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Słowem
wstępu
Łacińskie przysłowie mówi, że homo homini lupus est – człowiek człowiekowi wilkiem. Przekonaliśmy się na szczęście, że
choć w przypadku niektórych jest to prawda, większość ludzi
wprost przeciwnie, „wilki” potępia, a dla ich ofiar ma w głębi
serca nieograniczone pokłady serdeczności, współczucia,
życzliwości i bezinteresownej pomocy. Nie ma słów, które mogłyby opisać wyczerpująco dramat ukraiński ostatnich tygodni. Ale brakuje ich także do opisu pomocy, która w odpowiedzi na ten dramat się pojawiła. Liczba zbiórek, zrzutek, wolontariuszy, punktów pomocy, zwykłych ludzi, którzy ze zwykłego odruchu serca zaangażowali się w pomoc Ukraińcom –
zdumiewa i wzrusza. Oby reakcja ta utrzymała się tak długo,
jak będzie potrzebna, odpowiadając na zaufanie, jakim nas
obdarzono.
Aktualne informacje dotyczące pomocy Ukrainie znajdą
Państwo w wielu źródłach lokalnych i ogólnopolskich, także
na stronie internetowej www.kostrzyn.wlkp.pl, w zakładce
Solidarni z Ukrainą.
Zmieniając temat, chciałabym też przypomnieć inną sytuację,
która miała miejsce w niedalekiej przeszłości i która wpłynęła
na nasze poczucie bezpieczeństwa. W drugiej połowie lutego
numer ratunkowy – 112 – uległ awarii, w związku z czym
utrudnione było uzyskanie pilnej pomocy staży pożarnej, ratownictwa medycznego, policji. Dlatego też warto przypomnieć, że numer ten nie jest jedynym źródłem kontaktu ze
służbami i warto mieć zapisane pod ręką – w telefonie, notesie
z adresami, w portfelu – bezpośredni numer kontaktowy lokalnej infolinii, gdzie także można uzyskać szybką pomoc. Zamieszczamy je poniżej i zachęcamy do zapisania – w awaryjnej sytuacji często ciężko o logiczne myślenie, a natychmiastowa reakcja ratuje zdrowie i życie.
Komisariat Policji w Kostrzynie: 47 77 132 10, 600 016 086
(radiowóz).
Ochotnicza Straż Pożarna: 998.
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu:
61 864 88 12.

Fot. C. Szczepanik

Natalia Majchrzak
Redaktor naczelna
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Kostrzyńskie
aktualności
Uchodźcy ukraińscy pod opieką kostrzyńskich rodzin
W spontanicznym odruchu mieszkańcy gminy Kostrzyn pospieszyli na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Miejsce miały – i wciąż mają – zbiórki odzieży, żywności, środków higienicznych i innych. Kostrzyniacy przyjmują także pod swój dach rodziny z Ukrainy, uciekające przed wojną. Pomoc okazywana jest zarówno tym, którzy przyjechali już do Polski, jak i tym pozostającym w Ukrainie.
Fot. K. Matysek

Błagalne suplikacje w naszych świątyniach
Z powodu zbrodniczej napaści na Ukrainę i zagrożenia dla Europy w kościołach trwają
modlitwy o pokój, kończące się zwykle śpiewem pieśni „Święty Boże, Święty Mocny…
od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas Panie”. Szczególnie przejmująco brzmiał
ten śpiew w Popielec – 2 marca br., w kościele farnym.
Fot. K. Matysek

95. rocznica hymnu narodowego Rzeczypospolitej
26 lutego br. minęła 95. rocznica uznania za oficjalny obowiązujący do dziś tekst Mazurka Dąbrowskiego, czyli naszego hymnu narodowego w 1927 roku. Z tej okazji Skarbnica
Narodowa wybiła pamiątkowy medal, który można obejrzeć w kostrzyńskiej Izbie Muzealnej wraz z innymi pamiątkami patriotycznymi.

Fot. K. Matysek

Fot. K. Matysek

Kostrzyn i Czerlejnko na mapie atrakcji muzealnych powiatu
W związku z włączeniem Gminy Kostrzyn do systemu Poznańskiej Organizacji Turystycznej, do Izby Muzealnej Ziemi Kostrzyńskiej przybyła ze starostwa ekipa telewizyjna, dokumentująca eksponaty historyczne, które po kilku dniach były zaprezentowane
w programie TV Poznań oraz w internecie, wraz z rozmową z kustoszem zbiorów Kazimierzem Matyskiem, założycielem tej placówki w 1976 roku, początkowo w M-G Ośrodku Kultury, a obecnie funkcjonującej w gmachu Biblioteki Publicznej w Kostrzynie. Podobną wizytę złożyła ekipa telewizyjna ze starostwa przy miejscowej świetlicy wiejskiej,
gdzie mieści się Izba Muzealna Historii Rolnictwa Ziemi Kostrzyńskiej, której twórcą
i opiekunem jest sołtys wsi Czerlejnko Waldemar Kukuła, pasjonujący się kolekcjonowaniem dawnych przedmiotów i narzędzi rolniczych.

Pomoc doraźna
Jak Twój piesek czy kotek straci życie wskutek wypadku drogowego czy z innej przyczyny, to celem usunięcia ofiary dzwoń do Zakładu Komunalnego pod nr 61 8178 70.
Kazimierz Matysek

Dzień Kobiet z MGOK-iem
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury także w tym roku, jak już od wielu lat, przygotował dla
kostrzyńskich Pań wydarzenie dedykowane kobietom w dniu ich święta. 5 marca od
godziny 1800 wszystkie przybyłe tego dnia do „Kostrzynianki” Panie miały okazję wysłuchać programu estradowego w wykonaniu Czesława Jakubca – śpiewaka operowego
i komika w jednym. Repertuar, łączący w sobie w idealnych proporcjach koncert i skecz
kabaretowy, rozbawił i wzruszył publiczność, która podziękowała artyście gromkimi
brawami.
Fot. MGOK
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Wiadomości
gminne

Budowa kanalizacyjna w Siekierkach
Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w Siekierkach. Jest to bez wątpienia największa
inwestycja kanalizacyjna w historii naszej
gminy. Zostanie wykonanych ponad
4,5 kilometra sieci kanalizacyjnej i przyłącza do blisko 300 nieruchomości. Umożliwi to podłączenie jeszcze ponad 250 kolejnych nieruchomości.
Zakres zadania obejmuje ulice: Sosnowa,
Grabowa, Wierzbowa, Brzozowa, Klonowa, Akacjowa, Kasztanowa, Świerkowa,
Dębowa, Lipowa i Bukowa. Na wszystkich
ulicach, po budowie kanalizacji, nastąpi
wykonanie nakładki asfaltowej.
Łączna wartość budowy kanalizacji i odtworzeni asfaltowych wyniesie ponad
7 milionów złotych! Gmina Kostrzyn na to
zadanie otrzymała środki w wysokości
4 milionów złotych z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych.

Fot. Ł. Szał

UM Kostrzyn
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Remont kładki pieszo-rowerowej
W związku z remontem kładki pieszo-rowerowej nad drogą
krajową nr 92 w km 207,821 w miejscowości Siedlec, informujemy, że w dniach od 23 lutego 2022 roku do dnia 31 lipca
2022 roku prowadzone będą prace remontowe przy częściowym ograniczeniu ruchu pojazdów na drodze. Na czas remontu kładka zostanie wyłączona z użytkowania, a ruch pieszy
zostanie poprowadzony w poziomie terenu, przejściami dla
pieszych w pobliżu odcinka roboczego. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
UM Kostrzyn

Gnieźnieńska w Iwnie z chodnikiem do
cmentarza!
Trwają prace związane z ostatnim etapem modernizacji ulicy
Gnieźnieńskiej w Iwnie. Powstaje wyczekiwany od dziesięcioleci chodnik do cmentarza!
Będzie także nowa zatoka autobusowa i przejście dla pieszych
w formie azylu bezpieczeństwa. Cała remontowana droga
zyska nową nawierzchnię asfaltową aż do drogi serwisowej.
Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Dróg
Samorządowych w maksymalnej wysokości 50%. Wartość zadania to 1 157 000 złotych.

Fot. M. Matuszewski

UM Kostrzyn

Kolejna ścieżka pieszo-rowerowa na ukończeniu!
Kostrzyn zyskał kolejną ścieżkę pieszo-rowerową, która łączy
ulicę Estkowskiego z ulicą Stawną. Stanowi ona także kontynuację wcześniej zrealizowanej ścieżki od ulicy Wrzesińskiej
do ulicy Estkowskiego. Do oddania inwestycji pozostał już tylko montaż oświetlenia.
To kolejny etap prac mających na celu rewitalizację terenów
przy cieku Strumień i tworzeniu tam miejsca wypoczynku i rekreacji. Wartość zadania to 484 tysiące złotych.
Zadanie „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Kostrzynie łączącego dwie drogi powiatowe jako wsparcie transportu miejskiego oraz dojazdu do węzłów przesiadkowych PKP i KKP”
otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Kwota dofinansowania to 370 tysięcy złotych.

