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SŁOWEM WSTĘPU
Nieuchronnie zbliża się koniec lata, a przez to także wakacji. Za kilka dni dzieci i młodzież zapakują książki, przybory i drugie
śniadanie tak, by udać się na pierwsze w tym roku szkolnym lekcje. Przez kilka początkowych dni głównym tematem rozmów będą
na pewno wakacyjne przygody i podróże, nowe znajomości i świeże jeszcze wspomnienia, ale to wszystko szybko zniknie razem
z gorącym słońcem i ciepłymi wieczorami ustępując miejsca nowym wyzwaniom oraz jesiennym chłodom i deszczom.
Po wakacjach młodzi wrócą w znane sobie mury i sale, ale będzie także sporo nowości. W początkiem września uruchomiona
zostanie nowa hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kostrzynie, którą można będzie obejrzeć jeszcze przed jej oficjalnym
otwarciem (strona 6). Sporym ułatwieniem w dotarciu do placówek nie tylko na terenie gminy będzie nowo otwarty węzeł przesiadkowy przy dworcu PKP, o którego otwarciu mogą Państwo przeczytać na stronach 3-4.
Choć wakacje kojarzą się raczej ze spontanicznością, warto jednak na ich zakończenie pomyśleć już o kolejnych miesiącach
i zajęciach dodatkowych dla dzieci (i nie tylko). Zapraszam do zapoznania się z ofertą zajęć M-GOK-u, propozycji jest wiele,
w tym także właśnie utworzony Klub Filmowy – warto przygotować się jeszcze zanim powstanie kino w Kostrzynie. Może rośnie
gdzieś nam nowy Wajda?
Zachęcam do lektury sierpniowego numeru „Kostrzyńskiego ABC”!
Natalia Majchrzak
Redaktor naczelna

KOSTRZYŃSKIE AKTUALNOŚCI
Pamięć o 74. rocznicy
Powstania Warszawskiego

Od 1 sierpnia do 2 października 1944
roku trwała walka zbrojna stoczona
z okupantem w Warszawie siłami Armii
Krajowej i ludności stolicy. O rocznicy
tego bohaterskiego zrywu pamiętano także w Kostrzynie.
Na budynku kostrzyńskiego ratusza, na pomniku walki i męczeństwa na Rynku oraz w innych miejscach zawisły biało-czerwone flagi. O godz. 1200 po hejnale ratuszowym rozległy
się dźwięki powstańczej pieśni Hej chłopcy bagnet na broń,
a o pamiętnej godzinie „W”, czyli 1700 głośno zawyły syreny.
Zapłonęły też znicze przed pomnikiem.

Widokówka Kostrzyna z 1903 roku!

Pragnę podzielić się z Czytelnikami „ABC” radosną wiadomością: podczas Jarmarku Dominikańskiego w Gdańsku udało
mi się zdobyć do mojej kolekcji pochodzącą z 1903 roku pocztówkę z 4 widokami Kostrzyna w pięknej secesyjnej oprawie.
Pokazano na niej kościół katolicki, Rynek, kościół ewangelicki
i budynek policji znajdujący się dawniej przy obecnej ul. Kościuszki 35. Wydawcą pocztówki z napisem „Gruss aus Kostschin” była polska firma Eleonory Buśko z Kostrzyna.

POLSKA MOJA OJCZYZNA wraz z rysunkiem kokardy narodowej w kształcie granic Polski i literą „A”. Na wydrukowanym
w czerwcu dla upamiętnienia 550 lat parlamentaryzmu polskiego znaczku pokazano XVI-wieczny sztych przedstawiający
sejm z czasów Rzeczypospolitej Jagiellonów z ceną 3 zł 20 gr
w kolorze sepii.

Zmiany w parafii farnej

Jak już pisaliśmy na mocy decyzji Arcybiskupa Metropolity
Poznańskiego w maju i czerwcu nastąpiły zmiany osobowe
w trzech parafiach dekanatu kostrzyńskiego. Kontynuacja tych
zmian miała miejsce w lipcu i sierpniu w parafii farnej pw. św.
Apostołów Piotra i Pawła
w Kostrzynie. 1 lipca
2018 roku probostwo kostrzyńskie objął ks. Piotr
Lidwin, dotychczasowy
proboszcz w parafii Tomice, wyświęcony w 1993
roku. 19 sierpnia zakończył też służbę w parafii
farnej ks. wikariusz Tomasz Nowak, który od
września będzie kapelanem Wojsk Obrony Terytorialnej w Lesznie. Na
zakończenie roku szkolnego serdecznie żegnała
go młodzież klas gimnaks. Piotr Lidwin
zjalnych i Szkoły Podstawowej nr 2, gdzie przez 4 lata był lubianym nauczycielem religii.
Nowym wikariuszem w najstarszej parafii kostrzyńskiej został
ks. Paweł Szkoda.

Fontanna atrakcją Parku Miejskiego
Nowe patriotyczne znaczki pocztowe

W maju i czerwcu Poczta Polska wydała nowe znaczki
pocztowe o tematyce patriotycznej. Z okazji święta 3 Maja
ukazał się znaczek w barwach białej i czerwonej z napisem:

Podczas tegorocznego upalnego lata wiele radości sprawia
mieszkańcom Kostrzyna uruchomiona w parku przy ulicy
Warszawskiej fontanna, w której od godz. 1000 do 2100 niemal
bez przerwy chłodzą się dzieci biegając wśród tryskających
strumieni. Uroku temu miejscu dodają podświetlone wieczorem
smugi wody. Najmłodsi mogą też chłodzić się w Parku Harcerza
dzięki rozpraszanej tam wodzie z węży strażackich.
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Kostrzyniacy odnawiają swoje domy
Miły to widok, kiedy odnawiając elewacje przywraca się
młodość starym domom i kamienicom w naszym mieście. Ostatnio przy ul. Średzkiej starannie odnowiono budynek pod nr 24,
w trakcie prac remontowych jest dom pod nr 16, a wkrótce
odświeżona zostanie elewacja Przedszkola Miejskiego. Przy
ul. Poznańskiej 31 modernizację przeszedł budynek sklepowy.
Przypominamy właścicielom domów leżących w strefie konserwatorskiej i budynków zaliczonych do zabytków o obowiązku
uzgadniania wszelkich prac budowlanych z Powiatowym Konserwatorem Zabytków w Poznaniu ul. Słowackiego 8, IV piętro,
tel. 61 84 18 845. Ścisłą strefę konserwatorską Kostrzyna pokazuje mapka.
K.M.

WIADOMOŚCI GMINNE
WĘZEŁ PRZESIADKOWY W KOSTRZYNIE JUŻ OTWARTY!
17 sierpnia 2018 roku odbyło się
uroczyste otwarcie węzła przesiadkowego w ciągu ulicy Warszawskiej
i Ogrodowej. Wydarzenie miało
charakter pikniku rodzinnego o tematyce ekologicznej pod
nazwą „Baną bliżej”. Celem była promocja idei korzystania
z przejazdów kolejowych i właśnie uruchamianej komunikacji
publicznej w gminie Kostrzyn oraz przybliżenie mieszkańcom
problemu ochrony środowiska, szczególnie zanieczyszczenia
powietrza i niskiej emisji.
Część oficjalna rozpoczęła się o godzinie 1700. Swoją obecnością zaszczycili nas Poseł na Sejm RP Bartłomiej Wróblewski,
Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, Członek Zarządu Województwa Maciej Sytek, Radny
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Sejmiku Leszek Wojtasiak, Starosta Powiatu Poznańskiego Jan
Grabkowski, Członek Zarządu Kolei Wielkopolskich Marek
Nitkowski. Po przemówieniach i gratulacjach nastąpiło uroczyste
przecięcie wstęgi na ulicy Warszawskiej, które formalnie zainaugurowało obchody otwarcia węzła przesiadkowego. Wręczono
także nagrody w konkursie literackim „Przesiądź się na rower”.
Na mieszkańców czekał szereg atrakcji w ramach pikniku.
Dla małych rowerzystów przygotowano szkółkę rowerową.
Specjalny pokaz akrobacji rowerowych wykonał Jonasz Pakulski – uczestnik programu „Mam Talent”. Zwieńczeniem imprezy
było fire show w wykonaniu grupy Pro Spin.
Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w ciągu
ul. Ogrodowej i Warszawskiej polegała na budowie całej infrastruktury drogowej wraz z parkingami Park&Ride, Bike&Ride,

zakupie 4 niskoemisyjnych autobusów i uruchomieniu komunikacji publicznej w gminie Kostrzyn. Powstały przystanki autobusowe, wiata rowerowa, bezpieczne przejścia dla pieszych,
punkty informacyjne. Zmodernizowano Park Miejski, w którym
została uruchomiona fontanna. Ostatnim elementem jest uruchomienie komunikacji publicznej, która ruszy 1 września. Planowane jest 6 tras. Komunikacja obejmie swoim zasięgiem wszystkie sołectwa w gminie Kostrzyn. Dostępny jest już rozkład
jazdy autobusów.
Podczas XLVII Sesji Rady Miejskiej w dniu 9 sierpnia
została podjęta uchwała, w myśl której Kostrzyńska Komunikacja Publiczna będzie bezpłatna.
Wartość projektu: 11 880 542,77 zł. Dofinansowanie:
10 098 461,34 zł.
Impreza „Baną bliżej” była realizowana w ramach działań
informacyjno-promocyjnych projektu „Zintegrowany węzeł
przesiadkowy w ciągu ulicy Warszawskiej i Ogrodowej z układem drogowym i ścieżką rowerową oraz komunikacją publiczną
w Gminie Kostrzyn” oraz była współfinansowana ze środków
Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020.
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POWSTANIE NOWE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE!
Zakończone zostało postępowanie przetargowe na oddanie
w dzierżawę nieruchomości położonej w Kostrzynie przy
ul. Powstańców Wielkopolskich w celu wybudowania budynku
i prowadzenia w nim przedszkola publicznego. Do przetargu
przystąpiło dwóch oferentów. Najkorzystniejszą okazała się
oferta złożona przez Krzysztofa Matuszaka (PPHU MATEO
ze Swarzędza), z którym Gmina Kostrzyn podpisała umowę
na realizację powyższego zadania. Projektowane przedszkole
będzie miało 7 oddziałów. Budowa zaplanowana jest na najbliższe dwa lata. Najmłodsi będą mogli z niego korzystać od września 2020 roku!

