć tworzywo, z które-

go wykonane są tacki może nas zmylić. Proszę pamiętać, że 

zatłuszczone i przypalone tacki, których używamy podczas 

grilla należy umieścić w koszu na odpady zmieszane.

Papierowa słomka

Po erze plastikowych słomek przyszedł czas na te papierowe. Nie uważam, aby papierowe słomki 

miały uratować świat przed katastrofą ekologiczną, ale dobrze wiedzieć, gdzie je wyrzucić. Reguła 

jest prosta: zużyte, czyli mokre papierowe słomki wyrzucamy do zmieszanych. Taki produkt nie ma 

sensu wrzucać do niebieskiego worka. Jeśli lubimy sączyć letnie napoje przez słomkę, to gorąco 

polecam zaopatrzyć się w te metalowe, które posłużą nam zdecydowanie dłużej, można je myć                  

w zmywarce i przy okazji o wiele lepiej je fi nalnie zutylizować. 

Filtr do wody/kawy

Wiele osób decyduje się zrezygnować z picia wody w plastikowych butelkach. Niektórzy decydują 

się pić kranówkę, inni natomiast nie przepadają za smakiem wody z kranu i decydują się na kupno 

specjalnego dzbanka z wymiennymi fi ltrami. Oba rozwiązania są dobre. Gdzie w takim razie wy-

rzucić zużyty fi ltr do wody lub kawy? Plastikową obudowę należy wyrzucić do żółtego worka,                       

a granulki węgla aktywnego, które znajdują się wewnątrz obudowy umieszczamy w koszu na od-

pady zmieszane. W niektórych większych miastach można też spotkać specjalne punkty np. w su-

permarketach, przeznaczone specjalnie na zużyte fi ltry. W naszym mieście nie spotkałam się jed-

nak z takim rozwiązaniem. 

Ręcznik papierowy

Nie wspomnę, ile razy spotkałam się z sytuacją, kiedy ręcznik papierowy wylądował w koszu do… 

papieru. Niestety w tym przypadku nazwa produktu ma się nijak do segregacji, dlatego przypomi-

nam: ręczniki papierowe, bawełniane, nawilżane chusteczki i te higieniczne zawsze wyrzucamy do 

odpadów zmieszanych. Dla tych produktów nie ma miejsca w worku ani na papier, ani na plastiki.
Ewelina Bulewicz
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II Kurdeszowy 
Rajd Samochodowy
Ależ to był rajd, ależ walka! 7 maja odbył się II Kurdeszowy Rajd Sa-

mochodowy. Emocji i dobrej zabawy nie brakowało, a przepiękna 

pogoda była jedynie wisienką na torcie tego udanego wydarzenia.

W tym roku zarówno start, jak i meta miały miejsce obok Parku Miej-

skiego przy ul. Warszawskiej. Zgłosiło się aż 75 (!) drużyn. Na trasie 

liczącej blisko 40 km na uczestników czekało 14 zróżnicowanych 

konkurencji. Wśród zadań znalazły się m.in. rzut lotkami do tarczy, 

odpowiedź na pytanie medyczne, precyzyjny najazd na przeszkodę, 

strzał na bramkę czy przejazd w jak najkrótszym czasie wyznaczonej 

trasy z kubkiem wody. O wygranej decydowała jak najmniejsza licz-

na punktów karnych. I tak pierwsze miejsce zajęła drużyna Przemy-

sława Pawelca, drugie miejsce zajęła załoga Macieja Lewka, a miejsce 

trzecie – drużyna Katarzyny Głowackiej. W sumie przyznano więc 

trzy nagrody pieniężne: 1000 zł dla pierwszego miejsca, 500 zł dla 

drugiego oraz 300 zł dla trzeciego.

Oprócz tego przyznano nagrody dla właścicieli najstarszego samo-

chodu: Piotr Matuszek Ford A – 1930 – 92 lata, najmłodszego samo-

chodu: Sebastian Bat Citroen C3 2021, dla pierwszego zapisanego 

samochodu: Krzysztof Formanek Syrena 105L, dla ostatniego zapisa-

nego samochodu: Robert Witt Subaru Forester 2.0, dla najbardziej 

efektownego kabrioletu: Roman Piątkiewicz VW Garbus cabrio; za 

idealny stan samochodu: Piotr Małecki Jaguar Sedan, za unikatowy 

samochód: Paweł Gomuła Bogward 2300 oraz IV miejsce Jacek Mi-

czuga Renault Scenic. Było na czym zawiesić oko.

Czymże jednak byłaby sobotnia impreza bez pysznego jedzenia                     

i świetnej muzyki? O dobre nastroje wszystkich uczestników wyda-

rzenia zadbał najpierw zespół wokalny AKORD, działający przy Miej-

sko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kostrzynie, a następnie w iście ta-

neczne klimaty wprowadził wszystkich niezwykle energiczny pokaz 

zumby w wykonaniu Dora Fitness. Następnie na scenie pojawiła się 

Barbara Parzęczewska, laureatka programu The Voice of Senior. Z ko-

lei po godzinie 1400 wystąpił zespół Strefa Zero, który zaśpiewał kilka-

naście świetnych kawałków m.in. Kocham cię, kochanie moje, Dziwny 

jest ten świat, a także zaprezentował swoje autorskie piosenki. Dla 

najmłodszych także czekały atrakcje: malowanie twarzy farbami, 

dmuchany zamek czy wata cukrowa oraz lody. Nie zabrakło również 

dań z grilla oraz słodkości, czyli dla każdego coś dobrego. To wszyst-

ko złożyło się na naprawdę przyjazną i rodzinną atmosferę, która to-

warzyszyła rajdowi do samego końca. 

II Kurdeszowy Rajd Samochodowy, podobnie jak w ubiegłym roku, 

wsparło wielu sponsorów oraz organizatorów: Miejsko-Gminny 

Ośrodek Kultury w Kostrzynie, Urząd Miejski w Kostrzynie, Urząd 

Miasta i Gminy w Pobiedziskach, Moto-Car Sp. z o.o., Rada Miejska 

Gminy Kostrzyn, Młodzieżowa Rada Miejska Gminy Kostrzyn, Sołec-

twa Gminy Kostrzyn, Auto-kosmetyka, Auto-Serwis, Motorem, OSK 

Andrzej Różewski, Biuro Rachunkowe Barbara Różewska, Philips, HFJ 

Atrium, Zakład Elektro-Instalacyjny Przybylski, Klasyki Kostrzyna, 

Perfecta, Hermes, Przyjazna Księgowość, Bogienka, Ubezpieczenia 

Anita Kolas, Motokarl, Petronas, Restauracja Biesiada, Profi Auto, So-

nax, OSK Bawal, 10. Kostrzyńska Drużyna Harcerzy „Riposta”, Najlep-

szy ubezpieczyciel.pl, Policja, OSP Kostrzyn, OSP Kociałkowa Górka, 

Stadnina Koni Iwno, Anna Basińska i Jarosław Tomczak, wolontariu-

sze. Wszystkim serdecznie dziękujemy! 