Fot. Ł. Szał

UM Kostrzyn

815 tysięcy złotych na przebudowę ulicy
Słowackiego!
Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki zatwierdził listy
zadań powiatowych i gminnych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru
wniosków na 2022 rok.
Na liście znalazł się wniosek złożony przez gminę Kostrzyn:
„Przebudowa ulicy Słowackiego w Kostrzynie”.
Wartość kosztorysowa zadania to 1 631 701 złotych, a Gmina
Kostrzyn otrzymała maksymalne dofinansowanie wynoszące
50% realizacji zadania, czyli aż 815 850 złotych!
Inwestycja obejmuje modernizację drogi gminnej Kostrzyn-Glinka Duchowna, ulicy Słowackiego na odcinku od ulicy
Mickiewicza do zrealizowanego w 2019 odcinka tej drogi. Powstanie nowa nawierzchnia oraz zostaną wybudowane i zmodernizowane chodniki.
Podziękowania dla Poseł Jadwigi Emilewicz i Posła Bartłomieja
Wróblewskiego za wsparcie i poparcie dla konieczności realizacji tej inwestycji.
UM Kostrzyn
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Fot. Ł. Szał

Graf. UM Kostrzyn
Fot. UM Kostrzyn

Zrewitalizowano zbiornik w Trzeku
Zbiornik wodny w Trzeku doczekał się rewitalizacji. Dzięki
środkom z Funduszu Sołeckiego oraz budżetu gminy odnawiamy kolejne miejsce dla rekreacji w naszej gminie. Wiosną
czekają nas nasadzenia drzew oraz kwiatów.
UM Kostrzyn

Bezpieczne skrzyżowanie w Siekierkach

Fot. UM Kostrzyn

Fot. Ł. Szał

Na liście zadań powiatowych i gminnych do dofinansowania
ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach
naboru wniosków na 2022 rok znalazł się również zatwierdzony wniosek Powiatu Poznańskiego na zadanie: „Rozbudowa
dróg powiatowych nr 2429P i 2439P w miejscowości Siekierki
Wielkie, gmina Kostrzyn”.
Wartość projektu to 4 460 224 złotych, z czego dofinansowanie ma wynieść 2 230 112 złotych! Gmina Kostrzyn zadeklarowała udział finansowy w realizacji tego zadania do 2 000 000
złotych.
Inicjatorem zadania związanego z poprawą komunikacji i bezpieczeństwa w ulicy Tuleckiej jest były Sołtys Sołectwa Siekierki Adam Szyszka. Z jego inicjatywy zorganizowane zostało
spotkanie w Starostwie Powiatowym, w którym uczestniczyli
Starosta Jan Grabkowski, Wicestarosta Tomasz Łubliński i Piotr
Zalewski, Członek Zarządu Powiatu Poznańskiego.
Samorząd Gminy Kostrzyn bardzo zabiegał o realizację tego
zadania i efektem tych spotkań była przychylność powiatu poznańskiego dla tej inicjatywy. Ustalono wówczas harmonogram działań, który jest konsekwentnie realizowany. Kolejne
działania kontynuowane były przy ogromnym zaangażowaniu obecnego Sołtysa Włodzimierza Musielaka.
Na potrzeby tego zadania gmina zakupiła w 2018 roku nieruchomość w obrębie tego skrzyżowania oraz zabezpieczyła
środki w wysokości 40 000 złotych jako udział gminy w opracowaniu dokumentacji projektowej.
Zgoda na Realizację Inwestycji Drogowej na rzecz Powiatu Poznańskiego wydana została w 2020 roku. Projekt zakłada przebudowę skrzyżowania, zmianę organizacji ruchu, budowę
chodników w ulicy Kórnickiej i Tuleckiej (do ulicy Jagodowej)
oraz przebudowę infrastruktury podziemnej.
Podziękowania dla Starosty Jana Grabkowskiego i Zarządu Powiatu Poznańskiego za decyzję o złożonym wniosku do Funduszu Rozwoju Dróg oraz dla radnych powiatowych Kazimierza Dworczaka i Mariana Markiewicza za zaangażowanie. Podziękowania także dla Poseł Jadwigi Emilewicz i Posła Bartłomieja Wróblewskiego za wsparcie i poparcie dla konieczności
realizacji tej inwestycji.
UM Kostrzyn

Remont ulic Miklaszewskiego i Słonecznej!

Fot. Ł. Szał

Kolejne ulice w centralnej części naszego miasta doczekają się
nowej nawierzchni. W zakresie prac, wykonywanych przez wyłonione w postępowaniu przetargowym przedsiębiorstwo
Perfecta z siedzibą w Komornikach, zostało zawarte wykonanie nawierzchni pieszo-jezdnej oraz zjazdów z betonowej
kostki brukowej wraz z podbudową oraz wykonanie ścieku
z kostki betonowej odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych wraz z włączeniem do
istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez wpusty i przykanaliki. Firma po pracach rozbiórkowych przystąpiła już do głównych praz związanych z wykonaniem nawierzchni. Całkowita
wartość zadania to 815 120,54 złotych.
UM Kostrzyn
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Podopieczni żłobka w bezpiecznych wózkach
spacerowych
W czwartek 10 lutego na ulicach naszego miasta można było
zobaczyć podopiecznych ze Żłobka Samorządowego w Kostrzynie poruszających się w nowoczesnych i bezpiecznych
wózkach spacerowych.
UM Kostrzyn

Bezpieczniej na Skateparku
w Siekierkach Wielkich
Dzielnicowi terenu pozamiejskiego asp. szt.
Tomasz Kasprzak oraz mł. asp Izabela Adamczak Humeniuk po uzyskaniu informacji od
mieszkańców objęli szczególnym nadzorem
skatepark w Siekierkach Wielkich – pod kątem dewastacji, zaśmiecania, spożywania
alkoholu – oraz przystanki PKS przy
ul. Gnieźnieńskiej w Iwnie – pod kątem dewastacji, zaśmiecania, spożywania alkoholu.
UM Kostrzyn

Fot. M. Formanek

Z obrad
Rady

XLVI sesja Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn odbyła się
17 lutego 2022 roku, radni podjęli uchwały w sprawie:

- zmian w budżecie gminy Kostrzyn na 2022 rok – m.in. zwiększono dochody budżetu o kwotę
65 635,00 zł do kwoty 91 487 766,00 zł, dochody bieżące zwiększono o kwotę 65 635,00 zł
do kwoty 86 851 096,16 zł, zwiększono wydatki budżetu o kwotę 65 635,00 zł do kwoty
114 803 741,55 zł, wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 399 805,00 zł do kwoty 85 577 690,11 zł,
wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 465 440,00 zł – wydatki po zmianie 29 226 051,44 zł;
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kostrzyn na lata 2022-2041, w związku
ze zmianą budżetu dokonano zmian w WPF;
- zmiany uchwały nr V/52/2019 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 7 lutego 2019 roku
w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kostrzyn na
dofinansowanie likwidacji źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi, zmienionej uchwałą nr XVIII/164/2020 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 13 stycznia
2020 roku – uchwałą zostały wprowadzone zmiany, które przedłużają możliwość udzielania
dofinansowania do dnia 31 grudnia 2023 roku;
- wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu – na miejsce
do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników wyznaczony został
teren targowiska miejskiego położonego przy ul. Piasta w Kostrzynie, uchwalono również regulamin;
- zmiany Uchwały Nr XLIV/399/2021 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 30 grudnia 2021
roku w sprawie utworzenia Zespołu Samorządowych Żłobków w Kostrzynie i nadania mu statutu – zgodnie z wytycznymi Wydziału Nadzoru Prawnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu dokonano zmian w załączniku do uchwały;
- przystąpienia Gminy Kostrzyn do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej (PLOT), postanowiono, że Gmina Kostrzyn przystępuje do Stowarzyszenia oraz reprezentowanie Gminy
w Stowarzyszeniu powierzono Burmistrzowi Gminy Kostrzyn. Członkostwo w PLOT umożliwia
nawiązanie kontaktów z innymi samorządami oraz branżą turystyczną, a także realizacji celów
promocyjnych poszczególnych gmin i aglomeracji.
Więcej na www.kostrzyn.wlkp.pl (zakładka BIP).
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Z teki regionalisty
Kazimierz Matysek
o historii
KOSTRZYN W HOŁDZIE GENERAŁOWI
PRĄDZYŃSKIEMU
Gdy na początku 1960 roku powstało
w Kostrzynie Osiedle Grunwaldzkie, jedna
z ważniejszych jego ulic otrzymała nazwę
ul. Prądzyńskiego. W 1970 roku w trakcie
obchodów 140. rocznicy powstania listopadowego Średzkie Towarzystwo Kulturalne, Powiatowa Rada Narodowa w Środzie i Miejski Ośrodek Kultury w Kostrzynie zorganizowały
26 września Sesję Popularno-Naukową poświęconą gen. Ignacemu Prądzyńskiemu. Podczas sesji referaty wygłosili dr Ludwik Gomolec, mgr Marian Pawliczak i mgr Kazimierz Matysek. Sesja zakończyła się wyjazdem z Kostrzyna do Sannik,
gdzie odsłonięto na dworku, w którym urodził się gen. I. Prądzyński, pamiątkową tablicę z marmuru.
W 1977 roku kostrzyńskim regionalistom udało się nawiązać
kontakt ze statkiem Polskiej Żeglugi Morskiej m/s „Generał
Prądzyński”, pływającym z polską banderą po morzach świata.
Na zaproszenie kapitana żeglugi wielkiej Wiktora Czappa
gościła na tym statku w porcie w Gdyni delegacja Kostrzyna
z naczelnikiem Konradem Nowakowskim, dyrektorem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Kazimierzem Matyskiem
i harcmistrzem Stefanem Marciniakiem.
Latem 1978 roku kostrzyńscy harcerze w ramach przygotowań do nadania hufcowi imienia Generała Prądzyńskiego
wzięli udział w obozie na terenie Puszczy Augustowskiej.
W 1979 roku w obchodach święta regionalnego
Kurdesza Kasztelańskiego uczestniczył jako
gość honorowy kapitan Wiktor Czapp. W dniu
zwycięstwa 9 maja 1979 roku w Parku Harcerza
Naczelnik Miasta i Gminy K. Nowakowski nadał
uroczyście hufcowi kostrzyńskiemu imię Generała Prądzyńskiego, wręczając komendantowi
hufca S. Marciniakowi medal pamiątkowy z portretem generała. Zapewnił też wsparcie w staraniach o ufundowanie sztandaru. W 150. rocznicę
powstania listopadowego MGOK i Kostrzyńskie
Towarzystwo Regionalne urządziły w dniach
4-27 grudnia 1980 roku wystawę historyczną
pt. „Ignacy Prądzyński – generał powstania listopadowego”, która cieszyła się powodzeniem,
zwłaszcza wśród młodzieży szkolnej. Ozdobą
wystawy był obraz olejny namalowany przez Stanisława Pajączkowskiego „Gen. Prądzyński pod
Iganiami”. Dla upamiętnienia patriotycznej działalności Polaków w 1988 roku odsłonięto w podworskim parku w Targowej Górce koło Nekli pamiątkowy obelisk z tekstem „Tutaj Ojczyźnie służyli, gdy o jej losach radzili w latach 1817-1820 gen. Antoni
Amilkar Kosiński, gen. Ignacy Prądzyński, Walerian Łukasiński”.
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Ignacy Prądzyński (1792-1850) – generał,
patriota, uczestnik wojen napoleońskich
i powstania listopadowego, wybitny strateg wojskowy, a także inżynier i budowniczy Kanału Augustowskiego jest jedną
z ważniejszych postaci związanych z historią Ziemi Kostrzyńskiej. Dzięki wieloletniemu współdziałaniu z różnymi środowiskami naszego miasta i okolic jesteśmy przekonani, że pamięć o słynnym synu ziemi
kostrzyńskiej, jakim był Ignacy Prądzyński,
trwać będzie w kolejnych pokoleniach naszych rodaków.
11 listopada 2021 roku podczas uroczystej
sesji Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn pod
przewodnictwem Grzegorza Banaszaka,
z udziałem burmistrza Szymona Matyska
i radnych podjęto uchwałę mówiącą, że
rok 2022 będzie w naszej gminie obchodzony jako Rok Generała Ignacego Prądzyńskiego, dla uczczenia 230. rocznicy
urodzin tego Wielkiego Polaka.
Obraz olejny „Gen. Prądzyński pod Iganiami”

