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Słowem
wstępu

Fot. C. Szczepanik

Natalia Majchrzak

Redaktor naczelna

Zastanawiali się Państwo kiedyś, skąd wszyscy pochodzimy?

I nie mam tutaj na myśli ani genezy powstania kosmosu, ani w mniejszej 

skali pytania skąd się wzięli ludzie. To zdecydowanie temat, który mnie 

przerasta, choć sam w sobie jest niesamowicie ciekawy i obejmuje niemal 

nieograniczoną liczbę możliwych perspektyw. Refl eksja raczej dotyczy 

tego, kim byli nasi przodkowie jeszcze kilka wieków temu. Mówię „nasi”, 

choć bezpośrednio wszyscy wspólnych przodków nie mamy, ale jako 

wspólnota kostrzyńska możemy myśleć o średniowiecznych, renesanso-

wych czy romantycznych mieszkańcach tych terenów jak o naszych po-

przednikach, nawet jeśli części z nas nie wiążą z nimi więzy krwi. Kim byli 

mieszkańcy okolicznych ziem, współcześnie zwanych administracyjnie 

gminą Kostrzyn? Jacy byli? Co robili, by zapewnić sobie byt? Jakich mieli 

przyjaciół, sąsiadów? Jakie wyzwania musieli podejmować każdego dnia, 

jakie przeszkody pokonywać?

Nie jest to pytanie oryginalne w żaden sposób, zdaję sobie z tego sprawę. 

W końcu każdy lud w historii świata próbował dociec swoich początków                  

i dziejów. Niezliczone kilometry papirusu, jedwabiu, pergaminu i papieru 

zapisano tym, co było i tym, co mogło być, kiedy kronikarz nie był do końca 

pewny, ale nie chciał tworzyć narracji pełnej luk i niedopowiedzeń. Skąd się 

wzięli Słowianie? Rzymianie i Grecy? Egipcjanie? Rdzenne ludy obu Ame-

ryk, Azji, Afryki? Kwestie te nurtują specjalistów z wielu dziedzin nauki. Ra-

czej wątpliwe, byśmy kiedyś poznali wszystkie fakty, pozostaje więc nam 

zagłębić się w legendach i mitach, z jednej strony namiastkach prawdy,                    

z drugiej – fascynujących historiach pełnych niewiarygodnych, ale zapiera-

jących dech w piersiach wydarzeń.

Sama uwielbiam opowieści związane ze starożytnością i początkami cywi-

lizacji, poszczególnych ludów, szczególnie mitologię grecką oraz historie                 

o starożytnym Rzymie - te prawdziwe i te legendarne. Nie ma chyba na 

półkach naszej kostrzyńskiej biblioteki książki, której akcja miałaby miejsce 

w antycznych czasach i której nie wzięłam kiedyś do ręki. Są to historie peł-

ne krwawych scen, nienawiści, agresji, ale także miłości, pasji i bezintere-

sownej pomocy. 

To grono, poświęcone pamięci o ludziach, którzy dawno odeszli i czasach, 

których nikt już nie pamięta, uzupełniają od niedawna także nasze lokalne, 

kostrzyńskie podania, dodatkowo intrygujące, bo dotyczą nas bezpośred-

nio. Nie tylko te o rycerzu Kostro, ale także inne, mniej znane i związane                  

z legendarnymi początkami Kostrzyna i okolic. W końcu XIII wiek wydaje się 

dzisiaj prawie tak samo odległy, jak tysiąclecia przed naszą erą. Jeśli wśród 

naszych Czytelników znajdą się pasjonaci legend i podań, którzy tak samo 

jak ja szukają w rzeczywistości odrobiny magii, z pewnością zajrzą do arty-

kułu w tym numerze, będącego częścią cyklu historycznego o Kostrzynie, 

oraz tekstu Kazimierza Matyska, jak zwykle szczegółowo przybliżającego 

nam dzieje naszego miasta i jego mieszkańców. Choć z pewnością artykuły 

te będą wartościowe dla każdego naszego Czytelnika, więc do ich lektury 

serdecznie zapraszam. W końcu wszyscy jesteśmy dumni z tego, że miesz-

kamy w tak wiekowym, już 770-letnim mieście!
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Kostrzyńskie 
aktualności
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Graf. NFZ

Fot. K. Matysek

Podwójny, lutowy jubileusz
Skarbnica Narodowa uczciła niedawny jubileusz papieski wybiciem medalu w wersji platerowej 

i uszlachetnionej złotem. Awers medalu przedstawia portret świętego, a rewers herb papieża                    

i daty 1920-2020 oraz napis Jan Paweł II i Karol Wojtyła.

27 lutego wielu parafi an kostrzyńskich złożyło życzenia ks. kanonikowi Lechowi Ludwiczakowi                 

z okazji jego 86-lecia urodzin.

Stoi wieża wysoka ku radości człowieka
Za przejazdem kolejowym z ul. Warszawskiej w kierunku Ignacewa i Kórnika stoi od lat ok.                           

20-metrowa wysmukła konstrukcja wieży żelaznej, pomalowana na przemian w kolory biały                      

i czerwony. Została ona postawiona dla potrzeb telefonii komórkowej przez operatora Orange. 

Dzięki takim urządzeniom możemy w pełni korzystać z nowych telefonów komórkowych                        

zapewniającym nam łączność ze światem!

Przebiega akcja szczepień przeciw COVID-19
26 stycznia rozpoczęły się w Kostrzynie szczepienia osób z grupy wiekowej 80+ w dwóch przy-

chodniach „Sanus” i „Ka-Med”. Kolejną dawkę pacjenci otrzymali 16 lutego. Koordynatorami 

spraw szczepień są lekarze: Artur Okruszek w przychodni „Sanus” oraz Błażej Klauza w przychod-

ni „Ka-Med”. W marcu były kontynuowane szczepienia grupy 80+ oraz grupy 70+. Sprawnie prze-

biegają też szczepienia kostrzyńskich nauczycieli. 

Dane adresowe Służby Zdrowia w gminie Kostrzyn
- Przychodnia zespołu Lekarza Rodzinnego „SANUS” Sp. z o.o.

Kostrzyn, ul. Braci Drzewieckich 1: dla dorosłych tel. 61 817 89 99, dziecięca tel. 660 706 131.

- Centrum Medycyny Rodzinnej „KA-MED”

Kostrzyn, ul. Warszawska 4a/94: tel. 61 226 11 11.

- DUO MEDICA Katarzyńska Biegańska Sp. p.

Kostrzyn, ul. Narcyzowa 16: tel. 61 679 22 22.

- Ośrodek Zdrowia Gułtowy

Gułtowy, ul. Kasztanowa 1: tel. 61 818 00 88.

- Pogotowie Ratunkowe

Kostrzyn, ul. Braci Drzewieckich 1: tel. 112.

Wszystkie te placówki w/w świadczą usługi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ramach Narodo-

wego Funduszu Zdrowia. Ponadto na terenie gminy działają liczne prywatne gabinety specjali-

styczne.

Patriotyczne pocztówki wielkanocne
Na początku minionego wieku święto Zmartwychwstania Pańskiego, czyli Wielkanoc, w świado-

mości Polaków kojarzyło się z ideą zmartwychwstania Polski, co uwidocznione było często                       

w postaci patriotycznych symboli umieszczanych na pocztówkach świątecznych. Wydawcami 

tych kartek pocztowych były fi rmy z Krakowa, Lwowa i Poznania.

Wiosenne porządki
Cztery dni po nadejściu wiosny, 26 marca, w niedzielę Palmową nastąpi zmiana czasu z zimowe-

go na letni. W tym dniu powinniśmy przesunąć wskazówki naszych zegarów o godzinę do przo-

du. Ponownie wrócimy do obecnej miary czasu 31 października br.

Fot. M. Matuszewski

Fot. K. Matysek
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Wiadomości  
gminne

Fot. P. Grzyb

Konkurs na koncepcję 

zagospodarowania Rynku

Gmina Kostrzyn we współpracy z Politechni-

ką Poznańską ogłosiła studencki otwarty 

konkurs urbanistyczny pt.: „Serce Gminy.                

Zagospodarowanie przestrzenne Rynku                  

w Kostrzynie w kontekście starówki miasta”. 

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich 

studentów Wydziału Architektury Politechni-

ki Poznańskiej.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie ar-

chitektoniczno-urbanistycznej koncepcji za-

gospodarowania kilku przestrzeni miejskich, 

usytuowanych na starówce miasta w kontek-

ście całego miasta: Rynku, ulicy Dworcowej, 

rejonu ulic Poznańskiej, Dworcowej, Szy-

mańskiego, Średzkiej, Mickiewicza i Ko-

ściuszki.

Prace studentów mają przedstawiać rozwią-

zania kształtujące nową jakość przestrzeni 

Rynku i kilku ulic starówki. Oczekuje się za-

prezentowania w koncepcji działań inwesty-

cyjnych, które przywrócą siłę Sercu Gminy 

poprzez zakomponowanie i wyposażenie 

przestrzeni Rynku w taki sposób, by przycią-

gała mieszkańców, zachęcała do przyjścia, 

zatrzymania się i spędzenia czasu.

Nowa przestrzeń ma cechować się wysoką 

wartością społeczną, kulturową, ekologicz-

ną, organizacyjną i marketingową, ze szcze-

gólnym uwzględnieniem wartości historycz-

nych, ciągłości kulturowej, ochrony tożsa-

mości miasta, dziedzictwa i krajobrazu miej-

skiego z poszanowaniem istniejącej zieleni. 

Ważnym elementem jest również zwrócenie 

uwagi na istniejący układ komunikacyjny                   

i zaproponowanie ewentualnie nowych roz-

wiązań.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas 

otwarcia wystawy projektów konkursowych, 

nie później niż do dnia 23 czerwca 2021 roku. 

Najlepsze prace zostaną nagrodzone i będą 

podstawą opracowania pełnej dokumentacji 

projektowej rewitalizacji Rynku i starówki.

UM Kostrzyn
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Informacja w sprawie tunelu

Na sesji Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn 11 marca br. Szymon Ma-

tysek, Burmistrz Gminy Kostrzyn, przedstawił szeroką informację 

na temat realizacji największej inwestycji w naszej gminie: „Budo-

wa układu drogowego w rejonie ulic Grunwaldzkiej, Średzkiej                  

i Powstańców Wlkp. w Kostrzynie (drogi powiatowe w granicach 

miasta) wraz z tunelem pod torowiskiem linii kolejowej E20 relacji 

Poznań-Warszawa”.

Budowa tunelu zakończona w czerwcu ubiegłego roku została 

rozliczona i odebrana przez inwestorów – Gminę Kostrzyn i PKP 

PLK. Jej ostateczny koszt to 29,9 mln zł, w tym 14,268 mln zł po-

chodziło ze środków PKP PLK S.A, przekazanych w ramach III edy-

cji programu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii 

kolejowych z drogami”.

Łączna wartość budowy układu drogowego to 24,3 mln zł, z cze-

go 8,85 mln zł to dofi nansowanie do budowy dróg powiatowych 

z budżetu Starosta Powiatowego w Poznaniu. Na drogach gmin-

nych zaawansowanie prac to 61,29%, natomiast na drogach po-

wiatowych 51,28%.

Na drogach gminnych do końca zmierzają prace związane z bu-

dową ulicy Miłosza. Zakończone zostały prace na ulicy Kopernika 

oraz części ulic: Al. 3-go Maja i Sienkiewicza, Powstańców Wielko-

polskich. Wkrótce rozpocznie się przebudowa ul. Nad Strumie-

niem.

Podczas październikowej Sesji Rady Miejskiej Burmistrz poinfor-

mował o konieczności zmiany terminu zakończenia robót na dro-

gach powiatowych. Decyzja ta, zgodna z rekomendacją Euro                 

Invest – Grupy Inspektorów Nadzoru, wynikała z trwającej proce-

dury zmiany dokumentacji projektowej w zakresie wzmocnienia 

gruntów na odcinku od obiektu tunelu do ronda południowego.

–  Pierwszym rozwiązaniem zaproponowanym w listopadzie 2019 

roku przez projektantów i analizowanym przez Inspektorów była 

zmiana polegająca na pełnej wymianie gruntów – mówi Burmistrz 

Szymon Matysek. – Na podstawie przygotowanego kosztorysu sza-

cowana wartość na całym odcinku to ponad 11 mln zł brutto. Do 

tego trudne do skalkulowania byłyby koszty utylizacji i zagospoda-

rowania całego wywiezionego torfu. Ponadto, ryzyko, które z tym się 

wiązało dotyczyło głębokich prac przy nasypie kolejowym, jedno-

znacznie wskazało na to, że to rozwiązanie kategorycznie nie mogło 

zyskać akceptacji.

Potwierdziła to również ostateczna opinia grupy Inspektorów 

Nadzoru, którzy oceniając zaproponowaną przez projektanta peł-

ną wymianę gruntów wskazali: Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, 

jakie skutki pociągnie jej oddziaływanie [wymiany gruntów]                               

na działki sąsiednie. (…) Istnieje zdaniem Nadzoru Autorskiego                  

konieczność uzgodnienia z PKP PLK w/w założeń z uwagi na możli-

wość zaburzenia stosunków wodnych w rejonie linii kolejowej E20 

(istnieje niebezpieczeństwo osiadania nasypu linii kolejowej  E20 – 

co mogłoby doprowadzić do katastrofy budowlanej.

W ślad za powyższą opinią Gmina zwróciła się do projektantów, 

fi rmy BBF Sp. z o.o., o przygotowanie alternatywnego rozwiązania 

wzmocnienia gruntów, na całym blisko 250-metrowym odcinku.

13 listopada 2020 roku fi rma BBF Sp. z o.o. przedłożyła zamienną 

dokumentację projektowo-kosztorysową na wzmocnienia podło-

ża gruntowego w technologii kolumn betonowych na całym 

newralgicznym odcinku.