Wszystko wskazuje na to, że tradycja Kurdeszowego Rajdu Samo-

chodowego zostanie z nami na dłużej. Wszystkim uczestnikom II Kur-

deszowego Rajdu Samochodowego serdecznie gratulujemy.
Ewelina Bulewicz

Fot. E. Bulewicz

Fot. E. Bulewicz

Fot. E. Bulewicz
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Koncert

piosenki francuskiej

W Polsce wielu ludzi podziela zdanie, że język francuski jest 

jednym z najpiękniej brzmiących języków świata. Nie bez po-

wodu mówi się o nim także jako o języku miłości. Tak się skła-

da, że w niedzielne popołudnie, 24 kwietnia, zarówno miłość, 

jak i język francuski w towarzystwie muzyki na żywo zagościli 

w gminie Kostrzyn.

Właśnie tego dnia na scenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kul-

tury o godzinie 1700 wystąpiła Ksenia Shaushyshlivi wraz z ze-

społem. We francuski klimat wprowadził widzów utwór Edith 

Piaf z 1962 roku zatytułowany Sous de ciel de Paris w wykona-

niu Piotra Wiśniewskiego (kontrabas), Andrija Melnyka (akor-

deon) oraz Jacka Skowrońskiego (pianino). To właśnie twór-

czość najwybitniejszej francuskiej piosenkarki XX wieku sta-

nowiła dominantę koncertu. Przepiękny wokal Kseni Shaushy-

slivi w połączeniu z dźwiękami pianina, kontrabasu i akorde-

onu złożyły się na iście paryską ucztę dla zmysłów. Pod takimi 

zaśpiewanymi tytułami jak La foule, Milord, La vie en rose czy 

Padam, padam skrywał się cały dramatyzm biografi i Edith Piaf. 

Motywem przewodnim koncertu była miłość, głównie ta na-

miętna i nieszczęśliwa. Nie mogło więc zabraknąć najbardziej 

znanego utworu francuskiej artystki, czyli Non, Je ne regrette 

rien. Do muzykowania włączyła się również publiczność, nu-

cąc popularną piosenkę Les Champs-Élysées Joe Dassina. 

Oprócz twórczości Edith Piaf publiczność mogła również wy-

słuchać przepięknych interpretacji piosenek m.in. Delidy czy 

Joe Dassina. Utworem wieńczącym występ był Hymn do miło-

ści, zaśpiewany oczywiście po francusku.

Występ Kseni Shaushyshlivi i zespołu dopełnił bis – i tutaj              

niespodzianka – z ukraińskim akcentem. Wokalistka zaśpiewa-

ła w języku ukraińskim Oj czyj to kiń stoit’, utwór znany Pań-

stwu zapewne z fi lmu Ogniem i mieczem w reżyserii Andrzeja 

Wajdy, nazywany potocznie Dumką Bohuna. Koncert piosenki 

francuskiej okazał się wydarzeniem niebanalnym i wzruszają-

cym. Kto nie uczestniczył – niech żałuje i przypomni sobie nie-

samowity głos Edith Piaf, Delidy bądź Dassina, włączając przy-

najmniej jeden ze wspomnianych przeze mnie utworów.                      

O artystach tak wielkiego formatu po prostu warto pamiętać. 
Ewelina Bulewicz

Już ofi cjalnie chcemy zainicjować działalność Towarzystwa Miłośników Ziemi Kostrzyńskiej. 

Mamy już osobowość prawną, dopinamy szczegóły i ruszamy! Mamy nadzieję z Waszym wspar-

ciem! Jesteśmy do Państwa dyspozycji w poniedziałki o godz. 1800 – sala pod Biblioteką Publicz-

ną Miasta i Gminy Kostrzyn przy ul. Poznańskiej 24. Zapraszamy do współpracy wszystkich, któ-

rym bliskie jest nasze miasto i okolica. Jesteśmy otwarci na Wasze sugestie, wiedzę i ciekawe 

pomysły. Będziemy się starać promować nasz region, ciekawe miejsca, ludzi i ich pasję. Jesteśmy 

dla Was! Piszcie do nas na tmzkkostrzyn@gmail.com.

Pozdrawiamy ciepło wszystkich mieszkańców miasta i gminy Kostrzyn!

Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Kostr zyńskiej

TMZK ZAPRASZA W SWOJE SZEREGI!

Fot. I. Nitendel
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Trzek,

Warmia i Mazury

Koło Gospodyń Wiejskich w Trzeku od 10 lat organizuje majo-

we wyprawy w ciekawe zakątki Polski. Tym razem wybraliśmy 

się na Warmię i Mazury. Zatrzymaliśmy się w pięknie położo-

nym, zaprzyjaźnionym już z naszą gminą Ośrodku „Star Dadaj”. 

To bardzo dobra baza wypadowa zarówno na ciekawe miejsca 

Warmii, jak i Mazur. Już po drodze zwiedziliśmy Gietrzwałd – 

miejsce objawień Matki Boskiej, jedyne w Polsce potwierdzo-

ne przez kościół i stawiające go na równi z Fatimą, Lourdes czy 

Santiago de Compostela. Kolejne dni spędziliśmy równie cie-

kawie, zwiedzając Bazylikę w Świętej Lipce i wysłuchując kon-

certu organowego, podziwiając Mikołajki zarówno z poziomu 

ziemi, jak i wody, pływając po Jeziorze Mikołajskim, Bełda-

nach, jak i tym największym w naszym kraju – Jeziorze Śniar-

dwy. Obejrzeliśmy amfi teatr w Mrągowie. Poznaliśmy ciekawe 

i zabytkowe obiekty Olsztyna. Korzystaliśmy z tego, co umoż-

liwił nam sam ośrodek, a więc z kajaków, rowerów wodnych                 

i szosowych, basenu kąpielowego. W drodze powrotnej zoba-

czyliśmy Pola Grunwaldu. Wyjazd dał nam wiele wrażeń i na 

pewno pozostanie na długo w naszej pamięci.
Elżbieta Mielcarek

Fot. E. Mielcarek
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Wieści 
z biblioteki