W 140. rocznicę śmierci generała, w 1990 roku, w ramach Biblioteki
Regionalnej „Z przeszłości Kostrzyna i okolic” Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury i Kostrzyńskie Towarzystwo Regionalne wydały 8-stronnicową
broszurę autorstwa Kazimierza Matyska pod
tytułem: Ignacy Prądzyński – generał wojsk polskich. Na zewnętrznej okładce znalazł się owalny portret pochodzący z wydrukowanej
w 1865 roku w Poznaniu publikacji Prądzyńskiego pt. Czterej ostatni wodzowie polscy przed
sądem historii z podpisem: Ignacy Prądzyński
Generał Kwatermistrz Wojsk Polskich. Wewnątrz broszury znalazły się dwa artykuły: Rodowód Grzymalitów Prądzyńskich oraz Kalendarium życia i działalności Ignacego Prądzyńskiego. Na czterech środkowych stronach
umieszczono ilustracje ukazujące pieczęć listową I. Prądzyńskiego z herbem Grzymała, widok
dworku w Sannikach, kartę pocztową z 1973
roku z portretem I. Prądzyńskiego, portret
sprzed 1830 roku, Kanał Augustowski, bitwę
pod Iganiami, widok wyspy Helgoland, epitafium generała z kościoła w Jarząbkowie oraz
statek P.Ż.M. m/s „Generał Prądzyński”. W powtórnym wydaniu tej broszury z 1992 roku na okładce znalazł się portret Prądzyńskiego narysowany przez Zygmunta Światopełka Słupskiego z 1927 roku oraz cytaty
z i o Prądzyńskim. Z tej okazji okolicznościową prelekcję wygłosił Wojciech Batura – dyrektor Muzeum Kanału Augustowskiego.
Kiedy wojewoda poznański Włodzimierz Łęcki wyszedł z propozycją
sprowadzenia do Poznania prochów słynnego podróżnika Edmunda
Strzeleckiego, regionalista kostrzyński K. Matysek zaproponował, by
podobnie uczynić ze szczątkami zmarłego na wyspie Helgoland generała Ignacego Prądzyńskiego. Po wielu zabiegach władz wojewódzkich
w 1997 roku przywieziono ziemię z cmentarza, gdzie był pochowany
Prądzyński do Poznania i złożono w rozbudowanej krypcie zasłużonych Wielkopolan przy kościele św. Wojciecha.
Śladami generała Prądzyńskiego podążali też uczestnicy wycieczki seniorów kostrzyńskich w 2007 roku do Augustowa, gdzie zwiedzili muzeum i odbyli przejażdżkę statkiem po Kanale Augustowskim, a w drodze powrotnej zatrzymali się pod pomnikiem w Iganiach, upamiętniającym zwycięską bitwę gen. Prądzyńskiego w 1831 roku.
W wydanym w 2008 roku przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Kostrzynie przewodniku Rowerem po gminie Kostrzyn znalazła się
mało znana trasa dla rowerzystów „Leśnymi dróżkami do generała Prądzyńskiego” wiodąca z Kostrzyna przez Glinkę Duchowną-Wiktorowo-Siedlec-Siedleczek-Leśną Groblę-Rujscę do Sannik.
Postać i dokonania Ignacego Prądzyńskiego zostały przybliżone
mieszkańcom naszego powiatu dzięki artykułowi Kazimierza Matyska,
który ukazał się w czerwcu 2010 roku w „Roczniku Powiatu Poznańskiego” pod tytułem: Generał Wojsk Polskich Ignacy Prądzyński rodem
z Wielkopolski (1792-1850). Generał Prądzyński upamiętniony został
na okolicznościowych stemplach stosowanych przez Urząd Pocztowy
w Kostrzynie: w 1982 roku z okazji 190. rocznicy urodzin, w 1992 roku
z okazji 200-lecia urodzin oraz w 1997 roku na 200-lecie Mazurka
Dąbrowskiego. Liczne medale z sylwetką generała Prądzyńskiego ukazały się staraniem koła Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego
w Augustowie. W październiku 2015 roku został zrealizowany na terenie gminy Kostrzyn projekt „Topomastyka, czyli o tym jak historia zapisała się w nazwach ulic”. W 1918 roku wybity został w brązie medal
z Ignacym Prądzyńskim w serii „Wielcy Polacy” przez Skarbnicę Narodową. Z okazji przypadającego w styczniu 2022 roku 90-lecia urodzin
kapitana żeglugi wielkiej Wiktora Czappa władze samorządowe
Gminy Kostrzyn oraz dawni przyjaciele przesłali na jego ręce dyplom
gratulacyjny z pieczęcią pamiątkową z portretem generała Prądzyńskiego.

Odsłonięcie tablicy na murze przy
dawnym dworku w Sannikach, 2001 r.

3 maja 2001 roku w dniu święta narodowego staraniem MGOK-u w Kostrzynie,
przy wsparciu władz powiatu poznańskiego, na murze okalającym dawny
dworek w Sannikach odsłonięto spiżową tablicę o treści: 20 VII 1792-4 VIII 1850
Pamięci Ignacego Prądzyńskiego Generała Wojsk Polskich rodem z Sannik. Jej wykonawcą był artysta rzeźbiarz Józef Stasiński. Tablicę odsłonił ówczesny wicestarosta Marek Woźniak w obecności
mieszkańców gminy Kostrzyn. Od tego
czasu co roku przed tą tablicą odbywają
się uroczystości w Święto Wojska Polskiego 15 sierpnia z udziałem władz samorządowych gminy, kombatantów,
sołtysa i młodzieży. W tym samym roku
ukazała się też publikacja Rymy znad
Cybiny, a w niej wiersz Włodzimierza
Scisłowskiego p.t. Sanniki i generał wraz
z jego portretem autorstwa S. Mrowińskiego. Ten sam artysta, Józef Stasiński
wykonał także na 200-lecie urodzin generała okazały medalion mosiężny
z jego portretem, będący w zbiorach
Izby Muzealnej Ziemi Kostrzyńskiej.
Dzięki aktywności działaczy Towarzystwa Pamięci Powstania Wlkp. oraz
Stowarzyszenia „Walka” zamontowano
10 tablic patronów ulic związanych
z naszą gminą, między innymi na głazie
tablicę poświęconą gen. Ignacemu
Prądzyńskiemu.

