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Wstępu

Foto: Cezary Szczepanik

Natalia Majchrzak
Redaktor naczelna

Czy zastanawiali się kiedyś Państwo, jak wygląda praca wydawnictwa i redakcji?

Zawsze mi się wydawało, że od momentu, kiedy autor/dziennikarz postawi ostatnią 

kropkę, do chwili, w której pachnący jeszcze farbą drukarską egzemplarz pojawia się na 

półce w sklepie, upływa zaledwie kilka dni, w większości na sam druk. Jak bardzo naiwne 

było takie myślenie, przekonałam się – na szczęście – bardzo szybko. Bowiem 40 stron 

naszego (i nie tylko) czasopisma to wiele godzin pracy nie tylko redakcji, ale także 

wszystkich współpracowników.

W szkole na lekcjach historii uczono nas, jak Gutenberg skrupulatnie i cierpliwie układał 

metalowe literki, żeby odbić nazwany potem jego nazwiskiem egzemplarz Biblii. Dzisiaj 

taki skład tekstu jest niewyobrażalny – używamy do tego profesjonalnych, dedykowanych 

programów, podobnie do przygotowania fotografi i i ilustracji. Jednym z nielicznych 

przykładów tradycji, wciąż obecnych w naszej redakcji, jest „papierowa” korekta, podczas 

której wyłapuje się ostatnie literówki i nierówne odstępy. Na szczęście skład 

„Kostrzyńskiego ABC” zajmuje tylko trzy dni, ponieważ w innym przypadku za uparte 

sprawdzanie tych ostatnich część redakcji mogłaby mnie szczerze znienawidzić.

Dwadzieścia-trzydzieści lat temu wyglądało to zupełnie inaczej. Być może, tak jak ja, mieli 

Państwo przyjemność wysłuchać anegdot o tym, jak jeszcze całkiem niedawno numery 

gazet odbijało się na kserokopiarce, a korektę przeprowadzało, naklejając na egzemplarz 

wzorcowy kawałki papieru i nadpisując na nich, niczym na współczesnym palimpseście, 

kolejne wersje wyrazów. Na początku naszej przygody było nam więc w pewien sposób 

bliżej do Gutenberga niż współczesności. Dzisiaj, po prawie 30 latach i niespełna                            

350 numerach, wspominamy mile nie tylko tamte czasy, ale również osoby, które tworzyły 

z nami „ABC”. Więcej  przeczytają Państwo w artykule na stronie 14.

Już od pewnego czasu zdawaliśmy sobie sprawę, że należy iść z duchem czasu i dokonać 

pewnych zmian w naszym lokalnym czasopiśmie. Podchodząc z szacunkiem do naszej 

historii, przygotowaliśmy nowoczesną szatę grafi czną. Po wielu miesiącach pracy, narad 

do późnych godzin wieczornych i niekiedy szalonych pomysłów, prezentujemy Państwu 

z dumą nowe „Kostrzyńskie ABC”. Mamy ogromną nadzieję, że spodoba się Wam tak 

samo, jak podoba się nam.

W nieciekawych okolicznościach przyszło nam dzielić się efektami naszych wysiłków.                 

Z powodu zagrożenia epidemią, z jaką się aktualnie mierzymy, marcowy numer dostępny 

jest jedynie w wersji elektronicznej. Liczymy na to, że sytuacja się szybko poprawi i za 

miesiąc będziemy mogli przekazać na Państwa ręce tradycyjny, drukowany egzemplarz 

kwietniowy. Do tego czasu dbajmy wszyscy o siebie i naszych najbliższych oraz stosujmy 

do zaleceń specjalistów. 

Pewnego styczniowego ranka 1991 roku poprosił mnie do swego 

gabinetu w budynku Urzędu Miejskiego ówczesny Sekretarz 

Miejski Witold Siwiński. W czasie niedługiej rozmowy poinformował 

mnie o tym, że Gmina ma zamiar wydawać własne czasopismo. 

Zapytał, czy zechciałbym wejść w skład zespołu tworzącego 

pierwszą lokalną gazetę w Kostrzynie. Jako długoletni 

współpracownik „Głosu Wielkopolskiego” i polonista miałem już 

pewne doświadczenie dziennikarskie, więc chętnie zgodziłem się 

na tę propozycję. Sekretarz poinformował mnie także, że Urząd 

Miejski zakupił urządzenie kserografi czne, które będzie mogło być 

wykorzystane do powielania tekstów.

Po kilku dniach spotkaliśmy się z kilkoma osobami z Urzędu: 

Barbarą Jaskułą, Mariolą Antkowiak, Marią Szumiłowską                                  

i Sekretarzem, by przedyskutować zamiar stworzenia gazety. 

Pierwszym problemem było wybranie odpowiedniego tytułu 

przyszłego  czasopisma. Padały różne propozycje: „Kostrzyniak”, 

„Orędownik”, „Kurier Kostrzyński”, które nie znalazły uznania 

obecnych. Spodobała się i została zaakceptowana nazwa Kazimierz Matysek

Wspomnienie współtwórcy i wieloletniego redaktora

„Kostrzyńskie ABC”, z której wynikało, że pismo będzie zawierało 

podstawowe i aktualne wiadomości o naszej gminie. Pierwszy 

numer „Kostrzyńskiego ABC” nosił podtytuł: „Informator Miasta 

i Gminy” i miał oryginalną winietę z widokami Kostrzyna. 

Ustalono też, że artykuły będą pisać pracownicy Urzędu, głownie 

Barbara Jaskuła i Urszula Kistowska oraz Kazimierz Matysek. 

Teksty na maszynie przepisywać miała Mariola Antkowiak,                        

a powielać Maria Szumiłowska, która odpowiadała za ich 

zszywanie.

Tytuły artykułów wypisywaliśmy odręcznie pisakiem. Rysunek 

piszącej na maszynie dziewczynki w stopce redakcyjnej pochodzi 

z Muzeum Poczty w Bernie. Kolportażem gazety po sklepach                        

w mieście i na wsi miał się zająć Ryszard Kubiak. Ustalono też cenę 

1 egzemplarza gazety – 300 złotych. Sprzedaż odbywała się bez 

marży właścicieli sklepów. Przedsięwzięcie udało się dzięki 

koleżeńskiej atmosferze w gro nie zespołu redakcyjnego.
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Kostrzyńskie aktualności

Pamiętna data
W tym roku, tuż po połowie lutego, w kalendarzu na rok 2020 pojawiła się wyjątkowa data, 

składająca się z 8 cyfr w tym czterech dwójek i czterech zer: 20.02.2020. Uwidoczniona 

została m.in. na datowniku Urzędu Pocztowego w Kostrzynie i Banku Spółdzielczego.

Przy kolei coraz ciszej
Poznańska Kolej Metropolitalna w ramach inwestycji prowadzonych w rejonie stacji 

kolejowej w Kostrzynie buduje po obydwu stronach torów biegnących z Poznania przez 

Kostrzyn do Wrześni ekrany akustyczne. Montowane głównie naprzeciw obiektów 

mieszkalnych, ok. 2-metrowe osłony przypominają kratownicę i mają na celu wyciszenie 

hałasu, jaki powodują przejeżdżające pociągi.

Wystawa w 200-lecie urodzin Ewarysta Estkowskiego
W holu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kostrzynie zawisła w kilku gablotach wystawa 

poświęcona postaci wybitnego pedagoga – Ewarysta Estkowskiego. Zaprezentowano na 

niej mało znany, bogaty materiał  ze zbiorów Izby Muzealnej Ziemi Kostrzyńskiej, ilustrujący 

wszechstronn ie życie i działalność syna ziemi kostrzyńskiej, urodzonego w 1820 roku                                 

w Drzązgowie. Wystawę przygotowali wspólnymi siłami kustosz Kazimierz Matysek                                           

i bibliotekarka Agnieszka Kukla przy wsparciu innych osób. 

Foto: Łukasz Szał

Foto: Agnieszka Kukla

Kartka z kalendarza
19 marca 1958 roku, to jest 62 lata temu, witano w Kostrzynie kardynała Stefana 

Wyszyńskiego – Prymasa Polski. W naszym mieście leżącym na pograniczu diecezji 

poznańskiej i gnieźnieńskiej dostojny Gość zatrzymał się w drodze z Gniezna do Poznania.   

