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Słowem
wstępu

Fot. C. Szczepanik

Natalia Majchrzak

Redaktor naczelna

Listopadowe dni czasami wydają się być czasem w zawiesze-

niu – między ciepłym jeszcze październikiem i zimowym grud-

niem, między kolorami jesieni i świetlistością świąt Bożego 

Narodzenia. Czasem mgieł, zimnych, wietrznych i krótkich dni, 

szybkiego zmroku i późnego poranka. Co może poprawiać 

melancholiczny, listopadowy nastrój?

Zacznijmy od rzeczy niepozornej: małe, codzienne przyjem-

ności. Krótka drzemka pod ciepłym kocem, chwila dla siebie                

z książką czy ulubionym serialem. Mała przekąska czy gorąca 

herbata z ulubionymi dodatkami. W tej ostatniej kwestii mamy 

dla Państwa małą podpowiedź – znajduje się w rubryce „Ko-

strzyńskie przysmaki”. Staramy się regularnie podpowiadać 

naszym Czytelnikom nowe smaki lub przypominać te dosko-

nale już znane – w tym miesiącu przygotowaliśmy dwie pro-

pozycje „na ciepło” – na rozgrzanie kulinarnego serduszka                   

w nieprzyjemnej pogodowej aurze.

Początek grudnia, który już niebawem, to czas charaktery-

styczny dla bożonarodzeniowych jarmarków. Od niedawna 

także w gminie Kostrzyn. 10 grudnia odbędzie się kolejna już 

edycja jarmarku na kostrzyńskim Rynku. Nie zabraknie ozdób 

świątecznych, słodkości, grzańca, atrakcji dla najmłodszych, 

zapalenia lampek na choince – i wyjątkowej atmosfery.                  

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszmy!

A dla tych, którzy lubią być na bieżąco, jak zawsze publikuje-

my relacje i podsumowania najważniejszych wydarzeń ubie-

głego miesiąca i tego, co działo się ostatnio u kostrzyńskich 

małych i dużych. Nie zabrakło także historycznych ciekawo-

stek, garści porad z cyklu „eko”, podpowiedzi czytelniczych… 

serdecznie zapraszamy do lektury najnowszego numeru                 

„Kostrzyńskiego ABC”!
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Kostrzyńskie 
aktualności

Fot. K. Matysek

Już od ponad 110 lat mieszkańcy Kostrzyna i okolic jeżdżą na rowerach

W 1912 roku miał warsztat rowerowy przy ul. Dworcowej Oskar Arndt, a po nim w tym 

samym miejscu Antoni Szkudlarek. Fragment dzwonka rowerowego z rozwiniętej fi rmy 

przekazał do Izby Muzealnej Tadeusz Karalus ze Skałowa.

Patriotyczny spacer po kostrzyńskim cmentarzu

Kilka dni przed dniem Wszystkich Świętych już po raz kolejny odbyła spacer śladami 

nagrobków osób zasłużonych dla Kostrzyna klasa VIII ze szkoły Podstawowej nr 1, pod 

opieką Elżbiety Grzelak oraz pod przewodnictwem regionalisty Kazimierza Matyska. Za-

palano znicze i zakładano biało-czerwone wstążki na grobach powstańców z 1863 roku, 

Powstańców Wielkopolskich, Posła na Sejm Ludwika Miklaszewskiego, burmistrza                

z 1939 roku Stefana Skrzypczaka oraz ofi ar zbombardowanego pociągu we wrześniu 

1939 roku, a także braci Buśko poległych w wojnie w 1920 roku i patronów naszych ulic.

Zmiana proboszcza w parafi i Gułtowy

Decyzją Arcybiskupa Diecezji Poznańskiej z gułtowską parafi ą pożegnał się po 4 latach 

służby ks. proboszcz Marcin Jałoszyński. Jednocześnie na stanowisko nowego probosz-

cza parafi i pw. św. Kazimierza w Gułtowach został powołany ks. Jerzy Szymczak, posłu-

gujący dotychczas w parafi i w Środzie. Wprowadzenie nowego proboszcza odbyło się  

w niedzielę, 13 listopada.

Powodzenie i dobry humor uczestników Balu Wszystkich Świętych

Miło i wesoło było na tym balu, urządzonym już po raz piąty przez parafi ę farną i parafi ę 

pw. bł. Jolanty 31 października po mszy świętej w farze. Przebrana w postacie świętych 

młodzież kostrzyńska przemaszerowała w barwnym korowodzie z kościoła przez mia-

sto do sali „Kostrzynianka”, gdzie mogła bawić się przy suto zastawionych poczęstun-

kiem stołach.

Zmiana czasu i rozkładu jazdy pociągów

30 października nastąpiła zmiana czasu letniego na zimowy. Towarzyszyła temu także 

zmiana rozkładu jazdy pociągów PKP, również na trasie z Kostrzyna do Poznania, co uwi-

docznione zostało zarówno na dworcu, jak i w internecie!

Wystawa i prelekcja w świetlicy w Siedlcu

Staraniem sołtysa wsi Siedlec Agnieszki Piaskowskiej urządzona została w miejscowej 

świetlicy wystawa dokumentów ilustrujących dzieje tej miejscowości, połączona z ga-

wędą historyczną Kazimierza Matyska. Wspominano ruiny zamku Grzymalitów, późno-

-barokowy kościół św. Mikołaja z wieżą zegarową, okazały barokowy pałac Krzyckich                    

z XVIII wieku, w którym w latach II wojny światowej mieszkały dziewczęta zmuszane               

do pracy w polu. Jedną z nich była obecna na spotkaniu Marianna Staszewska. Wielu po 

raz pierwszy dowiedziało się, że rodem z Siedlca pochodziła księżna Joanna Grudzińska, 

żona księcia Konstantego.
Kazimierz Matysek

Fot. K. Matysek

Fot. A. Piaskowska

Fot. UM Kostrzyn

Fot. K. Matysek

Fot. www
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Wiadomości 
gminne

Fot. A. Bilska

Fot. P. Bankiewicz

Świetlica w Czerlejnie ofi cjalnie 

otwarta!

W czwartek 10 listopada nastąpiło ofi -

cjalnie otwarcie Świetlicy wiejskiej                       

w Czerlejnie, która była długo oczekiwa-

na przez mieszkańców. Budowa zreali-

zowana została w ramach projektu pt.: 

„Budowa świetlicy wiejskiej z wyposaże-

niem w Czerlejnie”. Zadanie objęte zo-

stało dofi nasowaniem ze środków Rzą-

dowego Funduszu Inicjalnych Lokal-

nych.

Wartość inwestycji wyniosła                                                         

1 337 379,32 zł, z czego wartość dofi -

nansowania to 400 000,00 zł. W ramach 

przedsięwzięcia powstał parterowy bu-

dynek wolnostojący przykryty dachem 

stromym wielospadowym. Przy nim sta-

nęła drewniana wiata rekreacyjna i za-

gospodarowany został teren wokół 

świetlicy.

Symbolicznego przecięcia wstęgi doko-

nali: Poseł na Sejm Jadwiga Emilewicz, 

Poseł na Sejm Bartłomiej Wróblewski, 

Burmistrz Gminy Kostrzyn Szymon Ma-

tysek, Zastępca Burmistrza Waldemar 

Biskupski, Radna Rady Miejskiej Gminy 

Kostrzyn Beata Knopkiewicz, Sołtys 

Czerlejna Agnieszka Augustyn. Świad-

kami tego wydarzenia byli przyjaciele                 

i mieszkańcy Czerlejna, którzy podziwia-

li nowe miejsce na mapie ich małej oj-

czyzny, które będzie im służyć.

Paulina Bankiewicz
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Fot. M. Matuszewski

Fot. KUKW

Capstrzyk Patriotyczny

W czwartek 20 października, w 83. rocznicę rozstrzelania 

mieszkańców Kostrzyna, Nekli i okolic przez niemieckie grupy 

operacyjne Einsatzgruppen, odbył się Capstrzyk Patriotyczny. 

Uczestnicy przeszli ulicami Poznańską, Dworcową, Szymań-

skiego oraz Średzką na kostrzyński Rynek, gdzie odbyły się 

główne uroczystości, po drodze składając wiązanki oraz zapa-

lając znicze w Domu Katolickim i pod pomnikiem Najświętszej 

Maryi Panny przy kościele farnym.

To właśnie na kostrzyńskim rynku 20 października 1939 roku, 

podobnie jak w wielu innych wielkopolskich miastach, doko-

nano mordu mieszkańców, głównie inteligencji, by już                            

w pierwszych dniach wojny zapobiec powstawaniu ruchu 

oporu. Ta straszliwa zbrodnia na mieszkańcach Nekli i Kostrzy-

na dokonana przez żołnierzy niemieckich pod dowództwem 

Sturmbahnfuhera SS Frantza Sommera miała miejsce ok. go-

dziny 1620 na kostrzyńskim Rynku, kiedy to strzałem w tył gło-

wy zabijano więzionych wcześniej przez 2 dni w zimnie                                

i o głodzie mieszkańców naszej okolicy tylko dlatego, że byli 

Polakami. Wszystko to odbywało się na oczach zgromadzo-

nych przerażonych mieszkańców. Ofi ary zbrodni zostały wcze-

śniej skazane przez Sąd Doraźny składający się z miejscowych 

Niemców wyrokami śmierci bez udowodnienia winy. Sąd ten 

odbył się w Domu Katolickim, później ofi ary przeszły drogę                   

z Domu Katolickiego ul. Dworcową i Poznańską na Rynek. 

Zwłoki rozstrzelanych przewieziono następnie do zbiorowej 

mogiły przy Cmentarzu. Godny pochówek ofi ar miał miejsce 

dopiero po zakończeniu II wojny światowej na kostrzyńskim 

cmentarzu, gdzie spoczywają po dziś dzień.

Uroczystości na Rynku rozpoczęto od przywitania przybyłych 

gospodarzy w osobach Burmistrza Gminy Kostrzyn Szymona 

Matyska oraz Burmistrza Miasta i Gminy Nekla Karola Balickie-

go, a także przedstawicieli władz samorządowych: Zastępcy 

Burmistrza Waldemara Biskupskiego, Przewodniczącego Rady 

Miejskiej Grzegorza Banaszaka, Radnego Powiatu Poznańskie-

go Mariana Markiewicza, Radnych Rady Miejskiej Gminy Ko-

strzyn, Sołtysów, przybyłych pocztów sztandarowych, delega-

cji szkół, jednostek samorządu, druhów ochotniczych straży 

pożarnych, harcerzy, Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz przed-

stawicieli organizacji pozarządowych, a także wszystkich 

mieszkańców naszej gminy i zgromadzonych.

Następnie orkiestra odegrała Hymn Rzeczypospolitej Polskiej, 

po czym do zgromadzonych wystosował przemowę Burmistrz 

III Olimpiada Seniorów Powiatu Poznańskiego w Luboniu

Dwunastu słuchaczy Kostrzyńskiego Uniwersytetu Każdego 

Wieku uczestniczyło w III Olimpiadzie Seniorów Powiatu Po-

znańskiego w Luboniu.

Organizatorzy: Starostwo Powiatowe i Uniwersytet Luboński 

Trzeciego Wieku przygotowali 10 stanowisk z różnego rodzaju 

konkurencjami, takimi jak: „Ciepnięcie moherem”, „Śwignięcie 

w dychę”, „Slalom z jajem”, „Gwóźdź olimpiady”, „Bezpieczny 

senior”, „Wieża z puszek”, „Największy powiat w Polsce”, „Rzut 

do kosza”, „Strażackie kręgle”, „Bieg z książką na czas”.  Każdy                 

z zawodników, a było ich ok. 200 z gmin powiatu poznańskie-

go, mógł uczestniczyć w maksymalnie trzech konkurencjach. 

Nasze słuchaczki i słuchacze z wielkim zaangażowaniem zali-

czali kolejne konkurencje z całkiem niezłym dorobkiem punk-

towym. Wróciliśmy zadowoleni, po ciekawie spędzonym piąt-

kowym popołudniu, obdarowani upominkowymi gadżetami               

i dumni z naszej zawodniczki – Beaty Łeszyk, która zdobyła aż 

2 puchary, co było niezwykłą rzadkością na tej olimpiadzie. 

Serdecznie jej gratulujemy.
Elżbieta Mielcarek
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Fot. A. Bilska

Fot. M. Matuszewski

Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada w Narodowe Święto Niepodległości poczty sztan-

darowe, druhowie OSP, harcerze, harcerki oraz mieszkańcy 

gminy wzięli udział w mszy świętej w intencji ojczyzny, która 

odbyła się w kościele św. app. Piotra i Pawła w Kostrzynie.

