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Słowem
wstępu

Fot. C. Szczepanik

Natalia Majchrzak

Redaktor naczelna

Popularny aforyzm, przypisywany Heraklitowi z Efezu, przekazuje,                  

że „wszystko płynie” – panta rhei. W ostatnich miesiącach wydaje się,            

że nie jest to powolny nurt strumyczka, skrzącego się wśród traw, ale 

wyścig rzeki z wiatrem o to, które pierwsze dotrze do ogromnego wo-

dospadu. Zmienność sytuacji i obfi tość wydarzeń w pierwszym półro-

czu doskonale to potwierdza. Jeszcze kilka miesięcy temu żyliśmy                   

w pandemicznej rzeczywistości, dziś sytuacja wydaje się spokojna 

(przynajmniej pod tym kątem) i wracamy do spokojnego, pełnego kul-

tury i sportu życia. Nie trzeba przypominać, że największym tego sy-

gnałem był powrót oczekiwanego po krótkiej nieobecności Kurdesza 

Kasztelańskiego, któremu tradycyjnie w tym roku także towarzyszyły 

nie tylko koncerty, ale także inne, zróżnicowane atrakcje i aktywności. 

Frekwencja zdecydowanie dopisała – tłumy na placu kurdeszowym 

pokazały, że z chęcią wracamy do pełnowymiarowej radości z muzyki, 

tańca i rozrywek. Na kostrzyńskiej scenie pojawiło się wiele znanych 

zespołów, które zaprezentowały sporo dobrej muzyki i mam na myśli 

nie tylko zaproszone gwiazdy, ale także naszych lokalnych artystów! 

Wielu chętnych pojawiło się także na Kurdeszowej (Za)Dyszce – jubile-

uszowej w tym roku. Od dawna wiadomo, że ruch to zdrowie, a liczne 

wydarzenia sportowe w gminie pokazują, że nie tylko zdrowie, ale tak-

że i radość. I nie tylko dla dorosłych, ale przede wszystkim dzieci, już od 

najmłodszych lat. Na dowód: tegoroczna Olimpiada Przedszkolaka                 

i Mini Kurdeszowa (Za)Dyszka. Wszystkie relacje z majowych i czerwco-

wych zmagań jak zawsze znajdziecie Państwo w naszej sportowej                 

rubryce.

Ostatni miesiąc obfi tował nie tylko w kurdeszowe przyjemności.                     

Muzyczne doznania zapewnił koncert „Razem z Ukrainą”, o którym 

przeczytacie na stronie 20, a powrót do dzieciństwa i ulubionych bajek 

zaproponował zespół Akord. O wszystkich powyższych wydarzeniach 

– i nie tylko przeczytacie Państwo na łamach czerwcowego numeru 

„Kostrzyńskiego ABC”.

Relacje z zakończonych wydarzeń to nie wszystko, co proponujemy 

Państwu w ramach kulturalnych atrakcji: lato 2022 zapowiada się gorą-

ce, nie tylko za sprawą pogody (miejmy nadzieję), ale przede wszyst-

kich planów: powraca Malinowe Lato i wszystkie imprezy kojarzone                   

z tym wakacyjnym cyklem spotkań. Co organizatorzy przygotowali                 

w tym roku? Wszystkie informacje znajdziecie na promującym wyda-

rzenie plakacie na stronie 18!

Zapraszam do lektury!
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Kostrzyńskie 
aktualności

Fot. MGOK

Fot. K. Matysek

Fot. K. Matysek

Fot. UM Kostrzyn

Promno – ulubione miejsce wycieczek Kostrzyniaków
Okoliczne, piękne lasy położone blisko drogi Kostrzyn-Pobiedzisk zyskały sobie miano 

Parku Natury, przez który przebiegają liczne szlaki turystyczne. Bogata rzeźba terenu, 

urozmaicona roślinność i liczne gatunki ptactwa to główne atrakcje. Pełne uroku jest 

jezioro Brzostek o powierzchni 6 ha. Nazwa jego pochodzi od otaczających je brzóz. 

Przy jego południowym brzegu znajduje się popularne kąpielisko. W przeszłości Prom-

no zwało się Pradmem i stanowiło włość rodu Grzymalitów Prądzyńskich. Dziś do Prom-

na spieszą zarówno młodzi, jak i starsi mieszkańcy naszej gminy.

Wystawa o generale Ignacym Prądzyńskim
Urządzona w maju, wspólnymi siłami Izby Muzealnej i Biblioteki Publicznej w Kostrzy-

nie, wystawa w 230. rocznicę urodzin słynnego generała rodem z Sannik cieszyła się 

powodzeniem nie tylko wśród młodzieży szkolnej. Swe powodzenie zawdzięczała także 

rozwieszonym na terenie gminy kolorowym planszom informacyjnym. 30 maja okolicz-

nościową prelekcję dla członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Kostrzyńskiej wygłosił 

kustosz Kazimierz Matysek. Aktualnie przeniesiona z holu biblioteki na piętro do Izby 

Muzealnej czynna będzie także w miesiącach letnich.

Powstaje Centrum Inicjatyw Lokalnych
Trwające od maja br. prace remontowo-konserwatorskie budynku dawnej Szkoły Zawo-

dowej przy ul. dr. Romana Szymańskiego w Kostrzynie budzą powszechne zaintereso-

wanie mieszkańców. Gmina Kostrzyn na wspomnianą rewitalizację przeznaczyła                        

1,2 mln złotych, z czego 800 000 złotych pochodzić będzie ze środków rządowych. 

Ukończenie robót przewidziano w pierwszej połowie przyszłego roku. Warto przypo-

mnieć, że ten historyczny budynek powstał w latach 1837-1839 jako szkoła wiejska dla 

dzieci ze wsi należących do parafi i kostrzyńskiej. W 1906 roku strajkowały w nim dzieci 

w obronie języka polskiego. W latach 60. działała tu Miejska Biblioteka Publiczna.

Taneczna pasja Pani Bogny
Często dopiero z internetu dowiadujemy się o sukcesach odnoszonych przez mieszkań-

ców naszej gminy na polu nauki, kultury, sportu czy rozrywki. Miło nam donieść, że 

jedną z takich osób jest miłośniczka tańca towarzyskiego Bogna Barańska-Kordus, która 

zajmuje się nim od 6 lat. Związana ze szkołą  „Dance Center” w Poznaniu, poświęca swój 

czas i nie tylko na ćwiczenia i treningi. Pod koniec 2021 roku nasza rodaczka wystąpiła 

w I Turnieju Tańca „PRO-AM” (dla amatorów i zawodowców) w Warszawie, w którym za-

prezentowała swe umiejętności w stylu latyno-amerykańskim, zdobywając uznanie jury 

i pamiątkowy puchar. Naszej miłej artystce życzymy powodzenia w kolejnych wystę-

pach na parkiecie w najbliższym czasie i w przyszłości.
Kazimierz Matysek

Bajkowy wieczór z zespołem Akord
20 maja o godzinie 1800 w sali widowiskowej „Kostrzynianka” odbył się koncert „Bajkowa 

Kraina”. Członkowie zespołu wokalnego Akord pod kierunkiem Haliny Benedyk zapre-

zentowali na kostrzyńskiej scenie kilkanaście wyjątkowych utworów, znanych przede 

wszystkim z popularnych bajek produkcji Walta Disneya. Wśród zaśpiewanych piosenek 

pojawiły się takie znane utwory jak Tej historii bieg, Kolorowy wiatr, Miłość rośnie wokół 

nas i wiele innych. Oprócz bajkowych piosenek publiczność wysłuchała również mu-

zycznej interpretacji najbardziej znanej piosenki Celine Dion, czyli My heart will go one. 

Koncert zwieńczyło wspólne wykonanie utworu autorstwa Sanah i Kwiatu Jabłoni                 

pt. Szary świat. „Bajkową Krainę” dopełniła przepiękna aranżacja sceniczna. Koncert 

można obejrzeć na profi lu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kostrzynie. Wszystkim 

wykonawcom i pomysłodawcom tego muzycznego wydarzenia serdecznie gratuluję!

Ewelina Bulewicz

Fot. K. Matysek
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Wiadomości 
gminne

Fot. UM Kostrzyn

W Dniu Dziecka z rycerzem Kostro ru-

szamy w piękną podróż po gminie Ko-

strzyn

Budujemy współczesną Legendę o ryce-

rzu Kostro, który rozpoczął swoją podróż 

po mieście i po gminie Kostrzyn. Przez 

najbliższe miesiące i lata odwiedzać bę-

dzie on instytucje i miejsca, które często 

są również odwiedzane przez Mieszkań-

ców. Będzie uprawiał sport, korzystał                  

z gminnej infrastruktury, odwiedzał in-

stytucje. Zapozna się z historią naszej 

gmin i podziwiać będzie nasze zabytko-

we budynki i urokliwe miejsca. Jego po-

dróż za parę lat stworzy piękną i współ-

czesną legendę. A więc Rycerzu Kostro 

miłej podróży po pięknej gminie                       

Kostrzyn.

Swoją przygodę Kostro rozpoczyna przy 

Urzędzie Miejskim w Kostrzynie, wciela-

jąc się w Kostro urzędnika. Jak na urzęd-

nika ratusza przystało, Kostro ma przy 

sobie ważne atrybuty - pióro i teczkę.

UM Kostrzyn
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Fot. UM Kostrzyn

Fot. UM Kostrzyn

Fot. UM Kostrzyn

9 662 400,00 złotych dla gminy Kostrzyn na poprawę efek-

tywności energetycznej budynków i budowę lodowiska!

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił listę zadań, które otrzy-

mały dofi nansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski 

Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Pięć tysięcy inwesty-

cji, z czego ponad połowa w małych ośrodkach. Trzy i pół ty-

siąca kilometrów dróg, pięć tysięcy kilometrów chodników, 

inwestycje w 700 szkołach i 20 budynkach infrastruktury                   

OSP – zostanie zrealizowane przez samorządy w ramach dru-

giego naboru do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych.

Gmina Kostrzyna otrzymała środki w wysokości 9 662 400,00 

złotych na realizację zadania „Poprawa efektywności energe-

tycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Kostrzyn 

wraz z budową niskoemisyjnego, wielofunkcyjnego obiektu 

sportowego”! W zakres zadania wchodzi budowa Lodowiska                 

i poprawa efektywności energetycznej następujących budyn-

ków: 

- dawnego „Domu Katolickiego” – kompleksowa termomoder-

nizacja budynku, ocieplenie dachu, ścian i fundamentów, wy-

miana okien, montaż nowej instalacji elektrycznej i grzewczej- 

w budynku w przyszłości powstanie Sala Sesyjna Rady Miej-

skiej Gminy Kostrzyn;

- Szkoły Podstawowej nr 1 w Kostrzynie – termomodernizacja 

dachu, ocieplenie fundamentów, wymiana ogrzewania, wy-

miana opierzenia, nowa elewacja szkoły, remont wejścia do 

szkoły, wymiana nawierzchni parkingu przed szkołą i „tarasu” 

przy salach dla klas 1-3;

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Kostrzynie – montaż instalacji fo-

towoltaicznej, remont elewacji szkoły, remont wejść do szkoły; 

budowa wielofunkcyjnego zadaszonego boiska sportowego     

z funkcją lodowiska;

- Szkoła Podstawowa w Brzeźnie – termomodernizacja funda-

mentów, ścian i dachu, wymiana okien, montaż pompy ciepła 

wraz z instalacją fotowoltaiczną oraz oświetleniem LED;

- Świetlica Wiejska w Sokolnika Klonowskich – termomoderni-

zacja budynku – ocieplenie ścian i dachu, wymiana okien                      

i drzwi, nowa instalacja elektryczna, instalacja fotowoltaiczna;

- budynek Ośrodka Zdrowia w Gułtowach – termomoderniza-

cja ścian budynku, wymiana drzwi i okien, modernizacja źró-

deł ciepła, remont wejścia dla osób niepełnosprawnych, 

oświetlenie LED;

- budynek OSP Gułtowy – termomodernizacja dachu, nowe 

opierzenie i remont elewacji.