W Rynku, na stopniach ówczesnego Banku Spółdzielczego, witali go licznie zebrani 

mieszkańcy Kostrzyna oraz  arcypasterze poznańscy abp Antoni Baraniak i bp Franciszek 

J e d w a b s k i  w  tow a r z ys t w i e  d z i e k a n a  k o s t r z y ń s k i e g o  S te f a n a  B e i s e r t a                                                                                                        

i ks. proboszcza Gracjana Matysiaka. Po trzyletnim odosobnieniu Prymasa spotkanie było 

szczególnie radosne, dzieci deklamowały wiersze i wręczały gościom kwiaty, a na 

zakończenie arcypasterze pobłogosławili parafi an kostrzyńskich, udając się w dalszą drogę 

do Poznania. W dniu 7 czerwca br. odbędzie się w Warszawie beatyfi kacja ks. kardynała 

Stefana Wyszyńskiego i ogłoszenie  go błogosławionym.

20.02.2020

Nowe mieszkania na Osiedlu Rycerza Kostro i nie tylko
Ruch budowlany na terenie naszej gminy nie ustaje. Oprócz rozwijającego się w Kostrzynie 

i okolicznych wsiach budownictwa indywidualnego w ubiegłym roku pobudowany został 

kolejny blok mieszkalny na Osiedlu Rycerza Kostro, a w nim na 4 kondygnacjach powstało 

w stanie deweloperskim 38 mieszkań. Ruszyła też budowa domu wraz z warsztatem                               

w pobliżu strumienia przy ul. Jeziornej.

Foto: HFJ Atrium

Foto: Instytut Prymasowski
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Wiadomości  
gminne

Rusza budowa boiska wielofunkcyjnego w Siekierkach
25 lutego w obecności uczniów Szkoły Podstawowej w Siekierkach 

podpisana została umowa pomiędzy Gminą Kostrzyn, 

reprezentowaną przez Burmistrza Szymona Matyska i fi rmą SODEX 

Sp.z o.o., reprezentowaną przez Prezesa Jarosława Komorowskiego 

na realizację inwestycji – budowę boiska wielofunkcyjnego                              

w Siekierkach.

Inwestycja obejmuje budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią 

wraz z oświetleniem. Wartość inwestycji to 318 tysięcy brutto. 

Termin realizacji to początek czerwca.

W podpisaniu umowy uczestniczyli Zastępca Burmistrza Waldemar 

Biskupski, Dyrektor szkoły Małgorzata Gronowska, Inspektor                          

ds. Inwestycji w Urzędzie Miejskim Dariusz Kędziora i uczniowie 

pierwszej klasy SP w Siekierkach.

To już piąte boisko tego typu, które powstanie w naszej gminie. 

Boiska funkcjonują już w Gułtowach, Brzeźnie, Czerlejnie i na 

Osiedlu Kórnickim w Kostrzynie.

Koncert z okazji 30-lecia Samorządu Terytorialnego
W niedzielę 8 marca odbył się koncert z okazji 30-lecia Samorządu 

Terytorialnego. Do sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1              

w Kostrzynie przybył Burmistrz Szymon Matysek, Przewodniczący 

Rady Miejskiej Grzegorz Banaszak, Radni i Sołtysi, którzy przez 

osiem kadencji tworzyli Samorząd, Kierownicy i Dyrektorzy 

Jednostek Organizacyjnych, przedstawiciele stowarzyszeń                                 

i organizacji, a także Mieszkańcy Gminy Kostrzyn.

Data 8 marca nie została wybrana przypadkowo, bowiem dokładnie 

30 lat wcześniej, 8 marca 1990 roku, Sejm podjął ustawę o wolnych 

wyborach do rad gmin. Pierwsze wolne wybory samorządowe 

odbyły się 27 maja.

W jubileuszowym koncercie wziął udział kwintet Castle Brass oraz 

trio Tenorów Trzech.Rusza budowa kina!

W czwartek 12 marca w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy 

Kostrzyn podpisano umowę pt. „Adaptacja pomieszczeń 

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kostrzyn na potrzeby sali 

multimedialnej” w ramach projektu „Małe kino społecznościowe 

szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa 

wielkopolskiego”. W ramach umowy w jednym z pomieszczeń 

Biblioteki Publicznej powstanie kino, które pomieści 21 miejsc. 

Sala wyposażona będzie w nowoczesne nagłośnienie, akustykę 

oraz klimatyzację. Wartość zadania to niespełna 400 tysięcy 

złotych. Prace budowlane będzie realizowało kostrzyńskie 

Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane Wagner, a dostawą 

sprzętu zajm ie się fi rma TEHAIX z siedzibą we Wrześni. Kino 

społecznościowe w kostrzyńskiej Bibliotece Publicznej ruszy 

w okresie jesiennym. 

Foto: UM Kostrzyn

Foto: UMWW

Foto: UM Kostrzyn
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Pozostałe wydarzenia z gminy Kostrzyn:

- 9 marca w sali sportowej przy SP1 w Kostrzynie odbyło 

się spotkanie z Mieszkańcami w sprawie gminnego 

programu wymiany pieców, którego tegoroczna edycja 

startuje 17 marca oraz możliwości pozyskania środków 

zewnętrznych na fotowoltaikę.

- 7 marca odbył się 43. Powiatowy Turniej Wiedzy 

Pożarniczej. Wśród laureatów znaleźli się Szymon 

Banaszak – I miejsce i Maksymilian Smułczyński                                       

– IV miejsce z OSP Kostrzyn.

- 9 marca Burmistrz Gminy Kostrzyn gościł w Urzędzie 

Miejskim mieszkankę naszej gminy, Natalię Muszyńską, 

która brała udział   w Wyborach Miss Wielkopolski i Miss 

Nastolatek. Wraz z mamą Lidią, Natalia opowiadała                             

o przygotowaniach do konkursu piękności  i emocjach, 

jakie jej towarzyszyły. Finał Wyborów Miss Wielkopolski 

odbędzie się 31 maja.

- Na Stadionie Miejskim w Kostrzynie zamontowane 

zostały nowe bramki. Wartość zakupu to 8 tysięcy złotych.

- 25 lutego w Czerlejnku odbyło się spotkanie Burmistrza                                      

z przedstawicielami stowarzyszeń i organizacji z terenu 

gminy Kostrzyn w celu nawiązania współpracy, wymiany 

p o g l ą d ó w  i  w i ę k s z e j  i n t e g r a c j i  s p o ł e c z n e j . 

Współorganizatorem i pomysłodawcą spotkania było 

Stowarzyszenie Kobiet Przedsiębiorczych NAMAXA. 

Podziękowano byłemu Sołtysowi Mirosławowi Kucharskiemu

Podczas XIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn Burmistrz Szymon 

Matysek wraz z Przewodniczącym Rady Grzegorzem Banaszakiem 

ofi cjalnie podziękowali Mirosławowi Kucharskiemu, który w latach 

2015-2020 pełnił funkcję Sołtysa Sołectwa Węgierskie.

Uczczono pamięć Tomka Janiaka

XIX sesja Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn rozpoczęła się 

od uczczenia pamięci zmarłego w ubiegłym miesiącu 

Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn 

Tomasza Janiaka.

Jak powiedział Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz 

Banaszak: Po Tomku pozostało puste miejsce na sali 

sesyjnej, jednak na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako 

zaangażowany samorządowiec pełen pomysłów, optymizmu, 

który swoją inteligencją i trafnym dowcipem potrafi ł rozładować 

emocje w każdej trudnej dyskusji…

Foto: UM Kostrzyn

Foto: P. Bankiewicz
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Z obrad 
rady

- zmian w budżecie gminy Kostrzyn na 2020 rok,

- zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kostrzyn 

na lata 2020-2030,

- uchwalenia aktualizacji „Wieloletniego planu rozwoju 

i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych na lata 2017-2021”,

- zmian w wieloletnim programie gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Kostrzyn na lata 2016-

2020,

- ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego 

dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Kostrzyn 

na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami 

lub potrzebami ruchu.

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

XIX sesja Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn odbyła się 

27 lutego 2020 roku, radni podjęli uchwały w sprawie:

Obwieszczenie

Zarządzenie nr 40/2020 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 lute-

go 2020 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do 

Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn w okręgu wyborczym nr 9.

