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KOSTRZYŃSKIE AKTUALNOŚCI

SŁOWEM WSTĘPU
Styczeń nowego, 2019 roku, pomimo dobrych zapowiedzi, nie był zbyt optymistyczny. Podczas gdy dzieci i młodzież odpo-

czywali podczas ferii zimowych, z kraju i świata spływały niepokojące i smutne wiadomości. Pogoda także nie nastrajała do opty-
mizmu i radości, widząc za oknem błoto, deszcz i chwilami mróz marzyło się o powrocie do łóżka czy gorącej o herbacie i ciepłym 
kocu. Szczęściarzami można było nazwać tych, którzy korzystając z urlopów wyjechali w góry na narty czy snowboard, chociaż 
także tam pogoda była zmienna i kapryśna. Na szczęście ten ponury miesiąc mamy już za sobą, a powody do narzekania mają już 
jedynie studenci, kończący właśnie ostatnią turę egzaminów semestralnych.

W zmianie nastawienia na bardziej pozytywne na pewno pomogło przygotowane przez Ośrodek Kultury spotkanie z podróżni-
kiem Robertem Gondkiem. Tematem prelekcji był gorący Ekwador i niezwykłe wyspy Galapagos, wydarzenie to skutecznie od-
ciągnęło nasze myśli od trwającej jeszcze zimowo-jesiennej właściwie aury (więcej na stronie 15). Babcie i dziadkowie bawili się 
wcześniej podczas swojego święta na koncercie zespołu Metrum (strona 3). Niedługo obchodzimy także Dzień Kobiet, a więc 
kolejny powód do zabawy i radości. Impreza organizowana przez M-GOK będzie idealną okazją do spalenia wszystkich kalorii 
zjedzonych podczas Tłustego Czwartku. Serdecznie zapraszamy!

Zachęcam do lektury!
Natalia Majchrzak

Redaktor naczelna

74. rocznica zakończenia 
okupacji niemieckiej 

22 stycznia minęła 74. rocznica 
okrutnej okupacji niemieckiej, która 
trwała prawie 5 lat (1939-1945). Roda-
cy z satysfakcją oglądali wtedy wyco-

fujące się z naszej ziemi niemieckie wojska i ludność cywilną. 
Ostatni patrol żołnierzy Wehrmachtu z tej okolicy został rozbity 
w mroźny, mglisty poniedziałkowy poranek na skrzyżowaniu 
ulic Poznańskiej i Hallera przez nacierający czołg radziecki. 
Kostrzyniacy odetchnęli z ulgą. Na dawnym budynku „Rolnika” 
pojawiła się po raz pierwszy po latach polska fl aga.

My też przeżywaliśmy dramat w Gdańsku
W obliczu tragedii, jaką była śmierć zamordowanego podczas 

gdańskiego fi nału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy prezy-
denta Gdańska Pawła Adamowicza, solidarność z Jemu bliskimi 
okazali również samorządowcy kostrzyńscy. Na wieży ratuszowej 
w Kostrzynie opuszczona została biało-czerwona fl aga, a na bu-
dynkach samorządowych na znak żałoby wywieszono polskie 
fl agi z czarnym kirem. Kiedy prezydent Rzeczypospolitej ogłosił 
żałobę narodową, odwołano imprezy sportowe i teatralne.

„Murem za Owsiakiem”
Na wieść, że w związku z tragedią, jaka miała miejsce                           

w Gdańsku na zakończenie dobroczynnej akcji zbiórkowej                      

zrezygnował z kierowania fundacją twórca WOŚP Jerzy Owsiak, 
tysiące osób wyraziło sprzeciw wobec tej decyzji. W Kostrzynie 
planowana była manifestacja celem wyrażenia wsparcia dla szefa 
Orkiestry. Na szczęście na apel wolontariuszy i licznych zwolen-
ników Jurek Owsiak wycofał się ze swego postanowienia i nadal 
pozostaje szefem WOŚP. Manifestacja stała się nieaktualna,                        
ale idea jest wiecznie żywa „do końca świata i o jeden dzień             
dłużej...”

IV Charytatywny Koncert Kolęd i Pastorałek
Z inicjatywy znanej animatorki kultury Beaty Jankowiak                    

i ks. proboszcza Piotra Lidwina 27 stycznia odbył się w koście-
le farnym pw. św. Piotra i Pawła koncert kolęd i pastorałek, or-
ganizowany już po raz czwarty. Przed dość licznie zebraną wi-
downią kostrzyńską zaprezentował się pochodzący z Ferrary 
tenor włoski Sergio Bettas w towarzystwie pianistki Patrycji 
Wachowicz. Artysta śpiewający czystym i dynamicznym głosem 
kolędy zarówno po polsku, jak i po włosku wielokrotnie nagra-
dzany był oklaskami publiczności. Jego śpiew w murach gotyc-
kiej świątyni brzmiał szczególnie pięknie. Dochód z koncertu    
w postaci dobrowolnych datków przeznaczony został na koszty 
nowego ogrzewania naszego kościoła parafi alnego.

Potomkowie rodziny Woźnych odwiedzili Kostrzyn
W styczniu odwiedzili nasze miasto potomkowie Michała 

Woźnego, działacza narodowego z początku XX wieku (właści-
ciela kamienicy z wieżą w Rynku pod nr 18): wnuczka Elżbieta 
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z Woźnych wraz z mężem Januszem Osicą. Goście z Warszawy 
po zapaleniu znicza na grobie dziadka dotarli do Biblioteki 
Publicznej, gdzie obejrzeli wystawę poświęconą powstaniu 
wielkopolskiemu, a potem zapoznali się z ekspozycją Izby Mu-
zealnej, w której znajdują się pamiątki dotyczące ich rodziny, 
m.in. powstańca Stanisława, sportowca „Sokoła” Edmunda czy 
zamordowanego w Katyniu Ignacego. Przekazali też dla zbiorów 
Izby Muzealnej kilka fotografi i i dokumentów związanych                         
z historią Kostrzyna.

Przesyłka z ziemią z pól bitewnych Polaków
Długoletni przyjaciel Kostrzyna Frits M. F. von Starve                        

z Abbekerk w Holandii zasłużył się jako opiekun miejsca pamię-
ci związanego z bohaterskim pilotem rodem z Kostrzyna, Józe-
fem Prętkowskim. Zainspirowany tym, co widział latem w naszej 

Izbie Muzealnej, a mianowi-
cie pojemniki z ziemią z róż-
nych miejsc pamięci narodo-
wej, postanowił tę ekspozycję 
wzbogacić. W przesłanej 
niedawno paczce znalazły się 
zebrane przez niego osobiście 
próbki gleby z pól bitewnych 
w Holandii, w których uczest-
niczyli Polacy w 1944 roku. 
W jednym z pojemników jest 
ziemia z Bredy, miasta, które 
wyzwolone zostało przez                    
1 Dywizję Pancerną gen. 
Maczka. W drugim pojemni-
ku jest ziemia z miejscowości 
Driel koło Arnhem, w której 

lądowali polscy skoczkowie z Brygady Spadochronowej gen. 
Sosabowskiego, biorący udział wraz z Anglikami w nieudanej 
operacji Market Garden. Przesyłkę wzbogacają współczesne 
fotografi e tych historycznych miejsc. Całość do obejrzenia                       
w Izbie Muzealnej Ziemi Kostrzyńskiej.

Pomyślne dane demograficzne Gminy Kostrzyn
Na podstawie informacji z kostrzyńskiego Urzędu Stanu 

Cywilnego podajemy najnowsze przekazy dotyczące stanu lud-
ności w naszej gminie na koniec ubiegłego roku – to jest na dzień 
31 grudnia 2018 roku.

Ogólna liczba zameldowanych na stałe w gminie Kostrzyn 
wynosiła 17 882 osoby, w tym w mieście – 9 420 osób, na wsiach 
– 8 462 osoby.

Dla porównania w roku poprzednim (2017) miasto i gmina 
liczyły 17 554 osoby. Przyrost w 2018 roku był dodatni i wyno-

sił 328 osób, w tym 342 osoby przybyły na wsiach, ubyło                        
16 w mieście.

Poczta Polska po raz kolejny upamiętnia obchody 
Powstania Wielkopolskiego

Ostatnio z okazji trwających wciąż 
obchodów 100. rocznicy Powstania 
Wielkopolskiego wyemitowano m.in. 
znaczek pocztowy o wartości 2,60 zł; 
przedstawiono na nim symboliczną 
grafikę: flagę powstańczą z orłem             
w koronie oraz czapkę rogatywkę, 
ozdobioną trefl em i orłem na froncie.