Następnie zebrani udali się z kościoła na kostrzyński Rynek, 

gdzie złożono wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Walki i Mę-

czeństwa oraz odśpiewano hymn państwowy. Pochód dalej 

udał się do hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1                     

w Kostrzynie, gdzie odbyła się wspólna uroczysta Sesja Rady 

Miejskiej Gminy Kostrzyn oraz Młodzieżowej Rady Miejskiej 

Gminy Kostrzyn, podczas których nowi Młodzieżowi Radni 

złożyli ślubowanie oraz wybrali spośród siebie Przewodniczą-

cą, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza. Na powyższe sta-

nowiska zostali wybrani kolejno: Oliwia Balcerek, Makary Mi-

chalak oraz Julia Roszak.

Wręczono nagrodę Gminy Kostrzyn – Statuetkę Rycerza Ko-

stro dla klubu sportowego KKS 1922 Lechia Kostrzyn, którą 

odebrali obecny oraz poprzedni Prezesi klubu. Opinie kapituły 

przedstawił jej przewodniczący, Zastępca Burmistrza Walde-

mar Biskupski. Klub KKS 1922 Lechia Kostrzyn powstał 100 lat 

temu, co czyni go najdłużej istniejącej klubem sportowym na-

szej gminy. Obecnie w klubie działają sekcje piłkarska oraz 

szachowa, jednak wcześniej klub posiadał jeszcze więcej sek-

cji. To właśnie w 1922 roku grono entuzjastów piłkarstwa zało-

żyło Kostrzyński Klub Sportowy, a jednym z głównych założy-

cieli był Kazimierz Drzewiecki – wszechstronny sportowiec                       

i zdolny organizator. Po wręczeniu nagrody głos zabrał jeden    

z prezesów, Michał Janiak, który złożył podziękowania dla Bur-

mistrza, członków klubu oraz mieszkańców gminy. Po zakoń-

czeniu sesji odbył się koncert zespołu „TrombQuartet”, który 

uświetnił uroczystość odśpiewaniem trzech bloków muzycz-

nych zawierających zarówno pieśni patriotyczne, jak i muzykę 

popularną.

Podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości                       

w Gminie Kostrzyn odbyła się również inauguracja projektu 

„Pod biało-czerwoną”. Gmina otrzymała dotację na zakup 

masztu i fl agi oraz ich instalację. Biało-czerwona fl aga RP                   

została uroczyście podniesiona na maszt zainstalowany przy 

pomniku Powstańców Wielkopolskich w Kostrzynie.

Otrzymane środki pochodzą z budżetu państwa, które przeka-

zane zostały przez Wojewodę Wielkopolskiego w kwocie:                      

6 888,00 zł z projektu „Pod biało-czerwoną” pod honorowym 

patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.
Agata Bilska

Gminy Kostrzyn Szymon Matysek, kładąc nacisk na pamięć                  

o bohaterach, a także mówiąc o cennych wartościach takich 

jak wolność, patriotyzm i niepodległość, nawiązując także do 

sytuacji za naszą wschodnią granicą.

W kolejnym punkcie Apel poległych odczytał dh Michał Tra-

skowski, drużynowy 10. KDH „Riposta”, po czym trębacz ode-

grał pieśń Śpij kolego, a zgromadzeni uczcili zamordowanych 

minutą ciszy.

Całość zakończyło składanie kwiatów oraz oddanie hołdu 

przez poczty sztandarowe i odśpiewanie Roty. Dziękujemy 

wszystkim Mieszkańcom, delegacjom oraz pocztom sztanda-

rowym za ich liczną obecność, a druhom Ochotniczych Straży 

Pożarnych wraz z Młodzieżowymi Drużynami Pożarniczymi                   

z gminy Kostrzyn, kostrzyńskim harcerkom i harcerzom oraz 

pracownikom Komisariatu Policji w Kostrzynie za zabezpie-

czenie przemarszu i warty honorowe.
Łukasz Szał
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Z obrad 
Rady

LV sesja Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn odbyła się  

20 października 2022 roku, radni podjęli uchwały 

w sprawie:

- zmian w budżecie gminy Kostrzyn na 2022 rok – m.in. 

zwiększono dochody budżetu o kwotę 5 882 963,57 zł 

do kwoty 113  831 931,10 zł, dochody bieżące zwięk-

szono o kwotę 5 882 963,57 zł do kwoty 111 743 258,92 

zł, zwiększono wydatki budżetu o kwotę 5 882 963,57 

zł do kwoty 142 888 541,98 zł, wydatki bieżące zwięk-

szono o kwotę 5 882 963,57 zł do kwoty 110 820 410,37 

zł, wydatki majątkowe pozostały bez zmian i wynoszą 

32 068 131,61 zł;

- określenia wysokości opłaty za korzystanie z wycho-

wania przedszkolnego w przedszkolu publicznym pro-

wadzonym przez Gminę Kostrzyn. Uchwalono, że za-

pewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę 

w czasie 5 godzin dziennie, w godzinach określonych 

w statucie przedszkola, poza tym czasem świadczenia               

i usługi realizowane są odpłatnie. Wysokość opłaty za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci obję-

tych wychowaniem przedszkolnym do końca roku 

szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą                  

6 lat, w publicznym przedszkolu prowadzonym przez 

Gminę Kostrzyn, wynosi 1,14 zł za każdą rozpoczętą 

godzinę pobytu dziecka w przedszkolu, w czasie prze-

kraczającym 5 godzin bezpłatnego nauczania, wycho-

wania i opieki. Odpłatność nie obejmuje kosztów wy-

żywienia dziecka.

Ponadto Radni wysłuchali informacji Przewodniczące-

go Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn oraz Burmistrza 

Gminy Kostrzyn o oświadczeniach majątkowych złożo-

nych za rok 2021.

Więcej na www.kostrzyn.wlkp.pl (zakładka BIP).

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej…

Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy wspaniałego                      

i dobrego Człowieka, zawsze pogodnego oraz służące-

go pomocą i radą

Pawła Perka
Agacie i Jackowi, Mamie oraz Rodzeństwu składamy 

wyrazy współczucia

Beata i Waldek

Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im 
się płaci.

W. Szymborska

Rodzinie i Bliskim
wyrazy szczerego współczucia oraz głębokiego żalu 

z powodu śmierci

Pawła Perka
Radnego Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn

składa
Burmistrz Gminy Kostrzyn Szymon Matysek

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej…

ks. Jan Twardowski

Rodzinie i Bliskim

wyrazy szczerego współczucia oraz głębokiego żalu                

z powodu śmierci

Pawła Perka
Radnego Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn 

składa

Zastępca Burmistrza Gminy Kostrzyn                                                  

Waldemar Biskupski

wraz z Pracownikami Urzędu Miejskiego w Kostrzynie

Nie żyjemy, aby umierać... ale umieramy, aby żyć wiecznie.

M. Buchberger

Rodzinie i Bliskim

wyrazy szczerego współczucia oraz głębokiego żalu                 

z powodu śmierci

Pawła Perka
Radnego Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn 

składa
Młodzieżowa Rada Miejska Gminy Kostrzyn

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej…

ks. Jan Twardowski

Rodzinie i Bliskim

wyrazy szczerego współczucia oraz głębokiego żalu                  

z powodu śmierci

Pawła Perka
Radnego Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn 

składa
Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn                 

Grzegorz Banaszak
wraz z Radnymi 
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Inauguracja roku akademickiego  
w KUKW!

We wtorek 18 października w sali „Kostrzynianka” Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 

odbyła się ofi cjalna inauguracja roku akademickiego 2022/23 w Kostrzyńskim Uniwer-

sytecie Każdego Wieku.

Ofi cjalnego otwarcia roku dokonała Elżbieta Mielcarek – Prezes Stowarzyszenia Ko-

strzyński Uniwersytet Każdego Wieku. Następnie Zespół Śpiewaczy „Złota Jesień” za-

śpiewał Gaudeamus oraz Piosenkę o Kostrzynie. W kolejnym punkcie głos zabrał Bur-

mistrz Gminy Kostrzyn Szymon Matysek, z radością witając już po raz ósmy słuchaczy 

uniwersytetu oraz życząc wszystkiego dobrego na kolejne lata. Nie zabrakło także ży-

czeń od pozostałych gości: Zastępcy Burmistrza Waldemara Biskupskiego, Wiceprze-

wodniczącego Rady Miejskiej Przemysława Kubiaka, oraz Otylii Deski – Prezes Zarządu 

Rejonowego w Kostrzynie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Po wystąpieniach gości przyszedł czas na prelekcje doktora Włodzimierza Łęckiego. 

Były wojewoda poznański, senator V kadencji, a przede wszystkim nauczyciel akade-

micki oraz znany i ceniony krajoznawca (długoletni działacz PTTK) wystąpił w Kostrzy-

nie z tematem: „Skąd się bierze prąd w Kostrzynie?”, który bardzo zaciekawił słuchaczy.

Nie zabrakło także występu artystycznego, znane przeboje zaprezentował Zespół Śpie-

waczy „Złota Jesień”, który w swojej blisko 45-letniej historii reprezentował naszą gminę 

wielokrotnie na przeglądach artystycznych w kraju i za granicą. Na koniec zespół wyko-

nał piosenkę Złota Jesień, zachęcając do wstępowania w szeregi zespołu.

Na koniec plany na nadchodzący przyszły rok akademicki przedstawiła prezes Stowa-

rzyszenia – Elżbieta Mielcarek. Plan jest tak bogaty, że przedstawimy go Państwu przy 

kolejnej okazji.

Wszystkim słuchaczom Kostrzyńskiego Uniwersytetu Każdego Wieku życzymy kolej-

nych sukcesów w ich działalności oraz dużo zdrowia, a Państwa zachęcamy do wstępo-

wania w szeregi największego stowarzyszenia w naszej gminie.
Łukasz Szał

Kronika Towarzystwa Miłośników Ziemi Kostrzyńskiej

Rok minął od momentu założenia naszego Towarzystwa. Chciałoby się powiedzieć jak ten czas szybko leci! On 

nie leci, on porusza się z szybkością światła! Dużo w tym czasie wydarzyło się, ale na podsumowanie przyjdzie 

jeszcze czas. Szczerze mówiąc, listopad nie jest moim ulubionym miesiącem. Wśród reszty braci on zatrąca me-

lancholią i smuteczkiem. Może to dlatego, że żegnamy defi nitywnie lato, a może ze względu na święto zmarłych. 

Wspominamy wtedy wszystkich, którzy odeszli i uświadamiamy sobie, że „...dzieści” lat minęło jak jeden dzień...”.

I chyba każdy z nas ma czasami wrażenie, że siedzi w jakimś „fuxingu”, szybkim pociągu, który pędzi do stacji 

końcowej.

Ażeby zakończyć ten refl eksyjno-melancholijny listopadowy wątek zaproponuję Państwu fi lm, który szczególnie 

komponuje się z tym miesiącem. Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową. Warto poświęcić jeden listopadowy wie-

czór na obejrzenie tego obrazu (reż. K. Zanussi, muzyka W. Kilar, w roli głównej J. Zapasiewicz).

Listopad kończy się, więc trzeba naładować baterie i posłuchać przesłania zespołu Dżem: „Żyj z całych sił i uśmiechaj się do ludzi, bo 

nie jesteś sam...”. Ale to nie wokalista Dżemu oczarował kostrzyńską publiczność, tylko Marek Piekarczyk. Myślę, że Dyrektor MGOK-u 

Ewa Czajka trafi ła w dziesiątkę zapraszając frontmena (byłego już) zespołu TSA (skrót od: Tajne Stowarzyszenie Abstynentów). Nie 

wszyscy wiedzą, że zanim artysta został znanym muzykiem i osobowością  telewizyjną (jurorem Voice of  Poland) był budowlańcem. 

Urodził się w Poznaniu, a dorastał w Gnieźnie. Trudny życiorys, śmierć dziecka, brak kontaktu z synem, zdrada żony, lata walki z de-

presją. To nie wszystkie złe rzeczy, które go spotkały. Mimo tylu dramatów potrafi ł podnieść się i skupić się na tym, co dobre. Dzisiaj 

żyje w szczęśliwym związku, kocha swój ogród, o którym może opowiadać bez końca. Od lat jest wegetarianinem. Świetnie gotuje. 