Na podstawie art. 385 oraz art. 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia          

2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684 oraz 1504) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Gminy 

Kostrzyn dla wyboru jednego radnego w okręgu wyborczym nr 9.

§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 

19 kwietnia 2020 roku.

§  3.  Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wy-

borczych określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do 

zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i podlega podaniu 

do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia na obszarze 

Gminy Kostrzyn.

Załącznik do zarządzenia Nr 40/2020 Wojewody Wielkopolskiego 

z dnia 17 lutego 2020 roku

Kalendarz wyborczy - wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 

Gminy Kostrzyn w okręgu wyborczym nr 9:

Wojewoda Wielkopolski

Łukasz Mikołajczyk
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Giga Korbol - przygotowanie do festiwalu olbrzymich warzyw i owoców 

Gmina Kostrzyn wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich w Trzeku zorganizuje jesienią festiwal 

olbrzymich warzyw i owoców pod nazwą Giga Korbol. Wszystkich miłośników ogrodnictwa 

zachęcamy do wzięcia udziału  w konkursie na największe dynie, ziemniaki i jabłka.

Specjalne nasiona dyni, z których mogą wyrosnąć warzywa w rozmiarze XXL, można zakupić             

u przedstawicielek Koła Gospodyń Wiejskich z Trzeka: Eweliny Kaszowskiej tel. 608  215  384, Danuty 

Goździckiej 695  737  849 i Beaty Knopkiewicz tel. 500532084. Nasiona można nabyć także  w sklepie                            

„U Dziadka” w Kostrzynie oraz w kwiaciarni „Mak” w Siekierkach Wielkich.

Szczegóły konkursu na stronie internetowej Gminy Kostrzyn.

Kostrzyńscy krwiodawcy jak zwykle nie zawiedli!

21 lutego miała miejsce kolejna zbiórka krwi w gminie Kostrzyn. Do akcji 

zgłosiło się i krew oddało 40 dawców, 

1 osobę zarejestrowano jako potencjalnego dawcę szpiku. Łącznie zebrano 

18,000 ml krwi.

Kostrzyński Klub Honorowych Dawców Krwi PCK
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źródło: www.gov.pl
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Z teki regionalisty

Kazimierz Matysek
o historii

Niemałą rolę w 30-leciu Samorządu Terytorialnego w naszej gminie 

odegrała lokalna prasa samorządowa. Upowszechniała ona                               

i krzewiła idee samorządowe wśród miejscowego społeczeństwa, 

stając się comiesięcznym gościem niemal w każdej rodzinie. Od 

stycznia 1991 roku do marca 2020 roku ukazało się 347 numerów 

naszej gazety, wysiłkiem grona ofi arnych pracowników Ośrodka 

Kultury, Urzędu Miejskiego w Kostrzynie i społeczników.

W styczniu 2020 roku minęło 29 lat, jak na kostrzyńskim rynku 

wydawniczym zaczął ukazywać się miesięcznik samorządowy 

„Kostrzyńskie ABC”. Jego oryginalną winietę na pierwszej stronie 

okładki – według pomysłu piszącego te słowa – zdobiły trzy drobne 

rysunki przedstawiające fragmenty Kostrzyna: ratusz miejski, Rynek 

i Ośrodek Kultury wraz z herbem miasta. Ich wykonawcą był 

rysownik poznański Czesław Kelma. Wcześniej, bo w 1979 roku 

zaprojektował on z tymi samymi motywami pocztówkę                                                

i zaproszenia na Kurdesz Kasztelański.

Z 30-LETNIEJ KRONIKI „KOSTRZYŃSKIEGO ABC” Pierwszy numer „ABC” wyszedł w 1991 roku, 6 miesięcy po 

wyborach nowych władz samorządowych Kostrzyna. 

Drukowany był na maszynie do pisania w formacie A5,                       

a powielany techniką ksero przez Urząd Miasta i Gminy                   

w nakładzie 200 sztuk o objętości 8 stron. W skład 

pierwszego zespoły redakcyjnego wchodzili pracownicy 

Urzędu oraz Miejskiego Gminnego Ośrodka Kultury: Barbara 

Jaskuła, Kazimierz Matysek, Mariola Antkowiak, Maria 

Szumiłowska, Roman Malczewski i Iwona Nitendel. Nieco 

później do zespołu dołączyła Urszula Kistowska. Kolportażem 

zajmował się Ryszard Kubiak. W Każdym numerze 

znajdowały się informacje o pracy Rady Miasta i Gminy, 

Zarządu Miejskiego na czele z Burmistrzem Marianem 

Markiewiczem oraz Urzędu Miasta i Gminy, a także 

podległych jednostek gminnych (Szkół, OPS, Przedszkola 

Miejskiego, Biblioteki i Ośrodka Kultury).

Stałymi pozycjami były: „Wiadomości z policji 997”, 

„Kostrzyńskie aktualności”, „Kronika sportowa”, „Z ksiąg 

parafi alnych”. W numerze grudniowym 1992 roku opisano 

pierwszy Bal Chałturnika z okazji 25-lecia Ośrodka Kultury. 

Coraz liczniejsze były reklamy i ogłoszenia drobne. Po                   

2 latach mieliśmy 18 punktów kolportażowych w mieście 

i gminie. W pierwszych dziesięciu latach opieraliśmy się 

w dużej mierze na siłach społecznych. Swoje teksty 

zamieszczali Jolanta Monarcha, Stenia Hadyńska, 

Czesława Czubak (Zosia rowerzystka), Paweł Kubiak, 

Stefan Pluciński, Danuta Helak i Ewelina Mroczek. W maju 

1997 roku redakcja sprawiła swemu czytelnikowi 

n i e s p o d z i a n k ę .  Z  o k a z j i  k o l e j n e g o  K u r d e s z a 

K a s z te l a ń s k i e g o  w yd a n e  zo s t a ł o  j e d n o r a zowo 

„Kostrzyńskie ABC” w dużym formacie A4 z nową winietą. 

Pisano wówczas o 10-leciu kontaktów Pekela-Kostrzyn,                   

a także o pomocy dla powodzian na Opolszczyźnie.                         

Od stycznia 1998 roku nastąpiła zmiana. Nowym wydawcą 

miesięcznika „Kostrzyńskie ABC”, został Miejsko-Gminny 

Ośrodek Kultury w Kostrzynie z siedzibą przy ul. 

Poznańskiej 33, a redaktorem naczelnym pisma Kazimierz 

Matysek, będący jednocześnie dyrektorem M-GOK.                    

Od tego czasu przygotowanie gazety do druku odbywało 

s ię  komputerowo,  a  jego sk ład pr zesyłano do 

profesjonalnej Drukarni Swarzędzkiej Stanisława 

Witeckiego. Zyskała na tym jakość i estetyka druku. 

Przybywało nowych korespondentów do których należeli: 

Elżbieta Mielcarek (OPS), Jerzy Nowak (PZW, „Taaka ryba”), 

Aleksander Echaust, Mieczysław Mańka (sport), Teresa 

Chudzińska, Magdalena Nowaczyk, Beata Jankowiak i inni.

W 2000 roku mieliśmy okazję przedstawić naszym 

czytelnikom sprawozdanie z pobytu w Kostrzynie 

prezydenta Rzeczypospolitej Aleksandra Kwaśniewskiego, 

a rok później donosiliśmy o utworzeniu w naszym mieście 
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nowej parafi i katolickiej P.W. Błogosławionej Jolanty. W listopadzie 

2001 roku relacjonowaliśmy uroczystości 750-lecia praw miejskich 

Kostrzyna, w czasie których m.in. wręczono po raz pierwszy 

nagrody Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn „Rycerz Kostro” Wśród 

pięciu laureatów znalazł się piszący te słowa. W numerze „ABC”                    

z maja 2002 na łamach naszej gazety udzielił wywiadu ambasador 

Izraela Szewach Weiss, który był gościem Biesiady Humoru 

Żydowskiego i okolicznościowej wystawy w naszym mieście. 

Wiosną 2005 roku uczciliśmy 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej 

(1905-2005) w Kostrzynie, wydając dodatek specjalny do „ABC” pt. 