Całkowita wartość tych inwestycji zgodnie ze złożonym wnio-

skiem ma wynieść 10 736 000 złotych, z czego dofi nansowa-

nie wyniesie 9 662 400,00 złotych!

Zgodnie z deklaracją gmina Kostrzyn zrealizuje te zadania                  

w ciągu 24 miesięcy od dnia ogłoszenia przetargu nieograni-

czonego na ich wykonanie.
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Fot. UM Kostrzyn

To kolejne dofi nansowanie dla gminy Kostrzyn w ramach Pro-

gramu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład. W ubiegłym 

roku gmina otrzymała środki na zadania: „Budowa i moderni-

zacja 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 inwestycji to aż 13 490 230,04 

złotych, a dofi nansowanie z Programu Rządowego Funduszu 

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wyniosło                           

9 936 188,84 złotych.

Zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynków 

użyteczności publicznej w Gminie Kostrzyn wraz z budową 

niskoemisyjnego, wielofunkcyjnego obiektu sportowego” na 

które gmina Kostrzyn złożyła wniosek wspierali: Poseł na Sejm 

RP Jadwiga Emilewicz i Poseł na Sejm RP Bartłomiej Wróblew-

ski.
UM Kostrzyn

Publiczne Przedszkole w Siekierkach

Z myślą o naszych najmłodszych mieszkańcach rozpoczęła się 

kolejna ważna dla naszej gminy inwestycja. W Siekierkach 

przy ulicy Szkolnej ruszyły prace związane z budową Przed-

szkola Publicznego w Siekierkach Wielkich! Powstanie tam 

nowe siedmiooddziałowe przedszkole. Inwestorem jest 

P.P.H.U. „Mateo” Krzysztof Matuszak z siedzibą w Swarzędzu. 

Firma jest m.in. operatorem w nowym publicznym przedszko-

lu „Bajkowa Kraina” w Kostrzynie. Nowe przedszkole zgodnie               

z założeniami ma rozpocząć działalności 1 września 2023 roku.

UM Kostrzyn

Star z Gułtów pojechał do Lubiatowa

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z 5 maja br. 

wóz bojowy Star 1142, który służył jednostce OSP Gułtowy, 

został przekazany w formie darowizny na rzecz gminy Dolsk                 

i oddany w użytkowanie jednostce OSP Lubiatowo. Umowę               

w tej sprawie podpisali Burmistrz Gminy Dolsk Barbara Wierz-

bińska i Burmistrz Gminy Kostrzyn Szymon Matysek.

To kolejne auto, które trafi ło z gminy Kostrzyn do OSP Lubiato-

wo. Jesienią 2020 roku ponad 40-letni Star 244 został przeka-

zany z OSP Brzeźno. Auto to będzie służyło kolejnej jednostce 

– decyzją radnych gminy Dolsk został przekazany dla OSP               

Łęgowo w gminie Stare Kurowo w województwie lubuskim.

UM Kostrzyn
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Fot. E. Kaszowska

Polsko-ukraińskie warsztaty kulinarne i rękodzielnicze

W środowe popołudnia w kwietniu i maju w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury 

odbywały się warsztaty polsko-ukraińskie mająca na celu przybliżenie tradycji kuli-

narnych oraz rękodzielniczych. Organizatorem wydarzenia była Gmina Kostrzyn 

wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich w Trzeku przy współpracy z Ośrodkiem Kultury.

Na pierwszym spotkaniu uczestnicy pod czujnym okiem gospodyń z gminy Ko-

strzyn wspólnie przygotowali pastę jajeczną, którą później degustowano z domo-

wym chlebem oraz sałatkę śledziowa (pod pierzynką) – zwaną po ukraińsku Szuba. 

W drugiej części uczestnicy przygotowali piękne rękodzieła z wykorzystaniem pu-

szek, a wszystko to według instrukcji Bernadety Bogusz z naszej kostrzyńskiej pra-

cowni Zakątek ArtDecu.

W związku okresem świątecznym na kolejnym spotkaniu pod opieką Bernadety 

Bogusz uczestnicy stworzyli z krepy róże, stokrotki i inne piękne kwiatki, które 

wspólnie połączyli tworząc Palmę. Następnie uczestniczki z Ukrainy podzieliły się 

doświadczeniami kulinarnymi i zostały wspólnie przygotowane pierogi z ziemnia-

kami, boczkiem i cebulką. Dla wielu uczestników było zaskakujące, że do ciasta zo-

stał dodany kefi r i soda.

Na trzecim spotkaniu uczestnicy degustowali przygotowane przez Ukrainki ba-

beczki „Paska”, które zostały wspólnie udekorowane przez dzieci. Po słodkościach 

przyszedł czas na drugą część – rękodzielnictwo. Tym razem przy 

współpracy z gospodyniami z KGW w Gułtowach, uczestnicy wykony-

wali ozdoby z jajek i wstążek, dekorując stoły w swoich domach.

Na czwartych zajęciach była praca ze sznurkami makramy tworząc 

breloczki oraz piękne bransoletki ozdobione różnorodnymi koralika-

mi. Instruktorką tych dzieł była Pani Natalia z Koła Gospodyń w Trzeku. 

W drugiej części mali i duzi uczestnicy przypomnieli sobie smak dzie-

ciństwa – pyszną słodką watę cukrową, którą kręciły członkinie z KGW 

Siedleczanki. Dzieci były szczęśliwe, a dorośli powspominali dawne 

smaki.

Na piątym spotkaniu Uczestnicy tworzyli ozdoby z suszonych kwia-

tów wtapiając ciekawe kompozycje na świecach. Każdy mógł zdegu-

stować musy przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Trzeku 

podawane na własnoręcznie przygotowanych naleśnikach przez pol-

skie i ukraińskie gospodynie.

W związku z zbliżającym się Dniem Matki na szóstych warsztatach 

wraz z instruktorką Kasią Kuberacką dzieci stworzyły piękne bukiety 

kwiatów na pomalowanych wytłaczankach. Parę domowych przedmiotów, a po-

wstały cudowne kompozycje. U dorosłych też z motywem kwiatowym zostały 

stworzone ciekawe i unikatowe kartki okolicznościowe. Wykorzystano metodę mi-

xed media i scrapbooking, a w jakiej kolejności przyklejać elementy pokazywała 

Bernadeta Bogusz.

Na ostatnich zajęciach instruktorka rękodzieła pokazała jak można wykorzystać 

ususzone wiosenne kwiaty, które zostały zatopione w żywicy epoksydowej. Po-

wstały piękne medaliony jako ozdobna biżuteria dla naszych uczestniczek. Dzieci 

wraz z Katarzyną Kuberacką stworzyły zwierzęce przyborniki na artykuły biurowe                 

z wykorzystaniem rolek i krepy oraz wspólnie przygotowali laurki dla swoich mam. 

Na zakończenie kulinarnej wędrówki nasze uczestniczki z Ukrainy przygotowały 

specjały z ich domowej kuchni: marynowana makrela w przyprawach, śledzie                        

z beczki, grillowana cukinia z pomidorkiem w sosie, kartofl e zapiekane ze słoniną. 

A z polskiej strony poczęstowaliśmy naszych gości: smalcem z ogórkiem małosol-

nym, domowym bochenkiem chleba, lokalnym gzikiem, plackiem z owocami.

Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom za aktywny. Dziękujemy wszystkim 

uczestnikom za aktywny udział w warsztatach – to był cudowny czas wypełniony 

twórczą pracą, która pozwoliła oderwać się od codzienności i ponurych myśl wo-

jennych. Wszyscy mogli rozwijać swoje ukryte talenty, chwytać co najlepsze w kre-

atywnych spotkaniach i warsztatach ułatwiających adaptację w Kostrzynie! To była 

bardzo ciekawa wymiana doświadczeń kulturalnych polsko-ukraińskich oraz                  

nauka języków obcych.

Na zakończenie cyklu spotkań odbył się Festyn Razem z Ukrainą w dniu 4 czerwca 

na placu przy MGOK, gdzie wystąpiły zespoły „Wyjdzie w praniu”, „Akord”, „Siekiera-

cy”, „Ania i Alina”. a w szczególności Chór Chłopięcy z Kijowa „Dzwoneczek” oraz 

Chór Pałac Kijowski „Vognik”.
Ewelina Kaszowska
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Likwidacja wyrobów zawierających azbest

Do dnia 12 sierpnia 2022 roku do Urzędu Miejskiego w Kostrzynie moż-

na składać wnioski o udział w programie likwidacji wyrobów zawierają-

cych azbest. Do wzięcia udziału w programie uprawnione są podmioty 

nieprowadzące działalności gospodarczej, do której stosuje się przepi-

sy ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców, posiadają-

ce lub mające w zarządzie nieruchomość na terenie gminy Kostrzyn, na 

której znajdują się wyroby zawierające azbest. Do skorzystania ze środ-

ków fi nansowych w przypadku niewykorzystania limitów dotacyjnych 

przez w/w podmioty, uprawnione stają się także rolnicze spółdzielnie 

produkcyjne, posiadające nieruchomość na terenie gminy Kostrzyn, na 

której znajdują się wyroby zawierające azbest.

Zainteresowane osoby powinny złożyć pisemny i kompletny wniosek 

wg ustalonego wzoru na rok 2022 (do pobrania w tut. Urzędzie – biuro 

podawcze lub ze strony internetowej: www.kostrzyn.wlkp.pl) do Urzę-

du Miejskiego w Kostrzynie, ul. Dworcowa 5, 62 – 025 Kostrzyn. Wnio-

sek uznaje się za kompletny, jeżeli jest właściwie wypełniony czyli za-

wiera wszystkie niezbędne informacje oraz załączone zostały wymaga-

ne dokumenty. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane do czasu 

ich uzupełnienia.

Do wniosku należy dołączyć: 1) dokument potwierdzający posiadanie 

tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajdują się wyroby za-

wierające azbest (akt notarialny, odpis księgi wieczystej lub inne);                      

2) zgodę właściciela/współwłaścicieli (w zależności od indywidualnej 

sytuacji prawnej nieruchomości); 3) pełnomocnictwo w sytuacji działa-

nia przez pełnomocnika; 4) wypełniony formularz informacji przedsta-

wianych przez wnioskodawcę w odniesieniu do pomocy de minimis 

(jeżeli wnioskodawca zakreślił „tak” w pkt 5 wniosku); 5) wypełnione 

oświadczenie o pomocy de minimis (jeżeli wnioskodawca zakreślił 

„tak” w pkt 5 wniosku).

Dofi nansowanie wynosi 100 % na: demontaż, zapakowanie, transport  

i unieszkodliwienie oraz odbiór wyrobów zdemontowanych, zapako-

wanie, transport i unieszkodliwienie. Środki na realizację programu li-

kwidacji wyrobów zawierających azbest pochodzą z budżetu powiatu 

poznańskiego, gminy, a także z Narodowego i Wojewódzkiego Fundu-

szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Dotacja nie obejmuje kosztów zakupu i montażu nowych pokryć da-

chowych i elewacji, a także kosztów związanych z zabezpieczeniem 

konstrukcji dachu po demontażu wyrobów zawierających azbest.

Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest wykona-

nie zostaną przez wykonawcę wybranego w drodze przetargu zorgani-

zowanego przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Dotacje przyzna-

wane będą aż do wykorzystania puli pieniędzy przypadających na na-

szą gminę. W związku z tym o przyznaniu dofi nansowania decyduje 

kolejność złożonych do tut. Urzędu wniosków, które będą sukcesywnie 

przekazywane do Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Przyznana do-

tacja musi być rozliczona do dnia 30 grudnia 2022 roku.

Jednocześnie przypominamy, że z chwilą złożenia wniosku (dot. de-

montażu) wnioskodawca jest zobowiązany do dokonania w Starostwie 

Powiatowym w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań zgłosze-

nia zamiaru wykonania robót budowlanych przynajmniej na 30 dni 

przed planowanym terminem ich rozpoczęcia lub uzyskać na nie                

pozwolenia na budowę (wzory wniosków dostępne są w Starostwie 

Powiatowym w Poznaniu oraz pod adresem http://www.bip.powiat.

poznan.pl). Uwaga: szacunkowa waga płyty cementowo-azbestowej                  

o wymiarze 1m2 wynosi 15 kg. Informacji na temat dofi nansowania 

udziela: Hanna Karaś – st. d/s Ochrony Środowiska, pok. 28, tel.:                         

(61)  8178 565 wew. 11.
UM Kostrzyn
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Wyjazd do Trójmiasta

Zarząd Kostrzyńskiego Uniwersytetu każdego Wieku zorganizował dla swoich słuchaczy 

5-dniowy wyjazd do Trójmiasta. Nasz pomysł, poparty stosownym projektem, wsparło                  

fi nansowo Starostwo Powiatowe, opłacając nam przejazd autokarem                

w wys. 4 500,00 zł.

