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Słowem
wstępu
Z czym kojarzy się Państwu jesień?
Dla mnie od dłuższego już czasu słowo to nabiera coraz bardziej pozytywnego znaczenia. Od momentu, kiedy zmiana pory roku nie wiąże się już dla
mnie z koniecznością powrotu do szkoły i na studia, coraz bardziej zaczynam doceniać jesienne momenty. Oczywiście – nadal przeszkadzają mi
deszcz, zimne, ciemne poranki i pojawiające się niepostrzeżenie wieczory.
Jednak w żadnym innym miesiącu herbata nie smakuje tak samo dobrze,
w żadnym innym miesiącu wieczorne lenistwo nie jest tak dobrze usprawiedliwione, wreszcie – w żadnym innym miesiącu nie zobaczymy
tak pięknych migawek przyrody… Kolorowych liści, delikatnych, zimnych
promieni słońca na porannej rosie, tajemniczej mgły, owijającej się wokół
domów i samochodów, tworzących niemal magiczną, baśniową (choć też
trochę niepokojącą) atmosferę… Perspektywa wyciągnięcia z szafy ulubionego, ciepłego płaszczyka, pyszna kawa dyniowa w jednej z kawiarń, jesienne przysmaki – to moje argumenty na to, aby jednak pokochać jesień.
A Państwa?
Pomimo tak miłej perspektywy jak powyżej nie da się zapomnieć, że tegoroczna jesień nie jest jednak tak „kolorowa”, jak te wcześniejsze. Po wielu
miesiącach żartowania na temat tego, jak 2020 jest nieprzyjazny dla każdego, przyszła kolej na bardziej poważne refleksje. Bez wątpienia bardzo
chętnie pożegnamy 2020 rok i zapomnimy o wszystkich negatywnych rzeczach, które się przydarzyły. Zanim to jednak nastąpi, musimy bezpiecznie
dotrwać do Sylwestra. Aktualna sytuacja, związana z pandemią, stała się
jeszcze bardziej poważna, niż wiosną i latem. Każdy z nas powinien zadbać
o bezpieczeństwo swoje, swoich bliskich i każdego, z kim może się spotkać
w pracy, na zakupach, na spacerze z psem lub w każdym innym miejscu.
Nawet jeśli wydaje nam się, że wiemy lepiej, że narzucane nam ograniczenia i nakazy są mało skuteczne – warto się zastanowić, czy tak naprawdę
te drobne czynności i nawyki, powtarzane każdego dnia, sprawiają nam
tak duży kłopot? W trosce o własne zdrowie, szczęście i bezpieczeństwo
jesteśmy w stanie poświęcić wygodę, komfort, zwyczaje. Dlaczego więc
nie zrobić tego samego dla innych? Chwilowy dyskomfort to chyba mała
cena, szczególnie, że im szybciej uda nam się pokonać to zagrożenie, tym
szybciej będziemy mogli wrócić do tego, co kochamy, a co w ostatnich
miesiącach stało się niemożliwe. Namawiam Państwa do zachowywania
wszelkich zalecanych środków bezpieczeństwa: zasłaniania nosa i ust, częstej dezynfekcji rąk i powierzchni użytkowych, unikania tłumów i spędzania wolnego czasu w rozsądny, pozbawiony zbędnego ryzyka sposób. Ponieważ jesień często oznacza także dla nas sezon na przeziębienia i grypę,
zadbajmy też o zdrowy tryb życia: odpowiednią ilość snu, prawidłową dietę, adekwatny do pogody ubiór.
Zaostrzony rygor sanitarny nie oznacza także, że musimy zrezygnować
z kultury „na żywo”. Świetnie udowodnił to „Perfekcyjny wieczór” – koncert,
który odbył się niedawno w murach Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.
Było to pierwsze wydarzenie od dłuższego czasu, kiedy artyści mogli spotkać się twarzą w twarz z publicznością (choć bardziej pasowałoby twarzą
– w maskę). Jak będzie wyglądała przyszłość takich koncertów w najbliższym czasie? Na ten moment nie wiadomo. Zachęcamy do sprawdzania
aktualności na stronie internetowej Ośrodka Kultury, a także do obserwowania profilu MGOK na Facebooku – gdzie na pewno pojawią się kolejne,
dostępne dla każdego relacje.
Zapraszam do lektury najnowszego numeru „Kostrzyńskiego ABC”!

Fot. C. Szczepanik

Natalia Majchrzak
Redaktor naczelna
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Kostrzyńskie
aktualności
W hołdzie ofiarom zbrodni katyńskiej
W całej Polsce pamiętano o 81. rocznicy napaści ZSRR na nasz kraj, której skutkiem było wymordowanie w 1940 roku ponad 20 tysięcy wziętych do niewoli oficerów polskich w Katyniu,
Miednoje czy Charkowie. Również w Kostrzynie przy kamieniu katyńskim z nazwiskami
naszych poległych rodaków obok kościoła farnego zapalono znicze pamięci.

Nowy market na Osiedlu Kórnickim
Fot. P. Lipiecki

Sieć marketów DINO mających w Polsce ponad 200 placówek 19 września wzbogaciła się
o kolejny pawilon handlowy o powierzchni 600m2 wraz z parkingiem, otwarty w Kostrzynie.
Mieszkańcy tego osiedla i pobliskich wiosek będą chętnie korzystać z jego oferty, podobnie
jak czynią to już mieszkańcy Gułtów czy Siekierek.

Trwa modernizacja trasy drogi krajowej 92
Fot. K. Nowakowska

Między Swarzędzem a Kostrzynem oraz na odcinku z Kostrzyna do Nekli na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad trwają intensywne prace drogowe. Polegają one
na położeniu na drodze nowej warstwy wyrównawczej, a potem warstwy ścieralnej 12 cm.
Przez ten okres tablice i komunikaty radiowe ostrzegają przed powstającymi utrudnieniami
dla kierowców. Przed kilku laty wraz z ówczesną trasą E-8 pobudowano gościniec „Podbipięta”, który po zlikwidowaniu działalności został rozebrany. Obecnie w jego miejscu przy drodze do Iwna nowy inwestor rozpoczął budowę bazy logistycznej.

Białoruś zawsze bliska Polakom
Fot. M. Nowakowski

Wydarzenia, jakie w ostatnich tygodniach mają miejsce za naszą wschodnią granicą, budzą
zainteresowanie i solidarność z naszymi braćmi Białorusinami. Kiedy po rozpadzie ZSRR
powstała niepodległa Białoruś ustanowiono, nawiązując do tradycji, nowe symbole tego
państwa: godło i flagę, które w 1992 roku pokazała na znaczkach poczta białoruska. Za herb
obrano białego jeźdźca na czerwonej tarczy (Pogoń), a flaga prezentowała trzy podłużne
pasy: biały, czerwony i biały. Każdy znaczek miał wartość 5 rubli, datę 1992 i napis drukowany: BELARUS (alfabetem białoruskim i łacińskim).

Od dwóch lat rozlega się nad miastem hejnał Kostrzyna!
Fot. K. Matysek

Fot. W. Bindulski

Już wkrótce miną 2 lata od kiedy w przeddzień 11 listopada, to jest obchodów 100-lecia
Niepodległości i równocześnie 767-lecia nadania Kostrzynowi praw miejskich, z wieży kostrzyńskiego ratusza zabrzmiał po raz pierwszy hejnał naszego miasta. Grany na trąbce przez
Witka Bindulskiego, odtwarzany mechanicznie codziennie o godz. 1200, od początku zachwycił liczne grono miłośników miasta i melodii do słów Piosenki o Kostrzynie. Świadkami
tego wydarzenia były wtedy nie tylko władze naszej gminy, a także zebrane pod ratuszem
dzieci szkolne, które z tej okazji otrzymały zakładki z wierszem Kto Ty jesteś? Polak mały
W. Bełzy. Stało się zwyczajem, że w południe w wielu domach kostrzyńskich otwierają się
okna, by nasi mieszkańcy mogli posłuchać ulubionego hejnału, który wprawia ich w dobry
humor na cały dzień!

Rosną osiedlowe budowy

Fot. K. Nowakowska

Na Osiedlu Kórnickim dobiega końca budowa nawierzchni ul. Prymasa Wyszyńskiego. Obok
jezdni z kostki brukowej, chodników i równoległych ścieżek dla rowerzystów pobudowano
parkingi dla samochodów przy domu parafialnym pw. Bł. Jolanty. Systematycznie posuwają
się prace na placu budowy przyszłego kościoła. Przygotowywane są rusztowania pod betonowe filary, które będą podtrzymywać sklepienie wznoszonej przez parafian świątyni.

Dbajmy o miejsca pamięci i zadumy

Fot. W. Bindulski
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Tegoroczne obchody dnia Wszystkich Świętych z uwagi na panującą pandemię w całym
kraju będą miały ograniczony charakter. Warto zatem odwiedzić nasze cmentarze parafialne
już wcześniej, by zadbać o groby najbliższych. Przy okazji można zobaczyć, jak obecnie wyglądają na cmentarzu w Kostrzynie alejki w rejonie kwatery Bohaterów. Dzięki świeżo położonej przez kostrzyńską firmę kamieniarską OR-MUZ Dariusz Bindulski kostce brukowej
z czarnym szlaczkiem ta pożyteczna inwestycja nadaje miejscu godny wygląd.

K.M.