„Walka z pożarami w 750-letnich dziejach Kostrzyna”. W grudniu 

2005 roku „Kostrzyńskie ABC” świętowało ukazanie się 180. numeru 

pisma. Były gratulacje od Burmistrza Kostrzyna Pawła Iwańskiego, 

a także okolicznościowy wiersz Lecha Konopińskiego Gród Rycerza 

Kostro. Stałe wieści zza torów przekazywała Maria Głowacka, nasza 

współpracowniczka. Kolportażem zajmowały się Izabela Bzdęga, 

a później Janina Garczyk.

Od początku 2010 roku funkcję redaktora naczelnego 

„Kostrzyńskiego ABC” objął Robert Krukowski. W styczniu ukazał 

się ostatni numer „ABC” w starym kształcie wraz z podziękowaniem 

do poprzedniego wieloletniego redaktora „ABC”. Od lutego 

nastąpiły widoczne zmiany. Miesięcznik nasz zaczął się ukazywać 

w powiększonym formacie (A4), odnowionej kolorystyce i szacie 

graficznej (nr 231) o zwiększonej objętości (52 stron), jako 

czasopismo samorządowe. W dotychczasowym składzie redakcji 

znalazła się aktywna Barbara Maślanko, publikująca popularne 

felietony pt.: „Co państwo na to?” Nowy redaktor zachęcał do 

współpracy młode talenty dziennikarskie. W następnym numerze 

zawsze dużo miejsca poświęcano Wielkiej Orkiestrze Świątecznej 

Pomocy, amatorskiej działalności Siekieraków i Chóru Seniora. 

Stałą rubryką stały się „Strażackie wydarzenia” pod pieczą 

Ryszarda Kubiaka i „Wieści z biblioteki” Agnieszki Kukli. Na 

przełomie 2009 i 2010 roku pojawiły się informacje o pobycie 

wśród kostrzyńskich parafian uczestników Europejskiego 

Spotkania Młodych TAIZE. W 2011 roku na terenie dawnej Fabryki 

Mebli powstały pierwsze bloki mieszkalne osiedla „Rycerza 

Kostro”, ku radości naszych czytelników i mieszkańców Kostrzyna. 

W grudniowym numerze „ABC” z 2014 podano do wiadomości, 

że nowym Burmistrzem Kostrzyna w wyborach bezpośrednich 

został Szymon Matysek.

W styczniu 2015 roku dotychczasowy redaktor naczelny Robert 

Krukowski zrezygnował ze swej funkcji. Na jego miejsce dyrektor 

M-GOK Ewa Czajka powołała jako redaktora naczelnego Piotra 

Budzyńskiego. W kwietniowym numerze „Kostrzyńskiego ABC”                   

z 2015 roku przeprowadził on obszerny wywiad z nowo wybranym 

Burmistrzem Gminy Kostrzyn Szymonem Matyskiem, w którym 

gospodarz Kostrzyna przedstawił swój program pt. „Ewolucja a nie 

rewolucja”. Za kadencji redaktora Piotra Budzyńskiego nasz 

miesięcznik obchodził jubileusz 25-lecia pracy w służbie lokalnej 

społeczności, uczczony okolicznościowym koncertem w styczniu 

2016 roku. Wspomniany redaktor pełnił swą rolę do listopada 2016 

roku.

Od 1 grudnia 2016 roku nowym redaktorem naczelnym 

„Kostrzyńskiego ABC’ została Natalia Majchrzak, z powodzeniem 

pełniąca tę funkcję do dziś. 

***

2017 rok: w październikowym „ABC” na kolorowej okładce znalazła 

się wspólna fotografi a Burmistrza Kostrzyna Szymona Matyska, 

Posła na Sejm Bartłomieja Wróblewskiego i Zastępcy Burmistrza 

Waldemara Biskupskiego pod jakże znamiennym tytułem 

Budujemy tunel kolejowy.

2020 rok: na okładce styczniowego numeru „ABC” wymowne 

fotografie: sprzed Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie                             

i kwatery Powstańców Wielkopolskich w Kostrzynie, mówiące                        

o udziale samorządowców kostrzyńskich w obchodach 101. 

rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Warszawie i Kostrzynie.
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W ostatni piątek karnawału na scenie grało i śpiewało na zmianę 

8 ekip kapel z solistami, a mianowicie: Dawid Konaszewicz, Arek 

Stachowiak, „Format” w składzie: Mariusz Czyż, Geniu Przybylski                 

i Tadeusz Wesołek, duet Jolanta Mizerska-Korcz i Ada Kruś, Bogusz 

Pawlak, Marek Adamczewski i Zyga Popławski, „Efekt”: Ania i Błażej, 

„Eston”: Przemek i Zbigniew. Honorowymi gośćmi były kostrzyńskie 

władze samorządowe – panowie z małżonkami. Owacyjnie 

powitano też byłego dyrektora M-GOK Kazimierza Matyska, 

współorganizatora pierwszego Balu Chałturnika z okazji 25-lecia 

Ośrodka Kultury w 1992 roku. W imprezie brali też udział 

muzykujący niegdyś koledzy: Roman Dulski, Przemek Pluciński                

i Stasiu Roszak. Główni wykonawcy Balu Chałturnika zgodnie 

przyrzekli, że kolejny bal odbędzie się 10 listopada, w przeddzień 

Święta Niepodległości.Serdeczne podziękowania dla Zygmunta 

Popławskiego - inicjatora tegorocznej imprezy.

K.M.

Bal Chałturnika

1 lutego 2020 roku w sali widowiskowej „Kostrzynianka” spotkali się 

członkowie Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów  w Kostrzynie. Okazją były obchodzone Dni 

Babci i Dziadka. Zebranych przywitała przewodnicząca Oddziału, 

życząc jednocześnie wszystkim Babciom i Dziadkom samych 

najpiękniejszych chwil, dużo uśmiechu oraz zdrowia. Do życzeń 

dołączyli zaproszeni goście: Burmistrz Szymon Matysek, Zastępca 

Burmistrza Waldemar Biskupski, Sekretarz Urzędu Agnieszka 

Piasecka oraz Prezes KUKW Elżbieta Mielcarek, życząc wszystkim 

Babciom i Dziadkom wszelkiej pomyślności, zdrowia, miłości, 

radości i pociechy z wnucząt.

Symboliczną lampką szampana wznieśliśmy toast i odśpiewaliśmy 

Sto lat... Ponadto Zarząd Związku bukietem róż podziękował 

Agnieszce Piaseckiej,  byłej kierownik Ośrodka Pomocy                                                 

w Kostrzynie, za wspaniałą współpracę z Ośrodkiem, życząc na 

nowym stanowisku Sekretarza samych sukcesów i dalszego 

wspierania, już mniej ofi cjalnie, naszego związku.

Później przyszła pora na wspólne biesiadowanie. Był obiad, kawa 

z ciastem oraz zabawa taneczna. Wiele radości dostarczył nam 

występ ze specjalnym programem, przygotowanym na tę okazję 

Nasi seniorzy hucznie świętowali swoje święto jako uko-

chani dziadkowie i babcie.

Dzień

Babci i Dziadka

Wskrzeszając wieloletnią tradycję, grono muzykujących 

przyjaciół na czele z weteranem muzyki i sportu, a także 

głównym inicjatorem wznowienia Balu Chłturnika – 

Zygmuntem Popławskim – zorganizowało wielce udaną 

imprezę taneczną w sali widowiskowej M-G Ośrodku 

Kultury „Kostrzynianka”, na której do białego rana bawiło 

się 120 osób.

Foto:  Archiwum M-GOK

Foto: Arek Stachowiak

Foto: PZERiL Kostrzyn

przez członków Zespołu Śpiewaczego „Złota Jesień”. Otrzymali oni 

podziękowanie dużymi brawami. Dziękujemy wszystkim członkom 

związku oraz zaproszonym gościom za obecność. Do zobaczenia 

za rok!

Zarząd PZERiI w Kostrzynie
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Gułtowska

podróż za ocean

20 lutego odbyło się w naszej szkole uroczyste 

podsumowanie projektu „American Day ”.                                     

W tygodniach poprzedzających to wydarzenie 

dzieci z klas I-III uczestniczyły w specjalnie 

przygotowanych lekcjach języka angielskiego, na 

których zapoznały się z informacjami na temat USA. 