Fot. M. Kemnitz

Zając wielkanocny w bibliotece

W Wielkim Tygodniu Bibliotekę Publiczną w Kostrzynie odwie-

dził nietypowy łaciaty gość. Zajączek wielkanocny (a tak na-

prawdę królik) hasał wśród regałów, umilając czas wypożycza-

jącym książki małym czytelnikom. Rozbawiał także młodych 

widzów, którzy w czwartkowe przedpołudnie przyszli na świą-

teczny seans do Kostrzyńskiego Kina za Rogiem. Puchate 

zwierzątko wraz ze swym opiekunem Dominikiem spędziło                

u nas kilka godzin, sprawdzając, czy dzieci były grzeczne i ob-

darowując je kolorowymi balonikami.
Agnieszka Kukla

Finisaż wystawy prac Aleksand ry Hanaj-Podgórskiej 

Przez cały miesiąc sympatycy sztuki oraz wszyscy odwiedzają-

cy Bibliotekę Publiczną w Kostrzynie mieli okazję podziwiania 

niezwykle klimatycznych obrazów malarki Aleksandry Hanaj-

-Podgórskiej. Artystka specjalizuje się w malarstwie intuicyj-

nym, ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnej zależności 

formy i koloru. Inspiracją większości jej prac są odbyte podró-

że, głównie żeglarskie, co potwierdza w powtarzanym za Pi-

cassem stwierdzeniu, iż: „Malowanie to inny sposób prowa-

dzenia pamiętnika”. 21 kwietnia w czytelni naszej biblioteki 

odbyło się spotkanie zorganizowane na zakończenie wysta-

wy. W kameralnym gronie pani Aleksandra opowiedziała nam 

o swojej pasji, procesie twórczym i planach na kolejne dzieła. 

Alicja Wilczyńska

Wystawa poświęcona generałowi Ignacemu Prądzyńskiemu

Pamiątki związane z życiem i działalnością teoretyka wojsko-

wości, wodza naczelnego powstania listopadowego, projek-

tanta i budowniczego Kanału Augustowskiego znalazły się na 

wystawie powstałej w Bibliotece Publicznej w ramach obcho-

dów Roku Generała Ignacego Prądzyńskiego na terenie Gmi-

ny Kostrzyn.

Otwarcie wystawy odbyło się 10 maja, w Tygodniu Bibliotek,              

a wśród zgromadzonych na niej materiałów znalazły się m.in. 

portrety generała, zdjęcia dworku w Sannikach, list kapitana 

statku M/S „Generał Prądzyński” napisany do kostrzyńskich 

przyjaciół, pamiętniki autorstwa Ignacego Prądzyńskiego, 

pocztówki z wyspy Helgoland. Zorganizowane grupy odwie-

dzające bibliotekę miały również możliwość obejrzenia w Ko-

strzyńskim Kinie za Rogiem fi lmu o Kanale Augustowskim. 

Zebrane dokumenty, fotografi e i książki pochodzą z zasobów 

Izby Muzealnej Ziemi Kostrzyńskiej, a ekspozycję można oglą-

dać do końca maja.
Agnieszka Kukla

Spotkanie autorskie z Magdaleną Witkiewicz

12 maja Bibliotekę Publiczną w Kostrzynie odwiedziła znana 

pisarka. Magdalena Witkiewicz – absolwentka Uniwersytetu 

Gdańskiego, z zawodu analityk marketingowy, były pracow-

nik banku i korporacji, jest jedną z najbardziej poczytnych 

autorek polskiej literatury kobiecej i nie tylko (w swoim do-

robku ma również kryminały, powieści wojenne inspirowa-

ne prawdziwymi wydarzeniami oraz książki dla dzieci i mło-

dzieży). Jej powieść Czereśnie zawsze muszą być dwie została 

Fot. A. Zalas

Fot. A. Wilczyńska

Fot. M. Kemnitz
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Dobra książka 
biblioteka poleca i zaprasza

Anna Bikont, Cena: W poszukiwaniu żydowskich dzieci po wojnie, Wydawnictwo Czarne.

Od maja 1947 do sierpnia 1948 roku Lejb Majzels, pracownik Centralnego Komitetu Żydów w Polsce, 

wyjeżdża w teren dwadzieścia osiem razy w poszukiwaniu pięćdziesięciorga dwojga dzieci, które prze-

żyły Zagładę i pozostają pod opieką Polaków. Siedemdziesiąt lat później Anna Bikont powtarza próbę 

ich odnalezienia. „Cena” to przenikliwe reporterskie śledztwo rzucające nowe światło na losy dzieci po 

Zagładzie i burzące pozornie oczywistą ocenę wyborów życiowych ocalałych.

Roma J. Fiszer, Szczęście pod świerkami, Wydawnictwo Luna.

Współczesna miłość, dramaty sprzed lat i... sielska leśniczówka. Elwira i Krzysztof, młoda dziennikarka               

i młody leśniczy. Oboje z bagażem przejść. Ona obciążona rodzinną traumą i zerwaniem narzeczeń-

stwa, jemu również nie poszczęściło się w związku. Spotykają się w leśniczówce Świerki, w Borach                  

Tucholskich, żeby rozwikłać tajemnicę miłości swoich pradziadków, Apolonii i Zbysława, którzy pływali 

na „Batorym” i na nim zastał ich wybuch drugiej wojny światowej. Już pierwszego dnia pobytu Elwira 

odkrywa ważną tajemnicę, a pomiędzy nią a młodym leśniczym niespodziewanie iskrzy…

Astrid Desbordes, Edzio i tajemniczy pokój, Wydawnictwo Wytwórnia.

Co tym razem dzieje się na leśnej polanie? Otóż mieszkańcy lasu przygotowują się do ptasiego koncer-

tu. Myszka Polcia z puchaczem Jerzym pieką ciastka, miś Antoni szykuje niespodziankę, a Edzio robi                

w domu porządki. Wiewiórek odkrywa w podłodze sekretne przejście. Przyjaciele schodzą w dół ... do 

tajemniczego pokoju pod drzewem. Edzio, Jerzy i Polcia wkrótce znajdą się w niebezpieczeństwie.                

