2

SŁOWEM WSTĘPU
Andrzejki już za nami, podobnie 6 grudnia i Mikołajki… święta czuć już w powietrzu. Co prawda nie ma skrzypiącego, olśniewająco białego śniegu za oknem (i według prognoz pogody raczej nie ma co się spodziewać go w tym roku), ale wieczorem pięknie iskrzą kolorowe światełka i lampki, czuć coraz częściej zapachy świerku i domowych pierników, uciekające przez otwarte okna
z mieszkań na ulicę… Szukamy na ostatnią chwilę prezentów, biegamy za kolorowym papierem i wstążkami, karpiem czy uszkami do barszczu… W jakimkolwiek wieku nie jesteśmy czekamy z ekscytacją na pierwszą gwiazdkę, uroczystą powagę podczas
dzielenia się opłatkiem i smak wigilijnych dań.
Nadchodzące święta są jednak szczególne nie ze względu na potrawy, prezenty i piękne drzewko w salonie, ale radość, miłość
i bliskość z rodziną, przyjaciółmi. Tego właśnie życzę z całego serca naszym Czytelnikom i mieszkańcom gminy Kostrzyn, Waszym
bliskim. Coś tak niezwykłego, radosnego i wzruszającego zarazem to najlepszy prezent, jakiego można sobie życzyć na Boże Narodzenie.
Natalia Majchrzak
Redaktor naczelna

KOSTRZYŃSKIE AKTUALNOŚCI
Młodzież uczciła 100-lecie
odzyskania niepodległości

Wszystkie placówki oświatowe
gminy Kostrzyn w różny sposób upamiętniły 100-lecie niepodległej ojczyzny, przygotowując programy artystyczne czy biorąc udział w konkursach. 7 listopada w Szkole Podstawowej nr 1 w Kostrzynie już po raz XII odbył się „Przegląd
Pieśni Patriotycznej”, w czasie której występy mogli podziwiać
uczniowie i zaproszeni goście. Dwa dni później starsze klasy
SP nr 1 zaprezentowały
okolicznościowe przedstawienie nawiązujące do pamiętnej rocznicy. Program
ten do południa pokazano
rówieśnikom i gościom,
a w godzinach popołudniowych rodzicom, którzy gorąco oklaskiwali młodych artystów. Dekorację budynków
szkolnych i samorzadowych wzbogaciły też patriotyczne naklejki w oknach szkół i instytucji.

Biało-czerwone flagi

Z okazji obchodzonego przez Polaków 100-lecia niepodległości i 100-lecia Powstania Wielkopolskiego na większości
domów naszego miasta i gminy zawisły flagi narodowe. Szczególnie pięknie prezentowały się kamienice w Rynku i na trasie
pochodu świątecznego. Przypominamy, że wywieszane flagi
powinny być czyste, bez żadnych nadruków i napisów. Można
je nabyć np. w sklepach pasmanteryjnych.

Ojcowie naszej niepodległości na znaczkach
pocztowych i monetach

Poczta Polska uczciła 100-lecie niepodległej Rzeczypospolitej między innymi wydaniem okolicznościowego arkusika, na
którym pokazano postacie ówczesnych bohaterów walki
o niepodległość: J.Piłsudskiego,
I. Paderewskiego, R. Dmowskiego,
W.Witosa, I. Daszyńskiego oraz
W. Korfantego. Wśród pamiątkowych monet wybitych przez Narodowy Bank Polski nas, Wielkopolan
zainteresuje z pewnością srebrna
10-złotówka z Ignacym Janem Pa-

derewskim i złota 100-złotówka z tym samym bohaterem. W serii
Żołnierze Polskiej Niepodległej Poczta Polska zaprezentowała na
kartkach pocztowych sześciu najwybitniejszych dowódców wojskowych ze znaczkiem o nominale A. Z inicjatywy Marszałka
Województwa Wielkopolskiego ukazał się album pt: 100. rocznica odzyskania niepodległości 1918-2018 – Wielkopolska. Jeden
z rozdziałów ilustrowanych fotografiami ciekawie prezentuje
wkład gminy Kostrzyn w rozwój naszego województwa.

Muzyka z kostrzyńskiego ratusza

11 listopada minął rok, jak z wieży ratuszowej naszego miasta
codziennie od godz. 600 do 2200 zegar wybija godziny, a o godz.
1200 rozlega się hejnał oparty na motywach Piosenki o Kostrzynie
grany na trąbce przez Witka Bindulskiego. Oprócz miłej dla serca
melodii z okazji rocznic i świąt narodowych płyną z ratusza
dźwięki piosenek lub pieśni patriotycznych. W trakcie udzielania
ślubu nowożeńcom rozbrzmiewa zwykle marsz Mendelssohna,
którego dźwięki słychać nad miastem. Duże uznanie dla pomysłodawców i realizatorów tego przedsięwzięcia.

757. rocznica nadania praw miejskich Kostrzynowi

Świętując 100-lecie naszej niepodległości nie możemy zapominać, że 11 listopada 2018 roku minęła także rocznica lokacji naszego miasta. Dokument wystawiony przez księcia Przemysła I w dniu 11 listopada 1251 roku jest
najstarszym zachowanym tekstem prawa
miejskiego w Wielkopolsce. Wpisany do
ksiąg Konsystorza
Arcybiskupiego w Poznaniu w 1494 roku
w języku łacińskim
został przetłumaczony
na język polski przez
ks. Stefana Haina na prośbę piszącego te słowa. Tłumaczenie
opublikowano jako dodatek do „Kostrzyńskiego ABC”
w 1996 roku, a także w wydanej w 2016 roku przez Gminę
Kostrzyn książce Kostrzyn i okolice w legendzie i historii.

Pięknieje skwer przy pomniku Powstańców
Wielkopolskich

W ostatnich tygodniach listopada trwały intensywne prace
na skwerze otaczającym pomnik. Posadzono nowe drzewka,
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posiano trawę, wytyczono kamienne ścieżki, aby to miejsce
godnie prezentowało się w roku 100-lecia zrywu powstańczego.

Przybyły nowe miejsca parkowania

Remont generalny ul. Wielkopolskiej i Śląskiej to nie
tylko nowa asfaltowa nawierzchnia, nowe chodniki i dodatkowe przejścia dla pieszych, ale również ponad 20. miejsc
do parkowania samochodów, których przybywa coraz więcej.