Wiadomości
gminne
3 803 812 zł z Funduszu Inwestycji
Samorządowych!
Zgodnie z zapowiedziami wprowadzone zostały regulacje
prawne, mające na celu utworzenie przez administrację
rządową Funduszu Inwestycji Samorządowych. Są to
bezzwrotne środki, które trafiły do samorządów, aby
utrzymały one dynamikę inwestycji i służyły pobudzeniu
gospodarki po kłopotach związanych z COVID-19. Głównym
wskaźnikiem przyznania dofinansowania była ilość i skala
realizowanych i planowanych inwestycji przez samorząd.
Czyli im więcej samorząd inwestuje, tym więcej otrzymał
wsparcia na kolejne inwestycje. To, ile dany samorząd
otrzymał środków, zależało między innymi od wartości
planowanych inwestycji czy relacji wydatków majątkowych
oraz zamożności gmin i powiatów. Środki były przekazywane
gminom i powiatom na ich wniosek. Dotacje sięgnęły od
500 tys. zł do 93 mln zł. Kluczowym elementem programu
jest wsparcie inwestycji realizowanych przez samorządy,
między innymi remonty szkół, inwestycje wodociągowe,
kanalizacyjne czy infrastrukturalne. W Wielkopolsce
z 526 mln zł największe wsparcie trafiło do miasta Poznania
(93,5 mln zł) i powiatu poznańskiego (74,8 mln zł). Wśród
wielkopolskich miast Kalisz otrzymał 8,2 mln zł, Leszno
– 9,9 mln zł, Konin – 10,1 mln zł, Września – 12,1 mln zł,
Jarocin – 7,6 mln zł, Ostrów Wlkp. – 6,9 mln zł, Piła – 6,5 mln
zł, Swarzędz – 6,2 mln zł, Mosina – 6,2 mln zł, Rawicz
– 4,8 mln zł, Czerwonak – 4,7 mln zł, Kościan – 4,2 mln zł,
Pleszew – 4,2 mln zł, Tarnowo Podgórne – 3,8 mln zł, Kórnik
– 3,8 mln zł, Kostrzyn – 3,8 mln zł, Kępno – 3,6 mln zł,
Czempiń – 3 mln zł, Śrem – 3 mln zł czy Międzychód
– 2,5 mln zł. Gmina Kostrzyn otrzymała aż 3 803 812 złotych!
– Wśród gmin powiatu poznańskiego gmina Kostrzyn oceniona została znakomicie. Podobne wsparcie, co gmina Kostrzyn,
otrzymają m.in. Tarnowo Podgórne i Kórnik. Mniej środków
niż nasza gmina otrzymają m.in. Kępno, Śrem, Międzychód,
Rokietnica, Pobiedziska i Suchy Las. To świadczy o tym, iż nasze
szerokie działania inwestycyjne zostały bardzo pozytywnie
ocenione – mówi Burmistrz Szymon Matysek.
– To wielki dla nas zaszczyt, że po 5 latach pracy gmina
Kostrzyn jest tak dobrze oceniana wśród wszystkich gmin
województwa wielkopolskiego. To przede wszystkim bardzo
dobra sytuacja finansowa gminy pozwala realizować tak wiele
zadań. Będą to kolejne środki, które zainwestujemy w poprawę
jakości życia Mieszkańców – mówi Zastępca Burmistrza
Waldemar Biskupski.
Dodajmy, że gmina Kostrzyn jest po trwającej w 2019 roku
kontroli finansów publicznych. Trzech kontrolerów sprawdzało finanse gminy za ostatnie cztery lata. Efektem tego
jest brak uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej co do poprawności wydatkowania środków z budżetu gminy m.in. na
inwestycje. Finanse gminy dostały ocenione bardzo dobrze.
UM Kostrzyn
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Prace nad drogami dojazdowymi do tunelu
Wykonawca robót drogowych związanych z dojazdem do tunelu
kolejowego w Kostrzynie rozpoczął pracę na ulicy Średzkiej,
widoczny jest już zarys kolejnego ronda.
Łukasz Szał

Fot. AC Media

Wyszyńskiego na ostatniej prostej
Zbliża się zakończenie prac przy inwestycji dotyczącej budowy
ulic Liliowej i Wyszyńskiego w Kostrzynie. Obecnie trwa budowa
ostatniego fragmentu ulicy Wyszyńskiego. W ramach kontraktu
urządzona zostanie jeszcze zieleń oraz zasadzone zostaną drzewa. Zgodnie z umową inwestycja ma zakończyć się z końcem
listopada. Wartość zadania to blisko 5 100 000 złotych.
Łukasz Szał

Fot. S. Matysek

Podpisano umowę na budowę chodnika
w Ignacewie
W Sali sesyjnej Urzędu Miejskiego podpisano umowę na budowę
chodnika w ulicy Ignacewo w Kostrzynie. W ramach prac wykonany zostanie chodnik o długości 500 metrów.
Na podpisaniu umowy obecni byli Burmistrz Gminy Kostrzyn Szymon Matysek wraz Zastępcą Burmistrza Waldemarem Biskupskim, Radna Beata Jankowiak, Sławomir Begier – właściciel firmy
ZTD Begier oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Kostrzynie.
Łukasz Szał

Fot. UM Kostrzyn

Światła na Półwiejskiej już działają
Zakończyły się prace związane z budową sygnalizacji świetlnej na
przejściu dla pieszych na drodze krajowej nr 92 w ciągu ulicy Półwiejskiej. O inwestycję wykonaną przez GDDKiA – odział w Poznaniu, w ramach ministerialnego programu poprawy bezpieczeństwa – zabiegał Urząd Miejski w Kostrzynie oraz Radni Ryszard
Kubiak oraz Artur Wojciechowski.
Łukasz Szał

Fot. S. Matysek
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Podpisano umowę na modernizację ul. Długiej
w Brzeźnie
W kostrzyńskim Urzędzie Miejskim podpisano umowę na budowę nakładki asfaltowej o długości 1150 metrów w ulicy Długiej
w Brzeźnie. Prace w ramach przebudowy dróg gminnych dojazdowych do gruntu rolnych obejmą odcinek Brzeźno-Siedleczek.
Na podpisaniu umowy obecni byli Burmistrz Gminy Kostrzyn
Szymon Matysek wraz Zastępcą Burmistrza Waldemarem Biskupskim, Radny Paweł Perka, Sławomir Begier – właściciel firmy ZTD
Begier oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Kostrzynie.
Łukasz Szał

Fot. UM Kostrzyn

Remont garażu OSP w Gułtowach zakończony
Zakończył się remont garażu w Ochotniczej Straży Pożarnej
w Gułtowach, polegający na wymianie posadzki, instalacji elektrycznej, jednego panelu od bramy, a także utwardzeniu dojazdu
do garażu, pokryciu ścian płytkami oraz zainstalowania oświetlenia LED. Remont był możliwy dzięki środkom pozyskanym
z MSWiA, budżetu Gminy Kostrzyn, Funduszu Sołeckiego oraz
wkładu własnego druhów gułtowskiej jednostki, którym
dziękujemy za zaangażowanie w prace. Wartość inwestycji to ok.
150 tysięcy złotych. Przed OSP w Gułtowach kolejny etap remontu, w przyszłym roku po uzyskaniu dokumentacji rozpocznie się
rozbudowa jednostki o kolejne pomieszczenie.
Łukasz Szał

Fot. OSP Gułtowy

Remont budynku OSP Brzeźno
Zakończyła się modernizacja remizy OSP Brzeźno. Podczas prac
wyremontowano garaż, korytarze oraz łazienki. Wartość inwestycji to 145 tysięcy złotych.
Łukasz Szał

Fot. W. Biskupski

OSP Brzeźno z nowym wozem strażackim
Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeźnie została wyposażona
w nowy pojazd ratowniczo-gaśniczy: Mercedes-Benz Atego. Wartość zakupu po przetargu to 875 760 zł, z czego 260 000 zł pochodzi ze środków Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej,
200 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a pozostała kwota 415 760 zł z budżetu Gminy
Kostrzyn. Sprzęt został powitany w Brzeźnie we wtorek 22 września 2020 roku.
Łukasz Szał

Fot. OSP Brzeźno
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Rewitalizacja terenu przy Świetlicy w Siedleczku
W ostatnich latach rewitalizowano teren przylegający do Świetlicy Wiejskiej w Siedleczku. Obiekt służący lokalnej społeczności
zyskał nową nawierzchnię, ogrodzenie oraz nowe zabawki dla
placu zabaw. Zagospodarowano również zieleń oraz postawiono
wiatę na potrzeby spotkań mieszkańców sołectwa. Zadania były
realizowane z Funduszu Sołeckiego przy wsparciu budżetu Gminy Kostrzyn.
Łukasz Szał

Fot. Ł. Szał

Bieżnia lekkoatletyczna w Gułtowach odebrana
Bieżnia prosta na 60 metrów oraz skocznia w dal to część nowej
infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Gułtowach,
z której już mogą korzystać uczniowie gułtowskiej społeczności.
Inwestycję zrealizowała firma Redopol Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, jej wartość to blisko 90 tysięcy złotych. Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 43 000 zł na realizację zadań własnych w dziedzinie
poprawy i rozwoju infrastruktury sportowej (lekkoatletycznej).
Łukasz Szał

Fot. S. Pokorski

Uwaga! Ulica Średzka zamknięta!
Wykonawca inwestycji „Budowa układu drogowego w rejonie ulic
Grunwaldzkiej, Średzkiej i Powstańców Wielkopolskich w Kostrzynie” informuje, że w związku z realizacją robót drogowych została
zamknięta ulica Średzka. Nie ma również wjazdu z ulicy Średzkiej
na ulice Powstańców Wielkopolskich, Stawną oraz Nowy Świat.
Prosimy mieszkańców o dostosowanie się do występujących
utrudnień oraz wprowadzonej tymczasowej zmiany organizacji
ruchu.
Daniel Lewicki
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Poradnik ZM GOAP:
6 podstawowych zasad
właściwego postępowania
z odpadami w czasie
pandemii
Szanowni Państwo,
w związku z rozprzestrzenianiem się
pandemii koronawirusa przypominamy o poradniku ZM GOAP: 6 podstawowych zasad właściwego postępowania z odpadami w czasie pandemii,
w którym Związek Międzygminny
GOAP wyjaśnia: co zrobić chusteczkami dezynfekcyjnymi, rękawiczkami
lub maseczkami oraz jak prawidłowo
postępować z odpadami osób, które
przebywają na kwarantannie. ZM
GOAP zachęca także do ograniczania
odpadów wytwarzanych w czasie
pandemii. Jak to zrobić? Jednorazowe
maseczki łatwo zastąpić tymi wielokrotnego użytku, pamiętajmy o częstej dezynfekuj rąk, a rękawiczek jednorazowych używajmy tylko wtedy,
kiedy jest to naprawdę uzasadnione.
Więcej informacji na stronie www.
goap.org.pl.
ZM GOAP