W nakładzie 8 000 sztuk wydano 
także kartkę pocztową z nadrukowa-
nym znakiem opłaty pocztowej                         
z oznaczeniem literowym A; na znaku, 

w prawym górnym rogu, przedstawiono jednego z bohaterów 
Powstania Wielkopolskiego, majora Mieczysława Palucha. 
Autorem projektu jest Karol Tabaka.

K.M.

Dzień Babci i Dziadka z Ośrodkiem Kultury
21 stycznia 2019 roku, z okazji Dnia Babci i Dziadka w sali 

„Kostrzynianka” odbył się koncert dedykowany seniorom.                 
Zaproszenia na wydarzenie rozeszły się w kilka godzin jak 
przysłowiowe świeże bułeczki. Sala wypełniona była po brzegi, 

a wszyscy solenizanci aktywnie uczestniczyli w występie zespo-
łu Metrum, czyli duetu Teresa Dzięcioł i Marek Halup, tańcząc, 
śpiewając i oklaskując wykonawców. W przerwach pomiędzy 
utworami prezenter radiowy i kabareciarz Andrzej Miś zabawiał 
publiczność i prowadził konkursy w nagrodami.

N.M.
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FERIE ZIMOWE W GMINIE KOSTRZYN

WIADOMOŚCI GMINNE

SMOG A GMINA KOSTRZYN - SPOTKANIE

BURMISTRZ INFORMUJE

6 lutego w Urzędzie Miejskim w Kostrzynie odbyło się 
spotkanie dla mieszkańców gminy Kostrzyn, dotyczące jakości 
powietrza. Spotkanie prowadził przedstawiciel Poznańskiego 
Alarmu Smogowego. Mieszkańcy uzyskali informacje o tym, 
czym w ogóle jest smog i jak powstaje, jakie są główne przy-
czyny zanieczyszczonego powietrza i jak wpływa ono na nasze 
zdrowie.  Poruszano temat profi laktyki antysmogowej. W spo-
tkaniu uczestniczyli także Burmistrz Szymon Matysek, Zastęp-
ca Burmistrza Waldemar Biskupski oraz Radni Rady Miejskiej. 

AKTYWNE SOŁECTWA
30 stycznia w świetlicy wiejskiej w Czerlejnku odbył się 

fi nał projektu „Aktywne sołectwa 2018”. Zaprezentowano zre-
alizowane dotychczas projekty oraz wręczono pamiątkowe dy-
plomy laureatom, wśród których znalazły się sołectwa z gminy 

Zakończyły się ferie zimowe w gminie Kostrzyn. Dzieci i młodzież brali udział w różnorodnych zajęciach w szkołach, 
w Bibliotece Publicznej oraz w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury.

Kostrzyn: Trzek, Strumiany, Sokol-
niki, Czerlejno, Czerlejnko i Wró-
blewo. Organizatorem programu 
Aktywne Sołectwa jest Lokalna 
Grupa Działania Trakt Piastów. 
Gratulujemy aktywności naszym 
sołtysom.
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KOLEJNE BLIŹNIĘTA W GMINIE 
KOSTRZYN

Urocze bliźniaczki Emilia i Lena z Kostrzyna, które urodzi-
ły się 5 stycznia 2019 roku, otrzymały świadczenie z gminy, 
zgodnie z uchwałą Radnych Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn               
z 1 marca 2018 roku o przyznaniu wsparcia dla rodzin, w których 
podczas jednego porodu urodziło się dwoje i więcej dzieci.

Mama Marta i tata Dominik wraz z córkami odebrali decyzję 
przyznającą świadczenie. Serdeczne gratulacje i wszelkiej po-
myślności dla szczęśliwej rodziny.
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Z TEKI REGIONALISTY - Kazimierz Matysek o historii 

LOKALNI PATRONOWIE ULIC MIASTA 
KOSTRZYNA I WSI GMINY KOSTRZYN

PATRONOWIE ULIC
BRACIA DRZEWIECCY
Ulica upamiętnia czterech braci Drzewiec-
kich, mieszkańców naszego miasta – Bo-
lesława, Mieczysława, Czesława i Tade-
usza – aktywnych na terenie Kostrzyna               
w okresie międzywojennym, synów ku-
pieckiej pary Weroniki i Antoniego Drze-
wickich, pomordowanych w latach oku-
pacji hitlerowskiej.
Bolesław Drzewiecki – urodzony w 1908 
roku, był z zawodu kupcem bławatnikiem, 
działającym w harcerstwie, Towarzystwie 
Gimnastycznym „Sokół” i Kole Śpiewac-
kim. W latach okupacji pełnił funkcję 
komendanta konspiracyjnej organizacji 
AK w Kostrzynie. Aresztowany 3 maja 
1944 roku, osadzony w Forcie VII, a po-
tem w Żabikowie i obozie koncentracyj-
nym w Gross Rosen, gdzie zmarł                             
12 marca 1945 roku.
Mieczysław Drzewiecki – urodzony                      
w 1910 roku, działacz harcerski i sporto-
wy. Od 1933 roku prowadził sklep w Jaśle, 
a w 1939 roku uczestniczył w kampanii 
wrześniowej. Za przynależność do Związ-
ku Walki Zbrojnej został osadzony                        
w obozie koncentracyjnym w Oświęci-
miu, gdzie zmarł 19 czerwca 1942 roku.
Czesław Drzewiecki – urodzony w 1913 
roku, również działacz harcerski i sporto-
wy. Został w 1939 roku posądzony o rze-
kome pobicie Niemców i osadzony                           
w więzieniu we Wronkach, a następnie                  
w obozie koncentracyjnym w Mauthausen, 
gdzie poniósł śmierć 13 stycznia 1943 roku.

Tadeusz Drzewiecki – urodzony w 1921 
roku, gimnazjalista, drużynowy drużyny 
harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki                    
w Kostrzynie. Aresztowany 16 września 
1939 roku i zmaltretowany za odmowę 
odpięcia krzyża harcerskiego z marynarki, 
został wraz z kolumną innych więźniów 
wyprowadzony w drogę do Poznania.                  
W czasie przemarszu zastrzelony nieda-
leko szosy pod Skałowem. 
EWARYST ESTKOWSKI – urodzony 
w 1820 roku w Drzązgowie koło Kostrzy-
na jako syn dzierżawcy majątku. Pedagog 
i działacz oświatowy. Uczył w Wojciecho-
wie, Mikstacie i Poznaniu. W 1848 roku 
założył w Poznaniu pierwsze w Polsce 
Towarzystwo Pedagogiczne. Przez 5 lat 
wydawał miesięcznik pedagogiczny 
„Szkoła Polska”, jako publicysta i pisarz 
ludowy krzewił idee demokratyczne. 
Zmarł w 1856 roku w Soden (Niemcy).
JÓZEF GLINKOWSKI – urodzony                  
w Kostrzynie w rodzinie robotniczej. Pra-
cował jako elektryk, a później woźny 
szkolny. Działacz społeczny. W 1954 roku 
założył Koło PTTK w Kostrzynie. Jego 
pasją było harcerstwo, a w szczególności 
praca z drużyną im. Zawiszy Czarnego. Za 
zasługi w pracy z młodzieżą przyznano mu 
Order Uśmiechu oraz tytuł harcmistrza.
BŁ. JOLANTA – urodzona w 1244 roku 
w Ostrzychomiu na Węgrzech w królew-
skiej rodzinie Arpadów. Żona księcia 
wielkopolskiego Bolesława Pobożnego, 
matka trzech córek. Zasłynęła jako fun-
datorka kościołów i klasztorów francisz-

