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Słowem
wstępu

Fot. C. Szczepanik

Natalia Majchrzak

Redaktor naczelna

Oscar Wilde twierdził, że pamięć to pamiętnik, który stale nosimy ze 

sobą. Wydaje się, że jest to trafna metafora. Zarówno nasza pamięć, 

jak i nasze zapiski tworzone są z jednej perspektywy, subiektywnie                   

i wybiórczo. Z czasem zaczyna brakować nam kartek i te najdalsze 

sprawy, które kiedyś zdawały się ważne i warte upamiętnienia,                    

odchodzą w zapomnienie i nie wracamy już do nich; pokrywają się 

kurzem, płowieją, aż w końcu wymieniamy notes na nowy i pozosta-

wiamy dla siebie tylko nieliczne, wyrwane z ciągu narracji strony,             

na których utrwaliliśmy najważniejsze dla nas momenty.

Pamięć bywa jednak zawodna, dlatego od setek lat ludzie, chcąc za-

chować świadomość własnej historii, spisują ją na kartach kronik, 

roczników i dzienników. I choć każdy tom stworzony został właśnie 

na podstawie nietrwałej, niepełnej pamięci, niekiedy nawet z zamia-

rem przemilczenia niewygodnych dla zleceniodawcy faktów (warto 

przecież było pisać przychylnie o osobie, która za dzieło zapłaci), dziś 

owe tomy są bezcennym źródłem wiedzy o naszych dziejach.

Tekstów, pochodzących z najdawniejszych czasów i opisujących naj-

starsze momenty, jest stosunkowo niewiele, każdemu z nich poświę-

ca się uwagę, przeprowadza liczne dyskusje na ich temat, odtwarza  

pieczołowicie kontekst, opracowuje interpretacje. W tym ferworze 

prac łatwo zapomnieć, że historia nie zatrzymuje się w jednym punk-

cie, a toczy się dalej. Każdego dnia drobne zmiany, które zauważamy 

zarówno na świecie, jak i w naszej małej społeczności są warte zapa-

miętania i utrwalenia. 

Obydwie historie, ta starsza i najnowsza, są tak samo ważne i warte 

refl eksji. Jedna jest bardziej doniosła ze względu na dzielący nas 

czas, druga ma swój niepowtarzalny urok, bo dotyczy bezpośrednio 

tego, co wokół nas się znajduje. W końcu „teraz” tak naprawdę nie 

istnieje, jest tylko abstrakcyjnym pojęciem, ułamkiem sekundy, a na-

zwę tę nadajemy procesom, które de facto są już przeszłością, gdy                

o nich mówimy lub czytamy; tak samo niedostępną i nienaruszalną, 

jak bitwa pod Grunwaldem czy budowa Piramidy Cheopsa w Gizie.              

O „starych i nowych” historiach związanych z naszą gminą staramy 

się Państwu przypominać na kartach naszego czasopisma. Najnow-

sze dzieje naszej gminy odnotowujemy w aktualnościach, informa-

cjach gminnych czy relacjach z wydarzeń, a do zapoznania się z nimi 

chyba nie muszę Państwa zachęcać – każdy na pewno z ciekawością 

sięga po doniesienia o tym, co wydarzyło się w najbliższej okolicy                   

w ostatnich tygodniach. Mam nadzieję, że takim samym zaintereso-

waniem cieszą się treści o nieco odleglejszych faktach. W tym miesią-

cu przygotowaliśmy dla Państwa materiał o najdawniejszym Ko-

strzynie, z perspektywy kroniki klasztoru klarysek w Gnieźnie, a tak-

że, w ramach cyklu artykułów z okazji 770-lecia nadania praw miej-

skich, krótki przegląd widoków dawnego Kostrzyna utrwalonych na 

pocztówkach. Zapraszam do ich lektury, a także do zapoznania się                           

z pozostałymi materiałami, które dla naszych Czytelników zgroma-

dziliśmy w kwietniowym numerze!
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Kostrzyńskie 
aktualności

Fot. K. Matysek

Kostrzyn pamiętał o rocznicy śmierci św. Jana Pawła II (1920-2005)
W Wielki Piątek, 2 kwietnia o godz. 2137 niespodziewanie nad naszym miastem rozległy się 

dźwięki odegranej na trąbce Barki – ukochanej pieśni św. Jana Pawła II. Z wielkim wzruszeniem 

wysłuchaliśmy płynącej z ratusza melodii dla uczczenia 16. rocznicy odejścia polskiego papieża 

do Domu Ojca. Niech Jego świetlana postać czuwa nad nami dziś i na zawsze.

Święta Zmartwychwstania Pańskiego czasem nadziei
Tegoroczne uroczystości wielkanocne z uwagi na obostrzenia miały skromniejszy przebieg niż 

dotąd. Wielu wiernych uczestniczyło w nich, korzystając z transmisji telewizyjnych mszy św.                     

z Częstochowy, ze Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie czy kaplicy pw. bł. Jolanty w Kostrzy-

nie. Zgodnie z dawnym zwyczajem święcenie potraw wielkanocnych odbywało się przeważnie 

na zewnątrz kościołów, przy krzyżach lub fi gurach przydrożnych.

Życzenia świąteczne z Grodna na Białorusi
Kiedy w Poznaniu na przełomie 2009 i 2010 roku odbywały się Europejskie Spotkania Młodych              

z Taizé, część uczestników (182 pielgrzymów) gościła w obydwu parafi ach kostrzyńskich, a na-

wet była zakwaterowana u naszych rodzin. Zadzierzgnięte wówczas przyjaźnie przetrwały do 

dziś. Przykładem mogą być siostry Wiktoria i Weronika Pych z Grodna na Białorusi, które aktyw-

nie uczestniczyły w spotkaniu z mieszkańcami Kostrzyna w parafi i pw. bł. Jolanty. Od tego czasu 

z okazji świąt Wielkanocy i Bożego Narodzenia wymieniają życzenia z polskimi przyjaciółmi, mie-

dzy innymi z piszącym te słowa.

Medal na 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Staraniem Skarbnicy Narodowej wybity został medal okolicznościowy w wersji niklowej i pozła-

canej. Na awersie widnieje postać marszałka Sejmu Wielkiego Stanisława Małachowskiego, a na 

rewersie postać Polonii z orderem Virtuti Militari i mieczem, górująca nad jazdą polską i orłem. 

Konstytucja ta była pierwszym tego typu dokumentem w Europie. Dzień jej uchwalenia jest tra-

dycyjnym świętem Polaków.

Patriotyczna fi gura w Jagodnie
Najmniejsze sołectwo w naszej gminie, jakim jest Jagodno, szczyci się nie tylko powstałym nie-

dawno tarasem widokowym na przepiękny obszar doliny Cybiny. W tej wsi można też podziwiać 

pamiątkę historyczną powstałą w 1919 roku, za przyczyną Balbiny i Piotra Sroków, jako wyraz 

wdzięczności Bogu za wolną Polskę. Jest nią postawiona na terenie ich gospodarstwa Figura 

Chrystusa, u stóp której widnieje Orzeł Biały i napis: „Chwała, cześć i uwielbienie Boskiemu Sercu 

Jezusa! 1919 r.”. Przewrócona i uszkodzona w czasie okupacji, po wojnie wróciła w 1946 roku na 

swoje miejsce. Od wielu lat opiekuje się nią prawnuk fundatorów, znany rolnik Wiesław Sroka, 

który wykonał też jej fotografi ę dla „Kostrzyńskiego ABC”.

Jubileusz najstarszego przedszkola w Kostrzynie
Dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości powstały w Kostrzynie warunki do utworze-

nia w naszym mieście placówki wychowania przedszkolnego. Staraniem kostrzyńskiego lekarza 

dr. Marcelego Kube i hr. Seweryny Mielżyńskiej z Iwna sprowadzono do Kostrzyna Siostry                    

Służebniczki, którym przekazano willę z ogrodem przy ul. Poznańskiej. Sto lat temu, w maju 1921 

roku, otwarto w niej Ochronkę, którą kierowała siostra Remigia Świetlik, z pożytkiem dla ko-

strzyńskich dzieci i ku zadowoleniu rodziców. Poza przerwą okupacyjną Ochronka funkcjonowa-

ła do 1949 roku, kiedy na mocy rozporządzenia władz wyższych utworzono Przedszkole Miej-

skie. Pierwszą kierowniczką przedszkola została Zofi a Nowak. Od 1962 roku przedszkole to dzia-

ła w budynku dawnej szkoły przy ul. Średzkiej 9, a w tym przygotowuje się do jubileuszu 100-le-

cia istnienia.
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Wiadomości  
gminne

Fot. S. Pokorski

Konsultacje społeczne dotyczące Rynku

Do 9 kwietnia trwały konsultacje społeczne 

dotyczące Rynku w Kostrzynie, o których sze-

rzej napiszemy w następnym numerze. Już 

teraz warto jednak przybliżyć prace związane 

z rewitalizacją „Serca Gminy”. Jeszcze w ubie-

głym roku, bo 15 grudnia miało miejsce spo-

tkanie przedstawicieli władz samorządowych 

z prof. PP dr. inż. arch. Krzysztofem Borow-

skim, na którym rozmawiano o założeniach 

projektu rewitalizacji Rynku oraz przygoto-

wania w formie konkursu przez grupę stu-

dentów Politechniki Poznańskiej koncepcji 

zagospodarowania terenu Rynku i kostrzyń-

skiej najstarszej części miasta wraz z przyle-

głymi ulicami. Wtedy też ustalono, że prace 

architektów zostaną poprzedzone wizytacją 

terenu oraz konsultacjami z mieszkańcami                  

i poznaniem ich opinii. Pierwszym etapem 

konsultacji było właśnie poznanie opinii i su-

gestii kostrzynian poprzez przeprowadzone 

badania ankietowe (ich wyniki zostaną zapre-

zentowane studentom). Następnie zebrany 

raport z odpowiedziami mieszkańców będzie 

punktem wyjścia do przeprowadzenia dru-

giego etapu konsultowania zaproponowa-

nych możliwych rozwiązań. 

Wspomniani Studenci Wydziału Architektury 

Politechniki Poznańskiej opracują koncepcję 

zagospodarowania kilku przestrzeni miej-

skich: Rynku oraz rejonu ulic Poznańskiej, 

Dworcowej, Szymańskiego, Średzkiej, Mickie-

wicza i Kościuszki. Podstawowym celem 

opracowań jest stworzenie takiej przestrzeni 

starego miasta, by przyciągała mieszkańców, 

zachęcała do przyjścia, zatrzymania się i spę-

dzenia czasu.

O dokładnym terminie oraz możliwości włą-

czenia się do dyskusji będziemy jeszcze infor-

mować, podobnie jak o wynikach pierwszych 

konsultacji, m.in. w kolejnych numerach „Ko-

strzyńskiego ABC”.
UM Kostrzyn
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Remont świetlicy wiejskiej w Wiktorowie

Trwa remont świetlicy wiejskiej w Wiktorowie. Inwestycja realizo-

wana jest z wniosku Sołtys Doroty Kaczmarek i Rady Sołeckiej. 

Wartość zadania to ponad 35 tysięcy złotych, w tym 14 tysięcy 

złotych pochodzi z Funduszu Sołeckiego Wiktorowa. Remont re-

alizuje fi rma REM-MAX Krzysztof Baran z siedzibą w Kostrzynie.