Uwaga! Zmiana organizacji ruchu w dniu Wszystkich Świętych
Jak co roku w dniach 31 października i 1 listopada br. wprowadzone zostaną ograniczenia w rejonie cmentarza w Kostrzynie. W tym celu zostanie dokonana tymczasowa zmiana organizacji ruchu, aby ułatwić dojazd do cmentarza, wyznaczyć parkingi, zapewnić bezpieczeństwo pieszym.
Projekt przewiduje:
- całkowite zamknięcie ul. Cmentarnej wzdłuż cmentarza (od ul. Okrężnej) dla ruchu kołowego i przekształcenie jej w ciąg pieszy. Zakaz ten nie dotyczy osób niepełnosprawnych oraz pojazdów dowożących osoby starsze, dla których przewidziano parking po prawej stronie ul. Cmentarnej (wzdłuż drogi krajowej nr 92);
- z uzyskanych informacji, na terenie prywatnym Właściciele działki zlokalizowanej
między ulicami Cmentarną a Mickiewicza wyznaczą dodatkowe miejsca do parkowania. Będą one płatne;
- oznakowanie parkingów oraz dojazdu do parkingu głównego, zlokalizowanego
przy ul. Polnej;
- przekształcenie ul. Mickiewicza w ulicę jednokierunkową na odcinku od Rynku do
skrzyżowania z ul. Okrężną;
- na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza z ul. Okrężną i ul. Słowackiego wprowadzono
zmianę organizacji ruchu: zakaz wjazdu w ul. Mickiewicza w kierunku Rynku;
- dojazd do cmentarza od strony Rynku będzie możliwy ulicą Mickiewicza, która
zostanie przekształcona w ulicę jednokierunkową z możliwością postoju pojazdów po jej lewej stronie. Ponadto przy tej ulicy będą wyznaczone dwa parkingi;
- w obrębie skrzyżowania ul. Okrężnej z ul. Polną przewidziano również lokalizację
tymczasowych parkingów.
W dniach 31 października i 1 listopada, na terenie „nowego cmentarza” ustawione
będą toalety.
Na dzień 9 października 2020 roku nie zostały wprowadzone obostrzenia dotyczące limitu osób przebywających na cmentarzu, w związku z czym obowiązują powyższe ustalenia.
Daniel Lewicki

Prace porządkowe na
Kwaterze Zasłużonych
zakończone!
Zakończyły się prace porządkowe
oraz budowa nowych alejek na
kostrzyńskim cmentarzu parafialnym
w Kostrzynie przy Kwaterze Zasłużonych. Zadanie zostało wykonane
w przededniu kolejnej rocznicy rozstrzelania mieszkańców Kostrzyna
i okolic 20 października 1939 roku.
Wykonanie zadania nastąpiło w ramach opieki nad miejscami pamięci
i historii na terenie miasta i wsi ze
środków Budżetu Gminy Kostrzyn.
Łukasz Szał
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77. rocznica zrzutu broni w Janowie
W poniedziałek 14 września 2020 odbyła się uroczystość upamiętniająca uczestników zrzutu broni i sprzętu dla oddziałów
Armii Krajowej w Janowie. Z 14 na 15 września 2020 przypada
77. rocznica pierwszego zrzutu na terenie Wielkopolski w ramach
akcji „Riposta”. W konsekwencji janowskiego zrzutu w więzieniach
i obozach znalazło się około 200 żołnierzy, z których blisko 50 oddało życie za Ojczyznę.
Przez wiele lat obchody tego wydarzenia gromadziły rodziny
ofiar, rzeszę sympatyków lokalnej historii oraz reprezentantów
samorządu, szkół, organizacji pozarządowych czy polityki. W tym
roku w związku z pandemią koronawirusa odbyło się jedynie
symboliczne złożenie kwiatów.
W Kręgu Pamięci Ruchu Oporu i Walki lat 1939-1945 wspólną wiązankę kwiatów złożyli przedstawiciele organizatorów – samorządów z Kostrzyna, Nekli, Dominowa oraz Środy Wielkopolskiej oraz
Nadleśnictwa Czerniejewo.
Następnie pod kapliczką wiązanki kwiatów złożyli: Burmistrz
Gminy Kostrzyn Szymon Matysek wraz z Zastępcą Burmistrza
Waldemarem Biskupskim oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej
Grzegorzem Banaszakiem, Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska
Piotr Mieloch wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Pawłem
Wullertem oraz delegatem Straży Miejskiej Bartoszem Janiakiem,
Wójt Gminy Dominowo Krzysztof Pauter wraz z Sekretarzem Gminy Stanisławem Pałczyńskim oraz Przewodniczącą Rady Gminy
Aurelą Przewoźniczak, Burmistrz Miasta i Gminy Nekla Karol Balicki wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Romanem Kuszakiem
Przedstawiciele Nadleśnictwa Czerniejewo – Nadleśniczy
Zbigniew Błasiak, Inżynier Nadzoru Adam Smolarek, Podleśniczy
Paweł Celejewski, przedstawiciel Liceum Ogólnokształcącego
im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej Sławomir Brambor oraz delecja złożona z przedstawicieli rodziny Drzewieckich, syn Bolesława – Eugeniusz Drzewiecki, syn Bronisławy
Drzewieckiej – Janusz Marciniak oraz regionalista Kazimierz Matysek. Był też tradycyjny pokłon sztandarów: Gminy Kostrzyn oraz
Liceum im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej.
Wartę honorową w Kręgu Pamięci oraz pod kapliczką pełnili
harcerki i harcerze z 10. Kostrzyńskiej Drużyny Harcerzy „Riposta”
i 2. próbnej Kostrzyńskiej Drużyny Harcerek „Grań”. Na koniec uroczystości Prezes Orkiestry Dętej w Środzie Wielkopolskiej Wojciech Siódmiak odegrał utwór Śpij kolego.

Nagroda „Rycerza Kostro”
Zgłoszenia osób do Nagrody Gminy Kostrzyn są
przyjmowane do 30 października 2020 roku
włącznie w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Kostrzynie. Więcej informacji na stronie
www.kostrzyn.wlkp.pl.

Kostrzyn w projekcie
„Pod biało-czerwoną”
Projekt „Pod biało-czerwoną” zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce,
której mieszkańcy dołączą do projektu. Inicjatywa zakupu masztu i flagi zależeć będzie od
mieszkańców. Aby wziąć udział w akcji, należy
zebrać 100 głosów poparcia online za pomocą
strony:
https://bialoczerwona.www.gov.pl/.
W przypadku zakwalifikowania naszej gminy
do akcji proponowanym miejscem lokalizacji
masztu będzie Pomnik Powstańców Wielkopolskich w Kostrzynie, znajdujący się u zbieg ulic
Średzkiej oraz Powstańców Wielkopolskich.
Więcej szczegółów: https://www.gov.pl/web/
bialoczerwona/opis-i-cel-projektu/. Zachęcamy
do głosowania!
Łukasz Szał

Łukasz Szał
Fot. P. Bankiewicz
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Zostań turystą w swojej gminie –
odwiedź Czerlejno

Fot. S. Pokorski

Fot. S. Pokorski

Fot. S. Pokorski

Czerlejno jest wsią położona 6 km na południe
od Kostrzyna, liczącą 699 mieszkańców, co czyni
ją piątą największą wsią w naszej gminie. Czerlejno znane jest przede wszystkim z drewnianego kościoła (jednego z trzech w gminie) oraz
pałacu myśliwskiego.
Nazwa Czerlejno wywodzi się od kmiecia Czyrniela, miejscowość ta wspominana była w Kronice Długosza, który pisał o fundacji kościoła pw.
św. Idziego w Czerlejnie przez Władysława Hermana w podzięce za urodzenie syna Bolesława
(zwanego Krzywoustym). Czerlejno w przeszłości było wsią królewską, a od 1257 stanowiło
własność kapituły gnieźnieńskiej
Wykonany z modrzewia i pokryty gontem drewniany kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny o konstrukcji zrębowej został zbudowany w 1743 roku. Jego wnętrza pokrywają
elementy barokowe oraz rokokowe, a kościelną
wieżę wieńczy charakterystyczny hełm. Najcenniejszym zabytkiem kościoła jest gotycka rzeźba
Matki Boskiej z XIV wieku, której oryginał znajduje się w Muzeum Archidiecezjalnym.
Czerlejno jak, wspomniałem na wstępie, jest
również znane z pałacu myśliwskiego, wybudowanego w stylu eklektycznym w latach 19141916. Przy pałacu znajduje się park krajobrazowy o powierzchni 1,63 hektara. Po II wojnie
światowej pałac ten pełnił funkcję szkoły podstawowej, która w latach 90. XX wieku została
przeniesiona do nowego gmachu. Patronem
szkoły jest Wincenty Witos, były premier II RP gościł w Czerlejnie we wrześniu 1923 roku. Przyszłość pałacu pozostaje niewiadomą, można
podziwiać go tylko zza ogrodzenia.
W Czerlejnie warto zobaczyć drewniany wiatrak
typu koźlak (przy drodze do Kleszczewa), pochodzący z 1780 roku, który w najbliższych latach będzie poddany renowacji. Jadąc w kierunku Trzeka spotkamy pomnik Powstańców Wielkopolskich, który został zbudowany w 1928
roku w dziesiątą rocznicę odzyskania niepodległości, a w ostatnim roku został odnowiony
dzięki wspólnym działaniom Burmistrza Gminy
Kostrzyn, Sołtys Sołectwa Czerlejno oraz Stowarzyszenia Kibiców Lecha Poznań. Z najnowszej
historii warto wspomnieć o nowym boisku wielofunkcyjnym w Czerlejnie, dzięki któremu
mieszkańcy wsi grać mogą nie tylko w piłkę nożna, ale także w koszykówkę czy piłkę ręczną.
Łukasz Szał

Opracowano na podstawie:
K. Matysek, Przewodnik po Kostrzynie i okolicach, Kostrzyn, 2012.
Ł. Szał, Ocena potencjału turystycznego gminy Kostrzyn,
Poznań, 2016.
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Październik w pełni w gminie Kostrzyn
Październik w pełni. Jesień zaczyna się zadomawiać na dobre. Liście zmieniają kolor, zaczynają dominować w przyrodzie żółcie, brązy i czerwienie, letnie kwiaty tracą swój blask.
Również Kostrzyn zmienia swoje oblicze na jesienne. Aby
podkreślić walory tej pięknej pory roku, w gazonach i pojemnikach zostały posadzone różowo-białe wrzosy. Można je
oglądać przy ul. Warszawskiej, ul. Poznańskiej, przy skwerze
koło strażnicy OSP oraz przy Urzędzie. Będą cieszyć nasze
oczy do późnej jesieni, a może nawet trochę dłużej. Życzymy
Mieszkańcom samych słonecznych dni.