kańskich, m.in. klasztoru klarysek                          
w Gnieźnie. Po śmierci męża wstąpiła                
do zakonu. Zmarła w Gnieźnie w 1304 
roku. Księżna i patronka Wielkopolski. 
Na jej prośbę Władysław Łokietek nadał 
Kostrzyn i bliskie wsie klasztorowi klary-
sek (1298).
STANISŁAW KARALUS – patron ulicy 
w Siekierkach Wielkich. Urodzony                      
w 1911 roku w Konarskiem. Po ukończe-
niu Seminarium Nauczycielskiego                       
w Koźminie podjął w 1935 roku pracę 
jako nauczyciel, a później kierownik 
Szkoły Powszechnej w Siekierkach Wiel-
kich. Po wojnie działał w ruchu ludowym 
i na nowo zorganizował szkolnictwo                   
w Siekierkach, doprowadzając do pobu-
dowania w tej wsi w 1960 roku nowej, 
siedmioklasowej Szkoły Podstawowej. 
Miał dwie córki i syna. Zmarł w 1984 roku 
i został pochowany w Siekierkach. 
LUDWIK MIKLASZEWSKI – urodzo-
ny w 1869 roku w Kostrzynie w rodzinie 
rzemieślniczej jako syn mistrza krawiec-
kiego. Był działaczem Towarzystwa 
Młodych Przemysłowców w Berlinie,                 
a później w Poznaniu, gdzie prowadził 
dużą fi rmę krawiecką. W okresie Powsta-
nia Wielkopolskiego został burmistrzem 
Kostrzyna. Przyczynił się do spolszczenia 
Izby Rzemieślniczej w Poznaniu. Poseł 
do Sejmu działającego w latach 1928-31. 
Zmarł w 1930 roku w Poznaniu, został 
pochowany w Kostrzynie.
JAN NOWOTARSKI – urodzony                     
w 1869 roku w Posadzie Górnej koło 
Rymanowa w rodzinie chłopskiej. Dzia-
łacz oświatowy i kulturalny. Od 1930 roku 
kierownik Szkoły Powszechnej w Ko-
strzynie oraz Szkoły Dokształcającej 
Zawodowej. Był jednocześnie zasłużo-
nym dyrygentem chóru Koła Śpiewackie-
go. Rozstrzelany przez hitlerowców                 
20 października 1939 roku w Kostrzynie.
KS. PROF. TADEUSZ PEIK – urodzo-
ny w 1891 roku w Rogoźnie w rodzinie 
mistrza rzeźnickiego. Święcenia kapłań-
skie otrzymał w 1919 roku, podejmując 
służbę w Gostyniu, a potem jako profesor 
w Seminarium Nauczycielskim w Lesz-
nie. Przed wojną był proboszczem                           
w Sierakowie, a w czasie okupacji                       
w Żoniu koło Margolina. W 1945 roku 
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został proboszczem w Chodzieży, a od 
października 1946 roku proboszczem 
parafi i św. Piotra i Pawła w Kostrzynie, 
gdzie aktywną działalnością zyskał sobie                   
szacunek wiernych i uznanie przełożo-
nych. W połowie listopada 1949 roku 
aresztowany przez funkcjonariuszy               
Urzędu Bezpieczeństwa  Publicznego                   
w Poznaniu, gdzie został zakatowany                  
25 maja 1950 roku. 
IGNACY PRĄDZYŃSKI – urodzony                
w 1792 roku w Sannikach jako syn Stani-
sława, uczestnika insurekcji kościuszkow-
skiej. Zmarł w 1850 roku na wyspie 
Helgoland. Generał wojsk polskich, 
uczestnik kampanii napoleońskich, wy-
bitny strateg wojskowy, budowniczy 
Kanału Augustowskiego. W powstaniu 
listopadowym 1831 roku zasłynął jako 
zwycięzca w bitwie pod Iganiami. Teore-
tyk wojskowości, autor Pamiętników. 
Dwukrotnie odznaczony orderem wojsko-
wymi Virtuti Militari.
JÓZEF PRĘTKOWSKI – urodzony                
w 1915 roku w Kostrzynie w rodzinie          
robotniczej. Służbę wojskową odbył                     
w Gnieźnie, a potem w Korpusie Obrony 
Pogranicza na Wileńszczyźnie. Od wrze-
śnia 1939 roku służył w 5 pułku lotniczym 
w Lidzie. Uczestniczył w kampanii wrze-
śniowej. Po zajęciu Łotwy dostał się do 
niewoli sowieckiej, skąd w 1941 roku 
udało mu się wyrwać i wstąpić do Armii 
Polskiej gen. Andersa, gdzie został skie-
rowany do Polskich Sił Powietrznych                  
w Wielkiej Brytanii. Od lutego do kwiet-
nia 1945 roku odbył 31 lotów bojowych 
nad Holandię. 12 kwietnia 1945 roku 
został zastrzelony niedaleko Amsterdamu 
jako ostatni lotnik aliancki w II wojnie 
światowej. 
ROMAN SZYMAŃSKI – urodzony                  
w 1840 roku w Kostrzynie, działacz spo-
łeczno-narodowy, uczestnik powstania 
styczniowego. Studiował historię (uzy-
skując doktorat) i ekonomię. Od 1869 
roku redagował w Poznaniu czasopisma 
polskie i pisał w nich artykuły krytykują-
ce politykę pruską. Występował w obronie 
praw Polaków i Kościoła. Ulicę kostrzyń-
ską nazywaną kiedyś Gąski lub Ogrodową 
nazwano jego imieniem w 1919.
ŚWIERKOWSCY – Piotr Świerkowski: 
urodzony 16 czerwca 1838 roku w Ko-
strzynie, zmarł 2 stycznia 1929 roku. 
Zasłużony działacz niepodległościowy, 
który oddał cenne usługi sprawie narodo-
wej. Występował przeciw wywłaszczeniu 
Polaków z ziemi ojczystej i wprowadzania 
języka niemieckiego w urzędach i szko-
łach. Agitował na rzecz polskich posłów, 
urządzając wiece polityczne, pracował 

nad uświadomieniem ludu. Z zawodu 
szewc. Aktywnie pomagał ofi arom epide-
mii. Wychował w duchu patriotycznym 
trzech synów: Władysława (*1877), Zyg-
munta (*1882), Ludwika (*1887) – po-
wstańców wielkopolskich. Zygmunt był 
założycielem Towarzystwa Gimnastycz-
nego „Sokół” w Kostrzynie, Ludwik był 
jednym z organizatorów oddziałów po-
wstańczych, a potem przez 10 lat preze-

sem Związku Powstańców Wlkp.                          
20 października 1939 roku bracia zostali 
rozstrzelani na Rynku w Kostrzynie.
JÓZEF WADYŃSKI – urodzony w 1891 
roku, ziemianin, właściciel Andrzejewa               
i Ignacewa. Działacz społeczny i patriota. 
W 1918 roku organizował w Kostrzynie 
Radę Robotniczo-Obywatelską i Żołnier-
ską. Po wybuchu Powstania Wielkopol-
skiego przyczynił się do utworzenia                   
w styczniu 1919 roku kampanii kostrzyń-
skiej, a następnie plutonu kostrzyńskiego, 
na czele którego walczył na froncie pół-
nocnym w randze porucznika. Uczestnik 
wojny w 1920 roku. Założył Towarzystwo 
uczestników Powstania Wlkp. Przyczynił 
się do pobudowania Sokolnik. Wzięty do 
niewoli w wojnie 1939 roku, więziony był 
w ofl agu Dössel, gdzie zmarł w 1943 roku. 
Na jego cześć w 2015 roku nazwano 
pierwsze w Kostrzynie rondo Rondem 
Wadyńskiego.
LEON WALIGÓRA – urodzony w 1914 
roku w Kostrzynie jako syn położnej. 
Przez wiele lat pełnił funkcję drużynowe-
go harcerzy. Od 1934 roku jako zawodowy 
wojskowy służył w 68 Pułku Piechoty               
w Gnieźnie, potem w Korpusie Ochrony 
Pogranicza jako plutonowy. Po kampanii 
wrześniowej wrócił do Kostrzyna, skąd   
w 1941 roku udał się do Generalnej Gu-
berni. Tam wkrótce zasłynął jako dowód-
ca oddziału partyzanckiego AK w okoli-
cach Żyradowa, gdzie też zginął w począt-
kach września 1943 roku w pobliżu leśni-

czówki „Piotrowina”, zaskoczony przez 
żandarmerię niemiecką.
AUGUST WILKOŃSKI – urodzony                
w 1805 roku w Kąkolewie pod Lesznem. 
Zmarł w 1852 roku w Siekierkach koło 
Kostrzyna, gdzie został pochowany. Autor 
opowiadań i anegdot humorystycznych 
zawartych w zbiorze Ramoty i ramotki. 
Jego żoną była Paulina z Lauczów Wil-
końska, urodzona w 1809 roku w Swarzę-