Fot. Archiwum Izby Muzealnej
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Rozmowa
na stronie
Ewelina Bulewicz: Gdzie kostrzyniacy mogą śledzić aktualne zbiórki na rzecz Ukrainy? Czy wsparcie finansowe to jedyna forma pomocy?
Łukasz Szał: Aktualnie trwa kilka zbiórek, wszystkie dane ich
dotyczące można znaleźć w zakładce „Solidarni z Ukrainą”
na stronie Urzędu Miejskiego w Kostrzynie pod adresem
www.kostrzyn.wlkp.pl. Warto także zaglądać na grupę na Facebooku: „Gmina
Kostrzyn dla Ukrainy”. Mieszkańcy
sami się mobilizują i zgłaszają do nas
swoje zbiórki. Zachęcam do aktywnego
udziału w grupie, razem możemy zdziałać więcej!
Agnieszka Piasecka: Wsparcie finansowe nie jest jedyną formą pomocy, oczywiście we wspomnianej przez Łukasza
zakładce znajdą Państwo także kilkanaście zbiórek finansowych. Natomiast zakres naszych zbiórek jest bardzo szeroki.
Zbieramy artykuły medyczne, higieniczne, spożywcze (w tym żywność dla dorosłych i dla dzieci), a także leki, krótkofalówki, czy artykuły szkolne, które posłużą
uczniom przybyłym z Ukrainy do naszej
gminy. W tym miejscu chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wsparli zbiórki w naszej gminie,
oraz wszelkim organizatorom, w tym druhom OSP, dyrektorom i kadrze pedagogicznej szkół publicznych i placówek
niepublicznych, wszystkim wolontariuszom oraz osobom
prywatnym.
EB: Grupa „Gmina Kostrzyn dla Ukrainy” liczy już ponad
1000 osób. Jaki jest jej główny cel i jak można do niej dołączyć?
AP: To grupa, która powstała jako miejsce wymiany ofert pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Dzięki niej już kilkadziesiąt
osób znalazło w naszej gminie bezpieczne schronienie w postaci pokoju lub mieszkania. Oprócz tego na bieżąco ludzie
wymieniają się swoimi spostrzeżeniami oraz przede wszystkim ofertami pomocy oraz potrzebami uchodźców z Ukrainy.
ŁS: Grupa od początku jest otwarta dla wszystkich, zachęcamy do dołączenia, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę na Facebooku: „Gmina Kostrzyn dla Ukrainy”. W dzisiejszej rzeczywistości jest to najszybsza forma wymiany wiedzy i poszukiwania pomocy dla uchodźców.
EB: Gdzie uchodźcy z Ukrainy mogą szukać informacji na
temat dostępnych środków pomocy?
ŁS: We wspomnianej przeze mnie zakładce „Solidarni z Ukrainą” znajdują się wszelkie niezbędne informacje, oprócz
informacji w języku polskim większość pojawiających się
komunikatów jest także w językach ukraińskim i rosyjskim
(jeżeli kogoś z Czytelników dziwi obecność języka rosyjskiego, to przypomnę, że dla Ukraińców mieszkających na
wschodzie swojego kraju jest to często jedyny język [ojczy16

Z Agnieszką Piasecką oraz Łukaszem Szałem z Urzędu
Miejskiego w Kostrzynie o możliwościach niesienia
pomocy uchodźcom z Ukrainy rozmawiała Ewelina Bulewicz z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.
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sty], którym się posługują). Dzięki nieocenionej pomocy Pani
Viktorii Tkachenko mamy także przetłumaczone nasze teksty
na wyżej wspomniane języki.
AP: Zachęcamy także do zaglądania na grupę facebookową,
gdzie coraz więcej informacji pojawia się także w języku
ukraińskim. Mamy także w planach stworzenie grupy w jednym z komunikatorów komórkowych dedykowanej uchodźcom z Ukrainy, tak by informacje docierały do nich bezpośrednio. Wszelkie pytania prosimy także kierować na adres
mailowy ukraina@kostrzyn.wlkp.pl – staramy odpowiedzieć się na wszelkie nurtujące Państwa pytania. Proszę
także bez oporów dzwonić do Urzędu Miejskiego pod numer
61 8178 565 – również odpowiemy na wszystkie pytania.
EB: Potrzeby obywateli Ukrainy zarówno przybywających do
Polski, jak i przebywających w swojej ojczyźnie i walczących
o swój kraj zmieniają się dynamicznie. Czy można jednak
mówić o takich potrzebach, które będą aktualne także za kilka tygodni czy miesięcy? Jeśli tak, co byście Państwo do nich
zaliczyli?
AP: Sytuacja jest bardzo dynamiczna, jednak myślę że najbardziej potrzebne dla osób przebywających w naszej gminie (przez cały czas) są środki codziennego użytku takie jak:
artykuły higieniczne, środki czystości i przede wszystkim
żywność. W kwestii odzieży organizowane są zbiórki dedykowane oraz na indywidualne potrzeby.

ŁS: Z kolei Ukraińcom walczącym z rosyjskim agresorem najbardziej potrzebny jest specjalistyczny sprzęt: w tym powerbanki, kable do ładowania telefonów, telefony satelitarne,
środki opatrunkowe, śpiwory, karimaty, latarki oraz długoterminowa żywność.
EB: Nie ma wątpliwości co do tego, że przed nami prawdziwe
wyzwanie z człowieczeństwa, a rosnące ceny paliw to nie jedyny problem, z którym przyjdzie nam się zmagać. Jak gmina Kostrzyn przygotowuje się do tej nowej sytuacji?
AP: Są rzeczy, na które nie mamy wpływu. Staramy się zrobić
co w naszej mocy, żeby pomoc była kierowana do osób będących w potrzebie. W naszej gminie powstał sztab kryzysowy, w skład którego wchodzą urzędnicy, kierownicy jednostek organizacyjnych, dyrektorzy placówek oświatowych,
kierownicy placówek medycznych, przedstawiciele straży
pożarnych, komisariatu policji, a także księży z kostrzyńskich
parafii. Na bieżąco staramy się rozwiązywać pojawiające się
problemy.
ŁS: Warto wspomnieć o naszych mieszkańcach, którzy
bardzo zaangażowali się w pomoc kierowaną do uchodźców
z Ukrainy i śmiało można stwierdzić, że zdają ten egzamin
z człowieczeństwa.
EB: Serdecznie dziękuję za rozmowę, a wszystkich Czytelników gorąco zachęcam do niesienia pomocy potrzebującym.
(Rozmowę przeprowadzono 11 marca 2022 roku.)

Graf. Ł. Szał
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Nie warto łamać rąk
Warto łamać głowę nad zadaniami „Złotej Żaby”