Z obrad
Rady

Anna Czubak

Fot. Esesja.tv

XXV sesja Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
odbyła się 29 września 2020 roku, radni
podjęli uchwały w sprawie:
- zmian w budżecie gminy Kostrzyn na 2020 rok,
- zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kostrzyn na
lata 2020-2030,
- uchwalenia aktualizacji „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2021”,
- nadania nazw ulic drogom wewnętrznym w Czerlejnie,
- nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w Siedlcu,
- zmiany uchwały nr XXXI/255/2017 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie nieodpłatnego
nabycia z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych do zasobu gminnego nieruchomości położonej w Ługowinach.
Więcej na www.kostrzyn.wlkp.pl (zakładka BIP).
Agata Bilska

Fot. UM Kostrzyn
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Z teki regionalisty
Kazimierz Matysek
o historii
Z LEGENDARNYCH I HISTORYCZNYCH
DZIEJÓW SIEDLCA I OKOLICZNYCH WSI
Historia Siedlca – którego nazwa znaczy tyle, co nowsze osiedle
– rozpoczyna w XIII wieku. Pierwotnie wieś ta była własnością
książęcą. Przed 1256 rokiem znalazła się ona w rękach joannitów,
czyli poznańskich Kawalerów św. Jana Jerozolimskiego.
W 1360 roku za króla Kazimierza Wielkiego Siedlec wraz z Brzeziem ponownie stały się własnością królewską. Pod koniec
XIV wieku wieś ta należała do możnego rodu Grzymalitów Siedleckich, a później do rodów Górków, Grudzińskich, Krzyckich,
Grabowskich, Izabeli Tyszkiewiczowej, w XX wieku do Konstancji
Mielżyńskiej, a po niej do Ignacego i Seweryny Mielżyńskich.
Dziś mało kto pamięta, że władający Siedlcem Grzymalici wznieśli
w XIV wieku na wczesnośredniowiecznym grodzisku niewielki
murowany zameczek. Ruiny zamku dotrwały aż do schyłku
XIX wieku nad brzegiem jeziora o 400 m na północ od drogi z Siedlca do Kostrzyna i o 300 metrów od miejscowego kościoła. Dziś
w gąszczu drzew można dojrzeć jedynie stożkowate grodzisko
wyraźnie odznaczające się w terenie, a usytuowane na zachód od
wsi na wyspie otoczonej bagnami. Niegdyś od wschodu od stożka przylegał wał oddzielony od niego rowem. W 1873 roku stożek
przekopano, znajdując w nim kamienie, cegłę, skorupy i żelazne
drzwi, które przeniesiono do kościoła. Obecnie do tego zamczy-

Zabudowania gospodarcze w majątku Siedlec, 1909

ska prowadzi częściowo tylko zachowana grobla. Stara legenda
głosi, że jak pień rosnącej tam gruszy osiągnie tak pokaźny rozmiar, że z niego będzie można wyciąć prawidłową kołyskę, wówczas pryśnie urok i zamek odrodzi się w dawnej okazałości.
Na wysokiej skarpie wspomnianego jeziora przy jego południowym brzegu stanął w 1770 roku w miejscu starego drewnianego
– murowany kościół p. w. św. Mikołaja. Fundatorami tej późnobarokowej świątyni byli Antoni i Franciszka Krzyccy. Od północy
przylega do niego prezbiterium z zakrystią, w środku są dwa
boczne ołtarze, a od południa wieża wraz z chórem muzycznym
i tarczą zegarową z drewnianym mechanizmem. Na półkolistym
frontonie, który dziś zdobi krzyż były usytuowane dawniej trzy
drewniane figurki symbolizujące wiarę, nadzieję i miłość, które
16

Położony o 6 km na południowy wschód od
Kostrzyna przy drodze krajowej z Poznania do
Warszawy Siedlec wyróżnia się bogatą historią i bliskimi związkami z okolicznymi wsiami.
Pod koniec XVIII wieku, to jest u schyłku
Rzeczypospolitej szlacheckiej, w skład dóbr
siedleckich wchodziły następujące miejscowości: Siedlec, Brzezie, Chorzałki, Iwno, Podgaj (karczma), Ruszcza, Siedleckie Olendry
i Wiktorowo.
Walory przyrodnicze tego rolniczego obszaru
wzbogacają lasy leśnictwa Iwno i przepływająca tędy rzeczka Cybina. Na południe od Jezior Babskich rozciąga się ku zachodowi
w kierunku Wiktorowa tajemnicza Grobla
Twardowskiego. Jest to piaszczysty nasyp nazywany ozem polodowcowym o przeciętnej
wysokości do 9 metrów i długości 2 km, pokryty lasem sosnowym i brzeziną. W końcu
grobli znajdują się cztery dość duże pagórki
zwane „diabelskimi sakiewkami”. Niedaleko
stąd, na skrzyżowaniu drogi z Nekli do Pobiedzisk z drogą z Kostrzyna do Czerniejewa, stała niegdyś karczma o nazwie Wygoda. Jak głosi podanie gminne, czarnoksiężnik Twardowski, jadąc do Poznania, stanął popasem w tej
karczmie. Chcąc przejechać przez mokradła
i błotniste łąki wezwał na pomoc diabła. „Diabeł duchem się zawinął, na braci diabłów skinął, w sporych sakwach ziemię noszą, sypią
groblę w pośród błota…”. Kiedy o świcie kur
zapiał diabły porzuciły sakwy i stąd powstały
owe pagórki. Jeden z diabłów niósł potężną
torbę z ziemią, którą upuścił do jeziora w Iwnie, w miejscu gdzie dziś znajduje się wyspa.
Zmierzając do Wiktorowa po 300 krokach za
groblą trafimy na Szwedzki Okop. Jest to grodzisko owalne o średnicy 55m i wysokości
wału do 4,5m, będące pozostałością po późnośredniowiecznym gródku obronnym.

zniszczył upływ czasu. Na ścianach kościoła wmurowane zostały
tablice. Jedną na cześć św. Wawrzyńca – patrona od ognia, a dwie
z herbami restauratorów kościoła: Onufugo Krzyckiego oraz Seweryny i Ignacego Mielżyńskich. Upamiętniono też tablicą proboszcza siedleckiego ks. Janusza Kaniewskiego, zamordowanego
przez Niemców w Dachau.
Od kościoła stara aleja prowadzi do wzniesionego dla Antoniego
Krzyckiego w drugiej połowie XVIII wieku okazałego pałacu.
Ten barokowo-klasycystyczny obiekt ukończony został w latach
1778-1790 przez znanego architekta Jana Christiana Kamsetzera.
Front pałacu zdobi trójkątny tympanon z płaskorzeźbą rydwanu
Heliosa. We wnętrzu pałacu na uwagę zasługuje salonik niebieski
z bogatymi sztukateriami oraz nowo odkryte malowidła ścienne
o tematyce antycznej. W części środkowej pośrodku grubego
muru znajdują się korytarze. Pałac otacza obszerny park krajobrazowy o powierzchni 6,2 ha.
W 1749 roku dziedzic Siedlca i Brzeźna Antoni Krzycki wraz z reprezentantami przyszłej gminy olenderskiej lokował na terenie
opustoszałej wsi Brzeźno nową osadę, zasiedlając ją 18 osadnikami. Olędrami nazywano nie tylko Holendrów, ale także pochodzących z Niemiec osadników, umiejących meliorować bagniste tereny, karczować lasy czy użyźniać piaski w zamian za czynsz i pięcioletnią wolniznę. Dopiero później powstały Siedleckie Olędry (dziś
Siedleczek) czy Nekielskie Olędry (dziś Nekielka). W 1775 roku
Brzezie liczyło 21 domów (gospodarstw), a w 1880 roku 36 domów i 389 mieszkańców, w tym 324 ewangelików i 65 katolików.
W tym czasie Siedleckie Olędry liczyły 16 domów i 160 mieszkańców (62 katolików i 98 protestantów). Na północ od Siedleczka
powstała osada Siedlecki Młynek, dziś nazywana Leśną Groblą.
Liczyła wówczas 1 dom i 16 mieszkańców.
Protestanci z Brzeźna i Siedleczka mieli własne cmentarze, ale należeli do parafii ewangelickiej w Kostrzynie. W Brzeźnie działała
ewangelicka, a w Siedlcu katolicka szkoła elementarna, do której
chodziło w 1866 roku 87 dzieci z językiem ojczystym polskim. Od
początku przez wiele dziesiątek lat urząd sołtysa w Brzeźnie sprawowali przedstawiciele rodziny Andersa Arndt (Arendt). Pochodząca z tego rodu Helga Riedl z Aachen przed kilku laty odwiedziła gospodarstwo jej przodków w Brzeźnie i rozmawiała z mieszkańcami tej wsi, a także Kostrzyna. Majątek w Siedlcu zawsze
szczycił się wysokim poziomem hodowli, o czym świadczy złoty
medal, jaki za piękne okazy świń zdobył w 1891 roku na wystawie
w Pobiedziskach. W 1909 roku pobudowano w Siedlcu zespół nowoczesnych budynków gospodarskich krytych blachą. W większych miejscowościach dóbr siedleckich tj. w Siedlcu, Brzeźnie
czy Siedleczku funkcjonowały przydrożne karczmy. We wschodniej części Brzeźna powstał przed 1902 roku folwark Józefowo.
Mieszkańcy Siedlca i okolic zawsze wykazywali się wysokim
poczuciem patriotyzmu. W czasie powstania styczniowego
w 1863 roku na pomoc braciom za kordonem rządca tego majątku Orański doprowadził 15 uzbrojonych jeźdźców do granicy prusko-rosyjskiej. W miejscowym kościele odbywały się nabożeństwa żałobne za dusze zmarłych wskutek ran lub poległych powstańców, o czym donosił „Dziennik Poznański”. Zacnym kapłanem był też proboszcz siedlecki ks. Augustyn Rzeźniewski, który
walnie przyczynił się do założenia w 1867 roku Spółki Pożyczkowej dla miasta Kostrzyna i okolicy. Dzięki temu wielu rolników
uratowało swą ziemię przed zagarnięciem przez zaborów.
Z zachowanego w zakrystii kościoła dokumentu wynika, że
w I wojnie światowej zginęło ok 30 parafian. W Powstaniu Wielkopolskim w 1919 roku poległ 18-letni Ludwik Wachacz z Brzeźna,
pochowany na cmentarzu w Siedlcu. W czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku chorąży Antoni Balbiński z Siedlca został
odznaczony orderem Virtuti Militari za walki nad Berezyną.
20 października 1939 roku wśród rozstrzelanych przez hitlerowców mieszkańców Kostrzyna był Franciszek Kasprzyk z Brzeźna.
W latach 1942-1945 w Siedlcu działał niemiecki Obóz Pracy dla
Dziewcząt z powiatu średzkiego.