W postępowaniu złożone oferty ocenione zostały przez
Komisję Przetargową powołaną przez Burmistrza Gminy Kostrzyn. Kryteria oceny były następujące: wartość merytoryczna
koncepcji funkcjonowania przedszkola, wstępna graficzna
i opisowa koncepcja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu, sposób realizacji inwestycji, doświadczenie w prowadzeniu
placówek oświatowych, zabezpieczenie finansowania inwestycji
i wiarygodność finansowa oferenta oraz wysokość czynszu
dzierżawy.
– Cieszę się, że udało się doprowadzić temat budowy przedszkola publicznego do takiego miejsca – mówi Burmistrz Szymon
Matysek. – Dziś już wiemy, że najmłodsi mieszkańcy naszej gminy
od września 2020 roku będą mogli korzystać z nowej placówki.
Szukaliśmy najkorzystniejszego, również pod względem finansowym dla Gminy, scenariusza. Biorąc przykład także z sąsiednich
gmin, ten jest optymalny. Najważniejsze, że dla rodziców opłaty
za pobyt dziecka będą dokładnie takie same jak w prowadzonym
przez nas Przedszkolu Miejskim przy ulicy Średzkiej. A dzieci będą
mogły korzystać z nowoczesnego obiektu.
Od dwóch lat władze samorządowe rozważały warianty
powstania nowego obiektu przedszkola. Szacowany koszt budowy takiego obiektu to około 6-8 milionów złotych. Nie było
programów unijnych, które w znacznym stopniu sfinansowałyby
taką inwestycję. Dlatego wybrano wariant z prywatnym operatorem, który będzie inwestorem. Rozwiązanie to doskonale
sprawdza się w sąsiednich gminach, takie placówki funkcjonują
w Nekli, Kleszczewie, Pobiedziskich, Swarzędzu i Środzie Wlkp.
– Zasady naboru oraz odpłatności za pobyt dziecka w placówce będą takie same jak w przypadku Przedszkola Miejskiego
– kontynuuje Waldemar Biskupski, Zastępca Burmistrza. – Nowy
obiekt będzie bardzo nowoczesny. Zmniejszenie ilości oddziałów
w Przedszkolu Miejskim przy ulicy Średzkiej pozwoli też

na kontynuowanie gruntownego remontu i przebudowy
tego obiektu. Po 30 latach wyremontowaliśmy toalety, w tym
roku odświeżymy elewację, a w następnych latach planowane
są remonty wnętrza.
Od trzech lat wszystkie dzieci zgłoszone do Przedszkola
Miejskiego w Kostrzynie znalazły w nim miejsce. Pozostałe
korzystają z placówek niepublicznych. Przedszkole Miejskie
przy ulicy Średzkiej i Grunwaldzkiej z dzisiejszych 11 oddziałów
zmniejszy się do 5-6. Pozostałe zostaną uzupełnione nową
inwestycją. Dalej będą działały również niepubliczne placówki
na terenie gminy. Konsekwencją wybudowania drugiego przedszkola publicznego będzie zakończenie dzielności oddziałów
w budynku przy ul. Miłosza.
– Spotkaliśmy się z dyrektorami przedszkoli niepublicznych
i przedstawiliśmy nasze założenia – kontynuuje Burmistrz Matysek. – Jako organ dotujący jesteśmy zadowoleni z ich działalności, dlatego dalej będziemy wspierać niepubliczne przedszkola i współpracować z nimi.
– Radni Rady Miejskiej kilkukrotnie spotykali się z Burmistrzami, aby wspólnie wypracować najkorzystniejszy wariant dla
powstanie nowoczesnego obiektu przedszkolnego – mówi Grzegorz Banaszak, Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn. – Rozwiązań było kilka, ale ten z prywatnym operatorem
okazał się najbardziej optymalny. Dlatego radni jednogłośnie
zaakceptowali takie rozwiązanie i jednocześnie wyrazili zgodę
na dzierżawę gruntu na 12 lat.
– Obiekt powstanie za Orlikiem na działce o powierzchni
0,2985 ha. Dysponować będzie 7 salami lekcyjnymi, zapleczem
sanitarnym, zapleczem technicznym i placem zabaw. Najważniejsze jest to, że opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu będą
identyczne jak w obiekcie przy Średzkiej – mówi Waldemar
Biskupski. – Pierwsze 5 godzin bezpłatnie, a kolejne godziny
zgodnie z uchwałą rady za 1 zł. Dodatkowo płatne mogą być tak
jak w przypadku Przedszkola „Jacek i Agatka” zajęcia dodatkowe typu karate, balet, rytmika czy też inne.

– Cieszę się bardzo, że przygotowana koncepcja przyjęta
została pozytywnie przez Gminę – mówi Krzysztof Matuszak.
– Jesteśmy doświadczonym operatorem. Od 2008 roku prowadzimy takie instytucje, obecnie dwa Przedszkola w których
łącznie mamy 14 oddziałów. Bardzo ważna jest dla nas kadra
nauczycielska, której umożliwiamy ciągły rozwój. Zgodnie
z założeniami przetargu będziemy rozmawiać z nauczycielami
z kostrzyńskich szkół oraz przedszkola na temat współpracy
i zatrudnienia. Rozpoczynamy prace nad dokumentacją projektową aby jak najszybciej ruszyć z budową, a we wrześniu 2020
roku przywitać nowych przedszkolaków.
Gmina w tym roku wykona także modernizację zewnętrzną
Przedszkola przy ulicy Średzkiej. W kolejnych latach czekają
prace w środku budynku, m.in. likwidacja szatni mieszczących
się w korytarzach czy modernizacja schodów.
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ZMIANA NA STANOWISKU DYREKTORA
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO
Zarządzeniem nr 499/2018 z dnia 8 sierpnia br. Burmistrz
Szymon Matysek powierzył od 1 września 2018 roku funkcję
Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Kostrzynie Urszuli Ewie
Formanek. Serdeczne gratulacje.
Podczas XLVII sesji władze samorządowe podziękowały za
kierowanie Przedszkolem przez 27 lat dotychczasowej dyrektor
Annie Adamczewskiej, która przechodzi na emeryturę.

PODPISANA UMOWA NA PRZEBUDOWĘ
UL. UŁAŃSKIEJ W IWNIE
30 lipca w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim została
podpisana umowa w ramach Programu na Rzecz Rozwoju
i Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Z rządowego dofinansowania skorzystają miasto Poznań oraz gminy Czerwonak, Kostrzyn, Kórnik
i Puszczykowo. Dzięki wsparciu z budżetu państwa sfinansowana zostanie przebudowa ul. Ułańskiej w Iwnie.
Umowę podpisał Burmistrz Szymon Matysek i Wojewoda
Wielkopolski Zbigniew Hoffmann. Kwota dofinansowania
wynosi 990 000 zł.

HALA SPORTOWA OTWARTA!
Burmistrz Gminy Kostrzyn Szymon Matysek zaprasza serdecznie wszystkich Mieszkańców na dzień otwarty w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kostrzynie.
1 września 2018 roku w godzinach 1000-1400 będzie można
zobaczyć jak hala wygląda z bliska, wejść do środka i zająć
miejsce na trybunach. Uroczyste otwarcie hali sportowej odbędzie się 11 września.

Z MYŚLĄ O BEZPIECZEŃSTWIE
NOWORODKÓW
Podczas XLVII sesji RM władze samorządowe gminy przekazały na ręce Marcina Zielińskiego, Dyrektora Wojewódzkiej
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu specjalne szelki,
które służyć mają bezpiecznemu transportowi karetką pogotowia
noworodków i małych dzieci. Szelki zostaną niezwłocznie przekazane jako wyposażenie karetki stacjonującej w Podstacji
w Kostrzynie, z myślą o najmłodszych mieszkańcach gminy.

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA
EDUKACJI UZDOLNIONYCH UCZNIÓW

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Premier RP Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie
o terminie wyborów samorządowych w 2018 roku; odbędą się
21 października. Druga tura wyborów przypadnie na 4 listopada.
W wyborach samorządowych Polacy zdecydują, kto będzie
rządził w radach gmin lub miastach na prawach powiatu, w radzie
powiatu, w sejmikach wojewódzkich, radach dzielnicy i osiedla;
wybiorą także wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Urząd Miejski w Kostrzynie informuje, że do 10 września
2018 roku można składać wnioski o przyznanie stypendiów
za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne
w roku szkolnym 2017/2018. Wnioski mogą składać uczniowie,
którzy nie ukończyli 18. roku życia i którzy wykażą się szczególnymi osiągnięciami naukowymi, sportowymi bądź artystycznymi określonymi w regulaminie.
Zasady przyznawania stypendiów określa regulamin stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXVII/209/2016 Rady Miejskiej
Gminy Kostrzyn z dnia 29 listopada 2016 roku.
Wnioski pobiera się i składa w Urzędzie Miejskim w Kostrzynie (pokój nr 20).

7

INWESTYCJE W GMINIE KOSTRZYN

Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu w Trzeku – I etap
Wykonano pasy zwalniające. Zadanie realizowane wspólnie
z Zarządem Dróg Powiatowych.

Nakładka asfaltowa na ul. Ułańskiej
Na ul. Ułańskiej w Iwnie powstaje nowa nakładka asfaltowa.
Inwestycja jest współfinansowana w ramach Programu
na Rzecz Rozwoju i Konkurencyjności Regionów poprzez
Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w wysokości
990 tysięcy złotych.

Droga w Sokolnikach Klonowskich
Zakończono remont drogi w Sokolnikach Klonowskich
i Drzązgowie.

Nowa ulica w Kostrzynie nabiera kształtów
Postępują prace przy budowie nowej ulicy w Kostrzynie,
która ma połączyć ul. Kilińskiego i Szymańskiego.

Kanalizacja w ulicy Grabowej w Siekierkach Wielkich i os. Królewskim w Kostrzynie
Trwa budowa kanalizacji w Siekierkach w ulicy Grabowej i na Osiedlu Królewskim w Kostrzynie.
Łączna wartość inwestycji to ponad 1,6 mln złotych.

BLISKO 1 MILION ZŁOTYCH NA AKTYWIZACJĘ SENIORÓW!
Decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia
19 lipca 2018 roku gmina Kostrzyn otrzymała dofinansowanie
ze środków Unii Europejskiej dla zadania „Aktywizacja seniorów

z terenu Gminy Kostrzyn”. Wartość całego projektu to
1 025 500,80 zł, a dofinansowanie wyniesie aż 968 875,80 zł!
Wniosek przygotował Urząd Miejski przy współpracy z Ośrod-
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kiem Pomocy Społecznej w Kostrzynie, Kostrzyńskim Uniwersytetem Każdego Wieku, Związkiem Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Kostrzynie oraz Spółdzielnią „Kostrzynianka”.
Środki pochodzą z Unii Europejskiej w ramach Poddziałania
7.2.2. Usługi Społeczne i Zdrowotne – projekty konkursowe
(w tym Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych).

Złożony wniosek został bardzo dobrze oceniony. Realizacja
projektu zaplanowana jest na trzy lata, a rozpocznie się
od 1 września. Po podpisaniu umowy Urząd Miejski ruszy
z kampanią informacyjną dotyczącą zakresu realizacji tego
największego w historii gminy projektu skierowanego do
naszych seniorów!

INFORMACJA
W połowie lipca 2018 roku pracownicy Oczyszczalni
Ścieków w Skałowie zaobserwowali podwyższone wskaźniki
ścieków oczyszczonych. Po przeanalizowaniu sytuacji okazało
się, że przyczyną zmian są nieprawidłowo działające dyfuzory
napowietrzające na reaktorze nr 1. Niezbędne było przeprowadzenie natychmiastowych prac konserwacyjnych reaktora.
25 lipca odpowiednie elementy zostały zamówione u producenta
w Austrii (firmy serwisującej układ napowietrzania) i jednocześnie rozpoczęto przygotowanie reaktora do wymiany elementów.
Ścieki zostały przepompowane do reaktora nr 2 i od tej pory na
Oczyszczalni w Skałowie, po wcześniejszym mechanicznym
oczyszczeniu na Głównej Przepompowni Ścieków, oczyszczane
były przez jeden sprawny reaktor biologiczny. Ścieki oczyszczone, ale o podwyższonych parametrach poprzez rów melioracyjny
odprowadzano do rzeki Kopli; rów jest odbiornikiem ścieków
wskazanym w pozwoleniu wodnoprawnym dla Oczyszczalni
w Skałowie.
Odpowiednie służby – Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
zostały poinformowane o sytuacji.
Z uwagi na przedłużający się czas oczekiwania na dyfuzory
i przedłużający się czas wyłączenia z eksploatacji reaktora nr 1
podjęto decyzję o zamknięciu do odwołania stacji zlewczej na

terenie Głównej Przepompowni Ścieków w Kostrzynie. W tym
okresie wszyscy przewoźnicy posiadający koncesję wydaną
przez Burmistrza Gminy Kostrzyn dowozili ścieki ze zbiorników
bezodpływowych zlokalizowanych na terenie gminy Kostrzyn
do stacji w Swarzędzu i Pobiedziskach.
7 sierpnia 2018 roku zostały zamontowane dyfuzory napowietrzające na reaktorze nr 1. Rozpoczęto napełnianie reaktora
biologicznego oraz przywracanie pełnej sprawności oczyszczalni.
10 sierpnia 2018 roku proces technologiczny dla Oczyszczalni Ścieków w Skałowie został przywrócony do pełnej sprawności.
Na bieżąco monitorowano prace związane z usuwaniem
awarii. Codziennie odbywały się spotkania Burmistrza Szymona Matyska, pracowników Urzędu Miejskiego i pracowników
Zakładu Komunalnego.
ZK Kostrzyn

Urząd Miejski informuje, że Burmistrz Gminy Kostrzyn Szymon Matysek Zarządzeniem nr 501/2018 z dnia 8.08.2018 roku
powołał Zespół w celu przeprowadzenia kontroli funkcjonowania
oczyszczalni ścieków w Skałowie. Zespół dokona szczegółowej
analizy przyczyn, działań i skutków związanych z wyłączeniem
reaktora biologicznego. Z przeprowadzonej kontroli zostanie
sporządzony protokół, który zostanie podany do publicznej
wiadomości niezwłocznie po zakończeniu kontroli.
UM Kostrzyn

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO
W GMINIE KOSTRZYN
W przededniu obchodów Święta Wojska Polskiego delegacja
władz Kostrzyna: Burmistrz Szymon Matysek, Zastępca
Burmistrza Waldemar Biskupski, Sołtys S annik Marzena
Pietraszewska, Radny RM Szymon Nadolny, Kazimierz Matysek
oraz Bogumił Wilczyński złożyli kwiaty i zapalili znicze pod
tablicą generała Ignacego Prądzyńskiego w Sannikach.
Generał Prądzyński jest najwyższym rangą żołnierzem wywodzącym się z naszej gminy (właśnie z Sannik). Był kwatermistrzem powstania listopadowego, zwycięzcą spod Igań i budowniczym Kanału Augustowskiego.

79. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

1 września 2018 roku o godzinie 900 na Rynku w Kostrzynie odbędą się uroczystości związane z 79. rocznicą wybuchu II wojny
światowej. Wszystkich mieszkańców zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu.
Dla uczczenia rocznicy miasto Kostrzyn zostanie udekorowane biało-czerwonymi flagami. Zachęcamy mieszkańców do wywieszania flag na swoich domach w akcie patriotyzmu i oddania hołdu ofiarom wojny.

75. ROCZNICA ZRZUTU BRONI W JANOWIE
16 września 2018 roku o godzinie 1400 w lesie janowskim odbędą się uroczystości z okazji 75. rocznicy
zrzutu broni i sprzętu dla oddziałów Armii Krajowej. Dla mieszkańców zainteresowanych wzięciem udziału w wydarzeniu będzie podstawiony autobus (o godzinie 1300 pod Urzędem Miejskim w Kostrzynie,
ul. Dworcowa 5).
Serdecznie zapraszamy!
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MALINOWE LATO W GMINIE KOSTRZYN
Wraz z początkiem wakacji do gminy Kostrzyn zawitało
ponownie Malinowe Lato.
Z inicjatywy Burmistrza Szymona Matyska oraz pracowników Wydziału Oświaty, Promocji i Sportu dla mieszkańców
został przygotowany specjalny program spotkań kulturalnych.
Pierwszy raz spotkaliśmy się w Siekierkach Wielkich. Przed
mieszkańcami wystąpił znany z ubiegłego roku teatr uliczny
Terminus A Quo ze spektaklem Kaczki barona Munchhausena.
Druga impreza z cyklu była dedykowana seniorom – „Seniorskie
Powitanie Lata”. W zabawie tanecznej pod chmurką wzięli udział
emeryci i renciści z terenu gminy.

Teatr uliczny zdominował w tym roku tematykę Malinowego
Lata, dlatego też kolejnym z cyklu spotkaniem w Kostrzynie było
zabawne przedstawienie Tank grupy teatralnej Scena C. Dla urozmaicenia tematyki w Parku Harcerza odbył się Rockowy Piknik,

w ramach którego koncert znanych i lubianych rockowych hitów
dał zespół Pracownik Rocku.
Malinowe Lato to wydarzenia dedykowane dla każdej grupy
wiekowej. W tym celu do Gwiazdowa zawitał teatr Fuzja ze spektaklem Odkrywcy, który szczególnie spodobał się najmłodszej
widowni. W ramy Malinowego Lata wpisała się także impreza
Qltowe Gułtowy, która tradycyjnie odbywa się w połowie sierpnia. W tym roku dla mieszkańców zagrał zespół Etna.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do udziału w wydarzeniach z cyklu Malinowe Lato w Gminie Kostrzyn. Szczegóły
dotyczące nadchodzących wydarzeń oraz relacje telewizyjne
i fotograficzne na stronie gminy Kostrzyn www.kostrzyn.wlkp.
pl oraz na profilu gminy na Facebooku.
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Z OBRAD RADY
XLVII sesja Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn odbyła się 9 sierpnia 2018 roku, radni podjęli uchwały w sprawie:
- bezpłatnego korzystania z gminnych przewozów pasażerskich
na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5%
na terenie gminy Kostrzyn, dla którego organizatorem jest
alkoholu oraz piwa, 50 zezwoleń na sprzedaż napojów alkohoGmina Kostrzyn, w okresie od 1 września 2018 roku do dnia
lowych zawierających od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa),
31 sierpnia 2019 roku;
50 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających
- określenia przepisów porządkowych w regularnych gminnych
powyżej 18% alkoholu;
przewozach osób na terenie gminy Kostrzyn. W związku - zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów
z wprowadzeniem komunikacji publicznej na terenie gminy
alkoholowych na terenie gminy Kostrzyn. W uchwale ustalone
Kostrzyn od 1 września 2018 roku konieczne było określenie
zostały się zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania
regulacji w zakresie przepisów porządkowych;
napojów alkoholowych na terenie gminy Kostrzyn: punkt
- określenia wysokości opłat w Przedszkolu Miejskim w Kosprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie może być
strzynie za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Uchwausytuowany bliżej niż 40 m od placówek oświatowych, kościoła określa wysokość opłat w Przedszkolu Miejskim w Kostrzyłów oraz innych obiektów kultu religijnego; odległość, o której
nie, zwanym dalej Przedszkolem, za korzystanie z wychowania
mowa w ustępie 1 mierzona jest najkrótszą drogą wzdłuż
przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolpieszego ciągu komunikacyjnego pomiędzy środkiem głównenym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,
go wejścia/wyjścia do punktu sprzedaży i podawania napojów
w którym kończą 6 lat w czasie przekraczającym wymiar zajęć,
alkoholowych, a środkiem czynnego głównego wejścia/wyjścia
w ramach których Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie,
na teren tych obiektów; przez ciąg komunikacyjny rozumie się
wychowanie i opiekę. Za korzystanie z usług Przedszkola
najkrótszą odległość, jaka musi pokonać pieszy od wejścia/
przekraczających podstawę programową z wychowania przedwyjścia z punktu sprzedaży/podawania napojów alkoholowych
szkolnego, określono opłatę w wysokości 1,00 zł za godzinę
do najbliższego wejścia/wyjścia na teren obiektów, bez napozajęć, opłata nie obejmuje kosztów wyżywienia. Określono
tykania przeszkód i narażania się na naruszenie prawa;
także warunki częściowe zwolnienia z opłaty;
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospoda- wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom
rowania przestrzennego obszaru aktywizacji gospodarczej
obecnych klas trzecich w latach 2018/2019 – 2022/2023 oraz
w Glince Duchownej przy ul. Krajowej, gm. Kostrzyn o poobecnych klas szóstych w latach 2018/2019 – 2019/2020 Szkowierzchni około 2,7026 ha, uchwałę podjęto na wniosek Burły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Kostrzynie.
mistrza Gminy Kostrzyn, zgodnie z ustawą o planowaniu
Wskazano jako miejsce realizacji obowiązku szkolnego od
i zagospodarowaniu przestrzennym, z wnioskiem o przystąpieklasy IV do VIII uczniom oddziałów klasy IIIa i IIIb Szkoły
nie do sporządzenia ww. planu wystąpił do Burmistrza właściPodstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Kostrzynie w laciel terenu. Planowanym przeznaczeniem terenu jest aktywitach szkolnych 2018/2019 – 2022/2023 w Szkole Podstawowej
zacja gospodarcza;
nr 2 im. Rady Europy w Kostrzynie powstałej z przekształcenia - przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowagimnazjum oraz wskazano jako miejsce realizacji obowiązku
dzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi
szkolnego od klasy VII do VIII uczniom oddziałów klasy VIb
regulacyjnemu. Przyjęty projekt Regulaminu dostarczania wody
Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Kostrzynie
i odprowadzania ścieków podlega przekazaniu do organu reguw latach szkolnych 2018/2019 – 2019/2020 także w Szkole
lacyjnego, którym jest właściwy miejscowo Dyrektor RegionalPodstawowej nr 2 im. Rady Europy w Kostrzynie. Przepisy
nego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa
wprowadzające ustawę – prawo oświatowe – stwarzają możliWodnego Wody Polskie w Poznaniu, celem zaopiniowania;
wość przeniesienia części uczniów istniejących szkół podsta- - zmian w budżecie gminy Kostrzyn na rok 2018 – zwiększono
wowych do powstałych w wyniku przekształcenia gimnazjum.
dochody budżetu o kwotę 2 183 477,00 zł, do kwoty
Takie rozwiązanie można zastosować wyłącznie wobec
88 688 905,91 zł, zwiększono wydatki budżetu o kwotę
uczniów oddziałów klas III i VI szkoły podstawowej;
2 183 477,00 zł do kwoty 103 900 015,33 zł, wydatki bieżące
- zmian w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniozwiększono o kwotę 2 534 477,00 zł, wydatki majątkowe
wym zasobem Gminy Kostrzyn na lata 2016-2020. Zmiana
zmniejszono o kwotę 351 000,00 zł. Wydatki zwiększono
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
między innymi na: dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
zasobem Gminy Kostrzyn w części dotyczącej zwiększenia
– 41 000 zł (umniejszono środki własne), dofinansowanie zadotacji celowej – remontu kapitalnego w 2018 roku wynika
dania „Przebudowa ul. Ułańskiej w Iwnie” – 990 000 zł
z konieczności remontu kilku mieszkań komunalnych;
(umniejszono środki własne), współfinansowanie projektu
- maksymalnej liczby poszczególnych rodzajów zezwoleń na
„Przestrzeń wokół świetlicy w Czerlejnku miejscem wystawy
sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Kostrzyn.
maszyn rolniczych z duszą” – 30 000 zł, w ramach VIII edycji
Ustalono maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów
konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, uruchomienie kina
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprze– 50 000 zł, dotację przedmiotową dla Zakładu Komunalnego
daży na terenie gminy Kostrzyn: 20 zezwoleń na sprzedaż
w Kostrzynie – 475 716 zł (transport lokalny), drogi publiczne
napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz
gminne – 860 004 zł, dotację podmiotową dla niepublicznej
piwa, 20 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawiejednostki systemu oświaty – 451 000 zł, oświetlenie ulic
– 195 000 zł, przebudowę ulic: Prymasa Wyszyńskiego i Liliorających od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa), 20 zezwoleń na
wej w Kostrzynie I etap – 400 000 zł, przebudowę drogi gminsprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18%
nej Kostrzyn-Glinka-Buszkówiec – budowa chodnika I etap
alkoholu. Ustalono maksymalną ilość zezwoleń na sprzedaż
zwiększenie – 300 000 zł, budowę ul. Parkowej w Gułtowach
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży na terenie gminy Kostrzyn: 50 zezwoleń
– projekt – 20 000 zł, modernizację ul. Pałacowej w Gułtowach
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– projekt – 30 000 zł, modernizację elewacji budynku Przedszkola Miejskiego w Kostrzynie – 29 000 zł, projekt zagospodarowania parku przy ul. Rzemieślniczej w Kostrzynie, dokumentacja projektowa – 15 000 zł, budowę systemu nawadniania na Stadionie Miejskim w Kostrzynie, zwiększenie – 30 000
zł, doposażenie placów zabaw – 100 000 zł, dotację celową dla
Zakładu Komunalnego w Kostrzynie na zakup kontenera
socjalnego – 85 000 zł, „Serce gminy” – modernizacja Rynku
w Kostrzynie (projekt I etap), zmniejszenie – 450 000 zł, budowę boiska wielofunkcyjnego w Siekierkach – projekt,
zmniejszenie – 10 000 zł, budowę boiska wielofunkcyjnego na
osiedlu Kórnickim w Kostrzynie – projekt, zmniejszenie
– 10 000 zł, „Strefa aktywności każdego wieku w Kostrzynie”,
plac zabaw z siłownią zewnętrzną, zmniejszenie – 50 000 zł,
zakup i postawienie modułowej konstrukcji zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boisku wielofunkcyjnym w Brzeźnie
– 100 000 zł (zmiana nazwy zadania oraz zmiana klasyfikacji),
przebudowę ul. Nowotarskiego w Kostrzynie, zmniejszenie
– 80 000 zł, budowę i modernizację ulic: Wiosny Ludów, Du-