dzu, zmarła w 1875 w Poznaniu. Współ-
właścicielka Siekierek, powieściopisarka 
i pamiętnikarka, razem z mężem prowa-
dziła salon literacki w Warszawie. 
PATRONOWIE PARKÓW
PARK IMIENIA MIELŻYŃSKICH               
W IWNIE – nazwany tak dla upamiętnie-
nia rodu Mielżyńskich, dawnych właści-
cieli Iwna: hrabiego Józefa Mielżyńskiego 
(1824-1900), zasłużonego społecznika                  
i działacza narodowego broniącego inte-
resów polskiej społeczności w okresie 
zaboru pruskiego, jego córki Seweryny 
Mielżyńskiej, znanej z działalności cha-
rytatywnej oraz podpułkownika Ignacego 
Mielżyńskiego (1971-1938), założyciela 
Stadniny Koni w Iwnie, jednego z dowód-
ców frontu w Powstaniu Wielkopolskim, 
organizatora i dowódcy 215 Ochotniczego 
Pułku Jazdy Wielkopolskiej, w 1920 roku 
przemianowanego na 26 Pułk Ułanów.
PARK IMIENIA ADOLFA BNIŃSKIE-
GO W GUŁTOWACH – nazwany dla 
uczczenia postaci hrabiego Adolfa Bniń-
skiego (1884-1942), ziemianina pocho-
dzącego ze znanego rodu, właściciela 
Gułtów, działacza społecznego i wojewo-
dy poznańskiego. Bniński od 1940 roku 
był delegatem urzędu RP dla ziem wcie-
lonych do Rzeszy. Został aresztowany                    
i osadzony w Forcie VII, zginął rozstrze-
lany w les ie k. Poznania. Po śmierci od-
znaczony orderem Orła Białego. Jego 
pałac i park rodzina przekazała Uniwer-
sytetowi im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
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UCZNIOWIE Z GUŁTÓW W LEŚNYM 
ZAKĄTKU SENIORA

W poniedziałek 7 stycznia uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fie-
dlera w Gułtowach wybrali się do Brzeź-
na, aby wystawić Jasełka przed wyjątkową 
publicznością w Leśnym Zakątku Seniora.

Przedstawienie oraz przepiękna Kolę-
da dla nieobecnych spotkały się z ciepłym 
odbiorem. Kolejnym punktem spotkania 
było wspólne śpiewanie kolęd. Następnie 
nasi uczniowie wyrazili chęć zapoznania 
się z mieszkańcami. Rozmowom i uśmie-
chom nie było końca. Był to refl eksyjny 
czas, pokazujący jak bardzo ludzie są 
sobie nawzajem potrzebni. Serdecznie 
podziękowania należą się gospodarzom 
Leśnego Zakątka Seniora – Irenie i Wła-
dysławowi Kałużnym za serdeczne przy-
jęcie i poczęstunek, wyrażamy nadzieję 
na dalszą współpracę. 

Dziękuję jeszcze raz wszystkim wspa-
niałym występującym, śpiewającym, 

niezawodnym operatorom dźwiękowym oraz Jolancie Dzbanuszek i dziewczynom                 
z klasy 3 gimnazjum za wszelką pomoc.

Weronika Kmieciak

SENIORZY W KINIE
10 stycznia 2019 roku odbył się pierwszy wyjazd seniorów 

do kina w ramach projektu „Aktywizacja seniorów z terenu 
gminy Kostrzyn”. 90 osób wraz z dwoma liderami klubów se-
niora wyjechali autokarami z Kostrzyna i Gułtów do Cinema 
City Kinepolis w Poznaniu na seans pt. Pech to nie grzech. 
Wyjazd okazał się bardzo udany, jak również fi lm, który i wzru-
szał, i rozśmieszał. Wszyscy wrócili zadowoleni i zrelaksowani.

Informujemy, że realizatorem projektu „Aktywizacja seniorów 
z terenu gminy Kostrzyn” jest Ośrodek Pomocy Społecznej                       
w Kostrzynie. Projekt obejmuje seniorów z całej gminy. Podczas 

trwania projektu, czyli do 31 sierpnia 2021 roku wyjazdy do kina 
i teatru będą odbywały się co kwartał, a na basen co miesiąc. 
Ponadto środki fi nansowe przeznaczone będą również na różnego 
rodzaju warsztaty np. kulinarne, fl orystyczne, spotkania z leka-
rzami, zajęcia ruchowe oraz na wyposażenie Klubów Seniora                
w Kostrzynie, Gułtowach i Gwiazdowie. Raz w roku planowane 
są także rajdy rowerowe i pikniki integracyjne. 

Zachęcamy do czynnego brania udziału w w/w inicjatywach.
Agnieszka Piasecka 

Kierownik OPS Kostrzyn
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FERIE Z OŚRODKIEM KULTURY
Jak co roku Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury przygotował 

ofertę zajęć dla najmłodszych na ferie zimowe. Tradycyjnie już 
propozycje podzielono na dwie części; podczas pierwszego ty-
godnia dzieci wyjeżdżały w ciekawe miejsca, a w drugim odby-
wały się zajęcia w budynku M-GOK-u.

Tym razem podczas Zimowych Warsztatów Wyjazdowych 
uczestnicy odwiedzili Energi Super Park, Muzeum Czekolady, 
Zamek Przemysława, wrotkarnię, palmiarnię, kino i Schronisko 
w Skałowie. Można więc było się wyszaleć na trampolinach                     
i torze wrotkarskim, podjeść trochę słodyczy, dowiedzieć się 
czegoś ciekawego o przyrodzie i historii, pobyć ze zwierzętami, 
no i oczywiście obejrzeć najnowszą animację z cyklu przygód 
sławnych Galów (Asterix i Obelix: tajemnica magicznego wy-
waru). Uczestnicy wracali do domów zmęczeni, ale uśmiech-

nięci – ich zadowolenie było najlepszą nagrodą dla organizato-
rów. Cieszy także spore zainteresowanie warsztatami i fakt,                     
że dzieci wracają na kolejne edycje.

Drugi tydzień wolnego nie był wcale leniwy – zajęcia                       
„na miejscu” były tak różnorodne, że było z czego wybierać. 
Można było zagrać na instrumentach, potańczyć z zespołem 
Twister, wykazać się artystyczną pasją na zajęciach plastycznych. 
Na zakończenie odbył się tradycyjny balik przebierańców.                     

Po raz pierwszy natomiast odbyły się warsztaty animacji poklat-
kowej przygotowane przez działający od września Klub Filmo-
wy,  które poprowadziła Katarzyna Markiewicz. Do postaci 
ulepionych z plasteliny i „ręcznie” animowanych nagrano 
dźwięki, po czym złożono wszystko w krótki fi lmik, który moż-
na obejrzeć na Facebooku M-GOK-u. Klub nadal przyjmuje 
chętnych, zapraszamy do zapisywania się!

N.M.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA U EMERYTÓW
Rokrocznie Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

organizuje spotkanie swoich członków z okazji przypadającego 
Dnia Babci i Dziadka. W tym roku odbyło się ono 26 stycznia 
w sali widowiskowej „Kostrzynianka”. Obchody rozpoczęły 
się powitaniem przez przedstawicieli Zarządu wszystkich                             

zebranych, w tym również seniorów z Koła nr 1 w Iwnie i Koła 
nr 2 z Gułtów. Życzenia złożyli nam zaproszeni goście: Zastępca 
Burmistrza Gminy Kostrzyn, Sekretarz Urzędu, Kierownik OPS, 

Dyrektor Banku Spółdzielczego, a zawierały one wiele ciepłych 
słów zdrowia, wszelkiej pomyślności, miłości oraz dobrych 
wspomnień o swoich babciach i dziadkach. Po wzniesieniu 
toastu i odśpiewaniu tradycyjnego Sto lat zaproszono wszyst-
kich na uroczysty poczęstunek. Babcie, Dziadkowie, Prababcie                              
i Pradziadkowie wesoło spędzili wieczór przy wspólnym śpiewie 
piosenek biesiadnych i tańcach. Było to bardzo miłe i sympa-
tyczne spotkanie w gronie przyjaciół, a czas upłynął szybko. 
Jesteśmy bardzo wdzięczni naszym wspaniałym sponsorom, 
dzięki którym mogła się ta uroczystość odbyć. 