Grobla Twardowskiego
Fot. S. Pokorski
Źródło ilustracji: kolekcja autora
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Seniorzy
pożegnali lato

Fot. O. Deska

Seniorzy są osobami, które już nic nie muszą, ale za to wszystko
mogą. Dlatego też mogliśmy się wybrać w dniach od 29 sierpnia
do 6 września 2020 roku nad morze do Międzyzdrojów. W wyjeździe uczestniczyła cała grupa członków z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Kostrzyna oraz Koła nr 1 z Iwna.
Podróż uprzyjemniła nam niespodzianka w postaci ciasta i kawy
oraz w drodze powrotnej smacznego obiadu. Pobyt w Ośrodku
Wypoczynkowym „Stilo” miał typowo wypoczynkowy charakter.
Piękna pogoda zachęcała do kąpieli słonecznych, spacerów brzegiem morza i po molu, a także do podziwiania pięknych zachodów słońca. Zamówionymi meleksami dojechaliśmy do Bałtyckiego Parku Miniatur, który zwiedziliśmy z przewodnikiem, a kolejką wszyscy członkowie zwiedzali Międzyzdroje i okolice.
Wieczory spędzaliśmy przy wspólnych spotkaniach podczas pieczenia kiełbasek, również tańcząc i śpiewając. Te atrakcje pozwoliły wszystkim na pełen relaks i z pewnością zostaliśmy naładowani pozytywną energią na ostatnie tygodnie lata. Gościnne kierownictwo Ośrodka „Stilo” pożegnało nas w niedzielę podczas wspólnego śniadania. Upominkami dla kierownictwa i obsługi podziękowaliśmy za tak wspaniałą gościnę. Jesteśmy przekonani,
że wszyscy uczestnicy wrócili bardzo zadowoleni i wypoczęci.
Dziękujemy Urzędowi Miejskiemu w Kostrzynie za przydzieloną
dotację z budżetu miasta, dzięki której nasz wyjazd był możliwy.

Perfekcyjny
wieczór
3 października o godzinie 1700 w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury w Kostrzynie odbył się koncert „Perfekcyjny Wieczór”. Wokalista Mateusz Ziółkowski, gitarzysta
Teodor Cyrulik, pianista Michał Cielebąk oraz perkusista
Marek Skibicki zaprezentowali największe przeboje
zespołu Perfect. Nie płacz Ewka, Idź precz, Kołysanka
dla nieznajomej czy Niepokonani to tylko niektóre z kilkunastu utworów, które zawładnęły kostrzyńską sceną
i wprawiły w dobry nastrój niejednego miłośnika rockowych klimatów. Oczywiście nie obyło się bez bisu
z udziałem publiczności, która z entuzjazmem dołączyła
do perfekcyjnego muzykowania.
„Perfekcyjny Wieczór” to pierwsze wydarzenie kulturalne od czasu pandemii koronawirusa, w którym mogli
uczestniczyć również mieszkańcy gminy. Podczas występu zachowano reżim sanitarny oraz znacznie ograniczono liczbę dostępnych wejściówek. Pozostali zainteresowani mieli możliwość obejrzenia transmisji na
żywo, która w dalszym ciągu jest dostępna na profilu
Ośrodka Kultury na Facebooku.
Charyzma i niebanalna interakcja z publicznością zespołu Perfekcyjne Przeboje sprawiła, że widzowie choć
przez chwilę mogli na żywo posłuchać świetnej muzyki
i poczuć się jak za starych dobrych czasów.
Ewelina Bulewicz

Zarząd PZERiI w Kostrzynie

Fot. N. Majchrzak
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Ekoporadnik
Jak ograniczyć generowanie odpadów?
W poprzednim wydaniu „Kostrzyńskiego ABC” tematem przewodnim Ekoporadnika była prawidłowa segregacja śmieci w związku z nowymi przepisami
obowiązującymi od września na terenie gminy Kostrzyn. W tym miesiącu pragnę zwrócić uwagę na problem znacznie szerszy, jakim jest produkcja odpadów w gospodarstwach domowych. Oczywiście nie da się nie generować
śmieci, jednak można ten proces zminimalizować. W jaki sposób? W październikowym numerze postaram się przekonać Państwa, że mniej znaczy więcej.
Świadome zakupy
Kupujemy nie tylko ubrania, których potem nie nosimy. Nadmierna konsumpcja obejmuje również wymianę starego modelu telefonu na nowszy,
chociaż stary wciąż jest dobry. Specjaliści od marketingu i PR-u wiedzą, jak
wywołać u przeciętnego konsumenta potrzebę posiadania „więcej”. Dotyczy
to również żywności. Marnowanie jedzenia stało się tak powszechne, że nikogo już nie oburza, a przecież marnowanie żywności to marnowanie także wielu innych zasobów: wody, paliwa i pracy. Brakuje w Polsce nie tylko prawnych
rozwiązań, które pozwalałyby na oddawanie żywności z supermarketów osobom potrzebującym, ale również zdrowego rozsądku, który nakazuje kupować tylko tyle, ile potrzeba.
Lokalność i sezonowość
Nie od dziś wiadomo, że sezonowe warzywa i owoce smakują najlepiej. Zamiast kupować produkty importowane z dalekich krajów i dostarczane do
supermarketów, warto zajrzeć na lokalny targ lub do ulubionego warzywniaka. Najlepiej z własną torbą, gdyż jednorazowe opakowania to kolejny poważny problem. Przy okazji wesprzemy polskich producentów i będziemy mieli
gwarancję, że kupione warzywa są świeże i zdrowe.
Jakość, nie ilość
Zanim zdecydujemy się na zakup nowej rzeczy, pomyślmy, czy jest niezbędna. Kupując ubrania, należy wziąć pod uwagę nie tylko ich cenę, ale także
materiały, z których zostały wykonane oraz miejsce produkcji. Rzeczy, których
nie nosimy, można sprzedać na przeznaczonych do tego stronach internetowych lub oddać. Na terenie naszej gminy regularnie organizowane są zbiórki
odzieży używanej. Udając się do drogerii, można bez problemu zakupić szampon do włosów w kostce, a żel w plastikowym opakowaniu zastąpić naturalnym mydłem. Z kolei książki warto wypożyczać w bibliotece lub nabywać
w formie elektronicznej.
Mniej, czyli oszczędniej
Ograniczenie generowania odpadów to w końcu kwestia nie tyle ekologii,
co ekonomii. Używając szklanego dzbanka z wymiennym filtrem nie musimy
kupować wody w plastikowych butelkach, a dodatkowo możemy zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt złotych rocznie. To samo dotyczy zbierania latem
deszczówki czy wymiany żarówek na te energooszczędne.
Każda pora jest właściwa, aby zastanowić się nad wprowadzeniem zmian,
które ograniczą nadmierną produkcję śmieci w naszych domach czy mieszkaniach. W końcu chcieć znaczy móc.
1. Zaplanuj zakupy, tworząc przemyślaną listę produktów.
2. Jedz sezonowo, a warzywa i owoce kupuj lokalnie.
3. Na zakupy zabieraj ze sobą bawełnianą torbę i woreczki wielorazowego
użytku.
4. Kupuj ubrania sprawdzonej jakości, aby mogły służyć Ci jak najdłużej.
5. Śledź akcje zbierania odzieży używanej.
6. Środki higieny i czystości w plastikowych opakowaniach zamień na te przyjazne dla środowiska.
7. Wypożyczaj książki z biblioteki lub kupuj je w wersji elektronicznej.
8. Wodę w plastikowych butelkach zastąp szklanym dzbankiem z wymiennymi filtrami, które można łatwo utylizować.
Ewelina Bulewicz
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Rozmowa
na stronie
Z Elżbietą Kozińską, koordynatorką Kina Lemoniada, rozmawiała Ewelina Bulewicz z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Kostrzynie.
Ewelina Bulewicz: Lemoniada to pierwsze kino na terenie gminy
Kostrzyn. Jak zaczęła się historia tego miejsca?
Elżbieta Kozińska: W rzeczywistości Lemoniada to drugie kino
w naszej gminie, ponieważ przed wojną na terenie Kostrzyna
działała sala kinowa Piast. Dzisiejsze kino można więc uznać za
kontynuację, a nawet przywrócenie kultury filmowej w naszym
mieście. Idea stworzenia tego miejsca zrodziła się z inicjatywy
ekonoma archidiecezjalnego, ks. kanonika dr Waldemara Hanasa,
który zachęcał do wzięcia udziału w projekcie dofinansowanym
przez Unię Europejską, a także dzięki staraniom proboszcza parafii pw. bł. Jolanty, ks. Mateusza Napierały.
Lemoniada nie powstałaby również, gdyby nie
zaangażowanie parafian i mieszkańców Kostrzyna. To dla nich powstało Kino Lemoniada.
Wiele osób pyta, skąd wzięła się nazwa kina.
Otóż na pierwszym Festynie Parafialnym przygotowano lemoniadę, która z czasem stała
obowiązkowym punktem każdego następnego wydarzenia kulturalnego w parafii. Wszyscy
kochamy ten napój, a nasze Kino Lemoniada
ma go godnie reprezentować.
EB: W jednym z artykułów wspomniała Pani, że
kinu przyświeca idea szerzenia wartościowej
kultury. Jak jeszcze scharakteryzowałaby Pani
Lemoniadę?
EK: Lemoniada to miejsce spotkań i odpoczynku, ale przede wszystkim jest to przestrzeń szeroko pojętego obcowania z wysokiej jakości
kulturą, której – jak sądzę – bardzo potrzebujemy w dzisiejszym pędzącym świecie. Myślę, że
Lemoniada to także odskocznia od codziennych spraw, takie „pogotowie kulturalne” dla
wszystkich tych, którzy tęskną za sztuką, uprzejmą dyskusją czy
zwyczajnie za spotkaniem z drugim człowiekiem. Lemoniada jest
w końcu miejscem dostępnym dla każdego.
EB: W repertuarze oprócz seansów filmowych pojawił się ostatnio
Wieczorek Poetycki, a w tym miesiącu również Dyskusyjny Klub
Filmowy. Skąd pomysł połączenia tradycyjnego kina z organizacją
wydarzeń kulturalnych?
EK: W dobie cyfryzacji i łatwo dostępnej kultury online, chociażby
w środkach masowego przekazu, nie możemy zapomnieć o tradycyjnej rozmowie i kontakcie z innymi. Nasze tematyczne spotkania mają skłaniać uczestników do myślenia, zachęcać do refleksji i dyskusji z drugą osobą, a także dawać powody do czerpania radości z wartościowej kultury. Myślę, że dobrą zachętą do
udziału w tego typu wydarzeniach zarówno filmowych, jak i literackich jest po prostu nasz indywidualny rozwój. Im więcej czytamy, poznajemy i porównujemy, tym bardziej świadomymi oraz
empatycznymi ludźmi jesteśmy, a to już wielki sukces.
EB: Od czasu otwarcia kina minęło pięć miesięcy. Czy mimo reżimu sanitarnego mieszkańcy gminy chętnie przychodzą do Lemoniady?
EK: Muszę przyznać, że czas, w jakim przyszło nam otworzyć kino,
był niemałym wyzwaniem. Wprowadzone restrykcje spowodo20

Fot. E. Kozińska

wały, że musieliśmy wiele planów zorganizować inaczej, od nowa.
Mimo wszystko cieszymy się, że Lemoniada jest już dostępna dla
widowni i odwiedza ją coraz więcej osób. Zachowujemy również
wszelkie środki ostrożności. Zależy nam, aby w kinie było po
prostu bezpiecznie. Ogromnym szczęściem napawa nas fakt,
że rezerwacje na seanse znikają błyskawicznie i mamy nadzieję,
że tak już zostanie.
EB: Kto najczęściej gości w kostrzyńskiej sali kinowej?
EK: Myślę, że za wcześnie, aby mówić o wyróżnieniu jakiejś konkretnej grupy wiekowej, ponieważ repertuar kina jest dostosowany do każdej z nich. Lemoniada ma coś zarówno dla najmłodszych, rodzin z dzieci, młodzieży, dorosłych, jak i dla osób starszych. Każdą z tych grup mogliśmy już zauważyć na widowni, co
nas bardzo cieszy, bo zależało nam, aby kino Lemoniada przyciągało swoją ofertą każdego. Dużym zainteresowaniem, nie
licząc seansów wieczornych, cieszą się sobotnie Strefy Malucha
i Kino Familijne, które w niedzielne popołudnia przyciąga coraz
więcej rodzin.