nikowskiego, Orzeszkowej, Astrowej, Krokusowej, Fiołkowej
w Kostrzynie I etap, zmniejszenie – 200 000 zł, zakup parkometru wraz z urządzeniem sterującym, parking ul. Dworcowa
w Kostrzynie, zmniejszenie – 25 000 zł, zakup nieruchomości,
zmniejszenie – 410 000 zł, modernizację Urzędu Miejskiego
(adaptacja parteru), zmniejszenie – 130 000 zł;
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kostrzyn
na lata 2018-2027, w związku ze zmianą budżetu dokonano
zmian w WPF, w celu dostosowania ujętych wielkości;
- ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunalnego w Kostrzynie, ustalono stawkę jednostkową dotacji
przedmiotowej do 1 wozokilometra w lokalnych przewozach
pasażerskich realizowanych przez operatora – Zakład Komunalny w Kostrzynie na terenie miasta i gminy Kostrzyn, na
2018 rok w wysokości 5,80 zł.
Ponadto obecni na sesji wysłuchali informacji Burmistrza
Gminy Kostrzyn na temat sytuacji związanej z zanieczyszczeniem rzeki Kopla.
Więcej na www.kostrzyn.wlkp.pl (zakładka BIP).

ZAPROSZENIE

Związek Sybiraków Terenowe Koło Kostrzyn w imieniu swoim i władz gminy Nekla zaprasza 15 września 2018 roku
o godz. 1630 do kościoła w Nekli na mszę św. w intencji Sybiraków (z okazji 90. rocznicy powstania Związku Sybiraków
i 30-lecia jego reaktywowania) oraz ofiar wojny i tych, co życie złożyli na Ołtarzu Ojczyzny.
Po mszy udamy się pod Głaz Sybiru przy Rondzie Zesłańców Sybiru w Nekli na dalszą część patriotyczną, na którą zapraszamy Społeczeństwo Grodu Kostrzyńskiego i wszystkich, którym słowo „Sybir” nie jest obce.
Pragniemy przypomnieć, że 18 marca po mszy św. w Kostrzynie Sybiracy przy przykościelnym znaku pamięci Ofiar Katynia zapalają znicze i udają się dalej pod Pomnik ku czci tam Rozstrzelanych, gdzie wraz z władzami Kostrzyna i Nekli składają kwiaty.
W Restauracji „Biesiada” odbywają się zebrania Koła.
Nasze szeregi topnieją i, choć Koło liczyło 54 osoby, dziś to tylko 26 członków, w dodatku głównie 80-letnich seniorów…
Chcieliśmy wcielić nasze Koło do istniejącego na poznańskim Grunwaldzie, na wniosek osób zebranych na spotkaniu postanowiliśmy jednak zachować Koło w Kostrzynie i tutaj się spotykać. Czas pokaże, jak długo…
C. Szalaty

KUKW NA WAKACJACH
Rada Sołecka i Koło Gospodyń Wiejskich w Trzeku zorganizowały dla Kostrzyńskiego Uniwersytetu Każdego Wieku wycieczkę do Świeradowa Zdroju i okolic. Podróż rozpoczęliśmy od
zatrzymania się przy figurze Chrystusa Króla Wszechświata
w Świebodzinie. Dalej pojechaliśmy do Muzeum Kargula i Pawlaka w Lubomierzu oraz
zwiedziliśmy Zamek Czocha i Tamę. W kolejnym
dniu naszej wyprawy byliśmy w Szklarskiej Porębie,
gdzie zobaczyliśmy wodospad Szklarka i podziwialiśmy skarby ziemi w Muzeum Mineralogicznym.
„Wyskoczyliśmy” też do
Harrachova w Czechach i na
Polanę Jakuszycką – miejsca
te znane są ze sportów zimowych. Byliśmy w Karpaczu
w świątyni Wang, podziwialiśmy hotel Gołębiewski

zarówno z zewnątrz jak i „od środka”. W Świeradowie wjechaliśmy koleją gondolową na Stóg Izerski (1107 m. n.p.m.), odwiedziliśmy Czarci Młyn w Czerniawie, podziwialiśmy park zdrojowy, najdłuższą w Polsce uzdrowiskową halę spacerową. Chętni
mieli możliwość uczestniczenia w koncercie muzyki operetkowej.
Prócz zwiedzania obiektów
mogliśmy poprzyglądać się
zwiedzanym miejscowościom zza okien autokaru
słuchając jednocześnie ciekawych informacji o nich.
Wycieczkę zakończyliśmy
w opactwie cysterskim
w Lubiążu – największym
w Polsce i drugim co do
wielkości w Europie obiekcie sakralnym, który, jako że
położony trochę na uboczu,
nie tak często jest zwiedzany, ale jak sami doświadczyliśmy – wart zobaczenia.

12

13

14

15

16

Z TEKI REGIONALISTY - Kazimierz Matysek o historii

KOSTRZYŃSCY KAWALEROWIE
ORDERU WOJENNEGO VIRTUTI MILITARI
W roku 100-lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości, w miesiącu obchodów Dnia Wojska Polskiego godzi się
przypomnieć bohaterów, którzy za czyny
szczególnego męstwa, dokonywanego
z narażeniem życia w walce o wolność
Ojczyzny, zostali wyróżnieni najważniejszym polskim orderem wojskowym.
Order wojenny VIRTUTI MILITARI
(za męstwo wojenne) ustanowiony został
przez króla Stanisława Augusta 22 czerwca 1792 roku. W trakcie moich poszukiwań zdołałem ustalić nazwiska szesnastu
kawalerów Orderu, którzy na przestrzeni
200 lat mieli związki z Kostrzynem oraz
okolicą i którzy zasłużyli na to wysokie
odznaczenie.
KAMPANIA 1812 ROKU, POWSTANIE LISTOPADOWE

Ignacy Prądzyński –generał wojsk
polskich, inżynier i wybitny strateg wojskowy. Pochodził z rodziny Prądzyńskich
herbu Grzymała. Urodził się 20 lipca 1792
roku w Sannikach k. Kostrzyna jako syn
Stanisława. Brał czynny udział w kampanii napoleońskiej 1812-1814 jako kapitan
saperów i adiutant generała Dąbrowskiego. Uczestniczył w walkach koło Bobrujska. Dowodził budową przeprawy przez
Berezynę, dzięki czemu przeprawiły się
rzeką niemal wszystkie siły Wielkiej Armii. Za kampanię w 1812 roku w Rosji
otrzymał 13 lutego 1813 roku Złoty Krzyż
Virtuti Militari. Po kilku latach stanął do
walki za ojczyznę w powstaniu listopadowym uczestnicząc w bitwie pod Grochowem i dowodząc zwycięską bitwą pod

Iganiami, za co wyróżniony został Krzyżem Komandorskim Virtuti Militari.
Pracowity, pełen chwały żywot zakończył
4 sierpnia 1850 roku na wyspie Helgoland.
Adolf Bonifacy Bniński – hrabia
herbu Łodzia, ziemianin, wielkopolski
działacz społeczny i gospodarczy. Urodzony 21 lutego 1815 roku w Biezdrowie,
zm. 5 kwietnia 1881 roku w Poznaniu.
Kiedy wybuchło powstanie listopadowe
pospieszył pod chorągwie narodowe. Brał
udział w bitwie pod Grochowem i w korpusie G. Ramorino. Jako porucznik
2 pułku strzelców konnych odznaczył się
w bitwie pod Rogoźnicą, gdzie wziął do
niewoli pułkownika rosyjskiego. Za okazane męstwo otrzymał 2 czerwca 1831
roku Złoty Krzyż Virtuti Militari o numerze 1325. Po upadku powstania listopadowego ożenił się i osiadł w Gułtowach,
a potem w Ćmachowie. Stał się znanym
działaczem w pracy organicznej w Wielkopolsce, a także w 1875 roku współtwórcą Teatru Polskiego w Poznaniu. Jego
pogrzeb w Gułtowach stał się wielką
manifestacją narodową. Staraniem Gminy
Kostrzyn odnowiona została jego tablica
epitafijna w gułtowskim kościółku.
Aleksander Stanisław Rufin Bniński
– hrabia herbu Łodzia, działacz polityczny. Urodzony 26 listopada 1783 roku
w Poznaniu, zm. 16 czerwca 1831 roku
w Warszawie, starszy brat Adolfa. Od
1807 roku oficer w wojsku Księstwa Warszawskiego, uczestnik kampanii w 1809
oraz 1812 roku. Jako kapitan 9 pułku
ułanów Księstwa Warszawskiego zdobył
złoty krzyż VM. W okresie Królestwa
Polskiego przebywał w Gułtowach lub na
Litwie w dobrach swej żony Marii z Radziwiłów. Podczas powstania listopadowego był senatorem – wojewodą, Ministrem Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego,
a w końcu indentem generalnym. Odznaczony w 1831 indentem generalnym Orderem Wojennym Virtuti Militari.
August Wilkoński - herbu Odrowąż,
pisarz-humorysta, uczestnik powstania
listopadowego. Urodzony 28 sierpnia
1805 roku w rodzinnym gnieździe w Kąkolewie, wychowanek uniwersytetu wrocławskiego. Brał czynny udział w bojach