Zarząd PZERiI w Kostrzynie
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FILMUJEMY Z GWIAZDĄ
4 lutego w Szkole Podstawowej w Czerlejnie zakończono 

projekt warsztatów fi lmowych pod nazwą „Filmujemy z gwiaz-
dą”, który towarzyszył 36. Międzynarodowemu Festiwalowi 
Filmowemu „Ale Kino!”. W oparciu o napisany przez mło-
dzież  scenariusz powstał fi lm krótkometrażowy pt. Dzisiejsze 
czasy, którego realizacja miała miejsce w Centrum Kultury 
Zamek w Poznaniu w grudniu 2018 roku. Uczniowie zaangażo-
wani byli w projekt jako aktorzy, reżyserzy oraz operatorzy. Film 
znajduje się na fanpage’u szkoły. Zapraszamy do zapoznania się 
z produkcją. 

Katarzyna Markiewicz

WIEŚCI Z PRZEDSZKOLA
W styczniu rozpoczęły się upragnione przez wielu ferie. 

Sporo naszych podopiecznych wyjechało w góry, by szusować 
na stoku czy spędzić miło czas z rodziną. Dzieci, które pozosta-
ły w przedszkolu, też miały zapewnione wiele atrakcji. Przed-
szkolaki skorzystały z bogatej oferty biblioteki i obejrzały 
przedstawienia teatralne. Nasze dzieci zostały również zapro-
szone na bal przebierańców w sali „Kostrzynianka”, który orga-
nizował Ośrodek Kultury. 

Po feriach odbył się bal przebierańców w oddziale przed-
szkolnym na ul. Miłosza. „Misie”, „Krasnoludki” i „Wesołe 
Zajączki” wesoło bawiły się, a do tańca przygrywał im zespół 
Fobos.

Grupa „Smerfów” została zaproszona przez Klub Seniora na 
spotkanie noworoczne. Zaprezentowała przedstawienie pt. Za-
giniony pomponik pajacyka. Gra małych aktorów wywołała 
zachwyt i gromkie brawa publiczności.

Styczeń to również wielkie święto babć i dziadków. W przed-
szkolu odbyły się uroczystości z okazji ich święta. Dzieci przed-
stawiły bogaty program artystyczny, który bardzo podobał                    
się gościom. Zdjęcia z uroczystości z Dnia Babci i Dziadka                  
oraz baliku są dostępne na przedszkolnej stronie internetowej 
www.przedszkole-kostrzyn.pl. Zachęcamy do obejrzenia!

Przedszkole Miejskie
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Komunikat
Gminna Spółka Wodna w Kostrzynie informuje, że walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbędzie się 11 marca 2019 
roku o godzinie 1000 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kostrzynie.

Zakład Komunalny w Kostrzynie zatrudni pracowników na stanowiska:
Konserwator maszynista przepompowni – elektryk
Wymagania:
- wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne
- prawo jazdy (mile widziane uprawnienia na ciągnik z przyczepą)
- uprawnienia elektryczne
Konserwator maszynista wodociągu
Wymagania:
- wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne
- prawo jazdy
- dodatkowo mile widziane uprawnienia elektryczne

Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert (CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające wykształcenie                                                
i doświadczenie zawodowe) na adres: Zakład Komunalny, 62-025 Kostrzyn, ul. Poznańska 2, tel. 061 8178239 lub                                        
e-mail: poczta@zkkostrzyn.pl. 
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SPOTKANIE PODRÓŻNICZE
6 lutego w sali widowiskowej „Ko-

strzynianka” w Miejsko-Gminnym Ośrod-
ku Kultury odbyło się otwarte spotkanie, 
na którym słynny podróżnik i utalentowa-
ny fotograf Robert Gondek, twórca pro-
jektu „W drodze na najwyższe szczyty 
Afryki”, zabrał w ten zimny, zimowy 
wieczór licznie przybyłych słuchaczy                   
w podróż do gorącego Ekwadoru i na 
Galapagos.

Podczas wydarzenia prelegent                       
opowiadał o tych pięknych okolicach do 
wtóru prezentacji, na którą składały się 
fantastyczne zdjęcia zrobione przez niego 
podczas podróży w tamte rejony. Więk-
szość z nas przychodząc miała pewnie 
niewielką wiedzę o tej części świata, ko-
jarząc zaledwie elementy krajobrazu takie 
jak banany, kakao czy charakterystyczne 
kapelusze panamskie, ale po ponad godzi-
nie wychodziliśmy z sali z ogromną ilo-
ścią informacji.

Podróżnik w barwny i zachwycający 
sposób wprowadził nas w tajniki życia nie 
tylko ludzi, ale także zwierząt zamieszku-
jących jeden z najmniejszych krajów 
Ameryki Południowej. Widzieliśmy wie-
le zdjęć kościołów, ludności, targów                     
z egzotycznymi owocami i lokalnymi 
przysmakami, atrakcji turystycznych. 
Największe wrażenie sprawiały jednak 
fotografi e przyrody: rezerwatów Cuyabe-
no i Las Tangaras, wulkanów Quilotoa                  
i Cotopaxi, zwierząt, bardziej lub mniej 
znanych – pelikanów, fl emingów, legwa-
nów, lwów morskich, żółwi słoniowych, 
piranii, żmij, anakondy czy nawet taran-
tuli. Gondek przyznał, że jednymi z jego 
ulubionych modeli są ptaki, mieliśmy 
więc okazję poznać i obejrzeć kilka ga-
tunków kolibrów czy okazów o nazwach 
tak wymyślnych jak amazonka modrobre-
wa, skalikurek andyjski, głuptak niebie-
skonogi. Poznaliśmy także sporo anegdot 
i ciekawostek z samej podróży, m.in.                       

o odwiedzonej przez podróżników moty-
larnii, źle wytyczonej linii równika czy 
mrówkach o cytrynowym smaku.

Wychodząc długo jeszcze można było 
wspominać niezwykłe widoki z Ekwado-
ru czy wysp Galapagos, duża część obec-

nych na pewno także rozważała możli-
wość własnej wyprawy w te piękne 
miejsca. Mamy nadzieję, że nie było                    
to ostatnie spotkanie z tym interesującym 
i pełnym pasji podróżnikiem.

N.M.

OGŁOSZENIE
Poznawanie fascynujących ludzi to szczęście, któremu warto pomóc. Dołącz do Stowarzyszenia „Klub Kobiet 

Przedsiębiorczych NAMAXA”. Przyjdź na spotkanie po motywację, nowe kontakty, wiedzę, a przede wszystkim 
mnóstwo pozytywnej energii.

Jeśli chcesz rozwijać swoje zainteresowania, uczyć się nowych rzeczy, uczestniczyć w warsztatach rozwojowych, 
spędzać wspólnie czas z ciekawymi kobietami – przyjdź, zobacz, poznajmy się!

Spotkania odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca (najbliższe 7 marca) w hotelu uluBiony,                                 
Rynek 5a, Kostrzyn.
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WIEŚCI Z BIBLIOTEKI
W styczniu w Bibliotece Publicznej w Kostrzynie zakończył 

się trwający przez 3 miesiące projekt „Cyfrowa Wielkopolska” 
realizowany przez Fundację Partycypacji Społecznej w ra-
mach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Pro-
jekt dofi nansowany z Funduszy Europejskich skierowany był do 
mieszkańców gminy Kostrzyn w wieku 65+. W naszej biblio-
tece odbyły się bezpłatne szkolenia komputerowe umożliwia-
jące uczestnikom nabycie praktycznych umiejętności: obsługi                       
Internetu, komputera, telefonu, tabletu i innych urządzeń IT.                 
W intensywnych zajęciach, kształtujących kompetencje pomocne 
w życiu codziennym seniora, wzięło udział 30 osób. Wszyscy 
kursanci po przeszkoleniu otrzymali na własność tablety, a do-
datkowym miłym akcentem na zakończenie spotkań był wspólny 
wyjazd do kina.

Fundacja Aviva od 14 listopada do 5 grudnia przeprowadziła 
drugą edycję akcji „Wiem, czym oddycham”, w ramach której 
organizatorzy przygotowali cykl działań, które mają uświadomić, 
jaki wpływ na nasze zdrowie i życie ma zanieczyszczone powie-
trze i jak mu przeciwdziałać. 
W ramach kampanii fundacji 
zakupionych zostało 100 ze-
wnętrznych czujników jakości 
powietrza. Dzięki zaangażo-
waniu mieszkańców gminy 
Kostrzyn, którzy wzięli udział 
w internetowym głosowaniu,  
jeden z nich został umiesz-
czony na budynku Biblioteki 
Publicznej w Kostrzynie. Ja-
kość powietrza  monitorowana 
przez nowy czujnik widoczna 
jest stronie: map.airly.eu

9 stycznia w Bibliotece 
Publicznej w Kostrzynie odbył się kolejny koncert edukacyjny         
z cyklu Muzyczny rozkład jazdy – czyli Pan Lupa i przyjaciele 
w poszukiwaniu dźwięków. Tym razem muzycy z Agencji Arty-
stycznej Art-Bonsai dostarczyli najmłodszym widzom niezapo-
mnianych wrażeń, zabierając ich do cyrku pełnego artystycznych 
akrobacji i magiczno-iluzjonistycznych sztuczek. Wszystkim 
pokazom towarzyszyła oczywiście odpowiednio dobrana, potę-
gująca emocje muzyka w tle.