– Założenia projektowe przekazane zostały natychmiast Wykonaw-

cy fi rmie ZDT Sławomir Begier realizującej część drogową inwestycji 

– mówi koordynator grupy Inspektorów Nadzoru z fi rmy Euro                 

Invest Sp. z o. o. – Wzmocnienie gruntu poprzez zastosowanie palo-

wania to w naszej ocenie najlepsze i najbardziej ekonomiczne roz-

wiązanie na tym terenie. Wykonawca przeprowadził pełne rozezna-

nie rynku, aby wybrać najlepszą ofertę.

Ze złożonej  25 stycznia 2021 roku oferty wynika, że Wykonawca 

ZDT Sławomir Begier na podstawie przeprowadzonego rozezna-

nia rynku pozyskał oferty od trzech specjalizujących się w tego 

typu robotach fi rm. 

Fot. AC Media

Fot. AC Media

Fot. AC Media
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– Po zapoznaniu się z dokumentacją przedłożoną nam w dniu 27 stycznia 2021 roku, 

zaakceptowaliśmy rozwiązanie i kosztorys przygotowany na podstawie oferty fi rmy 

Keller – kontynuuje Inspektor Nadzoru. – Technologia wzmocnienia gruntu poprzez 

palowanie jest najoptymalniejszym rozwiązaniem. Stosowana jest na wielu budo-

wach w Polsce w celu wzmocnienia słabych podłoży gruntowych.

Proces składający się na zmianę technologii obejmuje przygotowanie platformy 

roboczej – warstwy transmisyjnej dla usytuowania palownicy, wykonanie betono-

wych kolumn, ułożenie dwóch warstw geosyntetyku oraz wykonanie poduszki 

geosyntetycznej z geowłókniny i kruszywa naturalnego. Zwieńczeniem tych prac 

będzie ułożenie nawierzchni jezdni – zgodnie z pierwotnymi założeniami projektu.

26 lutego 2021 roku po pełnej weryfi kacji przez Inspektorów Nadzoru oferta wraz 

z opisem planowanych prac została przekazana fi rmie BBF Sp. z o.o., odpowie-

dzialnej za dokumentację projektową i prowadzącej nadzór autorski. 5 marca br. 

do Urzędu Miejskiego wpłynęło pismo fi rmy BBF Sp. z o.o., która zaakceptowała 

założenia techniczne przyjęte przez Wykonawcę.

– Dysponujemy obecnie pełną dokumentacją w przedmiotowym temacie, dzięki cze-

mu możemy podzielić się swoją wiedzą z Radnymi i Mieszkańcami – mówi Waldemar 

Biskupski, Zastępca Burmistrza. – Wiedzą konkretną, a nie opartą na domysłach, 

plotkach czy spekulacjach wprowadzających mieszkańców w błąd. Był to rok bardzo 

trudny, rok wytężonej pracy nad wypracowaniem najlepszego rozwiązania, rozwią-

zania optymalnego, przy którym relacja osiągniętego efektu do poniesionych nakła-

dów będzie jak najkorzystniejsza dla gminy. I takie rozwiązanie zostało wypracowane 

w postaci przygotowanego ostatecznie do realizacji wzmocnienia podłoża gruntowe-

go w technologii kolumn betonowych.

Podczas dyskusji na sesji Radni Rady Miejskiej prosili o szczegółowe informacje 

dotyczące zaproponowanej technologii. Pytali czy realizacja tego zadania wpłynie 

na zmianę harmonogramu prac. Najistotniejsze z pytań dotyczyło kosztów realiza-

cji palowania i ich wpływu na tegoroczny budżet gminy.

Całkowity koszt po uwzględnieniu robót zaniechanych w związku z przyjęciem 

nowych założeń projektowych, opiewa na kwotę 2,96 mln zł netto, czyli                                    

3,64 mln zł brutto, co w odniesieniu do pierwotnie zakładanych 11 mln zł brutto 

związanych z wymianą gruntów, stanowi znaczącą różnice przemawiającą na ko-

rzyść wzmocnienia gruntu poprzez zastosowanie betonowych kolumn wzmacnia-

jących – palowanie.

Podkreślić należy, że opracowane zmiany pozostają bez wpływu na aktualnie obo-

wiązujący harmonogram prac. Wykonawca prowadzi roboty na ul. Średzkiej i przy-

gotowuje się do rozpoczęcia robót wzmocnieniowych, które potrwają ok. 3 mie-

siące.

– Środki fi nansowe na realizację części związanej z palowaniem zabezpieczone                         

są w budżecie tej inwestycji – wyjaśnia Szymon Matysek, Burmistrz Gminy Kostrzyn. 

– W ubiegłym roku, otrzymując wsparcie z administracji rządowej w ramach Fundu-

szu Inwestycji Lokalnych, znaczną część środków przeznaczyliśmy na to zadanie, nie 

wiedząc jeszcze o ostatecznych kosztach wzmocnienia gruntu. Dziś okazuje się, że 

zabezpieczona kwota wystarczy na wykonanie wzmocnienia gruntu. Dlatego nie ma 

potrzeby dokonywania żadnych zmian w budżecie 

gminy. Tym samym mamy pewność, że wszystkie 

również ważne inwestycje zaplanowane w budżecie 

gminy Kostrzyn na 2021 roku zostaną zrealizowane.

Burmistrz przeprosił jeszcze raz Mieszkańców za 

długotrwałą, ale niezbędną dla prawidłowej reali-

zacji zadania procedurę zmiany założeń projekto-

wych i zapewnił, że przejezdność od ulicy Powstań-

ców Wielkopolskich do Al. 3-go Maja (po nowym 

śladzie projektowanych ulic) zapewniona zostanie 

do 16 sierpnia 2021 roku, a docelowo wiosną 2022 

roku Mieszkańcy cieszyć się będą nowym układem 

drogowym w rejonie ulic Grunwaldzkiej, Średzkiej 

i Powstańców Wielkopolskich wraz z tunelem pod 

linią kolejową.

Roboty związane ze wzmocnieniem gruntu – palowanie – rozpoczną się jeszcze                

w marcu pracami przygotowawczymi i budową platformy roboczej.

– Przedstawiłem Państwu Radnym pełną informację w tym zakresie – podsumował 

Szymon Matysek, Burmistrz Gminy. – Po złożeniu oferty przez Wykonawcę, pozytyw-

nym zweryfi kowaniu jej przez grupę Inspektorów Nadzoru i pełnej akceptacji przez 

projektanta Firmę BBF Sp. z o. o. podjąłem decyzję, że podpisuję protokół konieczności 

na wykonanie przedmiotowych prac.
UM Kostrzyn

Fot. Keller

Graf. Keller
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Fot. S. Matysek

Fot. AC Media

Fot. M. Matuszewski

Nowa strategia gminy będzie opracowywana!

Na XXXI sesji Radni Rady Miejskiej podjęli uchwałę o określeniu 

szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu 

Strategii Rozwoju Gminy Kostrzyn na lata 2022-2030, w tym tryb 

konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z 6 grudnia 

2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Strategia 

jest jednym z ważniejszych dokumentów, stanowiących podsta-

wę strategiczną do pozyskiwania środków fi nansowych z UE,                     

a mając na uwadze, że od 2021 roku rozpoczyna się nowy okres 

fi nansowania, strategia powinna być spójna z celami perspekty-

wy unijnej 2021-2027. Ponadto strategia określać będzie wynika-

jące z docelowego modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej 

gminy ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i pro-

wadzenia polityki przestrzennej w gminie, które stanowić będą 

punkt odniesienia dla studium uwarunkowań kierunków                             

zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. Ma to kluczowe znaczenie 

dla integracji planowania społecznego i gospodarczego z prze-

strzennym.
Agata Stoińska

Nowy przepust na ulicy Średzkiej!

W ulicy Średzkiej ruszyły prace związane z budową przepustu na 

cieku wodnym. Inwestycja realizowana jest w ramach budowy 

dróg dojazdowych do tunelu kolejowego. Przepust jako nowy 

element w ulicy Średzkiej pozwoli na bezpieczną przeprawę dla 

samochodów przez podmokły teren, przez który przepływa ciek 

Strumień.
Łukasz Szał

Trwa remont przepustu na rzece Cybinie w Buszkówcu

Rozpoczął się remont przepustu na rzece Cybinie w Buszkówcu. 

Inwestycja jest realizowana z wniosku Sołtys Bożeny Agacińskiej, 

Rady Sołeckiej i Radnego Szymona Frąckowiaka. Wartość zadania 

to 46 tysięcy złotych, z czego 10 tysięcy złotych zabezpieczone 

zostało w Funduszu Sołeckim Sołectwa Glinka.
UM Kostrzyn

Bezpieczne skrzyżowanie w Klonach!

Zakończyła się rozbiórka budynku na skrzyżowaniu w Klonach. 

Zadanie realizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Rozbiór-

ka budynku ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców 

tej części gminy, a dokładniej poprawę widoczności na skrzyżo-

waniu. W sprawę poprawy bezpieczeństwa zaangażowani byli 

Radny Piotr Kotarski i mieszkańcy wsi Klony.
Łukasz Szał
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Fot. Ł. Szał

Graf. UM Kostrzyn

Fot. AC Media

Graf. Ł. Szał

102. rocznica zakończenia Powstania Wielkopolskiego

We wtorek 16 lutego obchodziliśmy 102. rocznicę rozejmu w Tre-

wirze, który formalnie zakończył zwycięskie Powstanie Wielkopol-

skie. Wielu mieszkańców naszej gminy uczestniczyło w wygranym 

zrywie niepodległościowym, o czym świadczą liczne pomniki 

oraz tablice upamiętniające Powstańców w Kostrzynie, Siekier-

kach, Czerlejnie, Wiktorowie, Siedlcu. W wyżej wymienionych 

miejscach symbolicznie zapalono znicze. Cześć i chwała bohate-

rom!
Łukasz Szał

Podjęto uchwałę o zwolnieniach z podatków!

W czwartek 11 marca na XXI sesji Rady Miejskiej podjęto uchwałę 

o zwolnieniach z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków 

i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność fi nanso-

wa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 

konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, a także                          

o zwolnieniach i zwrotach opłaty pobranej od przedsiębiorców za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych prze-

znaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie gminy 

Kostrzyn za 2021 rok. Więcej informacji na stronie internetowej 

www.kostrzyn.wlkp.pl.
UM Kostrzyn

Prace na ulicy Miłosza na ukończeniu!

Postępują kolejne etapy prac związanych z budową ulicy Miłosza. 

W ramach inwestycji związanej z budową dróg dojazdowych do 

tunelu kolejowego ulica Miłosza zyskała już nową jezdnię z kostki 

betonowej z progami zwalniającymi oraz ścieżkę pieszo-rowero-

wą. Po zakończeniu prac na ww. ulicy Wykonawcy przystąpią do 

budowy ulicy Nad Strumieniem, która zostanie wykonana jeszcze 

w tym roku.
Łukasz Szał

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W poniedziałek 1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych. Dzień ten podkreśla zasługi organizacji i od-

działów niepodległościowych, które po zakończeniu II wojny 

światowej zdecydowały się na podjęcie walki o suwerenność                       

i niepodległość Polski. Jest wyrazem hołdu dla żołnierzy tzw. dru-

giej konspiracji, za okazane męstwo, niezłomną postawę i przy-

wiązanie do polskich tradycji patriotycznych.

Genezę tego święta upatruje się w wydarzeniach, które miały 

miejsce 1 marca 1951 roku. W więzieniu mokotowskim w Warsza-

wie odbyła się egzekucja siedmiu członków Zrzeszenia „Wolność                   

i Niezawisłość” (WiN). Wśród straconych byli: prezes IV Zarządu 

Głównego WiN – ppłk Łukasz Ciepliński oraz mjr Adam Lazaro-

wicz, mjr Mieczysław Kawalec, kpt. Józef Batory, kpt. Franciszek 

Błażej, kpt. Józef Rzepa i por. Karol Chmiel. Tworzyli oni ostatnie 

kierownictwo ogólnopolskiej konspiracji, kontynuującej od 1945 

roku dzieło Armii Krajowej.

Cześć ich pamięci!
Łukasz Szał
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Pracowity rok Zakładu Komunalnego

Zgodnie z planem budżetowym Zakładu Komunalnego w Kostrzynie w tym roku 

wykonanych zostanie szereg inwestycji związanych z budową i modernizacją sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej. Planowana jest budowa sieci wodociągowej w uli-

cy Leszczyńskiego i modernizacja istniejącej sieci w ulicy Kurpińskiego w Kostrzy-

nie. Plan modernizacyjny zakłada w kolejnych latach prace remontowe sieci wodo-

ciągowej w ulicach Wojska Polskiego i Kosynierów. 

W tym roku planowane jest również rozpoczęcie budowy kolejnej studni głębino-

wej z obudową na Stacji Uzdatniania Wody w Siekierkach, która zwiększy zdolność 

produkcyjną stacji i zaspokoi potrzeby w wodę przeznaczoną do spożycia                              

dla mieszkańców Siekierek, Trzeka i Paczkowa. Planowane jest również wykonanie 

odstojnika wód popłucznych i obudowa studni nr 2 na Stacji Uzdatniania Wody                 

w Gułtowach. Natomiast SUW w Czerlejnie doczeka się nowej rozdzielnicy elek-

trycznej, kontynuowane będą również prace związane z wdrożeniem automatyki              

i monitoringu stanu pracy urządzeń na obiekcie Stacji Uzdatniania Wody w Kostrzy-

nie. Ponadto zostanie zakupiony sprzęt wykorzystywany do prac związanych z bu-

dową infrastruktury wod-kan i usuwania awarii, w tym przyczepa rolnicza, wdrożo-

ny zostanie system do zdalnego odczytu wodomierzy, co umożliwi inkasentowi 

uzyskanie danych o ilości zużytej wody i odprowadzonych ścieków bez konieczno-

ści wchodzenia na posesję klienta; planujemy również wprowadzić Elektroniczne 

Biuro Obsługi Klienta, umożliwiające sprawną wymianę 

informacji pomiędzy klientem a Zakładem za pomocą 

świadczeń poprzez stronę www. Pozwoli to na udostęp-

nienie klientowi informacji o dokonanych odczytach, wy-

stawionych fakturach, braku odnotowanych płatności itp. 