Kiedyś adoptował kozę, ratując jej życie. Klementynka stała się członkiem rodziny. W 1981 roku po raz pierwszy stanął na scenie śpie-

wając dla starszej publiczności. Miał też sposobność wystąpić w teatrze muzycznym w Gdyni w roli Jezusa w głośnej rock-operze 

„Jesus Christ Superstar”. Ma też na swoim koncie koncerty charytatywne. Wspiera budowę Domu Muzyki Dla Artystów Niepełno-

sprawnych. Skończył już 70 lat. Mówi o sobie „Jestem młody, tylko za wcześnie urodzony”. Prywatnie taki sam jak na scenie: szczery, 

wrażliwy, troszkę melancholijny – jak listopad!
Ada Niemier-Pokrop

Fot. Ł. Szał
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Z teki regionalisty

Kazimierz Matysek
o historii

Odsłonięcie pomnika E. Estkowskiego

25.10.1980  roku

SZACUNEK DLA SZLACHETNEJ IDEI 
STYPENDIALNEJ 

W minionym miesiącu, 12 października, społeczność ko-

strzyńskiej Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Ewarysta Est-

kowskiego wraz z mieszkańcami Kostrzyna obchodziła 60. 

rocznicę pobudowania obecnego gmachu szkolnego, na-

zwaną Diamentowym Jubileuszem. Z tej okazji warto przy-

pomnieć znane i mniej znane wydarzenia z jej przeszłości.

Wszystko zaczęło się od wmurowania na placu przy ul. Pia-

sta 1 maja 1960 roku kamienia węgielnego pod budowę 

gmachu szkolnego. Po ponad dwuletnim okresie budowy 

ze środków Narodowego Funduszu Budowy Szkół 23 wrze-

śnia 1962 roku społeczeństwo miasta i okolic Kostrzyna 

wzięło udział w uroczystym otwarciu nowoczesnej Szkoły 

Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego, której nazwa uwi-

doczniona została na okolicznościowej tablicy przy wejściu 

do budynku. Decyzją kuratora Okręgu Szkolnego Poznań-

skiego szkoła otrzymała imię wielkiego społecznika i peda-

goga Ewarysta Estkowskiego, syna ziemi kostrzyńskiej. Pra-

cę dydaktyczną powierzono 25-osobowemu gronu nauczy-

cielskiemu na czele z kierownikiem szkoły Władysławem 

Boguckim. Postać patrona szkoły upamiętniono w 

1980 roku, w 160. rocznicę urodzin Ewarysta Est-

kowskiego, pobudowaniem na jego cześć obelisku 

z pamiątkową tablicą przed budynkiem szkolnym.

***

Obchody Diamentowego Jubileuszu kostrzyńskiej 

szkoły rozpoczęły się od mszy św. w kościele farnym, 

a potem poświęcenia przez ks. Proboszcza Irene-

usza Rachwalskiego tablicy pamiątkowej z płasko-

rzeźbą Jana Nowotarskiego, ufundowanej przez 

stypendystów nagrody Jego imienia.

Szlachetna idea przyznawania nagrody dla prymusa 

kostrzyńskiej szkoły zrodziła się w 1968 roku. Wów-

czas to staraniem kombatantów i społeczeństwa 

Kostrzyna wzniesiono na Rynku naszego miasta                 

pomnik ku wiecznej pamięci tych rodaków, którzy  

w pierwszych dniach II wojny światowej zginęli z rąk hitle-

rowców. Wśród nazwisk rozstrzelonych umieszczone było 

nazwisko kierownika Szkoły Powszechnej w Kostrzynie Jana 

Nowotarskiego, który w latach 1930-1939 kierował jedno-

cześnie Dokształcającą Szkołę Zawodową, był zasłużonym 

dyrygentem miejscowego koła śpiewackiego, członkiem 

Rady Miejskiej, a także wielkim przyjacielem młodzieży.

Kiedy jeden ze zdolnych wychowanków kostrzyńskiej szko-

ły będący wykładowcą poznańskich uczelni, Józef Ciszew-

ski, przeczytał w „Głosie Wielkopolskim” artykuł K.M. pt:                

W Kostrzynie wzniesiono pomnik walki i męczeństwa, udał się 
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Fot. Archiwum Izby Muzealnej

do naszego miasta, by się o tym osobiście przekonać. 

Podczas wizji lokalnej przekonał się, że wśród rozstrze-

lanych na pomniku widniały nazwiska 7 nauczycieli               

w tym jego dobroczyńczy i wychowawcy Jana Nowo-

tarskiego. Ogromnie żałował, że do wzniesienia tego 

monumentu nie mógł się osobiście przyczynić.

Józef Ciszewski urodził się 17 lutego 1919 roku w Siedl-

cu w gminie Kostrzyn, jako syn leśnika w majątku Miel-

żyńskich. Uczęszczał do Szkoły Publicznej w Siedlcu,                 

a później w Drzązgowie. Dalszą edukację kontynuował 

w 7-klasowej Szkole Powszechnej w Kostrzynie, którą 

ukończył w 1933 roku. Tu swą pilnością i zdolnościami 

zwrócił uwagę ówczesnego kierownika szkoły Jana 

Nowotarskiego, który zaopiekował się osieroconym 

przez ojca uczniem, a następnie skierował go do dal-

szej nauki w gimnazjum w Środzie. Po jego ukończeniu 

Ciszewski zaczął odbywać służbę wojskową na Kursie 

Podchorążych Rezerwy w Gnieźnie. Stamtąd zacią-

gnięty w 1939 roku został do wojska w szeregach Armii 

Poznań. Ranny w kampanii wrześniowej dostał się do 

niewoli do obozu jeńców w Dössel, gdzie studiował ję-

zyki obce. Po wojnie w 1946 roku osiedlił się w Pozna-

niu, gdzie po studiach uniwersyteckich został magi-

strem ekonomii. Profesor Ciszewski (1919-1991)  miał 

dwóch synów: Andrzeja i Jerzego.

W roku 1969 Ciszewski po rozmowach ze swymi przy-

jaciółmi z ławy szkolnej: Marianem Forszpaniakiem                     

i Marianem Wolniewiczem, chcąc spłacić dług wobec 

swego opiekuna i dobroczyńcy w latach młodości po-

stanowił ufundować coroczne stypendium imienia 

Jana Nowotarskiego dla prymusa Szkoły Podstawowe 

w Kostrzynie. W tym celu udał się do ówczesnego dy-

rektora szkoły mgr Ireneusza Kowalskiego, przedsta-

wiając mu swą propozycję, która miała być realizowa-

na począwszy od zakończenia roku szkolnego 

1968/1969 w miesiącu czerwcu. Uzasadniając swój 

pomysł przedstawił w skrócie własny życiorys oraz 

oświadczenie Fundatora Stypendium im. Jana Nowo-

tarskiego, w którym zobowiązał się przekazywać każ-

dego roku szkole w Kostrzynie w terminie do 31 maja 

kwotę 1000 zł tytułem rocznego stypendium.

I laureatką nagrody stypendialnej im. Jana Nowotar-

skiego była 14 czerwca 1969 roku Teresa Przybylska, 

uczennica klasy VIIIb, która otrzymała książeczkę 

oszczędnościową PKO z wkładem 1000 zł. Nagrodę 

wręczył mgr Wacław Nowotarski.

Dzieło poprzedników kontynuuje obecna Szkoła Pod-

stawowa nr 1 im. Ewarysta Estkowskiego w Kostrzynie 

pod dyrekcją Adama Grzelaka, wraz ze Stowarzysze-

niem Stypendystów im. J. Ciszewskiego Nagrody im.               

J. Nowotarskiego, z prezesem Piotrem Staszkiewiczem 

na czele; stowarzyszenie ze swoich składek funduje 

stypendium dla najlepszego ucznia. 

Na zakończenie roku szkolnego 2021/2022 nagrodę 

im. J. Nowotarskiego otrzymała Martyna Nowicka                      

z klasy VIIIf. Dzieło poprzedników kontynuuje obecna 

Szkoła P odstawowa nr 1 im. Ewarysta Estkowskiego                 

w Kostrzynie pod dyrekcją Adama Grzelaka, wraz ze 

Stowarzyszeniem Stypendystów im. J. Ciszewskiego 

Nagrody im. J. Nowotarskiego, z prezesem Piotrem 

Staszkiewiczem na czele; stowarzyszenie ze swoich 

składek funduje stypendium dla najlepszego ucznia. 

Józef Ciszewski

Jan Nowotarski

Uczestnicy uroczystości wręczenia 

I stypendium im. Nowotarskiego

14.06.1969 roku
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Ekoporadnik
Superfood – cudowny lek czy marketingowy chwyt?

„Niech żywność będzie twym lekiem, a lek twym pożywieniem” – powiedział w starożytności oj-

ciec medycyny, Hipokrates. Wydawałoby się, że wraz z rozwojem nauk medycznych słowa greckie-

go lekarza sprzed ponad dwóch tysięcy lat straciły na aktualności. Bez wątpienia medycyna czyni 

nasze życie lepszym: przeszczepy, szczepionki i antybiotyki sprawiły, że wiele śmiertelnych jeszcze 

sto lat temu chorób dziś nam już nie zagraża. Odnoszę jednak wrażenie, że istnieje spore grono 

ludzi, którzy traktują leki i suplementy jako substytuty zdrowego stylu życia, dlatego w listopado-

wym wydaniu Ekoporadnika omawiam znaczenie żywności dla dobrego samopoczucia i bliżej 

przyglądam się zagadnieniu tzw. superfood.

Dlaczego warto jeść zdrowo?

Jean Carper we wstępie do Apteki żywności wskazała na kilka istotnych faktów, dotyczących wpły-

wu żywności na ludzki organizm:

- żywność zawiera wiele składników działających leczniczo, które zapobiegają wystąpieniu niektó-

rym schorzeniom,

- rodzaj i jakość żywności mają znaczenie zdrowotne na poziomie komórkowym,

- jedząc świadomie, ma się wpływ na przebieg wielu chorób.

Podsumowując, to, co jemy, ma ogromny wpływ na nasze zdrowie. Zresztą lekarze, 

dietetycy i biotechnolodzy od dawna przestrzegają przed wysoko przetworzoną 

żywnością oraz zwracają uwagę na rolę snu w procesach obronnych organizmu. 

Ograniczenie cukrów prostych i nasyconych kwasów tłuszczowych (tłuszczów zwie-

rzęcych) to pierwszy krok ku zmianie swoich dotychczasowych nawyków żywienio-

wych na lepsze. Warzywa i owoce oraz zdrowe tłuszcze są źródłem niezbędnych do 

funkcjonowania witamin, minerałów i polifenoli, które wykazują działanie przeciw-

zapalne i przyczyniają się do wzmocnienia naturalnych procesów obronnych orga-

nizmu. Nie bez powodu mówi się, że odporność bierze się z jelit. Dbałość o różno-

rodność mikrobioty jelitowej to kluczowy element w walce z czynnikami chorobo-

wymi. Nasz organizm podziękuje nam za wybieranie sezonowych warzyw i owo-

ców, ograniczenie spożywania mięsa, picie odpowiedniej ilości wody (ok. 1,5 litra 

dziennie) i rezygnację z używania elektroniki przed snem.

Superfood

Po raz pierwszy terminu „superfood” użył w 1998 roku Aaron Moss, określając w ten 

sposób żywność cechującą się ponadprzeciętnymi właściwościami zdrowotnymi. 

Za najbardziej znaczące uznano wówczas takie produkty jak zielony jęczmień, ko-

mosę ryżową, nasiona chia czy jagody goi. I choć rzeczywiście żywność ta cechuje 

się bogactwem witamin, to nie ma wątpliwości co do tego, że spożywanie super 

jedzenia, kiedy reszta diety wymaga zmian, nie przyniesie spektakularnych efektów. 

Rynek bardzo szybko dostrzegł wzmożone zainteresowanie tego typu produktami, a samo okre-

ślenie „superfood” jest dziś bardzo popularne i chętnie powielane w mediach społecznościowych. 

Super jedzenia nie trzeba jednak szukać daleko. Polskie odpowiedniki to m.in. jarmuż, jagody, sie-

mię lniane, orzechy włoskie oraz znany ze swoich silnych właściwości antyseptycznych czosnek. 

Dorzuciłabym do tego jeszcze pierzgę oraz borówki, a w okresie jesienno-zimowym niezastąpiony 

może okazać się zakwas z buraka – samo zdrowie!