Czy zastanawialiście się nad tym, jak często zmiana jednej litery
powoduje zmianę znaczenia wyrazu? Czy wiecie, że istnieją liczby
nie tylko dodatnie i ujemne, ale również… wesołe? A czy uwierzycie, że istnieją płazy, które mogą dożyć trzydziestki?
Przykładem takiego niezwykłego płaza jest „Złota Żaba” – swarzędzki konkurs, którego 29. edycja odbywa się w tym roku. Znają
go dobrze nauczyciele języka polskiego i matematyki z dwóch województw: wielkopolskiego i lubuskiego. To konkurs, który nagradza młodych ludzi, potrafiących łączyć wyobraźnię z precyzją posługiwania się słowami i liczbami.
W sobotę, 5 marca, zjawiło się w Swarzędzu 220 tęgich głów wraz
ze swoimi właścicielami – uczniami i uczennicami z Buku, Gorzowa
Wielkopolskiego, Jarocina, Margonina, Murowanej Gośliny, Poznania, Trzemeszna, Wrześni, Zielonej Góry, Żelazkowa… I wielu innych miejscowości, w których mądrych nie sieją, bo oni sami rosną.
Przyjechali, aby rozwiązywać zadania szczególnego rodzaju, dowodząc swoich talentów i umiejętności:
logicznego i twórczego myślenia, szukania nietypowych rozwiązań, wykraczania poza schematy…
Łamanie głowy może być prawdziwą
przyjemnością dla osób w każdym wieku, nie tylko uczniów klas siódmych
i ósmych. Spróbujcie Państwo sami, oto
dwa przykładowe zadania z tegorocznej edycji.
1. Wykorzystując litery z wyrazu RÓWNOWAGA ułóż jeden wyraz ośmioliterowy, dwa siedmioliterowe, trzy sześcioliterowe, cztery pięcioliterowe, pięć czteroliterowych i sześć trzyliterowych.
Uwaga: wyrazy nie muszą być w mianowniku.
2. W dzbanku i w garnku znajduje się
w sumie pół litra wody. Z dzbanka przelano do garnka tyle wody, że objętość
wody w garnku została podwojona. Następnie z garnka przelano
do dzbanka tyle, że podwoiła się zawartość dzbanka. Po tych zabiegach w obu naczyniach było tyle samo wody. Ile wody było w każdym naczyniu na początku?
Organizator konkursu, Fundacja Edukacji Społecznej EKOS, prowadzi w Swarzędzu szkołę podstawową oraz liceum z oddziałami
dwujęzycznymi, znane z wysokich wyników nauczania. Autorami
zadań konkursowych „Złotej Żaby” są nauczyciele tych szkół
i współpracujący z nimi nauczyciele akademiccy. Więcej o konkursie: zlotazaba.pl.
Tegoroczną edycję „Złotej Żaby” współfinansują: samorząd Województwa Wielkopolskiego, samorządy powiatów: poznańskiego,
kościańskiego oraz miast i gmin: Swarzędz, Kórnik, Kostrzyn, Luboń
i Września.
Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się w Swarzędzu
dnia 2 kwietnia.
Wioletta Michałek
Członek Komisji Konkursowej
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Ekoporadnik
Oznaczenia na opakowaniach – część 3
Od styczniowego numeru „Kostrzyńskiego ABC” przewodnim tematem „Ekoporadnika” są różnorodne oznaczenia na opakowaniach. W styczniu przyglądałam się tym najpopularniejszym
np. informacji o tym, że produkt jest biodegradowalny lub nadaje się do ponownego przetworzenia. Natomiast w lutym rozszyfrowywałam rozmaite oznaczenia na opakowaniach wyprodukowanych wyłącznie z plastiku, takie jak: PET, PS czy HDPE. Mam nadzieję, że zamieszczone wówczas
grafiki ułatwiły Państwu zapamiętanie najważniejszych oznaczeń. Marcowa i zarazem ostatnia
część cyklu poświęconego oznaczeniom na opakowaniach dotyczy najważniejszych symboli
umieszczonych na etykietach kosmetyków. Artykuł ten kieruję szczególnie w stronę Pań, choć jestem przekonana, że wiedza w nim zawarta jest na tyle uniwersalna, że przyda się również męskiemu gronu Czytelników. Zapraszam do lektury.
Otwarty słoiczek
Jest to jeden z najbardziej powszechnych oznaczeń stosowanych na opakowaniach kosmetycznych. Informuje o tym, jak długo dany kosmetyk zachowuje swoje właściwości, licząc od dnia
pierwszego użycia. Dla kremów najczęściej jest to 6 miesięcy, dla kosmetyków stosowanych
w okolicach oczu – 3 miesiące. Im więcej konserwantów zawiera dany kosmetyk, tym dłuższy termin jego ważności. Kupując krem do twarzy, lepiej wybierać te w opakowaniach typu airless, czyli
bez dostępu powietrza. Producent może sobie wówczas pozwolić na minimalną ilość konserwantów. Mamy też pewność, że każda porcja kremu jest tak samo świeża.
Królik
Symbol króliczka staje się coraz bardziej popularny. Oznacza, że kosmetyk nie był testowany na
zwierzętach. Choć liczba producentów, umieszczających ten znaku na swoich opakowaniach jest
duża, warto podkreślić, że od 2004 roku unijne prawo zabrania testowania kosmetyków na zwierzętach. Kupując kosmetyki od polskich producentów, mamy więc niemal stuprocentową pewność, że produkt nie był testowany na zwierzętach, a brak omawianego oznaczenia na etykiecie
nic w tej kwestii nie zmienia.
Ziemia
Graficzne przedstawienie ziemi na opakowaniu informuje, że dany produkt jest ozon friendly, czyli nie zawiera freonów i halonów, które przyczyniają się do zmniejszenia warstwy ozonowej. Przypominam, że substancje te najczęściej znajdują się w tradycyjnych lakierach do włosów oraz antyperspirantach. Na szczęście wiele marek kosmetycznych ma w swojej ofercie zamienniki tradycyjnych opakowań. W miarę możliwości warto więc sięgnąć po lakiery i dezodoranty bez gazu. Jeśli
jednak mamy w swoim domu produkty w opakowaniach pod ciśnieniem, należy pamiętać o odpowiedniej utylizacji. Najlepiej gdybyśmy nie umieszczali ich ani w pojemniku na odpady zmieszane, ani w żółtym worku. Takie produkty powinniśmy oddawać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). W ostateczności opakowanie należy rozdzielić i część metalową
wyrzucić do pojemnika na odpady zmieszane, a plastikową nakrętkę umieścić w żółtym worku.
Vegan
Symbol „Vegan” oznacza, że produkt nie zawiera w sobie składników pochodzenia zwierzęcego:
propolisu, miodu pszczelego, lanoliny, kolagenu, gliceryny otrzymywanej z tłuszczu zwierzęcego
czy keratyny. Jednak nie każdy producent umieszcza to oznaczenie na swoim produkcie, nawet
jeśli jest on wegański. Aby sprawdzić z jakim produktem mamy do czynienia, polecam zwyczajnie
zapamiętać nazwy wymienionych składników i uważnie przeczytać skład produktu (INCI), aby
mieć pewność, że dany kosmetyk jest dla nas odpowiedni.
e
To minimalistyczne oznaczenie informuje, że producent skorzystał z systemu kontroli wagi na etapie produkcyjnym. Symbol ten najczęściej pojawia się w towarzystwie wagi produktu, wyrażonej
w mililitrach bądź gramach, np. e 40 ml.
ECOCERT
Jest to jeden z najważniejszych certyfikatów, informujący o tzw. czystości ekologicznej. Francuska
firma ECOCERT udziela dwóch rodzajów certyfikacji: na kosmetyki naturalne, zawierające co najmniej 95% składników pochodzenia naturalnego oraz naturalne ekologiczne, zawierające tyle
samo składników pochodzenia naturalnego, co w pierwszym przypadku, ale oprócz tego połowa
z nich musi pochodzić z upraw ekologicznych.
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Ewelina Bulewicz
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Kostrzyńskie
Tangonalia
26 lutego w „Kostrzyniance” miał miejsce niezwykły koncert – Tangonalia. Ściany Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury wypełniły pełne emocji dźwięki tanga, a scenę przejął taneczny duet, przenosząc
widzów w świat pełen namiętności, uczuć i sentymentu.
Za muzyczną część widowiska odpowiadał zespół Taklamakan –
w składzie Jan Romanowski (skrzypce), Andrzej Trzeciak (wiolonczela), Michał Karasiewicz (klawisze). Artyści, jak sami przyznają,
zafascynowani zadziornością tanga, przygotowali dla kostrzyńskiej
publiczności przegląd utworów tego gatunku, racząc słuchaczy zarówno znanymi melodiami, takimi jak słynne kompozycje Astora
Piazzolli, jak i mniej rozpoznawanymi „perełkami”.
Poruszające dźwięki tanga to jednak nie wszystko, co organizatorzy
zaproponowali tego wieczoru – koncert uświetnił także pokaz
umiejętności pary tanecznej Beaty Bąbki i Łukasza Sieradzkiego,
którzy zachwycili publiczność precyzją ruchu, przemyślaną choreografią i pasją, którą widać było w każdym kroku i spojrzeniu.
Publiczność obecna na Tangonaliach wykazała tego wieczoru wrażliwość nie tylko
na muzykę, ale także na trudną sytuację Ukrainy. Tego wieczoru odbyła się podczas
koncertu spontaniczna zbiórka datków oraz darów dla Ukrainy, które po zakończeniu
wydarzenia przekazano Janowi Romanowskiemu, skrzypkowi Taklamakanu, celem
dostarczenia do punktów pomocy.

Fot. MGOK

N.M.

Biwak zimowy
w Straduniu
Dzieci z gminy Kostrzyn uczestniczyły w biwaku zimowym w Straduniu. Pensjonat „January” jak zwykle przywitał nas niezwykłą gościnnością, pysznymi posiłkami i dobrymi warunkami pobytowymi.
Ponieważ pogoda w tegoroczne ferie daleka była tradycyjnej
– zimowej, program biwaku był również mało zimowy. Były więc
spacery po Puszczy Noteckiej, wycieczki do ciekawych miejsc
w okolicy m. in. Zamku Wedlów w Tucznie, największych na Wale
Pomorskim bunkrów i schronów w Strzalinach, Smolarni. Sprawdziliśmy moc działania „Magicznej Górki”. Były również turnieje gier
planszowych, konkursy, ognisko, dyskoteki. Byliśmy na lodowisku
i basenie w Pile. Zwiedziliśmy miejscowe muzea.
Pięknie opisała nasz pobyt jedna z uczestniczek – Wiktoria Szymczak – w wierszu Straduń:
W Straduniu dobrze się bawimy i na wycieczki jeździmy
Obiad chętnie wcinamy i pokoje sprzątamy
Opiekunów mamy wspaniałych, którzy dbają o uczestników małych
Pani Ela swoją szeroką wiedzą nas raczy
i ma wśród nas wiernych słuchaczy
Pan Janek wszędzie nas wozi i nigdy nie zawodzi
Gdy pięknie śpiewamy wszystkim podróż umilamy
Na dyskotekach dobrze się bawimy i nigdy się nie nudzimy
Na „Mam talent” fajnie czas spędzamy i wiersze opowiadamy.
Wspaniałe zimowisko. Zaraz będzie ognisko...
Elżbieta Mielcarek
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Fot. E. Mielcarek