Brali oni także udział w konkursie plastycznym „In 

the world of American fairy tales”. Uczniowie klas 

IV-VIII wykonywali plakaty na temat: geografii, 

historii, atrakcji turystycznych, znanych postaci, 

najważniejszych świąt, popularnych potraw                               

i sportów w Stanach Zjednoczonych. Wzięli także 

udział w eliminacjach klasowych konkursu wiedzy 

o USA.

Uroczystość szkolną w dniu podsumowania 

rozpoczęło przedstawienie w języku angielskim 

Terri and the turkey. Uczniowie klasy VI b przybliżyli 

w nim tradycję obchodów Święta Dziękczynienia.                               

W dalszej części wręczono nagrody za najlepsze 

prace plastyczne oraz odbył się finał konkursu 

wiedzy na temat Stanów Zjednoczonych. Na 

z a k o ń c ze n i e  ws z ys t k i c h  c ze k a ł a  s ł o d k a 

n iespodziank a  w postac i  t radyc yjnego, 

amerykańskiego ciasta brownie.

Projekt „American Day” został przygotowany przez 

Jolantę Dzbanuszek,  naucz ycielkę jęz yka 

angielskiego w SP Gułtowy.

SP Gułtowy

Dzięki projektowi „American Day” uczniowie Szkoły Pod-

stawowej w Gułtowach zostali prawdziwymi ekspertami  

w dziedzinie kultury, sztuki i historii Stanów Zjednoczo-

nych Ameryki Północnej. Nie zabrakło także słodkiej, ku-

linarnej przygody na koniec...

Foto: SP Gułtowy

Luty to oczywiście ferie zimowe.

Nasi podopieczni wyjeżdżali w góry, by poszusować na nartach,                 

a na dzieci w placówce czekało również wiele atrakcji. Dzięki 

uprzejmości Biblioteki przedszkolacy mogli obejrzeć przedstawienie 

Baśń zimowa oraz pokazy iluzjonisty. Dziękujemy również MGOK 

za zaproszenie na przedstawienie teatralne Eliksir mądrości.

Luty to również czas karnawałowych bali przebierańców. Starsze 

grupy bawiły się przy akompaniamencie zespołu FOBOS, a dla 

młodszych panie wychowawczynie przygotowały wiele zabaw                     

i konkursów.

Grupa „Serduszek” z okazji Dnia Kota przeprowadziła eksperymenty 

z mlekiem. Dzieci barwiły mleko i przy użyciu sody oczyszczonej 

wykonały wybuch wulkanu.

„Liski” i „Serduszka” – nasze najmłodsze grupy – wybrały się                               

na wycieczkę do Multikina 51 na warsztaty „Moja pierwsza wizyta 

w kinie”. Zaglądali do zakamarków kina i dowiedzieli się, w jaki 

sposób wyświetlane są f i lmy.  Poznały również etapy 

przygotowywania popcornu. Na zakończenie przedszkolacy 

obejrzeli bajkę Basia 3.

Tegoroczna zima skąpi na śniegu, a dzieci bardzo go wyczekują. 

Panie nauczycielki wymyśliły zajęcia plastyczne, by choć na 

papierze nasi milusińscy mogli zrobić zimowe pejzaże. „Serduszka” 

wyprodukowały sztuczny śnieg, z którego zrobiły bałwanki i góry.

Zdjęcia z bali przebierańców i zajęć przedszkolnych znajdują się   

w galerii na naszej stronie internetowej.

Przedszkole Miejskie

Wieści z przedszkola
Mimo braku śniegu, przedszkolakom nie zabrakło atrakcji 

podczas ferii zimowych!

Foto: Przedszkole Miejskie
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Mówi się, że podróże kształcą. Mieszkańcy naszej gminy, którzy mieli przyjemność uczestniczyć 

w zorganizowanym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kostrzynie spotkaniu z Robertem 

Gondkiem, przekonali się, że nie tylko podróże, ale także opowieści o nich.

Dzielenie się swoimi wspomnieniami i doświadczeniami z dalszych i bliższych wojaży nie jest dla 

nas niczym nowym. Liczni z nas oglądają programy podróżnicze w telewizji, Internecie. Wielu 

chętnych uczestniczy w cyklu spotkań „Kostrzyńskie spotkanie z podróżą”, który odbywa się 

regularnie pod pieczą Kostrzyńskiego Uniwersytetu Każdego Wieku. Nasza redakcja także 

zamieszcza krótkie relacji z podobnych wydarzeń. Dzięki temu nie tylko można obejrzeć piękne 

fotografi e egzotycznych pejzaży, fauny i fl ory, posłuchać o odmiennej kuchni, zwyczajach, religii, 

ale także dowiedzieć się, jak żyją ludzie w obcych nam kulturach, jakie kultywują obyczaje, jaką 

mają perspektywę na ważne dla nas kwestie.

Pretekstem dla takiej refl eksji była prelekcja wspomnianego podróżnika, Roberta Gondka. 

Regularni bywalcy wydarzeń, jakie mają miejsce w gminnym Ośrodku Kultury, zapewne kojarzą 

już to nazwisko. Podróżnik był już u nas kilkukrotnie, opowiadając m.in. o kilkutygodniowym 

pobycie na Galapagos, w Ekwadorze. Tym razem podzielił się z nami wrażeniami z Zimbabwe                    

i Malawi, bohaterem drugoplanowym była także Zambia.

Gospodarz tego spotkania to przede wszystkim pasjonat gór, dlatego część narracji opierała się 

na anegdotach i historiach związanych ze zdobyciem najwyższych szczytów tych państw. 

Najwyższych lub – prawie najwyższych, bowiem nikt, łącznie z lokalnymi mieszkańcami, do końca 

nie wie, które ze wzniesień Zambii jest tym najwyższym. Nie zabrakło również pięknych ujęć 

krajobrazów parków narodowych, zwierząt i ptaków, tubylców, pięknego, afrykańskiego nieba, 

na którym w całej okazałości prezentuje się Droga Mleczna. Liczne nawiązania do zabawnych 

sytuacji ubarwiały spotkanie. Poznaliśmy także przysmaki kuchni afrykańskiej, specyfikę 

tamtejszych towarów (np. alkohol sprzedawany w woreczkach i kartonikach, podobno niezbyt 

dobry w smaku), sklepów, a nawet fryzjera  i miejsca, które nazwalibyśmy centrum kultury, sztuki. 

Było to niewątpliwie nie tylko zabawne, ale także pouczające, dzięki czemu mogliśmy spojrzeć 

także na nasz europejski świat w inny sposób.

Cieniem, padającym na te w gruncie rzeczy radosne momenty, były dość liczne nawiązania do 

tamtejszej charakterystyki gospodarki i polityki. Te dwa kraje nie są zbyt popularnym kierunkiem 

turystycznym. Głód i susze, wszechobecna bieda, wyniszczająca Zimbabwe wieloletnia dyktatura                                                      

i hiperinfl acja powodują, że życie na tamtym terenie nie jest łatwe. Źródłem utrzymania licznej 

grupy ludzi jest wymierająca turystyka, co nie pomaga w zapewnieniu bezpieczeństwa osobom 

podróżującym tam. Miłym akcentem tego wydarzenia było na pewno szczere zainteresowanie 

słuchaczy i ciekawość nie tylko „ładnych obrazków”, ale również tych poruszających, smutnych 

szczegółów z historii i geopolityki. Nie bez przyczyny zebraliśmy się tam, zainteresowani 

niejednoznacznym tytułem: Zimbabwe i Malawi są okej?

Nie ulega wątpliwości, że kolejne już spotkanie podróżnicze z Robertem Gondkiem okazało się 

sukcesem. Miejmy nadzieję, że nie było to ostanie takie wydarzenie z tym podróżnikiem – ja na 

pewno chętnie udam się na następne.

Spotkanie z Afryką w tle

N.M.

Foto: Roman Malczewski
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Wieści 
z biblioteki

18 lutego w oddziale przedszkolnym w Iwnie odbyła się lekcja 

biblioteczna z okazji Światowego Dnia Kota. Dzieci starannie przy-

gotowały się do święta, przebierając za kotki. Na początku wysłu-

chały opowiadania Waldemara Cichonia o kocie Cukierku pt. Dieta 

cud. Potem były zagadki, wierszyki i kocie zabawy. Dziękujemy 

Rodzicom i Pani Karolinie za koci wizerunek małych czytelników.