Sympatyczny zakątek Starego Miasta

Kolejny budynek na początku ulicy Kościelnej otrzymał
świeżą elewację; przebudowano schody do kamienicy, ustawiono gazony z choinkami. Wcześniej odświeżone zostały elewacje
sąsiednich domów w pobliżu Bramy Cechowej. Dzięki temu ten
fragment uliczki wiodącej z Rynku do kościoła wraz z historyczną bramą w słoneczne dni stanowi miły, kolorowy zakątek
naszego miasta. Jego wygląd psują jedynie parkujące tam często
mimo znaku zakazu samochody.

Kostrzyn wśród „pokrzywdzonych” miast

Podpisany w czerwcu 1919 roku po zakończeniu wojny
światowej Traktat Pokojowy w Wersalu wywołał niezadowolenie
części ludności niemieckiej. Z tego powodu Związek Niemców
na Obczyźnie wydał serię znaczków
poświęconych 230 miastom, które Rzesza utraciła wskutek – jak to nazwano
– Dyktatu Wersalskiego. Wśród znaczków pamiątkowych pod pozycją nr 123.
znalazł się znaczek z herbem Kostrzyna
i napisem „Kostchin” na froncie oraz
opisem na odwrocie wraz z zachętą do
kupna albumu i zbierania wspomnianych
znaczków. Widać, że dawni zaborcy nie mogli pogodzić się
z utratą zabranych niegdyś polskich ziem stanowiących kolebkę
naszej państwowości.
K.Matysek

WIADOMOŚCI GMINNE

BURMISTRZ INFORMUJE
DĘBY PAMIĘCI NA 100-LECIE WOLNEJ POLSKI
3 grudnia w Parku Miejskim w Kostrzynie miało miejsce
niecodzienne wydarzenie. Na pamiątkę 100-lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości oraz 100-lecia wybuchu Powstania
Wielkopolskiego zostały wkopane dwa Dęby Pamięci. W wydarzeniu brali udział Burmistrz Szymon Matysek, Zastępca Burmistrza Waldemar Biskupski, Kierownik Wydziału Nieruchomości, Urbanistyki i Ochrony Środowiska Agata Stoińska, reprezentujący kostrzyńskich seniorów: Kazimierz Matysek, Bogumił Wilczyński, Jan Skorliński, uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2 oraz harcerki ZHR z Kostrzyna. Obecny był
także Zbigniew Byczkowski, który jest fundatorem obu drzew
(Szkółka „Byczkowscy” z Glinki Duchownej).
Dęby Pamięci mają symbolizować pamięć mieszkańców
naszej gminy o wszystkich walczących o wolność Polski, oddanie im hołdu i patrzenie z optymizmem w przyszłość, pielęgnowanie tego, co udało się wypracować przez 100 lat. Data
3 grudnia nie jest przypadkowa. To właśnie tego dnia mija setna
rocznica, odkąd w Poznaniu rozpoczęły się obrady Sejmu Dzielnicowego mające miejsce w dniach 3-5 grudnia 1918 roku

i wieńczące wieloletnie starania Polaków o odzyskanie niepodległości. Był to istotnym etap na drodze do zjednoczenia z innymi ziemiami polskimi. W obradach sejmowych uczestniczyło
5 delegatów z Kostrzyna i okolic na czele z Józefem Makowskim.

100. ROCZNICA POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO
Burmistrz Gminy Kostrzyn zaprasza do udziału w obchodach
100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w dniu
27 grudnia 2018 roku. Program: 1115 – uroczyste odsłonięcie

tablicy pamiątkowej na Urzędzie Miejskim; 1200 – oficjalne
uroczystości na Cmentarzu w Kostrzynie. Zachęcamy do wywieszenia w tym dniu flag narodowych oraz powstańczych.

INFORMACJA
Burmistrz Gminy Kostrzyn działając na zasadzie art. 35 ust.
1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 121) podaje do wiadomości
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie
bezprzetargowym – nieruchomości położone w gm. Kostrzyn
obręb Węgierskie:

- działka nr 117/4 o pow. 0,0103 ha, ujawniona w KW
PO1F/00025393/6, stanowiąca niezabudowaną działkę, będąca
własnością Gminy Kostrzyn. Nieruchomość przeznaczona jest
do sprzedaży celem poprawienia warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej, działki nr 183/3. Dla przedmiotowego obszaru brak jest obowiązującego miejscowego planu za-
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gospodarowania przestrzennego. Cena nieruchomości wynosi
7 073,00 zł. Do powyższej kwoty zostanie doliczony 23% podatek VAT;
- działka nr 117/6 o pow. 0,0059 ha ujawniona w KW
PO1F/00033892/3, stanowiąca niezabudowaną działkę, będąca
współwłasnością Gminy Kostrzyn w udziale 103/1000. Nieru-

chomość przeznaczona jest do sprzedaży celem poprawienia
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, działki
nr 183/3. Dla przedmiotowego obszaru brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Cena
udziału w nieruchomości wynosi 417,00 zł. Do powyższej
kwoty zostanie doliczony 23% podatek VAT.

OBCHODY DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO
14 listopada w Poznaniu odbyły się wielkopolskie obchody
Dnia Pracownika Socjalnego, których organizatorem był Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w Poznaniu. W wydarzeniu udział wzięli
przedstawiciele wielkopolskich instytucji pomocy i integracji
społecznej, przede wszystkim ośrodków pomocy społecznej,
miejskich ośrodków pomocy rodzinie, powiatowych centrów
pomocy rodzinie. Podczas spotkania wyróżnienia otrzymały
instytucje z całej Wielkopolski, które we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu zrealizowały najciekawsze projekty ze środków Unii Europejskiej. Wśród
wyróżnionych podmiotów znalazł się Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie, reprezentowany przez Kierownik Agnieszkę
Piasecką.