EB: Kino współpracuje z Fundacją Pro Publico. Do kogo szczególnie skierowany jest repertuar Lemoniady?
EK: Jak już wspomniałam, staramy się dobierać repertuar zgodnie
z potrzebami każdej grupy wiekowej i różnicować go tak, aby poruszał różne współczesne problemy. Miesięczne harmonogramy
regularnie pojawiają się na stronie internetowej parafii pw. bł. Jolanty w zakładce „Kino” oraz na profilu Lemoniady po to, aby każdy mógł się z nimi zapoznać i wybrać z repertuaru coś, co go
szczególnie zainteresuje.
EB: Jakie są Pani plany i marzenia związane z kinem?
EK: Chciałabym, aby nasze kino było miejscem, w którym każdy
poczuje się jak w domu pełnym rodzinnej atmosfery, wartościowej kultury, tętniącym życiem, pełnym dyskusji, rozmów, śmiechu, łez wzruszenia, w którym każdy znajdzie coś dla siebie,
a przede wszystkim będzie chciał do niego wracać – tak właśnie
widzę Lemoniadę.
EB: Życzę więc, aby te marzenia się ziściły i serdecznie dziękuję
za rozmowę.

Spotkanie z literaturą
w Kinie Lemoniada
26 września w Kinie Lemoniada miało miejsce pierwsze wydarzenie organizowane w ramach cyklu spotkań „Wieczorek Poetycki”.
Tematem przewodnim wrześniowej dyskusji było dawne i dzisiejsze rozumienie terminu „literatura” oraz krótki przegląd najważniejszych nagród literackich w Polsce. Comiesięczne spotkania
skierowane są do młodzieży i dorosłych, którzy chcą zgłębić
współczesne zagadnienia literackie. Wieczorki poetyckie mają
również na celu zachęcenie mieszkańców naszej gminy do rozwijania zainteresowań czytelniczych oraz do dyskusji na temat polskiej literatury najnowszej.
Kino Lemoniada liczy 30 miejsc, jednak aktualnie z powodu wprowadzonych ograniczeń na sali może przebywać maksymalnie
8 osób. Najbliższe spotkanie odbędzie się 24 października o godzinie 2000. Na bezpłatnie wydarzenie warto zarejestrować się na
stronie parafii pw. bł. Jolanty w Kostrzynie. Z kolei miłośników
dobrego filmu serdecznie zapraszam do uczestnictwa w Dyskusyjnym Klubie Filmowym.
Ewelina Bulewicz
Fot. N. Majchrzak
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Wieści
z biblioteki
Rok 2020 decyzją Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn został uznany
Rokiem Ewarysta Estkowskiego w Gminie Kostrzyn, a wszystko za
sprawą 200. rocznicy urodzin znanego pedagoga, które przypadają 26 października. Z tej okazji w holu Biblioteki Publicznej
w Kostrzynie stanęła wystawa poświęcona życiu i działalności
Estkowskiego.
Ewaryst Estkowski był zasłużonym działaczem oświatowym
i pedagogiem. Urodził się 26 października 1820 roku w Drzązgowie k. Kostrzyna, jako syn Jana i Katarzyny, właścicieli gospodarstwa rolnego. Uczył się w Krzepiszynie, potem w Powidzu.
Po ukończeniu seminarium nauczycielskiego w Poznaniu objął
placówkę nauczycielską w Wojciechowie k. Śremu. Uczestniczył
w powstaniu w 1848 roku. W Poznaniu założył Estkowski pierwsze
w Polsce Towarzystwo Pedagogiczne. Wydawał: „Elementarzyk”,
„Szkołę Polską”, „Szkółkę dla dzieci” i „Szkółkę dla młodzieży”.
Zmarł 15 sierpnia 1856 roku w Soden w Niemczech, gdzie przebywał na kuracji. W 1928 roku przed budynkiem szkolnym w Drzązgowie odsłonięto pomnik z kamienia ku jego czci, a wybudowana w 1962 roku Szkoła Podstawowa nr 1 w Kostrzynie przyjęła
imię właśnie Ewarysta Estkowskiego.
Wystawę można oglądać do końca października.
Małgorzata Kemnitz
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Wieści
z Przedszkola nr 1
Po długiej przerwie wróciliśmy do „normalności” – jeśli normalnością można nazwać działalność placówki w reżimie sanitarnym,
według wytycznych GIS-u.
W maju mogliśmy otworzyć przedszkole tylko dla 44 dzieci. Korzystało z opieki około 20 podopiecznych, a stopniowo z obluzowaniem wytycznych GIS-u zwiększała się ilość chętnych przedszkolaków. Dzieci pozostające w domu miały możliwość wykonywania zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego i podstawy programowej dzięki stałemu kontaktowi z wychowawczyniami za pomocą portali społecznościowych. Dziękujemy Szanownym Rodzicom za wspólne „odrabianie lekcji”, zdjęcia, rozmowy telefoniczne i wszelką wyrozumiałość w trudnym
dla wszystkich okresie pracy zdalnej.
Rok szkolny 2020/21 rozpoczęliśmy w pełnym składzie (oczywiście zgodnie z wytycznymi 1,5 m na dziecko). Nasze przedszkole
liczy obecnie 8 oddziałów: Serduszka i Biedronki to grupy czterolatków, Liski, Misie i Pszczółki to 5-latki, Smerfy, Rybki i Wesołe
Zajączki to uczniowie zerówek. Wesołe Zajączki korzystają ze sali
lekcyjnej w SP 1.
Nowy rok szkolny przyniósł wiele zmian w naszej placówce. Zmieniła się nazwa przedszkola z Przedszkole Miejskie na Przedszkole
Nr 1 w Kostrzynie. Mamy też nową panią wicedyrektor i szefową
kuchni.

Zmieniły się zasady funkcjonowania przedszkola z powodu pandemii. Wszyscy pracownicy zapoznali się z procedurami bezpieczeństwa, związanymi z zapobieganiem i przeciwdziałaniem
COVID-19, a rodzice musieli podpisać oświadczenia zobowiązujące ich do przestrzegania obowiązujących zasad związanych z reżimem sanitarnym. Rodzice nie wchodzą do budynku, dzieci odbierane są „przy drzwiach”, w razie potrzeby każdy wchodzący musi
zdezynfekować ręce i założyć maseczkę. Pierwszą czynnością
dzieci po przekroczeniu progu przedszkola jest umycie rąk, a panie utrwalają z dziećmi zasady higieny. Codziennie dezynfekowane są wszystkie pomieszczenia włącznie z zabawkami, plac zabaw, włączniki, poręcze itp. Niestety musieliśmy usunąć maskotki
i dywany. Nasi przedszkolacy na podłodze mają rozłożone maty-puzzle i kolorowe krążki, które łatwo zdezynfekować. Staramy się
tak zorganizować zajęcia, aby dzieci miały jak najmniejszy kontakt z innymi grupami. Ułożyliśmy również harmonogram korzystania z placu zabaw, by nasi podopieczni stykali się tylko z kolegami z sąsiadujących grup.
Wszyscy odczuwamy niepokój wywołany koronawirusem. Nasze
panie robią wszystko, by zapewnić dzieciom wiele atrakcji, jednocześnie wyjaśniają im nowe zasady, wytwarzając w nich poczucie
bezpieczeństwa i odpowiedzialności, a nie lęku.
Przedszkole Nr 1

Dobra książka
biblioteka poleca i zaprasza
Anna Piekarczyk, Katarzyna Olejniczak, Kiedy dziecko waży za dużo, Wydawnictwo Pascal.
Szacuje się, że problemy z utrzymaniem prawidłowej masy ciała ma już około 25% polskiej populacji, w tym
również co piąte dziecko. Dzięki tej zawierającej konkretne przepisy książce dowiemy się, jak nie tracąc radości z jedzenia wrócić do prawidłowej masy ciała. Każdy z nas, a szczególnie rodzic, któremu zdrowie własnego
dziecka leży na sercu, powinien wiedzieć na czym polega smaczny i zbilansowany jadłospis i jak uniknąć najczęstszych błędów żywieniowych.

Przemysław Żarski, Ślad, Wydawnictwo Czwarta Strona.
W studniówkową noc 1993 roku ginie Sylwia Nowicka. Dziewczyna kłóci się z chłopakiem i wraca pieszo do
domu, a następnego dnia znika bez śladu. Poszukiwania nie przynoszą rezultatu, a wysłany do rodziców pożegnalny list sprawia, że w teorię na temat porwania niemal nikt już nie wierzy. Ślad to wielowątkowe śledztwo, niejednoznaczni bohaterowie i morderca, który nie cofnie się przed niczym.

Dominika Gałka, O Chruptaku, który szukał szczęścia, Wydawnictwo Literatura.
Chruptak ma dzisiaj wyjątkowo zły humor. Czy pomożesz mu rozwiązać problem i odnaleźć zagubione szczęście? Ta historia potoczy się tak, jak zechcesz. Rozglądaj się uważnie po drodze, może Chruptakowe szczęście
jest tuż-tuż? (wiek 3+).
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Strażackie
wydarzenia

Informujemy, że w celu zachowania prawidłowego ciągu kominowego należy sprawdzać i czyścić: przewody dymowe – co
najmniej raz na 3 miesiące, przewody spalinowe (gaz) co najmniej
raz na 6 miesięcy, a przewody wentylacyjne co najmniej raz
na rok.