Wieści
z Przedszkola nr 1

Fot. Przedszkole nr 1

Wraz z nadejściem najkrótszego miesiąca w roku kalendarzowym nasze wspaniałe
przedszkolaki powróciły do placówki po feriach zimowych. Luty mimo małej ilości
dni okazał się bardzo pracowity, a zarazem emocjonujący.
Serduszka i Żabki rozpoczęły miesiąc od nagrania spóźnionych występów z okazji
Dnia Babci i Dziadka. Pięknie przygotowane przedstawienia zostały uwiecznione na
filmach i przesłane krewnym. Ponadto dzieci z grupy Biedronki dowiedziały się,
czym jest drzewo genealogiczne i przystąpiły do tworzenia takich drzew swoich rodzin.
9 lutego świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Pizzy. Na początku wszystkie przedszkolaki dowiedziały się skąd wywodzi się ta potrwa, z jakich składników się składa
oraz jak się ją przygotowuje. Następnie przystąpiły do działania. Niektóre grupy wykorzystując różne techniki stworzyły cudowne prace plastyczne przedstawiające
pizze, natomiast nasze starszaki z grupy Pszczółek przygotowały pyszną i pachnącą
pizzę, którą skosztowały podczas obiadku.
Od 7 do 11 lutego realizowaliśmy w naszej placówce tygodniowy temat o samodzielności w kuchni. Nasi podopieczni opowiadali jak pomagają rodzicom w kuchni
oraz jakie zasady bezpiecznego zachowania w niej obowiązują. Podczas tego tygodnia Kotki przygotowały pyszne i zdrowe kanapki, Żabki wykonały owocowe szaszłyki, Misie sałatkę owocową, natomiast Krasnoludki przygotowały ciastka bananowe. Wykonując te wszystkie smakowite i apetyczne przekąski przedszkolaki kształciły odpowiednie nawyki żywieniowe, rozwijały kreatywność i wyobraźnię oraz dbałość o higienę podczas sporządzania posiłków.
Miesiąc luty nazywany jest miesiącem zakochanych, a to wszystko za sprawą Walentynek. Biedronki i Serduszka oczywiście o tym nie zapomniały. Świętując ten dzień
dzieci z tych grup dowiedziały się kim był święty Walenty. Poznały tradycje związane
z obchodami tego dnia, zarówno w Polsce, jak i innych krajach. A także jak ważne jest
serce w naszym organizmie oraz co to jest miłość, jak i komu ją okazujemy. Przedszkolaki uczestniczyły w różnych zabawach przygotowanych przez swoje wychowawczynie, a Biedroneczki wykonały cudowne serduszka z masy solnej.
W lutym, a konkretnie 17, w grupie Żabek i Kotków obchodziliśmy „Dzień Kota”. Dzieci poznały różne ciekawostki o tych pupilach, przygotowały piękne prace przedstawiające kotki, a za sprawą specjalnych kredek twarze naszych najmłodszych przedszkolaków zamieniły się w kocie pyszczki. Natomiast 24 lutego, za sprawą wypadającego w tym dniu Tłustego Czwartku, w wielu grupach można było usłyszeć rozmowy
o popularnych słodkościach jakimi są pączki. Nasi milusińscy w tym dniu na podwieczorek skosztowali pączkowe łakocie. Następnego dnia, czyli 25 lutego, świętowaliśmy przypadający w sobotę Dzień Dinozaura. Przedszkolaki poznały różne rodzaje
dinozaurów, oglądały je w wymiarze 3D, wykonanych zostało także wiele prac plastycznych z dinozaurem w roli głównej.
Ponadto w tym miesiącu nie zabrakło wycieczek autobusowych. Nasze najstarsze
przedszkolaki – Pszczółki i Misie – wybrały się do Poznania, gdzie odwiedziły Palmiarnię oraz Komendę Miejskiej Straży Pożarnej przy ulicy Bobrzańskiej. Tam dzieci
wzięły udział w zajęciach edukacyjnych OGNIK oraz obejrzały sprzęt ratowniczy. Dowiedziały się jak sobie radzić i co robić w sytuacjach zagrożenia. Wszyscy uczestnicy
wycieczki wrócili zachwyceni i zadowoleni. Natomiast naszych milusińskich z najmłodszych grup odwiedziła Pani Ania z biblioteki, która przeczytała utwór Juliana
Tuwima pt. Pan Maluśkiewicz i wieloryb.
Luty to także czas karnawału. We wszystkich grupach odbyły się długo wyczekiwane
baliki karnawałowe. Świętowaliśmy ten dzień razem z wróżkami, księżniczkami, policjantami, czarodziejami i innymi magicznymi postaciami, w role których wcielili się
nasi podopieczni. W tych dniach muzyka towarzyszyła nam na każdym kroku. Nie
zabrakło szalonych tańców, przeróżnych konkurencji, czy cudnie przystrojonych sal.
Mimo tych wszystkich świąt i szczególnych dni nie zabrakło nam czasu na wykonanie kolejnych zadań z Programów i Projektów Edukacyjnych jakie w naszej placówce
są realizowane.
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Wieści
z biblioteki
Walentynki w Bibliotece
Nasi Czytelnicy i Czytelniczki żyją miłością do książek, dlatego
specjalnie dla nich z okazji Walentynek przygotowana została
„Randka w ciemno z książką”. Każdy mógł wypożyczyć 14 lutego książkę, której tytuł i nazwisko autora zostało ukryte. Również w filii Biblioteki Publicznej w Iwnie świętowano Dzień
Zakochanych. Dzieci słuchały opowiadania pt. Ukochana
z książki Bajki przedszkolaka. Były też zagadki i zabawy
przy muzyce. Jedną z nich była zabawa „mam chusteczkę
haftowaną”.

Fot. Biblioteka Publiczna

Małgorzata Kemnitz

Dzień Kobiet w bibliotece
Każda Kobieta (bez względu na PESEL), która 8 marca odwiedziła Bibliotekę Publiczną w Kostrzynie oraz wypożyczyła
przynajmniej 1 książkę, otrzymała kwiatek wraz z sentencją
dedykowaną właśnie Paniom. W Dniu Kobiet na Czytelniczki
czekały niespodzianki również w Filiach naszej Biblioteki.
Agnieszka Kukla

Tygodnik „Nasze Słowo” dostępny w bibliotece
Biblioteka Publiczna w Kostrzynie zaprenumerowała wydawnictwo „Nasze Słowo”. To wydawany w języku ukraińskim tygodnik mniejszości ukraińskiej w Polsce. Pierwszy numer już do
nas dotarł. Jest dostępny w Czytelni. Zapraszamy do bezpłatnej lektury.

Fot. A. Kukla

Małgorzata Kemnitz

Poznaj historię Ukrainy – spotkanie
Zapraszamy mieszkańców Gminy Kostrzyn na spotkanie z prezesem Poznańskiego Towarzystwa im. Iwana Franki Przemysławem Lisem-Markiewiczem, który opowie o historii 1000 lat
Ukrainy w 100 minut.
Spotkanie odbędzie się 25 marca o godzinie 1700 w Czytelni
naszej biblioteki.
Na miejscu będzie możliwość zakupu książek, również w języku ukraińskim. Wstęp jest wolny, ale liczba miejsc ograniczona. Bezpłatne wejściówki są do odbioru w naszej bibliotece.
Małgorzata Kemnitz
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Fot. M. Kemnitz

Dobra książka
biblioteka poleca i zaprasza
Artur Andrus, Antylopa z Podbeskidzia, Wydawnictwo Nasza Księgarnia.
Podczas swoich występów Artur Andrus odwiedził wiele zakątków Polski (również Kostrzyn). Z tych
wyjazdów przywiózł nie tylko wspomnienia, lecz także lokalne gazety, które posłużyły mu jako inspiracja do tworzenia skrzących się absurdalnym humorem „Ballad dziadowskich”, stylizowanych na pieśni
podwórzowe. W książce zebrano sporą porcję tych ballad, opatrzonych barwnymi opowieściami zdradzającymi kulisy ich powstania. Tekstom towarzyszą satyryczne rysunki Daniela de Latoura.
Michelle Marly, Maria Callas i głos serca, Wydawnictwo Znak Horyzont.
Wenecja, rok 1957. Maria Callas jest największą śpiewaczką operową swoich czasów, ale artystyczna
doskonałość, którą uosabia na scenie, zaczyna zbierać żniwo. Wspaniały głos odmawia jej posłuszeństwa, a życie całkowicie podporządkowane jest karierze. Na jednym z przyjęć diwa spotyka Arystotelesa Onassisa – przystojnego greckiego milionera. Wbrew wszelkim przeciwnościom zakochują się
w sobie… Może zbliżający się Dzień Kobiet będzie pretekstem do przeczytania tej magicznej powieści
wydanej w serii „Wyjątkowe Kobiety”.
Renata Piątkowska, Główka pracuje. Biuro detektywistyczne Dziurka od Klucza, Wydawnictwo
Literatura.
Jeśli lubicie główkować i rozwiązywać zagadki, jeśli idąc po nitce do kłębka chcecie odkrywać tajemnice – to ta książka jest właśnie dla Was. Wciąga, zmusza do myślenia, by na koniec odwrócić kota ogonem, zaskoczyć Was i rozbawić. Dorośli chyba też nie będą się nudzili podczas lektury. W końcu wszyscy
lubimy troszkę się bać i głośno śmiać. Najlepiej w towarzystwie sprytnych detektywów z Biura Detektywistycznego Dziurka od klucza. Wiek 6+.