20 lutego Biblioteka Publiczna w Kostrzynie miała przyjemność 

gościć Renatę Matusiak, nieustraszoną po-

dróżniczkę z Kędzierzyna-Koźla, która tym 

razem opowiedziała nam o swojej samotnej 

wyprawie do Wenezueli. Kraju, jeszcze do 

niedawna „mlekiem i miodem”, a przede 

wszystkim ropą płynącego, a obecnie uzna-

wanego za jedno  z najniebezpieczniejszych 

państw świata. Trzy miesiące poby tu w tym 

niezwykłym miejscu zaowocowały setkami 

zdjęć na tle przepięknych, egzotycznych 

krajobrazów, m.in. wybrzeża Morza Karaib-

skiego, dorzecza Orinoko czy największej 

laguny świata – jeziora Maracaibo, a także 

niesamowitymi wspomnieniami o ludziach 

tęskniących za normalnym życiem, od lat 

zmagających się ze skutkami gospodarczej                   

i politycznej zapaści swojej ojczyzny.

2 1  l u te g o  w  B i b l i o te ce  Pu b l i c z n e j                                                    

w Kostrzynie wysłuchaliśmy kolejnego kon-

certu edukacyjnego z cyklu Dźwiękowe 

pocztówki z Europy. Przy okazji dowiedzieli-

śmy się wiele na temat naszych sąsiadów                  

z kraju za Odrą. Okazuje się, że w Niemcach, 

pomimo ich słynnej sumienności i zorganizowania, w dziedzinie 

muzyki drzemie przede wszystkim romantyczna dusza, a takim 

geniuszom jak Bach, Händel czy Beethoven zawdzięczamy najpięk-

niejsze utwory muzyki klasycznej wszech czasów.

Luty, pomimo mniejszej ilości dni, Biblioteka Publiczna 

wypełniła spotkaniami z niezwykłymi postaciami, nie tylko 

tymi na kartach książek.

Foto: Biblioteka Publiczna w Kostrzynie

25 lutego Bibliotekę Publiczną w Kostrzynie odwiedzili uczniowie 

z klasy 3C ze Szkoły Podstawowej nr 1. Z okazji Dnia Kota dzieci 

poznały kilka ciekawostek o tych intrygujących zwierzętach do-

mowych, a następnie wysłuchały fragmentu z książki pt. Cukierku, 

ty łobuzie. Wykonały również rysunek związany  z głównym 

bohaterem książki – kotem Cukierkiem.

5 marca w Bibliotece Publicznej w Kostrzynie odbyło się 

spotkanie z krakowskim podróżnikiem i autorem książek 

– Romanem Pankiewiczem. Podczas multimedialnej pre-

zentacji dla młodzieży opowiedział on o słynącej                              

z wulkanów, gejzerów, skał i owiec wietrznej Islandii. Pan-

kiewicz był tam na trzyletnim kontrakcie przy budowie 

zakładu przemysłowego, jednak każdą wolną chwilę po-

święcał na zwiedzanie wyspy i poznawanie jej kultury, 

urzekających swoim pięknem cudów przyrody oraz zwy-

czajów gościnnych mieszkańców tego małego, ale dum-

nego kraju.

I.Guzińska, A.Wilczyńska

Foto: Biblioteka Publiczna w Kostrzynie
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Justyna Pobiedzińska, Napiwku nie będzie: sekrety kelnerów, Wydawnictwo Agora.

Najwięcej wiedzą o nas spowiednicy, barmani oraz kelnerzy. Wszystkich ich obowiązuje tajemnica zawodowa, 

jednak pracownikom gastronomii nie grozi ekskomunika za jej złamanie. W związku z tym Justynie Pobiedzińskiej 

udało się namówić na zwierzenia kelnerów i barmanów pracujących w lokalach wykwintnych i tych podrzędnych. 

Książka stanowi pasjonujący zapis polskiej kroniki gastronomicznej ostatnich kilkudziesięciu lat i zmian 

społecznych, jakie w tym czasie nastąpiły.

Zofi a Ossowska, Ocalić życie, Wydawnictwo Filia.

Rok 1942. Do drzwi domu Rzewnickich puka uciekająca przed Niemcami rodzina polskiego pułkownika, która 

ukrywała okolicznych Żydów. Pomaganie całej rodzinie byłoby dla małżeństwa zbyt niebezpieczne, decydują 

się więc na ocalenie dwójki najmłodszych dzieci... Rok 1989. Maria Wysocka otrzymuje list, który całkowicie 

zmienia jej spokojne życie. Czy kobiecie uda się uporać z tragiczną przeszłością? Piękna powieść o odwadze                

i wielkiej miłości.

Daniel Napp, Pan Brumm i Megasaurus, Wydawnictwo Bona.

Pan Brumm jak w każdy piątek pracował w ogrodzie, gdy nagle podczas przekopywania grządek natrafi ł na 

kości dinozaura! Z pomocą Kaszalota i Borsuka szybko udało się ułożyć szkielet. Brakowało jedynie głowy, która 

najprawdopodobniej znajdowała się gdzieś na polu rolnika Ryjka. I to w miejscu, w którym absolutnie nie wolno 

było kopać. Trójka przyjaciół wpadła jednak na świetny pomysł… (wiek 3+).

Dobra książka 
biblioteka poleca i zaprasza
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Kostrzyńskie
przysmaki

Zapiekanka z cukinii

- 1-2 cukinie (ok. 400g łącznie)

- 1 cebula

- 60g startej / pokrojonej mozzarelli

- 50g sera typu feta

- 2 ząbki czosnku

- 2 jajka

- 4 łyżki startej grahamki

- łyżeczka oleju rzepakowego

- sól, pieprz, zioła prowansalskie

- natka pietruszki/szczypiorek

Cukinię ścieramy na drobnych oczkach tarki. 

Przeciskamy czosnek przez praskę, cebulę kroimy 

w kostkę. Po kilku minutach odciskamy sok z cukinii. 

Wszystkie składniki mieszamy, przyprawiamy. Masę 

przelewamy do naczynia żaroodpornego/blaszki. 

Pieczemy w 200 st. C ok. 40-50 minut do momentu 

ścięcia się jajek.

Ciasto z cukinii

- 1 cukinia (ok. 250g)

- 2 dojrzałe banany

- 3 jajka

- 4 łyżki masła orzechowego (93-100% orzechów)

- szklanka mąki pełnoziarnistej

- 3 łyżki prawdziwego kakao

- łyżeczka proszku do pieczenia

- 3 łyżki ksylitolu (cukru brzozowego)

Cukinię ścieramy na drobnych oczkach tarki. 

Banany blendujemy z  masłem orzechowym. 

M i k s u j e m y  j a j k a  n a  p u s z y s t ą  p i a n ę                                                    

(ok. 4 minut). Odciskamy sok z cukinii. Mieszamy 

wszystkie składniki. Wylewamy ciasto do blaszki 

(o średnicy 20-26 cm) wyłożonej papierem do 

pieczenia. Pieczemy ok. 40-50 minut w 180 st. 

C. Sprawdzamy czy patyczek włożony do ciasta 

jest suchy.

Upieczone ciasto można udekorować wiórkami 

kokosowymi i dżemem 100% owoców.

Smacznego!

Dietetyk

Marta Szwalec

Foto: Marta Szwalec

Foto: Marta Szwalec
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Strażackie
wydarzenia

Wiadomości strażackie z gminy Kostrzyn

2 lutego – w jednostce OSP Kostrzyn zakończył się Kurs Kwali fi kowanej Pierwszej Pomocy 

przeprowadzony przez profesjonalną fi rmę uprawnioną do tych szkoleń. W kursie uczestniczyły 

druhny   i druhowie z jednostek OSP Gminy Kostrzyn i Gminy Pobiedziska. Szkolenie zakończyło 

się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Uczestnicy kursu, którzy zdali egzamin, uzyskali 

tytuł Ratownika Kwalifi kowanej Pierwszej Pomocy.

6 lutego – dwukrotne gaszenie pożaru sadzy w kominie budynku mieszkalnego w Kostrzynie.

7 lutego – neutralizacja plamy ropopo chodnej na ul. Poznańskiej w Kostrzynie.