ANDRZEJKI Z PIOSENKĄ LITERACKĄ
26 listopada w Pałacu w Iwnie odbyły się już po raz ósmy
Andrzejki z piosenką literacką. Gospodarzem wieczoru był
tradycyjnie Przemysław Mazurek. Zadbał on o odpowiednią
atmosferę wieczoru i akcenty charakterystyczne dla tego muzyczno-literackiego wydarzenia. Jedną z nich był występ artysty
rodem z Kostrzyna.
Tym razem przed publicznością zaprezentowała się Maria
Bzdęga. Na scenie wystąpił także Łukasz Majewski, artysta
pochodzący z Gdańska, autor trzech płyt (Mężczyzna z zakolami,
Ad Acta, Niebajka), wielokrotnie nagradzany w różnych konkursach i festiwalach (m.in. pierwsze miejsce i nagroda Ministra
Kultury na Festiwalu im. Jacka Kaczmarskiego „Nadzieja”
w Kołobrzegu). Przed publicznością wystąpił również olsztyński
zespół „Czerwony Tulipan” (w składzie Ewa Cichocka, Krystyna Świątecka, Stefan Brzozowski, Andrzej Czamara, Andrzej
Dondalski). I tym razem tradycji stało się zadość, bowiem gospodarz wieczoru zawsze dba o to, aby podczas Andrzejek
obecny był chociaż jeden mężczyzna o imieniu Andrzej. Zespół
„Czerwony Tulipan” prezentuje poezję śpiewaną, lirykę i satyrę.

W swoim dorobku ma 13 płyt. W 2009 roku otrzymał Fryderyka
za album Obrazy i obrazki – Koncert na Zamku w Olsztynie
w kategorii album roku piosenka poetycka.

DOMKI DLA KOTÓW NA ZIMĘ
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Czerlejnie postanowili pomóc dzikim kotom
przetrwać zimę. Z kartonu, folii, styropianu i innych, z pozoru niepotrzebnych materiałów zbudowali domki, w których zwierzęta mogą znaleźć schronienie przed zimnem,
deszczem czy śniegiem. Inicjatorem akcji była Katarzyna Czarnecka.

PRACA URZĘDU MIEJSKIEGO W KOSTRZYNIE
Uprzejmie informujemy, że 24 grudnia 2018 roku Urząd Miejski
w Kostrzynie będzie nieczynny.
Natomiast 31 grudnia będzie czynny tylko do godziny 1300.
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OTWARCIE MINI PARKU LINOWEGO
22 listopada przy Szkole Podstawowej w Czerlejnie został
oficjalnie otwarty mini park linowy. Projekt powstał w ramach
Budżetu Obywatelskiego. W otwarciu brali udział Burmistrz
Szymon Matysek, Zastępca Burmistrza Waldemar Biskupski,
Sołtys Czerlejnka Waldemar Kukuła, który wraz z Dyrektorem
Szkoły Zbigniewem Bukowskim byli pomysłodawcami parku
linowego, a także uczniowie i nauczyciele. Staraniem Sołtys
Czerlejna Agnieszki Augustyn razem z parkiem linowym powstało nowe boisko do siatkówki plażowej, finansowane z funduszu sołeckiego.

Z OBRAD RADY
I sesja Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn w kadencji 2018-2023 odbyła się 19 listopada 2018 roku.
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Kostrzynie
wręczył zaświadczenia o wyborze na radnego oraz o wyborze
na Burmistrza Gminy Kostrzyn.
Radni Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn oraz Burmistrz Gminy Kostrzyn złożyli ślubowanie. Do czasu wyboru Przewodniczącego Rady obrady prowadził najstarszy wiekiem Radny
Ryszard Kubiak.
Radni podjęli uchwały w sprawie:
- powołania Komisji Skrutacyjnej Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn – do przeprowadzenia głosowań tajnych – wyboru
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady w składzie:
Arkadiusz Bilski, Przemysław Kubiak, Artur Wojciechowski;
- wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
– Grzegorza Banaszaka;
- ustalenia dla Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn dwóch Wiceprzewodniczących Rady;

- wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn – Tomasza Janiaka i Szymona Nadolnego;
- ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Kostrzyn.
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II sesja Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn odbyła się dnia 26 listopada 2018 roku, radni podjęli uchwały w sprawie:
1) Komisja rolnictwa, ochrony środowiska i spraw komunal- powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
nych w składzie: Piotr Kotarski, Arkadiusz Bilski, Piotr How następującym składzie: Artur Wojciechowski (Przewodnijeński, Anna Dudzińska, Szymon Nadolny, Szymon Frąckoczący Komisji), członkowie Komisji – Marek Kowalski,
wiak, 2) Komisja oświaty, kultury i sportu w składzie: PrzePrzemysław Kubiak, Beata Knopkiewicz;
mysław Kubiak, Beata Jankowiak, Tomasz Janiak, Beata
- powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej
Knopkiewicz, Arkadiusz Bilski, Artur Wojciechowski,
Gminy Kostrzyn w następującym składzie: Piotr Kotarski,
3) Komisja zdrowia, bezpieczeństwa i działalności gospodarAnna Dudzińska, Beata Jankowiak, Ryszard Kubiak, Szymon
czej w składzie: Ryszard Kubiak, Grzegorz Banaszak, Paweł
Frąckowiak;
Perka, Anna Dudzińska, Szymon Nadolny, Piotr Kotarski,
- powołania Komisji Stałych Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
4) Komisja budżetowo-prawna w składzie: Paweł Perka, Przei ich liczebności – powołano: 1) Komisję rolnictwa, ochrony
mysław Kubiak, Grzegorz Banaszak, Tomasz Janiak, Szymon
środowiska i spraw komunalnych, 2) Komisję oświaty, kultuNadolny, Artur Wojciechowski;
ry i sportu, 3) Komisję zdrowia, bezpieczeństwa i działalności
gospodarczej, 4) Komisję budżetowo-prawną; określono, że - wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Gminy
Kostrzyn Tomasza Janiaka jako właściwego do określania
komisje działają w składach od 4 do 6 osób;
Przewodniczącemu Rady wydawania polecenia wyjazdu służ- ustalenia składu osobowego Komisji Stałych Rady Miejskiej
bowego.
Gminy Kostrzyn (wszystkie Komisje sześcioosobowe) –
III sesja Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn odbyła się dnia 28 listopada 2018 roku, radni podjęli uchwały w sprawie:
- podatków i opłat lokalnych na rok 2019:
*stawki podatku od nieruchomości:

Stawki podatku od nieruchomości nie wzrosły w porównaniu do
2018 roku.
Do obliczania podatku rolnego w roku 2019 przyjęto średnią
cenę żyta w wysokości 54,36 zł za 1 dt, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
* rocznych stawek podatku od środków transportowych:

18 października 2018 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta
za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku
rolnego na rok 2019.
W związku z powyższym nie podejmowano uchwały w sprawie
obniżenia w/w ceny;
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Obowiązkowi podatkowemu podlegają również autobusy, samochody ciężarowe o masie całkowitej powyżej 12 ton, zespoły pojazdów (ciągniki siodłowe, balastowe, przyczepy,
naczepy). Podatek od środków transportowych płatny jest bez
wezwania w dwóch równych ratach w terminie do dnia
15 lutego i 15 września. Na podatnikach ciąży obowiązek
składania – w terminie do 15 lutego – deklaracji na podatek
od środków transportowych na dany rok podatkowy. W razie
zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub
wygaśnięcie obowiązku podatkowego, podatnicy zobowiązani są złożyć deklarację – w terminie 14 dni – od dnia zaistnienia okoliczności (kupno-sprzedaż, zmiana miejsca zamieszkania). Stawki podatku od środków transportowych nie
wzrosły w porównaniu do 2018 roku;
* rocznej opłaty od posiadania psów (opłata nie wzrosła od 2002
roku). Stawka opłaty od posiadania psów wynosi 20,00 zł od
jednego psa i płatna jest bez wezwania, jednorazowo do dnia
15 marca 2019 roku, jeżeli obowiązek powstanie po 15 marca
opłata płatna jest w ciągu 14 dni od dnia jej powstania;
w przypadku nabycia psa w pierwszym półroczu roku objętego opłatą – wysokość opłaty wnosi 100% stawki, natomiast
w przypadku nabycia psa w drugim półroczu – wysokość
opłaty wynosi 50% stawki;
* wprowadzenia na terenie gminy Kostrzyn opłaty targowej na
rok 2019. Ustalona została dzienna stawka opłaty targowej: za
sprzedaż na stanowisku – 15,00 zł, za sprzedaż płodów rolnych
„z ręki”, koszyka, wiadra, wózka ręcznego, stolika – 5,00 zł.
Dzienna stawka opłaty targowej podczas imprez regionalnych
i świąt: za sprzedaż ze stanowiska – 60,00 zł, za sprzedaż
w punkcie małej gastronomii: ze stoiska do 4 m2 włącznie –
120,00 zł, ze stoiska powyżej 4 m2 – 170,00 zł, za sprzedaż na
stanowisku przy cmentarzach w dniach od 28 października
2019 roku do 1 listopada 2019 roku – 20,00 zł. Terminem
płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana

jest sprzedaż. Na inkasenta opłaty targowej pobieranej na
targowisku miejskim w Kostrzynie przy ul. Piasta 10 oraz na
stanowisku przy cmentarzu w Kostrzynie przy ul. Cmentarnej
wyznaczono zarządzającego targowiskiem, opłatę targową
obowiązującą w czasie imprez regionalnych pobiera Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kostrzynie, natomiast na inkasenta opłaty targowej w pozostałym zakresie wyznaczono
Urząd Miejski w Kostrzynie. Stawki opłaty targowej nie
uległy zmianie w porównaniu do 2018 roku;
- zmian w budżecie gminy na 2018 rok – zmniejszono dochody
budżetu o kwotę 1 669 371,00 zł – do kwoty 87 652 272,13 zł,
zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 1 669 371,00 zł –
do kwoty 102 863 381,55 zł;
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kostrzyn
na lata 2018-2027, w związku ze zmianą budżetu dokonano
zmian w WPF;
- ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunalnego w Kostrzynie – do jednego wozokilometra w lokalnych
przewozach pasażerskich realizowanych przez operatora –
Zakład Komunalny w Kostrzynie na terenie miasta i gminy
Kostrzyn, na 2018 rok w wysokości 6,60 zł;
- przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy
Kostrzyn na lata 2018-2021;
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Siekierki Wielkie w rejonie ulicy Tuleckiej;
- przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kostrzyn
z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
2019 rok – odbyły się konsultacje społeczne, organizacje
pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nie
zgłosiły wniosków i uwag do ww. Programu.
Więcej na www.kostrzyn.wlkp.pl (zakładka BIP).
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Z TEKI REGIONALISTY - Kazimierz Matysek o historii

WSPOMNIENIA Z POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO
Przedruk fragmentów relacji Ludwika Świerkowskiego z Kostrzyna zamieszczonej
w „Kurierze Średzkim” w styczniu i lutym 1938 roku.
Formowanie plutonu kostrzyńskiego
Fala rewolucji niemieckiej zastała
mnie w Stralundzie przy 42 pułku piechoty niemieckiej. Stąd biegiem bez munduru – tylko w płaszczu – i w obdartych
butach, nie do pary, do domu do Kostrzyna. Tu stanąłem, głodny i niewyspany dnia
11 listopada 1918. Zaraz na dworcu
w Kostrzynie spotkałem p. Józefa Wadyńskiego z Andrzejewa, który również wrócił tylko co frontu z nad Morza Niemieckiego, gdzie wyławiał miny, oznajmiając
mi, że wieczorem tegoż dnia ma się odbyć
zebranie, celem założenia Rady Obywatelsko-Robotniczej, którą kilka dni później
przeistoczono na Radę Robotników
i Żołnierzy.
W Radzie Robotników i Żołnierzy
obrano mnie sekretarzem dnia 27 listopada 1918. Zadaniem moim było wystawiać
papiery wszystkim urlopowanym aż do
zwolnienia żołnierzom, przejeżdżającym
przez Kostrzyn czy to pojedynczo, czy też
w formacjach. Byli oni z tego bardzo radzi, gdyż każdy miał tej wojny już po same
uszy. Żołnierze musieli, rzecz jasna, pozostawiać broń i amunicję jakie posiadali
w Kostrzynie, którą zużyliśmy później do
wyekwipowania w nią powstańców naszych.
Pierwszy oddział kostrzyński wyruszył, sformowany na polecenie komendy
średzkiej, przez Józefa Wadyńskiego do
Poznania dnia 6 stycznia 1919. Dowodził
nim sierżant Antoni Małecki z Siekierek
Wielkich, syn tamtejszego stangreta dworskiego. Kompanja ulokowana w reducie