w 1831 roku pod Grochowem, niósł
chorągiew z napisem „Za waszą i naszą
wolność” pod Wielkim Dębem, pod Iganiami zagwoździł działa, pod Ostrołęką
ciężko ranny dostał się do niewoli,
z której uszedł raniony w głowę i nogi. Za
te liczne dowody poświęcenia na polach
bitew zasłużył na Krzyż Orderu Wojennego Virtuti Militari. Jego Ramoty i Ramotki zajmują naczelne miejsce w szeregu
książek poświęconych humorowi polskiemu. August Wilkoński, pionier polskiej
humorystyki obyczajowej zmarł 4 lutego
1852 roku w Siekierkach, rodzinnej wsi
żony Pauliny. Oboje patronują miejscowej
Szkole Podstawowej.
POWSTANIE WIELKOPOLSKIE
Włodzimierz Damazy Miklaszewski
– powstaniec wielkopolski. Urodził się
19 września 1897 roku w Poznaniu jako
syn pochodzącego z Kostrzyna Ludwika
Miklaszewskiego, przedsiębiorcy krawieckiego i działacza rzemieślniczego.
Od stycznia 1919 wstąpił jako ochotnik
do 5 kompanii 1 pułku rezerwowego
strzelców wielkopolskich. 9 stycznia
wyjechał na front północny pod Szubin,
który został zdobyty przez oddziały powstańcze. Na początku lutego 1919 roku
po raz drugi wyjechał na front, tym razem
pod Nakło. Dowodząc 9 lutego podoficerskim oddziałem rozpoznawczym został
zaatakowany we wsi Józefiny przez niemieckich kolonistów uzbrojonych
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w ciężki karabin maszynowy. Trafiony
trzema kulami, poważnie ranny został
wzięty do niewoli, gdzie zmarł 26 lutego
1919 roku w miejscowości Paterek. Pochowano go uroczyście na cmentarzu
parafialnym w Kostrzynie. Na wniosek
płk. Stanisława Taczka sierżant Włodzimierz Miklaszewski został odznaczony
srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego
Virtuti Militari V klasy. Order wręczył
rodzinie marszałek Józef Piłsudski podczas pobytu w Poznaniu.
WOJNA POLSKO-BOLSZEWICKA
Antoni Babiński – powstaniec wielkopolski z Siedlca w gminie Kostrzyn.
Należał do 4 pułku strzelców wielkopolskich. Jako żołnierz 58 pułku piechoty
wziął udział w wojnie w 1920 roku. Za
walki nad Berezyną o Lejtycze chorąży
Antoni Babiński odznaczony został Krzyżem srebrnym Orderem Wojennego Virtuti Militari nr 1008. Wcześniej odznaczony był również Krzyżem Walecznych.
W kwietniu 1923 roku wyemigrował za
pracą do Francji. Osiadł w miejscowości
Marles les Mines, gdzie pracował jako
górnik.
Leon Buśko – porucznik Wojsk Polskich. Urodzony 4 maja 1889 roku
w Kostrzynie jako syn Wiktora. W czasie
wojny 1920 roku był oficerem, dowódcą
4 kompanii 15 batalionu saperów. Ze
zdobytego Kijowa pisał listy do rodziny
w Kostrzynie. 23 sierpnia 1920 roku podczas walk jego kompanii z bolszewikami
pod Kolnem podporucznik Leon Buśko
zginął na polu chwały zastrzelony z rewolweru przez symulującego poddanie
żołnierza rosyjskiego. Oddział stracił
jednego z najdzielniejszych oficerów batalionu. W 1921 roku nadano mu pośmiertnie Krzyż Kawalerski Virtuti Militari nr 3800. Spoczął na cmentarzu
w Kostrzynie.
Ignacy Mielżyński – hrabia, podpułkownik Wojska Polskiego. Urodził się
19 lutego 1870 roku w Poznaniu jako syn
hrabiostwa Karola i Emilii. W 1901 roku
poślubił swą stryjeczną siostrę Sewerynę
i wszedł w posiadanie Iwna, gdzie rozwinął
hodowlę koni. Na wieść o wybuchu powstania wielkopolskiego zgłosił się do
szeregów powstańczych, zostając dowódcą
na froncie północnym pod Łabiszynem
i Rynarzewem, gdzie osobistym męstwem
zachęcał żołnierzy do ataku. Wybitny był
też udział rotmistrza Ignacego Mielżyńskiego w wojnie w 1920 roku, kiedy to
podczas inwazji bolszewickiej zorganizował i częściowo wyposażył w konie
1 Ochotniczy Pułk Jazdy Wielkopolskiej
nr 215, na czele którego odniósł zwycię-

stwo pod Brodnicą. W trakcie dalszych
walk na froncie białoruskim jego ułani
doszli do Mińska. Za swe zasługi zarówno
w powstaniu wielkopolskim, jak i w roku
1920 mjr Ignacy Mielżyński odznaczony
został orderem Virtuti Militari nr 5269 oraz
trzykrotnie Krzyżem Walecznych. Zmarł
11 stycznia 1938 roku, a pochowany został
w Iwnie, gdzie co roku odbywa się święto
pułkowe 26 Pułku Ułanów Wielkopolskich.
Zbigniew Szlagowski – urodził się
w 1904 roku jako syn Jakuba, dzierżawcy
majątku Drzązgowo k. Kostrzyna. W obliczu zagrożenia Ojczyzny zaciągnął się pod
sztandar 1. Ochotniczego Pułku Jazdy
Wielkopolskiej pod dowództwem rotmistrza I. Mielżyńskiego. W czasie walk
z bolszewikami pod Brodnicą 18 sierpnia
1920 roku zginął w jednym z patroli, będąc
najmłodszym, 16-letnim ułanem pułku.
Ostatnie jego słowa były „umieram za
Polskę”. Pochowany został na cmentarzu
świętomarcińskim w grobowcu rodzinnym
w Poznaniu. Odznaczony Krzyżem srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari
nr 4611 oraz Krzyżem Walecznych.

Stanisław Czyż – powstaniec wielkopolski i weteran wojny z 1920 roku.
Urodził się 27 lipca 1894 w Gułtowach,
zmarł 27 sierpnia 1967 roku w Starczanowie. Pracował jako piekarz do 1939 roku,
a po II wojnie światowej jako pracownik
PKP – dróżnik kolejowy. W 1918 roku
wstąpił do oddziału powstańczego z Gułtów, w następnych latach walczył
w wojnie z bolszewikami w 1920 roku,
podczas której wyróżnił się jako sierżant
i otrzymał krzyż Virtuti Militari.
Józef Żuromski – powstaniec wielkopolski, mechanik lotniczy. Urodził się
w Kostrzynie 16 lutego 1893 roku jako
jeden z pięciu braci, synów Jana, wetera-

na z 1863 roku. Był członkiem załogi
9 Eskadry Wywiadowczej. Jako sierżant
pilot uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku, za co odznaczony został srebrnym krzyżem orderem
Virtuti Militari nr 414. Po II wojnie
mieszkał w Warszawie, gdzie ukrywał się
przed U.B. Zmarł w 1952 roku w Kaliszu
popełniając samobójstwo.
Ludwik Frezer – powstaniec wielkopolski, oficer Wojska Polskiego. Urodził
się w 1893 roku w majątku rodzinnym
w Brzyskorzystewku k. Żnina. Brał udział
w wojnie bolszewickiej w 1920 roku
w 15 pułku ułanów, gdzie za waleczność
nagrodzony został orderem Virtuti Militari nr 3973 oraz dwa razy Krzyżem Walecznych. Po wojnie został dyrektorem
Państwowej Stadniny Koni w Iwnie
(1946-1950). Zmarł w Poznaniu w 1959
roku, a pochowany został na cmentarzu
w Iwnie (w 2016 roku ekshumowany)
II WOJNA ŚWIATOWA
Jerzy Mielżyński – właściciel majątku rolnego Drzązgowo koło Kostrzyna.
Major rezerwy wojska polskiego. Urodzony w 1900 roku w Rennowie na Żmudzi,
pochodził z patriotycznej rodziny ziemiańskiej. Zmarł 3 października 1983
roku w Londynie. Uczestnik walk
w 2 pułku ułanów grochowskich w 1918,
1920 i 1939 roku. Jako rotmistrz dowódca szwadronu wyróżnił się pod koniec
kampanii wrześniowej w bitwie pod
Kockiem, za co otrzymał srebrny krzyż
orderu Virtuti Militari. Dalsze lata wojny
spędził w niewoli niemieckiej, po jej zakończeniu pozostał na emigracji w Londynie utrzymując kontakt z krajem.
Alfred Furmański – ps. „Maciej”,
zawodowy wojskowy, porucznik Armii
Krajowej. Urodzony 29 grudnia 1909 roku
w Zasławiu, komendant Średzkiego Inspektoratu Rejonowego AK, główny organizator akcji przejęcia zrzutu broni pod
Janowem 15 września 1943 roku. Zamordowany 14 sierpnia 1944 roku wskutek
tortur w Żabikowie. Odznaczony pośmiertnie orderem Virtuti Militari za waleczność
w obronie Warszawy w 1939 roku.
Benedykt Władysław Molik – pochodzący z Czerlejnka. W kompanii 1939
roku jako sierżant nawigator wyróżniony
orderem Virtuti Militari.
Lech Ignacy Mroczkiewicz – urodzony 21 lipca 1912 roku w Kostrzynie, zmarł
1 marca 1992 roku, pochowany we Lwówku. Wyróżniony tytułem kawalera orderem Virtuti Militari za bohaterstwo
w wojnie obronnej w 1939 roku.
NIECH PAMIĘĆ O NICH NIGDY NIE
ZAGINIE!
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DOŻYNKI GMINNE
BRZEŹNO 2018
Gospodarze dożynek
W tym roku gospodarzami dożynek są Ireneusz i Małgorzata Adamscy. Pan Ireneusz z rolnictwem związany jest
praktycznie całe życie. Już jako dziecko pomagał swoim
rodzicom w gospodarstwie, po ukończeniu szkoły rolniczej
przejął je i samodzielnie prowadził. W 1987 roku państwo
Adamscy pobrali się i od tego czasu wspólnie gospodarują
rozwijając i modernizując swoją działalność. Specjalizują się
w produkcji mleka, opasów, a także w uprawie zbóż, buraka
cukrowego i kukurydzy. Ich gospodarstwo liczy obecnie
80 ha. Ponadto państwo Adamscy są rodzicami dwóch synów
i czterech córek oraz dziadkami pięciu wnucząt.

Starości dożynek
Andrzej Andersz ma 41 lat. Wspólnie z żoną Malwiną
prowadzi gospodarstwo rolne w miejscowości Siedlec,
które odziedziczył po swoich rodzicach. Na 25 ha wraz
z dzierżawami uprawiają zboża i ziemniaki. Oprócz tego
w gospodarstwie prowadzona jest hodowla trzody chlewnej.
Andrzej Andersz dba także o wielopokoleniowy dom,
w którym mieszka wraz z rodzicami, żoną i synami: 9-letnim Juliuszem oraz 7-letnim Jakubem.

PIKNIKOWE POWITANIE LATA
Początek letniej pory w Drzązgowie upłynął na przygotowaniach do IV Piknikowego Powitania Lata. Głównym celem
imprezy była integracja osób z niepełnosprawnością z terenu
powiatu poznańskiego. Do siedziby Stowarzyszenia i WTZ
przybyły ekipy Warsztatów Terapii Zajęciowej ze Swarzędza,
Owińsk, Baranowa i Murowanej Gośliny. Drzązgowo odwiedzili również tego dnia Zastępca Dyrektora PCPR w Poznaniu
Tomasz Woźnica oraz przedstawiciele naszej gminy – Burmistrz
Szymon Matysek, Sekretarz Barbara Jaskuła, Radni Marek
Kowalski i Przemek Kubiak.
Od rana było troszkę deszczowo, więc zabawa rozpoczęła
się w budynku WTZ. Na szczęście głośnym śpiewem przywołującym lato udało się
odgonić chmury i wszyscy mogli korzystać
z atrakcji na świeżym
powietrzu. Zadaniem
przedstawicieli WTZ-ów było skonstruowanie latawców z przygotowanych materiałów.
W międzyczasie klowny
malowały buźki, puszczały bańki i organizowały liczne konkurencje. Tradycyjnie można
było przejechać się
bryczką, która zawsze
cieszy się ogromnym