Kto uratuje ich w sytuacji bez wyjścia? To już dziesiąta część serii „Edzio i przyjaciele”. To historia o tym, 

że każdy ma w sobie tajemniczy pokój i każdy z nas może być inny niż się innym wydaje.

Najlepszą Książką Roku 2017 portalu Lubimyczytać.pl, a każda kolejna 

napisana przez nią książka sprzedaje się w nakładzie kilkudziesięciu ty-

sięcy egzemplarzy. Od lat wzrusza, śmieszy, skłania do refl eksji i moty-

wuje swoje czytelniczki, nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Nie 

dziwi nas więc fakt, że na zorganizowane z okazji Tygodnia Bibliotek 

spotkanie autorskie przybyło liczne grono wiernych fanów twórczości 

pani Magdaleny. Mogli się oni dowiedzieć m.in. jak zaczęła się jej przy-

goda z pisaniem, skąd czerpie pomysły i jak wygląda proces wydania 

książki. Autorka okazała się być niezwykle ciepłą, miłą i przystępną                 

osobą. Jej opowieści o kreowaniu bohaterów, pisarskiej pasji i życiu  

prywatnym zaciekawiły i niejednokrotnie rozbawiły wszystkich na sali. 

Naszemu gościowi dziękujemy za niezapomniane wrażenia, wspaniałą 

atmosferę i życzymy dalszych sukcesów na rynku wydawniczym. Czeka-

my na kolejne bestsellery!
Alicja Wilczyńska

Wrzutnia książek w Gułtowach i Czerlejnie

Z myślą o wygodzie naszych czytelników i ułatwieniu im korzystania z za-

sobów księgozbioru Biblioteki Publicznej do fi lii w Gułtowach oraz w Czer-

lejnie zakupione zostały wrzutnie na książki. Obecnie przeczytane książki 

będzie można umieścić w specjalnie przeznaczonym do tego celu pojem-

niku w każdej chwili, również poza godzinami otwarcia, a bibliotekarz             

odpisze je z konta czytelnika następnego dnia. Wrzutnia została zakupio-

na z funduszów sołeckich Gułtów oraz Czerlejna na rok 2022, dzięki współ-

pracy z Sołtyskami Aldoną Golą i Agnieszką Augustyn.
Alicja Wilczyńska

Fot. M. Kemnitz
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Rozmowa
na stronie

Ewelina Bulewicz: Jak narodził się pomysł zorganizowania 

wycieczki do Dubaju? Dlaczego akurat to miasto?

Elżbieta Mielcarek: Słuchacze Kostrzyńskiego Uniwersytetu 

Każdego Wieku od początku jego powstania podróżują.  „Ży-

cie jest podróżą” – takie hasło nam przyświeca i konsekwent-

nie je realizujemy. Byliśmy w Bawarii i Tyrolu, w Toskanii, Chor-

wacji i Słowenii, Londynie, Belgii i Holandii, Gruzji, Izraelu, Gó-

rach Hartzu, a także na wielu krajowych wyjazdach. W wybo-

rze kolejnej wycieczki – tym razem do Dubaju – trochę „pomo-

gła” nam pandemia i kiedy kraje europejskie uniemożliwiły 

swobodne podróżowanie, do Dubaju wyjazd był ułatwiony.

EB: Wycieczka trwała w sumie 5 dni. Co w tym – wydawałoby 

się – dość krótkim czasie udało się zwiedzić?

EM: W Dubaju i Abu Zabi nie ma wielu zabytków do zwiedza-

nia. To stosunkowo młody kraj, który liczy zaledwie 50 lat, więc 

podziwia się raczej nowinki architektoniczne i „cuda” budow-

lane niż zabytki. Dzięki dobrze skonstruowanemu programo-

wi starczyło nam czasu na obejrzenie wszystkiego, co chcieli-

śmy zobaczyć i co stanowi atrakcję tego emiratu, a więc słynną 

Wyspę Palmową, Burj Khalifa z wjazdem na 126. piętro w prze-

ciągu jednej minuty czy Wielki Meczet Szejka Zajida. Byliśmy 

na pustynnym safari, wykąpaliśmy się w Morzu Arabskim, 

zwiedziliśmy również te najstarsze zakątki, których jest nie-

wiele, zachwyciliśmy się torem Formuły 1, „zaszaleliśmy” na 

targu złota, kupiliśmy pamiątki oraz zobaczyliśmy inne mniej-

sze, ale bardzo ciekawe obiekty. 

EB: Czy coś podczas wycieczki okazało się zaskoczeniem? Czy 

w tak krótkim czasie udało się zrealizować cały plan?

EM: Udało nam się zrealizować cały plan, a zaskakiwało nas 

dosłownie wszystko: miasto-państwo na pustyni, wieżowce, 

przepych meczetu, Wyspa Palma i sklepy „ociekające” złotem.

EB: Dlaczego warto podróżować?

EM: Podróże kształcą, uczą poznawać kraj i świat, ale także in-

tegrują ludzi, pozwalają zapomnieć o dolegliwościach zdro-

wotnych i trudach życia codziennego. Wreszcie pozostawiają 

cudowne wspomnienia, których nikt nie jest w stanie zabrać. 

Pozwalają również marzyć o kolejnych wyjazdach, bo podróże 

wyzwalają nieustanną ciekawość świata i sprawiają, że chce 

poznawać się coraz to nowe miejsca. 

EB: Raporty Narodowego Centrum Kultury pokazują, jak waż-

ną rolę w życiu seniorów pełni aktywność kulturalna. Czy Ko-

strzyńskiemu Uniwersytetowi Każdego Wieku przyświeca wła-

śnie taka idea: aktywizacji osób starszych poprzez wspólne 

podróżowanie?

EM: Uważam, że podróże chyba najbardziej aktywizują ludzi, 

bo wiążą się nie tylko z „wykrzesaniem” choć odrobiny spraw-

ności fi zycznej, koniecznością uważnego słuchania i zapamię-

tywania przekazywanych przez przewodników informacji 

oraz przypominania sobie wiedzy zdobytej wcześniej, nawet 

tej szkolnej, ale również z integracją, wspólnym spędzaniem 

czasu i rozmowami, trwającymi często do później nocy.

EB: Jakie jest Pani największe podróżnicze marzenie? Dokąd 

planowany jest kolejny wyjazd?