Wiadomości strażackie z gminy Kostrzyn:
1 września – sprawdzenie zadymienia hali magazynowej i załączonej czujki ppoż. w Kostrzynie.
2 września – gaszenie pożaru poddasza budynku mieszkalnego
w Kostrzynie.
3 września – zabezpieczenie miejsca kolizji drogowej na remontowanej DK92 w Brzeźnie.
4 września – neutralizacja plamy ropopochodnej na ul. Polnej
w Kostrzynie; zabezpieczenie miejsca kolizji drogowej na trasie
S5 na wysokości Łubowa; neutralizacja plamy ropopochodnej na
ul. Zbożowej w Kostrzynie.
6 września – gaszenie pożaru sadzy w kominie budynku mieszkalnego w Sokolnikach.
8 września – usuwanie gniazda owadów błonkoskrzydłych
w Iwnie; sprawdzenie hali magazynowej i załączonej czujki ppoż.
w Kostrzynie.
9 września – usuwanie gniazda owadów błonkoskrzydłych w Sokolnikach Gwiazdowskich; zabezpieczenie miejsca kolizji drogowej na trasie S5.
12 września – na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8
w Bolechowie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Poznaniu odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Sprzęt został zakupiony przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu i przekazany przez Starostę Poznańskiego Jana Grabkowskiego 25 jednostkom OSP powiatu Poznańskiego w KSRG. Z naszej gminy: OSP Kostrzyn i OSP Brzeźno.
Otrzymany sprzęt, który z pewnością przyczyni się do poprawy
skuteczności prowadzonych działań, ułatwi pracę strażaków,
a mieszkańcom zapewni większe bezpieczeństwo.
13 września – neutralizacja plamy ropopochodnej na remontowanej trasie DK92.
14 września – zabezpieczenie miejsca kolizji drogowej na trasie
S5; zabezpieczenie lądowiska LPR w Kostrzynie.
15 września – sprawdzenie zgłoszenia dotyczącego wyczuwalnego zapachu gazu w budynku mieszkalnym na ul. Mickiewicza
w Kostrzynie; sprawdzenie hali magazynowej i załączonej czujki
ppoż. na ul. Okrężnej w Kostrzynie; usuwanie gniazda owadów
błonkoskrzydłych w Rujscy.
16 września – sprawdzenie hali magazynowej i załączonej czujki
ppoż. na ul. Polnej w Kostrzynie; usuwanie wiatrołomów w Iwnie.
17 września – jednostkę OSP Kostrzyn odwiedziły dzieci z przedszkola „Labado Świat Dziecka”. Zwiedziły Izbę Pamięci OSP Kostrzyn, dowiedziały się, do jakich zdarzeń jeżdżą strażacy, zapoznały się z historią jednostki oraz sprzętem, jakim dysponują strażacy. W podziękowaniu dzieci przekazały wykonane przez nich
rysunki przedstawiające pracę strażaków.
18 września – neutralizacja plamy ropopochodnej na remontowanej trasie DK92.
19 września – na terenie starej cegielni w Iwnie odbyły się warsztaty (ćwiczenia zgrywające), w których uczestniczyły jednostki
OSP Kostrzyn, Gułtowy i Brzeźno z gminy Kostrzyn pod czujnym
okiem strażaków, instruktorów z JRG 3 i JRG 5 PSP Poznań. Scenariusz ćwiczeń to między innymi pożar zabudowań starej cegielni,
poszukiwanie osoby poszkodowanej, ewakuacja osoby poszkodowanej z użyciem sprzętu wysokościowego.
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Fot. OSP Kostrzynn

20 września – gaszenie pożaru sterty gałęzi w Trzeku.
21 września – zabezpieczenie miejsca kolizji drogowej na
trasie S5.
22 września – dla strażaków OSP Brzeźno nadszedł długo
oczekiwany dzień, w którym marzenie się spełniło i kierowcy
OSP Brzeźno po ukończonym szkoleniu w siedzibie firmy Bocar
Sp. z o. o. wrócili do Brzeźna nowym samochodem ratowniczo-gaśniczym na podwoziu mercedesa. Ponadto: sprawdzenie zadymienia budynku mieszkalnego w Kostrzynie; usuwanie gniazda owadów błonkoskrzydłych w Stanicy myśliwskiej w Klonach.

23 września – zabezpieczenie miejsca wypadku na remontowanej DK92; usuwanie gniazda owadów błonkoskrzydłych w Kostrzynie; usuwanie gniazda owadów błonkoskrzydłych w Gwiazdowie.
24 września – usuwanie gniazda owadów błonkoskrzydłych
w Iwnie; gaszenie nielegalnie palonych ognisk w Czerlejnku.
26 września – zabezpieczenie miejsca kolizji dwóch samochodów osobowych na ul. Półwiejskiej w Kostrzynie.
30 września – zabezpieczenie miejsca kolizji dwóch samochodów osobowych na ul. Kórnickiej w Kostrzynie.
Ryszard Kubiak
Prezes ZOMGZOSP RP w Kostrzynie

Z kroniki
policyjnej
Sprawca zaprószenia ognia ustalony.
2 września we wczesnych godzinach rannych doszło do pożaru
poddasza kamienicy w Kostrzynie przy ul. Mickiewicza. Na miejscu interweniowała straż pożarna, nikt nie został poszkodowany.
W wyniku prowadzonych czynności ustalono tożsamość mężczyzny, który zaprószył ogień.
Włamanie do kontenera z narzędziami.
2 września funkcjonariusze KP w Kostrzynie zostali powiadomieni
o kradzieży z włamaniem do kontenera z narzędziami na ul. Powstańców Wielkopolskich. W wyniku przeprowadzonych czynności ustalono 3 sprawców – mieszkańców ościennych gmin, którzy
dokonali włamania. Skradziony sprzęt został odzyskany w całości.
Włamanie do mieszkania.
8 września odnotowano włamanie do mieszkania w Kostrzynie
przy ul. Warszawskiej. Do mieszkania sprawcy dostali się poprzez
rozwiercenia wkładki zamka. Skradziono biżuterię.
Nietrzeźwy kierujący.
12 września w Iwnie zatrzymany został 42-letni kierujący samochodem osobowym marki Peugeot. Kierowca znajdował się
w stanie nietrzeźwości wynoszącym ponad 1,5 promila alkoholu
we krwi.
Nietrzeźwy spowodował kolizję.
13 września na ul. Żniwnej doszło do kolizji dwóch pojazdów.
Sprawcą kolizji okazał się 32-letni obywatel Ukrainy, który znajdował się w stanie nietrzeźwości wynoszącym ponad 2,5 promila
alkoholu we krwi.
Wypadek podczas pracy.
22 września na terenie jednej z firm w Siekierkach Wielkich doszło
do wypadku przy pracy, w wyniku którego 29-letni operator
dźwigu został ranny. W trakcie prac doszło do usterki dźwigu,
jego operator spadł na podnoszone urządzenie. Na miejscu przeprowadzono oględziny miejsca wypadku wspólnie z Państwową
Inspekcją Pracy.
Kradzież telefonu.
23 września w Iwnie zatrzymany został 22-letni mieszkaniec tejże
wsi, który dzień wcześniej dokonał kradzieży telefonu o wartości
1000 złotych na szkodę mieszkanki powiatu średzkiego. Telefon
odzyskano. Kodeks karny za kradzież przewiduję karę pozbawienia wolności do lat 5.

Prowadził pod wpływem
alkoholu i nie zatrzymał się do
kontroli drogowej.
17 września policjanci z KP w Kostrzynie prowadzili na terenie
gminy Kostrzyn i powiatu średzkiego pościg za kierowcą Peugeota 206. Kierowca w miejscowości Ługowiny nie zatrzymał się
do kontroli drogowej i kontynuował ucieczkę, jak się okazało,
z dwóch powodów: stanu nietrzeźwości wynoszącym ponad
1 promil alkoholu we krwi oraz
sądowego zakaz prowadzenia
pojazdów mechanicznych. Kierowca odpowie także za niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz za spowodowanie kolizji drogowej z radiowozem.

asp.sztab. Piotr Kubicz
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Kostrzyńskie
przysmaki

Zupa dyniowa
800 g dyni
250 g ziemniaków
25 g masła
1 cebula
2 ząbki czosnku
1 łyżeczka kurkumy
1 łyżeczka startego imbiru
1 pomidor
1,5 szklanki bulionu
1 szklanka mleka

Ciasto ze śliwkami
250 g mąki pszennej
4 jajka
łyżeczka proszku do pieczenia
200 g masła
150 g cukru
1 kg śliwek
Mąkę i proszek do pieczenia przesiać do
miski. Cukier utrzeć z masłem, dodać jajka,
stopniowo dosypywać mąkę z proszkiem
do pieczenia. Ubijać ciasto do uzyskania
gładkiej, gęstej masy, następnie wlać je do
wyłożonej papierem do pieczenia blaszki.
Śliwki umyć i usunąć pestki, ułożyć
na wierzchu ciasta. Piec ok. 70 minut
w 160 stopniach.
Smacznego!
N.M.

Dynię obrać, wyciąć środek z nasionami, pokroić na drobne kawałki. Ziemniaki obrać, pokroić na drobne kawałki. Cebulę i czosnek posiekać drobno i zeszklić na maśle. Dodać dynię i ziemniaki, doprawić przyprawami i solą. Warzywa zalać bulionem, zagotować, dusić przez kilka minut. Pomidor sparzyć, obrać, usunąć
nasiona i drobno pokroić, dodać do zupy. Chwilę gotować. Po
przestygnięciu dodać mleko i zblendować na krem. Podając można udekorować zupę świeżymi ziołami.
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Kronika
sportowa
Kolejne sukcesy Rafała Wagnera!
W poprzednim numerze pisaliśmy o złotym medalu Mistrzostw
Polski w klasie F1A, na tym jednak nie skończyły się wrześniowe
sukcesy Rafał Wagnera. Kostrzyniak z klubu AERO-MODEL-CLUB
ze Środy Wielkopolskiej, reprezentujący Aeroklub Poznański
wygrał V Ogólnopolskie Zawody Modeli Swobodnie Latających
w kategorii F1A Standard Open, a także zajął 2. miejsce w Norbi
CUP 2020 w tej samej kategorii, które odbywały się w Podlodowie
koło Dęblina. Zarówno pierwsze, jak i drugie zawody zaliczane są
do klasyfikacji Pucharu Polski. Zakończenie obecnej edycji Pucharu Polski odbędzie się tradycyjnie na lotnisku w Częstochowie
późną jesienią.
Łukasz Szał

Fot. R. Oporowski

I Liga Unihokeja w gminie Kostrzyn!
W sobotę 3 października w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kostrzynie w roli gospodarza w meczu drugiej kolejki
I ligi unihokeja wystąpili zawodnicy UKS Victoria Gułtowy. Spotkanie z TLU Kala Izolacje Toruń zakończyło się wynikiem 7:9 (1:3; 3:5;
7:9). Kolejną okazję, żeby zobaczyć zawodników z Gułtów w Kostrzynie kibice będą mieli 30 października, kiedy to odbędzie się
mecz z UKS-em Błyskawica Niechanowo. Śledzić na bieżąco poczynania Gułtowian można na fanpage’u: UKS Victoria Gułtowy.
Łukasz Szał