UM Kostrzyn

Pierwsza warstwa nakładki asfaltowej w Siedlcu

Na przełomie marca i kwietnia trwały prace w Siedlcu związane              

z układaniem pierwszej warstwy nakładki asfaltowej na drodze 

gminnej zlokalizowanej za blokami mieszkalnymi. Inwestycje re-

alizuje fi rma ZRW Kubiaczyk z Kokoszek w gminie Nekla. Wartość 

zadania to blisko 400 tysięcy złotych.
Łukasz Szał

Prace drogowe w Glince Duchownej

Pełną parą ruszyły prace związane z drugim etapem modernizacji 

drogi gminnej Kostrzyn-Glinka Duchowna. Wybudowany zosta-

nie chodnik, odwodnienie oraz położona zostanie nowa nakładka 

asfaltowa. Powstanie również azyl z przejściem dla pieszych na 

skrzyżowaniu z ulicą Ogródkową oraz przystanki autobusowe dla 

KKP. Wartość prac to blisko 700 tysięcy złotych. Inwestycję realizu-

je fi rma PERFECTA Robert Gąsiorek z Komornik. Termin realizacji 

to koniec maja br. Inwestycja realizowana jest z wniosku Radnych 

Szymona Frąckowiaka i Arkadiusza Bilskiego oraz Sołtys Bożeny 

Agacińskiej i Rady Sołeckiej Sołectwa Glinka. Gmina Kostrzyn cze-

ka jeszcze na rozstrzygnięcie naboru wniosków w ramach Fundu-

szy Rozwoju Dróg, do którego aplikowała o środki zewnętrzne na 

realizacje pierwszego odcinka tej drogi (ulicy Słowackiego w Ko-

strzynie) od skrzyżowania z ulicą Mickiewicza.
UM Kostrzyn

Kostrzyn i Pobiedziska połączy droga rowerowa!

We wtorek 16 marca w Urzędzie w Pobiedziskach odbyło się spo-

tkanie samorządowców gmin Kostrzyn i Pobiedziska. Tematem 

była wspólna inicjatywa podjęcia działań  zmierzających do opra-

cowania dokumentacji koncepcyjnej i w konsekwencji prac doty-

czących powstania ścieżki pieszo-rowerowej, która połączy gmi-

ny Kostrzyn i Pobiedziska.

Inwestycja planowana jest w ciągu drogi powiatowej 2409P, dla-

tego kolejnym krokiem ma być spotkanie ze Starostą Janem 

Grabkowskim, podczas którego przedstawione zostaną główne 

założenia tego projektu.

W spotkaniu uczestniczyli: Ireneusz Antkowiak, Burmistrz Miasta     

i Gminy Pobiedziska, Szymon Matysek, Burmistrz Gminy Kostrzyn, 

Waldemar Biskupski, Zastępca Burmistrza Gminy Kostrzyn, Radni 

Powiatu Poznańskiego: Małgorzata Halber, Kazimierz Dworczak, 

Michał Podsada, Marian Markiewicz oraz Agnieszka Piasecka,                 

Sekretarz Gminy Kostrzyn, Artur Ostatkiewicz, Sekretarz Gminy 

Pobiedziska, Bartosz Kistowski, Dyrektor Wydziału Rozwoju UMiG 

w Pobiedziskach.
UM Kostrzyn

Fot. UM Kostrzyn

Fot. UM Kostrzyn

Fot. UM Kostrzyn

Fot. S. Matysek
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Rozbiórka na Średzkiej

Trwają zaawansowane prace związane z rozbiórką budynku i po-

mieszczeń gospodarczych na nieruchomości położonej przy ulicy 

Średzkiej w Kostrzynie. 

Gmina zakupiła nieruchomość na przełomie 2018 i 2019 roku. 

Przeznaczona zostanie na kontynuację budowy ścieżki pieszo-ro-

werowej aż do ulicy Estkowskiego. Ścieżka wzbogacona zostanie 

oświetleniem i nasadzeniami. W ramach całej inwestycji planowa-

ne jest również wyczyszczenie kolejnych terenów bagnistych                      

i stworzenie jeszcze dwóch zbiorników wodnych. Powstanie rów-

nież ścieżka do ulicy Stawnej. Całość to także modernizacja ulicy 

Estkowskiego.

Docelowo obszar ten będzie pełnił funkcję rekreacyjne i wypo-

czynkowe. Nasadzonych zostanie kilkadziesiąt drzew i kilkaset 

krzewów. Obecnie trwają prace związane z dokumentacją projek-

tową i uzyskaniem stosownych pozwoleń. Pierwsze prace roz-

poczną się jesienią.
UM Kostrzyn

Prace na dawnym cmentarzu ewangelickim w Siedleczku

Na terenie gminy Kostrzyn znajduje się kilka miejsc związanych                

z pamięcią o dawnych mieszkańcach gminy wyznania ewangelic-

kiego. Tereny po byłych cmentarzach olęderskich znajdziemy 

choćby w Brzeźnie, Siedleczku, Trzeku, Skałowie czy Glince Szla-

checkiej. Obecnie podejmowane są działania zainicjowane przez 

mieszkańców Siedleczka przy wsparciu stowarzyszeń „Koimete-

rion” i „Kasztelania Ostrowska” oraz Gminę Kostrzyn, mające na 

celu prace porządkowe oraz opisanie historii i bogatej bioróżno-

rodności tego miejsca.
Łukasz Szał

W Biurze Podawczym można odbierać jednorazowe maseczki 

ochronne!

Od 9 kwietnia 2021 roku w Biurze Podawczym w godzinach pracy 

Urzędu Miejskiego można odbierać jednorazowe maseczki 

ochronne. Gmina Kostrzyn otrzymała 70 tys. maseczek chirurgicz-

nych od Ministerstwa Zdrowia. Każdy chętny Mieszkaniec otrzy-

ma 5 szt. Zapraszamy: w poniedziałki w godzinach: 900-1700, we 

wtorki, środy, czwartki i piątki w godzinach: 715-1515.
Paulina Bankiewicz

Narodowy Spis Powszechny 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku roz-

począł się 1 kwietnia 2021 roku i potrwa do 30 września 2021 

roku. Obowiązkową formą jest samospis internetowy. Metoda 

uzupełniająca to spis przez telefon, na infolinii spisowej pod                   

nr 22 279 99 99. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział 

w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 

jest obowiązkowy. Szczegółowe informacje dostępne są na stro-

nie: https://spis.gov.pl/. Jeżeli potrzebują Państwu pomocy w wy-

pełnieniu spisu, prosimy o kontakt telefoniczny z Urzędem Miej-

skim w Kostrzynie (tel. 618178565) i umówienie wizyty.
UM Kostrzyn

Fot. UM Kostrzyn

Fot. Ł Szał

Graf. Ł Szał

Graf. GUS
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Budynek byłej szkoły zawodowej do remontu! 800 ty-

sięcy złotych na utworzenie Międzypokoleniowego 

Centrum Inicjatyw Lokalnych!

Gmina Kostrzyn otrzymała 800 tysięcy złotych w ramach 

kolejnej edycji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Środki te przeznaczone zostaną na całkowity remont                   

budynku byłej szkoły zawodowej przy ulicy Szymańskiego 

w Kostrzynie. W budynku tym powstanie Międzypokolenio-

we Centrum Inicjatyw Lokalnych.

Dzięki temu wsparciu budynek znajdujący się w centrum 

miasta w końcu nabierze nowego oblicza i nowej funkcji. 

Ostatni raz zajęcia szkolne odbyły się w 2007 roku. Od tego 

czasu budynek stał pusty, niszczał. W 2015 rok rozważane 

przez kostrzyński samorząd było przeznaczenie tego obiek-

tu na siedzibę Zakładu Komunalnego. Ostatecznie Urząd 

Miejski i Zakład Komunalny odstąpiły od tego pomysłu. 

Budynek byłej Szkoły Zawodowej to obiekt, który powstał 

na gruncie należącym do kościoła. 19 lipca 1837 roku plan 

sytuacyjny nowej szkoły sporządzony przez nauczyciela 

Ignacego Wolińskiego został zatwierdzony przez Kurię.                  

W 1839 roku funkcjonująca Szkoła Wiejska liczyła                                    

96 uczniów, natomiast w 1849 roku powstał obok drugi bu-

dynek pełniący funkcję Szkoły Miejskiej (dzisiejsze przed-

szkole), do której uczęszczało 154 uczniów. Kolejne dzie-

siątki lat w obydwu budynkach funkcjonowała Katolicka 

Szkoła Elementarna, a w latach 1918-1939 budynek wcho-

dził w skład Szkoły Powszechnej. W 1906-1907 w budynku 

Szkoły Elementarnej odbywał się strajk dzieci w obronie  

języka polskiego.

Po wojnie aż do 1962 roku działała w nim Szkoła Podstawo-

wa w Kostrzynie. Ówczesna Miejska Biblioteka Publiczna               

w Kostrzynie otrzymała lokal w starym budynku szkolnym 

przy ulicy Szymańskiego w 1962 lub 1963 roku. W różnych 

źródłach są różne daty. Na pewno od 1 stycznia 1963 roku 

zaczęła działalność Czytelnia, więc sądzę, że biblioteka ob-

jęła tę siedzibę w 1962 roku. Ze źródeł wynika, że w latach 

1980-1985 Biblioteka pięciokrotnie zmieniała swoje lokum, 

a więc przy ul. Szymańskiego funkcjonowała ok. 17-18 lat.

– Cieszę się, że pozyskane środki będą impulsem do zagospo-

darowania tego obiektu – mówi Burmistrz Gminy Kostrzyn 

Szymon Matysek. – Obiekt ten usytuowany w centrum na 

pewno po całkowitym remoncie wzbogaci przestrzeń publicz-

ną miasta. Ale najważniejsza przecież będzie jego funkcja, któ-

ra ma być skierowana do Mieszkańców. Międzypokoleniowe 

Centrum Inicjatyw Lokalnych będzie miejscem aktywizacji 

różnych grup społecznych. Będzie miejscem spotkań i integra-

cji młodzież, dorosłych i naszych wspaniałych seniorów.

Celem inwestycji jest utworzenie Międzypokoleniowego 

Centrum Inicjatyw Lokalnych poprzez generalny remont 

nieużytkowanego budynku gminnego i wykorzystanie go 

na cele społeczne. W gminie Kostrzyn nie ma miejsca, gdzie 

mógłby zaistnieć dialog międzypokoleniowy, który cechuje 

akceptacja i zrozumienie siebie nawzajem oraz swojej 

obecności w przestrzeni publicznej. Z Międzypokoleniowe-

go Centrum Inwestycji Lokalnych korzystać będą wszystkie 

grupy społeczne – dzieci, młodzież, młode mamy, seniorzy 

itp. W tym miejscu będą organizowane zajęcia służące wza-

jemnemu wsparciu. Centrum będzie posiadać niezbędne 

narzędzia dla społecznej integracji mieszkańców gminy.

Wartość projektu to 950 tysięcy złotych, a dofi nansowanie 

wyniesie 800 tysięcy złotych. Prace obejmą wymianę po-

krycia dachowego, całkowitą renowację elewacji budynku, 

remont obiektu w środku wraz z budową toalety.

Międzypokoleniowe Centrum Integracji Społecznych roz-

pocznie swoją działalność jesienią 2022 roku.
UM Kostrzyn 

Fot. UM Kostrzyn

Fot. UM Kostrzyn

Fot. UM Kostrzyn



9

Pałacowa w Gułtowach ukończona!

Zakończyła się przebudowa ulicy Pałacowej w Gułtowach. Zakres 

prac objął wykonanie chodnika oraz jezdni z kostki brukowej,                   

w tym w części ulice zrekonstruowano zabytkową kostkę. Ulica 

Pałacowa w Gułtowach biegnie do Pałacu Bnińskich oraz drew-

nianego kościoła pw. św. Krzysztofa. Wartość realizacji umowy 

wykonanej przez Zakład Drogowo-Transportowy Begier Sławo-

mir Begier z siedzibą w Nekli to ponad 400 tysięcy. Inwestycja zo-

stała zrealizowana z wniosku Radnego Marka Kowalskiego.
Łukasz Szał

Prace nad drogami przy tunelu w Kostrzynie nabierają tem-

pa!

Zgodnie z założeniami trwają prace związane z przygotowaniem 

terenu od tunelu do ronda „południowego” pod instalacje palow-

nicy. Prace związane z palowaniem rozpoczną się w drugiej poło-

wie kwietnia. Potrwają trzy tygodnie.