Pod koniec 2020 roku gmina otrzymała środki fi nansowe 

w wysokości 4 milionów złotych z Funduszu Inwestycji 

Lokalnych na budowę sieci kanalizacyjnej w Siekierkach.

– Środki te pozwolą na budowę kanalizacji sanitarnej wraz     

z tłocznią ścieków w obszarze ulic: Sosnowa, Wierzbowa –  

mówi Szymon Matysek, Burmistrz Gminy Kostrzyn. – To 

kolejny ważny i duży krok w zakresie kanalizacji tego naj-

większego sołectwa w naszej gminie.

– Ze względu na szeroki zakres prac planujemy realizację 

zadania w 2021 i 2022 roku – mówi Kinga Czechowska, Dy-

rektor Zakładu Komunalnego w Kostrzynie. – Obecnie 

prowadzimy aktualizację dokumentacji i z pewnością w po-

łowie roku ogłosimy przetarg na to ważne zdanie. Oprócz 

środków otrzymanych z Funduszu Inwestycji Lokalnych, Zakład przeznaczy na to za-

danie blisko milion złotych jako środki własne.

Zakład Komunalny w Kostrzynie przygotowuje dokumentację na największe zada-

nie, jakie w najbliższych latach czeka kostrzyński samorząd: „Modernizacja i rozbu-

dowa oczyszczalni ścieków w Skałowie”.

– Posiadamy już jako Zakład program funkcjonalno-użytkowy, który opracowany zo-

stał w ubiegłych latach – kontynuuje Dyrektor Kinga Czechowska. – Zakłada on 

zwiększenie przepustowości oczyszczalni z obecnych 2100 m3/dobę do 4000 m3/dobę 

oczyszczanych ścieków. Ponadto planujemy przenieść stację zlewczą ścieków dowo-

żonych z obecnego miejsca na głównej przepompowni ścieków przy ulicy Ignacewo                

w Kostrzynie i wybudowanie w pełni zautomatyzowanej i dostępnej całą dobę stacji 

przy oczyszczalni w Skałowie.

Zakład Komunalny w Kostrzynie rozważał kilka wariantów fi nansowania tej inwe-

stycji, jak również funkcjonowania samego Zakładu. Kilka miesięcy temu zapozna-

li się z nimi również Radni Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn. Ostateczna decyzja bę-

dzie omawiana z Radnymi w najbliższych tygodniach.

Obecnie budżet Zakładu Komunalnego w Kostrzynie to ponad 10 milionów                    

złotych rocznie, z czego blisko 2 mln przeznaczane są na remonty i inwestycje.                

Na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków znaczną część środków Gmina 

i Zakład Komunalny chcą pozyskać ze środków zewnętrznych, np. unijnych.

– Tak ważna część samorządu jak ta obejmująca gospodarkę wodno-ściekową bez-

względnie musi być w rękach kostrzyńskiego samorządu – deklaruje Burmistrz Szy-

mon Matysek. – Planowana rozbudowa oczyszczalni zapewni podwojenie jej przepu-

stowości i dostosowanie do zmieniających się przepisów prawa w zakresie gospodarki 

osadowej. To jedna z najważniejszych inwestycji Gminy w ochronę środowiska. Dzięki 

temu Zakład Komunalny będzie mógł przyjmować z roku na rok coraz więcej ścieków. 

To z pewnością zaspokoi potrzeby na kolejne lata i ze spokojem będziemy mogli jako 

gmina rozwijać m.in. budownictwo jedno i wielorodzinne.
UM Kostrzyn

        Fot. P. Grzyb



11

Mieszkańcu Gminy Kostrzyn, czy wiesz, że możesz                  

wymienić swój stary piec?

Informujemy, że dotację na wymianę pieca nieekologiczne-

go można jeszcze uzyskać z następujących źródeł:

- budżetu gminy Kostrzyn – nabór wniosków trwa od 

16.03.2021 do 30.03.2021. O szczegółach naboru na rok 

2021 będziemy Państwa informować na stronie interneto-

wej oraz na FB. Koszty poniesione przed podpisaniem 

ewentualnej umowy z Gminą Kostrzyn nie będą refundo-

wane.

- z Programu Czyste Powietrze – nabór organizowany przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej.

Program przewiduje również dofi nansowania m.in. na:                

wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa 

stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniają-

cych wymagania programu, docieplenie przegród budyn-

ku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalację odna-

wialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji 

fotowoltaicznej), montaż wentylacji mechanicznej z odzy-

skiem ciepła.

Obecnie jest możliwość zdalnej – telefonicznej – konsultacji 

z Krystianem Marganem, który jest przedstawicielem Me-

tropolii Poznań, pod numerem telefonu 786 102 022.

Zgodnie z uchwałą antysmogową w Wielkopolsce kotły po-

zaklasowe, które były uruchomione przed 1 maja 2018 roku, 

muszą zostać wymienione do 1 stycznia 2024 roku, a kotły               

3 i 4 klasy należy wymienić do 1 stycznia 2028 roku. Miejsco-

we ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki, kozy) podle-

gają wymianie do 1 stycznia 2026 roku. Kto nie wymieni 

kotła w terminie określonym w „uchwale”, podlega karze 

grzywny do wysokości 5000 zł, zgodnie z art. 24 Kodeksu 

wykroczeń. Na wymianę kotłów można uzyskać dotację.

Agata Stoińska/Martyna Kistowska

Apel Radnych do Rady Miasta Poznania                                     

o niepodejmowanie uchwały w sprawie wystą-

pienia Miasta Poznania ze Związku Międzyg-

minnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji 

Poznańskiej”

Na XXX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Gminy 

Kostrzyn 4 marca 2021 roku Radni wystosowali Apel 

do Rady Miasta Poznania o niepodejmowanie 

uchwały w sprawie wystąpienia Miasta Poznania ze 

Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami 

Aglomeracji Poznańskiej”.

Jak czytamy w treści Apelu „W opinii Radnych Rady 

Miejskiej Gminy Kostrzyn skierowanie uchwały                     

w sprawie wystąpienia Miasta Poznań ze Związku 

Międzygminnego GOAP pod obrady Rady Miasta 

Poznania winno być poprzedzone dokonaniem sto-

sownych uzgodnień ze wszystkimi partnerami pod-

czas posiedzenia Zgromadzenia Związku, będącego 

organem stanowiącym i kontrolnym Związku Mię-

dzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji 

Poznańskiej”.

Z informacji pozyskanych z zarejestrowanych trans-

misji posiedzeń Zgromadzenia wynika, że przedsta-

wiciele Miasta Poznania, zarówno członkowie Zarzą-

du, jak i członkowie Zgromadzenia, nie poinformo-

wali swoich partnerów, a nawet nie sygnalizowali 

planów opuszczenia GOAP-u. Co więcej, zarówno 

uchwała budżetowa ZM GOAP na 2021 rok, jak i Wie-

loletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2042 zo-

stały podjęte jednogłośnie przez wszystkich człon-

ków Zgromadzenia. 

Nasze obawy związane z decyzją o opuszczeniu               

ZM GOAP przez Miasto Poznań budzi perspektywa 

braku możliwości dostarczania przez pozostałe gmi-

ny, będące obecnie członkami Związku, odpadów 

do Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów 

Komunalnych (ITPOK), której współwłaścicielem                  

w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego jest 

Miasto Poznań. Należy wyraźnie podkreślić, że 

utworzenie w 2010 roku ZM GOAP umożliwiło Po-

znaniowi (poprzez zapewnienie wymaganego stru-

mienia odpadów do spalarni) pozyskanie środków 

fi nansowych z funduszy unijnych na budowę insta-

lacji.”

Swoją prośbę o przyłączenie się do Apelu Rada skie-

rowała również do pozostałych uczestników Związ-

ku Międzygminnego „Gospodarki Odpadami Aglo-

meracji Poznańskiej”, tj. organów stanowiących: 

Miasta i Gminy Buk, Gminy Czerwonak, Gminy Klesz-

czewo, Miasta i Gminy Murowana Goślina, Miasta                   

i Gminy Oborniki, Miasta i Gminy Pobiedziska oraz 

Miasta i Gminy Swarzędz.

Rada Miasta Poznania podjęła we wtorek 9 marca 

2021 roku uchwałę o wystąpieniu ze Związku Mię-

dzygminnego GOAP z dniem 1 stycznia 2022 roku. 

Sprawa była szeroko omawiana na XXXI sesji Rady 

Miejskiej Gminy Kostrzyn, w której uczestniczył Dy-

rektor Biura ZM GOAP Andrzej Springer. W kolejnych 

tygodniach zostaną podjęte decyzję przez kolejne 

gminy dotychczas uczestniczące w Związku, w tym 

przez Gminę Kostrzyn.
Agata Bilska

Graf.  Ł. Szał
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Z teki regionalisty

Kazimierz Matysek
o historii

OPOLE KOSTRZYŃSKIE OKREŚLANE JAKO 
COSTRINENSI PROVINCIA

I KASZTELANIA KOSTRZYŃSKA

Kostrzyn leżący na niewielkim wzniesieniu, opadającym od półno-

cy i wschodu w zabagnione jezioro Pło i usytuowany przy ważnych 

drogach na przedpolu Poznania, Ostrowa Lednickiego czy Giecza, 

musiał mieć od dawna duże znaczenie strategiczne, stanowiąc za-

porę w przejściu w kierunku wspomnianych miejscowości. Te wy-

raźne przesłanki wskazują na istnienie tutaj wczesnośredniowiecz-

nego grodu mimo braku jego śladów. Potwierdzeniem powyższych 

dociekań jest dokument biskupa poznańskiego Benedykta, dato-

wany na rok 1191, a odnoszący się do Kostrzyna. Jest w nim mowa 

o uposażeniu joannitów poznańskich, położonych in Costrinensi 

provincia – to znaczy w opolu kostrzyńskim. Z tego dokumentu do-

wiadujemy się, że książę Polski Mieszko III Stary ufundował szpital 

– hospicjum dla starców i pielgrzymów udających się do grobu           

św. Wojciecha przy najstarszym w Poznaniu kościele św. Michała. 

Wspomniana fundacja – jak podaje Długosz – miała miejsce 6 maja 

1170 roku. Szpital ten książę uposażył w dochody z wsi leżących 

wokół Poznania, a jeden z poprzednich biskupów poznańskich, Ra-

dwan, w dziesięciny z opola kostrzyńskiego. W 1187 roku szpital 

wraz z uposażeniem przeszedł w ręce braci szpitala św. Jana Jerozo-

limskiego, zwanych joannitami, a później kawalerami maltańskimi. 

W związku z tym czas nadania dziesięcin, a więc istnienia opola, 

odnieść można do połowy XII wieku. Nadania na rzecz tych rycerzy-

-zakonników potwierdzili w 1193 roku papież Celestyn III oraz                

w 1218 roku biskup poznański Paweł, który wymienił w swym do-

kumencie miejscowości leżące w pobliżu Kostrzyna, z których po-

bierano dziesięciny do kościoła św. Michała, a mianowicie: Jagod-

no, Sanniki, Rujsce, Górkę, Glinkę, Koszuty, Kleszczewo oraz Czerlej-

no. Oprócz wymienionych wsi położonych blisko rzek Cybiny oraz 

Męciny w skład opola kostrzyńskiego wchodziły prawdopodobnie 

jeszcze Siedlec (1256 rok) i Jezierce (1257 rok), a być może Wierzyce, 

poświadczone stosunkowo wcześnie w źródłach pisanych. Orygi-

nał dokumentu zaginął w 1915 roku. Klisza fotografi i w/w doku-

mentu znajduje się w Muzeum Historii Miasta Poznania.

Kostrzyn wspomniany został po raz pierw-

szy w dokumencie noszącym datę 1191 

roku, a pochodzącym w rzeczywistości           

z lat 1187-1193 jako gród opolny. W XIV był 

siedzibą kasztelanii, a w 1251 roku otrzy-

mał prawa miejskie z rąk księcia Przemysła 

I. Nazwa tej osady wywodzi się od dawne-

go imienia czy przezwiska utworzonego 

od nazwy osobowej Kostra lub Kostro, ja-

kie nosił jeden z pierwszych osadników na 

tym terenie. Tradycja utrzymuje, że rycerz 

Kostro miał tu swoje włości i otrzymał od 

księcia przywilej założenia osady lub              

grodu pod nazwą Kostrzyn (Kostrzyn = 

gród Kostry). Na dzierżawczy charakter na-

zwy wskazuje przyrostek -yn, dodawany 

do nazw osobowych kończących się na -o. 

Rdzeń wyrazu kostr albo kostra znaczy              

w językach słowiańskich ostry, paździeżo-

waty, a także kostropaty. W ciągu wieków 

istniało wiele zapisów źródłowych tej na-

zwy: in Costrinensi provincia (ok. 1191),           

Costrzin (1251), Costrin (1257), Costrin 

(1331), Kostrzino (1398), Costrzin (1422), 

Kostrzyn (1477), Costrzyn (1510), Costrzin 

(1565), Kostrzin (1580), Kostrzyn (1618-

1620), Kostrzin (1793), Kostrzyn (1848),           

Kostschin (X 1887), Kostrzyn (1918).