9 lutego – sprawdzenie  czujki pożarowej na ul. Krajowej w Kostrzynie. Na miejscu okazało się, 

że był to fałszywy alarm.

10 lutego – gaszenie pożaru sadzy w kominie budynku mieszkalnego w Kostrzynie.

11 lutego – usuwanie wiatrołomów na drodze Sanniki-Rujsca.

12 lutego – usuwanie wiatrołomów w Kostrzynie.

13 lutego – zabezpieczenie miejsca wypadku dwóch samochodów osobowych.

14 lutego – neutralizacja plamy ropopoch odnej na trasie DK92 na wysokości Kostrzyna; 

sprawdzenie zgłoszenia o wyczuwalnym zapachu gazu wydobywającym się z urządzeń 

gazowych w Paczkowie; zabezpieczenie miejsca zderzenia samochodu osobowego z dzikiem 

w Siekierkach.

23 lutego – gaszenie pożaru sadzy w kominie budynku mieszkalnego w Siedlcu.

25 lutego – usuwanie wiatrołomów w Kostrzynie.

27 lutego – usuwanie zanieczyszczenia drogi na skrzyżowaniu dróg w Klonach.

28 lutego – gaszenie pożaru sadzy w kominie budynku mieszkalnego w Czerlejnku; 

zabezpieczenie miejsca wypadku i śmiertelnego potrącenia pieszego przez samochód 

osobowy na trasie S5 na wysokości Sannik.

W lutym kostrzyńscy strażacy wyjeżdżali kilkukrotnie na 

akcje gaszenia pożarów, usuwania wiatrołomów na gminnych 

drogach oraz  do pomocy przy zabezpieczaniu miejsc 

wypadków.

Foto: OSP Kostrzyn

Bądźmy czujni, czad to 
cichy zabójca!

Trwa okres grzewczy, a wraz z nim 

zagrożenie zatrucia tlenkiem węgla 

(czadem).

To również okres zwiększonej ilości 

pożarów. Niestety ilość strażackich 

inter wencji  rośnie z każdym 

rokiem. Przyczyny pożarów od lat 

ciągle się powtarzają. Dominują 

p o ż a r y  s a d z y  w  k o m i n a c h                                        

z powodu braku przeglądów 

kominiarskich, nieostrożność osób, 

zarówno dorosłych, jak i nieletnich, 

wady lub niewłaściwa eksploatacja 

urządzeń i instalacji elektrycznych, 

gazowych oraz wady i zła obsługa 

urządzeń grzewczych. 

Z a p e w n i j  b l i s k i m  i  s o b i e 

bezpieczeństwo przestrzegając 

podstawowe przepisy p. poż.

Nie pal śmieci w kotłowniach 

p r z y d o m o w y c h  –  t r u j ą c 

społeczeństwo – lecz segregujmy 

odpady: to nic nie kosztuje,                                 

a zapewniamy bliskim i sobie 

c z y s t e  p o w i e t r z e .  Z d r o w i e                                        

i bezpieczeństwo!

Ryszard Kubiak

Prezes ZOMGZOSP RP w Kostrzynie
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Z kroniki
policyjnej

Kolejny kierowca z cofniętym licznikiem w samochodzie.
6 lutego w Kostrzynie przy ul. Mickiewicza funkcjonariusze z KP                

w Kostrzynie w trakcie kontroli drogowej ujawnili w samochodzie 

marki Nissan niezgodność danych drogomierza. Według danych 

w CEPiK stan drogomierza zaniżony był o prawie 12 000 kilometrów. 

Kierowca nie potrafi ł wyjaśnić, dlaczego licznik nie zgadza się                        

z danymi z systemu. Policjanci ustalać będą okoliczności, w jakich 

powstała rozbieżność.

Włamanie do domu.
14 lutego w Kostrzynie przy ul. Sportowej w godzinach od 800 do 

1330 miało miejsce włamanie do domu jednorodzinnego, gdzie 

skradziono biżuterię. Na miejscu zdarzenia policjanci przeprowadzili 

czynności służbowe. Postępowanie prowadzą funkcjonariusze                     

z KP.

Śmiertelne potrącenie.
28 lutego na drodze S5 w Sannikach doszło do śmiertelnego 

potrącenia mężczyzny przez kierującego samochodem marki Opel. 

Na miejscu zdarzenia przez kilka godzin pracował prokurator oraz 

policjanci. Okoliczności tragedii wyjaśni prokuratorskie 

postępowanie.

Potrącenie rowerzystki.
Także 28 lutego w Kostrzynie na ul. Wiosny Ludów kierujący 

samochodem marki Mercedes, wykonując manewr cofania, zderzył 

się z kierująca rowerem. W wyniku zderzenia kierująca rowerem 

doznała obrażeń ciała i została przewieziona do szpitala w Środzie 

Wielkopolskiej.

Nietrzeźwy kierujący.

29 lutego w Trzeku w trakcie obsługi zdarzenia drogowego 

policjanci zatrzymali 60-letniego mężczyznę, który prowadził 

samochód marki Opel w stanie nietrzeźwości wynoszącym                           

0,8 promila alkoholu we krwi. Wszystkie okoliczności sprawy 

wyjaśni prowadzone postępowanie.

asp.szt. Piotr Kubicz

Kostrzyńscy policjanci przeprowadzili w lutym liczne kontrole, 

dzięki którym wykryto m.in. cofnięty licznik drogomierza oraz 

kierowcę pod wpływem alkoholu.

Ogłoszenia drobne
- Mgr pedagogiki z ponad 10-letnim doświadczeniem 

udzieli korepetycji z języka angielskiego oraz niemieckiego,                                       

tel. 799 036 661

- Przyjmę Panią do sprzątania klatek schodowych - na pół 

etatu, tel. 512 144 786

- Usługi glazurnicze, remonty i inne drobne prace wykoń-

czeniowe, tel. 888 171 661

- Zgubiono złoty kolczyk, na znalazcę czeka nagroda,                         

tel. 61 817 84 72

- Szkółka Roślin w Kostrzynie  przyjmie do pracy,  mile 

widziane doświadczenie w ogrodnictwie, zainteresowa-

nych proszę o kontakt tel. 502 378 538 lub przesłanie                      

CV oraz listu motywacyjnego na e-mail mwalczak@poczta.

onet.pl

 - Szkółka Roślin w Kostrzynie przyjmie do pracy osobę                 

o wykształceniu wyższym (kierunk ogrodniczy), mile wi-

dziane doświadczenie, a także studentów w trakcie nauki, 

kierunek nie ma znaczenia. Zainteresowane osoby proszę 

o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres mwal-

czak@poczta.onet.pl lub kontakt tel. 502378538 w celu 

umówienia się na rozmowę kwalifi kacyjną.
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Kronika
sportowa

Zawieszenie rozgrywek piłkarskich do 23 marca

Z powodu zaistniałego zagrożenia epidemiologicznego władze Wielkopolskiego Związku Piłki 

Nożnej podjęły decyzję o zawieszeniu rozgrywek piłkarskich w województwie do 23 marca. 

Wstrzymanie rywalizacji dotyczy wszystkich rozgrywek prowadzonych przez Związek na 

szczeblu wojewódzkim, tj. IV ligi, klas niższych i wszystkich klas młodzieżowych. W związku 

z tym zaplanowane spotkania KKS 1922 Lechii Kostrzyn i Maratończyka Brzeźno nie odbędą 

się w planowanych terminach. Sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa 

będzie uważnie monitorowana w kolejnych dniach, a o dalszych decyzjach WZPN będzie 

informować na bieżąco.

Łukasz Szał

Okres zimowy był niezwykle udany dla bramkarzy, którzy szkolą swój fach w kostrzyńskiej 

Akademii Bramkarskiej Number 1. Jan Adamski został najlepszym bramkarzem w turnieju 

Akademii FOX dla rocznika 2009/2010, Huberta Kubackiego wybrano najlepszym bramkarzem 

w turnieju w Mosinie dla rocznika 2003/2004. Z kolei Antoni Kucz był najlepszym bramkarzem 

w turnieju o Puchar Burmistrza Śmigla Footballteam.pl Cup dla rocznika 2011. Sukces święciła 

także Katarzyna L ewandowska, która na Halowych Mistrzostwach Wielkopolski U-16 została 

najlepszą bramkarką.