zainteresowaniem. Jak zwykle atmosfera udzieliła się wszystkim
gościom i było bardzo tanecznie, śpiewnie i wesoło. W zabawie
uczestników wspierały jak zawsze panie ze Stowarzyszenia Vita.
Kostrzyńska Straż Pożarna zorganizowała pokaz swojego pięknego wozu i akcesoriów niezbędnych do przeprowadzania akcji
ratowniczych. Dzięki lokalnym darczyńcom można było kosztować pyszne ciasta, grochówkę, kiełbaskę z grilla oraz pyszne
pieczywo ze smalcem i ogórkiem. Czuliśmy się jak na prawdziwym pikniku!
Serdeczne podziękowania za wsparcie IV Pikniku Powitanie
Lata w Drzązgowie kierujemy dla naszych wspaniałych darczyńców: MADAR Sp. z o.o., Arkor, Piekarnia Bogienka, Amaretto
Cukiernictwo Pielak,
Rzeźnictwo-wędliniarstwo Jan Dobrasz, Bistro Kamilek, Urząd
Miejski w Kostrzynie,
Stowarzyszenie Vita,
Sołtys Strumian i Libartowa Maria Przybylska,
Radny Marek Kowalski,
Radny Piotr Kotarski,
Magdalena Stachowiak.
D o c e n i a m y Wa s z e
wsparcie i fakt, że jesteście blisko, gdy tylko
potrzebujemy pomocy
w realizacji naszych
inicjatyw!!!
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LATO Z OŚRODKIEM KULTURY
Choć w miesiącach letnich w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury nie odbywają się regularne zajęcia, specjalnie dla mieszkańców naszej gminy zostały przygotowane atrakcje wypełniające gorące, lipcowe dni.
Na samym początku wakacji najmłodsi mieli okazję uczestniczyć w odbywających się już od kilku lat letnich warsztatach
wyjazdowych. W tym roku postawiono na rozrywkę na świeżym
powietrzu i akcenty przyrodniczo-botaniczne. Tydzień rozpoczął
się od podróży do Parku Orientacji Przestrzennej w Owińskach,

w którym w doskonały sposób łączy się przysłowiowe przyjemne z pożytecznym. Na ogromnej przestrzeni barokowego ogrodu
i jednocześnie parku krajobrazowego dzieci mogły rozwinąć
przydatne umiejętności i nauczyć się wielu nowych rzeczy. Po
tak intensywnej przygodzie z przyjemnością można było zapomnieć się następnego dnia w Frajda Parku – miejscu, o którym
marzy każdy amator dmuchanych atrakcji. Nieco spokojniejszy
wyjazd zaplanowano na środę – wycieczka udała się do zloka-

lizowanego w pięknym pałacu Muzeum Przyrodniczo-Łowieckiego w Uzarzewie. Motyw tematyczny utrzymał się już do
końca warsztatów – przewodnicy oprowadzili uczestników po
Deli Parku, jednym z nielicznych miejsc, w których można
spotkać obok siebie ogromne owady i wymarłe już zwierzęta,
oraz po Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego.
Druga połowa lipca upłynęła w atmosferze artystycznej – od
23 do 27 lipca odbywał się Plener Malarski połączony z najróżniejszymi atrakcjami, także tymi dynamicznymi. Można było
wziąć udział w zajęciach tanecznych, teatralnych, wcielić się w
podróżnika i pirata (mają przecież kilka cech wspólnych!), odbyła się także słodka z nazwy dyskoteka z bezą.
Wszystkim uczestnikom letnich warsztatów z Ośrodkiem
Kultury w Kostrzynie dziękujemy i zapraszamy za rok!
N.M.
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ZBIÓRKA KRWI DLA POSZKODOWANYCH W WYPADKACH
31sierpnia 2018 roku (piątek) w godz. 830 – 1400
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, ul. Poznańska 33
Zarząd Klubu HDK PCK

WIEŚCI
Z BIBLIOTEKI
Wakacyjne warsztaty plastyczne w Bibliotece Publicznej
w Kostrzynie rozpoczęły się 30 lipca i trwały aż do 3 sierpnia.
Mali artyści po okiem Danuty Gordziejczyk oraz z pomocą
rodziców w trakcie codziennych, dwugodzinnych zajęć z wielką
pasją i zaangażowaniem tworzyli swoje dzieła. Wśród nich
znalazły się ozdoby z filcu, kukiełki z kulek styropianowych,
bibułek i skrawków tkanin, przedmioty z drewna, ceramiki oraz
szkła zdobione techniką serwetkową (decoupage). W ostatnim
dniu zajęć dzieci rozmaitymi metodami i z różnych materiałów
wykonały letnie kwiaty.
Wszystkim uczestnikom spotkań serdecznie dziękujemy,
zwłaszcza, że były to bardzo upalne dni.
A. Nowacka

DOBRA KSIĄŻKA - BIBLIOTEKA POLECA I ZAPRASZA
Bogna Ziembicka, Pamiętasz tamto lato, Wydawnictwo Znak.
Lato 1939 roku hrabina Olga Mężyńska wraz z synem Teofilem, jego żoną Bisią i służącą Lorcią spędzają
w Juracie. Wydarzeniem sezonu, które, jak się później okaże, na długo pozostanie w pamięci uczestników, jest
bal w nadmorskim hotelu Lido. Królowa balu – czarnooka Klementyna – robi ogromne wrażenie na Teofilu…
Bogna Ziembicka zdobyła serca czytelników swoim wcześniejszym cyklem Droga do Różan. Jej najnowsza
powieść chwyta za serce, wzrusza i pokazuje przepiękną historię czterech kobiet w czasach wojennej zawieruchy
oraz w burzliwych latach powojennych.
Katarzyna Nosowska, A ja żem jej powiedziała, Wydawnictwo Wielka Litera.
Książka Kasi Nosowskiej to zbiór przemyśleń i spostrzeżeń na różne tematy, od związków partnerskich przez
portale społecznościowe i show-biznes, a na dietach skończywszy. Okazuje się, że autorka jest świetnym obserwatorem rzeczywistości. Mimo sławy i kariery ma dystans do siebie, a życie przedstawia takim, jakie jest – raz
gorzkie, raz zabawne.
A ja żem jej powiedziała… to błyskotliwa, nieoczywista, ze sporą dawką humoru lektura nie tylko dla fanów
Nosowskiej i zespołu Hey.
Wojciech Grajkowski, Piotr Socha, Drzewa, Wydawnictwo Dwie Siostry.
Nowa książka twórców bestsellerowych Pszczół – bajecznie kolorowy wielkoformatowy album o drzewach.
Odwiedź niezwykły świat drzew. Zobacz, kto w nich mieszka, kto je zjada, kto przenosi ich nasiona. Obejrzyj te
najwyższe, najstarsze i najgrubsze. Spotkaj enty, Adama i Ewę, Robin Hooda i Buddę. Przyjrzyj się pracy drwala
i zobacz, jakie budowle, instrumenty i wehikuły można zrobić z drewna. Poznaj drzewo życia, drzewo ludojada
i święty figowiec. Zajrzyj do lasu. Zapuść się w puszczę.
Na książkę składają się ponad 34 wielkoformatowe tablice, z których każda to misternie skomponowana plansza.
Kolorowe ilustracje są pełne szczegółów, a krótki przystępny tekst nie tylko objaśnia to, co się na nich znajduje,
ale też zawiera wiele dodatkowych informacji i ciekawostek.
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Wszystkim, którzy w tak bolesnych chwilach dzielili z nami
smutek i żal oraz uczestniczyli we mszy św i ceremoni pogrzebowej

Ś.†P. Danuty Szczygielskiej
w szczególności ks. kanonikowi Lechowi Ludwiczakowi,
duchowieństwu, Rycerstwu Niepokalanej, rodzinie i znajomym za zamówione intencje mszalne, modlitwę, złożone
wieńce i kwiaty
serdeczne podziękowania składają
córki

KONDOLENCJE
Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że w lipcu pożegnaliśmy
na wieczną drogę Koleżanki

Ś.P. Czesławę Czarnecką
członkinię Zarządu, długoletnią skarbniczkę (1989-2018)
oraz

Ś.P. Stefanię Kosińską
długoletnią członkinię naszego stowarzyszenia (1987-2018).
Wyrazy współczucia rodzinom
składają
Zarząd i członkowie
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kostrzynie

HISTORIA FIGURY NAJŚWIĘTSZEGO
SERCA JEZUSA W CZERLEJNIE
Na terenie gminy Kostrzyn w wielu
wioskach na rozdrożach dróg stoją przydrożne figury, krzyże, kapliczki. Są one
przede wszystkim znakiem wiary naszych
przodków i elementem ich kultury, często
także świadkami historii ziem, świadectwem szczególnych wydarzeń. Stawiano
je po to, aby dawały nadzieję, wskazywały drogę, chroniły przed nieszczęściami,
utwierdzały w wierze i były zachętą do
modlitwy. Przedstawiamy historię jednej
z takich figur, która stoi w ogrodzie Państwa Zbierskich w Czerlejnie. Dokument
powstania obiektu mówi:

Paweł i Antonina Zbierscy
W roku uwolnienia Polski z pęt niewoli i zjednoczenia rozdartej ziemi, na
podziękę i chwałę Bogu z prośbą o błogosławieństwo nad ziemią Ojczystą
i domem rodzinnym figurę tę ufundowali
Paweł i Antonina z Ważbińskich Zbierscy
w Czerlejnie, miesiąca lipca, dnia 19-go
Roku Pańskiego 1919. Paweł Zbierski,
Antonina Zbierska, Jan Zbierski,

Wojciech Zbierski, Pelagia
Zbierska.
Na początku II wojny
światowej Niemcy niszczyli
figury i kapliczki w całej
Polsce. Wyżej wspomniana
statua została przewrócona,
jednak szczęśliwie ocalała.
Świadczy o tym relacja spisana przez Jana Zbierskiego
(syna Pawła i Antoniny),
w której autor opisuje także
losy innych figur, które
w ówczesnym czasie znajdowały się na terenie Czerlejna:
Czerlejno powiat Środa
W dzień Św. Michała
o godzinie mni wiecy 10ty
czasu letniego (wojennego)
roku Pańskiego 1940 w czasie
okrutny wojny obalili figure
te, Najświętszego Serca Jezusa bezbożni ludzi (młodzież
Hitlerowska) i wiele innych
w wiosce naszej i tak: przy
drodze na cmentarz grzebalny figure Najśw. Serca Marii
Panny, przy probostwie fig.
Niepokalanie poczęty Panny Marii bardzo
piękna figura fundacja s.p.x. Prob. Fórmanowicza w ogrodzie proboszczowskiem
fig. Panny Marii1, w ogrodzie gospodarza
Staniszewskiego Krzyż drewniany2, przy
wylocie wioski w strone Mikuszyna Krzyż
kamienny W tydzień później otem samem
czasie na pewno sama szajka zbrodniarzy
i bluźnierców dokonała tego samego czynu, Krzyż betonowy koło wiatraka
p. Brodzińskiego3, figure Najśw. Maryi
Panny i Św. Wawrzeńca w ogrodzie
p. K. Pawlaka i figure Najświętszego
Serca Jezusa naprzeciw bramy pałacowy.

Pierwsza strona rękopisu
Pasyki zostały potłuczone i porozrzucane4.
Nie uszkodzona została tylko figura Najśw.
Serca Jezusa w ogrodzie niżej podpisanego bowiem przy obalaniu padła na grunt
mięki. Statułe odnieślimy na cmentarz
grzebalny i postawiono na grobie zmarłego dziecka (Tadeusza) mojego. Inne
statuły też umieszczono na cmentarzu
może tam przetrwają szczęśliwie do końca
wojny.
Głównem hersztem tej bandy bezbożny
ma być Vogt wielki wielbiciel Hitlera tego
szatana wcielonego, który zarządza
gospodarstwem po wywłaszczonem
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p. Wielickiem z Czerlejnka (Klein Scheringen) którego ludność tutejsza przezwała antychrystem bo to łotr nieskończony,
warjat zdatny do domu obłąkanych.
Wczoraj nam nakazał abyśmy te poobalane i poniszczone figury potłukli i zakopali i to dał nam nakaz z ramienia partii
Hitlerowskiej i aby nie narażać się na
dalsze prześladowanie zakopuje filar
i postument tejże figury, aby da Pan Bóg
można ją znów postawić na większą chwałe Bożą jak dobre zwycięży zło okrutne.
Dotychczas wysiedlono a raczej wywłaszczono z naszej wioski 10. właścicieli: X. Prob. Grocholski tu stąd więziony
od 27.3.1940r. przez Niemców, jak tysiące innych Polaków.
Czerlejno (Scheringen) dnia
15 X 1940 r.
Jan Zbierski, lat 55
Po zakończeniu II wojny światowej
Jan i Maria Zbierscy, wdzięczni za szczęśliwy powrót do domu rodzinnego po
wysiedleniu przez Niemców, postawili na
nowo w swoim ogrodzie ocalałą figurę

Najświętszego Serca Jezusa, która stoi do
dziś i od lat tworzy harmonijną całość
z otaczającym ją krajobrazem, stanowiąc
nieodłączną część naszej wsi.
Przedstawioną historię przekazaliśmy
Państwu dzięki zbiorom pamiątek i zapiskom, które gromadził przez całe życie
Piotr Zbierski (wnuk fundatorów). Staraniem Marka Zbierskiego (prawnuka fundatorów i bratanka Piotra Zbierskiego)
oraz jego żony Doroty w czerwcu 2018
roku figura ta została gruntownie odnowiona, a w czynnościach tych pomagali
Krzysztof Szynwelski i Iwona Nitendel.
Obecnie na tym miejscu stoi kapliczka ze statuą
Panny Marii zbudowana przez Weronikę i Stanisława Skałeckich.
2
Po wojnie postawiono na nowo – obecnie nie istnieje.
3
Obecnie na tym samym miejscu stoi Krzyż betonowy ufundowany przez rodzinę p. Brodzińskich.
4
Przy pomniku Powstańców Wielkopolskich zabezpieczono płaskorzeźbę Matki Boskiej z Dzieciątkiem, którą po wojnie przymocowano na powrót
do pomnika.
1

Odnowiona figura

I.N.