Fot. M. Machowicz

Sukcesy rowerzystów Walki Kostrzyn!
Wrzesień zakończył się pomyślnymi startami dla rowerzystów
Walki Kostrzyn na zawodach MTB. Kolarze z Kostrzyna 12 września byli obecni na Bike Maratonie w Jeleniej Górze, gdzie najlepszy wynik osiągnął Marcin Burchacki (10. miejsce w klasyfikacji
wiekowej i 38. w open). Następnego dnia w Górznie na dziewiątej
odsłonie cyklu Solid MTB miejsce 4. w kategorii wiekowej i 14. pozycję w open, pomimo pomylenia trasy, wywalczył Michał Wawer.
Wreszcie 20 września Walkowicze doczekali się miejsca na podium, a to za sprawą Dariusza Adamskiego, które na IV edycji Kryterium Leśnego Gogol MTB w Nekielce zajął 3. miejsce w swojej
kategorii wiekowej. Natomiast 27 września na Solid MTB Dąbrowa 2. miejsce w kategorii wiekowej zajął Adam Wiśniewski, który
w klasyfikacji łącznej sklasyfikowany został na miejscu 11. Równie
owocny co wrzesień był dla Walkowiczów początek października.
W sobotę 3 października Michał Wawer był 2. w swojej kategorii
wiekowej i 7. w klasyfikacji open na MTB Wiórek, a Marcin Burchacki ukończył Cross Duathlon im. Szymona Pieczyńskiego
w Wysocku Wielkim na znakomitej 2. pozycji w klasyfikacji generalnej! W niedzielę 4 października 2. miejsce w kategorii wiekowej
(10. miejsce w open) dołożył Adam Wiśniewski, który na dystansie
21 kilometrów wystartował w Nowym Tomyślu w ramach Solid
MTB Maraton.

Fot. Walka Kostrzyn

Łukasz Szał

31

Maratończyk Brzeźno liderem!
Informacją miesiąca w kostrzyńskiej rzeczywistości piłkarskiej
z pewnością są znakomite wyniki Maratończyka Brzeźna, który
przewodzi tabeli Klasy A Proton w gr. III wielkopolskiej. „Maratończycy” po tryumfach nad WKS-em Owieczki (5-4), Poznań FC (4-0),
Pogromem Luboń (3-2) i Antaresem Zalasewo (4-2) oraz dotkliwej
przegranej z Sokołem Mieścisko 0-5, zgromadzili na swoim koncie
22 punkty z bilansem bramkowym 30-18 i nad drugim KS-em Fałkowo posiadają punkt przewagi.
Nieźle spisują się także zawodnicy GKS Gułtowy w grupie wielkopolskiej IV w Klasie B Proton, którzy po ostatniej kolejce uplasowali się na piątej pozycji z dorobkiem 12 punktów i bilansem
bramkowym 13-12, tracąc 12 punktów do lidera grupy – Wełny
Rogoźno. Gułtowianie w ostatnich spotkaniach wygrali z Patriotem Mieścisko aż 5:0, zremisowali z Farą Pelikan Żydowo 1-1, oraz
dwukrotnie musieli uznać wyższość rywala przegrywając z KS-em
Łopuchowo 0-1 oraz z drugim zespołem Huraganu Pobiedziska
aż 0:6.
Po niezbyt obiecującym sierpniu w wykonaniu zawodników
kostrzyńskiej Lechii, w końcu we wrześniowych pojedynkach
zawodnicy klubu z ul. Sportowej zdołali wywalczyć pierwsze trzy
punkty w Łobżenicy, wygrywając z Pogonią 1:0, drugie zwycięstwo Kostrzyniacy odnieśli w Śmiłowie wygrywając z Orkanem
3:1. Oprócz dwóch zwycięstw Lechiści przegrali derbowy mecz
z Huraganem Pobiedziska 0:2 oraz uznali wyższość Zamku Gołańcz (0:1). Już pod wodzą nowego trenera Jarosława Wróblewskiego (byłego szkoleniowca Wiary Lecha) Lechia zremisowała
u siebie z Leśnikiem Margonin 1-1. Po jedenastu kolejkach zespół
z Kostrzyna zajmuje 13. miejsce z 10 punktami na koncie oraz
bilansem bramek 9-15.

Fot. Huragan Pobiedziska

Łukasz Szał

To już 5 lat…
Schronisko dla zwierząt w Skałowie
W niedzielę 4 października 2020 roku obchodziliśmy Światowy
Dzień Zwierząt. Właśnie wtedy przypada święto św. Franciszka,
patrona zwierząt i ekologii. W tym właśnie dniu, w 2015 roku
otwarto Schronisko dla Zwierząt w Skałowie. Schronisko zbudowało i finansuje jedenaście gmin, w tym gmina Kostrzyn.
Ktoś powie, że bezdomne psy i koty to nie problem. Ale kiedy takie zwierzę błąka się po ulicy, to ktoś musi się nim zająć. Zwierzęta
do Skałowa przywożone są przez służby miejskie. W sumie przez
te pięć lat przyjęliśmy 2820 zwierzaków, najwięcej z gminy Swarzędz – 743. Z terenu gminy Kostrzyn 557. Nowy dom znaleźliśmy
dla 2100 zwierząt i to jest bardzo dobry wynik. Te statystyki podkreślają sens naszej działalności.
Schronisko w Skałowie spełnia także wiele innych funkcji. Na jego
terenie działa od dwóch lat krematorium dla zwierząt i cmentarz.
Pożegnanie z ukochanym zwierzakiem jest zawsze bardzo trudne. I tak jak naszym obowiązkiem było troszczenie się o niego za
jego życia, tak naszym obowiązkiem jest sprawić mu odpowiedni
pochówek. Co zrobić ze zwłokami? Przed takim dylematem staje
każdy właściciel zwierząt domowych. Jedno jest pewne, nie wolno ich samowolnie zakopać. Zakaz ten dotyczy nie tylko terenów
publicznych, jak las czy park, ale także własnej działki. Nasza oferta to godne pożegnanie swojego przyjaciela, który bardzo często
jest prawdziwym członkiem rodziny. Na naszym terenie prowadzimy również hotel dla psów. W okresie wakacyjnym jest nim
ogromne zainteresowanie. Czasami brakuje nawet miejsc.
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Fot. Schronisko
w Skałowie

Jako były nauczyciel i dyrektor szkoły doceniam rolę edukacji. Dlatego prowadzimy różnego rodzaju akcje edukacyjne, wspierane m.in. przez
powiat poznański. W placówce posiadamy dużą salę edukacyjną, w której prowadzimy zajęcia z dziećmi i młodzieżą zdarzają się także studenci. Uczymy ich postępowania ze zwierzętami, oprowadzamy po schronisku.
Schronisko w Skałowie ma do dyspozycji przeszło 5 hektarów terenu. Dzięki posiadaniu tak dużego terenu proponujemy właścicielom czworonogów miejsce do bezpiecznego spacerowania. Działa u nas tzw. wybiegalnia, z której mogą korzystać wszyscy mieszkańcy pobliskich gmin.
Zwłaszcza w weekendy przyjeżdża do nas mnóstwo ludzi ze swymi pieskami. Na jej terenie odbywają się także szkolenia Związku Kynologicznego i zajęcia psów sportowych, jest staw z czystą wodą, w którym nasi podopieczni mogą się wykąpać.
A czego można życzyć jubilatowi? Przede wszystkim jak najmniej zwierząt przybywających do Schroniska i jak największej liczby adoptowanych.
Także dalszej owocnej współpracy z samorządami gmin i służbami gminnymi. Liczę, że nasz zespół pracowniczy nadal będzie tak oddany i niezastąpiony wraz z niestrudzonym zespołem młodzieżowych i dorosłych wolontariuszy. Liczę także na dalszą współpracę ze sponsorami i darczyńcami.
Jednocześnie chciałbym poprosić wszystkich naszych Przyjaciół o wsparcie w formie karmy, ponieważ czas pandemii spowodował opróżnienie naszych zapasów. Chętnie przyjmujemy także wszelkiego rodzaju ręczniki, pościel i małe kocyki. Na Państwa wsparcie oczekuje 187 psów i kotów aktualnie przebywających w Schronisku. Schronisko dla Zwierząt w Skałowie można także wesprzeć przekazując dowolną kwotę na konto Stowarzyszenia Przyjaciół Schroniska dla Zwierząt w Skałowie 98 1090 1450 0000 0001 3127 8097 Tytuł wpłaty: Pomoc dla Schroniska (całość wpłaty przekazywana jest na pomoc podopiecznym naszego Schroniska). Zapraszam także na naszą stronę internetową (www.schronisko-skalowo.pl) i profil FB.
Paweł Kubiak
Dyrektor Schroniska

OGŁOSZENIA DROBNE

SPROSTOWANIE
Z uwagi na dobro mojej Firmy informuję, że w dniu 12.09.2020 roku podczas ceremonii pogrzebowej obsługujący mężczyzna, który był pod wpływem alkoholu, a następnie prowadził
firmowe auto i został zatrzymany przez
Policję, nie jest moim pracownikiem,
tylko innego zakładu pogrzebowego.
Dodam jeszcze, że moja Firma świadczy usługi rzetelnie i z godnością.
Z wyrazami szacunku
Robert Czerniejewski

- Sprzedam kserokopiarkę KYOCERA, stan b.dobry. Cena do uzgodnienia. Tel. 608 316 050
- Masz problem z komputerem, internetem, zadzwoń 605 233 576 www. vip-tech.pl
- Mgr filologii angielskiej i niemieckiej udzieli korepetycji na wszystkich poziomach nauczania. Możliwość nauki również on-line. Tel. 512
586 533
- Mgr pedagogiki z ponad 10-letnim doświadczeniem udzieli korepetycji z języka angielskiego oraz niemieckiego, tel. 799 036 661
- Sprzedam kocioł grzewczy na ekogroszek 24 kW. Tel. 608 316 050
- Sprzedam 2-letnie, elektryczne łóżko rehabilitacyjne z materacem
przeciwodleżynowym, cena 1500 zł (do uzgodnienia), tel. 667 108 088
- Sprzedam komplet kół zimowych do KIA Sorento, stan b. dobry.
Tel. 608 316 050
- Poszukuję rzetelnej Pani do prasowania oraz sprzątania domu jednorodzinnego o powierzchni 160 m2. Praca w Kostrzynie, raz w tygodniu,
tel. 502 296 848
- Sprzedam siedzisko na wannę dla osoby niepełnosprawnej, tel. 604
228 842
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