Gmina Kostrzyn realizuje największą inwestycję w historii gminy 

pt.: „Budowa układu drogowego w rejonie ulic Grunwaldzkiej, 

Średzkiej i Powstańców Wlkp. w Kostrzynie (drogi powiatowe                  

w granicach miasta) wraz z tunelem pod torowiskiem linii kolejo-

wej E20 relacji Poznań-Warszawa”. Spełniamy marzenia pokoleń!

UM Kostrzyn

Fot. S. Matysek

Fot. UM Kostrzyn

Fot. UM Kostrzyn

Fot. UM Kostrzyn

Fot. S. Matysek

Fot. UM Kostrzyn
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Napis „Kostrzyn w twoim rytmie”

W Parku Miejskim w Kostrzynie stanął kilkume-

trowy napis prezentujący logotyp gminy. Napis 

w naszym mieście jest konstrukcji betonowo-

-stalowej, jego wysokość to 1,6 metra, a szero-

kość 6 metrów. Wieczorem efektu dodaje pod-

świetlanie instalacji, które uruchamiane jest 

wraz ze zmierzchem.

Takie napisy z nazwami miast lub hasłami zwią-

zanymi z regionem zdobią wiele z wielkich 

miast na świecie. Modę na tego typu napisy za-

początkował z pewnością wysoki na 15 metrów 

i długi na 110 napis Hollywood, który stanął               

w Los Angeles w 1923 roku (początkowo jako 

napis reklamujący pobliskie osiedle Hollywo-

dland). Natomiast najsłynniejszy z europejskich 

napisów stał przez ponad 14 lat na Museumple-

in w Amsterdamie, inne tego typu instalacje 

zdobią miasta m.in. w Budapeszcie, w kanadyj-

skim Toronto, w meksykańskim Cancun, portu-

galskim Faro, w stolicy Kazachstanu Astanie (od 

2019 Nursułtan), w malezyjskim Kuala Lumpur, 

Agadir w Maroko, ale również w naszym kraju – 

chociażby w Warszawie, Augustowie, Niechorzu 

czy Białymstoku. 
Łukasz Szał

Nowe „zakręcone” serca

W wakacje 2020 roku na terenie gminy Kostrzyn 

pojawiły się czerwone pojemniki w kształcie 

serc, przeznaczone do zbierania plastikowych 

nakrętek. Serca znajdują się przy Urzędzie Miej-

skim w Kostrzynie oraz przy wszystkich szko-

łach podstawowych na terenie gminy Kostrzyn. 

Pomysł spotkał się z dużym entuzjazmem 

mieszkańców oraz uczniów, którzy działają pro-

ekologicznie, ale przede wszystkim wspierają 

akcje mające na celu pomóc najbardziej potrze-

bującym.

W okresie wrzesień 2020-luty 2021 na terenie 

gminy Kostrzyn do czerwonych pojemników                 

w kształcie serc wrzuconych zostało łącznie                   

1365 kg nakrętek. Przekazane zostały one                          

na 7 różnych akcji, które wspomogły osoby po-

trzebujące specjalistycznych leków oraz rehabi-

litacji.

Pomysł na powyższe zrodził się z początkiem 

marca 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Ko-

strzynie i pozytywnie został przyjęty przez 

Mieszkańców. Pierwsze pojemniki ustawione 

zostały 2 czerwca 2020 roku przy Urzędzie Miej-

skim w Kostrzynie, a z początkiem nowego roku 

szkolnego 2020/2021 pojawiły się przy wszyst-

kich szkołach podstawowych.

Od początku kwietnia nakrętki można wrzucać 

do dwóch nowych serc w Kostrzynie, które sta-

nęły przy Przedszkolu Nr 1 przy ulicy Średzkiej 

oraz przy Przedszkolu Nr 2 w  Kostrzynie przy 

ulicy Powstańców Wlkp.
Paulina Bankiewicz

Fot. S. Matysek

Fot. UM Kostrzyn
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Zostań turystą w swojej gminie – odwiedź Sie-

dleczek!

W tym miesiącu prezentujemy naszym Czytelnikom 

walory małej miejscowości w naszej gminie, położo-

nej w jej północno-wschodnim krańcu. Siedleczek, 

nazywany dawniej Siedleckimi Olędrami, leży ok.                 

3 kilometry na północ od drogi krajowej nr 92, łączą-

cej Poznań z Warszawą. Przez sołectwo przepływa 

prawobrzeżny dopływ Warty, rzeka Moskawa (zwa-

na też Maskawą, na której to w latach 70. ubiegłego 

wieku utworzono sztuczny zbiornik retencyjny zwa-

ny Jeziorem Średzkim). W Siedleczku według da-

nych na dzień 31 grudnia 2020 roku zamieszkuje 

112 osób.

Historia miejscowości związana jest z osiadłymi na 

tym terenie Olędrami, których to w 1749 roku na te-

renie pobliskiego Brzeźna ulokował ówczesny dzie-

dzic Siedlca i Brzeźna Antoni Krzycki. To osadnicy 

pochodzący z Niemiec stanowili reprezentację przy-

szłej gminy olęderskiej. Przy tej okazji warto przypo-

mnieć, że jak wzmiankuje K. Matysek w Przewodniku 

po Kostrzynie i okolicach: „Olędrami nazywano nie 

tylko Holendrów, ale także niemieckich czy polskich 

osadników umiejących meliorować bagniste tereny, 

karczować lasy czy użyźniać piaski w zamian za 

czynsz i wolniznę”.

Dziś po Olędrach jedynym namacalnym śladem jest 

pozostałość po dawnym cmentarzu ewangelickim. 

Na terenie cmentarza do dzisiejszych czasów zacho-

wały się jedynie pozostałości po kilku nagrobkach 

oraz jedna tablica nagrobna z 1917 roku. Obecnie 

podejmowane są działania zainicjowane przez 

mieszkańców Siedleczka przy wsparciu stowarzy-

szeń „Koimeterion”, „Kasztelania Ostrowska” oraz 

Gminę Kostrzyn, mające na celu prace porządkowe 

oraz opisanie historii i bogatej bioróżnorodności 

tego miejsca.

Przez Siedleczek przebiega Szlak Osadnictwa                  

Olęderskiego w gminie Nekla, który został wytyczo-

ny w 2005 w związku z 600-leciem Nekli. Opiekę nad 

tym szlakiem sprawuje Społeczny Komitet Renowa-

cji Cmentarzy Olęderskich w gminie Nekla.

W Siedleczku od grudnia 2018 roku działa Koło Go-

spodyń Wiejskich „Siedleczanki”. W szeregach Koła 

znajduje się około 10 osób w różnym wieku. Przed 

stanem epidemii koronawirusa było kilka okazji, by 

poznać umiejętności cukiernicze gospodyń, które 

chętnie wspomagały organizację lokalnych imprez. 

W ubiegłym roku ograniczenia spowodowane przez 

pandemię sprawiły, że zamiast spotkania mikołajko-

wego Mikołaj wraz z pomocnicami odwiedził dzieci 

z Siedleczka i Leśnej Grobli.

W ostatnich latach rewitalizowano teren przylegają-

cy do Świetlicy Wiejskiej w Siedleczku. Obiekt służą-

cy lokalnej społeczności zyskał nową nawierzchnię, 

ogrodzenie oraz nowe zabawki dla placu zabaw. Za-

gospodarowano również zieleń oraz postawiono 

wiatę na potrzeby spotkań mieszkańców sołectwa. 

Zadania były realizowane z Funduszu Sołeckiego 

przy wsparciu budżetu Gminy Kostrzyn.
Łukasz Szał

Literatura:

Janusz Ludwiczak, Zapomniane cmentarze Olędrów w Brzeźnie                      

i Siedleczku popadają w ruinę, Infokostrzyn.pl 2019 (dostęp 

08.04.2021).

Violetta Margasińska, Waldemar Odrobny, Krystyna i Jerzy Oscy-

piukowie, Szlakiem Osadnictwa Olęderskiego w Gminie Nekla. Spo-

łeczny Komitet Renowacji Cmentarzy Olęderskich w Gminie Nekla, 

Nekla 2005.

Kazimierz Matysek, Z dziejów Kostrzyna i Okolic (3). Przewodnik po 

Kostrzynie i okolicach, Kostrzyn 2012.

Fot. Ł Szał

Fot. Ł Szał

Fot. KGW Siedleczanki
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Rozstrzygnięcie konkursu 

„Kostrzyńskie Cztery Pory Roku”

Urząd Miejski wyłonił zwycięzcę 

oraz osoby wyróżnione w konkur-

sie „Kostrzyńskie Cztery Pory Roku” 

w kategorii Zima. 

Dziękujemy za wzięcie udziału 

wszystkim uczestnikom, gratulu-

jemy osobom wyróżnionym oraz 

zwycięzcy. 

Chcielibyśmy podkreślić, że 

wszystkie z wykonanych fotografi i 

prezentowały wysoki poziom, wy-

bór kilku wyróżnień był naprawdę 

trudny.

W związku z sytuacją epidemiolo-

giczną skontaktujemy się telefo-

nicznie w celu umówienia terminu 

odebrania nagród.

Poniżej prezentujemy kilka prze-

słanych zdjęć oraz wyróżnione 

osoby.

I miejsce: Jakub Ptasik, wyróżnie-

nia: Daria Dydymska, Anna Jaku-

bowska, Milena Sitarz, Weronika 

Wiśniewska.

Zapraszamy oczywiście na kolejną 

odsłonę konkursu! Tym razem do 

14 czerwca 2021 roku można prze-

syłać prace w kategorii Wiosna!

UM Kostrzyn

Fot. J. Ptasik

Fot. M. Sitarz

Fot. W. WiśniewskaFot. A. JakubowskaFot. D. Dydymska
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Dekoracje świąteczne w Kostrzynie

W związku obchodzonymi w pierwszym tygodniu kwietnia świętami Wielkiej 

Nocy, w naszym mieście pojawiło się kilkanaście ozdób świątecznych. Wielkanoc-

ne dekoracje w postaci pisanek ustawiono na Placu Kurdeszowym, tuż nad zre-

kultywowanym zbiornikiem wodnym, z kolei pisanki autorstwa Danuty Gordziej-

czyk towarzyszące nam od kilku lat, pojawiły się na Rynku, rondzie im. Józefa 

Wadyńskiego, przy Urzędzie Miejskim oraz w Parkach: Miejskim oraz Harcerza.               

W dodatku na początku Wielkiego Tygodnia na kostrzyńskim Rynku pojawiła się 

dekoracja świąteczna z pisankami oraz zającem, w postaci podświetlanej wieczo-

rem instalacji do wykonywania fotografi i.
Łukasz Szał 

O Kostrzynie w „Wiadomościach Tury-

stycznych”!

W najnowszych „Wiadomościach Turystycz-

nych” przeczytają Państwo o Kostrzynie, 

który ma już 770 lat! 

„Wiadomości Turystyczne” dostępne są                

w salonach sprzedaży EMPiK oraz w czytel-

ni Biblioteki Publicznej w Kostrzynie. Za-

chęcamy do lektury i odwiedzania naszego 

miasta, które w tym roku świętuje 770-lecie! 

Numer przeczytacie Państwo także na stro-

nie internetowej „Wiadomości Turystycz-

nych”.
Łukasz Szał

Fot. S. Matysek

Fot. Ł. Szał

Fot. R. Malczewski

Fot. R. Malczewski
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Z teki regionalisty

Kazimierz Matysek
o historii

 1477 – Po wielu latach od uzyskania praw miejskich przez Ko-

strzyn w 1251 roku z nadania księcia Przemysła I klasztor obdarzył 

nasze miasto nowym przywilejem. Miasto Kostrzyn, własność 

Konwentu, uzyskało prawo magdeburskie za przełożeństwa Ka-

tarzyny Zagajewskiej, którego przywileju, po polsku pisanego 

treść jest ta:

1. Będą mieszczanie Kostrzyńscy mieć prawo saskie, jak inne 

miasta i miasteczka w Polsce.