Nie tylko CO, ale JAK

Wiemy już, że to, co jemy, odgrywa niebagatelną rolę. Znamy też produkty, które warto włączyć do 

swojej diety. Jednak trzeba podkreślić, że na zdrowie naszego organizmu wpływ ma również to, jak 

jemy, dlatego zachęcam do stosowania poniższych zasad:

1. Zawsze staraj się stosować do zasady: ½ talerza to warzywa, ¼  – białko i ¼  – węglowodany.

2. Zadbaj o odpowiednią przerwę między posiłkami: minimum 2 godziny, najlepiej 4 godziny.

3. Jedz sezonowo, czyli kupuj produkty łatwo dostępne w określonej porze roku: w listopadzie 

królują m.in. dynia, kalafi or, kapusta biała i czerwona, żurawina.

4. Nie daj się zwariować: w każdej diecie jest miejsce na zjedzenie czekolady i chipsów, ważne jed-

nak, aby takie przyjemności nie stanowiły nigdy podstawy naszej diety. 
Ewelina Bulewicz

Podczas pisania artykułu korzystałam z następujących źródeł:

Carper Jean, Apteka żywności, tłum. K. Pszczołowski, Vesper, Poznań 2008.

Płazowska Ilona, Polska superżywność. Superściągawka — jak zastąpić egzotyczne produkty polskimi?, online: https://

dietetycy.org.pl/polska-superzywnosc/, dostęp: 10.11.2022.

Artykuł nie stanowi porady medycznej.
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Koncert
Marka Piekarczyka

15 października w sali sportowej SP nr 1 w Kostrzy-

nie na scenie wystąpiła gwiazda polskiego rocka. 

Marek Piekarczyk z zespołem zawitał do Kostrzyna                

i zagrał koncert, jakiego nikt się nie spodziewał. Wo-

kaliście i jurorowi popularnego programu telewizyj-

nego The Voice of Poland towarzyszył kwartet 

smyczkowy, gitara oraz cajon. Połączenie klasycz-

nych brzmień z rockowym repertuarem okazało się 

strzałem w dziesiątkę. Wokalista zaśpiewał na sce-

nie kilkanaście utworów. Wśród nich nie mogło za-

braknąć słynnej ballady 51, Testamentu czy Nie wi-

dzę Ciebie w swych marzeniach. Natomiast miłośnicy 

mocniejszych brzmień z pewnością docenili takie 

tytuły jak Marsz wilków, Chodzą ludzie oraz Hej, wra-

cajcie chłopcy na wieś. Ogromna charyzma i nie-

oczywisty wybór piosenek w wykonaniu Marka Pie-

karczyka złożyły się na naprawdę świetne wydarze-

nie, które – jak sądzę – na długo zostanie w pamięci 

kostrzyńskiej publiczności. 
Ewelina Bulewicz

W listopadzie 1967 roku powstał w Kostrzynie Miejski Ośrodek 

Kultury czyli MOK jako placówka kulturalna powołana przez Miej-

ską Radę Narodową. Jej celem było ożywienie życia kulturalnego 

w naszym środowisku. Znalazła ona swą siedzibę w dawnej sali 

„Sokoła” razem z kawiarnią GS „Kostrzynianka”. Jej kierownikiem 

był Kazimierz Matysek współpracujący z 7-osobową Radą Klubu 

na czele ze Staszkiem Hoppe. Wkrótce zaczęły działać różne sek-

cje: muzyczna z zespołem „Kostry”, taneczna, plastyczna i inne. 

Urządzono różne imprezy jak potańcówki (fajfy), „Andrzejki”, kursy 

tańca, występy, kabarety i konkursy oraz wystawy, spotkania z cie-

kawymi ludźmi: aktorami, sportowcami, dziennikarzami oraz fe-

styny. Od września 1974 roku po rozbudowaniu obiektu MOK stał 

się profesjonalną instytucją kulturalną działającą do dziś pod na-

zwą Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, który od 1978 roku stał się 

głównym organizatorem święta regionalnego „Kurdesz Kasztelań-

ski”. Jego dyrektorem do 2006 roku był Kazimierz Matysek, a obec-

nie stanowisko pełni Ewa Czajka. Najstarszymi pracownikami tej 

instytucji z prawie 40-letnim stażem są instruktorzy Iwona Niten-

del i Roman Malczewski.
Kazimierz Matysek

Tamte czasy najlepiej oddaje wiersz naszej      

koleżanki Joli Monarchy:

„MOK powstał w dawnych latach,

gdy byliśmy młodzi,

Kto z kulturą chciał fl irtować 

właśnie tu przychodził.

Każdy robił co potrafi ł:

grał, śpiewał, malował, 

tańczył, konkurs przeprowadzał, 

recytował.

Cieszymy się, bo trzeba przyznać

to nam się udało,

że żyliśmy w takich czasach, 

gdy się więcej chciało!”

55 lat temu rozpoczęła się 
działalność MOK-u,  obecnie 
M-GOK w Kostrzynie

Fot. R. Malczewski
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W środę 19 października świętowaliśmy 45-lecie 

powstania Zarządu Miejsko-Gminnego w Ko-

strzynie. W uroczystości udział wzięli Burmistrzo-

wie: Szymon Matysek i Waldemar Biskupski oraz 

Sekretarz Agnieszka Piasecka i Kierownik Ośrod-

ka Pomocy Społecznej w Kostrzynie Marlena 

Chłopicka. Ponadto w uroczystości wzięli udział 

przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego PKPS  

w Poznaniu. Zebranych powitała Prezes Zarządu 

Jolanta Barczak, która przedstawiła lata działal-

ności. Działalność nasza skupia się na udzielaniu 

pomocy żywnościowej dla osób samotnych,                 

rodzin wielodzietnych z terenu miasta i gminy 

Kostrzyn. Przy naszym zarządzie działa Koło Se-

niora, które skupia 60 członków. Gorące życzenia 

wszystkim działaczom zarządu złożyli zaproszeni 

goście. Podczas uroczystości zasłużeni działacze 

zostali odznaczeni resortowymi odznakami. Po 

części ofi cjalnej i wspólnym poczęstunku zebrani 

bawili się do późnych godzin wieczornych.

Pragniemy podziękować Burmistrzom oraz Kie-

rownik OPS za wsparcie i wszelką pomoc oraz 

dofi nansowanie uroczystości. Jednocześnie dzię-

kujemy za bon podarunkowy dla naszej organi-

zacji.
Zarząd MG PKPS Kostrzyn

Tradycyjnie Dzień Seniora wpisuje się w kalen-

darz imprez Miasta i Gminy Kostrzyn. Stąd też              

21 października w sali widowiskowej „Kostrzy-

nianka” odbyło się nasze święto. W uroczystości 

wzięli udział członkowie Koła nr 1 z Iwna i Koła               

nr 2 z Gułtów. Wśród zaproszonych gości byli 

przedstawiciele władz samorządowych z Burmi-

strzem Szymonem Matyskiem na czele, Zastępcą 

Burmistrza Waldemarem Biskupskim, Sekreta-

rzem Urzędu Miejskiego Agnieszką Piasecką. Sło-

wami skierowanymi do seniorów podkreślali, że 

najważniejsze jest zdrowie, radość, pogoda du-

cha, czego wszystkim seniorom życzyli. Po prze-

mówieniach seniorzy i goście raczyli się smacz-

nym obiadem, po którym była kawka i pyszne 

ciasto. Uroczystość uświetniła muzyka w wyko-

naniu Marka Adamczewskiego. Seniorzy wykazy-

wali się wspaniała taneczną kondycją, pokazali, 

że mają wiele sił witalnych, radość bycia razem 

oraz potwierdził się fakt, że jeszcze się o nich pa-

mięta.

Dziękujemy seniorom i gościom za obecność, 

miłe słowa oraz tym, który przyczynili się do 

sponsorowania tego spotkania.
Otylia Deska

Dzień
Seniora

45 lat PKPS w Kostrzynie

Fot. MG PKPS Kostrzyn

Fot. O. Deska
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29 września bieżącego roku odbyliśmy już kolejne spotkanie 

absolwentów Szkoły Podstawowej w Kostrzynie. Było to spo-

tkanie 75-latków, czyli rocznika 1947.

Spotkanie rozpoczęliśmy wspólną modli-

twą w czasie mszy św. w kościele pw. św. 

ap. Piotra i Pawła w intencji zmarłych ko-

leżanek i kolegów (wyczytanych z imienia 

i nazwiska przez księdza proboszcza), 

chorych oraz z prośbą o zdrowie i dalszą 

pomyślność dla obecnych uczestników 

spotkania. Mszę św. ubogacał piękny 

śpiew Pani Agnieszki.

Druga część spotkania odbyła się w Re-

stauracji „Biesiada” przy bogato zastawio-

nym stole. Nie zabrakło urodzinowego 

tortu i wspólnie odśpiewanego tradycyj-

nego 100 lat.

Rozmów, wspomnień, żartów i radości ze 

wspólnego bycia razem nie było końca. Wspominaliśmy 

wszystko i wszystkich, wychowawców, nauczycieli, kierowni-

ka szkoły, wagary i wzajemnie robione żarciki, oglądaliśmy 

stare zdjęcia. Zgodnie podjęliśmy decyzję o następnym spo-

tkaniu za dwa lata czyli na dwie siódemki.

Dziękujemy za super organizacje spotkania Koleżankom i Ko-

legom: Ali, Jadzi, Bożence, Marianowi i Heniowi. Do zobacze-

nia za dwa lata.
E.B.

Spotkanie po latach

Klasyki Kostrzyna to grupa założona ponad rok temu przez Mi-

chała Komisarka, Marcina Drożynskiego, Marcina Glinkowskie-

go i Marcina Dąbrowskiego, miłośników starej motoryzacji. 

Duża część powstałych grup motoryzacyjnych posiada pewne 

ograniczenia, na przykład konkretny model auta czy polską 

motoryzację itp. W związku z tym, że sami posiedli klasyczne 

auta zarówno z bloku wschodniego, jak i zachodniego, poja-

wił się pomysł na założenie grupy, gdzie takich ograniczeń nie 

ma. Pomysł okazał się trafi ony i pozwolił w krótkim czasie po-

zyskać wielu nowych członków posiadających klasyczne auta 

z różnych części Europy, co dało na wspólnych wyjazdach 

możliwość prezentacji przez grupę wielu modeli aut. Celem 

grupy jest organizowanie wspólnych spotkań i wyjazdów na 

różnego rodzaju rajdy i zloty motoryzacyjne, jak i w ostatnim 

czasie uczestnictwo w festynach charytatywnych.

W tym roku wystawiliśmy nasze auta na Retro Motor Show.

Klasyki Kostrzyna

Klasyki
Kostrzyna

Fot. M. Dąbrowski

Fot. E. B.
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Paulina i August Wilkońscy są patronami siekiereckiej 

szkoły. To lokalni bohaterowie, którzy prowadzili „Sa-

lon Literacki”, w którym z przyjemnością gościli 

przedstawicieli inteligencji artystycznej. Małżeństwo 

związane było silnie z działalnością literacką i publi-

cystyczną, którą nasycili swoje życie po brzegi. Pomi-

mo wielu przeciwieństw losu usposobienie i potrze-

ba życia towarzyskiego sprawiły, że chętnie otaczali 

się ludźmi i postrzegani byli jako swobodni, pełni 

humoru działacze artystyczni.

Uczniowie uczestniczący w zajęciach koła dziennikar-

skiego w Szkole Podstawowej w Siekierkach, nad któ-

rym pieczę sprawuje Małgorzata Ostojska-Szymań-

ska, zaczęli szperać w źródłach jakkolwiek związa-

nych z patronami szkoły. Wypożyczyliśmy kilka ksią-

żek z biblioteki, zaczęliśmy dyskutować, a zapał i fa-

scynacja rosły. Później okazało się, że jesteśmy w sta-

nie pytać o szczegóły u źródła – Antoniego Czyżew-

skiego, który sprawował niegdyś funkcję dyrektora              

w szkole w Siekierkach Wielkich. Pełni werwy, z na-

dzieją na powodzenie naszych planów, skontaktowa-

liśmy się z byłym pedagogiem, który żywo zareago-

wał na nasze dążenia. Od pomysłu do realizacji zorga-

nizowania spotkania nie dzieliło nas już nic. Mi-

strzowskie planowanie najdrobniejszych szczegółów, 

motywacja, chęci i współpraca zaprowadziły nas do 

realizacji celu – kameralnego, acz uroczystego spo-

tkania z Panem Czyżewskim. Ważną dla nas informa-

cją było to, że nasz gość jest twórcą tekstu hymnu 

szkoły. Głównym celem więc, który przyświecał 

uczniom, było dowiedzenie się, czy istnieje ciąg dal-

szy, kolejna zwrotka. Dziennikarskie śledztwo i spo-

tkanie utwierdziły nas w tym, że kolejna część nieste-

ty nie istnieje. I tak oto zrodził się kolejny pomysł – 

ogłoszenie konkursu na rozbudowanie szkolnego 

hymnu.