Grollmanna i została później wcielona na
4-tej kompanji poznańskiego baonu zapasowego na front zachodni pod Perzyny, na
południe od Zbąszynia. Przy reorganizacji
wojsk powstańczych została ona wcielona
do 10 pułku Strzelców Wlkp., którego
dowódcą był kapitan Andrzej Kopa
z Trzcielina.
Po wyjściu tej kompanji zajął się ówczesny sierżant Józef Wadyński organizacją dalszych oddziałów powstańczych
i sformował pluton kostrzyński, który
wszedł później w skład drugiej kompanji
średzkiej pod dowództwem ówczesnego
sierżanta, Leona Kasprowiaka z Pięczkowa. Obowiązki sierżanta sztabowego tego
plutonu pełnił mój brat Zygmunt Świerkowski, a ja załatwiałem sprawy biurowe.
Żołd i strawne odbierał pluton ten z komendy Średzkiej, dokąd jeździłem często
w sprawach służbowych. W Kostrzynie
pełnił pluton służbę wartowniczą i wystawiał nocne patrole. Ponieważ i brat mój
Władysław Świerkowski stanął do szeregów powstańczych pod Łabiszyn, gdzie
dowódcą był hr. Ignacy Mielżyński
z Iwna, było nas trzech braci w formacji
ochotniczych, aby bić naszego odwiecznego wroga.
Pluton kostrzyński wyruszył 30 stycznia
na odcinek 4 (Kcynia) frontu północnego
Rano, o godzinie 6-tej tegoż dnia udałem się z rozkazu dcy plutonu Józefa
Wadyńskiego do Poznania, do odnośnych
władz wojskowych, aby się wystarać
o umundurowanie. Załatwiwszy sprawę
i wróciwszy po południu do Kostrzyna,
dowiedziałem
się, że pluton
w międzyczasie,
po odebraniu od
niego przysięgi
przez ks. prepozyta Fischbacha,
odjechał o godzinie 1-szej do
Poznania żegnany owacyjnie
przez ludność
miasteczka.
Nie zastawszy mego odWiec na Rynku w Kostrzynie, 28 grudnia 1918 roku
działu w Ko-

strzynie, choć schorowany na wojnie
światowej, nie pozostałem w domu, ale
wyruszyłem na bój za ukochaną Ojczyznę.

sierż. Ludwik Świerkowski

Zapakowałem sobie najpotrzebniejsze
części bielizny, rzuciłem pozostającem
w domu ojcu i siostrom ostatnie „zostańcie z Bogiem” i wyruszyłem również za
oddziałem, który znalazłem w Poznaniu
w koszarach b. 6-tego pułku grenadierów.
Pluton otrzymał tam umundurowanie,
jednak ponieważ przybyłem za późno,
dostał mi się tylko płaszcz i spodnie.
Z Poznania udał się pluton kostrzyński
31 stycznia 1919 do Gniezna, gdzie otrzymał obiad i dalszy prowiant. Prócz tego
wręczono każdemu żołnierzowi po
2 ręczne granaty i 120 naboi karabinowych. Noc spędziliśmy w koszarach
piechoty, aby na drugi dzień 1 lutego
wyruszyć do Kcyni na front.
Do Kcyni przybyliśmy przed południem wraz z plutonem zaniemyskim,
który się z nami połączył w Poznaniu. Na
czele oddziału trzepotał sztandar, niesiony
przez Jana Forszpaniaka. Sztandar ten dał
do dyspozycji oddziału mistrz malarski
śp. Antoni Markiewicz.
W Kcyni stanęli następujący powstańcy: 1. Józef Wadyński, dca plutonu,
2. Zygmunt Świerkowski sierż. sztabowy
plut., 3. Banaszak Jan, 4. Bigos Andzej,
5. Drzażdżyński Andrzej, 6. Forszpaniak
Jan, 7. Guciński Michał, 8. Jankowski Jan,
9. Kędziora Michał, 10. Korcz Jan,
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11. Kubiak Michał, 12. Kunikowski Jakób, 13. Kubacki Walenty, 15. Krynowiecki Jan, 15. Landsberczak Jan z Sannik,
16. Lasiewicz Jan, 17. Lasiewicz Teofil,
18. Łuczak Tomasz, 19. Łukomski Władysław, 20. Małecki Władysław,
21. Markiewicz Maksymilian, 22. Monarcha Antoni, 23. Nowak Józef, 24. Nowak
Franciszek I. (z ojca Antoniego),
25. Nowak Leon, 26. Nowicki Stanisław,
27. Pszeniczny Kazimierz, 28. Ratajczak
Jan, 29. Ratajczaj Kazimierz, 30. Rozwadowski Marcin, 31. Sieiński Ludwik,
32. Szczepaniak Stefan, 33. Świerkowski
Ludwik, 34. Wiśniewski Czesław,
35. Zielichowski Wacław.
Bitwa pod Kcynią 3.2.1919
W Kcyni zakwaterowano nas na jedną
noc w Seminarjum nauczycielskiem,
gdzie też stała nasza kuchnia polowa. Na
drugi dzień, w niedzielę, równocześnie
święto Matki Boskiej Gromnicznej wyruszyliśmy z całą drugą kompanją pod dowództwem Leona Kasprowiaka i sierż.
Sztabu Walentego Grzebszyka, szosą
wiodącą do Szubina na odsiecz temu
miastu, które zajęli byli Niemcy. Na noc
zatrzymaliśmy się na folwarku Zalesie, na
połowie drogi pomiędzy Kcynią a Szubinem. Znajdowało się tam wiele wojska
powstańczego i kwatera sztabu generalnego z por. Mieczysławem Paluchem na
czele. Była tam kompanja nekielsko-wrzesińska Beutlera, poznańska Sępińskiego,
gnieźnieńska Wachta i inne. Spotkałem
tam młodego chłopca Lechowskiego,
któremu dałem papierosa, a którego jak
się później dowiedziałem, Niemcy niemiłosiernie zamordowali.
W Zalesiu pozostaliśmy całą noc,
rozlokowani po oborach w pogotowiu
alarmowem. Rano posiliłem się mlekiem,
wprost od udoju.
Rano dnia 3 lutego 1919 zmieniło
dowództwo oddziału decyzję, bo zamiast
marszu na Szubin otrzymaliśmy rozkaz
odmaszerowania pośpiesznie do Kcyni,
bo tam przedarł się był jeden bataljon
Heimatschutzu pod Dębogórz i stanął
w oddaleniu zaledwie kilka kilometrów
od Kcyni, oczekując na przybycie drugiego batalionu Heimatschutzu, operującego
od Nakła, który wszedł częściowo w bój
z naszemi oddziałami z Zalesia, podążającemi do Szubina. Walka ta toczyła się
pod Słonarami i Szaradowem. Kompanja
nasza była przeznaczona do zaatakowania
Niemców z tyłów i z flanki. Jednak do
walki z piechotą niemiecką wogóle nie
doszło, bo ta pouchodziła już, zanim zostaliśmy przetransportowani na plac boju,
pod Szczepice i Zabłocie, na północ