Naszą wyprawę rozpoczęliśmy od zwiedzania zamku w Gniewie. Gdańsk 

zachwycił nas swoim pięknem i bogactwem, zarówno architektonicz-

nym jak i historycznym. Podczas spacerów po mieście mogliśmy oglądać 

urokliwe uliczki, wspaniałe kamienice, katedry i kościoły, historyczne bu-

dowle. Zatrzymaliśmy się na chwilę zadumy przy miejscu zabójstwa pre-

zydenta Pawła Adamowicza. Kolejne dni to wizyta w monumentalnej 

katedrze w Oliwie i wysłuchanie prezentacji słynących na cały świat or-

ganów. Pomimo chwilowego wyłączenia ze zwiedzania (Polsat Superhit 

Festiwal) udało nam się zobaczyć Operę Leśną. Mogliśmy nacieszyć 

wzrok klimatycznym Grand Hotelem i rozkoszować się spacerem po so-

pockim Molo. W Gdyni, oprócz Skweru Kościuszki, „Daru Pomorza” i okrę-

tu „Błyskawica” oczekiwała nas prawdziwa gratka. W porcie pasażerskim 

zacumował drugi co do wielkości statek pasażerski świata „Princess Sky”, 

a my mogliśmy go podziwiać w całej okazałości. Dzięki wodnej wypra-

wie na Westerplatte mogliśmy zwiedzić stocznię i porty z pokładu statku, a podczas space-

ru po półwyspie zobaczyć pozostałości po obiektach z września 1939 roku i dotrzeć do 

Pomnika Obrońców Wybrzeża. W drodze powrotnej zwiedziliśmy Katedrę w Pelplinie.

Elżbieta Mielcarek

Słuchacze i sympatycy KUKW w Portugalii

Słuchacze i sympatycy Kostrzyńskiego Uniwersytetu każdego Wieku w 50-osobowej gru-

pie wybrali się na 8-dniowy wyjazd do Portugalii. O tej wycieczce marzyliśmy, co więcej 

przygotowywaliśmy się od 2 lat, dwukrotnie wyjazd odwoływała nam pandemia SARS-CoV 

19 i wreszcie się udało. Lądowaliśmy w Lizbonie, a zakwaterowani byliśmy w Fatimie –                     

200 metrów od Sanktuarium Maryjnego, co było dla nas dodatkowym walorem i możliwo-

ścią jego zwiedzenia. Była to jednocześnie dobra baza wypadowa na zwiedzanie tego pięk-

nego kraju. Poznaliśmy stare i zabytkowe Porto z ciekawą zabudową ozdabianą płytkami 

azulejos, które układają się w symetryczne wzory lub całe obrazy. Podziwialiśmy wpisaną 

na listę UNESCO starówkę i to zarówno podczas spaceru, jak i z pokładu statku, którym 

płynęliśmy po rzece Duoro. Patrycja, nasza przewodniczka, zachwyciła nas opowiadaniami 

o mieście i ludziach związanych z Porto, legendach i anegdotach z nim związanych. Jej 

ogromna wiedza przekazywana w bardzo ciekawy sposób pozwoliła poznać nam historię 

wielu obiektów i ulic. To dzięki niej zapamiętamy wiele zdarzeń z historii 

zarówno Porto, jak i całej Portugalii. W kolejnych dniach wyjeżdżaliśmy 

do Batalha gdzie podziwialiśmy wpisany na listę UNESCO, jeden z naj-

piękniejszych zabytków architektury sakralnej klasztor Matki Boskiej 

Zwycięskiej, następnie do Nazare – miejscowości gdzie występują jedne 

z najwyższych na świecie, sięgających 26 metrów fal Oceanu Atlantyckie-

go. To prawdziwy raj dla surferów. Zobaczyliśmy również średniowieczne 

opactwo cystersów w Alcobaca. Obowiązkowym podczas pobytu w Por-

tugalii jest zwiedzanie Sintry – miasta owianego aurą tajemnicy, położo-

nego między górami i oceanem ze specyfi cznym klimatem. Zwiedziliśmy 

tam Pałac Narodowy de Pena oraz siedzibę Masonerii, gdzie adepci prze-

chodzą rytuały niezbędne do otrzymania tytułu wolnomularza. Wyprawa 

na Przylądek Roca – najdalej na zachód wysuniętego skrawka Europy 

kontynentalnej –  zaszokował nas ogromem Oceanu Atlantyckiego, wia-

trem, widokami i świadomością, że dalej już tylko Ameryka. No i wreszcie 

Lizbona, stolica Portugalii – piękna i bogata w historię odkryć geografi cz-

nych. Najpierw wizyta w Belem z Wieżą, Pomnikiem Odkrywców, skąd Vasco da Gama za-

czynał swoją podróż do Indii i w Klasztorze Hieronimitów. Skosztowaliśmy owiane historią 

babeczki Pasteis do Belem z ciasta francuskiego i masą jajeczną. Degustowaliśmy wina por-

tugalskie i Ginja – portugalski likier wiśniowy. Wsłuchiwaliśmy się w opowiadania Jacka – 

naszego przewodnika i pilota – o wielkich władcach i znanych osobach związanych z histo-

rią tego kraju aż dotarliśmy do Alfamy, najstarszej i najbardziej urokliwej dzielnicy miasta 

pełnej wąskich uliczek i magicznych kawiarenek. To tutaj urodził się św. Antoni Padewski.

Podczas naszego pobytu mieliśmy możliwość skorzystania z tradycyjnej kuchni portugal-

skiej, wysłuchania koncertu Fado – muzyki portugalskiej duszy, zażywania kąpieli w oce-

anie i spacerów po atlantyckich plażach.
Elżbieta Mielcarek

Fot. KUKW

Fot. KUKW
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Z teki regionalisty

Kazimierz Matysek
o historii

W istniejącym w latach ok. 1283-1837 

klasztorze klarysek w Gnieźnie, którego 

fundatorką była błogosławiona Jolanta, 

księżna wielkopolska, żona księcia Bole-

sława Pobożnego, przebywały w ciągu              

sześciu wieków 24 zakonnice pochodzą-

ce z wielkopolskich wsi, głównie z posia-

dłości szlacheckich. Ich nazwiska znamy 

z zachowanej w archiwum Archidiecezji 

Gnieźnieńskiej Księgi wszystkich spraw 

konwentu gnieźnieńskiego św. Klary oraz 

metryk sióstr. Wszystkie one nosiły na-

zwiska od miejscowości ich pochodze-

nia, a później też imiona zakonne.

BŁOGOSŁAWIONA JOLANTA I ZAKONNICE 

Z UFUNDOWANEGO PRZEZ NIĄ KLASZTORU

Zakonnice klasztoru klarysek w Gnieźnie pochodzące z wiel-

kopolskich wsi:

Małgorzata Gowarzewska – mniszka z 1477 roku pochodzą-

ca z Gowarzewa.

Dorota Komornicka – chórzystka, ksieni w latach 1481-1485 

z Komornik k/Kleszczewa.

Beata Zagajewska – klaryska z folwarku Zagaj koło Węgier-

skiego.

Dorota Komornicka (II) – 1519, siostra stryjeczna poprzed-

niej.

Katarzyna Komornicka (II) –1519, jak wyżej.

Katarzyna Brzostowska – klaryska z 1529 roku nosząca na-

zwisko od jeziora Brzostek w Promnie.

Elżbieta Górecka – chórzystka, od 1541 urzędniczka; jej bra-

tankami byli dziedzice Kociałkowej Górki i Sannik.

Zofi a Izbieńska – chórzystka, 1548, z Izdebna k. Glinki.

Katarzyna Brzezińska – klaryska gnieźnieńska, zmarła                           

w 1608 z powodu zarazy.

Katarzyna Górecka – Lilia, z 1607 roku, chórzystka rodem                     

z Kociałkowej Górki.

Salomea Węgierska – klaryska z 1611 roku, chórzystka ro-

dem z wsi Węgierskie.

Katarzyna Klonowska (Klunowska) – Eustachia, chórzystka 

wspomniana w 1611 roku, pochodząca z Klonów; ksieni                       

w 1651 roku.

Dorota Sokołowska – nowicjuszka w 1614 roku pochodząca 

z Sokolnik Klonowskich (?).

Barbara Tarnawska – Krystyna, wspomniana w 1617 i 1618 

roku; pochodząca z Tarnowa.

Katarzyna Gułtowska – Teresa, nowicjuszka z 1618 roku, chó-

rzystka, posłana w 1623 roku do Śremu razem z posagiem.

Zofi a Gułtowska – Wiktoria, urzędniczka, posłana także z po-

sagiem do Śremu w 1623 roku.

N. Prądzyńska – Franciszka, profeska (zakonni-

ca, która złożyła śluby zakonne) w 1628 roku.

Anna Iwińska – Febronia, nowicjat 1628 roku, 

pochodząca z Iwna.

Barbara Brzezińska – Ludwika, z Brzeźna k/Sie-

dlca, nowicjat 1641 roku, profeska 1642 roku.

Regina Siedlaczewska – wywodząca się z wsi 

Siedleczek; wspomniana w 1666 roku.

Barbara Gaworzewska – Hilaria, z Gowarzewa 

k/Kostrzyna, wymieniona w 1667 roku; nowicjat 

w 1682 roku.

Anna Prądzyńska – Antonina, nowicjat 1696 

roku, profesja 1697 roku, chórzystka.

Ewa Kraszkowska – Zofi a, nowicjat 1750 roku, profesja 1751 

roku, chórzystka; jako ksieni w latach 1786-1795 przyczyniła 

się do odnowienia kościoła parafi alnego w Kostrzynie, o czym 

świadczy umieszczona nad głównym wejściem do świątyni 

Relikwiarz bł. Jolenty z ok. 1890 r.
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Fot. Archiwum Izby Muzealnej

tablica kamienna z datą 1791 za sprawą miejscowego paste-

rza księdza Raczyńskiego.

***

Dzieje kultu bł. Jolanty znane są od początku XVI wieku. Za jej 

wstawiennictwem, zgodnie z tradycją, uratowane zostało by-

dło od choroby należące do szlachcianki Małgorzaty Węgier-

skiej z Węgierskiego k/Kostrzyna, przywrócono do zdrowia 

martwe niemowlę szlachcica Jana Wydzierzewskiego, uzdro-

wiony został ciężko chory mieszczanin kostrzyński Prymus, 

doznali łask mieszczanie kostrzyńscy Łojkowie.

Klaryskę Wydzierzewską z Wydzierzewic koło Trzeka (dziś 

część wsi Trzek) wspomina ks. Maurycy Kiełkowski, sławiący 

cud za sprawą zakonnicy i księżnej Jolanty w swym wierszu                   

z 1663 roku „Jako Człowiek śmiertelny do zdrowia przyprowa-

dzony”, opublikowanym w książce pod tytułem Sława Sługi 

Bożej Jolenty wydanej w Poznaniu w 1723 roku:

Prymus Mieszczanin w Miasteczku Kostrzynie,

Które w dwie mili od Poznania słynie,

W ciężką chorobę zapadł, w tymże mocy

Wszelkiey pozbywszy, z takowey niemocy

Brał się ku śmierci czyli ona kniemu,

Ze życie straci, znać było każdemu.

Już nań ostatnie Swięte pomazanie

Kładziono: Krewnych jakie serce Panie,

Cierpiało zale! Naylepiey to Tobie

Wiadomo było; już jego osobie

Każdy śmierć tuszył, w tym corka do dworu

Z naturalnego ku Oycu dozoru

Szła Wydzierzewskiey proszący ratunku,

By Jey Oyca w tym wspomogła frasunku

Więc Wydzierzewska oddaliwszy leki

Jolenty radzi zażyć w tym opieki.