Dzięki przygotowanym pytaniom zasypani zostali-

śmy lawiną niesamowitych anegdot o pracy szkoły, 

zabawnych momentach działalności dydaktycznej 

oraz o Paulinie i Auguście Wilkońskich. Były dyrektor 

żywo zaangażowany był (zaryzykować można nawet 

stwierdzenie „własnoręcznie”) w poszukiwania praw-

dy o patronach. Owocem wiedzy przelanej na papier 

jest choćby książka Dzieje szkoły w Siekierkach w mi-

nionym 70-cio leciu. Antoni Czyżewski podzielił się              

z nami informacjami, których wartość jest bezcenna.

Spotkane to zapisujemy głęboko w naszej pamięci. 

Doświadczyliśmy pięknej, unikatowej lekcji historii. 

Serdeczne podziękowania i wielkie brawa należą się 

uczniom klas 5a i 6, którzy wykazali się dojrzałością               

i wysokim poziomem zaangażowania podczas przy-

gotowań na zajęciach z nauczycielem, a także w trak-

cie spotkania. Dziękujemy zakulisowemu wsparciu 

rodziców młodzieży, biorącej udział w wydarzeniu.

M. O-S.

Niesamowita 
lekcja historii

Fot. M. O-S.

Fot. M. O-S.
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Rozmowa
na stronie

Ewelina Bulewicz: Diamentowy Jubileusz SP nr 1 im. Ewarysta Estkowskiego w Kostrzynie 

za nami. Jak przebiegały tegoroczne obchody 60-lecia szkoły?

Adam Grzelak: Praca wokół Jubileuszu zaczęła się już na początku roku 2022. Wtedy zawią-

zywał się Komitet ds. 60-lecia Szkoły. Pierwszy widoczny efekt jego działań miał miejsce                       

3 września 2022 roku. Wtedy to odbył się Rodzinny Jubileuszowy Rajd Rowerowy. Przy sło-

necznej pogodzie około 150 rowerzystów w wieku od 5 do 90 lat (pod odpowiednią opieką 

rodzin, nauczycieli, służb) przejechało trasy ulicami naszego miasta do Wigwamu w Drzą-

zgowie. Tam w atmosferze „szkolnej” można było się pobawić, powspominać i pożywić. 

Wszyscy wracali do domów zadowoleni.

Główne uroczystości miały miejsce 12 października 2022 roku. Dzień rozpoczął się od mszy 

św. w intencji byłych i obecnych pracowników szkoły. Następnie przed szkołą przy ul. Piasta 

przypomniano postać Patrona Szkoły, Ewarysta Estkowskiego (przy obelisku) oraz Przyjacie-

la Szkoły, dr inż. Wiesława Garbatowskiego, który ufundował posadzony 10 lat temu Dąb 

Jubileuszowy. Przed samym wejściem do szkoły zaprezentowany został wizerunek legen-

darnego Rycerza Kostro – Ucznia. Mała postać będzie teraz towarzyszyć wszystkim wcho-

dzącym do naszego budynku. Z kolei na korytarzu szkoły nastąpiło odsłonięcie i poświęce-

nie tablicy przypominającej postać byłego kierownika szkoły, zamordowanego w 1939 roku, 

Jana Nowotarskiego.

O godzinie 1000 rozpoczęła się ofi cjalna część obchodów w Sali sportowej. Przybyli na nią 

przedstawiciele władz samorządowych miasta i gminy (Burmistrz Gminy Szymon Matysek, 

Zastępca Burmistrza Waldemar Biskupski, Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn 

Grzegorz Banaszak, Skarbnik Gminy Magdalena Rakszawska, Radni Gminy Kostrzyn), Radny 

Powiatu Poznańskiego Marian Markiewicz, przedstawicielki Kuratora Oświaty, starsze wizy-

tator Izabela Liebert-Jędroszkowiak i Katarzyna Bizukojć. Obecni byli również dyrektorzy 

placówek oświatowych i jednostek organizacyjnych gminy. Swoją obecnością na uroczysto-

ści zaszczycili również potomkowie rodziny Nowotarskich. Nie zabrakło również najlepszych 

absolwentów szkoły – Stypendystów Stowarzyszenia im. Józefa Ciszewskiego nagrody im. 

Jana Nowatorskiego. Na widowni zasiedli także byli i obecni pracownicy szkoły. Do Sali 

wprowadzono poczty sztandarowe, pierwszy z 1967 roku i obecny. Następnie przypomnia-

no historię powstania szkoły i kadrę kierowniczą placówki. Dyrektor szkoły podziękował                

też wszystkim, którzy współtworzyli przeszłość i nadal działają dla dobra Szkoły Podstawo-

wej nr 1. Głos zabrał również Burmistrz Gminy i inni zaproszeni goście. Miłym akcentem było 

wręczenie honorowych statuetek Diamentowego Jubileuszu (wykonanym na drukarce 3D 

przez absolwenta szkoły, Michała Łozę) przedstawicielom szkoły i instytucji współpracują-

cych z placówką. W części artystycznej uczniowie przedstawili w kilku scenach życie w szko-

le kiedyś i obecnie. 

Kolejnym punktem dnia był słodki poczęstunek (z jubileuszowym tortem) i zwiedzanie te-

matycznych ekspozycji w salach lekcyjnych. Ostatnim akcentem obchodów był Rodzinny 

Turniej Dwójek Siatkarskich, który odbył się w Sali sportowej w dniu 28 października.

EB: Osobiście miałam przyjemność uczestniczyć w obchodach 50-lecia szkoły jeszcze jako 

uczennica i z perspektywy czasu widzę, jak wiele się zmieniło. Budowa hali sportowej stano-

wiła jeden z ważniejszych – jak sądzę – projektów. Jak dzięki nowej infrastrukturze zmieniła 

się szkoła?

AG: 10 lat w historii szkoły to dużo. W tym czasie oczywiście została oddana do użytku                      

(w 2018 roku) piękna pełnowymiarowa sala sportowa z trybunami na 196 miejsc. Jest ona 

przede wszystkim miejscem, w którym odbywają się zajęcia sportowe naszych uczniów, ale 

również jest miejscem różnych imprez o charakterze kulturalnym, patriotycznym, lokalnym 

itp. Wpisała się już w klimat naszej gminy.

Trzeba oczywiście wykorzystać potencjał tego miejsca. Dlatego też wymyśliłem hasło i pro-

gram „Ruszamy (się)”. Nazwa programu sugeruje, że startujemy, zaczynamy od nowa jako 

szkoła (całość) i każdy z osobna. Jest on koncepcją kształtowania zdrowego stylu życia reali-

zowaną w szkole przez wszystkich uczniów. Przygotowuje dzieci do dokonywania świado-

mych wyborów związanych z własnym zdrowiem, prowadzi do wykształcenia nawyku bez-

piecznej aktywności fi zycznej, popularyzuje zdrowy styl życia. Jego celem jest wdrożenie 

uczniów do systematycznej pracy nad własnym zdrowiem i do bicia własnych rekordów. 

Z Adamem Grzelakiem, dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1                     
im. Ewarysta Estkowskiego w Kostrzynie, o obchodach 60-lecia 
szkoły, sukcesach i planach r ozmawiała Ewelina Bulewicz z Miejsko-
-Gminnego Ośrodka Kultury.

Graf. SP nr 1
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Priorytetem jest, by każdy uczeń walczył ze swoimi słabościami 

i uzyskiwał coraz lepsze rezultaty, dzięki czemu nie tylko popra-

wia kondycję fi zyczną, ale też zyskuje lepszą samoocenę.

Ale po 2012 roku szkoła pozyskała jeszcze wiele ciekawych po-

mocy. Uczestnicząc w wielu projektach, programach uzyskali-

śmy sporo nowoczesnego sprzętu, pomocy dydaktycznych. 

Dużo wniosło nam uczestniczenie w projekcie Cyfrowa Szkoła 

Wielkopolsk@ 2020. Jego  głównym celem było podniesienie 

kompetencji z zakresu informatyki wśród nauczycieli, a co za 

tym idzie - uczniów, a także doposażenie szkoły w sprzęt kom-

puterowy i – przede wszystkim budowa sieci Wi-Fi. Uczniowie 

m.in. poznali Lego WeDo, podstawy programowania, pracowali 

też z tabletami grafi cznymi i robotami edukacyjnymi. W ramach 

projektu odbyły się też warsztaty dla rodziców i zajęcia otwarte 

dla nauczycieli. 

Na przełomie 2021 i 2022 roku otrzymaliśmy dofi nasowanie                    

z MEiN na sprzęt wart aż 188100 złotych w ramach programu 

„Laboratorium Przyszłości”. Zakupiliśmy drukarkę 3D, wyposa-

żenie stanowisk, narzędzia, zestawy do robotyki, AGD, materia-

ły eksploatacyjne, audio-video, pomoce projektowe, materiały 

BHP. Dzięki nim zajęcia z zakresu STEAM (połączenia nauk przy-

rodniczych, technologicznych, inżynierii i matematyki, ale tak-

że sztuki) stały się bardziej atrakcyjne. Sale lekcyjne zmieniły 

się w nowoczesną kuchnię i warsztat pracy. Będziemy przybli-

żać uczniom nowoczesny sprzęt i tajniki pracy z nim. 

EB: Co jest na ten moment największym priorytetem placówki?

AG: Szkoła Podstawowa nr 1 w Kostrzynie chce nadal tworzyć 

dobry klimat do nauki i wychowania młodych mieszkańców na-

szego miasta. Oprócz dobrych wyników w nauce, priorytetem 

jest tworzenie właściwych, bezpiecznych warunków pracy.                   

W porozumieniu z władzami gminy chcemy jeszcze upiększyć                

i ocieplić elewację szkoły, dojście do budynku, stworzyć nowy 

plac zabaw, wybudować bieżnię i boisko. Poza tym nadal trzeba 

pozyskiwać nowych nauczycieli specjalistów, a rynek pracy nie 

sprzyja temu.

EB: Czego życzy Pan SP nr 1 i jej pracownikom na kolejne lata?

AG: Jak zwykle zdrowie jest najważniejsze (uczniów, rodziców   

i pracowników szkoły). Dlatego też życzę tego wszystkim. Mam 

nadzieję że wszelkie epidemie nie będą już nas nękać, że bę-

dziemy mogli spokojnie wypełniać swoje obowiązki.

Nowiny 
z Bajkowej Krainy

Październik w Przedszkolu Nr 2 w Kostrzynie minął dzieciom bardzo szybko, a to za 

sprawą ciekawych zajęć, spacerów, zabaw w ogrodzie przedszkolnym, a także dzięki 

dodatkowym atrakcjom. Dowiedzieliśmy się m.in. co zrobić, żeby być bezpiecznym 

oraz kto pracuje w przedszkolu. Wiemy też jakie plany na jesień mają zwierzęta oraz 

jak należy dbać o zdrowie.

10 października dzieci uczestniczyły w warsztatach kulinarnych – Akademia Małego 

Kuchcika, podczas których przedszkolaki zgłębiły tajniki powstawania czekolady. Każ-

de dziecko przygotowało przepyszne czekoladowe serduszko, z różnorodnymi dodat-

kami, specjalnie dla swoich najbliższych.

11 października wszystkie grupy obchodziły Dzień Dziewczynki. Chłopcy obdarowali 

koleżanki laurkami oraz drobnymi upominkami. Nie zabrakło gromkiego Sto lat! oraz 

życzeń.

21 października Bajkową Krainę ponownie odwiedził Teatr Kurtynka, który zaprezen-

tował dzieciom spektakl pt. Proszę, dziękuję, przepraszam!. Dzięki bohaterom nasze 

przedszkolaki utrwaliły poznane wcześniej zwroty grzecznościowe.

Przez cały październik przedszkole brało udział w akcji „Idź na spacer, zbierz kasztany”. 

Potrzebna była jak największa ilość kasztanów, a dochód z ich sprzedaży został prze-

znaczony na rzecz 3-letniego Wiktora Ratajczaka, który od listopada 2021 roku walczy 

z chorobą nowotworową – złośliwym guzem wątroby. Za sprzedaż kasztanów odpo-

wiedzialni byli organizatorzy zbiórki.