w lasy, gdzie się zupełnie rozproszyła. Tu
pozostała jedynie, wbrew wszelkiej taktyce wojennej artylerja bez obsłony piechoty, na którą skierowaliśmy nasz atak.
Tymczasem podeszliśmy bliżej nieprzyjaciela. Nasza artyleria pod Bąkiem
oddała kilka strzałów w kierunku pozycji
artylerii niemieckiej. Myśmy się znajdowali na śnieżnej równinie, skąpo porośniętej drzewami, wychodząc z poza tych
zasłon, ujrzeliśmy nagle na prawo
od nas baterię ciężkich haubic niemieckich, ziejących na nas szrapnelami i granatami z odległości nieco większej jak
kilometr. Jedyną zasłoną przeciw artylerii
były kopce z ziemniakami, znajdujące się
na południe od drogi wiodącej z Szczepic
do Suchoręcza. Dalej więc za kopce! Tu
stąd ostrzeliwaliśmy nieprzyjaciela, nie
wyrządzając mu jednak z powodu znacznej odległości większej szkody. Tymczasem otworzyła nasza artyleria ogień na

Armaty zdobyte na Rynku w Kcyni

haubice niemieckie, które skierowały swe
pociski w kierunku pierwszej, przestając
nas ostrzeliwać. W międzyczasie rozpoczynał już pinton zaniemyski, znajdujący
się zupełnie na prawym skrzydle naszej
tyraliery, zachodzić na artylerię nieprzyjacielską z boku. Ta oddawszy jeszcze
nerwowo kilka salw w kierunku naszym,
wstrzymała nagle ogień i zaczynała się
pospiesznie przygotowywać do ucieczki.
Spostrzegłszy, rzuciła się cała linia
tyralierska biegiem na przełaj pól do skraju lasu pomiędzy Zabłociem a Suchoręczkiem, gdzie znajdowała się pozycja artylerii nieprzyjacielskiej. Tu przechwyciłem
wóz bagażowy zaprzężony w trójkę koni,
a zupełnie pod borem spostrzegłem samotnie już stojącą armatę polową 10,5. Biegnąc dalej drogą wiodącą do w lesie od
Suchoręczka do szosy Kcynia-Nakło
przedstawiła się oczom naszym radosna
niespodzianka: cała droga była zatarasowana porzuconym przez uciekających
w popłochu Niemców sprzętem wojsko-

wym i wozami. Zdobyliśmy tu cztery
haubice 15 cm, 2 armaty polowe 10,5,
2 miotacze min, 4 karabiny maszynowe
wraz z wozami, wozy taborowe, wóz sanitarny i mnóstwo porozrzucanych karabinów, plecaków, pasków z ładownicami,
a nawet płaszczów, aby nie przeszkadzały
im w ucieczce. W kuchni polowej pituliła
się smaczna gęsina, której Niemcy nie
zdołali już skonsumować, a która w przeciągu kilku minut zginęła w żołądkach
zgłodniałych powstańców.
Podczas gdy część naszych zajęła się
odtransportowaniem zdobyczy do Kcyni,
udałem się z kilku kostrzyniakami i bratem moim Zygmuntem w kierunku szosy.
Na szosie zauważyliśmy pod Czerwonakiem nieprzyjacielski pociąg pancerny,
który zamierzaliśmy podejść. Niepostrzeżeni przez Niemców doszliśmy aż do
Karczmy Czerwonak, znajdującej się na
małej polanie pomiędzy torem kolejowym
a szosą. Kilku z nas, pomiędzy nimi Kubacki Walenty i ja, podeszliśmy aż pod
budynek stojący zupełnie prawie obok
toru kolejowego i zawołałem do Niemców, kto oni. Na to padła odpowiedź:
„Kommtt mal her, ihr verfluchten Pollaken”. I z pociągu stojącego na miejscu
posypał się grad kul z karabinów maszynowych i armatki rewolwerowej...
Drogą okrężną, przez gąszcz leśny,
złączyłem się na szosie z towarzyszami
innemi, a pociąg pancerny zwrócił się
w zupełnym spokoju, już przez nikogo nie
zaczepiony, do Nakła. Na odgłos strzelaniny z pociągu pancernego wysłała
i również nasza artyleria dwa pociski,
które pasły i eksplodowały zupełnie
w pobliżu nas, ale już po odjeździe pancerki.
Nie pozostało nam nic innego, jak
wracać do reszty oddziału. Wróciwszy na
miejsce zatarasowanej taborami i armatami drogi, zaprzągnąłem z mym bratem
Zygmuntem do jednego ze stojących
tamże wozów, aby go odwieźć do Kcyni.
Znużeni i wycieńczeni dowlokliśmy
się do żwirówki. Tu nas mijały już inne
wozy i armaty, bo nasze konie co chwilę
przystawały. Do Kcyni przyjechaliśmy
późno w nocy stawając przed grabarzem,
gdzie się świeciło światełko w oknie.
Zapukaliśmy do okna – grabarze poczęstowali nas po filiżance gorącej kawy
i chlebem, który nam zgłodniałym smakował nadzwyczajnie. Konie tymczasem
również odpoczęły i dowlokły się do
Kcyni na rynek, gdzie stała już zwieziona cała zdobycz. Na posterunku stał tu
Zielichowski z Kostrzyna.
Część II w następnym numerze.
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ZMIANY W WĘGIERSKIM I ŁUGOWINACH
19 listopada 2018 roku odbyłem wizję lokalną wraz z Dyrekcją ZDP Poznań Dział Inwestycji, Burmistrzem Szymonem
Matyskiem i kierownikiem jednostki odpowiedzialnej za infrastrukturę Danielem Lewickim. Do omówienia były dwa tematy:
bezpieczne przejście mieszkańców Węgierskiego z bloków do
pętli oraz budowa brakującego chodnika w Ługowinach.
Ustaliliśmy, że w Węgierskim powstanie oświetlony chodnik
wraz z pasami bezpieczeństwa i przejściem dla pieszych przy
świetlicy. Od strony Janowa będzie też oznakowanie pionowe
i poziome z oświetleniem i ograniczeniem prędkości. Na pętli
Węgierskie wybudowany zostanie większy przystanek autobusowy, a w Ługowinach brakujący chodnik o szerokości 150 cm
wraz odwodnieniem.
Zmiany te są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania
naszej małej społeczności, a priorytetem sołectwa jest bezpieczeństwo mieszkańców.
Sołtys Sołectwa Węgierskie-Ługowiny
Mirosław Kucharski