W styczniu dzieci z oddziałów przedszkolnych spotkały 
się w Bibliotece Publicznej w Iwnie i Gułtowach na zimowych 
spotkaniach z książką. Z opowiadania Ewy Szelburg-Zarembiny                  
pt. Kto szedł do babuli Zimy po nowe odzienie maluchy dowie-

działy się, jak zwierzęta przygotowują się do zimowych chłodów, 
a następnie uczestniczyły w wesołych zabawach i zgadywankach.

Ferie dla Dzieci w Bibliotece Publicznej w Kostrzy-
nie rozpoczęły się 14 stycznia przedstawieniem teatralnym                                        
pt. Na misiowych urodzinach w wykonaniu Teatru Maska                         
z Krakowa. Bohaterka spektaklu Misia Matysia czekała na 
wyjątkowy dzień – swoje urodziny. Niestety zaproszeni goście 
mieli na głowie inne sprawy i na imprezie nie pojawił się nikt... 
Czy rzeczywiście jest coś ważniejszego niż rodzina? Wszyscy 
na szczęście szybko znaleźli odpowiedź na to pytanie sprawiając 
Misi wspaniałą urodzinową niespodziankę.

W kolejnym dniu zimowej laby dzieci obejrzały spektakl                   
w wykonaniu aktorek Teatru Edu-Artis zatytułowany Co w trawie 
piszczy. Rezolutne Pszczółki postanowiły stworzyć bibliotekę 
dla mieszkańców łąki, jednak ich plany próbowała pokrzyżować 
Pajęczyca Tekla. Wspieranym przez małych widzów bohaterom 
udało się na szczęście zrealizować marzenie, a sukces został 
przypieczętowany wspólnym radosnym tańcem.

Czy powinniśmy patrzeć na  wygląd czy na serce? Odpowiedź 
na to pytanie znalazły dzieci oglądające spektakl Cyrk leśnych 
robaczków w wykonaniu aktorów Teatru KRAK-ART z Krako-
wa. Wesołe muzyczne przedstawienie przeniosło zebranych                 
w czytelni małych widzów w różnorodny świat owadów,                          
w którym najważniejsze okazały się wartości takie jak: przyjaźń, 
współpraca, bezpieczeństwo i wzajemne zrozumienie.

Wyobraźnia to siła, która czyni niezwykłe rzeczy... Przeko-
nały się o tym maluchy, które w drugim tygodniu ferii obejrzały 
w naszej Bibliotece spektakl Teatru Maska zatytułowany Opo-
wieści z teczki Profesora Książeczki. Profesor Książeczka spra-
wił, że każda myśl, jaka pojawiała się w głowie widzów, prze-
radzała się w rzeczywistość. Dzięki temu publiczność poznała 
m.in. Czerwonego Kapturka i Kopciuszka oraz doszła do wnio-
sku, że świat bez bajek, bez bibliotek i książek byłby uboższy                 
i smutniejszy.

Jak co roku, w czasie ferii zimowych Oddział dla Dzieci                   
i Młodzieży w Kostrzynie zaprosił najmłodszych czytelników 
również na spotkanie z książką. Nasi goście mieli okazję wysłu-
chać kilku utworów z książki Joanny Papuzińskiej pt. Rozwesoł-
ki i humorystycznych opowiastek Doroty Gellner ze zbioru 
Gryzmoł. Dzieci poznały opowiadanie Beatrice Alemagna                      
pt. Pięciu Nieudanych oraz legendę O Królu Kruków ze zbioru 
pt. Koziołki, rury i czarcie ogony, a także wysłuchały pięknie 
rymowanej i ilustrowanej książki pt. Rycerz, który nie chciał 
walczyć. W ramach Ferii z Książką został również wykorzysta-
ny teatr ilustracji Kamishibai (tradycyjna japońska sztuka opo-
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wiadania). Przy pomocy „magicznej skrzyneczki” nasi milusiń-
scy poznali takie baśnie jak Brat i siostra, Królowa Pszczół                   
i Brzydkie Kaczątko.

W ferie w bibliotece zorganizowane zostały także zimowe 
warsztaty plastyczne dla najmłodszych. Wspomagani przez 
rodziców uczestnicy zajęć po okiem Danuty Gordziejczyk wyko-

nali czapeczki i maski karnawałowe oraz prace przedstawiające 
zimowy krajobraz, a także laurki dla babci i dziadka. Wszystkie 
dzieci pracowały z wielkim zaangażowaniem, a w swoje dzia-
łania wkładały dużo serca. W efekcie powstały niepowtarzalne, 
kolorowe prace.

A. Nowacka, I. Guzińska

Dariusz Kortko, Marcin Pietraszewski, Cena nieważkości. Kulisy lotu Polaka w kosmos, Wydawnictwo 
Agora.
Lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte XX wieku w Polsce i ZSRR. Żelazna kurtyna, wyścig mocarstw i radziec-
ki program kosmiczny Interkosmos. Kiedy polskie jednostki wojsk lotniczych dostają rozkaz wytypowania 
swoich najlepszych pilotów, informacji nie udaje się utrzymać zbyt długo w tajemnicy... Reporterzy Marcin 
Pietraszewski i Dariusz Kortko swoją najnowszą książką odsłaniają kulisy pamiętnych wydarzeń  z czerwca 
1978 roku czyli pierwszego lotu w kosmos Polaka, generała Mirosława Hermaszewskiego.

Rebecca Fleet, Zamiana, Wydawnictwo Marginesy.
To miał być nowy początek dla ich pogrążonego w kryzysie związku. Caroline i Francis mieszkanie w mieście 
zamienili na elegancki dom na przedmieściach Londynu. Jednak Caroline szybko zaczyna odczuwać niepokój: 
kwiaty w łazience, muzyka w salonie – dla kogoś, kto jej nie zna, mogłyby się wydawać przypadkowe, jednak 
ona wie, że zostały wybrane specjalnie dla niej. Kiedy znaczących symboli pojawia się więcej, Caroline zysku-
je pewność, że do jej życia powrócił ktoś, o kim chciała zapomnieć na zawsze.

Jack Kent, Sklepik czarodzieja, Wydawnictwo DeReggio. 
Nie jest łatwo prowadzić sklep z zaklęciami w małym miasteczku. Pewnego dnia jego właściciel, miejscowy 
czarodziej, postanawia coś niecoś zmienić w swoim życiu. W tym samym czasie ktoś inny decyduje się na 
zmianę całego swojego życia. Losy tych dwojga skrzyżują się w niezbyt szczęśliwym momencie, który jednak 
może się okazać dla nich życiową szansą. Czy będą potrafi li skorzystać z tajemniczej mocy zdrowego rozsądku? 
(wiek 7+).

DOBRA KSIĄŻKA – BIBLIOTEKA POLECA I ZAPRASZA

KOSTRZYŃSKIE PRZYSMAKI

PĄCZKI BABCI JADZI
Tłusty czwartek już za moment, w tym dniu zajadamy się przepysznymi pączkami!

A jak wiadomo – najlepiej smakują te domowe, wykonane własnoręcznie!
Składniki na około 45 sztuk:
- 8 żółtek
- 10dag drożdży
- ½ kostki masła
- ½ szklanki oleju
- ½ szklanki cukru
- ½ litra mleka
 - 1 kg mąki
 - 2 łyżki octu 
 - sok z cytryny

Żółtka i drożdże rozetrzyj w misce. 
Dodaj mąkę, ocet, sok z cytryny. Rozpuść 
masło, wymieszaj z olejem, cukrem i mle-
kiem, gdy ostygnie połącz z pozostałymi 
składnikami.

Wyrób ciasto i pozostaw do wyrośnię-
cia. Uformuj pączki, nadziej je powidłami 
i ponownie odstaw na chwilę. Kule smaż 
na głębokim tłuszczu. Na koniec posyp 
cukrem pudrem lub polej lukrem.