Trochę z Jolenty grobu ziemie miała;

Ktorey od Panien Gnieźninskich dostała:

Tey nasypawszy z wiarą w piwny trunek,

Dała choremu wypić; cud! Frasunek

Odpadł przyjaciół, bo po tey przygodzie,

W trzeci dzień chory, zdrow jak ryba w wodzie.

Gdzie wszyscy krzykną: przez Jolentę Boże,

Co grzesznym czynisz, ktoż wymówić może?

***

30 czerwca 2001 roku Arcybiskup Metropolita Poznański Ju-

liusz Paetz utworzył w Kostrzynie w dekanacie kostrzyńskim 

nową parafi ę pod wezwaniem Błogosławionej Jolanty, wpro-

wadzając na urząd proboszcza ks. mgr Romana Gajewskiego 

na wniosek ks. kanonika Lecha Ludwiczaka, dziekana ko-

strzyńskiego.

27 maja 2002 roku relikwie bł. Jolanty przewiozła z kościoła 

franciszkanów w Gnieźnie pielgrzymka parafi an do Kostrzyna 

i złożyła je w kaplicy przy ul. Andrzejewo. W następnych latach 

podjęto budowę domu parafi alnego, który ukończono w 2013 

roku.

W lipcu 2017 roku nowym proboszczem parafi i został ks. Ma-

teusz Napierała. Po czterech latach doprowadził on 15 czerw-

ca 2021 roku, w obecności Arcybiskupa Poznańskiego Stani-

sława Gądeckiego oraz władz samorządowych Kostrzyna                         

i parafi an, do wmurowania kamienia węgielnego pod budowę 

nowej świątyni w stylu romańskim. Inwestycja ta dzięki ofi ar-

ności parafi an i przyjaciół jest z powodzeniem kontynuowana.

Obraz olejny Jolanty z córkami w kaplicy parafi alnej             

w Kostrzynie

Błogosławiona Jolanta jako klaryska  w klasztorze Panien 

Franciszkanek w Gnieźnie (sztych XIX w.)

Ołtarz z sarkofagiem bł. Jolanty w kościele franciszkanów 

w Gnieźnie
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42. Kurdesz 
za nami!

Fot. K. Markiewicz

42. Kurdesz Kasztelański ofi cjalnie już należy do przeszłości. Tegorocz-

na edycja kostrzyńskiego święta regionalnego z pewnością przyspo-

rzyła mieszkańcom wiele radości, bowiem Kurdesz powrócił po pande-

micznej przerwie, by przy dźwiękach muzyki z przytupem zaznaczyć 

swój powrót na kulturalną scenę Kostrzyna i okolic.

28 maja wszystko zaczęło się tak, jak zacząć się powinno, czyli od sym-

bolicznego przekazania klucza do miasta Rycerzowi Kostro. Tego dnia 

nawet niebo płakało z emocji, spowijając kurdeszowy plac w strugach 

deszczu. W niczym to jednak nie przeszkodziło artystom – punktualnie 

na scenie pojawiła się Średzka Orkiestra Dęta, marszowymi, żywymi 

dźwiękami rozchmurzając niebo. A po Orkiestrze pojawili się kolejni 

wykonawcy: tym razem nasze lokalne gwiazdy. Złota Jesień, Siekieracy, 

Akord, Twister – nikomu z Państwa nie trzeba przedstawiać tych arty-

stów, którzy przy każdym swoim występie udowadniają, że talent i za-

angażowanie wystarczą, by wprawić publiczność w doskonały nastrój. 

A ten się na pewno przydał, bo organizatorzy nie zaplanowali odpo-

czynku dla widzów – po ostatnim zespole działającym przy Miejsko 

Gminnym Ośrodku Kultury na deski wkroczył MIG – czyli 4 czterech 

jeźdźców disco polo, którzy na swoim koncie mają tak wiele znanych 

hitów, że widownia śmiało mogłaby wtórować wokalistom jako chó-

rek. Podobnie zresztą jak w przypadku kolejnych punktów programu, 

czyli występów grup Czerwone Gitary i Happysad. Organizatorzy tego 

wieczoru sprowadzili na kostrzyńską scenę spory kawałek muzycznej 

historii, która starzeje się tak, jak dobre wino: wraz z upływem lat ich 

piosenki wydają się jeszcze lepsze, a swoich fanów znajdują w każdej 

grupie demografi cznej. Sobotnia część tegorocznej edycji Kurdesza 

nie skończyła się jednak razem z zejściem ostatnich artystów ze sceny 

– na tych, którzy czuli jeszcze niedosyt muzycznych wrażeń, czekała 

impreza taneczna do późnych godzin nocnych.

Atrakcje zaplanowane na niedzielę akcent przeniosły na nieco inne 

pola. Popołudniowe godziny upłynęły przede wszystkim na występach 

i animacjach dla dzieci, które kilka dni później obchodziły swoje święto. 

O 14 rozpoczęły się biegowe zmagania w ramach Mini Kurdeszowej  

(Za)Dyszki, a Tulinki i Duo Performance – teatr jednej miny – przyciągnę-

li przed scenę najmłodszych, zapraszając do najróżniejszych zabaw, gier 

i aktywności. Nieco później rozpoczęły się wydarzenia zaplanowane                   

z myślą o starszych uczestnikach imprezy. 1800 to start Kurdeszowej               

(Za)Dyszki, która w tym roku po raz pierwszy zadebiutowała o nowej 

godzinie i na nowej trasie. Kostrzyński bieg, który w tym roku miał                        

X odsłonę, jak zawsze przyciągnął licznych amatorów sportu zarówno              

z terenu naszej gminy, jak i spoza niej. O biegach w ramach tego wyda-

rzenia możecie Państwo przeczytać w osobnej relacji na stronie 33. Po 

zakończeniu zmagań na scenie udekorowano zwycięzców, a w między-

czasie na placu kurdeszowym zaczął pojawiać się tłum fanów ostatnie-

go w tej edycji Kurdesza artysty – Smolastego. Piosenkarz i producent 

pojawił się w branży stosunkowo niedawno, ale zdążył zgromadzić 

ogromną grupę fanów swojej muzyki, której spory procent pojawił się 

tego wieczoru w Kostrzynie. I tym popowo-rapowym akcentem organi-

zatorzy zamknęli 42. edycję Kurdesza Kasztelańskiego.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich osób, które zaangażowały się 

w przygotowanie tegorocznego Kurdesza Kasztelańskiego. Wyrazy 

wdzięczności przekazujemy dla Zenona Roszaka – Rycerza Kostro. 

Dziękujemy również sponsorom, którzy wsparli organizatorów: Pura-

tos Polska sp. z o.o., Madar sp. z o.o., Atrium PBH sp. z o.o., Bank Spół-

dzielczy w Kostrzynie, Hurtownia Motoryzacyjna Moto-Car sp. z o.o., 

Dawex Hubert Grzemski, Salon Piękna, Relaksu i Podologii Barbara 

Echaust, Budren s.c. Renata Tobolska, Hieronim Tobolski, Średzka Spół-

dzielnia Mleczarska „Jana”.
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Festyn

„Razem z Ukrainą” 

Fot. MGOK

4 czerwca 2022 roku od godziny 1500 na placu przy Miejsko-

-Gminnym Ośrodku Kultury w Kostrzynie odbył się festyn „Ra-

zem z Ukrainą”. Polsko-ukraiński program składał się z licznych 

występów i warsztatów, mających na celu integrację naszych 

lokalnych społeczności.

Wydarzenie otworzył koncert zespołu Wyjdzie w Praniu. Mło-

dzi wykonawcy zaprezentowali muzyczne interpretacje takich 

znanych utworów jak: Papierowy księżyc, Byłaś serca biciem, 

Mój przyjacielu. Nie zabrakło również niespodzianki – Wyjdzie 

w Praniu wykonało swój nowy autorski kawałek pt. Mniej wię-

cej. Jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się czegoś więcej na te-

mat zespołu, uwadze polecam wywiad z wokalistką, Mają 

Sobczyńską, który ukazał się na łamach „Kostrzyńskiego ABC” 

w sierpniu 2021 roku.

Następnie na scenie pojawił się dobrze znany kostrzyniakom 

zespół wokalny Akord, który pod czujnym okiem Haliny Bene-

dyk zabłysnął na scenie. Tutaj również nie zabrakło muzycz-

nych wrażeń. Publiczność wysłuchała m.in. Siebie zapytasz, 

Płynie czas, Duszki czy Szary świat. 

Po panelu wokalnym przyszedł czas na program taneczny. Ze-

spół Pieśni i Tańca „Siekieracy” przygotował warsztaty tanecz-

ne, składające się z dwóch części: nauki tańca ukraińskiego, 

którą poprowadziła Marija Olejnikowa oraz tańca polskiego,              

a dokładnie wielkopolskiego, pod kierunkiem Katarzyny No-

wickiej-Rynkiewicz. Taneczne wprowadzenie do kultury ukra-

ińskiej kontynuował występ zespołu „Anna i Alina”. Mieszkanki 

Kostrzyna zaśpiewały utwory w swoim języku ojczystym: Och 

na łące, Hej sokoły oraz słynne Żurawie. 

Głównym punktem festynu był jednak koncert Chóru Chłopię-

cego z Kijowa „Dzwoneczek” oraz Chóru Pałacu Kijowskiego 

„Vognik” pod kierunkiem Rubena Tolmachova. Młodzi ukraiń-

scy chórzyści i chórzystki zaprezentowali nie tylko znane pie-

śni ludowe Ukrainy, Estonii i Bułgarii (ponownie Żurawie oraz 

Hej sokoły), ale również przeboje z repertuaru ABBY np. Mam-

ma Mia, Dancing Queen.

Festyn „Razem z Ukrainą” był świetną okazją do poszerzenia 

swojej wiedzy na temat tradycji i kultury Ukrainy, ale także do 

zawarcia lokalnych, międzynarodowych przyjaźni. Prawdą 

jest, że muzyka łączy ludzi.
Ewelina Bulewicz

Fot. MGOK
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Projekt „DziałaMY! Program rozwoju edukacji obywatelskiej w Wielkopolsce” rozwija sieć Szkolnych Klubów 

Młodego Obywatela (SKMO) w 20 szkołach. Głównym założeniem programu jest wzrost partycypacji obywa-

telskiej i społecznej młodzieży oraz zwiększenie zaangażowania osób młodych w sprawy publiczne. Projekt 

realizowany jest w partnerstwie Stowarzyszeń CREO i Metropolia Poznań w terminie 1 lutego 2021-31 sierp-

nia 2022 roku. Uczniowie i uczennice uczą się być aktywnymi, uważnymi na otoczenie młodymi obywatelami 

i społecznikami. W ramach programu w szkołach realizowany jest cykl warsztatów poświęcony tematyce 

społeczno-obywatelskiej: warsztaty przygotowujące do tworzenia inicjatyw społeczno-obywatelskich,                      

w tym debat oksfordzkich, warsztaty przygotowujące do zorganizowania Szkolnego Budżetu Obywatelskie-

go (SBO), warsztaty na temat starości z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi, takich jak kombinezon 

starości (które pozwalają uczniom wczuć się w rolę osoby starszej) oraz warsztaty na temat niepełnospraw-

ności z praktycznym wykorzystaniem wózka (które dają możliwość doświadczenia niektórych barier, z jakimi 

osoby z niepełnosprawnością stykają się na co dzień).

W ramach projektu młodzież angażuje się również w przeprowadzenie inicjatyw wolontariackich na rzecz 

lokalnej społeczności, mających na celu ukazanie znaczenia „dobra wspólnego”. Efektem projektu „DziałaMY” 

jest organizacja debaty na ważny lokalnie problem ekologiczny oraz edycji Szkolnego Budżetu Obywatel-

skiego. Autorskie pomysły uczniów i uczennic poddawane są głosowaniu, a zwycięski projekt z każdej szkoły 

zostaje sfi nansowany w kwocie 1000 zł. To, który projekt wygra, zależy wyłącznie od uczniów danej szkoły.

Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Iwnie jest jedną ze szkół, która zaangażowała się w projekt w ramach 

Szkolnego Budżetu Obywatelskiego. Działania w tym zakresie są w trakcie realizacji. Nie możemy się docze-

kać aż zobaczymy efekty pomysłów uczniów. DziałajMY wspólnie na rzecz rozwoju edukacji obywatelskiej!

Więcej informacji o projekcie: www.centrumcreo.pl oraz na social mediach Stowarzyszenia CREO: FB: @cen-

trumcreo oraz Instagram: @stowarzyszenie.creo.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, fi nansowanego z Funduszy 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Szkoła Podstawowa w Iwnie

DziałaMY 
Młodzież z Iwna stawia na Szkolny Budżet Obywatelski!
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Rozmowa
na stronie

Ewelina Bulewicz: To może od początku. Kiedy i jak zaczęła 

się Wasza przygoda z podróżowaniem?

Norbert Melnik i Łukasz Kaczmarek: Znamy się od 2018 

roku, a pierwszą wspólną podróż odbyliśmy w 2019 – była 

to objazdówka po Bałkanach. Od razu złapaliśmy wspólny 

rytm, choć Norbertowi trochę zajęło przekonanie się do 

ekstremalnych wrażeń.

EB: Jesteście autorami bloga Jaszczur Podróżnik, na którym 

opisujecie swoje podróże, dzielicie się poradami i zachęca-

cie do zwiedzania świata. Skąd wzięła się nazwa strony                       

i chęć dzielenia się podróżniczym doświadczeniem?

NM i ŁK: Decyzja o przekuciu naszych podróży w bloga za-

padła bardzo szybko, gdy zderzyliśmy się z brakiem wielu 

informacji w sieci. Planowanie wyprawy do Tajlandii wyma-

gało sporej dawki wiedzy, która nigdzie nie była dobrze 

usystematyzowana. Postanowiliśmy ułatwić podróżnikom 

poszukiwania i na bazie własnych doświadczeń przedsta-

wić to w bardziej przystępny sposób. Tak robimy do dzisiaj 

w naszych poradnikach, ale także i relacjach, które naszym 

zdaniem znacznie ułatwiają dostanie się w konkretne miej-

sca na mapie. Zawsze uśmiechamy się gdy ktoś pyta o na-

zwę – to znak, że jest chwytliwa. Podróżując trzeba być jak 

jaszczurka, wcisnąć się pod taki głaz, pod który nikt wcze-

śniej nie wszedł. Wylegiwać się na słońcu, a potem zasuwać 

między zaroślami. 

EB: Byliście już m.in. w Albanii, Chorwacji, Bułgarii, Tajlandii 

i wielu innych. Które z odwiedzonych do tej pory miejsc zro-

biło na Was największe wrażenie? 

NM i ŁK: Odpowiedź to każde! W Albanii przeżyliśmy naj-

bardziej widowiskową i niebezpieczną wyprawę w góry. 

Tajlandia dostarczyła nam całą masę egzotycznych przy-

gód. Rumunia przywitała nas pierwszymi via ferratami. 

Chodzi o to, aby tak wybierać cel, by potem wspominać go 

długie lata.

EB: Co Was inspiruje i motywuje do zwiedzania kolejnych 

krajów? 

NM i ŁK: Naszą inspiracją jest przede wszystkim to, co kraje 

mogą nam zaoferować pod kątem naszego stylu podróżo-

wania. Podczas gdy ludzie szukają, co zobaczyć – my szuka-

my gdzie można poczuć adrenalinę. Gdy podejmujemy de-

cyzję o następnej podróży sprawdzamy najpierw podstawy 

– czy dany kraj posiada ciekawe lub wysokie szczyty, czy 

można wybrać się na rafting, canyoning lub paragliding. 

Następnie sprawdzamy dostępność via ferrat, a później 

przechodzimy do szukania nietypowych lub trudno do-

stępnych miejsc. Istnieją takie kraje, w których można prze-

żyć to wszystko – to nas motywuje do dalszego zwiedzania 

świata.

EB: Jak wygląda Wasze przygotowanie do dalekiej podró-

ży? Jest w Waszym planie miejsce na spontaniczność?

NM i ŁK: Nasze przygotowanie do podróży można podzie-

lić na kilka etapów. Najpierw podstawową czynnością jest 

wspomniany wcześniej research. Gdy wiemy, że w danym 

kraju aż roi się od potencjalnych przygód przechodzimy do 

Z Norbertem Melnikiem i Łukaszem Kaczmarkiem,     

autorami bloga Jaszczur Podróżnik, o pasji do zwie-

dzania świata rozmawiała Ewelina Bulewicz z Miejsko-

-Gminnego Ośrodka Kultury w Kostrzynie.

Tajlandia - Park Narodowy Khao Sok - zatopiona dżungla

Bośnia i Hercegowina - spływ na rzece Tarze, 

jednej z najczystszych w Europie

Chorwacja - przeprawa przez kanion rzeki Cetiny
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wertowania mapy, blogów, fi lmów, książek i wszelkich do-

stępnych materiałów. Zdarza się, że badamy mapę kawałek 

po kawałku poszukując rzadko odwiedzanych miejsc lub 

dzikich lokalizacji, o których nikt wcześniej nie napisał. 

Zdarza się, że zaznaczymy kilkaset potencjalnych punktów. 

Z tego zbioru drogą eliminacji powstaje plan, którego zło-

żenie trwa nawet kilka dni. Oczywiście zostawiamy sobie 

czas na spontaniczność! Plan jest wyznacznikiem tego, co 

na pewno chcemy zobaczyć lub przeżyć, jednak nie da się 

zaplanować wszystkich przygód po drodze i właśnie to jest 

piękne! Po teorii przechodzimy do praktyki czyli pakowa-

nia, formalności lub szczepień. Nasze przygotowanie czę-

sto pomija kwestię noclegu, zazwyczaj wiemy tylko w ja-

kiej okolicy dobrze by było się przespać, jednak nie rezer-

wujemy żadnych hosteli – zdajemy się na to, co będzie 

dostępne danego dnia w okolicy.

EB: Największe podróżnicze marzenie to…

NM i ŁK: Ciężko zdefi niować, ponieważ mamy zarówno 

wspólne cele, jak i osobne marzenia. Na pewno myślami 

jesteśmy w Wietnamie, gdzie przemierzamy kraj skuterem 

– od góry do dołu. Taką wyprawę pokrzyżowała nam pan-

demia. Norbert od dawna marzy o Patagonii, Łukasz o dłu-

giej podróży przez Azję. Oboje pragniemy zdobywać coraz 

wyższe szczyty i trudniejsze via ferraty. Z tego połączenia 

marzeń wychodzą często nasze plany na podróż. Staramy 

się zrealizować małe elementy, które przybliżają nas do 

bardziej wymagających wypraw. 

EB: A Wasze największe podróżnicze rozczarowanie?

NM i ŁK: Zdecydowanie każde duże miasto w każdym od-

wiedzonym państwie (nie licząc Bangkoku). Mamy już 

awersję do tłumów, braku parkingu i przereklamowanych 

miejsc. Defi nitywnie wolimy dzicz!

EB: Czy pandemia w jakiś sposób wpłynęła na Wasze po-

dróżowanie?

NM i ŁK: I tak i nie. Na pewno szkoda nam podróży do 

Wietnamu, ale oboje dobrze wiemy, że to tylko kwestia 

czasu! Mimo wszystko nie spoczęliśmy na laurach i w trak-

cie pandemii udało nam się zobaczyć sporą część Bałka-

nów. Wyprawy do Albanii, Rumunii czy Bułgarii były w peł-

ni udane pomimo wszystkich restrykcji. Obawialiśmy się 

tego, co zastaniemy na miejscu, jednak podróżowanie po 

obcym kraju nie było w żaden sposób utrudnione. Uważa-

my nawet, że pandemia przez chwilę była nam na rękę – 

zmalały ceny i liczba turystów. 

EB: Czy jest coś, co chcielibyście przekazać osobom, dla 

których podróżowanie po świecie wydaje się zbyt skompli-

kowane lub którym do tej pory brakło odwagi, aby zreali-

zować swój wyjazd marzeń?

NM i ŁK: Nieważne czy samemu czy z biurem podróży, bu-

dżetowo czy na bogato, z planem czy spontanicznie. Nie-

ważne czy autem, samolotem, autobusem, łodzią, rowe-

rem czy na piechotę. Nieważne czy z kimś czy samemu, 

daleko czy blisko, na krótko czy na długo. To serio jest nie-

istotne! Pamiętajcie, że nawet najdalsza podróż zaczyna się 

od pierwszego kroku i nigdy nie będzie bardziej odpo-

wiedniej chwili niż tu i teraz (zawsze coś będzie nas hamo-

wać). Ruszajcie w świat, bo życie jest tylko jedno, a wspa-

niałych wspomnień z podróży nikt Wam nie zabierze. „Po-

dróżowanie to jedna z niewielu rzeczy, na którą wydajemy 

pieniądze i stajemy się bogatsi”. Ahoj przygodo!

EB: Z tym przesłaniem zostawiam naszych Czytelników,                

a Wam bardzo dziękuję za rozmowę i życzę kolejnych uda-

nych podróży. 
(Wszystkie fotografi e – Jaszczur Podróżnik.)

Albania - na chwilę przed niebezpieczną 

przeprawą przez dolinę Valbony

Rumunia - najwyższy szczyt Moldoveanu zdobyty w adidasach

Włochy - Via Ferrata Monte Albano w okolicy jeziora Garda
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Wieści 
z biblioteki

Lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży

Filie Biblioteki Publicznej oraz Oddział dla dzieci nieustannie 

prowadza lekcje biblioteczne i organizują ciekawe spotkania   

z książką dla najmłodszych czytelników. Panie bibliotekarki 

dbają o to, aby były to ciekawe i nieszablonowe zajęcia. W Sie-

kierkach Wielkich dzieci odwiedził prawdziwy żółw, daleki 

krewny żółwika Franklina. Innym razem mali czytelnicy pozna-

li twórczość Juliana Tuwima i bawili się w lokomotywę. W Czer-

lejnie podczas słodkiej lekcji uczniowie poznali historię 

pszczółki Gai i zasmakowali miodu. W Gułtowach mali czytel-

nicy łowili ryby, a w Iwnie młodzież odgadywała zagadki i roz-

wiązywała rebusy książkowe. Oddział dla dzieci w Kostrzynie 

tradycyjnie odwiedziły niezliczone grupy przedszkolaków. 

Oprócz lekcji bibliotecznych dzieci zwiedzały także Izbę Muze-

alną. Odbywały się również spotkania w ramach Klubu Małe-

go Czytelnika, podczas których maluchy wykonywały prace 

plastyczne.
Małgorzata Kemnitz 

Wakacyjne spotkania literackie

Zbliżają się wakacje, a wraz z nimi po raz kolejny do kalenda-

rza letnich spotkań można wpisać Literackie Czwartki. Od                

30 czerwca w każdy czwartek w Parku Miejskim przy Stacji 

Książki odbywać się będą spotkania dla najmłodszych, pod-

czas których pracownicy biblioteki będą czytać ciekawe książ-

ki literatury dziecięcej. Ponadto we wszystkich fi liach biblio-

tecznych w Iwnie, Siekierkach, Gułtowach i Czerlejnie mali 

czytelnicy będą mogli uczestniczyć w Literackich Przedpołu-

dniach. O terminach tych spotkań będziemy informować                 

na bieżąco na stronie biblioteki www.biblioteka-kostrzyn.pl                  

i na Facebooku. Serdecznie zapraszamy.
Biblioteka Publiczna

Letnie kino za rogiem

W okresie wakacyjnym zapraszamy naszych najmłodszych wi-

dzów na seanse w każdy wtorek, środę i czwartek. Zapisy tele-

fonicznie pod numerem: 722 022 072. Tytuły fi lmów będą pu-

blikowane z tygodniowym wyprzedzeniem. Ponadto zapra-

szamy do udziału w seansach plenerowych w ramach Malino-

wego Lata 22 lipca w Siekierkach Wielkich, 5 sierpnia w Ko-

strzynie i 12 sierpnia w Siedlcu.
Biblioteka Publiczna

Wystawa fotografi czna

W holu Biblioteki Publicznej od 10 czerwca trwa wystawa foto-

grafi czna autorstwa Rafała Kopańskiego i Franka Lyksteta, 

uczniów klasy 8 Szkoły Podstawowej nr 2 im. Rady Europy                   

w Kostrzynie. Zdjęcia przedstawiają otaczający nas świat – 

przyrodę, piękne pejzaże oraz ciekawe obiekty – widziany 

okiem młodych osób, które stosunkowo niedawno odkryły 

swoją pasję. Niezmiernie cieszy nas fakt, że wśród kostrzyń-

skiej młodzieży drzemią takie talenty.