Z KRONIKI POLICYJNEJ
Znaleziono amunicję.
3 lipca w Kostrzynie na
ul. Kwiatowej znaleziono opakowanie zawierające 10 sztuk naboi.
Postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa we Wrześni.

Nietrzeźwy kierujący.
9 lipca w Trzeku podczas kontroli drogowej u kierującego
Skodą 56-letniego mieszkańca gminy Swarzędz stwierdzono
stan nietrzeźwości wynoszący 0,6 promila alkoholu we krwi.
Ponad 3 promile alkoholu we krwi stwierdzono natomiast
u kierowcy VW, którego zatrzymano 10 lipca w Kostrzynie.

Włamanie do pomieszczenia gospodarczego.
W nocy z 25/26 lipca w Czerlejnie doszło do włamania
do budynku gospodarczego, skąd skradziono betoniarkę oraz
narzędzia murarskie. Wszelkie osoby posiadające jakąkolwiek
wiedzę na temat przedmiotowego zdarzenia proszone są o kontakt z KP w Kostrzynie.

Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego.
30 lipca w KP w Poznaniu odbyły się uroczyste obchody
Święta Policji. Podczas uroczystości zostały ogłoszone wyniki
konkursu „Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego”. Zwycięzcy otrzymali z rąk wicestarosty i Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu insp. Macieja Nestoruka nagrody finansowe
wraz z upominkami. Pierwsze miejsce i tytuł dzielnicowego
roku otrzymał asp. Tomasz Kasprzak z Komisariatu Policji
w Kostrzynie.
Konkurs jest organizowany corocznie i ma na celu podniesienie rangi policjanta – dzielnicowego – oraz propagowanie

współzawodnictwa pomiędzy dzielnicowymi, którzy w ten
sposób są motywowani do jeszcze lepszego wypełniania swoich
obowiązków służbowych. W konkursie wzięło udział siedemnastu dzielnicowych z terenu powiatu poznańskiego (źródło: KMP
Poznań).

Dopalacz to też narkotyk.
Ostatnio w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia
tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiło kilkadziesiąt osób z ostrym
zatruciem organizmu. Policjanci apelują i ostrzegają, aby nie
kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic
mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!
Zwalczając ten proceder Policja współpracuje z Państwową
Inspekcją Sanitarną. Każda informacja wpływająca do Policji
o miejscach, w których może być prowadzona sprzedaż dopalaczy jest dokładnie sprawdzana. Policjanci regularnie asystują
pracownikom Inspekcji przy kontrolach punktów sprzedaży oraz
zabezpieczeniu podejrzanych specyfików, które następnie
są poddawane szczegółowym badaniom.
Dopalacze stanowią preparaty zawierające w swym składzie
substancje psychoaktywne, które zagrażają życiu i zdrowiu. Ich
produkcja, sprzedaż i reklamowanie są w Polsce ustawowo zakazane. Większość dopalaczy ma postać tabletek lub mieszanek
do palenia.
Bardzo ważne jest uświadomienie młodym ludziom, że dopalacze to trucizna i zażywnie ich może wiązać się z poważnym
ryzykiem. Reagujmy, jeśli w naszym towarzystwie jest ktoś, kto
zamierza zażyć te substancje i stanowczo odmawiajmy, gdy nas
do tego namawia. Nie warto ryzykować własnego życia! Stąd
apel, szczególnie do młodych ludzi, aby nie kupowali substancji
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niewiadomego pochodzenia oraz do dorosłych, aby zwrócili
szczególną uwagę na osoby niepełnoletnie i młodzież. Producenci cały czas modyfikują skład chemiczny dopalaczy. Często
mieszkanki te okazują się śmiertelne dla organizmu. Zwracajmy
uwagę na zachowanie naszych najbliższych, na środowisko,
w jakim przebywają. Wystarczy chwila, by doszło do tragedii,
ale też jedna decyzja, by zapobiec, by pomóc, by uratować.
Apelujemy o przekazywanie wszelkich informacji o dopalaczach
do każdej najbliższej jednostki Policji.
Zabezpieczony przez policjantów z kraju tzw. Mocarz ma
postać zielonego suszu roślinnego przeznaczonego do palenia.
Przeprowadzone badania wykryły w nim syntetyczne kanabinoidy, po wypaleniu których występują efekty bardzo podobne do
tych, jakie wywołuje marihuana i haszysz, tyle że nawet kilkaset
razy silniejsze. Efektem ich zażycia są m.in. zmiana nastroju
i samopoczucia, błogostan, euforia, halucynacje, czasami depresja, apatia i urojenia. Następuje wzrost ciśnienia krwi, tachykardia, przekrwienie gałek ocznych, zaburzenia koordynacji ruchowej, zawroty głowy, zaburzenia uwagi, wysuszenia śluzówek.
Zagrożona jest szczególnie młodzież, u której po przyjęciu tych
substancji najczęściej dochodzi do trwałych zmian funkcji ośrodkowego układu nerwowego. Badania wskazują na dwukrotnie
większe zagrożenie wystąpienia psychozy schizofrenicznej.
Prosimy, aby rodzice zwracali szczególną uwagę, czy opisane
efekty zachowania po dopalaczach nie występują u ich dzieci.
Podobnie jak znaleziony w mieszkaniu czy ubraniu dziecka susz
roślinny, może to być sygnałem, że dziecko zażywa narkotyki.
Wtedy, aby zapobiec najgorszemu, konieczna jest właściwa
i szybka reakcja.

Rowerzysta w ruchu drogowym

Obowiązek jazdy po drodze dla rowerów: rowerzysta ma
obowiązek korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla
rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się
porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem korzystając
z drogi dla rowerów i pieszych jest zobowiązany zachować
szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.
Jazda po chodniku: rowerzysta może jechać po chodniku lub
po drodze dla pieszych wyjątkowo, gdy: opiekuje się osobą
w wieku do lat 10 kierującą rowerem, szerokość chodnika wzdłuż
drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej
drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów, warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny
wiatr, ulewa, mgła). Kierujący rowerem, korzystając z chodnika
lub drogi dla pieszych, jest zobowiązany jechać powoli, zachować
szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.
Przejście dla pieszych: rowerzysta jest zobowiązany zejść
z roweru i przeprowadzić go po przejściu dla pieszych, jeśli
chce je przekroczyć. Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja,
kiedy obok pasów dla pieszych jest przejazd rowerowy. W takim
wypadku rowerzysta nie musi zsiadać z roweru.
Dziecko na rowerze: dzieci poniżej 10 lat mogą samodzielnie
poruszać się na rowerze pod opieką osoby dorosłej. Dziecko do
lat 7 może być przewożone na rowerze, pod warunkiem, że jest
ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym
bezpieczną jazdę.
Ostrożność i bezpieczeństwo na drodze: zanim skręcisz
w prawo upewnij się, że możesz wykonać manewr, wyciągnij
prawą rękę i zasygnalizuj zamiar wykonania skrętu, ponownie
upewnij się, czy droga jest wolna, zbliż się do prawej krawędzi
jezdni, wykonaj skręt ustępując pierwszeństwa pieszym na
przejściu drogi poprzecznej, kontynuuj jazdę możliwie blisko
prawej krawędzi jezdni; zanim skręcisz w lewo upewnij się, że
możesz wykonać manewr, wyciągnij lewą rękę – zasygnalizuj
zamiar wykonania skrętu, ponownie upewnij się, czy droga jest
wolna, zbliż się do środka jezdni (osi jezdni), ponownie upewnij
się, czy droga jest wolna (np. czy nikt cię nie wyprzedza) i czy
przeciwny pas ruchu też jest wolny, wyciągnięciem lewej ręki
zasygnalizuj zamiar wykonania skrętu, gdy droga za Tobą (na
twoim pasie) i przed Tobą (na przeciwnym pasie) jest wolna
wykonaj skręt, wjedź na właściwy pas ruchu – uważaj na pieszych
na przejściu wyznaczonym na drodze poprzecznej. Zasady zachowania ostrożności lub szczególnej ostrożności to reguły, do
których użytkownik drogi powinien rygorystycznie się stosować.
Zasady te oznaczają, iż należy unikać wszelkiego działania,
które mogłoby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, utrudnić go lub narazić kogoś na szkodę.
Rowerzyści nie są chronionymi uczestnikami ruchu
drogowego, co oznacza, że nie mają osobistych środków
technicznych, takich jak poduszka powietrzna czy pasy
bezpieczeństwa, a w kontakcie z samochodem, przy dużej
prędkości kolizyjnej, doznają poważnych obrażeń albo nawet
ponoszą śmierć. W trosce o własne bezpieczeństwo rowerzyści
powinni pamiętać, że podczas przejeżdżania przez jezdnię po
wyznaczonym przejeździe zobowiązani są stosować zasadę
szczególnej ostrożności, a przede wszystkim zmniejszyć prędkość, aby kierowca samochodu, zwłaszcza skręcającego w drogę
poprzeczną, miał szansę dostrzec rowerzystę z wyprzedzeniem
i odpowiednio zareagować (Biuro Ruchu Drogowego KGP/ mw).
st.asp. Piotr Kubicz
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STRAŻACKIE WYDARZENIA

WIADOMOŚCI STRAŻACKIE Z GMINY KOSTRZYN
3 lipca – gaszenie pożaru składowanego drewna opałowego w Kostrzynie.
5 lipca – zabezpieczenie wypadku drogowego oraz neutralizacja
plamy ropopochodnej na skrzyżowaniu trasy DK-92, wyjazd
z Kostrzyna w kierunku Wrześni.
6 lipca – gaszenie pożaru składowiska gałęzi w Kostrzynie.
10 lipca – trzykrotne wezwanie do rozpoznania zagrożenia
gniazd owadów błonkoskrzydłych w Gwiazdowie i Iwnie.
13 lipca – neutralizacja plamy ropopochodnej na trasie DK-92.