 PODZIEL SIĘ Z NAMI SWOIM PRZEPISEM 
W RUBRYCE KOSTRZYŃSKIE SMAKI! 

TEKSTY I ZDJĘCIA MOŻNA PRZYSYŁAĆ NA E-MAIL: abcgazeta@wp.pl
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Rozłąka jest naszym losem,
spotkanie nasza nadzieją...

Andrzejowi Orlickiemu
Pracownikowi Urzędu Miejskiego w Kostrzynie

wyrazy szczerego współczucia i smutku
z powodu śmierci 

Ojca
składają

Burmistrz Gminy Kostrzyn
Szymon Matysek

oraz
  Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kostrzynie

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

Grzegorzowi Banaszakowi
Przewodniczącemu Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn

wyrazy szczerego współczucia i smutku
z powodu śmierci

Ojca
składają

Burmistrz Gminy Kostrzyn
Szymon Matysek

Zastępca Burmistrza
Waldemar Biskupski

oraz
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kostrzynie

Grzegorzowi Banaszakowi
Przewodniczącemu Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn

wyrazy szczerego współczucia i smutku
z powodu śmierci 

Ojca
składają

Sołtysi Gminy Kostrzyn

Spieszmy się kochać ludzi,
tak szybko odchodzą..

Adamowi Hamerskiemu
Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Brzeźnie

wyrazy szczerego współczucia i smutku
z powodu śmierci

Ojca
składa

Burmistrz Gminy Kostrzyn
Szymon Matysek

wraz z Pracownikami Urzędu Miejskiego w Kostrzynie

Grzegorzowi Banaszakowi
Przewodniczącemu Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn

wyrazy szczerego współczucia i smutku
z powodu śmierci

Ojca
składają

Radni Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn

Z KRONIKI POLICYJNEJ

Nietrzeźwy kierujący.
8 stycznia w Kostrzynie przy                 

ul. Warszawskiej funkcjonariusze 
z KP w Kostrzynie zatrzymali kie-
rującą samochodem marki Fiat.                          

W trakcie kontroli od kobiety wyczuwalna była woń alkoholu. 
Po sprawdzeniu stanu trzeźwości okazało się, że prowadziła 
auto pod wpływem alkoholu wynoszącym ponad 1,2 promila 
alkoholu we krwi.

Uszkodzenie szyby w ciągniku siodłowym.
22 stycznia w Iwnie z wiaduktu nad drogą krajową nr 92 

nieustalony dotychczas sprawca rzucił kamieniem w przejeż-
dżający ciągnik siodłowy marki Volvo, powodując uszkodzenie 
przedniej szyby o wartości strat 2500 złotych na szkodę miesz-
kańca Lublina.

Posiadał narkotyki.
23 stycznia w Libartowie zatrzymany został młody miesz-

kaniec tejże wsi, który posiadał w swoim miejscu zamieszkania 
dużą ilość narkotyków. Decyzją Prokuratora wobec zatrzymane-
go zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci 
dozoru policji.

Kradzież przewodów.
W okresie od 18 do 21 stycznia z terenu przebudowy linii 

kolejowej w Kostrzynie skradziono około 500 metrów przewodu 
miedzianego o wartości strat 19 000 złotych na szkodę fi rmy                   
z województwa warmińsko-mazurskiego.

Powierzono obowiązki Komendanta KP 
w Kostrzynie.

28 stycznia 2019 roku Komendant Miejski Policji w Pozna-
niu powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Komisariatu 
Policji w Kostrzynie asp. sztab. Sławomirowi Majchrzakowi, 
który dotychczas zajmował stanowisko Kierownika Ogniwa 
Prewencji. Asp. sztab. Krzysztof Kliński przebywa na półrocz-
nym szkoleniu.

Rady dla pieszych podczas gołoledzi.
Gołoledź to zjawisko gwałtownego zamarzania spadających 

przechłodzonych kropli deszczu, mżawki lub mgły przy zetknię-
ciu się z bardzo wyziębionym podłożem (poniżej temperatury 
0°C), w wyniku czego powstaje gładka, równa i przezroczysta 
pokrywa lodowa. Poniżej kilka porad, jak się zachować podczas 
gołoledzi: w okresie zimowym przed wyjściem z domu koniecz-
nie sprawdź prognozę pogody (włącz radio, TV, pomyśl o po-
braniu specjalnej aplikacji na telefon informującej o zagroże-
niach); chodź powoli (tzw. „chód pingwina” –  pochyl się do 
przodu, aby środek ciężkości znajdował się na nodze która jest 
z przodu i idź małymi, krótkimi krokami), nie skacz, nie biegaj; 
nie trzymaj nic w rękach – nie będziesz miał szans na odzyska-
nie równowagi i ochronę przy upadku; ubieraj buty wyłącznie 
na płaskiej podeszwie; rozważ kupno komercyjnych, uniwersal-
nych nakładek antypoślizgowych przystosowanych do każdego 
rodzaju obuwia (nakładki z mikrokolcami zakładane na pode-
szwy, tzw. „raczki”); uważaj na nawierzchni z kostki kamiennej/
kamienia polnego tzw. „kocie łby” – jest bardziej niebezpieczna 
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i śliska niż inne nawierzchnie; podczas upadku chroń głowę, 
przyjmuj upadek całym ciałem, a nie tylko jedną częścią ciała 
– upadek na dłoń lub łokieć mocno obciąża kości i stawy powo-
dując złamania, chroń się przedramieniem, a nie dłonią; upada-
jąc do tyłu zegnij się w pół, amortyzuj upadek najpierw poślad-
kami, a dopiero później grzbietem – zrób tzw. „ kołyskę”                          
z przygięciem głowy do klatki piersiowej; zakładaj grubą 
czapkę – to też ochrona głowy; w przypadku upadku i obrażeń 
kończyn górnych pamiętaj o szybkim zdjęciu wszystkich pier-
ścionków, czy obrączek (bardzo szybko pojawia się obrzęk 
palców i za chwilę zdjęcie biżuterii będzie niemożliwe, wyma-
gane będzie wtedy ich szybkie przecięcie, aby nie doszło                            

do niedokrwienia palców); nie wchodź nigdy gwałtownie na 
przejście dla pieszych, ale szczególnie nie rób tego kiedy jest 
gołoledź na ulicach – droga hamowania auta jest o wiele dłuższa, 
a kierowca zmuszony do gwałtownego naciśnięcia pedału ha-
mulca może wprowadzić samochodu w niekontrolowany poślizg.
Jesteś osobą starszą/seniorem? Unikaj wychodzenia z domu 
podczas gołoledzi (a jeśli musisz wyjść z mieszkania, wyjdź                  
w asyście osób trzecich np. rodziny, sąsiadów itp.). Jeśli chodzisz 
przy pomocy kul łokciowych czy laski pamiętaj, że możesz 
kupić specjalne nasadki antypoślizgowe z kolcami do użytku 
podczas oblodzeń. (Źródło KGP)

st.asp. Piotr Kubicz

STRAŻACKIE WYDARZENIA

Nie palmy śmieci w przydomowych kotłowniach trując społeczeństwo, lecz segregujmy odpady:                        
to nic nie kosztuje, a zapewniamy bliskim i sobie czyste powietrze – zdrowie i bezpieczeństwo.

Strażacy przypominają: bądźmy czujni, czad to cichy zabójca!
Trwa sezon zimowego ogrzewania mieszkań, okres zwiększonej ilości pożarów. Statystyki odnotowują 
wtedy wzrost liczby ofi ar śmiertelnych i osób poszkodowanych, a ilość strażackich interwencji rośnie                    

z każdym rokiem. Przyczyny pożarów od lat ciągle się powtarzają. Dominują nieostrożność osób zarówno dorosłych, jak i nieletnich, 
wady lub niewłaściwa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych, gazowych oraz wady i zła obsługa urządzeń grzewczych. 
Zapewnij bliskim i sobie bezpieczeństwo przestrzegając podstawowych przepisów p.poż.

Interwencje strażaków w gminie 
Kostrzyn:
2 stycznia – usuwanie drzewa przewra-

cającego się na ulicę w Kostrzynie.
4 stycznia – zabezpieczenie miejsca ko-

lizji czterech samochodów na trasie S5 
w kierunku Gniezna; gaszenie pożaru 
sadzy w kominie budynku mieszkalne-
go w Kostrzynie.