Źródła pisane potwierdzają istnienie Ko-

strzyna w XII wieku, a być może w XI wieku, 

kiedy to królowie polscy ufundowali tu ko-

ściół parafi alny. 

Kasztelania kostrzyńska i jej sąsiedzi
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Ilustracje: K.Matysek

Z analizy wspomnianego źródła wynika, że już w 1170 roku Kostrzyn był czołem 

opola, które stanowiło wówczas podstawową jednostkę administracyjną opartą 

– jak dawniej u Słowian – na sąsiedztwie mieszkańców i wspólnym użytkowaniu 

ziemi. Ludność zamieszkała w granicach opola była obciążona szeregiem powin-

ności, takich jak oddawanie księciu pewnych danin w bydle i miodzie, częściowo 

także w zbożu, udziału w ustanowieniach granic własnościowych i administra-

cyjnych, wreszcie miru w obrębie opola i solidarnej odpowiedzialności za naru-

szanie spokoju przez zabójstwo czy kradzież. Tu łupieżcę lub złodzieja goni się 

„od opola do opola”, „od wsi do wsi”. Dawne opole obejmowało wszystkie wsie 

położone na jego obszarze: książęce, kościelne czy rycerskie. Opole kostrzyńskie 

istniało jeszcze w XIII wieku, granicząc od północy z opolem w Ostrowie Lednic-

kim, a od wschodu i południa z opolem gieckim. Z 1277 roku pochodzi wiado-

mość, że książę Bolesław Pobożny na prośbę swej żony, księżnej Jolanty, przeka-

zał jej Krerowo z opola gieckiego i wcielił do opola kostrzyńskiego, a wieś (Starą) 

Górkę z tegoż opola przydzielił do dóbr książęcych. Miało to miejsce 30 kwietnia 

1277 roku podczas pobytu dworu książęcego w Kleszczewie, co potwierdzone 

zostało pieczęciami księcia i księżnej (z dopiskiem Ducissa Polonia tj. Książna Pol-

ska), umieszczonymi przy dokumencie pergaminowym znajdującym się do dziś 

w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Tegoż dnia ofi arowano 

obie wsie Katedrze poznańskiej. Granice opoli pokrywały się w dużej mierze                   

z granicami kasztelani, gdyż grody mające charakter obronny, wojskowy, drew-

niano-ziemnych warowni były zarazem centrum administracji lokalnej.

Kasztelania kostrzyńska, czyli obszar objęty władzą zarządzającego grodem 

kasztelana, pojawiła się po raz pierwszy w 1302 roku. Jej okręg wyodrębniony 

został z kasztelanii poznańskiej. Terytorialnie nie mogła być duża, gdyż w bliskim 

sąsiedztwie znajdowały się kasztelanie giecka, poznańska, ostrowska. Zasięg 

kasztelanii kostrzyńskiej mógł jedynie pokrywać się z zasięgiem opola kostrzyń-

skiego. Na wojskowy charakter grodu kasztelańskiego w Kostrzynie wskazywa-

łoby zarówno jego położenie na pograniczu ziemi poznańskiej i kaliskiej nad 

przeprawą jezierną z Poznania na wschód, jak i działania kasztelanów, zwłaszcza 

trzeciego z nich. Źródłem wiedzy o pierwszym kasztelanie kostrzyńskim Pietrku 

z Kostrzyna są księgi sądu kościelnego w Gnieźnie. Występuje on wśród świad-

ków na przywileju nadanym 11 listopada 1302 roku sołtysowi Paderzewa, gdzie 

fi guruje jako – comite Petrkone castellane do Costrzin. Dopiero pół wieku później 

zjawia się w dyplomatach wielkopolskich nazwisko kolejnego kostrzyńskiego 

kasztelana Czestka z rodu Porajów, o którym wspominają dyplomaty z 1352 oraz 

1353 roku. Doniosłą rolę w życiu patriotycznym Wiel-

kopolski odgrywał ostatni występujący w źródłach 

kasztelan kostrzyński Gamlet albo Hamlet Grzymała 

(Grzymko) z Oleśnicy (1378-1407). Działalność jego 

była ściśle związana z wypadkami po śmierci króla Lu-

dwika Węgierskiego, gdy w Wielkopolsce wybuchła 

wojna domowa pomiędzy rodami Grzymalitów i Na-

łęczów. Ród Nałęczów dążył do usunięcia z urzędu 

starosty wielkopolskiego Domarata z Pierzchna, gło-

wy obozu Grzymalitów. Działania wojenne ogranicza-

ły się do łupienia ziemi przeciwników. Z kroniki Janka 

z Czarnkowa przebija duża aktywność Gamleta, który 

dzięki poparciu Domarata został kasztelanem ko-

strzyńskim, a wcześniej podkonim poznańskim. Nasz 

Grzymała brał udział w zajęciu grodu Uniejowa, w bi-

twie pod Wronkami, a w 1383 roku w zajęciu arcybi-

skupskiego Żnina. Kres wojnie domowej położyły 

wojska Zygmunta Luksemburczyka. Ostatni ślad po 

Gamlecie Grzymale pochodzi z 1407 roku, z akt mia-

sta Kalisza. Rola, jaką odegrał kasztelan kostrzyński            

w wojnie domowej pod koniec XIV wieku w Wielko-

polsce, świadczy o wysokiej randze kasztelanii kostrzyńskiej, której pozycja nie 

była bez znaczenia dla losów miasta. Potwierdzenie tego faktu znajdujemy pod 

koniec XIV wieku w Księgach Grodzkich Poznańskich. Dowiadujemy się z nich, że 

w 1399 roku podpalili Kostrzyn ludzie Chwała Gołanieckiego z Gołańczy. W cza-

sie wojny domowej w Wielkopolsce jako gorliwi zwolennicy stronnictwa Nałę-

czów czynnie w niej uczestniczyli.

Gród może był usytuowany na wzniesieniu przy drodze do Pobiedzisk, o którym 

pisano, że „na północy sterczy pagórek Szubianki”, później stał tam wiatrak,                     

a przed wojną latarnia lotnicza. W tej części Kostrzyna, przy drodze do Gwiazdo-

wa, znajdowało się „święcone błotko” w miejscu, gdzie ponoć zapadł się kościół.

Rycerz Kostro

Dokument z 1218 roku, wymieniający wsie 

opola kostrzyńskiego
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Kostrzyn
na kartach historii

...Kostrzyn to jedno z najstarszych miast w Wielkopolsce? Niestety 

zarówno legenda o jego założeniu, jak i podania ludowe z nim 

związane nie są wciąż znane każdemu, także wśród mieszkańców 

naszego starego miasta.  Dalsze losy mieszkańców Kostrzyna – 

mniej i bardziej znanych – na przestrzeni wieków są także niekie-

dy owiane tajemnicą i przysypane kurzem niepamięci. Dlatego                        

z okazji 770. rocznicy nadania Kostrzynowi praw miejskich chce-

my przybliżyć najciekawsze momenty z historii – nie tylko tej mo-

numentalnej, pisanej na polach bitew i w salach obrad, ale także 

tej nieco mniej spektakularnej, jednak tak samo ciekawej. Cykl 

artykułów „770 lat Kostrzyna. Czy wiesz, że…” rozpoczynamy tym, 

czego nie sposób pominąć, wracając do korzeni – czyli legend                       

i ludowych podań. 

Każdy nasz Czytelnik zna historię rycerza Kostro, który pokochał 

nie tylko piękną Jagnę, ale też ziemię, na której ją spotkał. Poetyc-

ką wersję legendy o założeniu osady autorstwa Włodzimierza Sci-

słowskiego można przeczytać w archiwalnym już, lutowym nu-

merze „Kostrzyńskiego ABC”. Jednak podanie o powstaniu grodu 

to nie jedyna opowieść związana z Kostrzynem. Jeszcze mniej 

znaną, a równie ciekawą, wydaje się Legenda o zatopionym koście-

le, zgodnie z którą w miejscu, gdzie kiedyś piękna dziewczyna 

przyglądała się swojemu odbiciu w tafl i jeziora, a do której wło-

sów przyczepiły się dwa dzwony, zapadła się świątynia. Na przy-

wołaną legendę składają się zarówno ludowe podania o wodnej 

nimfi e, jak i elementy mitologii – znana zapewne każdemu postać 

Narcyza.

Inna historia opowiada o dwóch parobkach z Czerlejna, którzy                 

w święto Marii Magdaleny, zamiast na uroczystą mszę, wybrali się 

na pastwisko, aby tam doskonalić sztukę jeździecką. Jeden z nich 

pochwalił się, że potrafi  ujarzmić każdego konia. W chwili, kiedy 

wymówił te słowa, zjawił się czarny jak węgiel rumak. Pewny sie-

bie młodzieniec wskoczył na zwierzę, które natychmiast pognało 

w stronę bagien, unosząc parobka ze sobą. Kilka dni później mło-

dzieńca znaleziono martwego. Legenda głosi, że tajemniczy koń 

był diabłem, który chciał zdobyć duszę bezbożnego parobka.

Te i inne podania o Kostrzynie oraz terenach z nim związanych 

zostały zebrane i opublikowane w książce Kazimierza Matyska              

zatytułowanej Kostrzyn i okolice w legendzie i historii.

W kolejnych numerach jeszcze więcej ciekawostek z dawnego, 

mniej lub bardziej, Kostrzyna. Szykujemy również dla Państwa 

małą niespodziankę, której szczegóły zamieścimy wkrótce na pro-

fi lu Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Kostrzynie.
Ewelina Bulewicz

Oprac. na podstawie:

K. Matysek, Kostrzyn i okolice w legendzie i historii, Kostrzyn 2016.

Włodzimierz Scisłowski

Rycerz Kostro

W zamierzchłych czasach, proszę mi wierzyć,

żył rycerz Kostro, wzór dla rycerzy.

Nasz rycerz Kostro zajęć miał dużo –

ruszał na wojnę, mieczem swym służąc.

Walczył z wrogami śmiało i ostro,

sił nie żałował swych dzielny Kostro.

Gdy wracał z wojny to czyścił zbroję,

ostrzył też kopie i miecze swoje.

Doglądał konia – bo koń – biedaczek

chudł podczas wojny i marniał raczej.

Brał rycerz Kostro udział w turniejach

i w polowaniach, gdzie gęsta knieja.

Często zwyciężał, celnie uderzał,

w kniei zaś zawsze powalał zwierza.

Chodził na igry, gdzie gęśli słuchał,

ucztował chętnie, śmiał się od ucha.

Nasz rycerz Kostro zajęć miał sporo,

raz ćwicząc mieczem, raz wroga piorąc.

Dużo więc zdziałał, wielu lat dożył

więc zdążył jeszcze Kostrzyn założyć!

770 LAT KOSTRZYNA. CZY WIESZ, ŻE…

Fot. K. Matysek, Kostrzyn i okolice w legendzie i historii, s. 74.
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Ekoporadnik
Co warto wiedzieć o ubraniach?

Wiosenne porządki w szafi e zbliżają się wielkimi krokami. Z tej okazji w marco-

wym wydaniu „Kostrzyńskiego ABC” chciałabym poruszyć temat ubrań. Mo-

głoby się wydawać, że ciuchy nie mają nic wspólnego z globalnym ocieple-

niem – nic bardziej mylnego. Współczesny przemysł odzieżowy oddziałuje ne-

gatywnie na środowisko naturalne, dlatego w tym miesiącu kilka słów o tym, 

jak mądrze kupować, nosić i wykorzystywać ubrania. Zapraszam do lektury.

Czytaj metki

Świadomy konsument robiąc zakupy spożywcze, zwraca uwagę na skład pro-

duktu. Dlaczego jednak warto czytać skład ubrań, które kupujemy? Metki do-

łączone do odzieży również zawierają wiele ważnych informacji, takich jak kraj 

produkcji, rodzaj materiałów, z których zostało wykonane ubranie, certyfi katy 

oraz wskazówki dotyczące prania. Na ciepłą wiosnę i lato na pewno lepiej 

sprawdzi się bluzka mająca w swoim składzie 100% bawełny niż ta z domieszką 

materiałów syntetycznych (akryl, poliester, nylon czy poliamid). 

Nie daj się reklamom 

Kampanie znanych marek modowych, reklamy nowych kolekcji emitowane                

w telewizji czy magazyny modowe prezentujące topowe kolory sezonu potra-

fi ą przyprawić o zawrót głowy. Okazuje się, że w rzeczywistości ubranie pre-

zentuje się zupełnie inaczej niż na zdjęciach, w popularnym kolorze jest nie do 

twarzy, a fason okrzyknięty hitem przestaje być modny po kilku miesiącach. 

Czy jesteśmy temu winni? I tak i nie. Z jednej strony nie mamy wpływu na to, 

gdzie i w jaki sposób największe marki szyją swoje ubrania. Z drugiej jednak 

strony niepotrzebnie ulegamy chwilowym modom. Zamiast ślepo podążać za 

trendami warto nosić tylko takie ubrania, w których czujemy się dobrze i które 

mogą służyć nam przez wiele lat. Inwestycja w bazę, czyli w takie ubrania, któ-

re są uniwersalne i pasują do wszystkiego, to dobry początek, aby wprowadzić 

w życie zasadę: jakość, nie ilość. 

Nie nosisz? Sprzedaj lub oddaj

Podczas wiosennych porządków w szafi e bardzo często okazuje się, że ubranie, 

które kiedyś kupiliśmy, nie jest już naszym ulubionym. Co w takiej sytuacji? Na 

pewno nie warto chować takiej odzieży w głąb szafy „na zaś”, bo prawdopo-

dobnie i tak jej nie założymy. Ciuchy, których z różnych powodów nie będzie-

my już nosić, można albo oddać potrzebującym, np. wystawiając ubrania pod-

czas zbiórek odzieży organizowanych na terenie naszej gminy, albo sprzedać. 