Jeśli chcieliby Państwo wesprzeć chłopca, można to zrobić m.in. poprzez zbiórkę na 

stronie internetowej Się Pomaga.

Kolejny miesiąc dzieci dbały też o swoją kondycję fi zyczną poprzez udział w Ogólno-

polskiej Akcji „Zdrowo i sportowo”, której głównym celem jest aktywizacja ruchowa 

dzieci, kształtowanie radości z aktywnego stylu życia, a także kształcenie prawidłowych 

nawyków prozdrowotnych.

Przed nami listopad, kolejny miesiąc pełen wrażeń, nowych doświadczeń, ciekawych 

warsztatów oraz udziału w projektach, ale jest to również okres kształtowania uczuć 

patriotycznych i przywiązania do rodzinnego kraju. O tym jak nam poszło, i co cieka-

wego nas spotkało poinformujemy Was w kolejnym numerze „Kostrzyńskiego ABC”.

Chcecie dowiedzieć się o nas więcej i być na bieżąco? Zapraszamy na nasz profi l na 

Facebooku!
A. Troszczyńska

Fot. A. Troszczyńska
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Wieści z Przedszkola nr 1

Za oknami jesień w pełni, zachwyca nas paletą kolorów, jakie 

roztacza przed nami. Pośród tych kolorów było słońce, deszcz 

i wiatr. Pomimo różnej pogody w naszym przedszkolu sporo 

się działo. W pierwszych dniach października podczas wyjść 

na plac zabaw zbieraliśmy dary jesieni: liście, kasztany i kwiaty. 

Po powrocie do przedszkola wykonaliśmy pracę plastyczną               

z zebranego materiału przyrodniczego. Jesień w lesie to nie 

tylko drzewa bez liści, wiewiórki robiące zapasy na zimę, czy 

zasypiające w stercie liści jeże, ale również grzyby, które moż-

na zbierać. Przedszkolaki wiedzą, że muchomory to grzyby 

trujące, których nie wkładamy do koszyka podczas spaceru.

Maluszki z grupy Pszczółek i Świetlików wybrały się również na 

spacer poza teren przedszkola do pobliskiego parku, a prze-

chodząc przez skrzyżowanie uczyły się, jak bezpiecznie prze-

chodzić przez jednię. Kolejnego dnia przypominając sobie 

kolory świateł na przejściu dla pieszych wykonaliśmy pracę 

techniczną – sygnalizator.

Co roku 10 października obchodzimy w Polsce Dzień Drzewa, 

który jest elementem edukacji ekologicznej. W naszym przed-

szkolu tego dnia odbyły się zajęcia związane z tematyką 

drzew, dzieci poznały budowę drzewa, jego znaczenie dla 

człowieka, zwierząt i przyrody. Poznały także etapy wzrastania 

drzewa. Dzięki życzliwości rodziców z grupy Pszczółek,  Świe-

tlików oraz Krasnoludków nasz przedszkolny plac zabaw 

wzbogacił się o nowe drzewka, z których będziemy mogli zry-

wać jabłka i śliwki.

21 października gościliśmy Tomasza Piotra Nowaczyka (star-

szej widowni znany z kabaretu Czesuaf ), znanego pisarza, au-

tora znakomitych książek dla dzieci. Autor zaprezentował na-

szym podopiecznym w sposób niezmiernie ciekawy i fascynu-

jący wspaniałe przygody bohaterów swoich książek. Najwięk-

szą niespodzianką dla dzieci była wypromowana w 2021 roku 

najnowsza książka pt. Extra Staś. Dzieci zaciekawione opowie-

ściami Pana Tomasza, zapatrzone w jego barwne prezentacje 

miały okazję przenieść się w świat wspaniałych i niezapomnia-

nych przygód bohatera Stasia. Na koniec wysłuchaliśmy pio-

senki o bohaterze, który jak się okazuje jest extra bohaterem 

jak każdy przedszkolak. Podczas spotkania była możliwość 

uzyskania osobistej dedykacji od autora książek.

Nadchodzi koniec jesiennych zbiorów, więc to najlepszy czas 

by ogłosić Dzień Dyni. W naszym przedszkolu święto to ob-

chodziliśmy w piątek 28 października, wtedy to wśród dzieci              

i nauczycielek ubranych na pomarańczowo, można było po-

czuć się jak na dyniowej grządce. Dzieci poznały wielką różno-

rodność dyń i wzbogaciły wiedzę na ich temat. Dowiedziały 

się, że dynia jest bardzo zdrowym warzywem i że można z niej 

przygotować wiele dań tj.: pieczywo, zupę, dżem, ciasto, ba-

beczki, przetwory i soki. Dzieci z grupy Krasnoludków wraz                

z paniami upiekły przepyszne ciasto dyniowe, na które przepis 

umieściły w powstającej książce z przepisami wszystkich sma-

kołyków wykonywanych przez tę grupę w przedszkolu. Po-

nadto przedszkolaki dokładnie „badały” dynię: jej ciężar, wy-

gląd zewnętrzny i wewnętrzny. Porównywały również kilka 

dyni pod względem koloru, kształtu, ciężaru. Duże zaintereso-

wanie wzbudziły dynie ozdobne, których wygląd całkowicie 

odbiegał od wyglądu dyni jadalnych. Najsmaczniejszym ak-

centem naszego świętowania była degustacja pestek dyni 

Fot. Przedszkole nr 1
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oraz picie soczku dyniowego. Natomiast twórczym działaniem były nasze 

prace plastyczne z dynią w roli głównej.

Miesiąc październik to także czas, kiedy nasze przedszkolaki korzystały                  

z przepięknej październikowej pogody i uczestniczyły w wielu wyjazdach. 

Serduszka i Biedronki brały udział w Festiwalu Ale Kino, gdzie obejrzały                 

bajkę Yuku i magiczny kwiat. W programie festiwalu znajdują się najnowsze 

fi lmy i bajki z całego świata tworzone z myślą o dzieciach i młodzieży. Filmy                

i bajki festiwalowe są idealnym dopełnieniem edukacji formalnej i znajdują 

zastosowanie w wielu przedmiotach nauczania, przede wszystkim                                    

w ramach języka polskiego, historii i społeczeństwa, przyrody, czy plastyki. 

Prezentowane bajki są mądre, zrozumiałe i wartościowe pod względem es-

tetycznym i etycznym. Ukazują dzieci i młodzież w sytuacjach, z którymi 

młodzi widzowie mogą się utożsamiać, w relacjach rówieśniczych oraz                     

w kontaktach z dorosłymi i ich światem. Uczą budowania przyjaźni i rodzin-

nych więzi, podejmowania dobrych i świadomych wyborów oraz postaw 

prospołecznych. Ponadto zabierają w podróż po kulturach innych narodów. 

Wizyta na festiwalu była doskonałą okazją do poznania kina łączącego war-

tości artystyczne z edukacyjnymi.  Po zaczerpnięciu rąbka kultury dzieci                      

z grupy Serduszek postanowiły zwiedzić naszą piękną okolicę i wybrały się 

autobusem gminnym do Gułtów, gdzie w pałacowym parku nazbierały 

kasztany, które przywiozły do przedszkola w celu przekazania ich na zbiórkę 

dla chorego Wiktora.

W piękny październikowy poranek z samego rana po śniadaniu Krasnoludki 

i Kotki wybrały się na wycieczkę do najmilszych zwierząt pod słońcem                 

„Alpaki u Agi”. Alpaki to przeurocze zwierzęta, które obniżają poziom stresu 

i uwalniają endorfi ny. Czarek, Czesław i Princessa powitali dzieci miło i poka-

zali wszystkie swoje umiejętności. Dzieci były tak szczęśliwe, że uśmiech               

z ich twarzy nie schodził podczas całego pobytu w gospodarstwie. Przed-

szkolaki mogły dotykać, przytulać i karmić zwierzątka. Ponadto panie, które 

opiekują się alpakami, zapoznały dzieci z hodowlą, miejscem pochodzenia 

oraz zwyczajami tych zwierząt. Atrakcją było również wyprowadzenie alpa-

ki na spacer, na którym dzieciaki mogły choć przez chwilę poprowadzić je 

samodzielnie. Były też kozy i owce skore do zabawy, było biesiadowanie, 

zabawy na powietrzu oraz praca plastyczna. Tyle pozytywnej energii otrzy-

maliśmy, że wystarczy na długo! Jeśli jej potrzebujecie… jedźcie na spotka-

nie z alpakami !

„Na pogodę trzeba sobie zasłużyć...” przekonały się o tym dzieci z grupy Żab-

ki i Słoneczka, którym po trzech dniach deszczowej pogody zaświeciło sło-

neczko podczas wycieczki do Starego Zoo w Poznaniu. Celem wycieczki 

była obserwacja i czerpanie pozytywnych wrażeń w kontakcie z przyrodą, 

zainteresowanie różnorodnością gatunków świata zwierząt oraz  kształto-

wanie świadomości ekologicznej. Wycieczka przedszkolaków do  zoo była 

też okazją do  utrwalania reguł kulturalnego zachowania się w  miejscach 

użyteczności publicznej. Podczas spaceru po alejach zoo spotkaliśmy wiele 

wspaniałych i ciekawych zwierząt. Dzieci reagowały bardzo spontanicznie: 

od radości, zachwytu, zdziwienia, do niepewności. Większość z dzieci po raz 

pierwszy uczestniczyła w takiej samodzielnej wyprawie z dala od rodziców. 

W drodze powrotnej dzieci odwiedziły plac zabaw Maxi Fun w Swarzędzu, 

na którym świetnie się bawiły. Zwieńczeniem wycieczki była pizza w pobli-

skiej  restauracji, którą wycieńczeni zabawą przedszkolaki zajadali ze sma-

kiem. Dzieci zadowolone i szczęśliwe wróciły do przedszkola.

W naszym przedszkolu wszystkie grupy realizują różnego rodzaju projekty. 

Jednym z nich jest projekt edukacyjny z wykorzystaniem Lego Education. 

Jest on realizowany w ramach zapoznania dzieci i nauczycieli z nowym roz-

wiązaniem edukacyjnym z wykorzystaniem klocków Lego z serii „Metoda              

6 klocków.” Dzięki tej metodzie dzieci nawiązują umiejętności nazywania 

podstawowych emocji oraz radzenia sobie z nimi, rozwijają umiejętności 

konstrukcyjne, uczą się pracy w zespole, kształtują umiejętności planowania 

sowich działań i ich realizacji, a także pobudzają i rozwijają sensorykę. Dzie-

ci 6-letnie kontynuowały w ramach projektu edukacyjnego z zakresu inte-

gracji społeczno zdrowotnej „Teatrzyk z niepełnosprawnością”. 

W tym miesiącu sporo się działo, ale to nie koniec, przed nami kolejne mie-

siące zabawy i nowych doświadczeń w przedszkolnych murach.
Przedszkole nr 1
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Wieści 
z biblioteki

Graf. A. Nowacka

Fot. Biblioteka Publiczna

Wystawy prac plastycznych 

W holu Biblioteki Publicznej w Kostrzynie do końca listopada 

można zobaczyć dwie wystawy prac plastycznych.

Podopieczni Przedszkola Publicznego nr 1 w Kostrzynie wzięli 

udział w konkursie plastycznym pod nazwą „Pocztówka z Pol-

ski”. Konkurs miał na celu pobudzić w dzieciach ducha patrio-

tyzmu, który jest rozumiany nie tylko poprzez pryzmat sym-

boli narodowych. Efektem jest 35 bardzo starannych prac. Or-

ganizatorem konkursu było Przedszkole Nr 1 w Kostrzynie 

„Jacek i Agatka”.

W październiku Przedszkole Publiczne „Wesoły Gawroszek”                  

z Gowarzewa zaprosiło członków Stowarzyszenia VITA z Ko-

strzyna na spotkanie, w ramach którego seniorzy czytali naj-

młodszym bajki. To część ogólnopolskiej akcji pod nazwą „Ma-

giczna moc bajek”. Dla naszych Seniorów to była wspaniała 

zabawa, podczas której łączyli przyjemne z pożytecznym. 