Łukasz Szał

Walka Kostrzyn zagrała dla Joasi!

W sobotę 29 lutego od ósmej rano na boisku ze sztuczną nawierzchnią 

Unii Swarzędz trwały zmagania w I Memoriale Artura Olejniczka, który 

był zarazem turniejem charytatywnym dla Joasi Tomaszewskiej. Walka 

Kostrzyn rozegrała 6 spotkań grupowych oraz jeden dodatkowy mecz 

o miejsce w turnieju. 

W fazie grupowej zawodnicy z Kostrzyna uzbierali 6 punktów, dokładnie 

tyle samo co dwie inne ekipy, co oznaczało konieczność zastosowania 

tzw. małej tabeli, która ostatecznie przydzieliła ich do meczu o miejsce 

jedenaste. W nim Walkowicze pokonali drużynę Ultras Swarzędz 2:0. 

Nie wynik jednak był najważniejszy, a możliwość pomocy poprzez 

uczestnictwo w imprezie charytatywnej o sportowym charakterze. Walka 

wystąpiła w następującym składzie: Wojciech Siwek – Sławosz Kuźniak, 

Bartosz Kotarski, Arkadiusz Adamski – Bartosz Gibasiewicz, Wojciech 

Jankowski – Jakub Spiżewski (Łukasz Szał). Turniej wygrała drużyna 

Lidera Swarzędz, przed Meblorzem i Sąsiadami Kostrzyn.

Łukasz Szał

Foto: Arkadiusz Bilski

Bramkarze Number 1 z sukcesami w turniejach halowych!

Foto: AB Number 1
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Biegowa kontynuacja zimy!

Reprezentanci grup biegowych z terenu naszej gminy przez ostatni 

miesiąc uczestniczyli w kilkunastu zawodach biegowych. Już od 

dawna kostrzyńskich biegaczy spotkać można w najróżniejszych 

zakątkach naszego województwa, kraju czy nawet Europy. Ten 

miesiąc był okazją do zaprezentowania swoich umiejętności nie 

tylko nad Jeziorami Rusałka, Strzeszynek czy Dębiniec, ale także 

nad wodami Morza Śródziemnego w Barcelonie i na Malcie. 

Biegaczy klubu „Gdzie Ta Meta” spotkać można było nad 

wspomnianym Strzeszynkiem, gdzie liczną grupą uczestniczyli                  

w biegu pamięci „Tropem Wilczym”. Z kolei pięcioosobowa grupa 

zawodników „Panie Daleko Jeszcze” brała udział w 9. Biegu 

Czekoladowym – Słodkie Walentynki, gdzie byli również obecni 

biegacze grup „Gdzie Ta Meta” oraz Walka Kostrzyn. Zawodnicy 

tego ostatniego klubu poszczyć mogli się także sukcesami: na                     

VI Marcelińskim Biegu Zimowym Jowita Kruczkowska z czasem 

47:15 zajęła pierwsze miejsca wśród wszystkich kobiet, a Marek 

Bogusz, który pokonał 10 km w 56:42, był pierwszy w swojej 

kategorii wiekowej, z kolei Marcin Otto fi niszował po 48 minutach 

i 25 sekundach, co pozwoliło mu na zajęcia 5. miejsca w kategorii 

wiekowej. Swoje sukcesy w kolejnych tygodniach kontynuował 

Marek Bogusz, który zajął miejsce piąte w swojej kat. wiekowej                   

w City Trial w Poznaniu, a taką samą lokatą mogła pochwalić się 

Joanna Walkowiak na biegu Tropem Wilczym w Swarzędzu. Na 

zdecydowanie najdłuższy dystans zdecydowała się dwukrotnie 

Monika Szał, która wybrała się na Maltę oraz do Barcelony. Start 

maltańskiego półmaratonu, organizowanego  w ramach GIG Malta 

Marathon, zlokalizowany był w malowniczym mieście Mdina,                        

a trasa wytyczona była przez środkową część wyspy z fi niszem                     

w nowoczesnym śródziemnomorskim kurorcie Sliema. Monika 

pokonała półmaratoński dystans w czasie 1:58:31. Z kolei                                  

w Barcelony, gdzie odbywał się eDreams Barcelona Half Marathon 

Monika pokonała tamtejszy półmaraton wiodący głównymi ulicami 

stolicy Katalonii w czasie 2:00:16.

Foto: Gdzie Ta MetaFoto: Walka Kostrzyn

Foto: Walka Kostrzyn
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Tenis stołowy
W poniedziałek 17 lutego w sali sportowej Szkoły Podstawowej                   

nr 1 w Kostrzynie odbył się Trzeci Turniej z trzeciego cyklu Ligi 

Tenisa Stołowego. Organizatorem był Klub Sportowy „Sokoły”, 

Gmina Kostrzyn  oraz wyżej wymieniona Szkoła. 

Do rozgrywek przystąpiło 17 zawodników.

Wyniki prezentują się następująco: uczniowie rocznik 2007                        

i młodsi: I m. Małgorzata Majewska (SP 1 Kostrzyn), II m. Jakub 

Czajka (SP 1 Kostrzyn), III m. Jakub Adamski (SP 1 Kostrzyn); 

uczniowie rocznik 2005-2006: I m. Jakub Janiak (SP 1 Kostrzyn), 

II m. Olivier Bocian (SP 1 Kostrzyn), III m. Szymon Kwitowski                                               

(SP 1 Kostrzyn).

Piotr Smoliński

Szachy
W dniach 19 stycznia oraz 15-16 lutego w Lesznie odbyły się 

rozgrywki IV Wielkopolskiej Ligi Juniorów w szachach – grupa A.

Do rywalizacji przystąpiły 24 zespoły. Uczniowski Klub Sportowy 

„Goniec” Kostrzyn wystąpił w składzie: Przemysław Mieloch, Jakub 

Pieczeniak/Maciej Gamalczyk, Filip Łąkowski, Szymon Banaszak, 

Jagna Smolińska i Nikola Janikowska. Cztery zwycięstwa, cztery 

porażki i jeden remis dały zespołowi IX miejsce. Niestety, mimo 

dobrego wyniku zespołu, nie udało się tym razem wywalczyć 

medalu na żadnej szachownicy.

Piotr Smoliński

Warcaby
Trz y brązowe medale to tegoroczny 

medalowy dorobek uczniów startujących                    

w  M i s t r z o s t w a c h  P o w i a t u  S z k ó ł 

Podstawowych w warcabach, które odbyły 

się w Kórniku. 18 lutego rywalizowali ze sobą 

uczniowie z rocznika 2007 i młodsi (Igrzyska 

Dzieci), natomiast tydzień później planszowe 

pojedynki prowadzili uczniowie z rocznika 

2006-2005 (Igrzyska Młodzieży Szkolnej). 

Szczegółowe wyniki reprezentantów naszej 

gminy wyglądają następująco:

- dziewczęta rocznik 2007 i młodsze: III m. 

Wiktoria Pawłowska (SP 1 Kostrzyn), V m. 

Daria Ignaszewska (SP Czerlejno), XI m. Judyta 

Ciesielka (SP Brzeźno), XIII m. Weronika 

Ochowiak (SP Czerlejno);

- chłopcy rocznik 2007 i młodsi: V m. Jakub 

Pieczeniak (SP 1 Kostrzyn), XIV m. Szymon 

Ignaszewski (SP Czerlejno), XV m. Aleksander 

Adamski (SP 1 Kostrzyn);

- dziewczęta rocznik 2006-2005: III m. Stefania 

Kurowska (SP 1 Kostrzyn), VII m. Amelia 

Wiktorska (SP 1 Kostrzyn), X m. Małgorzata 

Markiewicz (SP 1 Kostrzyn), XI m. Michalina 

Wilczyńska (SP 1 Kostrzyn);

- chłopcy rocznik 2006-2005: III m. Filip 

Łąkowski (SP 1 Kostrzyn), IX m. Mikołaj 

Grzemski (SP 1 Kostrzyn), X m. Kamil 

Szynwelski (SP 1 Kostrzyn), XI m. Franciszek 

Adamski (SP 1 Kostrzyn).

Ewa Majewska, Piotr Smoliński

Foto: UKS „Goniec”

Foto: Piotr Smoliński

Foto: UKS „Goniec”
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