2. Z 42 i pół śladu roli, z każdego śladu z osobna rocznie 1 grzyw-

nę groszy szerokich dobrych t.j. po 48 płacić będą, a przy każdej 

grzywnie grosz jeden kucharski.

3. Drugi podatek podworowe 3 i pół grzywny i mieszczanie 

bractw rzeźnickiego, krawieckiego, świeckiego (szewskiego), 

piekarskiego, ubogiego, kuśnierskiego, garncarskiego, płócien-

niczego i innych społeczności używać….

4. Trzeci dan albo podatek miejski 8 grzyw. monety polskiej na 

rok płacić będą powinni.

5. Na Boże Narodzenie 130 kapłonów tłustych (kogutów) i pół 

kopy pieniędzy.

6. 30 kop jajec kokoszych na niedzielę kwietną i 3 wardunki pie-

niędzy.

7. Owsa na każde Święto świąteczne wierteli 100 miary Poznań-

skiej.

8. Łoju ze 13-tu jatek, z każdej po 3 i pół kamienia na św. Marcin.

9. Na budowę ratusza, bruków dawany z łaźni naszej w Kostrzy-

nie czynsz 2 kopy, które nasz łaziebnik na 2 raty im odda i dobrą 

czeladź chować ma dla posługi ludzi.

10. Tenże łaziebnik Wikaryje kościoła Kostrzyńskiego i mło-

dzieńce szkolne raz w tydzień mieć będzie powinien.

11. Ciż młodzieńce szkólne raz w tydzień na Winniki Dębowe 

chodzić mają, łaziebnik na Boże Narodzenie zająca nam da. Pa-

sterzowi z czeladzią raz w tydzień pozwoli się myć za to dwie 

krowy i świnie ten mu paść będzie. Żaden 

mieszczanin własnej łaźni mieć nie ma. 

Może też łaziebnik szynkować wino, miód, 

piwo Świdnickie, a na Boże Narodzenie Byd-

goskie.

12. Mieszczanom karania się im przynależą  

t.j. wyrwanie włosów za kostery stawianie; 

Kuna jedna (żelazna obręcz zakładana na szy-

ję przestępcom) w mieście ma być, a za jej 

zdjęcie trzeba zapłacić słudze miejskiemu.

1485 – Ksieni Katarzyna Zagajewska dany 

Przedsławowi przywilej na koński młyn Ko-

strzyński odnawia dla jego sukcesora Wojcie-

cha Pastewski. Ten młyn był na końcu ulicy 

długiej Pobiedziskiej, przy jeziorze. Z niego 

1/3 miarki ma pobierać młynarz a 2/3 klasztor. 

1506 – Król Aleksander nadał klaryskom tar-

gowe z obydwu jarmarków, jakie odbywały 

się w Kostrzynie w dniu św. Piotra w Okowach 

(1 VIII) i św. Łukasza (18 X).

DZIEJE KOSTRZYNA W ŚWIETLE KRONIKI 
KLASZTORU KLARYSEK W GNIEŹNIE

1298 – 24 kwietnia książę Władysław Łokie-

tek wydał klasztorowi św. Klary następujący 

przywilej: „My Władysław z Bożej Łaski Ksią-

żę Królestwa Polskiego, dla czci Boga i przy-

stojnej prośby względem Jolanty, miasto 

Kostrzyn z drugą Polską Wsią temże imie-

niem zwaną i rolę, które na Księżny Polskie 

niegdyś uprawiano, także podawanie kapli-

cy (kościoła) miasta tegoż z wsią Wierzbię-

towo (Libartowo) i część albo dział, który 

Duboras zowią, do Kościoła należącą i wsie 

Stroniany, Siedlce…. dajemy klasztorowi               

w Gnieźnie przez Pana Przemysława króla 

Polskiego zbudowanemu, w którym Jolanta 

z drugiemi żywot zakonny prowadzi… Dan 

w Gnieźnie r. P. 1298”. Przekazane dobra ko-

strzyńskie stanowiły największą darowiznę 

na rzecz klasztoru, w którym Jolanta jako 

wdowa po księciu Bolesławie Pobożnym za-

mieszkała. W ciągu 21 lat współrządzenia 

Wielkopolską księżna Jolanta towarzyszyła 

mężowi w jego urzędowych poczynaniach, 

w fundacjach jego klasztorów, ale także                 

w turniejach rycerskich, po których pamiąt-

ką jest jej ozdobny diadem.       

Klasztor klarysek w Gnieźnie
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Ilustracje: K.Matysek

1548 – Anna Dąbrowska, ksieni, daje prawo prezenty plebanii w Kostrzynie 

Ojcom Franciszkom z powodu, że nie można dostać spowiedników, kazno-

dziei ani innych księży.

1572 – Wg przywileju danego od zakonnic szewcy Kostrzyńscy co roku dać 

mają 5 grzywien, jedne buty nowe proste, drugie podszyte i dwie pary 

trzewików. Piwowarzy mają od każdego waru miejskiego brać ze dworu 

kostrzyńskiego beczkę piwa na wyszynk według taxy dworskiej…. Ci co 

gorzałkę palą po jednej grzywnie rocznie. Wszyscy zaś mleć słody w klasz-

tornym młynie kostrzyńskim pod utratą słodu.

1602 – Ksieni klasztoru Anna Dembicka zatwierdziła pisane na skórze pra-

wa i obowiązki bractwa kuśnierskiego. Oryginał tego przywileju znajduje 

się w Izbie Muzealnej Ziemi Kostrzyńskiej. 

1615 – Za przełożeństwa Doroty Bromiersiej była wielka rewizja dóbr 

klasztornych. Należało wtedy do klasztoru 12 miejscowości, w tym miasto 

Kostrzyn, Folwark Kostrzyński i Strumiany, które tak opisano: „Kostrzyn ma 

200 domów, burmistrza, wójta, pisarza, 4 rajców, 4 ławników, 6 ochmi-

strzów, rzeźników majstrów 9, szewców 20, garncarzy 4, mleczarzy 50, ale 

jeden z drugiego robi, kuśnierzy 6… Kostrzynianie żalili się, że ich szlachcic 

bierze na tłokę w żniwa, że szkoły nie mają, że ksiądz pleban nie chce budo-

wać, choć powinien. Bakałarz z dziećmi mieszka w domu organiścinym, 

który domek wytrykusowie kościelnym kosztem budowali dla organisty, 

mieszczanie drzewo wozili, krawcy plac dali. Z łaźni 4 złote mają na bruk. 

Słodów piwnych wyrabiają na miesiąc 50-60! Widać, że nieźle pili piwo. Po-

nieważ w tym roku konwent miał nieprzyjemności ze strony obywateli Ko-

strzyna, którzy niepokoje czynili i władzy swojej słuchać nie chcieli, Ksieni 

zleciła wszelką władzą nad miastem szlachcicowi Łukaszowi Klonowskie-

mu. Jednocześnie przywrócono mieszczanom prawo magdeburskie wraz     

z zaostrzeniem przepisów porządkowych aby się od pijaństwa, rozruchów, 

odejmowania powrózka od dzwona ratuszowego wstrzymali. Ze 42 i pół 

łanów roli dadzą od łanu rocznie 6 wiarduków … na Wielkanoc 60 kop jaj                

i 6 wiardaków. Czynsz owsa z domu i z ról urzędnik dworu da nam. Za to 

zbudujemy im 13 jatek dobrych. Furmani dachówkę od zdunów co rok 

daną przywiozą do nas”.

1620, 1624, 1630 – panowało morowe powietrze, w mieście domy spu-

stoszały.

1655 – Żałosne wspomnienie o zniszczeniu Polski przez Szwedów.

1663 – Z powodu nędzy powszechnej, którą wojna szwedzka sprawiła, 

biskup Poznański dekretował, ażeby obywatele Kostrzyńscy odtąd mesz-

ne dawali nie według starej miary kostrzyńskiej wierzchowatej, lecz kali-

skim wiertelem t.j. pod rękę. Dawano im także mesznego 40 wierteli żyta 

i 40 owsa.

1705 – W sobotę po św. Marcinie Szwedzi stanęli. W Kostrzynie sami się 

opłacili, z tem wszystkim stodołę powymłacali i spalili owiec, nasze bydło 

do jednego… słodów… Moskwa… konie… Szczęśliwość, że ani Szwedy, 

ani Moskwa nie rabowała, bo wszędy odzierali… na chleb 120 zł”.

1722 – Wznowione zostało prawo od 150 lat zaniedbane, mocą którego 

szewcy kostrzyńscy mają dać 5 grzywien, jedne buty nowe proste, drugie 

podszyte i dwie pary trzewików. „Piwowary zaś mają do każdego waru 

miejskiego brać ze dworu kostrzyńskiego beczkę piwa na wyszynk według 

taxy dworskiej”.

1777 – Klasztor musiał płacić wielkie podatki na Rzeczpospolitą. Z Kostrzy-

na czopowego konwent zapłacił 4115 złotych. W tym czasie zaczął się pro-

ces beatyfi kacyjny bł. Jolanty w Rzymie.

1791 – 3 Maja stanęła nowa Konstytucja, która to ojczyznę naszą rządniej-

szą i bezpieczniejszą sprawiła.

1790, 1791 – Z Księgi wszystkich spraw Konwentu Gnieźnieńskiego S. Klary do-

wiadujemy się, że ówczesna ksieni Zofi a Kraszkowska przeznaczyła na re-

mont mocno zrujnowanego kościoła w Kostrzynie 2000 złotych z Konwentu, 

a także takie materiały jak tarcice, belki, łaty i szkudły. Prócz tego ksieni dała 

ze swoich ekwipaży 100 złotych polskich. Z wdzięczności za tą pomoc pro-

boszcz Ignacy Raczyński kazał wmurować w ścianie frontowej kościoła ko-

strzyńskiego pamiątkową tablicę o treści: „Zofi i Kraszkowski Xieni Zgroma-

dzenia Sióstr Św. Klary w Gnieźnie, że kościół ten z upadku podźwignęła na 

znak wdzięczności Pasterz mieysca ten kamień położył. 1791 r.”.

1798 – Po sekularyzacji dóbr kościelnych na ziemiach polskich włączonych 

w 1793 roku do zaboru pruskiego nowe władze przejęły całą ówczesną ma-

jętność klarysek t.j. miasto Kostrzyn wraz z 15 wsiami.

Strona tytułowa  Żywotu  bł. Jolanty

Diadem turniejowy księżnej Jolanty

Obraz z kościoła farnego w Kostrzynie
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Kostrzyn
na kartach historii

770 LAT KOSTRZYNA. CZY WIESZ, ŻE…
…zachowały się liczne pocztówki przedstawiające Kostrzyn                    

na początku XX wieku? Zbiór liczący około 120 widokówek został 

w 1999 roku opublikowany przez Kazimierza Matyska w książce 

Kostrzyn i okolice na dawnych pocztówkach. Najczęściej widoków-

ki przedstawiały kościoły, szkoły, dworzec kolejowy, hotele i re-

stauracje czy zakłady przemysłowe, a więc budynki użyteczności 

publicznej. Ze współczesnej perspektywy szczególnie cenne wy-

dają się wizerunki tych obiektów, które nie przetrwały do naszych 

czasów, m.in. kościoła ewangelickiego, mleczarnię koło dworca 

lub elektrownię. 770-lecie naszego miasta to dobra okazja, aby 

przypomnieć Czytelnikom „Kostrzyńskiego ABC”, jak wyglądał Ko-

strzyn na początku XX stulecia i czym charakteryzowało się życie 

jego mieszkańców. Pocztówki prezentowane są zgodnie z kolej-

nością opisu.

W 1887 roku wybudowano w Kostrzynie linię kolejową z Poznania 

do Wrześni, później także do Strzałkowa, co pozytywnie wpłynęło 

na rozwój ekonomiczny miasta. W drugiej połowie XIX wieku Ko-

strzyn był wciąż miastem o charakterze rolniczym, dlatego budo-

wa linii kolejowej to istotny punkt w historii jego rozwoju. Na za-

łączonym zdjęciu widać dworzec od strony południowej wraz ze 

stojącymi przy torach pociągami i pasażerami na peronie. 