Istnieją aplikacje, w których można łatwo wystawić ubrania na sprzedaż bądź 

wymianę. Wydaje się, że ten sposób na pozbycie się niechcianej odzieży jest 

coraz popularniejszy. Kto wie, może dzięki temu znane marki zaczną z biegiem 

czasu ograniczać ilość produkowanych ubrań. 

Kupuj odzież używaną

Nie każdy ma talent do wyszukiwania perełek w sklepach z odzieżą używaną. 

Warto natomiast podkreślić fakt, iż w wielu second handach można znaleźć 

ubrania świetnej jakości, nierzadko z metkami lub po prostu takie, na które                  

w normalnym sklepie musielibyśmy wydać dużą kwotę pieniędzy. Współcze-

śnie funkcjonują nawet butiki online, w których można kupić ubrania z drugiej 

ręki. Ten sposób powinien szczególnie przypaść do gustu wszystkim tym, któ-

rzy nie wyobrażają sobie poświęcać czasu na przebieranie odzieży w sklepach 

stacjonarnych. Każdy zakup (nie tylko odzieży używanej) powinien być zapla-

nowany, więc jeśli nie jesteśmy pewni, czy dana rzecz jest nam niezbędna,                 

lepiej zrezygnować z jej kupna.

Dbaj o ubrania

Zasada niby oczywista, ale często ignorujemy zalecenia producentów. Pamię-

taj, aby takie tkaniny jak wełna czy bawełna organiczna prać w niskich tempe-

raturach. Latem zamiast suszarki bębnowej lepiej użyj tradycyjnej suszarki                  

na świeżym powietrzu. Jeśli będziemy dbać o odzież, którą lubimy, która                     

jest uniwersalna i dobrej jakości, kupowanie ubrań nabierze zupełnie nowego 

znaczenia.
Ewelina Bulewicz
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„Siekieracy”
czytają Kolberga

Najkrótszy miesiąc w roku Zespół Pieśni i Tańca Siekieracy święto-

wał wyjątkowo. 9 lutego przyłączyliśmy się do obchodów „Ogól-

nopolskiego Dnia Etnografi i, Etnologii i Antropologii Kulturowej”, 

nagrywając fi lmy w ramach akcji „Wielkiego Czytania Kolberga”, 

organizowanej przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, by                   

22 lutego zdmuchnąć 207. świeczek na torcie Oskara Kolberga. 

Wykorzystując ostatni dzień karnawału, udaliśmy się na sesję               

fotografi czną, aby w kadrach złapać ostatnie podrygi zimy.

„Ogólnopolski Dzień Etnografi i, Etnologii i Antropologii Kulturo-

wej” obchodzimy już po raz drugi. W tym roku trochę w innym 

wymiarze, ponieważ wszystkie działania Polskiego Towarzystwo 

Ludoznawczego zostały przeniesione do Internetu. Przez kilkana-

ście dni na kanale YouTube Polskiego Towarzystwa Ludoznawcze-

go pojawiały się nagrania osób z różnych regionów etnografi cz-

nych Polski, które to wspólnie uczciły pamięć zarówno o Oskarze 

Kolbergu, jak i o Ogólnopolskim Dniu Etnografi i, Etnologii i Antro-

pologii Kulturowej.

Oskar Kolberg jest dla entuzjastów folkloru postacią niezwykle 

ważną. Jego dzieła to ogromna spuścizna na temat zwyczajów                  

i obrzędów regionalnych Polski.

– Postać Oskara Kolberga jest rozpoznawalna nie tylko w środowi-

sku naukowym, lecz również w środowisku związanym z upowszech-

nianiem kultury, edukacją regionalną i kulturową, czy też w ruchu 

taneczno-muzyczno-śpiewaczym, gdzie jego twórczość jest cały 

czas niewyczerpalnym zasobem. Jak nie wiadomo co zagrać czy za-

śpiewać, to sięga się po Kolberga i tam zawsze się coś znajdzie –  mó-

wiła w rozmowie z Katarzyną Nowicką profesor UAM Anna Wero-

nika Brzezińska1.

W tym roku Polskie Towarzystwo Ludoznawcze zaprosiło do wzię-

cia udziału w akcji „Wielkiego Czytania Kolberga”. W inicjatywie tej 

wzięły udział osoby z różnych środowisk Polski: instytucje kultury, 

koła gospodyń wiejskich, zespoły folklorystyczne, kluby senio-

rów, a nawet wojsko. O Oskarze Kolbergu nie zapomnieli również 

członkowie Zespołu Pieśni i Tańca Siekieracy, którzy wzięli udział 

we wspólnym folklorystycznym świętowaniu i czytali dzieła Kol-

berga, wybierając fragmenty dotyczące Siekierek Wielkopolskich 

i Kostrzyna, jak również regionu Lubelszczyzny.

Beata i Paweł Knopkiewicz przeczytali historię z okolic Siekierek 

Wielkopolskich, czyli Kłos żyta, pochodzącej z szóstego tomu 

Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Z podziałem na rolę, Beata                      

z Pawłem przytoczyli historię o nierobotnym duecie: baby i dzia-

da, którzy szukając roboty po wsi, znaleźli jedynie jedno ziarnko 

żyta. Milena Kubacka-Stasiak zaprezentowała zabawę-wyliczankę 

z okolic Siekierek Wielkich, zapisaną w pierwszym tomie Wielkie-

go Księstwa Poznańskiego Oskara Kolberga. Gra ta najczęściej sta-

nowiła rozrywkę ludu w czasie wielkiego postu i bawiono się                   

w nią po Nieszporach. Sławomir Kłosowski w swych poszukiwa-

niach udał się nieco dalej, ponieważ zaprezentował historię Gdzie 

diabeł nie może, tam babę pośle z regionu Lubelszczyzny, którą                    

to Kolberg zapisał w pierwszym tomie Lubelskiego. Aż cóż to za 

baba, czarownica była! Wszystkie prezentacje Siekieraków okra-

szone zostały humorem, piękną polszczyzną, strojami ludowymi                

i uśmiechem czytających.

Wszystkie nagrania członków Zespołu Pieśni i Tańca Siekieracy 

dostępne są na kanale YouTube Polskiego Towarzystwa Ludo-

znawczego pod następującymi numerami: 202 (Beata i Paweł 

Fot. K. Nowicka

Fot. K. Nowicka

Fot. K. Nowicka
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Knopkiewicz), 203 (Milena Kubacka-Stasiak) oraz 204 (Sła-

womir Kłosowski). 

W lutym członkowie Zespołu Pieśni i Tańca Siekieracy 

uczestniczyli również w zimowej sesji zdjęciowej, łapiąc                

w kadrach odrobinę radości z kończącego się w tym za-

pustnym dniu karnawału. W kadrach oprócz pięknych, ko-

lorowych strojów, zapisały się śnieżnobiałe kostrzyńskie 

krajobrazy. Nie zabrakło radości ze wspólnego spotkania 

oraz pysznego poczęstunku gospodarzy – Mileny Kubac-

kiej-Stasiak i Grzegorza Stasiaka, jak również wspaniałych 

pączków z różą przyniesionych przez Beatę Knopkiewicz.

Oprócz czynnego powrotu na próby: tańczenia, śpiewania 

i muzykowania, mamy nadzieję, że tak folklorystycznie bę-

dziemy świętować w każdym miesiącu tego roku. Tymcza-

sem nasze poczynania możecie śledzić na bieżąco na                

fanpage’u zespołu, wpisując w wyszukiwarkę Facebooka: 

Zespół Pieśni i Tańca Siekieracy.
Katarzyna Nowicka

1  Fragment rozmowy dla portalu kulturapoznan.pl: https://kultu-

ra.poznan.pl/mim/kultura/news/varia,c,6/nic-nie-zastapi-wspol-

nego-przezywania,159069.html.

8 marca z okazji Dnia Kobiet na profi lu Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Kultury w Kostrzynie oraz w Telewizji STK wyemi-

towano „Potyczki damsko-męskie”. W teleturnieju zmie-

rzyły się Wenusjanki (Beata Jankowiak, Bogumiła Maleta, 

Elżbieta Mielcarek, Danuta Walkowiak) z Marsjanami (Szy-

mon Matysek, Łukasz Szał, Waldemar Biskupski, Grzegorz 

Banaszak). Program poprowadził Robert Krukowski, które-

mu towarzyszyła Monika Pleśnierowicz.

Na „Potyczki damsko-męskie” złożyły się trzy rundny, pod-

czas których uczestnicy musieli stawić czoła konkuren-

cjom o charakterze zarówno teoretycznym, jak i praktycz-

nym. W programie znalazły się takie zadania jak: ubijanie 

białek, wiązanie krawatów, kalambury czy popularne 

zgadnij kto to. Nie obyło się więc bez śmiechu, bo radosna 

atmosfera towarzyszyła każdemu z zawodników. Całość 

wydarzenia wzbogacił muzycznymi aranżacjami Tomasza 

Grdeń, fi nalista programu „Mam talent!”, który na ko-

strzyńskiej scenie przy dźwiękach kontrabasu zaśpiewał 

m.in. Umówiłem się z nią na dziewiątą, Ty masz dla mnie 

coś, Something Stupid i wiele innych. 

Teleturniej zakończył się zwycięstwem Wenusjanek oraz, 

czego nie mogło zabraknąć w Dzień Kobiet, wręczeniem 

kwiatów i złożeniem życzeń.

Transmisję „Potyczek damsko-męskich” tradycyjnie w dal-

szym ciągu można obejrzeć na YouTube Ośrodka Kultury.

Ewelina Bulewicz

Dzień Kobiet
w Kostrzynie

Fot. K. Nowicka

Fot. JJ Artist Home

Fot. JJ Artist Home
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Wieści 
z biblioteki

Fot. Biblioteka Publiczna

Marzec to miesiąc, w którym tradycyjnie obchodzą swoje święto 

kobiety i pisarze. Nie jest więc być może przypadkiem, że w języ-

ku polskim zarówno słowo biblioteka, jak i książka oraz powieść 

są rodzaju żeńskiego. Z okazji Dnia Kobiet w Bibliotece Publicznej 

w Kostrzynie przygotowaliśmy dla naszych Czytelników niespo-

dziankę w postaci zakładek do książek dedykowanych właśnie 

Paniom. Zakładki zawierały aforyzmy o kobietach oraz bardziej 

lub mniej poważne cytaty znanych i nieznanych autorów, m.in. 

cytat Carlosa Ruiza Zafona: „Wiedzieć wiele o kobietach to nikt nie 

wie, ani Freud, ani one same, ale to jest jak elektryczność, nie trze-

ba wiedzieć jak działa, żeby cię kopnęło” czy Stuarta Turnera:  „Je-

śli sądzisz, że kobiety to słabsza płeć, spróbuj przeciągnąć kołdrę 

na swoją stronę”. Pamiętajmy jednak przede wszystkim o tym,               

że „Kobiety są tak trudne do przejrzenia, ponieważ każda z nich 

stanowi wyjątek od reguły”. 8 marca zaproponowaliśmy również 

wszystkim zainteresowanym w kostrzyńskiej wypożyczalni dla 

dorosłych duży wybór pozycji poświęconych kobietom niezwy-

kłym. Począwszy od tych, które na trwałe zapisały się w historii 

świata, jak chociażby nasza rodaczka, dwukrotna noblistka Maria 

Skłodowska-Curie czy brytyjska królowa Elżbieta II, po postaci 

mniej znane i niesłusznie niedoceniane, których biografi e czyta 

się z niedowierzaniem i ogromnym podziwem dla ich osiągnięć                

i hartu ducha. Halina Szwarc, Irena Sendlerowa, Elżbieta Zawacka, 

Janina Lewandowska, Wanda Dubieńska i Halina Konopacka to 

tylko kilka przykładów biografi i kobiet, których życie mogłoby 

stanowić gotowy materiał na najlepszy fi lmowy scenariusz. Warto 

poczytać także o współczesnych bohaterkach dnia codziennego, 

matkach wychowujących niepełnosprawne i ciężko chore dzieci, 

nieustraszonych podróżniczkach, kobietach, które z odwagą re-

alizują swoje pasje i marzenia.
Alicja Wilczyńska
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Dobra książka 
biblioteka poleca i zaprasza

Mirosław Wlekły, Tu byłem: Tony Halik, Wydawnictwo Agora.
Gdyby żył, w styczniu obchodziłby swoje setne urodziny. Legendarnego podróżnika pamiętamy z telewizji, 

gdy w programie „Pieprz i wanilia” w charyzmatycznym duecie z Elżbietą Dzikowską zabierał nas w egzotyczny 

świat, który nawet dziś, trzy dekady po upadku żelaznej kurtyny, dla większości z nas pozostaje całkowicie 

niedostępny. Fascynująca i przewrotna biografi a Tony’ego Halika autorstwa Mirosława Wlekłego jest dowo-

dem na to, że życie bywa bardziej nieprawdopodobne od fi kcji literackiej.

Lucy Foley, Idealny ślub, Wydawnictwo Filia.
Na małej wyspie w Irlandii ma się odbyć bajkowy ślub uwieczniony na perfekcyjnych zdjęciach. Jednak                          

w trakcie zabawy wszystko zaczyna się walić jak przysłowiowy domek z kart. Sieć telefoniczna przestaje dzia-

łać, o wyspę rozbijają się wzburzone fale, odcinając ją od świata, a potem odnalezione zostaje martwe ciało. 

Dawne tajemnice i dobrze ukryta zazdrość wychodzą na światło dzienne. Ktoś jednak nie życzył szczęścia 

Młodej Parze…

Pamela Butchart, Szkoła Trzęsiportków: Magiczny Chomik, Wydawnictwo Zielona Sowa.
WSZYSTKO może się zdarzyć w Szkole Trzęsiportków i ZAWSZE wiele się tam dzieje. Czy chomik Makaron po-

trafi  czarować? TAK! Czy Maks jest tak naprawdę robotem? TAK! Czy połknięcie muchy zmieni Ewkę nie do 

poznania? TAK! Co to wszystko oznacza dla klasy 2b? MNÓSTWO ZABAWY! Trzy szkolne opowiastki, przeza-

bawnie opowiedziane przez Pamelę Butchart, z genialnymi ilustracjami Becki Moor. Będziecie się śmiać tak 

mocno, że pospadają wam portki! (wiek 6+).