16 lipca – neutralizacja plamy ropopochodnej na wyjeździe
z trasy S-5 na DK-92 w kierunku Wrześni.
17 lipca – zabezpieczenie miejsca wypadku samochodu osobowego w Kostrzynie; zabezpieczenie miejsca lądowania śmigłowca LPR w Siedlcu.
19 lipca – wezwanie do rozpoznania zagrożenia gniazda szerszeni w Siedleczku; usuwanie wiatrołomu na drodze KlonyGułtowy.
20 lipca – wezwanie do rozpoznania zagrożenia gniazda owadów
błonkoskrzydłych w Kostrzynie.
21 lipca – wezwanie do rozpoznania zagrożenia gniazda owadów
błonkoskrzydłych w Kostrzynie; zabezpieczenie miejsca wypadku samochodu osobowego na rondzie S-5 w Iwnie.
22 lipca – wezwanie do rozpoznania zagrożenia gniazda owadów
błonkoskrzydłych w Paczkowie; uwolnienie kota uwięzionego
w kominie budynku mieszkalnego w Czerlejnie.
24 lipca – wezwanie do rozpoznania zagrożenia gniazda owadów
błonkoskrzydłych w Sokolnikach Gwiazdowskich.
25 lipca – gaszenie pożaru ścierniska we Wróblewie.
26 lipca – wezwanie do Pałacu w Gułtowach z powodu załączenia się czujki pożarowej, alarm okazał się fałszywy; wezwanie
do bloku mieszkalnego w Kostrzynie w celu rozpoznania
przyczyny oderwania się i upadku na chodnik klapy dachowej.
31 lipca – wezwanie do rozpoznania zagrożenia gniazda owadów
błonkoskrzydłych przy budynku mieszkalnym w Kostrzynie.
Ryszard Kubiak

ZWIERZAKI ZE SKAŁOWA CZEKAJĄ NA ADOPCJĘ!

Benek
Około 10-miesięczny, bardzo wesoły
i żywiołowy pies, wspaniały towarzysz rodziny ze starszymi dziećmi.
Nr schr. 331/0718

Łysek
Łysek jest psem w typie terriera, łagodnym w stosunku do ludzi, dogaduje się z wybranymi psami. Dotąd
prawdopodobnie mieszkał za miastem.
Nr schr. 289/0618.

Loczek
Loczek trafił do schroniska bardzo
zaniedbany, nie wpłynęło to jednak
na jego postrzeganie świata. Jest
towarzyski i przyjaźnie nastawiony
do innych psów.
Nr schr. 184/0518.

Wszystkie psy ze schroniska są zaszczepione, odrobaczone, oznakowane i wysterylizowane.
Kontakt w sprawie adopcji: Schronisko dla Zwierząt w Skałowie, tel. 783 552 272
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KRONIKA SPORTOWA
WAKACJE NA BIEGOWO
Przez ostatnie tygodnie, pomimo
upałów, biegacze Walki Kostrzyn
byli bardzo aktywni podczas weekendowych startów. W niedzielę
8 lipca Grzegorz Banaszak wziął
udział w XXIX Biegu Jagiełły – Tip Topol Półmaraton Pobiedziska. Jedyny „górski” półmaraton w Wielkopolsce, jak często
bywa określany przez biegaczy, został pokonany przez Grzegorza
w czasie 1:44:47, co skutkowało 147. lokatą na 472 uczestników.

W sobotę 21 lipca Walkowicze reprezentowali kostrzyńskie
stowarzyszenie w dwóch różnych biegach. W godzinach porannych Mariusz Chłędowski wystartował w Runmageddonie

na dystansie Rekrut, który wynosił 6 km, a do pokonania było
aż 30 przeszkód. Pomimo srogiego upału uczestnicy biegu dzielnie skakali przez błotne zasieki, a Walkowicz Mariusz pojawił
się na mecie po 1h i 40 minutach! Tego samego dnia, w godzinach
wieczornych, Łukasz Semeniuk oraz Grzegorz Banaszak wzięli
udział w I Kaliskim Półmaratonie Nocnym „Bursztynowa Hellena”. Start i metę wyznaczono na największym kaliskim osiedlu,
zwanym sypialnią Kalisza – Dobrzecu. Biegacze wyruszyli
sprzed Hali Arena o godzinie 2100. Jako pierwszy z Walkowiczów
linię mety przekroczył Łukasz (01:34:43), a niedługo po nim
finiszował Grzegorz (01:40:40).
23 lipca barwy Walki Kostrzyn zaprezentowane zostały przez
Jowitę Kruczkowską i Marcina Otto na City Trail on Tour
w Szczecinie. Trasa przebiegała po górzystych terenach Puszczy
Bukowej. Po pokonaniu 5 km wymagającej trasy jako pierwszy
na mecie pojawił się Marcin (24:10). Nieco dłużej z trasą zmagała się Jowita (24:34), której uzyskany czas pozwolił na zajęcie
10. miejsca wśród wszystkich pań.
W pierwszy sierpniowy, piątkowy wieczór Grzegorz Banaszak reprezentował Walkę Kostrzyn na Trzeciej Letniej Dziesiątce Nocnego Puszczyka. Trasa wyznaczona była na terenie
leśnym po ścieżkach o nawierzchni miękkiej w granicach Wielkopolskiego Parku Narodowego. Pokonanie dziesięciu kilometrów w upalnych i niełatwych terenowo warunkach zajęło
Walkowiczowi 51 minut i 18 sekund. Grzegorz zajął tym samym
20. miejsce w klasyfikacji ogólnej oraz 6. w swojej kategorii.
Walka Kostrzyn

III BIEG PIECZONEJ PYRY

Zapraszamy do udziału w III Biegu Pieczonej Pyry! Bieg odbędzie się w niedzielę 9 września. Start na terenie Starej Cegielni w Iwnie o godzinie 1100. Trasa będzie poprowadzona przez miejscowości Iwno, Glinka Duchowna i Buszkówiec, wyniesie
ok. 5 km. Nagrody przyznawane będą w kategoriach Open Kobiet i Mężczyzn (pierwsze 5 miejsc). Każdy z uczestników otrzyma
medal pamiątkowy oraz pakiet żywieniowy. Więcej szczegółów na stronie organizatora: www.walkakostrzyn.futbolowo.pl.
Walka Kostrzyn

AKTYWNY TYDZIEŃ MICHAŁA I TRZY „SOLIDY”!
W niedzielę 1 lipca w Wilkowicach odbyła się szósta edycja
maratonów Solid MTB. Walkę Kostrzyn reprezentowała wśród
startujących czwórka zawodników. Najszybszy okazał się Marcin Burchacki plasując się na 26. pozycji. Na 60. pozycji zmagania ukończył Arkadiusz Adamski, a chwilę po nim na linię
mety wjechał Michał Wawer kończąc zawody na 77. pozycji.
Jako czwarty z Walkowiczów pojawił się Darek Adamski zajmując 135. lokatę.
W sobotę 14 lipca podczas szosowego wyścigu kolarskiego
Solid Road po raz pierwszy w tego typu zawodach swoich sił
spróbował Michał Wawer. W swoim debiucie na dystansie
74 km wśród 150 zawodników zajął 88. pozycję z czasem 2:10:53.
W niedzielę 22 lipca odbyła się siódma edycja Solid MTB,
która tym razem zawitała do Gostynia, debiutującego na mapie
maratonów rowerowych. W zawodach wzięło udział dwóch
naszych zawodników: Arek i Darek Adamscy. Arek ukończył
zawody na 80. pozycji z czasem 1:39:41, natomiast Darek zakończył zmagania na 166. pozycji z czasem 2:06:38.
W niedzielę 29 lipca dwójka Walkowiczów: Michał Wawer
z ojcem Leszkiem udali się do Przyłęku na kolejną edycję Solid

MTB. Dla Leszka był to debiutancki start w tym roku. Próbując
swoich się na dystansie Mini (25 km) zajął 201. miejsce z czasem
1:43:39. Michał na tym samym dystansie z czasem 1:17:20
ukończył zawody na 49. pozycji. Natomiast w niedzielę 5 sierp-
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nia rozpędzony w startach Michał udał się do Suchego Lasu,
gdzie odbył się szósty etap Gogol MTB. Zawodnik Walki zmierzył się z dystansem 34 km. Ostatecznie po awarii sprzętu na
trasie zawody ukończył na 68. pozycji z czasem 1:28:16. A już
w piątek 10 sierpnia w Bukowinie Tatrzańskiej czwórka naszych

zawodników: Mateusz Kapciak, Michał Wawer, Marcin Burchacki oraz Arkadiusz Adamski wystartowała w Tour de Pologne
Amatorów. Amatorzy spróbali swoich sił na 58-kilometrowej
królewskiej pętli, gdzie zmierzyli się ze słynnymi podjazdami
takimi jak ściana Harnaś oraz ściana Bukowina w Gliczarowie.
Arkadiusz Adamski

AGROCHEST TEAM NA TOUR DE POLOGNE
11 sierpnia 2018 roku na starcie TAURON Tour de Pologne Amatorów stanęło
ponad 2000 zawodników, a w tym Agrochest Team w składzie: Marcin Korzeniowski, Mateusz Laszczyk, Michał
Czapla, Jonasz Biesiada oraz Piotr Tomana – ubiegłoroczny zwycięzca tego
wyścigu. W tegorocznej edycji kolarze
mieli do pokonania aż 58 km trasy
podobnej do wyścigu królewskiego Tour
de Pologne. Walka o zwycięstwo była
niezwykle zacięta, ale ostatecznie
Agrochest Team w klasyfikacji drużynowej wywalczył pierwsze miejsce. Z kolei
w kategorii open jako drugi na metę
dojechał Piotr Tomana (1:37:16), a tuż
za nim na trzecim miejscu uplasował się
Marcin Korzeniowski (1:38:28).

START LECHII W LIDZE
WIELKOPOLSKIEJ

W pierwszym meczu piłkarskim sezonu 2018/2019 KKS
1922 Lechia Kostrzyn
zwyciężyła wynikiem
2:0 (1:0), pokonując
Concord Murowana
Goślina. Bramki dla
odmłodzonej drużyny gospodarzy zdobyli: Neyman i Grajewski. W drugiej
kolejce rozgrywek Lechici na kostrzyńskim stadionie zmierzyli się z Wełną
Skoki przegrywając 0:1; trzeci mecz
w sezonie Lechia zakończyła wynikiem
5:3 wygrywając z Płomieniem Połajewo
na ich własnym boisku.
K.M.
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OGŁOSZENIA DROBNE
- Masz problem z komputerem, internetem, zadzwoń 605 233 576,
www.vip-tech.pl
- Kupię każde auto za gotówkę!!!
Wszystkie marki, każdy stan, dojazd
do klienta, tel. 511 335 102
- Kupię pilnie auto dostawcze do
10.000,- stan oraz marka obojętne,
tel. 500 656 104
- Sprzedam nasiona gorczycy, cena
3,50 zł/kg, Gospodarstwo Ogrodniczo-Szkółkarskie Zenon Walczak,
ul. Kórnicka 6, tel. 61 817 89 19,
502 378 538, 607 374 623
- Przyjmę studentów w Gospodarstwie
Ogrodniczo-Szkółkarskim
do prac różnych, Zenon Walczak,
ul. Kórnicka 6, tel. 61 817 89 19,
502 378 538, 607 374 623
- Mgr pedagogiki z ponad 10-letnim
doświadczeniem udzieli korepetycji
z języka angielskiego oraz niemieckiego, tel. 799 036 661
- Sprzedam ogródek działkowy
w Glince Duchownej, tel. 723 511 563
- Nowo otwarty Gabinet Podologiczny – zadbaj o swoje stopy, ul.
Poznańska 82, Kostrzyn, zapisy tel.
577 121 061
- Sprzedam tanio meble w dobrym
stanie: sypialnię swarzędzką; sofę
skórzaną-szedzką,2-osobową;
zestaw wypoczynkowy z ławą,
tel. 607 749 451

- Absolwentka filologii angielskiej
i niemieckiej udzieli korepetycji,
tel. 512 586 533
- Do wynajęcia dwa pokoje, kuchnia i łazienka dla dwóch osób,
tel. 723 969 513

- Firma z Brzeźna zatrudni osoby na
stanowiska: stolarz-magazynier, kierowca kat. C+E po kraju (plandeka
lub wywrotka) oraz panią do obsługi
klienta w hurtowni płyt i akcesoriów
meblowych, tel. 501 618 163
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