Dzieci odwdzięczyły się pięknymi pracami plastycznymi, które 

można podziwiać w holu naszej biblioteki.
Małgorzata Kemnitz

Mała książka – wielki człowiek 

Przypominamy, że cały czas trwa w naszej bibliotece akcja 

„Mała książka – wielki człowiek”. Ma ona zachęcić rodziców do 

odwiedzania biblioteki i codziennego czytania swoim pocie-

chom. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które zostanie 

zapisane do biblioteki, otrzyma w prezencie wyjątkową „Wy-

prawkę Czytelniczą”. W jej skład wchodzą książka Krasnal                       

w krzywej czapce oraz Karta Małego Czytelnika. Za każde wy-

pożyczenie książki dziecko dostaje naklejkę. Po zebraniu                     

10 sztuk czytelnik uhonorowany zostanie imiennym dyplo-

mem. W tej edycji dostępne są także książki w języku ukraiń-

skim. Zapraszamy serdecznie!
Anna Nowacka

I znowu kostrzynioki godają po naszymu

15 listopada w czytelni Biblioteki Publicznej odbył się fi nał                  

IV Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Kostrzynioki godają 

po naszymu” dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy 

Kostrzyn. Organizatorem i głównym pomysłodawcą konkursu 

była do tej pory Szkoła Podstawowa w Brzeźnie. W tym roku 

Biblioteka Publiczna przyłączyła się do tej inicjatywy. W komi-

sji konkursowej zasiadali: Zastępca Burmistrza Waldemar Bi-

Fot. M. Kemnitz
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Dobra książka 
biblioteka poleca i zaprasza

Damian Jankowski, Dawid Ogrodnik, Koniec gry, Wydawnictwo Mando.

Był Tomkiem Beksińskim w Ostatniej rodzinie, Rahimem z Paktofoniki w Jesteś Bogiem, księdzem Janem 

Kaczkowskim w Johnnym. A jaki naprawdę jest Dawid Ogrodnik? W intymnej rozmowie z Damianem Jan-

kowskim mówi o życiu poza planem fi lmowym: o przemocy, mobbingu i nałogach, o szukaniu sobie miej-

sca, o wychowywaniu córki. Gdzie kończy się gra, a gdzie zaczyna życie? Cz y można pozostać sobą                                

w świecie kłamstwa i ciągłego odgrywania ról? Ile warte są przyjaźń i rodzina? Na bilans nigdy nie jest za 

wcześnie.

Sally Page, Powierniczka opowieści, Wydawnictwo Insignis.

Najpiękniejsza i najbardziej podnosząca na duchu opowieść, jaką przeczytasz w tym roku. Życie Janice, 

sumiennej sprzątaczki w sennym Cambridge, jest z pozoru nudne i zwyczajne. I choć niektórzy pracodaw-

cy zdają się jej nie zauważać, coś sprawia, że część z nich decyduje się powierzyć jej swoją historię. Janice 

ma bowiem rzadką umiejętność – potrafi  słuchać. Dzień po dniu powiększa kolekcję opowieści, do których 

często wraca, kiedy jej samej nie wiedzie się najlepiej. Gdy pojawia się w domu ekscentrycznej starszej pani 

B., okazuje się, że tym razem ktoś chce wysłuchać jej własnej historii…

Sarah J. Maas, Dwór cierni i róż, Grupa Wydawnicza Foksal.

Co może powstać z połączenia baśni o Pięknej i Bestii oraz legend o czarodziejskich istotach? Porywająca 

opowieść o miłości, która jest w stanie pokonać nienawiść i uprzedzenia. Dwór cierni i róż to pierwszy tom 

serii fantasy o tym samym tytule. Dziewiętnastoletnia Feyre jest łowczynią – musi polować, by wykarmić                  

i utrzymać rodzinę. Podczas srogiej zimy zapuszcza się w poszukiwaniu zwierzyny coraz dalej, w pobliże 

muru, który oddziela ludzkie ziemie od Prythian – krainy zamieszkanej przez czarodziejskie istoty. To rasa 

obdarzonych magią i śmiertelnie niebezpiecznych stworzeń, która przed wiekami panowała nad światem 

(wiek 14+).

skupski, Dyrektor SP w Brzeźnie Adam Hamerski, Dyrektor Bibliote-

ki Publicznej w Kostrzynie Małgorzata Kemnitz, Kierownik Wydzia-

łu Oświaty, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Kostrzynie Pau-

lina Bankiewicz i nauczycielka języka polskiego oraz bibliotekarz 

szkolny Violetta Nowak.

Uczestnicy konkursu recytowali teksty napisane w gwarze poznań-

skiej w dwóch kategoriach wiekowych: dla klas I-III oraz IV-VIII.            

Wyniki konkursu recytatorskiego przedstawiają się następująco: 

Kategoria klas I-III: 1 miejsce: Agata Jarmuszczak ze Szkoły Podsta-

wowej nr 1 w Kostrzynie, 2 miejsce: Krzysztof Adamski ze Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Kostrzynie, 3 miejsce: Iga Chąpinska ze Szkoły 

Podstawowej w Gułtowach.

Kategoria klas IV-VIII: 1 miejsce: Oliwia Ślis ze Szkoły Podstawowej 

w Iwnie, 2 miejsce: Krzysztof Waleriańczyk ze Szkoły Podstawowej 

w Gułtowach, 3 miejsce: Lea Świtalska ze Szkoły Podstawowej                    

w Iwnie.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie,                         

a zwycięzcom gratulujemy.
Małgorzata Kemnitz

Graf. Biblioteka Publiczna
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Strażackie
wydarzenia

Interwencje strażaków z Gminy Kostrzyn: 

1 października – zabezpieczenie zerwanego pokry-

cia dachu na budynku mieszkalnym w Siekierkach 

Wielkich.

2 października – odpowiedź na wezwanie wygene-

rowane przez automatyczny system powiadamiania 

e-Call o kolizji pojazdu marki BMW w Kostrzynie 

przy ul. Poznańskiej. Po dotarciu na miejsce nie 

stwierdziliśmy zagrożenia, brak pojazdu.

4 października – gaszenie pożaru skrzynki energe-

tycznej w jednej z fi rm usługowych w Kostrzynie 

przy ul. Rolnej.

5 października – zabezpieczenie miejsca kolizji dro-

gowej z udziałem auta osobowego z samochodem 

dostawczym na trasie DK-92 w Siedlcu oraz neutrali-

zacja płynów eksploatacyjnych.

11 października – gaszenie pożaru pryzmy pozo-

stałości roślinnych w Sarbinowie, neutralizacja pla-

my ropopochodnej na trasie DK92 w Brzeźnie.

13 października – zabezpieczenie miejsca kolizji 

drogowej na trasie S5 w kierunku Gniezna, na wyso-

kości Sannik; gaszenie pożaru kosza na śmieci w Ko-

strzynie, na przystanku przy ul. Warszawskiej.

14 października – sprawdzenie załączonego moni-

toringu przeciwpożarowego na ul. Krajowej w Ko-

strzynie.

20 października – zabezpieczenie przemarszu 

uczestników Capstrzyku ulicami Kostrzyna na Rynek 

oraz udział pocztów sztandarowych w uroczystości.

24 października – pomoc w transporcie osoby cho-

rej do ambulansu na ul. Chopina w Kostrzynie; likwi-

dacja zagrożenia w postaci konaru drzewa zwisają-

cego nad jezdnią przy ul. Kórnickiej w Kostrzynie.

25 października – pomoc w transporcie osoby cho-

rej do ambulansu w Ignacewie.

26 października – zabezpieczenie miejsca wypad-

ku drogowego z udziałem samochodu osobowego 

na trasie S5 w kierunku Gniezna.

30 października – gaszenie pożaru starego budyn-

ku gospodarczego na polu przy drodze dojazdowej 

do cegielni w Iwnie.

31 października – zabezpieczenie przemarszu ko-

rowodu „Wszystkich Świętych” z kostrzyńskiej fary 

do sali „Kostrzynianka”.

Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci.
W. Szymborska

Adamowi Grzelakowi
Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 w Kostrzynie
wyrazy szczerego współczucia oraz głębokiego żalu                

z powodu śmierci
Mamy

składają
Burmistrz Gminy Kostrzyn Szymon Matysek

Zastępca Burmistrza Gminy Kostrzyn Waldemar Biskupski 
wraz z Pracownikami Urzędu Miejskiego w Kostrzynie

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej...

Adamowi Grzelakowi
Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 w Kostrzynie
wyrazy szczerego współczucia oraz głębokiego żalu                     

z powodu śmierci
Mamy
składa

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn                         
Grzegorz Banaszak

wraz z Radnymi

Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci.
W. Szymborska

Rodzinie i Bliskim
wyrazy szczerego współczucia oraz głębokiego żalu                 

z powodu śmierci

ks. kanonika Lecha Ludwiczaka
Proboszcza parafi i pw. św. Apostołów Piotra i Pawła               

w Kostrzynie w latach 1980-2010
składa

Burmistrz Gminy Kostrzyn
Szymon Matysek

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej…
ks. Jan Twardowski

Rodzinie i Bliskim
wyrazy szczerego współczucia oraz głębokiego żalu                 

z powodu śmierci

ks. kanonika Lecha Ludwiczaka
Proboszcza parafi i pw. św. Apostołów Piotra i Pawła             

w Kostrzynie w latach 1980-2010
składa

Zastępca Burmistrza Gminy Kostrzyn Waldemar Biskupski
wraz z Pracownikami Urzędu Miejskiego w Kostrzynie

Nie żyjemy, aby umierać... ale umieramy, aby żyć wiecznie.
M. Buchberger

Rodzinie i Bliskim
wyrazy szczerego współczucia oraz głębokiego żalu               

z powodu śmierci

ks. kanonika Lecha Ludwiczaka
Proboszcza parafi i pw. św. Apostołów Piotra i Pawła              

w Kostrzynie w latach 1980-2010
składa

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn                    
Grzegorz Banaszak

wraz z Radnymi
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Z kroniki
policyjnej

Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się 
płaci…

Barbarze Perka
długoletniej członkini Zespołu Śpiewaczego                  

„Złota Jesień”
wyrazy szczerego współczucia oraz głębokiego żalu  

z powodu śmierci
SYNA 

Ś.P.
Pawła Perka

składają
Dyrektor Ewa Czajka 

i pracownicy M-G Ośrodka Kultury w Kostrzynie

...Gdy smutek boli, a słowa zbyt małe by rozpacz wypowie-

dzieć… zostaje tylko milczenie pełne gorących łez i bliskość 

osieroconych serc...

Serdeczne podziękowania dla księży Remigiusza Ra-

chwalskiego i Sławomira Ruksa, burmistrzów Szymona 

Matyska i Waldemara Biskupskiego, Radnych Gminy Ko-

strzyn, delegacji OSP z Brzeźna i Kostrzyna, sołtysów oraz 

rodziny, przyjaciół i znajomych, a także wszystkich, którzy 

łączyli się z nami w smutku i żalu biorąc udział w ostat-

nim pożegnaniu naszego ukochanego Ojca i Syna

Ś.P.
Pawła Perka

za udział w ceremonii pogrzebowej, za ofi arowane                

komunie święte, zamówione msze święte, złożone kwia-

ty i wsparcie w trudnych chwilach

serdeczne Bóg zapłać

w smutku pogrążeni

Dzieci i Mama

Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się 
płaci.

W. Szymborska

Marlenie Chłopickiej
Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej                     

w Kostrzynie
wyrazy szczerego współczucia oraz głębokiego żalu              

z powodu śmierci
Taty

składają
Burmistrz Gminy Kostrzyn Szymon Matysek

Zastępca Burmistrza Gminy Kostrzyn Waldemar Biskupski
wraz z Pracownikami Urzędu Miejskiego w Kostrzynie

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej...

Marlenie Chłopickiej
Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej                      

w Kostrzynie
wyrazy szczerego współczucia oraz głębokiego żalu               

z powodu śmierci
Taty

składa
Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn               

Grzegorz Banaszak
wraz z Radnymi 

Nietrzeźwy kierujący.
3 października w miejscowości Kostrzyn zatrzymany został 
47-letni kierujący samochodem marki Fiat Ducato. Powodem 
kontroli drogowej było podejrzenie prowadzenia auta                        
w stanie nietrzeźwości, co się potwierdziło, ponieważ kierują-
cy znajdował się w stanie nietrzeźwości wynoszącym blisko                     
1 promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyzna za 
swój czyn odpowie przed Sądem.

Drugi nietrzeźwy kierujący.
8 października w miejscowości Kostrzyn zatrzymany został 
30letni kierujący samochodem marki Renault. Ponownie po-
wodem kontroli drogowej było podejrzenie prowadzenia auta 
w stanie nietrzeźwości, co się potwierdziło, ponieważ mężczy-
zna znajdował się w stanie nietrzeźwości wynoszącym ponad 
1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Kierujący za 
swój czyn odpowie przed Sądem.