W tym samym roku obok dworca kolejowego powstała Mleczar-

nia Kostrzyńska. Niestety budynek nie zachował się do czasów 

współczesnych. 

W Kostrzynie produkowano m.in. znane szeroko poza granicami 

Poznańskiego pierniki. W 1895 roku Antoni Markiewicz założył Fa-

brykę Pierników i Makaronów, w której pracowało kilkadziesiąt 

osób. Był to wówczas jeden z większych zakładów na terenie Ko-

strzyna.

Centralnym punktem miasta był natomiast – i pozostaje również 

dziś – Rynek. To właśnie tam odbywały się jarma rki i inne uroczy-

stości, a w soboty miał miejsce targ. Na pocztówkach widać odci-

nek ulicy Średzkiej od kościoła do Rynku właśnie w czasie jarmar-

ku oraz część Rynku z niezachowaną niestety fi gurą św. Jana Ne-

pomucena. Długie suknie, konne powozy i ulice tętniące życiem 

– myślę, że te karty pocztowe najlepiej oddają klimat dawnego 

Kostrzyna. 

Mam nadzieję, że przedstawione pocztówki zachęcą Państwa do 

odkrywania miejscowej architektury podczas wiosennych space-

rów. Wiele budynków, które nadal można bez trudu rozpoznać, to 

szczególne miejsca. Ich dzieje stanowią najlepszą lekcję historii, 

dlatego tym bardziej zachęcam do lokalnych podróży.

Ewelina Bulewicz
 

Fotografi e i opracowanie na podstawie: K. Matysek, Kostrzyn                

i okolice na dawnych pocztówkach, Kostrzyn 1999.
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Ekoporadnik
Rośliny, które pokochasz

Wiosna to najlepszy czas na rozpoczęcie przygody z domową pielęgnacją ro-

ślin, dlatego warto zaopatrzyć się w kilka gatunków, które pozytywnie wpłyną 

na samopoczucie i przy okazji będą świetną ozdobą dla każdego wnętrza.                      

W kwietniowym wydaniu „Kostrzyńskiego ABC” kilka słów o efektownych                           

i łatwych w utrzymaniu roślinach, które pokochasz. 

Naturalne fi ltry 

Żadna roślina doniczkowa nie zastąpi oczyszczacza powietrza, jednak istnieją gatun-

ki, które całkiem nieźle radzą sobie z usuwaniem zanieczyszczeń. W 1989 roku NASA 

przeprowadziła badania naukowe, których zwieńczeniem było opublikowanie listy 

18. roślin najskuteczniej fi ltrujących powietrze. Roślinne oczyszczacze mogą okazać 

się pomocne w zwalczaniu takich dolegliwości jak bóle i zawroty głowy. 

Wśród gatunków wyróżnionych w badaniach Amerykańskiej Stacji Kosmicznej zna-

lazły się m.in.:

- skrzydłokwiat (Spathiphyllum),

- fi gowiec Benjamina (Ficus benjamina),

- daktylowiec niski (Phoenix roebelenii),

- anturium Andreego (Anthurium andreanum),

- nefrolepis wyniosły znany jako paprotka (Nephrolepis exaltata),

- epipremnum złociste (Epipremnum aureum),

- bluszcz pospolity (Hedera helix).

Najmodniejsze

Prawidłowo pielęgnowane rośliny oddziałują nie tylko na jakość powietrza, ale 

przede wszystkim cieszą oko. Pandemia koronawirusa zmusiła wszystkich do pozo-

stania w domach, dlatego tym bardziej warto zadbać o wnętrza, w których przeby-

wamy. Zielone akcenty pozytywnie wpłyną na samopoczucie, dostarczając odpo-

wiednią ilość tlenu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania ludzkiego orga-

nizmu. 

W ostatnim czasie można również dostrzec modę na poszczególne gatunki roślin. 

Oto niektóre z nich:

- monstera dziurawa (Monstera deliciosa),

- zamiokulkas zamiolistny (Zamioculcas zamiifolia),

- Starzec Rowleya (Senecio rowleyanus),

- eukaliptus (Eucalyptus),

- zwisające serca (Ceropegia woodii),

- pilea peperomiowata znana jako pieniążek (Pilea peperomioides).

Przyjazne dla zwierząt

Istnieją gatunki roślin, które pomimo właściwości oczyszczających powietrze z tok-

syn bądź spektakularnych kształtów, mogą być szkodliwe dla psów i kotów, dlatego 

przed kupnem kwiatów doniczkowych warto upewnić się, że są one bezpieczne dla 

zwierząt. 

Tych kwiatów lepiej unikać:

- skrzydłokwiat (Spathiphyllum),

- fi gowiec sprężysty (Ficus elastica),

- monstera dziurawa (Monstera deliciosa),

- bluszcz pospolity (Hedera helix). 

Z kolei tymi roślinami można śmiało ozdabiać mieszkanie, jeśli posiadamy np. kota:

- trzykrotka (Tradescantia),

- zielistka (Chlorophytum),

- kalatea (Calathea),

- nefrolepis wyniosły znany jako paprotka (Nephrolepis exaltata),

- palma areka (Dypsis lutescens).

Zielony balkon 

Jeżeli nie mamy miejsca na rośliny doniczkowe wewnątrz, można w okresie letnim 

sprytnie urządzić nawet niewielki balkon. Warto postawić na ogród wertykalny lub 

drewniane donice, w których zasadzimy pachnące zioła, np. miętę, tymianek, rozma-

ryn czy bazylię. Świetnie sprawdzi się również szałwia, która jest rośliną miododajną, 

lawenda lub popularny bluszcz – „Niech się gadzina wije”. 
Ewelina Bulewicz
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Rozmowa
na stronie

Ewelina Bulewicz: Jak rozpoczęła się Pana historia pomagania 

zwierzętom?

Paweł Kubiak: Zwierzęta wokół mnie były od zawsze. Nawet 

mieszkając podczas studiów zootechnicznych w akademiku, 

mieszkała ze mną Gusia, czyli uratowany z fermy drobiu pisklak 

gąski z wadą kończyny. Gusia, wierna jak piesek, była ze mną trzy 

lata. Kolejne lata to przygoda głównie z psami, która zaowocowa-

ła pasją kynologiczną. Ówczesne władze Kostrzyna, mając świa-

domość mojej wiedzy dotyczącej głównie psów, zaproponowały 

mi przygotowanie koncepcji budowy schroniska dla zwierząt                 

w Skałowie. Schronisko jest teraz wizytówką nie tylko naszej gmi-

ny, ale także 10. pozostałych tworzących Związek Międzygminny.

EB: Adopcja to odpowiedzialna decyzja. O czym powinny pamię-

tać osoby rozważające stworzenie domu dla psa lub kota ze 

schroniska?

PK: Zastanawiając się nad adopcją psa lub kota, należy uwzględ-

nić prowadzony przez rodzinę tryb życia, czas, jaki będzie można 

zwierzakowi w przyszłości poświęcić, a także budżet potrzebny 

na zapewnienie psu odpowiedniej karmy, szczepień i opieki we-

terynaryjnej. Przy podjęciu decyzji warto pomyśleć o stanie zdro-

wia domowników, zwłaszcza ewentualnych alergiach, które są 

niestety często przyczyną oddania psa. Przy wyborze przyszłego 

przyjaciela rodziny warto wysłuchać opinii pracowników schroni-

ska. Niektóre zwierzęta mają już za sobą złe lub dobre doświad-

czenia w kontakcie z człowiekiem, z niektórymi potrzebna będzie 

dalsza praca w domu. Osoby zainteresowane adopcją psa lub 

kota zapraszamy do kontaktu telefonicznego oraz na naszą stro-

nę www, gdzie przedstawiamy zdjęcia wraz z opisem najważniej-

szych zachowań naszych podopiecznych. W czasie rozmowy po-

prosimy o informacje, gdzie pies ma zamieszkać, czy są w rodzinie 

dzieci, czy są już inne zwierzęta, jaki tryb życia potencjalny właści-

ciel prowadzi? Przeglądając naszą stronę internetową, można tak-

że zadzwonić do schroniska i popytać o konkretnego psa lub kota 

– znamy dobrze każdego, o każdym możemy wiele opowiedzieć. 

Kolejnym krokiem jest umówienie terminu i wizyta w schronisku 

polegająca na zabraniu psa na spacer  w towarzystwie pracowni-

ka schroniska i poznaniu go bliżej. Poza wstępnym wyborem za-

wsze czekamy na to „coś”. Obserwujemy, z którym psem powstaje 

nić porozumienia, a w jej poszukiwaniu często opowiadamy rów-

nież o innych pieskach i przeprowadzamy je na zapoznanie. Daje-

my czas na podjęcie decyzji, zazwyczaj kilka dni czekamy na in-

formacje o terminie odbioru lub umawiamy kolejne spotkania. 

Adopcja zazwyczaj możliwa jest po drugiej wizycie, ale umożli-

wiamy także odbycie większej ilości spotkań, jeśli przed zabra-

niem zwierzaka właściciel chce go bliżej poznać. Jeśli w rodzinie 

są dzieci, pomagamy w ich zapoznaniu z psem i opowiadamy, na 

co zwrócić szczególną uwagę. Jeśli w domu mieszka już inny pies, 

organizujemy wspólny spacer zapoznawczy.

EB: Co zrobić, aby zostać wolontariuszem? Jakich umiejętności 

wymaga praca ze zwierzętami?

PK: Wolontariuszem w Schronisku dla Zwierząt w Skałowie może 

zostać każda osoba pełnoletnia, która zgłosi się do nas i weźmie 

udział w podstawowym szkoleniu. Od tego, jakie ma doświadcze-

nie i podejście do zwierząt zależeć będzie, jaki będzie jej zakres 

obowiązków jako przyszłego wolontariusza. Najważniejsza jest 

zawsze chęć pomocy i empatia. Działały u nas także grupy wolon-

tariuszy młodzieżowe. Niestety pandemia wstrzymała przyjmo-

wanie nowych osób do pracy wolontarystycznej.

Z Pawłem Kubiakiem, dyrektorem Schroniska dla Zwierząt                  

w Skałowie, rozmawiała Ewelina Bulewicz z Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Kultury w Kostrzynie.

Fot. P. Kubiak
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EB: Koronawirus sprawił, że więcej czasu spędzamy w domu. Czy pandemia wpłynęła na 

liczbę adopcji?

PK: Tego zjawiska w naszym schronisku nie zauważyliśmy. W 2019 roku liczba adopcji 

wynosiła 457, natomiast w 2020 roku – 453, a więc porównywalnie. W 2021 roku: styczeń 

47, luty 43, marzec 42. W tej chwili w schronisku przebywają 94 psy i 37 kotów.

EB: Co robić, widząc porzucone zwierzę?

PK: Widząc porzucone zwierzę, należy mu oczywiście pomóc. Jeśli istnieje podejrzenie, 

że zwierzę brało udział w wypadku, wygląda źle, sprawia wrażenie chorego lub obolałe-

go, zachowuje się dziwnie – należy jak najszybciej powiadomić wyznaczonego w gminie 

lekarza weterynarii. Trzeba także zabezpieczyć miejsce wypadku, z którego nie wolno 

dotykać i samodzielnie zabierać zwierząt. Biegające luzem zwierzę można samodzielnie 

zabezpieczyć. Ważne jest zebranie informacji z najbliższej okolicy, czy zwierzę nie miesz-

ka w pobliżu i od jakiego czasu jest w okolicy widywane. Kolejnym krokiem jest powia-

domienie Zakładu Komunalnego w Kostrzynie (tel. 61 81  78 070), który zagubione zwie-

rzę przewiezie do schroniska. Warto także zrobić zdjęcia i wystawić ogłoszenie na lokal-

nych grupach o zaginionych zwierzętach na Facebooku.