5 stycznia – w remizie OSP Kostrzyn 
odbyło się spotkanie opłatkowe straża-
ków OSP Kostrzyn i ich rodzin oraz 
władz samorządowych.

8 stycznia – gaszenie pożaru sadzy                     
w kominie budynku mieszkalnego                   
w Kostrzynie.

9 stycznia – gaszenie pożaru sadzy                        
w kominie budynku mieszkalnego                    
w Kostrzynie.

13 stycznia – podczas WOŚP strażacy 
przygotowali pokaz ratownictwa me-
dycznego dla uczestników oraz wyko-
nali światełko do nieba na zakończenie; 
gaszenie pożaru szopy (pustostanu)                
w Kostrzynie.

16 stycznia – neutralizowanie plamy             
ropopochodnej na węźle S5 z DK92                   
w Kostrzynie.

18  stycznia – gaszenie pożaru samochodu 
osobowego na parkingu przy B.S.                    
w Kostrzynie.

21 stycznia – zabezpieczenie miejsca 
kolizji dwóch samochodów osobowych 
w Trzeku. 

27 stycznia – gaszenie pożaru sadzy                   
w kominie budynku mieszkalnego                    
w Kostrzynie.

30 stycznia – gaszenie pożaru kotłowni 
budynku mieszkalnego w Ługowinach. 
Na miejscu okazało się, że zagotowała 
się woda w centralnym ogrzewaniu 
zamontowanym w kotłowni budynku,               
w wyniku czego nastąpiło znaczne za-
dymienie pomieszczenia. 

Prezes OMGZOSP w Kostrzynie 
Ryszard Kubiak
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KRONIKA SPORTOWA

Nurek
Nr schr. 342/0718
Młody, żywiołowy piesek uwielbiający 
kąpiele (także w kałużach). Łagodny, 
potrzebujący codziennych spacerów                  
i rodziny, która się nim zaopiekuje                  
na zawsze.

ZWIERZAKI ZE SKAŁOWA CZEKAJĄ NA ADOPCJĘ!

Wszystkie psy ze schroniska są zaszczepione, odrobaczone, oznakowane i wysterylizowane.
Kontakt w sprawie adopcji: Schronisko dla Zwierząt w Skałowie, tel. 783 552 272

Lori
Nr schr. 525/1218
Przyjazna, wesoła suczka w typie 
owczarka. Lori jest łagodna w stosunku 
do ludzi i toleruje obecność innych 
zwierząt. Do tej pory prawdopodobnie 
mieszkała na zewnątrz, jednak kontakt 
z człowiekiem jest dla niej bardzo waż-
ny. Lori może zostać towarzyszem ro-
dziny z dziećmi. 

Duszek
Nr schr. 221/0518
N ieśmiały, wycofany piesek, który 
potrzebuje czasu, by nawiązać kontakt 
z nieznaną osobą. Duszek za to bardzo 
dobrze dogaduje się z innymi pieskami. 
Idealnym domem dla Duszka byłby 
dom za miastem, z dorosłymi opieku-
nami i drugim pieskiem, którego towa-
rzystwo pomogło by Duszkowi przy-
stosować się do nowych warunków.

FC MARKOWICE ZWYCIĘZCĄ TURNIEJU WALKI KOSTRZYN!
W sobotę 26 stycznia odbył się      

VI Halowy Turniej Piłki Nożnej Sto-
warzyszenia Walka Kostrzyn. Po raz 
pierwszy rozgrywki toczyły się na 

nowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Ewary-
sta Estkowskiego w Kostrzynie. W turnieju udział wzięło                        
12 drużyn podzielonych na 3 grupy, w których każdy z zespołów 
rozegrał 3 mecze. Po rozgrywkach grupowych z turniejem po-
żegnały się 4 ekipy: Olsa Team Kostrzyn nad Odrą, Red Boys 
Pobiedziska, Volkswagen Poznań oraz Walka 2010. Na osłodę 
dla tych zespołów oraz dla pozostałych uczestników zorganizo-
wano losowanie nagród rzeczowych. Oprócz tego każdy z za-
wodników mógł posilić się tradycyjnym schabowym, słodkimi 

wypiekami od dziewczyn z Walki Kostrzyn, cateringiem diete-
tycznym od Just Diet oraz kawą i herbatą.

Do ćwierćfi nałów przystąpili zwycięzcy grup: Walka Ko-
strzyn, Spalone Talenty oraz FC Markowice, a także drużyny, 
które zajęły drugie miejsce w grupie: FC Cytrynówka, Oldboys 
Pobiedziska i Team Magna oraz dwie drużyny z miejsc trzecich  
z najlepszym bilansem punktowym i bramkowym – Maratończyk 
Brzeźno I i Maratończyk Brzeźno II. Walka Kostrzyn pokonała 
Maratończyka I 1:0, Spalone Talenty wygrały z drugą drużyną 
z Brzeźna 3:2 (pomimo tego, że to Maratończyk prowadził po-
czątkowo 2:0), FC Markowice okazały się lepsze od Oldboys 
Pobiedziska, wygrywając 2:1, a w ostatnim ćwierćfinale                           
FC Cytrynówka odniosła zwycięstwo na Team Magna 1:0.                     
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WALKOWICZE ZAGRALI Z WOŚP!

KOLEJNY DOBRY BIEG GRZEGORZA 
BANASZAKA!

W niedzielę 27 stycznia Grzegorz Banaszak reprezentował 
Stowarzyszenie Walka Kostrzyn na III Zimowym Półmaratonie 
w Łęknie koło Zaniemyśla. 

Impreza, w której Walkowicze brali udział już od samego 
początku, po raz kolejny rozegrała się w miłej i kameralnej at-
mosferze przy pięknej zimowej scenerii lasów i jezior. Nie 
brakowało także reprezentacji z Kostrzyna. Zimowo-wiosenna 
pogoda i zalegająca na podłożu cienka wartwa śniegu nie znie-
chęciły naszego weterana biegowego i stanął on na linii startu 
punktualnie o 1100.

 Grzegorz, zajmując 24. miejsce w klasyfikacji open                         
(122 startujących), na metę dobiegł z czasem 01:41:41.

Jak co roku przedstawiciele Stowarzyszenia Walka Kostrzyn 
wzięli udział w Swarzędzkim Biegu Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Trasa wzdłuż jeziora Swarzędzkiego jest im 
dobrze znana, ale nie to i nie czasy były tego dnia najważniejsze. 
Jak dobrze wiemy każda złotówka może pomóc, a przecież 
pomaganie jest dziecinnie proste! Ponadto Stowarzyszenie od-
dało na licytację swoją koszulkę biegową, o którą starać się 
mogli uczestnicy w sztabie w Szkole Podstawowej w Iwnie.

Walka Kostrzyn

W półfi nałach Walka Kostrzyn zwyciężyła ze Spalonymi Talen-
tami 1:0, a FC Markowice pokonały FC Cytrynówkę 2:0.                         
W meczu o trzecie miejsce Cytrynówce udało się obronić rezul-
tat sprzed roku i wygrać mecz ze Spalonymi Talentami 2:1.                     
W fi nale lepsi o jedną bramkę od Walki Kostrzyn okazali się 
zawodnicy z Markowic i po raz pierwszy w historii puchar za                 
I miejsce trafi ł do drużyny spoza naszej gminy.

Po zakończeniu rozgrywek nastąpiło wręczenie nagród, 
którego dokonali Zastępca Burmistrza Waldemar Biskupski oraz 
Prezes Stowarzyszenia Walka Kostrzyn Arkadiusz Adamski. 
Nagroda Fair Play powędrowała do drużyny Olsa Team Kostrzyn 

nad Odrą (która oprócz swojego zachowania na boisku przygo-
towała upominki dla każdego uczestnika turnieju). Następnie 
statuetkami nagrodzono najlepszego strzelca: Pawła Błaszczyka 
(FC Markowice – 6 goli), najlepszego bramkarza: Artura Chmie-
la (Walka Kostrzyn), najlepszego zawodnika: Roberta Jadow-
skiego (FC Markowice).

Pragniemy podziękować wszystkim sponsorom: Gminie 
Kostrzyn, Restauracji Biesiada, ZPHU Mariusz Otto, Just Diet, 
Betoniarni Iwno Mateusz Nadolny, Hurt-Telowi, Akademii 
Bramkarska Number One, a także wszystkim członkom stowa-
rzyszenia za pomoc w organizacji turnieju! 

Łukasz Szał