Szczególne wyrazy uznania należą się Ewie Mańczak, która do-

strzegła u swoich uczniów fotografi czne zdolności. 

Wystawę można oglądać do końca czerwca.
Małgorzata Kemnitz

Fot. Biblioteka Publiczna

Fot. Biblioteka Publiczna

Fot. Biblioteka Publiczna
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Fot. Przedszkole nr 1

Wieści 

z Przedszkola nr 1

Maj w naszym przedszkolu, mimo iż jest jednym z najdłuż-

szych miesięcy, minął bardzo szybko. Działo się u Nas bardzo 

dużo. Zaczęliśmy cyklem zajęć o świętach majowych. Przed-

szkolacy utrwalili informacje o symbolach narodowych po-

przez liczne prace plastyczne, gry i zabawy, a także dowiedzie-

li się, czym jest konstytucja. W maju rozkwitł także nasz przed-

szkolny warzywniak. Nasi podopieczni podlewali, obserwo-

wali i oczywiście również zjadali wyhodowane przez siebie 

warzywa, a także zioła. Dzieci oglądały i podglądały warzyw-

niaki innych grup, ucząc się tym samym, jak rośliny rosną, 

kwitną i dojrzewają.

Liski wzięły udział w przedstawieniu o charakterze edukacyj-

nym – przeciwdziałanie stereotypom i uprzedzeniom wobec 

osób niepełnosprawnych oraz z zakresu aktywizacji społecz-

nej wśród dzieci. Przedszkolaki obejrzały etiudę pt. Spotkanie    

z Arturem – chłopcem na wózku inwalidzkim, który pewnego 

dnia spotyka na swojej drodze Mię – swoją rówieśniczkę! Pro-

jekt fi nansowany był ze środków Narodowego Instytutu Wol-

ności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Żabki poznały zwierzęta w gospodarstwie wiejskim. Stworzyły 

własną makietę farmy. Dzięki temu dowiedziały się, jakie zwie-

rzęta występują w gospodarstwie, jak nazywają się zarówno te 

dorosłe osobniki, jak i ich dzieci, a także pomieszczenia, w ja-

kich mieszkają poszczególne zwierzątka.

Pierwszy raz, po długiej przerwie spowodowanej pandemią,  

w naszym przedszkolu zorganizowano Dzień Mamy i Taty. Dla 

rodziców została przygotowana część artystyczna i upominki.

W ostatnim tygodniu maja grupę Krasnoludków odwiedzili 

absolwenci naszego przedszkola. 7 letni Krzyś przygotował 

dla nas koncert muzyki klasycznej, a jego rówieśniczka Milena 

przeczytała nam bajkę w teatrzyku kamishibai.

W tym miesiącu dzieci poznały również zasady bezpieczeń-

stwa. Wszystkie grupy odwiedziła Paulina Lerch z projektem 

pt. „Misio Ratowik – Bezpieczeństwo, Pierwsza Pomoc”. Przy 

pomocy naszych pluszowych przyjaciół Pani Paulina uczyła 

dzieci zasad pierwszej pomocy. Przedszkolacy bardzo aktyw-

nie uczestniczyli w zajęciach, podczas których nauczyły się jak 

pomóc w przypadku wypadku, a także utrwaliły znajomość 

numerów alarmowych.

Jak widać, maj obfi tował w wiele wydarzeń, podczas których 

nasi milusińscy poprzez zabawę nauczyli się wielu nowych 

umiejętności. Zapraszamy do śledzenia na bieżąco przed-

szkolnych wydarzeń na facebookowej i przedszkolnej stronie 

internetowej.
Przedszkole nr 1

27 maja odbył się drugi w tym roku pobór krwi. Zgłosiło się 47 dawców, 41 oddało krew. Łącznie po-

zyskano 18,450 ml krwi. Dziękujemy wam za przybycie i oddanie cząstki siebie, oczywiście zaprasza-

my na nasze kolejne pobory krwi. Najbliższy już 26 sierpnia.

Fot. Przedszkole nr 1
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OGŁOSZENIA
DROBNE

- Kupię lub wynajmę dom 
w tej okolicy, za gotówkę. 
Mateusz, tel. 726 434 791

- Sprzedam apartament   
w Kołobrzegu. 
Tel. 698 772 588
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Strażackie
wydarzenia

Ryszard Kubiak

Prezes ZOMGZOSP RP w Kostrzynie

Fot. OSP 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 24 maja 

2022 roku zmarła

Ś.P.
Danuta Brońska  

członek naszego zarządu – skarbnik.

Dzieciom i rodzinie zmarłej składamy wyrazy szczere-

go współczucia.

Zarząd i członkowie Polskiego Komitetu Pomocy Spo-

łecznej w Kostrzynie

Interwencje strażaków z gminy Kostrzyn:

3 maja – gaszenie palącej się trawy przy ul. Kórnickiej                 

w Kostrzynie

4 maja – jak co roku strażacy z gminy Kostrzyn celebro-

wali swoje święto, które rozpoczęło się mszą św. odpra-

wioną w kostrzyńskiej farze przez kapelana strażaków 

gminy Kostrzyn ks. kanonika Ireneusza Rachwalskiego. 

Następnie strażacy z młodzieżową drużyną i gośćmi 

przemaszerowali przed remizę OSP Kostrzyn na ciąg dal-

szy uroczystości. W jej trakcie młodzież z Młodzieżowej 

Drużyny Pożarniczej złożyła ślubowanie. Przekazana dla 

OSP Kostrzyn została również sikawka konna odrestauro-

wana przez zakład Józefa Graczyka.

5 maja – zabezpieczenie miejsca kolizji samochodu oso-

bowe go na trasie DK92 w Brzeźnie.

8 maja – zabezpieczenie miejsca kolizji samochodu oso-

bowego z ciężarowym na trasie DK92 w Brzeźnie.

14 maja – do jednostki OSP Gułtowy dotarł długo ocze-

kiwany nowy wóz ratowniczo-gaśniczy.

15 maja – pomoc pogotowiu i zabezpieczenie miejsca 

wypadku drogowego w Klonach.

17 maja – zabezpieczenie miejsca wypadku drogowego 

na trasie DK92 w Siedlc u.

17 maja – zabezpieczenie miejsca wypadku drogowego 

na drodze serwisowej przy trasie S5 (węzeł drogowy 

Iwno); gaszenie tlących się roślin ozdobnych w Parku 

Miejskim.

20 maja – usunięcie gniazda owadów błonkoskrzydłych 

w Gułtowach.

21 maja – usunięcie wiatrołomów w Siedlcu.

23 maja – gaszenie palących się pozostałości roślinnych 

przy ul. Kórnickiej w Kostrzynie.

28 maja – strażacy z OSP Kostrzyn zabezpieczali zawody 

wędkarskie zorganizowane przez PZW koło nr 17 Ko-

strzyn z okazji dnia dziecka.

Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci.  

W. Szymborska

Mikołajowi Stasinskiemu
Radnemu Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn

wyrazy szczerego współczucia oraz głębokiego żalu                    

z powodu śmierci

Babci
składają

Burmistrz Gminy Kostrzyn Szymon Matysek

Zastępca Burmistrza Gminy Kostrzyn Waldemar Biskupski

wraz z Pracownikami Urzędu Miejskiego w Kostrzynie

Fot. OSP 
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Sz.P. Łukaszowi Lecherowi

wyrazy szczerego współczucia oraz głębokiego żalu  

z powodu śmierci

Taty

składa

Zarząd Polskiego Komitetu 

Pomocy Społecznej w Kostrzynie

Mój cień na Ziemi położył się Krzyżem. L. Staff 

Ś.P. 
Marek Lecher, lat 64

19 maja 2022 roku odszedł od nas po długiej choro-

bie – zaopatrzony olejami św. – nasz ukochany mąż, 

ojciec i dziadek.

Do zobaczenia...

Nietrzeźwy kierujący.

2 maja w miejscowości Wróblewo zatrzymany został 52-letni kierujący 

samochodem ciężarowym marki Mercedes. Kierujący pojazdem wcze-

śniej spowodował kolizję z innym pojazdem. Po przybyciu na miejsce 

policjanci poddali mężczyznę badaniu na zawartość alkoholu w wydy-

chanym powietrzu. Kierujący znajdował się w stanie nietrzeźwości,     

wynoszącym ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu.              

Za swój czyn sprawca oczywiście odpowie przed Sądem.

Ponownie nietrzeźwy kierujący.

5 maja w miejscowości Kostrzyn zatrzymany został 34-letni kierujący 

samochodem osobowym marki Audi A6. Powodem kontroli drogowej 

było podejrzenie prowadzenia auta w stanie nietrzeźwości. I tym                    

razem podejrzenie się potwierdziło, ponieważ kierujący znajdował się 

w stanie nietrzeźwości wynoszącym blisko 2,5 promila alkoholu we 

krwi. Kierowca za swój czyn odpowie przed Sądem.

Kolejny nietrzeźwy kierujący.

16 maja w miejscowości Siedlec zatrzymany został 52-letni kierujący 

samochodem ciężarowym marki Man. Powodem kontroli drogowej                 

w tym przypadki było podejrzenie prowadzenia auta w stanie nietrzeź-

wości. I tym razem podejrzenie się potwierdziło, ponieważ kierujący 

znajdował się w stanie nietrzeźwości wynoszącym blisko 3 promile al-

koholu we krwi. Kierowca za swój czyn odpowie przed Sądem.

Czwarty nietrzeźwy kierujący w tym miesiącu!

18 maja w miejscowości Kostrzyn zatrzymany został 53-letni kierujący 

czterokołowym pojazdem mechanicznym. Powodem kontroli drogo-

wej w tym przypadku było podejrzenie kierowania pojazdem pomimo 

niedopuszczenia do ruchu drogowego. Podejrzenie się potwierdziło,                    

a ponadto kierujący znajdował się w stanie nietrzeźwości wynoszącym 

ponad 1,5 promila alkoholu we krwi. Kierowca za swój czyn odpowie 

przed Sądem.

Rekordowy piąty nietrzeźwy kierujący w tym miesiącu!

22 maja w miejscowości Kostrzyn zatrzymany został 52-letni kierujący 

pojazdem osobowym marki Citroen. Powodem kontroli drogowej                        

i w tym przypadku było podejrzenie kierowania w stanie nietrzeźwo-

ści. Podejrzenie się potwierdziło, kierujący znajdował się w stanie nie-

trzeźwości wynoszącym blisko 2 promile alkoholu we krwi. Kierowca 

za swój czyn odpowie przed Sądem.

Prowadzenie pojazdu na                            

wzakazie.

5 maja w miejscowości Kostrzyn 

zatrzymany został 28-letni kieru-

jący samochodem osobowym 

marki Citroen Jumper. Po spraw-

dzeniu w systemach teleinforma-

tycznych Policji okazało się, że 

mężczyzna posiada aktualny za-

kaz do prowadzenia wszelkich 

pojazdów mechanicznych na 

okres 3 lat. Kierowca za swój czyn 

odpowie przed Sądem.

Uszkodzenie mienia.

8 maja w miejscowości Kostrzyn 

zatrzymani zostali 37-letni oraz 

51-letni mieszkańcy gminy, któ-

rzy poprzez wybicie szyb, doko-

nali uszkodzenia okna domu jed-

norodzinnego, powodując straty 

w wysokości 1000 złotych. Męż-

czyźni za swój czyn odpowiedzą 

przed Sądem.

Kradzież artykułów drogeryj-

nych.