EB: W jaki sposób można pomóc podopiecznym schroniska? Co jest najbardziej potrzeb-

ne?

PK: Nasze materialne potrzeby to przede wszystkim przydatne do ocieplenia legowisk 

ręczniki (małe, duże, nowe lub używane, ale wyprane), pościel, ręczniki papierowe, pod-

kłady chłonne jednorazowe, kocyki polarowe, gazety – dzienniki codzienne jako wyściół-

ka pomieszczeń dla naszych szczeniąt. Nie przyjmujemy kołder i poduszek, ponieważ                

w naszych warunkach są zbędne. Oczywiście, mile widziana jest także karma. Najrozsąd-

niejszym wyborem będzie zakup jednej paczki suchej karmy wysokiej jakości niż pięciu 

paczek karmy marketowej – zazwyczaj ubogiej w wartościowe składniki. Zwierzęta prze-

bywające w schronisku w większym stopniu niż psy i koty przebywające w domach nara-

żone są na różnego rodzaju infekcje i wyziębienie, dlatego tak bardzo potrzebujemy 

karmy dobrej jakości. Może to być dowolna karma, ale ze sklepu zoologicznego. 

Czekamy także w schronisku na wolontariuszy, ale póki co, ze względu na panującą pan-

demię, niestety jest to niemożliwe. Natomiast można nam pomóc, śledząc schroniskowy 

profi l na Facebooku i udostępniać informacje o zwierzętach, które trafi ły do schroniska. 

To doskonały sposób na szukanie właścicieli zagubionych psów oraz kotów.

EB: Serdecznie dziękuję za rozmowę, a Czytelników zachęcam do pomagania i śledzenia 

profi lu Schroniska dla Zwierząt w Skałowie.

Zwierzaki ze Skałowa
szukają domu!

Jeśli zauważysz, że na terenie gminy Kostrzyn biega bezdomny pies, zadzwoń do 

Zakładu Komunalnego w Kostrzynie: tel. 61 8178 070.

Fot. Schronisko w Skałowie

Poszukiwany jest właściciel! Pies, około 2 lat, znaleziony w Czerlejnie na ul. Mikuszyn                 

23 lutego 2021 roku.

Nr schr. 74/0221

Przyjazna, wesoła suczka, która najchętniej cały czas chodziłaby za człowiekiem. Roxi 

bardzo źle znosi pobyt w schronisku, uczy się chodzić na smyczy.

Nr schr. 488/1120

Płotek to wesoły, około 5-letni,  kontaktowy piesek. W stosunku do nowych osób bywa 

jeszcze nieśmiały. Płotek chętnie wychodzi na spacer i pracujemy nad tym, by pewniej 

czuł się także w nowych miejscach. Po spacerze Płotek najchętniej zaszywa się w kocyki. 

Imię pieska pochodzi od informacji o jego przechodzeniu przez płoty, co my także zaob-

serwowaliśmy. Piesek znaleziony w Kostrzynie.

Nr schr. 102/0219
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Wieści 
z biblioteki

Fot. Biblioteka Publiczna

Wielkanoc z biblioteką
Z myślą o najmłodszych, którzy niekiedy wśród ferworu przygotowań do 

świąt czują się nieco zagubieni, Biblioteka Publiczna w Kostrzynie 1 kwietni 

na swoim profi lu facebookowym udostępniła spektakl Wielkanocne przy-

gody Krówki Matyldy w wykonaniu aktorów z Teatru Pana O.

Teatr Pana O. z Przeźmierowa to grupa aktorów i animatorów doświadczo-

nych w organizowaniu rozrywki dla dzieci. W spektaklach wykorzystują 

wiele ciekawych akcesoriów, a przedstawienia urozmaicają kolorowymi, 

bajkowymi kostiumami. Spektakl o Krówce Matyldzie nie tylko przybliżył 

małym widzom zwyczaje i tradycje wielkanocne, ale udowodnił też, że 

przyjaźń jest jedną z najważniejszych rzeczy na świecie.
Agnieszka Kukla

Wystawa pocztówek wielkanocnych
Człowiek ma skłonność do ułatwiania sobie życia. Również pojawienie się 

pocztówki wyniknęło z próby zaoszczędzenia czasu, którego mnóstwo zaj-

mowało pisanie listów z okolicznościowymi życzeniami. Narodziny karty 

korespondencyjnej przypadły na lata 60. XIX stulecia, a jej „złoty wiek”                   

to okres od 1896 do 1914 roku. Na widokówkach wydawanych przed                  

1905 rokiem wierzchnia strona przeznaczona była na ilustrację oraz krótką 

wiadomość, a na odwrocie umieszczano wyłącznie adres odbiorcy. Później 

upowszechniły się kartki w formie znanej nam obecnie.

Kolekcja kilkudziesięciu pocztówek wielkanocnych pochodzących ze zbio-

rów Izby Muzealnej Ziemi Kostrzyńskiej została zaprezentowana przed 

Świętami Zmartwychwstania Pańskiego przez Bibliotekę Publiczną w Ko-

strzynie na wystawie w formie online. Na kartkach można obejrzeć scenki 

przedstawiające takie tradycje, jak: święcenie pokarmów, wielkanocne 

procesje, rodziny zbierające się przy bogato zastawionych stołach i składa-

jące sobie życzenia, zabawy śmigusowo-dyngusowe. Sporą część ekspozy-

cji stanowią obrazki patriotyczne, z okresu Powstania Wielkopolskiego oraz 

odzyskania niepodległości.

Wracając jeszcze do historii – samo słowo „pocztówka” zawdzięczamy                  

Henrykowi Sienkiewiczowi, który wymyślił je na konkurs zorganizowany             

w Warszawie w 1900 roku (innymi propozycjami były m.in.: bezkopertów-

ka, kartolist, listówka, kilkusłówka, nagopis, nibylist, półliścik, pośpieszka, 

niezalepka, wiadomostka). Współczesny pisarz Wiesław Myśliwski w Trak-

tacie o łuskaniu fasoli napisał: „Może się pan ze mną nie zgodzić, ale, według 

mnie, jeszcze tylko na pocztówkach świat jest taki, jaki by się chciało, żeby 

był. Dlatego wysyłamy je sobie.” Wysyłajmy sobie pocztówki, bo to piękna 

forma kontaktu i pamięci o innych.
Agnieszka Kukla Fot. Zbiory Izby Muzealnej Ziemi Kostrzyńskiej
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Dobra książka 
biblioteka poleca i zaprasza

Wystawa grafi k Henryka Derwicha „Konie 

NIEmechaniczne”
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kostrzyn serdecznie zaprasza 

wszystkich mieszkańców do obejrzenia wystawy grafi k Henryka 

Derwicha „Konie NIEmechaniczne”. Tematem przewodnim są                  

konie w ujęciu humorystycznym. Prace znanego poznańskiego 

rysownika i karykaturzysty zostaną wyeksponowane w maju.             

Termin nie jest przypadkowy, wszak od wielu lat w tym miesiącu 

w Iwnie odbywały się zawody jeździeckie Błękitna Wstęga Wielko-

polski. 

Wystawa pochodzi ze zbiorów Izby Muzealnej Ziemi Kostrzyń-

skiej.
Małgorzata Kemnitz

Fot. M. Kemnitz

Anna Przedpełska-Trzeciakowska, Na plebanii w Haworth, Wydawnictwo MG.

Pełna ciepła i zrozumienia dla ówczesnych realiów przebogata biografi a sióstr Brontë wprowadza nas w życie 

skromnej rodziny wiejskiego proboszcza i jego słabowitych, szalenie utalentowanych dzieci. Nie były piękne, 

ani też zamożne. Nie podróżowały po świecie i nie miały szczęścia w miłości. Ale miały siebie nawzajem. Emily, 

Anna i Charlotta pozostawiły po sobie kilka genialnych książek, które weszły do kanonu literatury światowej. 

Jak tego dokonały?

Max Czornyj, Miłość i wojna, Wydawnictwo Filia.

Łódź 1938 rok. Ziemia obiecana. Świat rodzących się fortun i okrutnej biedy. Franciszek Brilke poznaje tajem-

niczą Ewę. Zmienia to losy wielu pozornie niezwiązanych ze sobą osób. Wkrótce świat opanowuje piekło woj-

ny, które każe na nowo zdefi niować istotę człowieczeństwa… Blisko osiemdziesiąt lat później pewna starusz-

ka dostaje plik wiadomości. Kryje się w nich prawda nie tylko o jej ojcu, ale przede wszystkim o niej. Czy                             

u schyłku życia zaakceptuje fakt, że nic nie było takie, jakim jej się wydawało?

Barbara Supeł, Szeptanka o krasnoludkach, Wydawnictwo Zielona Sowa.

Inspirowana słowiańską tradycją, swobodnie nawiązująca do baśni Marii Konopnickiej, ciepła opowieść                       

o mieszkających w podziemnych norkach krasnoludkach. Opowieść ta toczy się zgodnie z rytmem natury                          

i podzielona jest na cztery opowieści: Zima, Wiosna, Lato, Jesień. W każdej z nich poznajemy słowiańskie zwy-

czaje i ludowe święta, które obchodzili nasi pradziadowie. Piękne, magiczne ilustracje Agnieszki Sozańskiej 

pozwolą dzieciom przenieść się do tego magicznego świata (wiek 6+).

Graf. Biblioteka Publiczna
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Wieści 
z Trzeka

W marcu mieszkańcy Sołectwa Trzek wraz z przyjaciółmi z Gowa-

rzewa pomimo dziwnych i trudnych czasów otworzyli swojej ser-

ca dla Potrzebujących! Po raz trzeci grupa „AmeLOVE bez granic... 

otwórzmy serducha dla Potrzebujących” z Gowarzewa zorganizo-

wała zbiórkę darów, by wesprzeć podopiecznych z Pogotowia 

Społecznego w Poznaniu oraz dzieci z „wioski Romów”. Po są-

siedzku dary można było także przynosić do Świetlicy w Trzeku, 

gdzie uzbierano ponad 30 worków odzieży męskiej, damskiej, 

dziecięcej, zabawki, a także środki dezynfekujące, środki czysto-

ści, artykuły spożywcze oraz pyszne domowe przetwory. To była 

tylko część darów, bo cała akcja przerosła wyobraźnie organizato-

rów. Ludzie potrafi ą się jednoczyć i dzielić bardziej niż kiedykol-

wiek, bo uśmiech na twarzach jest na wagę złota. A przy okazji 

była możliwość zrobienia wiosennych porządków w szafach 

mieszkańców. Dwa pełne busy pojechały do Pogotowia Społecz-

nego – za co serdecznie dziękujemy.

Ponadto Koło Gospodyń Wiejskich w Trzeku zorganizowały do-

datkową akcję i przyłączyły się do kolejnej pięknej inicjatywy dla 

Ludzi w Kryzysie Bezdomności z okazji Wielkanocy. „WielkoMOC-

NE Pudełko” to kartonik po butach wypełniony żywnością do bez-

pośredniego spożycia np. gorące zupki, batoniki, chlebki ryżowe, 

kawa w saszetkach itp. Członkinie przekazały do Pogotowia prze-

szło 15 kartoników wypełnionych po brzegi pysznymi smakołyka-

mi, by choć trochę uradować ludzi w kryzysie bezdomności pod-

czas tych wyjątkowych świąt.

Dziękujemy wszystkim, którzy przekazali dary na nasze dwie 

zbiórki i dziękujemy wszystkim zaangażowanym, którzy mają 

wielkie serca. Oczywiście pomagać można przez cały rok, przeka-

zując dary do Pogotowia Społecznego, ul. Borówki 12 Poznań, do 

czego zachęcamy.
Ewelina Kaszowska

                                                                                                       Sołtys

Serdecznie dziękuję dwóm Paniom pracującym w kostrzyńskim 

markecie DINO, które 31 marca br. znalazły na parkingu moją 

portmonetkę z dokumentami i pieniędzmi, po czym odnalazły 

mnie w sklepie i zwróciły zgubę. Uczciwość oraz chęć bezintere-

sownej pomocy drugiemu człowiekowi zasługują na wyróżnienie 

i pochwałę. Przekazuje Paniom wyrazy szacunku i jeszcze raz            

dziękuję.