Sołectwo Jagodno to jedno z najmniejszych so-

łectw w Gminie Kostrzyn. Bieżąca liczba mieszkań-

ców to 93 osoby. Miejscowość położona jest na po-

graniczu Doliny Cybiny i obszaru Natura 2000. Oko-

ło połowa mieszkańców to osoby zamieszkujące 

tutaj jako 4 pokolenie danej rodziny. Wieś jest                      

w połowie zamieszkiwana przez osoby zajmujące 

się rolnictwem, ale także pszczelarstwem, ogrodnic-

twem, szkółkarstwem. W ostatnim czasie została 

zagospodarowana przestrzeń terenu gminnego, na 

której znajduje się oczyszczone kilka lat temu oczko 

wodne. Pod koniec roku 2020 powstał na nim taras 

widokowy na przepiękny obszar Doliny Cybiny. 

Mam nadzieję, że w okresie letnim będzie służył 

mieszkańcom jako miejsce spotkań i dodatkowy 

walor naszej miejscowości. Jest to największa inwe-

stycja w ostatnich latach na terenie Jagodna, nie 

byłaby osiągalna bez pomocy władz Miasta i Gminy 

Kostrzyn, za co mieszkańcy są bardzo wdzięczni. 

Mamy nadzieję, że nasza miejscowość będzie coraz 

bardziej atrakcyjna.
Malwina Gałecka

Sołtys Jagodna

Wieści 
z Jagodna

Fot. M. Gałecka
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Wieści 
z Przedszkola nr 1

Fot. Przedszkole nr 1

Luty w naszym przedszkolu rozpoczął się balami karnawałowymi. Rodzice 

nie zawiedli, dzieci prezentowały przepiękne stroje księżniczek z Krainy 

Lodu, wróżek, policjantów, kotów, motylków itp. Pomimo ograniczeń spo-

wodowanych pandemią, dzieci świetnie bawiły się przy muzyce i konkur-

sach organizowanych przez panie nauczycielki. Każda sala była karnawało-

wo przystrojona, a dzieci odpoczywały i posilały się przy stołach suto zasta-

wionych łakociami przygotowanymi przez rodziców. Dziękujemy rodzicom 

za stroje, słodycze i współprace w trudnym okresie ograniczenia kontak-

tów spowodowanym pandemią.

Po balach przedszkolacy zabrali się do pracy, by upiec pizzę, ponieważ                  

w lutym obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Pizzy. Liski, Serduszka, Bie-

dronki obejrzały fi lm o historii powstania pizzy, a potem z zapałem zabrały 

się do pracy. Samodzielnie wykonany włoski przysmak wybornie smako-

wał przedszkolakom i niejeden z nich wykonał potem pizzę w domu.

Luty to oczywiście Walentynki. Na korytarzu pojawiło się pudełko na kartki 

walentynkowe. Dzieci poznały historię walentynkową i wykonały kartki                         

i prace plastyczne. Serduszka kolorowały zakodowany obrazek z serdusz-

kami. Liski tworzyły serduszkową masę plastyczną.

W lutym obchodzony jest również Dzień Kota. Serduszka zamieniły się                   

w koty, śpiewały piosenki, miauczały i piły mleczko jak prawdziwe zwierzę-

ta. Serduszka, Liski i Biedronki wykonały maski kota, a pozostałe grupy pra-

ce plastyczne z kotem w roli głównej. W Dniu Kota czekała na dzieci niespo-

dzianka – przedstawienie o Ptaku Dobi, z morałem, że nawet mały może 

pomóc dużemu.

Koniec lutego to Dzień Dinozaura. Przedszkolacy mogli podzielić się wie-

dzą z ulubionego tematu „wielkich jaszczurów”. Wesołe Zajączki obejrzały 

multimedialną prezentację i wykonały dwa dinozaury z papieru. W każdej 

sali pojawiły się prace o dinozaurach wykonane różnymi technikami pla-

stycznymi. 

Smerfy od lutego biorą udział w VII edycji ogólnopolskiego programu 

Uczymy Dzieci Programować. W ramach programu, w tym miesiącu zreali-

zowali tematy związane z Tłustym Czwartkiem, Dniem Kota i Dinozaura. 

Zrealizowali również kolejny temat projektu 

Miś Bajkuś w krainie Bajkoterapii, podczas 

którego mówili o przyjaźni i emocjach. Rybki 

zajęły się eksperymentowaniem – dowiedzia-

ły się jak powstaje wulkan. Wykonały również 

halitową kompozycję. Biedronki miały zajęcia 

o bakteriach, podczas których dzięki brokato-

wi dowiedziały się jak łatwo się przenoszą. 

Nasi milusińscy mięli dużo pracy i atrakcji                 

w lutym, ale największym zaskoczeniem i ra-

dością był nowy wygląd korytarza i klatki 

schodowej w przedszkolu. Dzieci z okrzykiem 

„wow” wchodziły do budynku, ponieważ na-

sze przedszkole zyskało zupełnie nową szatę. 

Dziękujemy Pani Kasi za przepiękne ozdobie-

nie holu przedszkola. Nowe wnętrze można 

podziwiać na Facebooku „Przedszkole Nr 1               

w Kostrzynie Jacek i Agatka”.

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszej 

przedszkolnej strony internetowej oraz face-

bookowej.
Przedszkole nr 1

Fot. Przedszkole nr 1
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Kostrzyńskie
przysmaki

Smacznego!

N.M.

BABKA WIELKANOCNA

4 jajka

20 dag masła

szklanka cukru

szklanka mąki pszennej

0,5 szklanki mąki ziemniaczanej

cytryna

łyżka cukru wanilinowego

łyżeczka proszku do pieczenia

cukier puder

PIECZONY KURCZAK

folia do pieczenia lub większe naczynie  

żaroodporne

kurczak

papryka słodka

papryka ostra

majeranek

sól, pieprz

cebula

olej

Przyprawy: paprykę słodką, ostrą, majera-

nek, sól i pieprz wymieszać (ilość według 

upodobań, na ostro lub słodko), dodać 

nieco oleju. Kurczaka – ćwiartki, skrzydeł-

ka lub nóżki – umyć, osuszyć, obtoczyć                  

w przygotowanej marynacie. Cebulę po-

kroić w plastry. Mięso i cebulę przełożyć 

do folii lub naczynia, szczelnie zamknąć, 

zapiekać w 180 stopniach przez około go-

dzinę. Następnie folię naciąć lub otworzyć 

naczynie i piec do zrumienienia mięsa,            

ok. 15-20 minut.

Doskonale smakuje z ziemniakami goto-

wanymi w mundurkach i surówką.

Jajka ubić z cukrem, dodać cukier wanilinowy. Mąkę pszenną, 

ziemniaczaną i proszek do pieczenia wymieszać, dodać do ubi-

tych jajek z cukrem, ubić razem mikserem. Masło roztopić, dodać 

sok z cytryny, ostudzić i dodać do ciasta. Zmiksować na jednolitą 

masę, wlać ją do formy i piec ok. 50 minut w 175 stopniach. Przed 

podaniem obsypać cukrem pudrem lub przygotować lukier: cu-

kier puder mieszać z powoli dolewaną wodą aż do uzyskania po-

żądanej konsystencji.
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Strażackie
wydarzenia

WIADOMOŚCI STRAŻACKIE Z GMINY KOSTRZYN

1 lutego – zabezpieczenie miejsca kolizji samochodów cięża-

rowych na trasie DK92.

2 lutego – gaszenie pożaru śmieci i resztek roślin w Buszków-

cu.

3 lutego – zabezpieczenie miejsca kolizji samochodu cięża-

rowego na wiadukcie na trasie S5.

4 lutego – zabezpieczenie miejsca wypadku drogowego sa-

mochodu osobowego i busa na trasie S5.

5 lutego – gaszenie pożaru pustostanu na terenie Stadniny 

Koni w Iwnie.

8 lutego – zabezpieczenie miejsca kolizj i samochodu na tra-

sie S5.

Bądźmy czujni, czad to cichy zabójca!

Trwa okres grzewczy, a wraz z nim zagrożenie zatru-

cia tlenkiem węgla (czadem). Zapewnij bliskim i so-

bie bezpieczeństwo, przestrzegając podstawowych 

przepisów ppoż. Nie pal śmieci w kotłowniach przy-

domowych – trując społeczeństwo – lecz segreguj 

odpady: to nic nie kosztuje, a zapewniamy bliskim                

i sobie czyste powietrze. Zdrowie i bezpieczeństwo!

Ryszard Kubiak

Prezes ZOMGZOSP RP w Kostrzynie

18 lutego – weryfi kacja podejrzenia pożaru kotłowni w bu-

dynku mieszkalnym w Kostrzynie; pomoc ZRM w przetrans-

portowaniu chorego do karetki.

19 lutego – wypompowywanie wody z zalanej z powodu 

awarii sieci wodociągowej piwnicy budynku mieszkalnego.

20 lutego – zakończenie kursu z zakresu kwalifi kowanej 

pierwszej pomocy w OSP Gułtowy. W kursie uczestniczyło              

18 druhów OSP z naszej gminy, którzy ukończyli kurs i uzy-

skali tytuł ratownika. Koszty kursu w całości sfi nansowała 

Gmina.

21 lutego – zabezpieczenie miejsca kolizji samochodu oso-

bowego na t rasie DK92.

22 lutego – zabezpieczenie miejsca wypadku drogowego sa-

mochodu osobowego w Czerlejnku.

23 lutego – gaszenie pożaru samochodu osobowego w Ko-

strzynie; zabezpieczenie miejsca kolizji samochodu ciężaro-

wego w Siedlcu na trasie DK92.

25 lutego – pomoc policji w otwarciu mieszkania w Siekier-

kach.

27 lutego – gaszenie pożaru sadzy w budynku wielorodzin-

nym w Siedlcu.

Fot. OSP Kostrzyn

Fot. OSP Kostrzyn

Fot. OSP Kostrzyn
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Z kroniki
policyjnej

Złożył fałszywe zawiadomienie.

Mieszkaniec Kostrzyna – 35-letni mężczyzna –

odpowie za zawiadomienie o niepopełnionym 

przestępstwie kradzieży z włamaniem motocy-

kla marki Kawasaki o wartości 50  000 złotych.               

W wyniku prowadzonych czynności policjanci 

ustalili, że do rzekomego włamania nie doszło,               

a zawiadomienie miało na celu wyłudzenie od-

szkodowania z fi rmy ubezpieczeniowej. Miesz-

kaniec Kostrzyna fałszywe zawiadomienie złożył 

1 lutego.

Poszukiwany zatrzymany.

11 lutego w Kostrzynie zatrzymany został 35-let-

ni mieszkaniec Kostrzyna, który poszukiwany był 

na podstawie zarządzenia PR Poznań Grunwald 

w celu ustalenia miejsca pobytu.

Uderzył w drzewo.

Policjanci z KP w Kostrzynie wyjaśniają okolicz-

ności zdarzenia drogowego, do którego doszło 

14 lutego w Antoninie. Kierujący samochodem 

marki Audi zjechał lewą stronę jezdni, a następ-

nie uderzył w drzewo. Kierujący został przewie-

ziony do Szpitala Powiatowego we Wrześni, pa-

sażer nie odniósł obrażeń. 

Kolejne oszustwa na pracownika banku i kra-

dzież pieniędzy z kont bankowych.

17 lutego n/n osoba, podająca się za pracownika 

banku, skontaktowała się telefonicznie z 30-let-

nią mieszkanką Kostrzyna i poinformowała, że 

pieniądze na koncie kobiety są zagrożone oraz 

poinstruowała pokrzywdzoną w jaki sposób na-

leży „zabezpieczyć” pieniądze. W wyniku wyko-

nywania instrukcji podawanych przez rzekome-

go pracownika banku pokrzywdzona straciła kil-

ka tysięcy złotych. Kilka tysięcy złotych stracił                  

w podobny sposób mieszkaniec Siekierek Wiel-

kich 11 lutego. Przypominamy, że pracownik 

banku nigdy nie poprosi Cię o instalowanie opro-

gramowania na telefonie czy komputerze oraz 

nie poprosi Cię o dokonanie przelewów banko-

wych. Kolejną formą oszustwa jest przesyłanie 

linków za pośrednictwem komunikatora What-

sApp. W związku z powyższym przekazujemy 

obok kilka informacji, które pomogą nie paść 

ofi ara oszustwa, na przykładzie portalu OLX.

Gdy otrzymasz wiadomość od kupującego,                    

że już zapłacił za Twój przedmiot i prosi o wejście 

w link do rzekomego potwierdzenia Płatności 

OLX – uważaj! To na pewno jest oszustwo. Szcze-

gólnie, gdy wiadomość otrzymałeś poza OLX, 

np. w komunikatorze WhatsApp czy Messenger.

Jak wygląda najczęstszy schemat oszustwa?

Wystawiasz coś na OLX. Znajduje się kupiec. 

Twierdzi, że kupił przedmiot i za niego zapłacił,              

a pieniądze możesz odebrać po wejściu w link. 

Oszust zastawia na Ciebie pułapkę.

Teraz oszust wysyła Ci linka. Klikasz i trafi asz na 

stronę łudząco podobną do strony OLX. Na stro-

nie jest formularz z prośbą o podanie danych 

Twojej karty i stan Twojego konta. Wypełniasz 

formularz. Oszust ma już prawie wszystko żeby 

Cię okraść.