EM: Mamy wiele marzeń i wiele pomysłów na kolejne podró-

że. Musimy się spieszyć, bo nie wiemy, na ile wystarczy nam sił 

Z Elżbietą Mielcarek, prezes Kostrzyńskiego Uniwersytetu 

Każdego Wieku, o wycieczce do Dubaju i podróżowaniu 

rozmawiała Ewelina Bulewicz z Miejsko-Gminnego Ośrod-

ka Kultury w Kostrzynie.

Fot. E. Mielcarek
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i zdrowia, ile jeszcze wytrzymają nasze organizmy – wszak je-

steśmy coraz starsi. Nie wiemy również na ile pozwoli nam po-

dróżować dynamika polityczna, bo na przykład poprzez woj-

nę w Ukrainie wypadło nam wiele ciekawych kierunków. Naj-

bliższe nasze plany to majowy wyjazd do Portugalii i jesienny 

do Albanii, Macedonii i Czarnogóry. Co nam przyniesie przy-

szły rok? Wciąż planujemy i marzymy, więc na pewno gdzieś 

się wybierzemy.

EB: No i pytanie kluczowe: czy poleca Pani podróż do Dubaju? 

EM: Polecam Dubaj z pełną odpowiedzialnością. To inny świat, 

niesamowite wrażenia i wspaniałe wspomnienia. Co więcej,            

ja nie tylko polecam, ale przymierzam się do zorganizowania 

kolejnego wyjazdu. Mam już sporą grupę chętnych, wycieczką 

zainteresowały się zaprzyjaźnione Uniwersytety Trzeciego 

Wieku z okolic Poznania, dlatego myślę, że uda nam się raz 

jeszcze zwiedzić Dubaj. Tym bardziej, że są tacy, którzy chcą 

powtórzyć swoją przygodę z tym pięknym miejscem. 

EB: Serdecznie dziękuję za rozmowę, a KUKW życzę wielu uda-

nych podróży.

EM: Dziękuję za życzenia i niech się spełniają.

Fot. E. Mielcarek
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Fot. Przedszkole nr 1

Wieści 

z Przedszkola nr 1
Grupa „Serduszka” miesiąc rozpoczęła od obchodów Światowego Dnia Świadomości 

Autyzmu. Dzieci zapoznały się z pojęciem autyzm, charakterystycznymi cechami jakie 

występują u osób z tym zaburzeniem. Jednym z celów obchodów było również rozbu-

dzenie tolerancji wobec rówieśników, którzy inaczej się rozwijają i dostrzegają świat. 

Na znak solidarności z osobami autystycznymi przedszkolaki ubrały się na niebiesko. 

Grupa „Krasnoludki” obchodziła Dzień Marchewki. Świętowanie rozpoczęło się od 

upieczenia ciasta marchewkowego. Przepis na to pyszne ciasto trafi ł do Krasnoludko-

wej Księgi Przepisów, w której przedszkolaki umieszczają wszystkie przepisy na potra-

wy wykonane w przedszkolu. Książka powstaje, aby promować zdrowy sposób odży-

wiania się wśród najmłodszych. Kolejne zadanie tego dnia polegało na pokonaniu 

marchewkowego toru przeszkód. Dzieci wykonały również marchewkową pracę pla-

styczną. Na zakończenie odbyła się degustacja ciasta.

Wiosna zawitała na nasz przedszkolny plac zabaw, powstał na nim ogródek dla milu-

sińskich. Przedszkolaki w pocie czoła pracowały, aby przygotować odpowiednio pod-

łoże i posiać warzywa. Dzięki ogródkowi dzieci mogą obserwować zmiany zachodzące 

przy wzroście roślin. Przedszkolaki czują się odpowiedzialne za swój ogródek, codzien-

nie sprawdzają i w razie potrzeby podlewają rośliny. To nowe do-

świadczenie kształtuje w naszych podopiecznych aktywną postawę 

wobec otaczającej nas przyrody.

Dzieci uwielbiają przygotowania do świąt, jednak nie wszystkie trady-

cje i zwyczaje są im dobrze znane. Dlatego okres przed Wielkanocą 

we wszystkich grupach był okazją do rozmowy o symbolice świąt                      

i towarzyszących im obyczajach. W tym czasie wykonano piękne pi-

sanki, powstały ciekawe prace plastyczne związanie z danym świę-

tem. W każdej sali pojawiła się hodowla rzeżuchy lub owsa. We 

wszystkich grupach odbyły się warsztaty wielkanocne, których celem 

było przygotowanie ozdoby na wielkanocny stół. Mówiąc o świętach 

nie sposób zapomnieć o Zajączku Wielkanocnym, na którego czekały 

wszystkie przedszkolaki. Zgodnie z tradycją dzieci poszukiwały jajek, 

które były ukryte na terenie przedszkola oraz na placu zabaw. Poszu-

kiwaniom towarzyszyło wiele śmiechu i dobrej zabawy. Przedszkolaki 

musiały się wykazać ogromnym sprytem i spostrzegawczością.

Cztery nasze grupy („Pszczółki”, „Misie”, „Biedronki” i „Żabki”) wybrały 

się na wycieczkę do Osady Traperskiej w Bolechówku. Na początku przedszkolaki za-

poznały się z historią tego miejsca, następnie udały się na spacer przyrodniczy do Par-

ku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, gdzie wspólnie szukały tropów zwierząt za-

mieszkujących pobliskie tereny. Dzieci brały udział także w warsztatach ze zwierzętami 

m.in. końmi, kucami, kozami czy psami rasy husky. Podczas wycieczki nie zabrakło rów-

nież poszukiwań upominków od Wielkanocnego Zajączka. Na koniec dzieci udały się 

na poczęstunek, gdzie skosztowały kiełbasek z ogniska.

„Liski” i „Serduszka” wybrały się na wycieczkę do Słonecznej Zagrody w Nekielce. Przed-

szkolaki mogły z bliska obserwować zwierzęta domowe. Następnie każdy wyczesał                  

i przygotował konia do przejażdżki, na którą nie zabrakło chętnych. Tu również pojawił 

się Wielkanocny Zając. Dzieci musiały wypatrywać jego śladów w pobliskim lesie, zając 

oprócz śladów zostawił dla naszych milusińskich zadania do wykonania. Na zakończe-

nie każdy przedszkolak ozdobił swoją babeczkę wielkanocną. 

Po świętach we wszystkich grupach realizowany był temat związany z naszą planetą.            