Z.B.

Podziękowanie

Fot.  E. Kaszowska

Fot.  E. Kaszowska
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Wieści 
z Przedszkola nr 1

Fot. Przedszkole nr 1

Marzec to oczekiwanie na wiosnę. Zanim nasi pod-

opieczni wyszli na ulicę z Marzanną i okrzykami „by 

zima poszła precz”, musieli wykonać wiele zadań. Weso-

łe Zajączki eksperymentowały – stworzyły ciecz nie-

newtonowską, a Biedronki odkrywały nowe barwy, 

mieszając kolory. Wszystkie grupy brały udział w warsz-

tatach slime i lizaków. Wykonaną masę plastyczną wy-

korzystały do ćwiczeń motoryki oraz wyobraźni.

8 marca świętowaliśmy Dzień Kobiet – chłopcy wręcza-

li dziewczynkom upominki. Serduszka w tym dniu za-

mieniły się w królewny i królewiczów. Serduszka ob-

chodziły również Światowy Dzień Osób z Zespołem 

Downa. W tym dniu przedszkolacy założyli dwie różne 

skarpetki na znak solidarności z niepełnosprawnymi 

dziećmi. Dowiedzieli się, co to za choroba i że każdego 

należy traktować tak samo bez względu na to, czy jest 

zdrowy czy chory.

Rybki brały udział w wiosennym wyzwaniu Gagadka                   

i Gagadkoliny i otrzymały certyfi kat wykonania wiosen-

nej misji.

12 marca w przedszkolu odbył się konkurs matema-

tyczny dla 6-latków. Przedstawiciele najstarszych grup 

zmierzyli się z królową nauk. Wszystkim uczestnikom 

gratulujemy, ponieważ, by wziąć udział w konkursie, 

należało przebrnąć przez skomplikowane eliminacje 

klasowe. Zwyciężczynią została Helenka, jedyna dziew-

czynka wśród uczestników. Gratulujemy!

Pszczółki bawiły się w cukierników i na deserek upiekły 

marchewkowe babeczki.

Nadszedł wreszcie długo oczekiwany pierwszy dzień 

wiosny. Dzieci wspólnie wykonały Marzannę, która zo-

stała spalona, by tradycji ludowej stało się zadość.

Wiosna to oczywiście prace w ogrodzie. Nasi przed-

szkolacy zabrali się do siania i sadzenia roślin. Wesołe 

Zajączki i Biedronki siały rzeżuchę, a Misie założyły ho-

dowlę cebuli oraz posiały owies. Biedronki i Pszczółki 

posadziły kwiatki.

Wszystkie grupy brały udział w wielkanocnych warszta-

tach – wykonały przepiękne, wiosenne, zielone kompo-

zycje zamknięte w szkle oraz malowały, przyozdabiały 

drewniane zajączki. Liski, dbając o ekologię, wykonały 

świąteczne pisanki ze słomek, które już nie nadawały 

się do użytku spożywczego.

W tym roku Zajączek przyszedł do dzieci wcześniej                     

z powodu pandemii i zapowiadanego zamknięcia 

przedszkola. Na szczęście Zając zdążył zostawić prezen-

ty na podwórku przedszkolnym, których podopieczni 

szukali z radością.

Przed nami znowu ciężki czas zamknięcia i pracy zdal-

nej.
Przedszkole nr 1

Fot. Przedszkole nr 1
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Wiosenne 
oblicza ogrodów

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ko-

strzynie zachęcił w ostatnich tygodniach 

mieszkańców gminy Kostrzyn do uchwy-

cenia w kadrze aparatu ulotnych, wio-

sennych uroków ogrodów i ogródków. 

Choć organizator pozostawił uczestni-

kom „pole do popisu” i dowolność tech-

nik oraz treści zdjęć, w przysłanych pra-

cach dominowała tematyka kwiatowa, 

ujęta w rozmaitych, czasami niespotyka-

nych na co dzień i niewidocznych „gołym 

okiem” perspektywach. Kreatywność 

uczestników przerosła oczekiwania jury, 

wybór najlepszych prac był trudnym za-

daniem, nie tylko ze względu na wysoki 

poziom zdjęć, ale także ich różnorodność 

oraz odmienność interpretacji tematu.

Ostatecznie nagrodzono następujące 

prace:

I miejsce: Monika Jezierska,

II miejsce: Renata Lepczyk,

III miejsce: Łukasz Krysztofi ak.

Dla autorów najlepszych fotografi i prze-

widziano nagrody rzeczowe w postaci 

narzędzi ogrodniczych, do odbioru             

w MGOK-u. Organizator skontaktuje się 

ze wskazanymi osobami w celu ustalenia 

szczegółów przekazania nagród.

Najlepsze, nagrodzone prace prezentu-

jemy obok, zostaną one także upublicz-

nione razem z innymi zdjęciami wyróż-

nionymi w konkursie w gablocie Miej-

sko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz               

w  galerii dostępnej na stronie interneto-

wej kostrzyn-mgok.pl. 
N.M.

Fot. M. Jezierska

Fot. R. Lepczyk

Fot. Ł. Krysztofi ak



27

Kostrzyńskie
przysmaki

Smacznego!

N.M.

NALEŚNIKI Z OWOCAMI NA SŁODKO

szklanka mąki pszennej

1,5 szklanki mleka

0,5 szklanki wody

2 jajka

sól

olej do smażenia

dodatki

W misce wymieszać dokładnie mąkę, 

mleko, jajka i wodę (najlepsza będzie 

woda gazowana). Dosypać szczyptę 

soli. Na patelni rozgrzać olej i smażyć 

naleśniki (olej można także dodać bez-

pośrednio do ciasta i smażyć na nie-

przywierającej patelni). Naleśniki poda-

wać z ulubionymi dodatkami – śmieta-

ną, serkiem, syropem klonowym, owo-

cami.

OWSIANKA

szklanka płatków owsianych

ok. 3 szklanki mleka

cukier, ksylitol lub inny słodzik

ulubione dodatki: owoce, orzechy itd.

Płatki przepłukać zimną wodą. Wsypać do garnka, dolać mleka 

krowiego – można zastąpić mlekiem roślinnym, sojowym, mig-

dałowym lub innym – i dosłodzić do smaku. Owsiankę gotować 

ok.15 minut mieszając, aż do zgęstnienia. Przełożyć do miseczki, 

udekorować ulubionymi dodatkami: truskawkami, malinami, 

borówkami, orzechami, migdałami i innymi. Można także dolać 

nieco syropu z sezonowych owoców, soku z cytryny lub syropu 

klonowego.
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Strażackie
wydarzenia

Ryszard Kubiak

Prezes ZOMGZOSP RP w Kostrzynie

Fot. OSP Kostrzyn

WIADOMOŚCI STRAŻACKIE Z GMINY KOSTRZYN

Druhowie z jednostek OSP Gminy Kostrzyn w ramach 

ogólnopolskiej akcji przeciwdziałaniu COVID-19 roznosili 

ulotki informacyjne o możliwości rejestracji na szczepie-

nia. Ulotki zostały dostarczone do skrzynek pocztowych.

9 marca – gaszenie pożaru sadzy w budynku wielorodzin-

nym w Kostrzynie.

10 marca – gaszenie pożaru mieszkania i palącej się sadzy 

w kominie budynku mieszkalnego w Kostrzynie.

12 marca – pomoc policji w otwarciu mieszkania w Ko-

strzynie.

13 marca – usuwanie wiatrołomów tarasujących drogę              

w Czerlejnku.

14 marca – zabezpieczenie miejsca kolizji samochodu 

osobowego na trasie DK92.

16 marca – zabezpieczenie miejsca lądowania LPR w Łu-

gowinach.

17 marca – zabezpieczenie miejsca kolizji dwóch samo-

chodów osobowych na trasie DK92 w Siedlcu.

Bądźmy czujni, czad to cichy zabójca!

Trwa okres grzewczy, a wraz z nim zagrożenie 

zatrucia tlenkiem węgla (czadem). Sprawdzaj 

drożność przewodów kominowych dymowych                 

i wentylacyjnych.

Zapewnij bliskim i sobie bezpieczeństwo, prze-

strzegając podstawowych przepisów ppoż. Nie 

pal śmieci w kotłowniach przydomowych – tru-

jąc społeczeństwo – lecz segreguj odpady: to nic 

nie kosztuje, a zapewniamy bliskim i sobie czy-

ste powietrze. Zdrowie i bezpieczeństwo!

Ś. P.

Heleny Langa

Za zamówione intencje mszalne, modlitwę, złożone kwiaty 

oraz okazaną pamięć serdeczne „Bóg zapłać”.

Rodzina

Chcielibyśmy Wszystkim serdecznie podziękować: rodzinie, 

przyjaciołom, sąsiadom, znajomym, delegacji z Banku Spół-

dzielczego w Kostrzynie, którzy w tak bolesnych chwilach 

dzielili z nami smutek i żal oraz uczestniczyli w ostatnim              

pożegnaniu  

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

Rodzinie oraz najbliższym z powodu śmierci 

Ś. P. Urszuli Piątek

nauczycielki Szkoły Podstawowej im. E. Estkowskiego,              

szachistki KKS 1922 Lechia Kostrzyn, esperantystki,                  

laureatki nagrody „Rycerza Kostro”

wyrazy szczerego współczucia i smutku

składają

Burmistrz Gminy Kostrzyn

Szymon Matysek

Zastępca Burmistrza Gminy Kostrzyn

Waldemar Biskupski

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn

Grzegorz Banaszak
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Z kroniki
policyjnej

Włamanie do domu.

3 marca między godziną 1500 a 2000 odnotowa-

no włamanie do domu jednorodzinnego w Ko-

strzynie przy ul. Cmentarnej. Na miejscu zdarze-

nia przeprowadzono oględziny oraz użyto psa 

tropiącego. Pokrzywdzony oszacował straty na 

kilka tysięcy złotych. Postępowanie prowadzi 

KP w Kostrzynie.

Nietrzeźwy kierujący.

14 marca w Kostrzynie zatrzymany został 66-let-

ni kierujący samochodem osobowym marki 

Chevrolet. Powodem kontroli drogowej było 

podejrzenie prowadzenia auta po spożyciu al-

koholu. Podejrzenie się potwierdziło, kierowca 

znajdował się w stanie nietrzeźwości wynoszą-

cym prawie 1 promil alkoholu we krwi. Kierow-

cy zatrzymano prawo jazdy, a za swój czyn od-

powie przed Sądem. 

Posiadała amfetaminę.

Zarzut posiadania nieznacznej ilości amfetami-

ny usłyszała 18 marca 29-letnia kobieta, miesz-

kania Pobiedzisk. Do zatrzymania kobiety do-

szło 17 marca na terenie stacji paliw w Brzeźnie, 

powodem interwencji była awantura wywołana 

przez znajomego kobiety. W trakcie interwencji 

policjanci ujawnili amfetaminę w bagażu po-

dróżnym.

Nietrzeźwy obcokrajowiec.

21 marca w Brzeźnie na drodze krajowej nr 92 

policjanci, po otrzymaniu sygnału o podejrze-

niu prowadzenia pojazdu ciężarowego w stanie 

nietrzeźwości, podjęli interwencję i zatrzymali 

46-letniego obywatela Ukrainy, jak się okazało 

prowadził on ciągnik siodłowy z naczepą w sta-

nie nietrzeźwości wynoszącym prawie 3 promi-

le alkoholu we krwi. Kierowcę zatrzymano, a po 

wytrzeźwieniu przedstawiono zarzut popełnie-

nia przestępstwa. O karze zdecyduję Sąd. 

Włamanie do garażu.