Przychodzi do Ciebie SMS z banku, z kodem do 

autoryzacji. Ty nie czytasz go uważnie i wpisu-

jesz kod do formularza. W SMS-ie jest napisane, 

że autoryzujesz dodanie Twojej karty do Google 

Pay lub Apple Pay. Oszust Cię okrada. Płaci Twoją 

kartą za pomocą aplikacji płatniczej lub wypłaca 

nią gotówkę w bankomacie.

Koniec. Twoje konto jest puste.

Jak uniknąć oszustwa?

- Czytaj SMS-y od Banków. Zwróć uwagę na to, 

co autoryzujesz.

- Poznaj zasady bezpieczeństwa swojego banku 

i stosuj się do nich, gdy korzystasz z portali au-

kcyjnych.

- Miej ograniczone zaufanie do potencjalnych 

kontrahentów.

- Rozliczaj się bezpośrednio przez dany portal. 

Unikaj bezpośrednich transakcji. Uważaj na pró-

by nawiązania kontaktu poza portalem, np. 

przez WhatsApp czy Messenger. Zobacz instruk-

cje płatności z OLX.

- Oszuści mogą podrobić stronę portalu aukcyj-

nego – tak samo jak i każdą inną stronę. Dlatego 

zwracaj uwagę na adres widoczny w przeglądar-

ce. Zobacz poradnik OLX.

- Zwróć uwagę na poprawność językową strony, 

na której przekazujesz dane karty. Fałszywe stro-

ny często zawierają błędy, są napisane niegra-

matycznie.
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Rozmowa
na stronie

Z Joanną Wójcik-Pruczkowską z Kostrzyńskiego Klubu Honorowych 

Dawców Krwi PCK o krwiodawstwie i satysfakcji z pomagania rozma-

wiała Ewelina Bulewicz z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ko-

strzynie.

Ewelina Bulewicz: Jak zaczęła się Pani historia z krwiodawstwem?

Joanna Wójcik-Pruczkowska: Moja przygoda z krwiodawstwem zaczęła 

się jeszcze w liceum. Pamiętam, jak po skończeniu 18 lat w budynku szkoły 

została zorganizowana Wampiriada. Akcja wyglądała bardzo podobnie do 

tych, które są organizowane w Kostrzynie – personel medyczny, fotele do 

pobierania krwi i dumnie okazywany dowód osobisty. Niestety dla mnie 

okazała się falstartem – nie byłam przygotowana ani nawet świadoma 

tego, jak należy przygotować się do oddania krwi. Z powodu niskiego po-

ziomu hemoglobiny nie mogłam jej wówczas oddać. Podjęłam kolejną 

próbę, jednak z tym samym skutkiem (efekt uboczny odchudzania się). 

Mimo to nie dałam za wygraną, zadbałam o siebie i w 2011 roku po raz 

pierwszy oddałam krew. Od tej pory, kiedy stan zdrowia na to pozwala, 

staram się uczestniczyć w zbiórkach. Chęć oddania krwi mobilizuje mnie 

do dbania o stan swojego zdrowia, zwłaszcza o odpowiedni poziom hemo-

globiny, który jest jednym z najczęstszych powodów dyskwalifi kujących 

potencjalnego dawcę. Lubię pomagać, a to jest jedna z form nieocenionej 

pomocy.

EB: Jak zostać krwiodawcą? Gdzie należy się zgłosić?

JW-P: Krwiodawcą może zostać każda zdrowa osoba powyżej 18. roku ży-

cia, która waży więcej niż 50 kg. Krew można oddawać aż do 65. roku życia, 

jednak decyzję o dopuszczeniu dawcy do oddania krwi podejmuje lekarz. 

Należy pamiętać o tym, że podczas oddawania krwi tak samo ważne jest 

dobro i zdrowie krwiodawcy, jak i osoby, która krew otrzyma. Dlatego nale-

ży przestrzegać kilku podstawowych zasad i nie zgłaszać się do punktów 

zbiórek krwi na czczo, przed upływem dwóch tygodni od stosowania le-

ków (poza suplementami, antykoncepcją i lekami przeciw nadciśnieniu), 

po ustąpieniu objawów przeziębienia (w tym opryszczki). Nie można rów-

nież oddawać krwi przez okres 6 miesięcy po wykonaniu tatuażu, makijażu 

permanentnego, przekłuciu uszu (lub innej części ciała) i zabiegów opera-

cyjnych. W przypadku kobiet przeciwwskazań jest więcej – nie można od-

dawać krwi w trakcie miesiączkowania oraz trzy dni po nim, a także w ciągu 

6 miesięcy od porodu. Po zabiegu stomatologicznym należy odczekać je-

den dzień, a po usuwaniu zęba (bez zakładania szwów) minimum 7 dni. 

Trzeba zwrócić również uwagę na obszary epidemiczne.

Krew można oddać w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-

nictwa w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej, w Środzie, we Wrześni i w Gnieź-

nie, w krwiobusach, a przede wszystkim na akcjach organizowanych                        

w Kostrzynie – do czego serdecznie zachęcam. Najbliższa akcja odbędzie 

się 28 maja. Takich zbiórek organizujemy w roku przeważnie cztery, chyba 

że zachodzi konieczność zorganizowania poboru na potrzeby mieszkańca 

naszej gminy – wówczas organizujemy dodatkową akcję. Ostatnia taka 

miała miejsce na początku lutego.

EB: Czy warto oddawać krew? Co dzięki temu zyskujemy?

JW-P: Odpowiedź jest oczywista – jasne, że warto. Zyskujemy przede 

wszystkim niesamowitą satysfakcję, poczucie tego, że zrobiliśmy coś do-

brego, że dzięki nam może zostać uratowane czyjeś życie, że ktoś będzie 

mógł opuścić mury szpitala i dalej żyć.

A z takich bardziej namacalnych aspektów – każdy dawca otrzymuje ekwi-

walent energetyczny w wysokości 4500 kcal, czyli zestaw 8 czekolad, bato-

nika i soczek. Na kostrzyńskich zbiórkach możemy zaproponować kawę                  

i towarzystwo członków naszego Klubu. W okresie stanu epidemii każde-

mu krwiodawcy przysługują dwa dni wolnego (i to zapewne ich zasługa, że 

zapasy krwi są na tak wysokim poziomie), a po trzykrotnym oddaniu krwi 

lub jej składników ulgi w wysokości 33% na przejazdy komunikacją pu-

Fot. Kostrzyński Klub HDK
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W lutym odbyły się dwie zbiórki krwi. Aż 120 osób chciało oddać krew. Dzięki dobroci serc kostrzyńskich 

dawców udało się zebrać 38,700 l krwi. Wiele osób zdecydowało się oddać krew po raz pierwszy – gratuluje-

my im „życiowej” decyzji i mamy nadzieję, że zostaną z nami na dłużej. Podczas ostatniej akcji dwie osoby 

zarejestrowały się też jako potencjalni dawcy szpiku. Dziękujemy wszystkim za tak liczny odzew. Podziękowa-

nia należą się również wolontariuszom, którzy pomogli w organizacji zbiórki.

Jednocześnie przypominamy, że kolejna zbiórka krwi na terenie Kostrzyna odbędzie się 28 maja.

Szczegółowe dane:

- zbiórka 4 lutego: 56 chętnych, 37 osób oddało krew, 16,650 l krwi,

- zbiórka 19 lutego: 64 chętnych, 49 osób oddało krew, 22,050 l krwi, 2 osoby zarejestrowały się jako dawcy 

szpiku.
Kostrzyński Klub HDK

bliczną. Krwiodawca może liczyć na dokładne badanie krwi                   

(w przypadku wykrycia choroby na informację zwrotną) oraz 

ustalenie jej grupy. Jako Kostrzyński Klub Honorowych Dawców 

Krwi dbamy o to, żeby nasi krwiodawcy otrzymywali jeszcze wię-

cej – dodatkowe prezenty, rabaty i upusty na zakupy i usługi                     

u lokalnych partnerów (o nich więcej na naszym profi lu na Face-

booku). 

EB: Czy każdy może zostać dawcą krwi?

JW-P: Na to pytanie udzieliłam już częściowej odpowiedzi. Tutaj 

skupię się na przeciwwskazaniach. Krwi nie może oddawać osoba 

chorująca na ciężkie choroby układu: krążenia, pokarmowego, 

nerwowego, oddechowego, moczowego, a także osoby które 

mają stwierdzone choroby krwi, łuszczycę, cukrzycę lub nowo-

twór. Dawcami krwi nie mogą również zostać osoby zakażone 

chorobami zakaźnymi (np. HIV, żółtaczka, kiła), a także osoby sto-

sujące środki psychoaktywne. Wierzę jednak, że krwiodawcy to 

osoby odpowiedzialne i chorując, nie zgłaszają się jako potencjal-

ni dawcy. 

EB: Jakie są najczęstsze powody, dla których ludzie oddają krew?

JW-P: Motywacje są różnorodne. Na podstawie rozmów przepro-

wadzanych z krwiodawcami mogę powiedzieć, że część osób po-

maga zupełnie bezinteresownie, nie odbierając nawet przysługują-

cych im paczek ze słodyczami ani zaświadczenia pozwalającego 

usprawiedliwić nieobecność w pracy. Dla innych ten dzień wolny 

ma duże znaczenie. Niektórzy mają bardzo osobistą motywację np. 

choroba, która dotknęła kogoś bliskiego. Często jest tak, że na prze-

strzeni lat motywacja ulega zmianie. Jedno jest pewne – wszystkie 

te osoby łączy wielkie serce i chęć niesienia pomocy innym.

EB: Jaka grupa wiekowa wśród członków Kostrzyńskiego Klubu 

Honorowych Dawców Krwi PCK najchętniej oddaje krew i czy są 

wśród nich również młode osoby?

JW-P: Zdecydowanie przeważają mężczyźni w wieku produkcyj-

nym. Cieszy nas to, że wśród krwiodawców pojawia się coraz wię-

cej młodych osób – można to dostrzec na relacjach, które za-

mieszczamy po każdej zbiórce na naszym profi lu. 

EB: Jak zachęcić ludzi do tej formy pomagania?

JW-P: Uważam, że najważniejsze jest to, aby osoba decydująca 

się pierwszy raz oddać krew była przekonana, że chce to zrobić. To 

bardzo indywidualna decyzja. W naszym klubie staramy się poka-

zać, że krwiodawstwo i krwiolecznictwo są ważne i niezbędne do 

prawidłowego funkcjonowania szpitali, w tym do przeprowadza-

nia zabiegów. Myślę, że najlepszą reklamą jest postawa krwio-

dawców, dlatego właśnie ich przedstawiamy na naszym profi lu. 

Są to zarówno osoby, które stawiają swoje pierwsze kroki na dro-

dze krwiodawstwa, jak i zasłużeni dawcy. Liczymy na to, że z każ-

dą kolejną zbiórką przybędą nowe osoby zachęcone postawą 

krwiodawców. Już wiemy, że to działa. W lutym, kiedy odbyły się 

w Kostrzynie aż dwie zbiórki krwi, zgłosiło się łącznie 120 osób. 

Udało się zebrać ponad 38 litrów krwi – to naprawdę imponujący 

wynik. Pojawiły się nowe twarze i trzymamy mocno kciuki za to, 

żeby zostały z nami na dłużej. Już teraz zapraszam do udziału                    

w kolejnej zbiórce, która planowana jest na 28 maja. 

EB: Serdecznie dziękuję za rozmowę, a wszystkich czytelników 

„Kostrzyńskiego ABC” zachęcam do śledzenia profi lu  Kostrzyń-

skiego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK i włączenia się                 

do akcji.
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Ś.†P.

Wspomnienie
Krystyny Patelskiej (1937-2021)

Z żalem żegnamy Krystynę Patelską z domu Mąkowską, która 

odeszła 19 lutego 2021 roku. Pani Krystyna bardzo chętnie 

uczestniczyła w wielu inicjatywach mających na celu popularyzo-

wanie historii Kostrzyna, dzieląc się wspomnieniami związanymi 

z jej przodkami, zasłużonymi dla naszej lokalnej społeczności. 

Była ona wnuczką farmaceuty, patrioty i działacza narodowego 

Józefa Mąkowskiego (1861-1930), który od lat dziewięćdziesią-

tych XIX wieku związany był z Kostrzynem. Wtedy to zatrudniony 

został w aptece Waleriana Stęczniewskiego, mieszczącej się w ka-

mienicy na Rynku pod numerem 6. Później Józef Mąkowski kupił 

ten obiekt od wdowy po zmarłym właścicielu, prowadził aptekę               

i znacznie ją rozwinął. W 1894 roku dziadek Pani Krystyny należał 

do założycieli Towarzystwa Przemysłowego w Kostrzynie, zosta-

jąc jego pierwszym prezesem. W 1905 roku współdziałał w celu 

utworzenia w Kostrzynie Ochotniczej Straży Pożarnej, nadto ak-

tywnie uczestniczył w pracach Spółdzielni Rolniczo-Handlowej 

„Rolnik” oraz Banku Ludowego. Józef Mąkowski należał także do 

Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 11 listopada 1918 

roku zwołał na Rynku zebranie mieszkańców Kostrzyna, podczas 

którego powołano Straż Obywatelską i Straż Bezpieczeństwa, zaś 

na zebraniu Rady Robotniczo-Żołnierskiej został wybrany jej 

przewodniczącym. 24 listopada 1918 roku Józef Mąkowski został 

wybrany delegatem Kostrzyna na Polski Sejm Dzielnicowy w Po-

znaniu. Po włączeniu naszego regionu do odrodzonej Polski dzia-

łał na niwie samorządowej, zostając m.in. członkiem Magistratu,     

a później Rady Miejskiej w Kostrzynie. W 1919 roku był jednym                 

z organizatorów tworzącego się Uniwersytetu Poznańskiego. Jó-

zef Mąkowski zmarł w 1930 roku, a pochowany został w grobow-

cu rodzinnym na kostrzyńskim cmentarzu parafi alnym. Apteka na 

Rynku po jego śmierci została przejęta przez syna Józefa – Lecha 

Mąkowskiego, który uzyskał dyplom magistra farmacji Uniwersy-

tetu Poznańskiego w 1935 roku.