Trzeci rekordowy nietrzeźwy kierujący.
14 października w miejscowości Kostrzyn zatrzymany został 
41-letni kierujący samochodem marki Ford. Znów powodem 
kontroli drogowej było podejrzenie prowadzenia auta w sta-
nie nietrzeźwości, co się potwierdziło, ponieważ kierujący 
znajdował się w stanie nietrzeźwości wynoszącym uwaga po-
nad 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyzna 
za swój czyn odpowie przed Sądem.

Wypadek – potrącenie pieszego.
21 października w miejscowości Kostrzyn kierująca pojazdem 
marki Mazda, parkując swój samochód, nie zachowała  należy-
tej ostrożności, w wyniku czego wjechała na chodnik, a na-
stępnie w stojącego pieszego przed sklepem. Mężczyzna                   
w wyniku zdarzenia doznał obrażeń ciała, między innymi 
otwartego złamania kości udowej. Postępowanie w tej spra-
wie prowadzi Komenda Miejska Policji w Poznaniu.

Narkotyki.
28 października na terenie gminy Kostrzyn przez funkcjonariu-
szy kryminalnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu 
wraz z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Kostrzynie za-
trzymanych zostało trzech mężczyzn w wieku od 26 do 40 lat, 
mieszkańców gminy Kostrzyn oraz Wrześni, podejrzanych                   
o posiadanie 40 kg krzaków marihuany. W wyniku przeprowa-
dzenia czynności procesowych przy mężczyznach zabezpie-
czono również dwa pistolety pneumatyczne, paralizator elek-
tryczny, pałkę teleskopową oraz kradzione tablice rejestracyj-
ne. Policjanci zatrzymali również 9 telefonów komórkowych 
oraz gotówkę w wysokości 5 tys. złotych. Wobec mężczyzn 
decyzją Sądu Rejonowego we Wrześni został zastosowany 
tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Osoby za swój 
czyn odpowiedzą przed sądem.
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Kostrzyńskie
przysmaki

Smacznego!

N.M.

GRZANKA Z BURRATĄ I POMIDOR-

KAMI

1-2 bułki lub kromki chleba

1-2 kulki burraty

pomidorki koktajlowe

czosnek

ulubione zioła

masło

Na patelni rozgrzać olej, wrzucić 1-2 

ząbki czosnku, dodać pomidorki i ulu-

bione zioła, smażyć przez chwilę. Na 

osobnej patelni roztopić masło. Bułki 

rozkroić na pół i obsmażyć na maśle 

dwustronnie. Na chrupkiej bułce roz-

łożyć burratę, ułożyć na górze pomi-

dorki.

Cytrynę i pomarańczę umyć, wycisnąć do dzbanka sok. Kawa-

łek imbiru obrać i wrzucić do dzbanka. Dodać 2-3 goździki, 2-3 

łyżki miodu (lub według preferencji). Dodać herbatę i zalać 

wszystko wrzątkiem. Można dekoracyjnie dodać kawałki cy-

tryny i pomarańczy. Po zaparzeniu przelać do szklanek.

ZIMOWA HERBATA

Cytryna

Pomarańcza

Imbir

Goździki

Miód

Czarna herbata

Fot. N.M.
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Kronika
sportowa

Fot. P. Smoliński

Mistrzostwa Gminy Szkół Podstawowych w Drużynowym 

Tenisie Stołowym

21 października w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1                   

w Kostrzynie odbyły się Mistrzostwa Gminy Szkół Podstawo-

wych w Drużynowym Tenisie Stołowym. Otwarcia zawodów 

dokonali przedstawiciele Urzędu Miejskiego Gminy Kostrzyn 

w osobach Zastępcy Burmistrza Waldemara Biskupskiego i Za-

stępcy Kierownika Wydziału Oświaty, Promocji i Sportu Łuka-

sza Szała oraz wicedyrektor wyżej wymienionej szkoły Violetty 

Orwat-Karcz. Pojedynki między szkołami polegały na rozegra-

niu gier pojedynczych i gry deblowej. Zacięta rywalizacja na 

dziesięciu stołach przyniosła następujące rezultaty:

Igrzyska Dzieci (rocznik klas VI i młodszych):

- dziewczęta: I m. SP 1 Kostrzyn (A. Bednarek, M. Kaczmarek),           

II m. SP 2 Kostrzyn (W. Kind, D. Piechowiak), III m. SP Siekierki 

(A. Sobocińska, Marianna Pietrzak, Kornelia Andrzejewska);

- chłopcy: I m. SP 2 Kostrzyn (H. Brukwicki, F. Stachowski), II m. 

SP Czerlejno (Sz. Krakowski, K. Marciniak), III m. SP 1 Kostrzyn 

(A. Adamski, M. Pieczeniak), IV m. SP Brzeźno (B. Tomczak,            

I. Banasiak), V m. SP Siekierki (T. Ignasiak, K. Wojciechowski,            

J. Malanowski).

Igrzyska Młodzieży Szkolnej (rocznik klas VII-VIII):

- dziewczęta: I m. SP 2 Kostrzyn (M. Puszkarek, Z. Guzińska),               

II m. SP 1 Kostrzyn (E. Kurowska, M. Surdyk, W. Niklaus), III m. 

SP Siekierki (N. Skotarek, J. Sroczyńska, M. Pluta);

- chłopcy: I m. SP Iwno (I. Tajerina, S. Tajerina), II m. SP Czerlejno 

(K. Skikiewicz, K. Magda), III m. SP 1 Kostrzyn (D. Czubala,                      

J. Czajka), IV m. SP Siekierki (J. Łaszcz, Ł. Hyży, F. Szaroleta),                 

ex. V/VI m. SP 2 Kostrzyn (D. Kaczmarek, V. Pascheczka) i SP 

Brzeźno (P. Jasiński, D. Szafraniak).

Najlepsi zawodnicy otrzymali medale, a szkoły, które zajęły 

pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach, będą repre-

zentowały naszą gminę na szczeblu powiatowym. Organiza-

torem mistrzostw była Szkoła Podstawowa nr 1 w Kostrzynie 

wraz z Gminą Kostrzyn.
Piotr Smoliński

Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów i Młodzików w Sza-

chach Szybkich

16 października w Ślesinie odbyły się Mistrzostwa Wielkopol-

ski Juniorów i Młodzików w Szachach Szybkich. Startujący                 

w nich zawodnicy UKS „Goniec” Kostrzyn zajęli następujące 

miejsca:

kategoria chłopców do lat 10 (71 zawodników): 11 m. Antoni 

Rojek, 28 m. Aleksander Adamski, 31 m. Szymon Jaskuła; kate-

goria chłopców do lat 14 (52 zawodników): 47 m. Bartosz Ba-

naszak, 49 m. Antoni Krawczyk; kategoria dziewcząt do lat 10 

(32 zawodniczki): 10 m. Maja Płóciennik; kategoria dziewcząt 

do lat 18 (20 zawodniczek): 6 m. Jagna Smolińska.
Piotr Smoliński

Fot. UM Kostrzyn
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XI Otwarty Turniej Piłki Siatkowej z okazji Narodowego 

Święta Niepodległości

Siatkarskie rozgrywki w ramach XI Otwartego Turniej Piłki 

Siatkowej z Okazji Narodowego Święta Niepodległości o Pu-

char Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn, który 

odbył się w sobotę 12 listopada, rozpoczęły się o godzinie 900, 

a zakończyły się o godzinie 1600. Turniej otworzył Wiceprze-

wodniczący Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn Prze-

mysław Kubiak w towarzystwie Burmistrza Gminy 

Kostrzyn Szymona Matyska, Zastępcy Przewodni-

czącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Arkadiu-

sza Bilskiego oraz Kierownika Wydziału Oświaty, 

Promocji i Sportu Pauliny Bankiewicz. Uroczystego 

i zarazem symbolicznego charakteru temu wyda-

rzeniu nadało odśpiewanie wszystkich zwrotek 

hymnu państwowego Rzeczpospolitej Polskiej 

Mazurka Dąbrowskiego.

W Turnieju wystartowało 12 zespołów: AZS Mali-

na, Acapulco Stallion, Armada, Cichociemni Car-

port, Sokoły 1, Sokoły 2, Akademia Sąsiadów, ZTP, 

Drużyna Pierścienia, Walka Kostrzyn, Strzelby Ku-

trzeby Delta Szwadron Super Cool Komando Wil-

ków Alfa, które rywalizowały w trzech grupach po 

cztery zespoły.

Awans do półfi nałów wywalczyły: AZS Malina i Cichociemni 

Carport Acapulco Stallion i Armada. Ostatecznie na podium 

stanęły zespoły: miejsce I: AZS Malina, miejsce II: Acapulco 

Stallion, miejsce III: Armada. Najlepszym zawodnikiem Turnie-

ju został: Szymon Kulas z AZS Malina.

Dekoracji dokonali Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gmi-

ny Kostrzyn Przemysław Kubiak i Szymon Nadolny, Radny Ar-

kadiusz Bilski, Burmistrz Gminy Kostrzyn Szymon Matysek 

oraz Zastępca Burmistrza Waldemar Biskupski.
Agata Bilska

Fot. P. Bankiewicz

Podsumowanie Grand Prix Biegów Gminy Kostrzyn

8 listopada w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Rady Europy w Ko-

strzynie odbyło się podsumowanie Grand Prix Biegów Gminy 

Kostrzyn oraz ofi cjalnie wręczone zostały stypendia dla zdol-

nej kostrzyńskiej młodzieży za osiągnięcia sporto-

we, naukowe i artystyczne.

W ramach Grand Prix odbyło si 7 biegów na różnych 

dystansach. Wystartowało w nich łącznie 578 biega-

czy, w tym 269 to mieszkańcy gminy Kostrzyn. Wy-

różnienia wręczone zostały w kategoriach: open, 

mieszkaniec/mieszkanka Gminy Kostrzyn, drużyna 

oraz w kategoriach wiekowych. Spotkanie to było 

również okazją do podziękowań dla wszystkich za-

angażowanych w przygotowanie i przeprowadze-

nie biegowych imprez.

W tym roku pozytywnie zaopiniowanych zostało 38 

wniosków o przyznanie stypendiów, z czego 3 doty-

czyły osiągnięć artystycznych, 3 naukowych i 32 

sportowych. Z każdym rokiem przybywa laureatów 

tej nagrody oraz poszerza się zakres dyscyplin,                    

w których młodzi mieszkańcy naszej Gminy stają się 

mistrzami.

Nazwiska wszystkich nagrodzonych poznać można na: www.

kostrzyn.wlkp.pl.
Paulina Bankiewicz

Fot. A. Bilska
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ADOPTUJ PRZYJACIELA!
Żaba to najstarszy płaz... to znaczy 

oczywiście: pies :) w naszym schro-

nisku. I chociaż lubimy zachęcać 

Państwa do adopcji humorem,                  

a nie brać na litość, to nie ukrywa-

my, że Żaba to jeden z tych pie-

sków, których adopcja ucieszyłaby 

nas wyjątkowo. Żaba ma około              

12 lat. To typ łagodnej olbrzymki 

– na widok człowieka cieszy się jak 

szczeniak, jest przyjazna, nie ma  

w niej żadnej agresji. Jej styl życia 

to nieśpiesznie tuptanie sobie 

przez świat i konsumpcja smacz-

ków. Chętnie dołożyłaby do tej li-

sty jeszcze wylegiwanie się na ka-

napie w ciepłym domu z własnym 

kocykiem i kochającym człowie-

kiem. Żaba już długo jest w schro-

nisku. Nie wiemy, czy ma nadzieję, 

że jej los się zmieni. Może już po-

godziła się z tym, że ma swój boks 

dzielony z kumplem – Gapciem, że 

chodzi na wybieg i spacery z wo-

lontariuszami, potem wraca do 

boksu, że tak już musi być. Ale my 

chcielibyśmy jeszcze jej pokazać, 

że może być też inaczej. Tylko czy 

zdążymy... 

Jeżeli chcielibyście poznać Żabę, 

prosimy o kontakt pod nr tel. 

783 552 272 w celu ustalenia ter-

minu spotkania. Zapraszamy rów-

nież do odwiedzania strony inter-

netowej schroniska: schronisko-

-skalowo.pl oraz naszego profi lu 

na Instagramie: przystanekskalo-

wo.
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