II KURDESZOWY RAJD SAMOCHODOWY
7 maja 2022 roku
Udział w imprezie należy zgłosić do 22 kwietnia 2022 roku. Wpisowe: 30 zł za załogę 2-osobową, każda kolejna
osoba w samochodzie –10 zł.
Regulamin i formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie internetowej MGOK-u www.kostrzyn-mgok.pl.
Liczba miejsc ograniczona.
Kontakt: tel. 697 091 272, e-mail: monikaplesnierowicz@mgok-kostrzyn.pl
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Strażackie
wydarzenia
Interwencje strażaków z Gminy Kostrzyn
1 lutego – usuwanie wiatrołomów w Szkole Podstawowej
w Siekierkach; usuwanie wiatrołomów w Kostrzynie;
zabezpieczenie miejsca wypadku drogowego autolawety
przewożącej autokar.
3 lutego – gaszenie pożaru układu wydechowego samochodu ciężarowego na stacji paliw w Brzeźnie.
4 lutego – zabezpieczenie miejsca wypadku drogowego,
auto osobowe uderzyło w barierę rozdzielającą pasy ruchu na trasie S5 na wysokości Trzeka; zabezpieczenie
miejsca wypadku drogowego dwóch samochodów osobowych w Trzeku.
8 lutego – neutralizacja plamy ropopochodnej w Kostrzynie.
12 lutego – gaszenie pożaru budynku mieszkalnego
w Promnie.
14 lutego – zabezpieczenie miejsca kolizji samochodu
osobowego w Kostrzynie.
17 lutego – usuwanie wiatrołomów w Siekierkach; usuwanie wiatrołomów w Gułtowach; usuwanie wiatrołomów w Kostrzynie w celu zabezpieczenia uszkodzonego
przez wichurę dachu.
18 lutego – usuwanie wiatrołomów w Gułtowach.
19 lutego – usuwanie wiatrołomów na terenie gminy
Kostrzyn, Swarzędz i Pobiedziska.
21 lutego – usuwanie wiatrołomów na terenie Kostrzyna,
Glinki Duchownej.
22 lutego – gaszenie pożaru komory silnika samochodu
ciężarowego na trasie DK92 w Paczkowie.
23 lutego – sprawdzenie załączonej czujki pożarowej
w magazynach w Jasinie.
23 lutego – zabezpieczenie zerwanego opierzenia
budynku w Kostrzynie.
24 lutego – zabezpieczenie miejsca kolizji trzech samochodów osobowych w Kostrzynie.
27 lutego – gaszenie pożaru pustostanu w Paczkowie.

ADOPTUJ PRZYJACIELA!
Dziś przedstawiamy Państwu Kurana. Zawsze
kiedy wychodzimy z nim na spacer, nie możemy
się nadziwić, dlaczego ten pies jeszcze nie ma
domu? Jest w Skałowie już całkiem długo, a przecież to superfajny, radosny, przepiękny i praktycznie bezproblemowy psiak! Kuran ma około
10 lat, jest niezbyt duży – taki szczupły piesek
przed kolanko, po prostu w sam raz! Pięknie chodzi na smyczy, na spacerze nie ciągnie, nie w głowie mu już szczeniackie wariowanie, za to na wybiegu chętnie pobiega i pobawi się piłeczką. Przy
pierwszym spotkaniu potrzebuje chwili, żeby
nabrać śmiałości, ale bardzo szybko przełamuje
lody i okazuje się wielkim pieszczochem, który
najchętniej nie odstępowałby człowieka na krok.
Jedyną jego wadą jest to, że nie przepada za
innymi psami, więc w domu powinien być psim
jedynakiem. Kuran nie jest już najmłodszy, więc
powinien jak najszybciej opuścić schronisko –
jest tu już o wiele za długo! Zapraszamy do
castingu na nową rodzinę dla tego wspaniałego
psa!
Osoby zainteresowane adopcją Kurana prosimy
o kontakt pod numerem telefonu: 783 552 272.
Zapraszamy również do odwiedzania strony internetowej schroniska: schronisko-skalowo.pl
oraz naszego profilu na Instagramie: przystanekskalowo.
Schronisko w Skałowie

Ryszard Kubiak
Prezes ZOMGZOSP RP w Kostrzynie

Fot. Dzika Fota
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Z kroniki
policyjnej
Nietrzeźwy kierujący.
1 lutego w miejscowości Kostrzyn zatrzymany został 34-letni mieszkaniec
Kostrzyna. Kierujący pojazdem marki Volkswagen wcześniej wjechał pojazdem
w ogrodzenie. Po przybyciu na miejsce policjanci poddali mężczyznę badaniu
na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Kierujący znajdował się
w stanie nietrzeźwości, wynoszącym blisko 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Za swój czyn sprawca oczywiście odpowie przed Sądem.
Prowadzenie pojazdu na zakazie.
4 lutego w miejscowości Kostrzyn zatrzymany został 26-letni kierujący samochodem osobowym marki Audi. Po sprawdzeniu w systemach teleinformatycznych Policji okazało się, że mężczyzna posiada aktualny zakaz prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat. Kierowca za swój czyn odpowie przed Sądem.
Poszukiwany pojazd.
4 lutego w miejscowości Kostrzyn na jednej z posesji ujawniony został pojazd
marki Iveco, który, jak się okazało, pochodził z przestępstwa przywłaszczenia
powierzonego mienia. Sprawa prowadzona jest przez Komisariat Policji Miasta
Poznania.
Posiadał amfetaminę.
Zarzut posiadania nieznacznej ilości amfetaminy usłyszał 30-letni mieszkaniec
gminy. Do zatrzymania mężczyzny doszło 11 lutego w Iwnie, powodem interwencji była awantura wywołana przez samego zatrzymanego. W trakcie interwencji policjanci ujawnili amfetaminę w miejscu zamieszkania.
Prowadzenie pojazdu bez uprawnień.
11 lutego w miejscowości Trzek zatrzymany został 35-letni kierujący samochodem osobowym marki Toyota. Po sprawdzeniu w systemach teleinformatycznych Policji okazało się, że mężczyzna posiada decyzję Starosty o cofnięciu
uprawnień do kierowania wszelkich pojazdów mechanicznych. Kierowca za
swój czyn odpowie przed Sądem.
Kradzież artykułów.
15 lutego w miejscowości Kostrzyn została zatrzymana 29-letnia mieszkanka
Kostrzyna, która dokonała kradzieży artykułów przemysłowych na terenie miasta. W wyniku przeprowadzonych czynności procesowych odzyskano skradziony towar. Kobieta za swój czyn odpowie przed Sądem. Postępowanie w tej sprawie prowadzi KP w Kostrzynie.
Nietrzeźwy kierujący.
16 lutego w miejscowości Kostrzyn zatrzymany został 43-letni kierujący samochodem osobowym marki Ford. Powodem kontroli drogowej było podejrzenie
prowadzenia auta w stanie nietrzeźwości. I tym razem podejrzenie się potwierdziło, ponieważ kierujący znajdował się w stanie nietrzeźwości wynoszącym
0,6 promila alkoholu we krwi. Kierowca za swój czyn odpowie przed Sądem.

Kolejne odnotowane oszustwa
za pomocy OLX i Whatsapp!
Mieszkańcy miasta i gminy Kostrzyn coraz częściej zostają oszukani, machinalnie podając dane do
konta bankowego „kupującemu”
poprzez Whatsapp, Messenger,
pocztę e-mail otwierając załącznik.
Przypominamy jak działają
oszuści:
Wystawiasz coś na OLX. Znajduje
się kupiec. Odzywa się najczęściej
za
pośrednictwem
aplikacji
WhatsApp. Twierdzi, że kupił
przedmiot i za niego zapłacił, a pieniądze możesz odebrać po wejściu
w link z reguły wskazany jest kurier
Inpost.
Teraz oszust wysyła Ci linka. Klikasz
i trafiasz na stronę łudząco podobną do strony OLX lub strony banku.
Na stronie jest formularz z prośbą
o podanie danych Twojej karty lub
danych do logowania do swojego
konta bankowego. Wypełniasz formularz lub wpisujesz dane.
Przychodzi do Ciebie SMS z banku,
z kodem do autoryzacji. Ty nie czytasz go uważnie i wpisujesz kod do
formularza. W SMS-ie jest jasno napisane, że autoryzujesz dodanie
Twojej karty do Google Pay lub
Apple Pay. Oszust Cię okrada. Płaci
Twoją kartą za pomocą aplikacji
płatniczej lub wypłaca nią gotówkę w bankomacie.
Koniec. Twoje konto jest PUSTE.
W tym miesiącu łupem oszustów padły pieniądze w kwocie 5000 złotych!