W 1937 roku Lech Mąkowski i jego żona Zofi a z domu Prybe do-

czekali się córki Krystyny. Szczęśliwe czasy rodziny Mąkowskich 

zostały przerwane przez wybuch II wojny światowej. Pani Krysty-

na wraz z rodzicami została wywieziona przez Niemców do Gene-

ralnego Gubernatorstwa. Tam ojciec Pani Krystyny zaangażował 

się we współpracę z ruchem oporu, za co został rozstrzelany przez 

okupanta. Po wojnie Pani Krystyna wraz z matką oraz urodzonym 

w 1940 roku bratem Janem wróciła do Kostrzyna. Zofi a Mąkow-

ska przez pierwsze lata powojenne prowadziła rodzinną aptekę, 

która następnie została przejęta przez władze.

Pani Krystyna kontynuowała chlubne tradycje przodków związa-

nych ze służbą zdrowia. Po ukończeniu liceum prowadzonego 

przez Siostry Sacre Coeur w Pobiedziskach przeprowadziła się do 

Poznania i studiowała medycynę na Wydziale Lekarskim Akade-

mii Medycznej w Poznaniu. Na kierunku tym uzyskała absoluto-

rium w 1960 roku, po kilku latach zostając specjalistą psychiatrii. 

Pani Krystyna poświęciła medycynie kilkadziesiąt lat, pracując 

m.in. w Sanatorium dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Kościa-

nie, a później w Miejskiej Przychodni Zdrowia Psychicznego                   

w Poznaniu oraz w Klinice Psychiatrii Akademii Medycznej w Po-

znaniu. Od 1975 roku była biegłym sądowym z dziedziny psychia-

trii przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Kostrzynianka prywatnie 

była żoną prof. dr. hab. Jerzego Patelskiego (1927-2011) – wielo-

letniego kierownika Katedry i Zakładu Chemii Ogólnej Akademii 

Medycznej w Poznaniu oraz wykładowcy akademickiego, który 

wykształcił pokolenia lekarzy. Po kilkudziesięciu latach spędzo-

nych w Poznaniu Pani Krystyna wraz z mężem powróciła do Ko-

strzyna, gdzie zamieszkała w domu rodzinnym na Rynku pod nu-

merem 6. Ostatnie lata życia Pani Krystyna poświęciła na podró-

żowanie wraz z mężem oraz czytanie książek. Była osobą, którą 

cechowała niezwykła ciekawość świata oraz wszechstronna wie-

dza. Pani Krystyna, nie posiadając potomków, chętnie dzieliła się 

swoimi wspomnieniami z miłośnikami historii Kostrzyna i była 

częstym gościem na wielu ich spotkaniach.

Wraz ze śmiercią Pani Krystyny wygasł ród Mąkowskich związany 

z Kostrzynem od ponad 120 lat. Warto – nie tylko przechodząc 

obok narożnika ul. Mickiewicza i Rynku, gdzie mieści się charakte-

rystyczny budynek mieszczący tzw. „starą aptekę” – pamiętać                    

o zasłużonych obywatelach naszego miasta, którzy współtworzy-

li jego barwną historię na przestrzeni całego stulecia.
Jakub Łabędzki

Krystyny Patelskiej

z domu Mąkowskiej

Za modlitwy, ofi arowane intencje mszalne, złożone kwiaty 

oraz za okazaną pamięć „Bóg zapłać”.

Przyjaciele

Składamy serdeczne podziękowania księdzu proboszczowi, 

organiście, rodzinie i wszystkim, którzy uczestniczyli w ostat-

nim pożegnaniu zmarłej 19 lutego 2021 roku
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Kronika
sportowa

Fot. M. Tarnowska

Fot. A. Czarnecka

Czterolecie grupy „Gdzie Ta Meta”

Wspólnym biegiem w niedzielę 7 marca swoją czwartą rocznicę 

uczciła kostrzyńska grupa biegowa „Gdzie Ta Meta”. Biegacze 

przebiegli swój tradycyjny dystans po drodze serwisowej ciągną-

cej się wzdłuż drogi krajowej nr 92. Po biegu był czas na wspólne 

rozmowy, kawę i ciastko, a także uczczenie rocznicy kubkiem 

szampana. Nie zabrakło pamiątkowych medali, a także kwiatów               

z okazji Dnia Kobiet.
Łukasz Szał

Wspólny trening biegowy kostrzyńskich grup!

W niedzielę 21 lutego na kostrzyńskim Rynku spotkały się grupa 

biegowa „Gdzie Ta Meta” oraz sekcja biegowa Stowarzyszenia 

Walka Kostrzyn. Ich celem był wspólny bieg na trasie z Rynku do 

Iwna i z powrotem do Kostrzyna. Trasa liczyła ok. 10 kilometrów, 

dla chętnych była również wersja krótsza, bo pięciokilometrowa. 

Pogoda i frekwencja dopisały. 
Łukasz Szał

Zwycięstwo Lechistów w pierwszym meczu rundy wiosennej!

Od zwycięstwa rundę wiosenną rozpoczęli piłkarze KKS Lechia 

Kostrzyn, którzy w wyjazdowym pojedynku pokonali Błękitnych 

we Wronkach 1:0. Jedyną bramkę dla Kostrzyniaków zdobył Da-

wid Akuszewski w 63. minucie gry. Po dopisaniu „trzech oczek” na 

swoim koncie, Lechiści zajmują 11. miejsce w osiemnastozespoło-

wej stawce i w sumie zgromadzili 26 punktów. 

Z kolei Maratończyk Brzeźno zainaugurował rundę wiosenną                

20 marca w Suchym Lesie z GKS-em Golęczewo, a GKS Gułtowy 

rozpocznie już 28 marca, zmagając się z Jadwiżańskim KS-em                   

w Gułtowach.
Łukasz Szał 

Rafał Wagner ze złotym wieńcem modelarza lotniczego!

Kolejne wyróżnienie spotkało mieszkańca Kostrzyna Rafała Wa-

gnera. Znany modelarz i Mistrz Polski w klasie F1A oraz zdobywca 

Pucharu Polski został odznaczony 23 lutego przez Aeroklub Polski 

dwoma wyróżnieniami. Rafał Wagner otrzymał odznaki sportowe 

modelarza lotniczego z wieńcem srebrnym oraz z wieńcem zło-

tym.

Przypomnijmy, że z początkiem roku Kostrzyniak został powołany 

w skład Reprezentacji Polski. Chciałbym serdecznie podziękować 

Burmistrzom Gminy Kostrzyn za ich mentalne wsparcie dla moich 

działań, instruktorowi modelarstwa Radosławowi Oporowskiemu                

z modelarni AeroŚroda, który w dużej mierze jest „ojcem moich suk-

cesów” oraz wszystkim kolegom z modelarni za możliwość treningu 

i wspólne zawody w świetnej atmosferze. Największe podziękowa-

nia kieruję do mojej żony Marzeny, na którą zawsze mogę liczyć, po-

nieważ wspiera mnie w moich zmaganiach w tej dyscyplinie sportu, 

wiem że bez niej nie osiągnąłbym tak wiele – powiedział Rafał Wa-

gner po otrzymaniu wyróżnień.

Łukasz Szał
Fot. UM Kostrzyn
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Pierwsze zwycięstwo Victorii Gułtowy!

W przedostatnim meczu sezonu I ligi Unihokeja zawodnicy UKS 

Victoria Gułtowy doczekali się premierowego zwycięstwa. Hokeiści 

z Gułtów pokonali miejscową Błyskawicę w Niechanowie 7:5,                        

a bramki dla drużyny z naszej gminy zdobyli Dominik Goździela (4), 

Piotr Jóźwiak, Krzysztof Bukowski i Jakub Durlak. Najlepszym za-

wodnikiem meczu wybrano Piotra Wilińskiego – bramkarza Victorii. 

Gułtowianie ostatni mecz sezonu rozegrają w sobotę 20 marca na 

hali sportowej w Kostrzynie przy ul. Piasta 1, a ich przeciwnikiem 

będą Spartanie Opalenica, w przypadku zwycięstwa jest więc szan-

sa na przeskoczenie bezpośrednich rywali w ligowej tabeli.
Łukasz Szał

I etap Mistrzostw Wielkopolski w Minisiatkówce Dziewcząt

7 marca 2021 roku w Sali Sportowej przy ul. Piasta 1 w Kostrzynie 

odbył się turniej rozgrywany w ramach Mistrzostw Wielkopolski               

w Minisiatkówce Dziewcząt Kinder Plus Sport. Organizację zawo-

dów Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej powierzył Klubowi Sporto-

wemu Sokoły Kostrzyn. W turnieju wystartowało 17 drużyn w kate-

gorii „dwójek” dziewcząt (4 drużyny Enea Energetyk Poznań, 5 – K.S. 

Sokoły Kostrzyn, 2 – UKS Hetman Sobieski Poznań, 4 – UKS Lider 

Rokietnica i 2 drużyny UKS P.U.M.A. Komorniki). Zawody odbywały 

się bez udziału publiczności.

Mecze rozgrywane były w dwóch rundach. W pierwszej rundzie ry-

walizacja odbywała się w trzech grupach w systemie „każdy z każ-

dym”, mecze rozgrywane były do dwóch wygranych setów plus ew. 

tie break do 11 (wszystkie sety z przewagą dwóch punktów). Miej-

sca zajęte w grupie kwalifi kowały do odpowiednich grup, w których 

odbywały się dalsze rozgrywki w rundzie drugiej, w której zawod-

niczki walczyły w systemie „każdy z każdym” o miejsca w turnieju.                 

8 najlepszych zespołów awansowało do III rundy – ćwierćfi nału Mi-

strzostw Wielkopolski, natomiast zespoły sklasyfi kowane na miej-

scach 9-17 zagrają jeszcze w II rundzie.

Awans bezpośrednio do III rundy wywalczyły: w drużynie KS Sokoły 

Kostrzyn 1 z drugiego miejsca: Vanessa Kind, Lilianna Szał i Julia Woj-

ciechowska, w drużynie KS Sokoły Kostrzyn 2 z trzeciego miejsca: 

Maja Salomon, Weronika Śródecka i Lena Zastawa, w drużynie                  

KS Sokoły Kostrzyn z piątego miejsca: Alicja Kotarska, Konstancja 

Prause-Ochotny i Maria Wietecka, w drużynie KS Sokoły Kostrzyn 2     

z siódmego miejsca – Zuzanna Koralewska, Aleksandra Kosmowska 

i Zuzanna Pacyna. Awans do II rundy wywalczyła z dziewiątego 

miejsca drużyna KS Sokoły Kostrzyn 5: Maria Czelusta, Alicja Maćko-

wiak i Nadia Szczudlak.

Rywalizacja w ramach Mistrzostw z zawodniczkami o wysokich 

umiejętnościach była bardzo cennym doświadczeniem zarówno dla 

najmłodszych zawodniczek, jak i trenerów. Sprawnie przeprowa-

dzone rozgrywki, pozytywne emocje towarzyszące zmaganiom 

oraz zdobyte doświadczenia pozwalają uznać pierwszy turniej 

„dwójek” rozgrywany w ramach Mistrzostw Wielkopolski w Minisiat-

kówce Dziewcząt Kinder Plus Sport za bardzo udany.

Organizatorzy gratulują zawodniczkom, trenerom i rodzicom osią-

gniętych wyników oraz składają serdeczne podziękowania za po-

moc przy organizacji: pracownikom i uczniom Szkoły Podstawowej 

nr 1 w Kostrzynie, Rodzicom oraz Urzędowi Miejskiemu w Kostrzy-

nie za ufundowanie pączków i wody mineralnej dla uczestniczek.
Zarząd KS Sokoły Kostrzyn

Wojciech Niedziela z podwójnym złotem!

Mieszkaniec Siekierek Wielkich Wojciech Niedziela zdobył dwa 

złote medale na turnieju rankingowym Polskiej Unii Karate – Cen-

tral Europe Open w Bydgoszczy, będącym równocześnie kwalifi -

kacjami do mistrzostw Europy w karate olimpijskim. W turnieju 

uczestniczyło ponad 700 zawodników z pięciu państw. Wojtek 

wygrał zarówno w kategorii Kadet (poniżej 16. roku życia), jak                      

i w kategorii starszej – Junior (poniżej 18. roku życia). 
Anna Niedziela

Fot. E. Zawadzka

Fot. A. Niedziela

Fot. KS Sokoły
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OGŁOSZENIA DROBNE
- Sprzedam dom na wsi, Błażejewo 13, 

działka 1900 m2 . Cena 480 tys. (do 

negocjacji), tel. 604 661 795

- Szkółka Roślin w Kostrzynie  przyjmie 

do pracy,  mile widziane doświadczenie  

w ogrodnictwie, zainteresowanych pro-

szę o kontakt tel. 502378538 lub przesła-

nie CV oraz listu motywacyjnego na                  

e-mail mwalczak@poczta.onet.pl

- Szkółka Roślin w Kostrzynie przyjmie do 

pracy osobę o wykształceniu wyższym             

w kierunku ogrodniczym, mile widziane 

doświadczenie, a także studentów                  

w trakcie nauki, kierunek nie ma znacze-

nia. Zainteresowane osoby proszę                          

o przesyłanie CV oraz listu motywacyjne-

go na adres mwalczak@poczta.onet.pl 

lub kontakt tel. 502378538 w celu umó-

wienia się na rozmowę kwalifi kacyjną
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