11 maja w miejscowości Kostrzyn 

zatrzymana została 55-letnia 

mieszkanka gminy, która dokona-

ła kradzieży artykułów drogeryj-

nych o łącznej wartości 592,54 

złotych. Kobieta za swój czyn od-

powie przed Sądem.
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VIII Turniej Piłkarski Walki Kostrzyn o Puchar Stulecia KKS Lechia
4 czerwca od uroczystego pochodu z kostrzyńskiego Rynku na Stadion Miejski rozpoczął 

się VIII Turniej Piłkarski Stowarzyszenia Walka Kostrzyn o Puchar Stulecia KKS Lechii Ko-

strzyn. Po ofi cjalnym zakończeniu przemarszu i powitaniu uczestników na Stadionie         

14 zespołów przystąpiło do gry na trzech przygotowanych boiskach kostrzyńskiego Sta-

dionu. Rywalizowano w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III, IV-VI i VII-VIII.

Najszybciej zakończyły się zmagania w klasach IV-VI, gdzie tryumfowała Wataha przed 

Gangiem Rodrigeza. Trzecie miejsce przypadło Dzikom. Najlepszym piłkarzem został 

wybrany Jan Tyblewski (Wataha), a najlepszym bramkarzem Filip Czubaszek (Gang Ro-

drigeza). Najlepszym strzelcem z 5 bramkami na koncie został Wiktor Sobkowiak (Gang 

Rodrigeza). Nagrodę Fair Play przyznano Dzikom. 

W klasach I-III najlepszą drużyną zostały Rozszarpujące Wilki, srebrne medale odebrała 

SP Lokomotive Siekierki, a trzecie miejsce zajęła APM. Miejsce czwarte przypadło Mara-

tończykowi Brzeźno, a piąte zajęło Dynamo Iwno. Nagrodę Fair Play zdobył Maratoń-

czyk Brzeźno, a statuetki za indywidualne wyróżnienia powędrowały dla najlepszego 

strzelca Oskara Witaszaka (4 gole, Rozszarpujące Wilki), najlepszego bramkarza Bartka 

Kameli (Lokomotive) oraz najlepszego zawodnika Franka Rybickiego (Lokomotive).

Z kolei w klasach VII-VIII zwycięstwo padła łupem zespołu FC Kapla Jr., drugie miejsce 

zajęły PYRY, a trzecie Waleczni Kostrzyn. Miejsce czwarte przypadło Brazyliszkom, piąte 

Gangowi Komandosa, a miejsce szóste zajęły Koliberki, które otrzymały także nagrodę 

Fair Play. Najlepszym strzelcem został Szymon Goździak (FC Kapla Jr.), który zdobył aż 

15 bramek co jest absolutnym rekordem naszego turnieju! Najlepszym bramkarzem 

wybrano zawodnika FC Kapli Jr. Kacpra Mandoka, a najlepszym piłkarzem został Jeremi 

Stasinski (PYRY).

Dzięki naszym sponsorom każda drużyna, który otrzymała puchar za miejsca mogła 

zostać obdarowana także nagrodami rzeczowymi, a na wszystkich uczestników czekały 

także medale, losowanie nagród, mnóstwo słodkości, owoców oraz standardowo kieł-

basa z grilla. Dziękujemy druhowi Mikołajowi Stasinskiemu za opiekę medyczną pod-

czas turnieju, a Burmistrzowi Szymonowi Matyskowi, Radnym Przemysławowi Kubiako-

wi oraz Arkadiuszowi Bilskiemu za wręczenie nagród dla naszych uczestników. Podzię-

kowania także dla OSP Kostrzyn za zabezpieczenie trasy przemarszu oraz sędziom                      

z Lechii II Kostrzyn oraz Walki Kostrzyn za sprawne przeprowadzenie zawodów!

Wielkie podziękowania za zaangażowanie w pracę i przygotowanie turnieju dla człon-

ków Stowarzyszenia Walka Kostrzyn oraz Lechii Kostrzyn oraz gospodarza obiektu Pana 

Artura Marciniaka. Ogromne podziękowania za wsparcie turnieju dla: Gmina Kostrzyn, 

Motorem, Osiedle Gwiazdowo, MD Projekt, Restauracja Biesiada, Paso, As Instalator                

Sp. z o.o., Marcin i Mariusz Otto, Wagner Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane, TM Pro-

ducts, Betoniarnia Mateusz Nadolny, Chłodnictwo Kostrzyn Hubert Ziętek, Sigma, 

Number 1 Akademia Bramkarska Kostrzyn, Hurt-tel, Aps-Bruk, Radny Szymon Nadolny, 

Gospodarstwo Sadownicze Mieczysław Kapciak, Cukiernia Rubiś, Cukiernia Amaretto 

Krzysztof Pielak, Piekarnia Bogienka, Ewa Łabędzka, Krzysztof Brukwicki, Kaczmarek 

Electric S.A. oddział Kostrzyn, Misiu Balony, RYNEK 16 pizza&restaurant, Supermarket 

Jana, Damian Korcz, KKS 1922 Lechia Kostrzyn, Stowarzyszenie Walka Kostrzyn.

Łukasz Szał
Fot. K. Abakanowicz
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X Kurdeszowa (Za)Dyszka za nami!
W niedzielę 29 maja od biegów dzieci o godzinie 1400 rozpoczęła się X Kurdeszowa              

(Za)Dyszka, a konkretnie – Mini Kurdeszowa (Za)Dyszka, podczas której odbyło się                     

7 biegów dzieci. Uczestnicy rywalizowali w kategoriach wiekowych (osobno dziew-

czynki i chłopcy): 2006-2007 na 1200 metrów, 2008-2009 i 2010-2011 na 800m, 2012-

2013 oraz 2014 i młodsi na 400m. Trójka najlepszych uczestników otrzymała bony do 

sklepu sportowego ufundowane przez kostrzyńską fi rmę Kopex, a dodatkowo najlepsi 

zawodnicy dostali zaproszenia do Kostrzyńskiego Kina Za Rogiem. Dekoracja odbyła się 

na scenie 42. Kurdesza Kasztelańskiego.

Natomiast po raz pierwszy w historii naszego biegu zawodnicy mogli poznać uroki no-

wej kostrzyńskiej trasy wieczorową porą, a dlatego, że bieg X Kurdeszowa (Za)Dyszka 

wystartował punktualnie o godzinie 1800. Blisko 300 biegaczy na trzech dystansach                  

3 kilometry (nordic walking), 5 oraz 10 kilometrów rozgrzała do startu Gosia Hofman                 

z Lokomotive Fitness Club. Następnie głos zabrał Burmistrz Gminy Kostrzyn Szymon 

Matysek, witając wszystkich biegaczy na starcie naszego jubileuszowego biegu. I już                 

o 1800 zawodnicy ruszyli walczyć o najwyższe lokaty, przemierzając ulicy naszego mia-

sta od ulicy Powstańców Wielkopolskich 

przez kostrzyński Rynek, budynki Biblio-

teki Publicznej, Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Kultury, Strażnicę OSP Ko-

strzyn, Park Miejski, nowy tunel kolejo-

wy oraz kostrzyński skatepark, orlik                    

i Szkołę Podstawową nr 2 w Kostrzynie.

Pierwszych zawodników na mecie zoba-

czyliśmy po 16 minutach i kilkunastu 

sekundach, tyle bowiem czasu potrze-

bowali zawodnicy z dystansu pięciu ki-

lometrów, aby dotrzeć na metę. Po nie-

spełna 17 minutach fi niszowali z kolei 

pierwsi zawodnicy z marszu nordic wal-

king, a po 33 minutach przywitaliśmy 

zwycięzcę dystansu na 10 kilometrów. 

Wyniki biegu można sprawdzić na stro-

nie internetowej kurdeszowazadyszka.

pl. Wielkie gratulacje dla wszystkich za-

wodników, którzy ukończyli nasz bieg! 

Podziękowania dla kilkuset kibiców na 

trasie biegu, którzy dzielnie dopingowa-

li wszystkich biegaczy!

Warto dodać, że nad bezpieczeństwem zawodników oraz organizacją biegu czuwało 

ponad 80 osób z Ochotniczych Straż Pożarnych w Brzeźnie, Gułtowach i Kostrzynie, Ko-

misariatu Policji w Kostrzynie, Stowarzyszenia ATV Kostrzyn, Rady Miejskiej Gminy Ko-

strzyn, Młodzieżowej Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn oraz Urzędu Miejskiego w Kostrzy-

nie. Ogromne podziękowania za waszą pracę! Podziękowania także dla Radnych Prze-

mysława Kubiaka, Ryszarda Kubiaka oraz Romana Malczewskiego za obsługę technicz-

ną imprezy, a także dla Zastępcy Burmistrza Waldemara Biskupskiego, Radnych Arka-

diusza Bilskiego i Mikołaja Stasińskiego za wręczanie medali! Dziękujemy także sponso-

rom za pomoc w organizację biegu!

Sponsorzy X Kurdeszowej (Za)Dyszki: Aps-Bruk, Kopex, Salony Optyczne Małgorzata 

Polska-Batorska, Restauracja Biesiada, Posnania, Pracownia Fizjoterapeutyczna – Szy-

mon Walkowiak, Misiu Balony, Piekarnia Bogienka, M-Balans, Boltimor.pl – Studio Rekla-

my i Druku, Supermarket Jana, Mateusz Grajewski (Grupa KDF), Lokomotive fi tness Ko-

strzyn, Kostrzyńskie Kino za Rogiem, Patroni Grand Prix Biegów w Gminie Kostrzyn: 

Nasz Głos Poznański, Radio Poznań, Telewizja STK, Bez Zadyszki – audycja dla biegaczy, 

InfoKostrzyn.pl, PLOT – Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna, Wszystkoobiega-

niu.pl, Kostrzyńskie ABC, Stowarzyszenie Walka Kostrzyn, Stowarzyszenie ATV Kostrzyn 

Team, Młodzieżowa Rada Miejska Gminy Kostrzyn, Gmina Kostrzyn, Sołectwo Wiktoro-

wo, Sołectwo Skałowo, Sołectwo Iwno, Sołectwo Siedleczek, Sołectwo Sanniki, Sołec-

two Czerlejnko, 998 OSP Kostrzyn-Alarmowo, OSP Gułtowy, OSP Brzeźno, APS Bruk, 

Misiu Balony, Panie, daleko jeszcze?
Łukasz Szał

Fot. M. Matuszewski
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Finał Mistrzostw Wielkopolski w Minisiatkówce „dwójek” dziewcząt           
w Kostrzynie
W Mistrzostwach Wielkopolski w tym sezonie rywalizowało aż 141 zespołów w kategorii 

„dwójek” dziewcząt. Klub Sportowy Sokoły Kostrzyn wystawił trzy drużyny, z których 

dwie rywalizację zakończyło w fi nale Mistrzostw Wielkopolski – pierwszy zespół na                   

3. miejscu w Wielkopolsce (w składzie: Maja Salomon, Lena Zastawa i Gabrysia Szymań-

ska) oraz drugi – na 12. miejscu (Maja Kaczmarek Jagna Dutkiewicz i Matylda Gajewska).

Finał Mistrzostw Wielkopolski W Minisiatkówce „dwójek” dziewcząt 

im. Marka Kisiela o Puchar Kinder + Sport Joy of moving odbył się    

w Kostrzynie 28 maja w Sali Sportowej przy ul. Piasta 1 Organizację 

zawodów Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej powierzył Klubowi 

Sportowemu Sokoły Kostrzyn. W turnieju fi nałowym o tytuł Mistrza 

Wielkopolski rywalizowało 15 drużyn w kategorii „dwójek” dziew-

cząt (2 drużyny KS Sokoły Kostrzyn, 2 KS Energetyk Poznań, 2 UKS             

9 Leszno, 2 UKS Kaniasiatka Gostyń, 2 KPS Progress SPS Września                  

i po jednej drużynie: UKS Hetman Sobieski 2, UKS Piątka Turek 1, 

SPS Volley Piła 3, UKS Lider Rokietnica 1 oraz UKS Środa 1).  Rywali-

zacja drużyn odbywała się na sześciu boiskach od godz. 1000 do 

godz. 1530.