Kradzież dokumentów.
22 lutego w miejscowości Kostrzyn została zatrzymana 28-letnia mieszkanka
gminy, która dokonała kradzieży dokumentu w postaci dowodu osobistego.
Postępowanie w tej sprawie prowadzi KP w Kostrzynie.
Uszkodzone drzwi stacji paliw.
27 lutego w miejscowości Brzeźno zatrzymany został 22-letni obywatel innego
państwa, który dokonał uszkodzenia drzwi budynku stacji paliw. Powstałe szkody wyceniono na 5000 złotych. Mężczyzna za swój czyn odpowie przed Sądem.
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Kostrzyńskie
przysmaki

ŁOSOŚ Z POMARAŃCZĄ I ŻURAWINĄ
2 filety z łososia
2 pomarańcze
żurawina (w słoiku)
2 łyżki miodu
2 łyżki oliwy lub oleju
słodka papryka w proszku
ostra papryka w proszku
sól
pieprz

PIECZONY KALAFIOR
kalafior
2 jajka
bułka tarta
sól
pieprz
ulubione przyprawy
opcjonalnie: pomidory, mozarella
Kalafior umyć, odciąć głąb i zielone liście.
Pokroić na szerokie plastry. Jajka roztrzepać, bułkę tartą wysypać na talerz. Plastry kalafiora przyprawić solą i pieprzem,
zamoczyć w jajku i bułce tartej. Piec
30 minut w 180 stopniach. Można też położyć na wierzch pomidora w plastrach
oraz mozarellę i zapiekać dodatkowo
do rozpuszczenia sera (ok. 5-10 minut).

Fot. N. Melnik

Łososia umyć, osuszyć, jeśli ma skórę – odciąć. Filety natrzeć
solą, pieprzem, słodką i ostrą papryką. Przełożyć do miski lub
głębokiego talerza. Wycisnąć sok z jednej pomarańczy, wymieszać z miodem i olejem, zalać łososia i odstawić do lodówki na ok. godzinę. Przełożyć do naczynia żaroodpornego,
na górnej części ułożyć pokrojoną w plastry pomarańczę. Piec
ok. 20-30 minut w 200 stopniach. Podawać z żurawiną.
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Smacznego!
N.M.

Kronika
sportowa
I runda Mistrzostw Wielkopolski w Minisiatkówce
„Dwójek” Dziewcząt
27 lutego w Sali Sportowej przy ul. Piasta 1 w Kostrzynie odbył
się turniej rozgrywany w ramach Mistrzostw Wielkopolski
w Minisiatkówce Dziewcząt Kinder Plus Sport. Organizację zawodów Wojewódzki Związek Piłki
Siatkowej powierzył Klubowi Sportowemu „Sokoły” Kostrzyn. W turnieju
wystartowały 20 drużyn w kategorii
„dwójek” dziewcząt (3 drużyny KS Sokoły Kostrzyn, 3 – KS „Akademia Sportu” Wronki, 2 – LZS Piast Kobylnica,
5 – MKS Trzcianka, 3 – UKS Czerwonak,
2 – Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne, 2 – UKS Wichrowe Wzgórza
Murowana Goślina). Rywalizacja drużyn odbywała się na sześciu boiskach
od godz. 1500 do godz. 1930.
Zasady rozgrywek przedstawił dyrektor zawodów Robert Pieńczykowski.
Sędzią turnieju był Marcin Grocholewski. Mecze rozgrywane były w dwóch
rundach. W pierwszej rundzie rywalizacja odbywała się w czterech grupach w systemie „każdy z każdym”,
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 kwalifikowały 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.
Dla KS „Sokoły” Kostrzyn i runda rozgrywek była bardzo udana.
8 najlepszych zespołów (w tym 3 drużyny KS „Sokoły” Kostrzyn
na miejscach 1., 5., 8.) awansowało bezpośrednio do III rundy
Mistrzostw Wielkopolski. Pozostałe drużyny z miejsc 9-20
będą walczyć o awans w rundzie II.
Rywalizacja w ramach Mistrzostw z zawodniczkami o wysokich umiejętnościach była bardzo cennym doświadczeniem
zarówno dla najmłodszych zawodniczek, jak i trenerów.
Sprawnie przeprowadzone rozgrywki, pozytywne emocje towarzyszące zmaganiom oraz zdobyte doświadczenia pozwalają uznać turniej „dwójek” rozgrywany w ramach Mistrzostw
Wielkopolski w Minisiatkówce Dziewcząt Kinder Plus Sport za
bardzo udany.
Organizatorzy gratulują zawodniczkom, trenerom i rodzicom
osiągniętych wyników oraz składają serdeczne podziękowania za pomoc przy organizacji turnieju: pracownikom
i uczniom Szkoły Podstawowej nr 1 w Kostrzynie, Rodzicom
oraz Urzędowi Miejskiemu w Kostrzynie za ufundowanie
pączków i wody mineralnej dla uczestniczek.

Fot. KS „Sokoły” Kostrzyn

Zarząd KS „Sokoły” Kostrzyn
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Nagrody Burmistrza za wybitne osiągnięcia
Na początku lutego Burmistrz Gminy Kostrzyn Szymon Matysek
wraz z Zastępcą Burmistrza Waldemarem Biskupskim spotkał
się z laureatami Nagród Burmistrza Gminy Kostrzyn za wybitne
osiągnięcia sportowe, naukowe i artystyczne, by dokonać ich
oficjalnego wręczenia w Urzędzie Miejskim w Kostrzynie. Wśród
laureatów nie brakuje sportowców, którzy z medalami (również
złotymi!) zakończyli udział w Mistrzostwach Świata, Polski czy
Wielkopolski w różnych dyscyplinach sportowych, a także artystów, którzy z powodzeniem reprezentowali naszą gminę na
Międzynarodowych Konkursach.
Oto nagrodzeni: Marika Basińska z Kostrzyna – karate kumite,
m.in. za zajęcie I miejsca indywidualnie na 9th WUKF Karate
World Championships oraz III miejsce w drużynie na 9th WUKF
Karate World Championships: 23-26 września 2021 roku w Kluż-Napoka (Rumunia), Kamila Kotecka z Gułtów – unihokej,
m.in. za reprezentowanie Kadry Narodowej i wywalczenie
V miejsca na Mistrzostwach Świata Kobiet: 27 listopada-5 grudnia 2021 roku w Uppsala (Finlandia), Igor Dopierała z Iwna –
karate kumite, m.in. za zajęcie III miejsca na 9th WUKF Karate
World Championships: 23-26 września 2021 roku w Kluż-Napoka (Rumunia), Maciej Kowalski z Gułtów – lekka atletyka, m.in.
za zajęcie III miejsca na Mistrzostwach Polski w Biegach Przełajowych Drużynowo U-20: 27 listopada 2021 roku w Tomaszowie
Lubelskim, Karol Czerniak z Siekierek Wielkich – strzelectwo
sportowe, m.in. za zajęcie III miejsca na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski 2021 – trap 125: 16-19 września 2021 roku w Bydgoszczy, Jagna Smolińska z Klonów – szachy, m.in. za zajęcie
III miejsca na Mistrzostwach Wielkopolskich Juniorów i Młodzików w Szachach: 23 października 2021 roku we Wrześni, Marcel
Bajołek z Kostrzyna – tenis ziemny, m.in. za zajęcie I miejsca
w grze podwójnej na Mistrzostwach Wielkopolski Juniorów do
lat 19: 25-27 września 2021 roku w Glince Szlacheckiej, Franciszek Leonarczyk z Siekierek Wielkich – konkurs organowy,
m.in. za zajęcie I miejsca w Konkursie Organowym Uczniów
Szkół Muzycznych – V Edycja Transgraniczna: 28 października
2021 roku w Raciborzu.
Redakcja pragnie podziękować wszystkim zawodnikom oraz
trenerom, którzy rozsławiają naszą gminę poprzez aktywne
uczestnictwo w zawodach sportowych i artystycznych oraz życzymy kolejnych sukcesów!

Graf. Ł. Szał

Łukasz Szał

Mistrzostwa Gminy Kostrzyn w Tenisie Stołowym
Zapraszamy w niedzielę 20 marca na Mistrzostwa Gminy Kostrzyn w Tenisie Stołowym o Puchar Komisji Kultury, Oświaty
i Sportu Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn, w hali sportowej przy
Szkole Podstawowej nr 1 im. Ewarysta Estkowskiego w Kostrzynie, ul. Piasta 1. Rozpoczęcie turnieju przewidziane jest na godzinę 900. (Ewentualne zapisy w dniu zawodów do godziny 830).
Wpisowe: 30 zł w kategorii open, 10 zł w kategorii do lat 16.
Rywalizacja odbywać się będzie w 4 kategoriach: do lat 16
dziewcząt (do rocznika 2006), do lat 16 chłopców (do rocznika
2006), open kobiet, open mężczyzn. W przypadku większej
liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie możliwość zmiany
kategorii wiekowych.
Organizatorami wydarzenia są Stowarzyszenie Walka Kostrzyn
przy współpracy z Komisją Kultury, Oświaty i Sportu Rady
Miejskiej Gminy Kostrzyn, Młodzieżową Radą Miejską Gminy
Kostrzyn oraz KS Sokoły Kostrzyn.
Zapisy przez formularz – link dostępny na Facebooku Walki
Kostrzyn.
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Graf. UM Kostrzyn

OGŁOSZENIA DROBNE
- Kupię poroże (rogi) jeleni i danieli, płatność gotówką.
Tel. 731 927 927
- Poszukuję osoby do opieki
nad osobą dorosłą. Osobę zaszczepioną.
Tel. 604 228 842
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