DNI HONOROWEGO KRWIODAWSTWA
Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa 17 listopada 2018
roku obyła się uroczysta akademia zorganizowana przez Zarząd
Klubu PCK przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu. Po
wprowadzaniu pocztu sztandarowego, odśpiewaniu hymnu
polskiego i PCK oraz przedstawieniu zaproszonych gości odbyła się ceremonia uhonorowania medalami oraz wyróżnieniami
dla najbardziej zasłużonych krwiodawców. W tym gronie znalazło się także troje kolegów z klubu HDK PCK Kostrzyn,
którzy zostali wyróżnieni odznaką HDK Zasłużony Dla Zdrowia
Narodu: Bernard Michałowski, Ireneusz Hertel, Łukasz Izydorek.

Po wręczeniu odznaczeń i medali dla wyróżnionych na gali
rozpoczęła się część artystyczna, w której wystąpiły dzieci ze
Szkoły Podstawowej nr 4 w Swarzędzu przedstawiające koncert
pieśni patriotycznych poświęconych obchodom odzyskania
niepodległości. Następnie udaliśmy się na poczęstunek.
30 listopada 2018 roku odbyła się ostatnia w tym roku
akcja poboru krwi, pod hasłem „Dla potrzebujących krew”.
I jak zawsze kostrzyńscy wolontariusze i krwiodawcy zrzeszeni w klubie Honorowych Dawców Krwi PCK nie zawiedli,
stawiając się w licznym gronie w sali „Kostrzynianka”
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. W akcji uczestniczyło 78 osób, 1 osoba zakwalifikowała się jako potencjalny
dawca szpiku, z pozostałych 77 osób zarejestrowanych krew
oddały 72 osoby. W sumie uzyskano 31,950 ml tego szlachetnego płynu.

W imieniu Zarządu Klubu
dziękuję wszystkim koleżankom i kolegom
Ireneusz Hertel

CO SŁYCHAĆ U SENIORÓW?
Wspierają i pocieszają, gdy wymaga tego sytuacja, a swoim doświadczeniem i mądrością życiową pomagają w wielu
trudnych sytuacjach. To właśnie oni, seniorzy, w ferworze dnia
codziennego podsuwają nam dobre pomysły i służą radą. Stąd
też Dzień Seniora wpisał się w kalendarz imprez zarówno miasta,
jak i gminy Kostrzyn.
W piątek 19 października 2018 roku w sali widowiskowej
„Kostrzynianka” odbyło się nasze święto. Uczestniczyło w nim
120 osób, w tym zaproszeni goście, m.in. Burmistrz Gminy
Kostrzyn, Zastępca Burmistrza Gminy Kostrzyn, Sekretarz
Gminy Kostrzyn, Kierownik PZERiI, Prezes UKW i Dyrektor
Banku Spółdzielczego. Uroczystość rozpoczęła Przewodnicząca
PZERiI witając wszystkich przybyłych, po czym głos zabrali
zaproszeni goście składając życzenia zdrowia i dalszej owocnej
pracy. Uroczystość uświetniła muzyka taneczna w wykonaniu
Marka Adamczewskiego. Zgromadzeni zostali poczęstowani

obiadem, kawą i ciastem oraz zimnym bufetem. Dziękujemy
naszym sponsorom za wsparcie finansowe, gościom za miłe
słowa, a seniorom za obecność.
Ponadto 29 listopada 2018 roku w bardzo miłej atmosferze,
przy kawie seniorzy spotkali się z okazji tradycyjnego ostatniego
czwartku miesiąca połączonego z Andrzejkami.
Z okazji świąt Bożego Narodzenia
pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia,
dużo zdrowia, radości, optymizmu i uśmiechu.
Życzymy Państwu pięknych i rodzinnych świąt
oraz wszystkiego, co najlepsze i wymarzone
przez nas samych w Nowym 2019 Roku.
Zarząd PZERiI w Kostrzynie
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MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
FILMOWY „1 MINUTA”
Gmina Kostrzyn po raz pierwszy miała okazję być gospodarzem
XVI edycji Międzynarodowego
Festiwalu Filmowego „1 Minuta”.
XVI odsłona festiwalu została
zorganizowana dzięki współpracy
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kostrzynie oraz Fundacji Filmowiec z Poznania.

Do konkursu zgłoszono 28 filmów w trzech różnych kategoriach wiekowych: do 15, do 18 lat oraz powyżej 18. roku życia.
Prezentowane były filmy animowane, dokumentalne i krótkie
fabuły. Wśród nich znalazły się produkcje z Rosji, Ukrainy,
a także Warszawy, Wrocławia, Poznania i wielu innych miast
Polski. Nie zabrakło również filmów z Kostrzyna, będących
wynikiem prowadzonego w tym roku projektu filmowego
w szkołach pod hasłem „Minuta dla powiatu”.
W jury tegorocznej edycji zasiedli Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kostrzynie Ewa Czajka, reprezentująca Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie Krystyna
Fiedler oraz operator i edukator filmowy Janusz Piwowarski.
Ich zadaniem było omówienie filmów i wybranie najlepszych
z nich. W każdej kategorii przyznano nagrodę główną. Otrzymały je produkcje: Pola (reż. Pola Wojtaś z Wrocławia), When

you thougt (reż. Viktoriia Sazonova z Kijowa), Per anima as
astra (reż. Joanna Trejter ze Skórzewa, autorka otrzymała
również nagrodę publiczności).
Szczegółowy werdykt oraz relacje z festiwalu można zobaczyć na fanpage-u: www.facebook.com/MFF1Minuta