Sędzią głównym turnieju był Jan Kołodziejczak, który przedstawił 

zawodniczkom zasady rozgrywek, natomiast ze strony organizato-

ra turniej prowadził dyrektor zawodów Robert Pieńczykowski.

Mecze rozgrywane były w dwóch rundach. W pierwszej rundzie ry-

walizacja odbywała się w trzech grupach w systemie „każdy z każ-

dym”, mecze rozgrywane były do dwóch wygranych setów do 15 plus ew. tie break do 

11 (wszystkie sety z przewagą dwóch punktów). Miejsca zajęte w grupie kwalifi kowały 

do odpowiednich grup, w których odbywały się dalsze rozgrywki w rundzie drugiej,                

w której zawodniczki walczyły w systemie „każdy z każdym” o miejsca w turnieju. Zespół 

KS Sokoły Kostrzyn 1 zajął 3. miejsce, a KS Sokoły Kostrzyn 2 12. miejsce.

Najlepszą zawodniczką fi nałowego turnieju została wybrana Zuzanna Kęsicka z UKS                

9 Leszno oraz Maja Salomon z KS Sokoły Kostrzyn. Mistrzostwo Wielkopolski wywalczył 

pierwszy zespół UKS 9, natomiast Wicemistrzostwo – drugi zespół UKS Hetman Sobie-

ski, obie drużyny zakwalifi kowały się do Mistrzostw Polski, które odbędą się w Gliwicach 

w dniach 1-3 lipca 2022 r. Trzy najlepsze drużyny otrzymały pucha-

ry, medale oraz nagrody rzeczowe; za miejsca 4-6 drużyny – pucha-

ry i medale, natomiast za miejsca 7-15 – medale. Wszystkie zawod-

niczki otrzymały dyplomy, medale i upominki ufundowane przez 

Gminę Kostrzyn, którą reprezentował zastępcza przewodniczącego 

Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn – Przemysław Kubiak. Nagrody z ra-

mienia WZPS wręczał prezes Jacek Broński, z ramienia organizatora 

– Michał Lepczyk, skarbnik KS Sokoły Kostrzyn oraz Renata Lep-

czyk, manager Klubu.

Rywalizacja w ramach Mistrzostw z zawodniczkami o najwyższych 

umiejętnościach w Wielkopolsce była bardzo cennym doświadcze-

niem zarówno dla zawodniczek, jak i trenerów. Sprawnie przepro-

wadzone rozgrywki, pozytywne emocje towarzyszące zmaganiom 

oraz zdobyte doświadczenia pozwalają uznać Finał Mistrzostw 

Wielkopolski  „dwójek” rozgrywany w ramach Mistrzostw Wielko-

polski w Minisiatkówce Dziewcząt Kinder Plus Sport za bardzo udany. Dzięki wybitnej 

pracy dziewcząt, trenera Roberta Pieńczykowskiego oraz zaangażowaniu rodziców                     

i wolontariuszy Klubu, po pięciu latach reprezentacja Kostrzyna stanęła ponownie na 

podium. Organizatorzy gratulują zawodniczkom, trenerom i rodzicom osiągniętych wy-

ników oraz składają serdeczne podziękowania za pomoc przy organizacji turnieju: pra-

cownikom i uczniom Szkoły Podstawowej nr 1 w Kostrzynie, Rodzicom, Pizzerii Panama, 

Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej Przemysławowi Kubiakowi za wykonane zdję-

cia oraz Urzędowi Miejskiemu w Kostrzynie za ufundowanie obiadów, upominków                      

i medali dla uczestniczek.
KS Sokoły Kostrzyn

Fot. KS Sokoły Kostrzyn

Fot. KS Sokoły Kostrzyn
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X Mistrzostwa Szachowe o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej
W sobotę 14 maja w Szkole Podstawowej nr 1 w Kostrzynie odbyły się X Mistrzostwa 

Szachowe o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn. Organizatorem 

turnieju była Gmina Kostrzyn wraz z Uczniowskim Klubem Sportowym „Goniec” Ko-

strzyn. Wśród gości honorowych znaleźli się: Członek Zarządu Powiatu Poznańskiego 

Piotr Zalewski, Burmistrz Szymon Matysek, Zastępca Burmistrza Waldemar Biskupski, 

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn Grzegorz Banaszak, Wiceprzewodniczą-

cy Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn Przemysław Kubiak, Zastępca Kierownika Wydziału 

Oświaty, Promocji i Sportu Łukasz Szał oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ko-

strzynie Adam Grzelak.

Do rywalizacji przystąpiło 70 zawodników podzielonych na trzy ka-

tegorie: do lat 10, do lat 16 i open. Turniej rozegrany został syste-

mem szwajcarskim siedmiorundowym  z tempem gry 15 minut na 

partię dla zawodnika. Najlepsi zawodnicy otrzymali puchary, me-

dale, dyplomy i nagrody rzeczowe, a pozostali – nagrody pociesze-

nia. Tegoroczny turniej zbiegł się z jubileuszem XXV-lecia istnienia 

UKS Goniec. Z tej okazji Klub otrzymał list gratulacyjny od  zaprzy-

jaźnionej Szkoły w Marzeninie oraz Uczniowskiego Klubu Sporto-

wego „Victoria” Gułtowy, a także od władz samorządowych wraz                   

z talonem na 5000 zł, do wykorzystania na działalność sekcji. Wszy-

scy zawodnicy zostali poczęstowani pączkami, a po trzeciej rundzie 

turnieju na zawodników, opiekunów, gości i kibiców czekała nie-

spodzianka w postaci wspaniałego tortu okolicznościowego. 

Wyniki mistrzostw przedstawiają się następująco:

- grupa do lat 10 (20 zawodników): I m. Mikołaj Majdecki (M-GOK 

„Gambit” Ślesin), II m. Antoni Rojek (UKS „Goniec” Kostrzyn), III m. 

Jakub Szczepaniak (LKS „Piast” Śrem), najlepszą zawodniczką (VIII miejsce) została Maja 

Płóciennik (UKS „Goniec” Kostrzyn),

- grupa do lat 16 (26 zawodników): I m. Tymoteusz Łachacz (M-GOK „Gambit” Ślesin),                

II m. Mikołaj Świderski (Rogoźno), III m. Igor Wardęski (UKS „Wrzesińska Akademia Sza-

chowa”), najlepszą zawodniczką została Wiktoria Albrecht (LUKS „Iskra” Marzenin), która 

zajęła XI miejsce, najlepszym zawodnikiem z Kostrzyna został Jakub Pieczeniak (UKS 

„Goniec” Kostrzyn), który zajął VIII miejsce,

- grupa open (24 zawodników): I m. Marcin Woźniak (KS „Szachownica” Rzeszów), II m. 

Sławomir Stachowiak (ASSZ Lipno Stęszew), III m. Dominik Melerowicz (M-GOK „Gam-

bit” Ślesin), najlepszą zawodniczką została Magdalena Plucinska-Stachowiak (KKS 1922 

„Lechia” Kostrzyn), która zajęła VI miejsce, Najlepszym zawodnikiem z Kostrzyna został 

Sebastian Prządak (KKS 1922 „Lechia” Kostrzyn), który zajął V miejsce.

Podziękowania składam wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację zawodów, 

zarówno dorosłym jak i dzieciom. Nie zawiedli również sponsorzy: Piekarnia „Bogienka”, 

Cukiernia „Ammaretto” Krzysztof Pielak, Schindler Polska sp. z o.o, Bank Spółdzielczy                 

w Kostrzynie, Sklep szachowy Caissa, Pizzeria Giovanni, Radny Gminy Kostrzyn – Artur 

Wojciechowski.
Piotr Smoliński

IV Szachowa Wielkopolska Liga Juniorów (grupa A)
W dniach 7-8 maja oraz 28 maja w Lesznie odbyła się IV Szachowa 

Wielkopolska Liga Juniorów (grupa A). Zespół UKS „Goniec” Ko-

strzyn (Filip Łąkowski, Jakub Pieczeniak, Antoni Rojek, Szymon Ja-

skuła, Aleksander Adamski, Jagna Smolińska i Maja Płóciennik) zajął 

VIII miejsce wśród 15 startujących zespołów. W klasyfi kacji indywi-

dualnej poszczególnych szachownic Jagna Smolińska wywalczyła 

złoty medal na „desce” juniorki starszej.

Wyniki poszczególnych pojedynków przedstawiają się następują-

co:UKS „Goniec” Kostrzyn – UKS ZSO Włoszakowice II 3,5-2,5, UKS 

„Goniec” Kostrzyn – MMKS Wieniawa Leszno II 4-2, UKS „Goniec” 

Kostrzyn – LECH-WSUS Poznań II 1-5, UKS „Goniec” Kostrzyn – LECH-

-WSUS Poznań III 4,5-1,5, UKS „Goniec” Kostrzyn – KS KORONA ZA-

KRZEWO II 1-5, UKS „Goniec” Kostrzyn – MUKS Wieża Kórnicka Kór-

nik 2-4, UKS „Goniec” Kostrzyn – AZS Politechnika Poznańska 2-4, 

UKS „Goniec” Kostrzyn – KS KORONA ZAKRZEWO III 5-1.
Piotr Smoliński

Fot. P. Smoliński

Fot. Ł. Szał
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Gminna Olimpiada Sportowa Przedszkolaka
7 czerwca na obiekcie Moje Boisko – Orlik 2012 w Kostrzynie odbyła się Gminna Olimpia-

da Sportowa Przedszkolaka, której organizatorami było Przedszkole Nr 1 w Kostrzynie 

oraz Urząd Miejski. Rywalizowało 11 reprezentacji przedszkoli i oddziałów przedszkol-

nych. Uroczyste otwarcie rozpoczął Burmistrz Szymon Matysek zapalając znicz olimpijski, 

a zgromadzeni uczestnicy odśpiewali Hymn Olimpiady Przedszkolaka – piosenkę zespołu 

Fasolki Ruch, ruch, ruch. Następnie rozpoczęto rywalizację w siedmiu konkurencjach: sla-

lom z piłką koszykową, skoki dodawane, bieg wahadłowy z piłką, rzuty woreczkiem do 

celu, tor przeszkód, konkurs wiedzy oraz konkurencja dla wychowawcy.

Najlepiej spisali się reprezentanci Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Iw-

nie, zajmując pierwsze miejsce, drugie miejsce zajęło Przedszkole Akademia Pomysłów, 

a trzecie Przedszkole Słoneczko w Siekierkach. Na wszystkich uczestników oprócz me-

dali oraz pucharu czekały nagrody rzeczowe.

Podziękowania dla Jacka Paska – sędziego głównego zawodów oraz uczniów klasy 8A 

ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kostrzynie za pomoc w organizacji zawodów.
Łukasz Szał

Fot. A. Bilska
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Fot.  A. Flis

ADOPTUJ PRZYJACIELA!

Dzisiaj przedstawiamy Państwu 

Normana. Norman to cudowny ol-

brzym, który nie zauważył, że jest 

już dużym psem. Ma około 3 lat                  

i masę energii. To wspaniały towa-

rzysz wędrówek, przyjaciel rodziny 

i stróż, ulubieniec schroniskowych 

opiekunów i wolontariuszy. Nor-

man potrzebuje kontaktu z czło-

wiekiem, reaguje na imię i przy-

chodzi na zawołanie, uwielbia 

wspólne zabawy szarpakiem i po-

trafi  aportować. Norman będzie 

mógł pilnować domu, ale równo-

cześnie jest wielkim pieszczo-

chem, który po spacerze i zabawie 

będzie spędzał czas w domu z ro-

dziną. Z racji młodego wieku jest 

żywiołowy i troszkę „nieokrzesany” 

– witając się skacze na ludzi, cza-

sem biegnąc z zabawką nie zauwa-

ży stojącego człowieka, dlatego 

szukamy dla Normana domu do-

świadczonego w opiece nad du-

żym psem, z dorosłymi opiekuna-

mi lub nastoletnimi dziećmi. Oso-

by zainteresowane adopcją prosi-

my o kontakt pod nr tel. 783552272 

w celu ustalenia terminu spotka-

nia. Zapraszamy również do od-

wiedzenia strony internetowej 

schroniska: schronisko-skalowo.pl 

oraz naszego profi lu na Instagra-

mie: przystanekskalowo.
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