W tym czasie przedszkolaki dowiedziały się licznych ciekawostek związanych z Ziemią, 

powstały bardzo ciekawe prace plastyczne. Wszyscy chcemy oddychać czystym po-

wietrzem, pić czystą wodę i cieszyć się otaczającą nas przyrodą, dlatego dzieci dowie-

działy się jak dbać o nasz wspólny „dom”, którym jest nasza planeta. Na zakończenie 

tygodnia grupa „Serduszka” uroczyście obchodziła Dzień Ziemi. 

W ostatnim tygodniu kwietnia wszystkie grupy omawiały symbolikę świąt majowych. 

Była to okazja do rozmowy z dziećmi o ojczyźnie i symbolach narodowych. Niezwykle 

ważne jest, by od najwcześniejszych lat budować poczucie dumy, że jesteśmy Polaka-

mi i wszystko, co polskie, jest dla nas ważne i bliskie.
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Kostrzyńskie
przysmaki

Smacznego!

N.M.

KURCZAK CURRY Z RYŻEM

2 piersi z kurczaka

pasta curry

czerwona papryka

żółta papryka

cukinia

cebula

czosnek

2 puszki mleczka kokosowego

ryż

przyprawa curry

ŁOSOŚ ZE SZPINAKIEM W SOSIE 

ŚMIETANOWYM

fi let z łososia

szpinak świeży lub mrożony

250 ml śmietanki 30%

50 g tartego sera

czosnek

sól

pieprz

Rybę umyć, osuszyć, natrzeć solą                                         

i pieprzem. Jeśli ma skórę – odciąć ją. Pod-

smażyć obustronnie na patelni. Odstawić. 

Czosnek – 2 lub 3 ząbki, w zależności od 

preferencji – rozdrobnić przez praskę, 

podsmażyć, dodać szpinak i dusić chwilę. 

Dolać śmietankę i tarty ser, po połączeniu 

się składników doprawić solą i pieprzem. 

Łososia dodać do sosu, smażyć chwilę na 

małym ogniu. Podawać z ulubionymi do-

datkami.Kurczaka umyć i pokroić w kostkę. Doprawić przyprawą curry 

i odstawić do lodówki. Paprykę żółtą i czerwoną wydrążyć, po-

kroić w kostkę. Cukinię także pokroić w kostkę. Cebulę posie-

kać drobno i podsmażyć na oleju. Dodać papryki i cukinię, 

podsmażyć. Dodać kurczaka, wymieszać, dodać rozdrobione 

przez praskę 2/3 ząbki czosnku. Chwilę podsmażać. Dolać 

mleczko kokosowe, doprawić dwiema łyżkami pasty curry. 

Dusić wszystko ok. 15-20 minut, aż sos będzie miał odpowied-

nią gęstość. Podawać z ugotowanym ryżem.
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Strażackie
wydarzenia

Ryszard Kubiak

Prezes ZOMGZOSP RP w Kostrzynie

Interwencje strażaków z Gminy Kostrzyn:

1 kwietnia – gaszenie palącej się ściółki leśnej koło Nowej 

Górki; zabezpieczenie miejsca wypadku drogowego na trasie 

DK92 w Kostrzynie. Na przejściu dla pieszych z sygnalizacją 

świetlną został potracony przez samochód osobowy pieszy.

4 kwietnia – zabezpieczenie miejsca lądowania LPR w Ko-

strzynie; usunięcie drzewa pochylonego na chodnik i jezdnię 

w Kostrzynie; usunięcie pochylonego drzewa zagrażającego 

przewróceniem się na jezdnię w Paczkowie.

8 kwietnia – gaszenie pożaru wypalan ych kabli elektrycznych 

w pustostanie w Gwiazdowie; w godzinach wieczornych stra-

żacy wspólnie z policją zabezpieczali bezpieczne przejście 

Drogi Krzyżowej ulicami Kostrzyna.

9 kwietnia – neutralizacja plamy ropopochodnej w Kostrzy-

nie; zabezpieczenie miejsca lądowania LPR w Kostrzynie; rów-

nież 9 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 2 odbyły się Powiato-

we Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. 

Pierwsze miejsce w swojej grupie wiekowej zajął nasz repre-

zentant OSP MDP przy OSP Kostrzyn Antek Rutkowski, który 

automatycznie uzyskał prawo do udziału w Eliminacjach Wo-

jewódzkich OTWP. Gratulujemy i życzymy powodzenia.

21 kwietnia – neutralizacja plamy ropopochodnej na węźle 

drogowym trasy S5 Kostrzyn-Strumiany; gaszenie pożaru kon-

tenera ze śmieciami w Gwiazdowie.

25 kwietnia – zabezpieczenie miejsca wypadku drogowego 

na trasie DK92. 

29 kwietnia – zabezpieczenie miejsca kolizji drogowej w Ko-

strzynie.

30 k wietnia – na strzelnicy sportowej Kórnicko-Bnińskiego 

Bractwa Kurkoweg o w Skrzynkach odbyły się IV Powiatowe 

Zawody Strzeleckie Strażaków OSP i PSP z karabinka sporto-

wego KBKS. W zawodach uczestniczyło 16 drużyn. Pierwsze 

miejsce zdobyła drużyna OSP Kostrzyn w składzie: Grzegorz 

Przepióra, Michał Kantorski i Piotr Sobczyński. Gratulacje!

Fot. OSP 

Fot. OSP 
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Z kroniki
policyjnej

Nietrzeźwy kierujący.

3 kwietnia w miejscowości Kostrzyn zatrzymany został 49-letni kierują-

cy samochodem osobowym marki Renault. Powodem kontroli drogo-

wej było podejrzenie prowadzenia auta w stanie nietrzeźwości. Podej-

rzenie się potwierdziło, ponieważ kierujący znajdował się w stanie                    

nietrzeźwości wynoszącym 1,4 promila alkoholu we krwi. Kierowca               

za swój czyn odpowie przed Sądem.

Prowadzenie pojazdu na zakazie.

5 kwietnia w miejscowości Kostrzyn zatrzymany został 33-letni kierują-

cy samochodem osobowym marki Hyundai. Po sprawdzeniu w syste-

mach teleinformatycznych policji okazało się, że mężczyzna posiada 

aktualny zakaz do prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych 

na okres 6 lat. Kierowca za swój czyn odpowie przed Sądem.

Kolejny zakaz prowadzenia pojazdów.