W nocy z 25 na 26 marca w Glince Duchownej 

doszło do włamania do garażu. Skradziono pi-

larkę spalinową  łańcuchową, szablastą, dmu-

chawę do liści oraz pilarkę stołową. W powyż-

szej sprawie wszczęto dochodzenie. Jednocze-

śnie informujemy, że kto nabywa rzecz pocho-

dzącą z przestępstwa lub pomaga w jej ukryciu, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 5. 

Dopalacze/narkotyki

Dopalacze to przykład mody na nazywanie rzeczy bądź produk-

tów za pomocą nazw towarowych, bądź fi rm produkujących 

dany produkt. Jeśli chodzi o dopalacze, to nazwa jest bardzo my-

ląca, bo określane są nią środki o bardzo różnym działaniu i skła-

dzie chemicznym. Odpowiedniejszą nazwą byłoby określenie: 

narkotyki projektowane bądź syntetyczne.

Narkotyki to substancje psychoaktywne, czyli takie, które zmienia-

ją świadomość. Wiele obecnych narkotyków, było kiedyś legalny-

mi lekarstwami. Dopalacze w początkowej wersji były modyfi kacją 

„zwykłych” narkotyków. Powstały różne odmiany „ziół”, tabletek, 

czy proszków, których skład początkowo był znany i podawany na 

opakowaniu. Rząd uaktualnił „czarną listę”, wpisując na nią sub-

stancje z dopalaczy. Od tego czasu sprzedawcy zmienili taktykę, 

przestali informować na opakowaniach o substancjach zawartych 

w środku, zaczęły powstawać kolejne sklepy, których właściciele 

sprzedają własną rękę to, co wyprodukowali. Większość dopalaczy 

ma postać tabletek lub mieszanek do palenia.

Wszystkie aktywne składniki tych produktów są związkami syn-

tetycznymi. Dopalacze w rzeczywistości mogą być bardziej szko-

dliwe, niż narkotyki. Z uwagi na to, że dopalacze znane są od nie-

dawna, na temat większości z nich wciąż nie ma wiarygodnych 

danych dotyczących ich rzeczywistej szkodliwości. Niebezpie-

czeństwo sięgania po dopalacze polega także na tym, że konsu-

menci nie mają pojęcia, w jakich dawkach je stosować. Dawek 

tych nie precyzują również producenci, a zawartość środka czyn-

nego w ich produktach podlega znacznym wahaniom. Dopala-

cze, wbrew rozpowszechnionej opinii, nie stanowią łagodniej-

szej wersji czarnorynkowej narkotyków. Przeciwnie – niejedno-

krotnie działają silniej, a przez to są bardziej niebezpieczne dla 

zdrowia.

W skład dopalaczy wchodzi wiele rozmaitych substancji. Wśród 

nich znalazły się m.in. pestycydy, ołów, rtęć, metylon, mefedron. 

Dopalacze produkowane są w fatalnych warunkach. Do ich pro-

dukcji używa się różnych toksyn, rozpuszczalników itp. Skład 

chemiczny nie jest podawany i w wypadku zatrucia lekarze są 

bezradni. 

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii zabrania wy-

twarzania i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypo-

spolitej Polskiej środków zastępczych tzw. dopalaczy (art. 44a                  

i art. 44b ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii). Za złamanie 

zakazu grozi kara fi nansowa od 20 tys. do miliona złotych (art.52a 

ww ustawy). Ustawa wprowadza także zakaz reklamy lub promo-

cji środka zastępczego pod karą ograniczenia wolności albo po-

zbawienia wolności do roku.

Kara do trzech lat więzienia grozi za samo udostępnienie mało-

letnim substancji psychoaktywnej – np.. dopalaczy – której uży-

cie może narazić na niebezpieczeństwo życie lub zdrowie. Karani 

będą też sprzedawcy w internecie, nawet jeżeli strony będą 

umieszczone na zagranicznych serwerach. Obowiązuje całkowi-

ty zakaz sprzedaży substancji psychoaktywnych osobom, które 

nie ukończyły 18. roku życia.
KGP
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Kronika
sportowa

Fot. K. Szeląg

Fot. A. Iwański

Fot. K. Szeląg

Zawieszenie rozgrywek rundy wiosennej 

W ostatnim numerze informowaliśmy o planowanym wzno-

wieniu rozgrywek przez kluby piłkarskie z terenu naszej                  

gminy, jednak plany te pokrzyżowała trzecia fala epidemii                  

koronawirusa. Pierwsze mecze rundy wiosennej zdążyła roze-

grać jedynie kostrzyńska Lechia, która po opisywanym w po-

przednim numerze naszej gazety zwycięstwie nad Błękitnymi 

Wronki 1:0, tydzień później uległa Wełnie w Skokach 2:4.               

Kolejne spotkania w związku z obostrzeniami wprowadzo-

nym ze względu na rozwój epidemii koronawirusa nie odbyły 

się. Tym sam zarówno kostrzyńska Lechia, jak i GKS Gułtowy 

oraz Maratończyk Brzeźno czekają na dalszy rozwój wypad-

ków oraz decyzje zarówno Prezesa Rady Ministrów, jak i Wiel-

kopolskiego Związku Piłki Nożnej. 
Łukasz Szał

Nowe piłkochwyty w Brzeźnie!

Na stadionie piłkarskim w Brzeźnie przy ulicy Długiej zamon-

towano nowe piłkochwyty. Boisko, na którym swe mecze roz-

grywa Maratończyk Brzeźno, zyskało więc nową infrastrukturę 

jeszcze przed startem rundy wiosennej. Zadanie zrealizowała 

fi rma PPUH Szeląg. Zadanie zostało zrealizowane z inicjatywy 

członków zarządu klubu Maratończyk Brzeźno.
Łukasz Szał

Przygotowania boisk na kostrzyńskim stadionie

Na Stadionie Miejskim w Kostrzynie, na którym swe mecze 

rozgrywa KKS 1922 Lechia Kostrzyn, trwają prace związane                 

z przygotowaniem boisk treningowych do rundy wiosennej. 

Po skończonych pracach na boiskach treningowych wyko-

nawca przeszedł na boisko główne. Natomiast w poprzednich 

tygodniach prace były wykonywane na nowym boisku trenin-

gowym.
Łukasz Szał
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Sukcesy Kostrzyńskiego Klubu Tenisowego

W obecnie kończącym się już sezonie jesienno-zimowym zawodnicy 

Kostrzyńskiego Klubu Tenisowego odnieśli szereg sukcesów. Na jego 

początku, w październiku ubiegłego roku, w rozgrywkach Drużyno-

wych Mistrzostw Wielkopolski, rozgrywanych w systemie dwóch sin-

gli i jednego debla, odnieśli zwycięstwo w trzech kategoriach wieko-

wych. Drużyna skrzatek (do lat 12) w składzie Zofi a Musiołowska, Lea 

Świtalska i Pola Zborowska w fi nale pokonały zawodniczki AZS Po-

znań 2-1. Chłopcy również zwyciężyli w kategorii do lat 12. Drużyna 

w składzie Krzysztof Winiarczyk, Sebastian Tejerina i Jakub Zbierański 

także pokonała drużynę AZS Poznań 3-0. Najbardziej niespodziewa-

nie najlepszą w Wielkopolsce okazała się kostrzyńska drużyna                  

młodzików (do lat 14). Marcel Bajołek, Jakub Winiarczyk oraz Ignacy 

Tejerina w bardzo dramatycznym półfi nale pokonali Olimpię Poznań 

2-1, a następnie w fi nale AZS Poznań 3-0.

W rozgrywkach indywidualnych zawodnicy KKT również mogą się 

pochwalić sporymi sukcesami. Nasz najstarszy zawodnik Adrian Sta-

siak, reprezentujący kostrzyński klub w kategorii juniorów (do lat 18), 

poprawił swój sukces z ostatniego lata, bo ponownie odpadł dopiero 

w fi nale singla na Mistrzostwach Wielkopolski Juniorów na kortach 

AZS w Poznaniu i dodatkowo wygrał debla z kolegą z Poznania Miko-

łajem Kończalem. Ten sukces jest bardzo ważny dla Adriana, który 

pod koniec zeszłego sezonu letniego doznał poważnej kontuzji. Spo-

wodowała ona u niego dwu-miesięczną przerwę w treningach, a mi-

strzostwa były pierwszym turniejem rozegranym przez niego po 

przerwie. 

Nasza jedyna kadetka, Roksana Kokocha, w listopadzie na ogólno-

polskim turnieju do lat 16 w Gdańsku była druga w deblu. Dodatko-

wo w połowie marca Roksana osiągnęła duży sukces na Mistrzo-

stwach Wielkopolski Kadetów – zdobyła brąz w singlu i złoto w deblu 

w parze z Julią Wartecką, reprezentującą Olimpię Poznań.

Ignacy Tejerina, który od stycznia przeszedł do kategorii młodzików 

(do lat 14), pod koniec października był drugi w singlu i deblu na tur-

nieju wojewódzkim w Sobocie oraz w listopadzie był drugi w singlu     

i pierwszy w deblu na podobnym turnieju w Toruniu. Na początku 

marca, na Mistrzostwach Wielkopolski Młodzików Ignacy zdobył sre-

bro w singlu oraz złoto w deblu w parze z kolegą klubowym Janem 

Werblińskim.

Sebastian Tejerina, który na początku obecnego roku na liście klasy-

fi kacyjnej skrzatów (do lat 12) notowany był na 7. pozycji, w listopa-

dzie był w fi nale ogólnopolskiego turnieju rozgrywanego w Grodzi-

sku Mazowieckim. W lutym w Sobocie pod Rokietnicą już taki turniej 

wygrał i to równocześnie w singlu i deblu, a w Puszczykowie był dru-

gi w deblu z kolegą z Poznania Jurkiem Urbanem. W parze z Jurkiem, 

Sebastian odniósł życiowy sukces, zdobywając pierwszy w historii 

klubu medal Mistrzostw Polski. Mistrzostwa Polski Skrzatów rozegra-

ne były w połowie marca w Bielsku-Białej. Tydzień po Mistrzostwach, 

Sebastian rozegrał bardzo dobry turniej rangi Super Seria (druga ran-

ga, wyższej rangi są jedynie Mistrzostwa Polski) w Centrum Teniso-

wym Sobota koło Rokietnicy, na którym odpadł dopiero w półfi nale 

singla i debla.

Wśród naszych skrzatek bardzo dobrze spisuje się Lea Świtalska, któ-

ra pod koniec stycznia była pierwsza w singlu i deblu, w parze ze 

swoją klubową koleżanką Zofi ą Musiołowską, na turnieju wojewódz-

kim rozegranym w Centrum Tenisowym w Sobocie. Zosia była rów-

nież w półfi nale singla tego turnieju. W związku z obostrzeniami, 

związanymi z pandemią, skrzaty nie zdołały rozegrać mistrzostw                 

województwa w swojej kategorii wiekowej, które zaplanowane były 

na marzec. Miejmy nadzieję, że uda im się to w kwietniu.

Jeśli tylko pogoda na to pozwoli, to jeszcze w kwietniu zawodnicy 

Kostrzyńskiego Klubu Tenisowego rozpoczną treningi na kortach                 

zewnętrznych, aby się dobrze przygotować do sezonu letniego.                  

W maju rozpoczną się turnieje na kortach otwartych, a najważniejsza 

dla każdego naszego zawodnika impreza, czyli letnie Mistrzostwa 

Polski we wszystkich kategoriach wiekowych, zostanie rozegrana                

w czerwcu.
Kostrzyński Klub Tenisowy

Fot. Kostrzyński Klub Tenisowy

Fot. Kostrzyński Klub Tenisowy

Fot. Kostrzyński Klub Tenisowy
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- Sprzedam dom na wsi, Błażejewo 

13, działka 1900 m2 . Cena 480 tys. 

(do negocjacji), tel. 604 661 795

- Problemy z komputerem, interne-

tem, zadzwoń 605 233 576,                                

vip-tech.pl

OGŁOSZENIA DROBNE
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