15 kwietnia w miejscowości Kostrzyn zatrzymany został 27-letni, kieru-

jący samochodem osobowym marki Citroen. Po sprawdzeniu w syste-

mach teleinformatycznych Policji okazało się, że mężczyzna posiada 

aktualny zakaz do prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych 

na okres 5 lat. Kierowca za swój czyn także odpowie przed Sądem.

Kolejny nietrzeźwy kierujący.

30 kwietnia w miejscowości Iwno zatrzymany został 45-letni kierujący 

samochodem osobowym marki VW. Kierujący pojazdem wcześniej 

wjechał w znaki drogowe. Po przybyciu na miejsce policjanci poddali 

mężczyznę badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. 

Kierujący znajdował się w stanie nietrzeźwości, wynoszącym blisko                

2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Za swój czyn sprawca 

oczywiście odpowie przed Sądem.

Uszkodzenie wiaty peronu 

dworca PKP w Kostrzynie.

23 kwietnia w miejscowości Ko-

strzyn przez funkcjonariuszy 

Ochrony Kolei ujęty został 

20-letni mieszkaniec, który po-

przez uderzenie dokonał 

uszkodzenia szyby wiaty pero-

nu dworca PKP w Kostrzynie, 

powodując straty przekraczają-

ce 500 złotych. Młody mężczy-

zna za swój czyn odpowie 

przed sądem.

Przemoc w rodzinie.

14 kwietnia w miejscowości Ko-

strzyn zatrzymany został 36-let-

ni sprawca, który poprzez 

wszczynanie bezpodstawnych 

awantur, wyzywanie i obraża-

nie, używając słów powszech-

nie uznanych za obelżywe, oraz 

grożenie pozbawienia życia                   

i zdrowia, znęcał się psychicz-

nie nad rodziną. Postępowanie 

w tej sprawie pod nadzorem 

Prokuratury Rejonowej we 

Wrześni prowadzi KP w Ko-

strzynie.



34

Kronika
sportowa

SP nr 1 Kostrzyn w najlepszej czwórce 
w Wielkopolsce
We wtorek 10 maja odbył się fi nał wojewódzki w minisiatków-

ce dziewcząt I grzysk Dzieci organizowany przez SZS Wielko-

polska. Reprezentantki naszej gminy ze Szkoły Podstawowej 

nr 1 im. Ewarysta Estkowskiego Kostrzynie zajęły 4 miejsce!

Jak podkreśla trener drużyny Robert Pieńczykowski: „Dziew-

czynom należą się ogromne gratulacje, bo przeszły bardzo 

trudną drogę, żeby dostać się do tego fi nału, były najmłodsze 

w stawce, a walczyły znakomicie!”.

Końcowa klasyfi kacja fi nału wojewódzkiego: 

1. Szkoła Podstawowa nr 15 Poznań, 

2. Szkoła Podstawowa nr 5 Gostyń, 

3. Szkoła Podstawowa nr 2 Piła,

4. Szkoła Podstawowa nr 1 Kostrzyn,

5. Szkoła Podstawowa nr 18 Kalisz, 

6. Szkoła Podstawowa nr 2 Szamotuły, 

7. Szkoła Podstawowa nr 8 Krotoszyn, 

8. Szkoła Podstawowa Sławsk.

Gratulacje!

Podwójne srebro Rafała
W dniach 24-25 kwietnia Rafał Wagner rywalizował w zawo-

dach z cyklu Pucharu Polski – „Poland Cup – Gonzo Cup” oraz 

Pucharu Świata „Free Flight World Cup F1A Standard” oraz 

„Crosno Cup”. Rafał po raz kolejny spisał się wyśmienicie, po-

twierdzając swoje miejsce w czołówce i tym samym punktując 

do kadry narodowej. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę zajął 

2. miejsce w klasach F1A Standard! 

Gratulujemy kolejnych sukcesów zaliczonych w barwach Sto-

warzyszenia Walka Kostrzyn!
Łukasz Szał

Marek Bogusz na podium Biegu Konstytucji
3 maja biegaczy Stowarzyszenia Walka Kostrzyn można było 

spotkać nad Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu, gdzie odby-

wał się Poznański Bieg Konstytucji. Marek i Szymon zdecydo-

wali się uczestniczyć w biegu na 10 kilometrów. Jako pierwszy 

z Walkowiczów na mecie po przebiegnięciu przełajowej trasy 

w okolicach Jeziora Strzeszyńskiego pojawił się Szymon Zduń-

czyk, który fi niszował z czasem 50:32. Kilka minut po nim bieg 

ukończył także Marek Bogusz, którego czas 58:08 pozwolił na 

zajęcie 3. miejsca w kategorii wiekowej M60! Wcześniej Marek 

pobiegł w innym poznańskim biegu, Keep Run Malta, gdzie   

10 kilometrów pokonał w czasie 57:26. Gratulacje!
Łukasz Szał

Fot. Walka Kostrzyn

Fot. UM Kostrzyn

Fot. Walka Kostrzyn
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Fot. P. Tojek

Turniej Tańca i Aerobiku
7 kwietnia w Poznaniu odbył się Turniej Tańca i Aerobiku,                    

w którym brały udział szkoły z Poznania i okolic. W tym roku 

chęć udziału w zawodach wyraziła rekordowa ilość chętnych 

tancerzy – łącznie 155 uczniów ze Szkół podstawowych              

(m.in. Szkoła Podstawowa Nr 71 z Poznania, Szkoła Podstawo-

wa Nr 12 z Poznania, Szkoła Podstawowa Nr 67 z Poznania, 

Szkoła Podstawowa Nr 6, Szkoła Podstawowa Nr 1 z Grodziska 

Wlkp.).

Szkoły prezentowały wysoki poziom taneczny i sportowy. Tur-

niej uczestnikom dostarczył niezapomnianych wrażeń i emo-

cji, stworzył okazję do zabawy, konfrontacji, dał szansę spraw-

dzenia się z rówieśnikami.

Reprezentacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kostrzynie zdobyła 

1. miejsce w kategorii Formacje i 1. miejsce w kategorii Duety.

Skład zwycięskiej drużyny: Maria Goździak, Maja Deręgowska, 

Kaja Miga, Blanka Kniat, Oliwia Szwarc, Małgorzata Nowak, Iga 

Jasińska, Zuzanna Lis, Aleksandra Mostek, Julia Nowak, Pola 

Jasińska, Klaudia Bartkowiak, Zuzanna Chmielnik, Dominika 

Piechowiak, Matea Marszał.

W duecie wystąpiła Klaudia Bartkowiak i Pola Jasińska. Przygo-

towanie zespołu i choreografi a – Patrycja Tojek.

Były to pierwsze zawody z tej dyscypliny z udziałem Szkoły 

Podstawowej Nr 2 i dlatego bardzo cieszy nas to wysokie     

miejsce. Będziemy dążyć do dalszego rozwoju, promować 

szkołę i gminę Kostrzyn.
Patrycja Tojek

Walkowicze na Rajdzie Pałuk 
W weekend 23-24 kwietnia, jak co roku, ekipa motocyklistów 

ze Stowarzyszenia Walka Kostrzyn w składzie: Piotr Siwek, 

Marcin Szczepaniak, Mateusz Szymański i Maciej Szymański 

wybrała się na XII edycję Rajdu Pałuk.

3. miejsce na trasie trudnej zajął Maciej Szymański. Nagrodę 

dla Najwytrwalszego uczestnika Rajdu Pałuk (uczestniczył                 

we wszystkich XII edycjach Rajdu Pałuk) odebrał Mateusz           

Szymański.

Rajd polega na przejechaniu trasy wytyczonej według Road-

booka i wykonaniu zadań przygotowanych przez organizato-

ra. Rajd Pałuk to dwie trasy: łatwa – szosowa oraz trudna –            

terenowa. Reprezentanci Walki startowali na trasie trudnej, 

zadania polegały głównie na próbach sprawnościowych wy-

konywanych na motocyklu: tor motocrossowy, żwirownie, 

tory precyzyjne, pojawiły się również zadania polegające na 

logicznym myśleniu i zadania zręcznościowe. Organizator 

przygotował 11 zadań, trasa Rajdu wiodła pięknymi zakątka-

mi Pałuk i wyniosła około 130 km.

Wynik jest sprawą drugorzędną, Rajd Pałuk to przede wszyst-

kim świetnie spędzony czas na motocyklu wśród znajomych, 

dzielących tę samą pasję w pięknych okolicznościach przyrody.

Czy wiecie, że podobny Rajd będzie organizowany po raz 

pierwszy w historii w Kostrzynie?

27 sierpnia 2022 roku dzięki współpracy organizatora Rajdu 

Pałuk z warsztatem motocyklowym EXFAN Motocykle, Ko-

strzyn będzie gospodarzem rajdu szosowego, na który wszyst-

kich serdecznie zapraszamy! Nie ważne jakim motocyklem 

jeździsz, czy jest to motocykl sportowy, chopper czy zabytko-

wy, rajd jest gwarancją dobrej zabawy.

Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej: https://lrmoto.

pl/rajdy/rajd-motocyklowy-z-exfan-kostrzyn/.
Łukasz Szał

Fot. Walka Kostrzyn
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X Kurdeszowa (Za)Dyszka!
Wielkimi krokami zbliża się dziesiąta edy-

cja biegu Kurdeszowa (Za)Dyszka w Ko-

strzynie, który w tym roku nie tylko wraca 

na ulice miasta Kostrzyna, ale także odbę-

dzie się w nowej formule i o nowej godzi-

nie! Na uczestników czekają trzy trasy: 

tytułowa dziesiątka, a także piątka i trzy 

kilometry dla miłośników nordic-walking. 

Wśród wszystkich uczestników odbędzie 

się losowanie atrakcyjnej nagrody rzeczo-

wej. Uczestnicy będą walczyć o nagrody 

w kategoriach open kobiet i mężczyzn, 

mieszkańców gminy Kostrzyn oraz kate-

goriach wiekowych. Przewidziano także 

bieg dla dzieci o nazwie Mini-Kurdeszowa 

(Za)Dyszka, który odbędzie się o godzinie 

1400. Na wszystkich biegaczy w pakiecie 

startowym czeka piękny kubek oraz me-

dal, do tego zapewniony będzie posiłek, 

woda i coś słodkiego. Start X Kurdeszowej 

(Za)Dyszki zaplanowano na godzinę 1800 

w niedzielę 29 maja, więcej informacji 

znajdą Państwo na stronie www.kurde-

szowazadyszka.pl.
Łukasz Szał

Szachowe zmagania
9 kwietnia w Poznaniu odbyły się Szachowe Mistrzostwa SP 46. Miały one cha-

rakter otwarty. Wystartował w nich Antoni Rojek (UKS „Goniec” Kostrzyn), któ-

ry w grupie A (klasy III i młodsi) zajął 5. miejsce wśród 22 zawodników. Nato-

miast  23 kwietnia w Poznaniu, w klubie „Na Pięterku”, odbył się turniej Pierw-

szy Krok Szachowy przeznaczony dla dzieci z rocznika 2011 i młodszych. Star-

tujący w nim Szymon Jaskuła (UKS „Goniec” Kostrzyn) zdobył pierwsze miejsce 

wśród 32 zawodników, zdobywając komplet punktów.
Piotr Smoliński

Fot. P. Smoliński

Graf. UM Kostrzyn
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Fot.  K.Rożek

ADOPTUJ PRZYJACIELA!

Kusia to wesoła, radosna suczka                 

w wieku około 4 lat. Ta nieduża psica 

to ulubienica wielu wolontariuszy. 

Kusia jest bardzo przyjaźnie nasta-

wiona do ludzi, uwielbia spacery, 

spędzanie czasu na zewnątrz, a tak-

że wycieczki do lasu, gdzie może do 

woli tropić i węszyć. Jest prawdziwą 

mistrzynią zabawek węchowych – 

nie znaleźliśmy takiej, która okazała-

by się dla niej trudna! Kusia bardzo 

potrzebuje kontaktu z człowiekiem 

– potrafi  nawet przejść przez ogro-

dzenie, by przywitać się z ludźmi. 

Kusia nie toleruje niestety czworo-

nożnej konkurencji, więc w nowym 

domu powinna zostać psią jedy-

naczką. Suczka jest psem z alergia-

mi, wymaga specjalistycznej karmy.

Jeżeli chcielibyście poznać Kusię, 

prosimy o kontakt pod nr tel. 

783 552 272 w celu ustalenia termi-

nu spotkania. Zapraszamy również 

do odwiedzania strony internetowej 

schroniska: schronisko-skalowo.pl 

oraz naszego profi lu na Instagramie: 

przystanekskalowo.
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