Gośćmi specjalnymi festiwalu byli Krystyna Fiedler oraz jej
syn Marek Fiedler, którzy opowiedzieli zebranej publiczności
o filmowej adaptacji książki Dywizjon 303, napisanej przez pisarza i podróżnika Arkadego Fiedlera.
Zebrana w „Kostrzyniance” publiczność mogła również
zapoznać się z różnymi motywami w bajkach Walta Disneya.
Dzięki wspaniałej animatorce i „bajance” Monice Skikiewicz
żaden z najmłodszych widzów nie miał czasu się nudzić.
Dziękujemy za udział w festiwalu autorom, widzom i wszystkim, którzy go wsparli: UM Kostrzyn, Bajanka – warsztaty,
animacje, terapie, Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie,
WinMar z Poznania, Klub filmowy w Kostrzynie, Studio Foto
Wicher z Kostrzyna, Fundacja Filmowiec, Kostrzyn Movie Akcja, a także za objęcie patronatem
medialnym: „Kostrzyńskiemu ABC”, Telewizji
STK Swarzędz, za udostępnienie materiałów: Dystrybucji Mówi Serwis oraz TOP 5 Zł. Projekt
„Minuta dla powiatu” współfinansowany był ze
środków powiatu poznańskiego.
Katarzyna Markiewicz, koordynator festiwalu

FILMUJEMY
Z GWIAZDĄ
3 grudnia 2018 roku uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Czerlejnie, dzięki dofinansowaniu do kosztów przejazdu
otrzymanym z Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, mogli wziąć
udział w warsztatach „Filmujemy z Gwiazdą”. To projekt, podczas którego uczestnicy poznawali tajniki tworzenia filmu,
a następnie przy współpracy z profesjonalnym reżyserem i aktorem zrealizowali napisany przez siebie scenariusz. Spotkanie
odbyło się na planie filmowym podczas 36. Międzynarodowego
Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino!, pod opieką artystyczną reżysera – Christiana Lo, aktora Teatru Polskiego
w Poznaniu Mariusza Adamskiego oraz operatorów kamery.
Katarzyna Markiewicz
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W POSZUKIWANIU MIKOŁAJA
6 grudnia, zgodnie z wieloletnim już zwyczajem, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury przygotował dla najmłodszych (i tych
starszych także) zabawę z okazji Mikołajek.
Tradycyjnie wydarzenie rozpoczęło się od uroczystego zapalenia lampek na kostrzyńskiej choince. Oczekującym czas
umilały rozbrzmiewające w tle kolędy, które ucichły podczas
wielkiego odliczania. W tym roku iluminację włączyła wybrana
spośród zebranych malutka Ala, choć wspierali ją wszyscy
zgromadzeni na Rynku.
Kiedy światełka już zapłonęły, sceną zawładnął Teatr Wariate. Przebrani za aniołka i diabełka animatorzy zręcznie wciągnęli do zabawy dzieci i rodziców, niemal zapomnieliśmy, że właściwie czekamy na Mikołaja! Było układnie ogromnych klocków,
opowieść o Adamie i Ewie, budowanie bałwana z pudełek,
gimnastyka czy składanie choinki. W tle pomiędzy konkursami
i zabawą przygrywała melodia Hej kolęda, kolęda, a swoimi
staraniami dzieci wpłynęły nawet na pogodę – niemal przez całą
imprezę prószył drobny śnieg.
Równie niespodziewanie jak w zeszłym roku pojawił się
znikąd Mikołaj. Tym razem także wybrał niekonwencjonalny
środek transportu zamiast tradycyjnych sani i reniferów, ponieważ przejechał pomiędzy autami i uczestnikami wydarzenia na

segwayu. Swoje spóźnienie wytłumaczył przybyciem do Kostrzyna aż z Dubaju, a po krótkim ustaleniu, że dzieci w tym roku
nie nabroiły i zasługują na upominki, rozdał wszystkim swoje
miniaturowe podobizny z czekolady. Wytrwali zaczekali do
końca, by zrobić sobie jeszcze selfie ze świętym czy przybić mu
piątkę, po czym Mikołaj razem z diabełkiem i aniołkiem odjechali, pewnie żeby odwiedzić kolejne grzeczne dzieci.
N.M.

ZŁOTA ŻABA 2018/19
22 i 23 listopada 2018 roku w 286
szkołach podstawowych w województwie wielkopolskim i województwie lubuskim został przeprowadzony wewnątrzszkolny etap
26. edycji „Złotej Żaby”, konkursu
w dziedzinach języka polskiego i literatury oraz matematyki. Tegoroczna edycja została zaadresowana do
uczniów klas: 7.,8. oraz 3. gimnazjalnych. „Złota Żaba” cieszy
się od lat wielką popularnością. W tym roku do udziału w konkursie zgłosiło się, łącznie w obu dziedzinach, ponad 7 tysięcy
uczniów. W konkursie wzięło udział 98. uczniów ze szkół podstawowych w Gułtowach, Kostrzynie i Siekierkach Wielkich.
Zamiarem organizatora konkursu, swarzędzkiej Fundacji
Edukacji Społecznej EKOS, jest premiowanie tych, którzy łączą
umiejętność logicznego i niestereotypowego myślenia z wyobraźnią i gotowością szukania niebanalnych rozwiązań. Konkurs eksponuje też dobrą pracę nauczycieli w szkołach ze
zdolnymi uczniami.

Zadania konkursowe układa zespół złożony z nauczycieli
szkół społecznych prowadzonych przez Fundację, pracowników
Instytutu Filologii Polskiej UAM i Katedry Matematyki Stosowanej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Owocem
wielu lat ich współpracy jest wydany w tym roku zbiór zadań
Lekcje twórczego myślenia ze Złotą Żabą, stanowiący pomoc dla
startujących w konkursie (i nie tylko!) w rozwijaniu potrzebnych
kompetencji i umiejętności.
Drugi, finałowy etap konkursu 2018/19 odbędzie się w Swarzędzu 30 marca 2019 roku. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas
uroczystej gali 11 maja 2019 roku. Laureatom (do 20. miejsca)
i wyróżnionym (kolejnych 20 miejsc) zostaną przyznane prestiżowe statuetki Złotej Żaby, nagrody rzeczowe i prawo przyjęcia
do I Liceum Ogólnokształcącego w Swarzędzu, szkoły prowadzonej przez Fundację EKOS.
Konkurs jest współfinansowany przez Województwo Wielkopolskie oraz przez samorządy powiatów, miast i gmin. Patronat medialny nad konkursem sprawuje Radio Poznań. Sponsorami „Złotej Żaby” są: Drukarnia Swarzędzka, Terravita
sp. z o. o., Biofarm sp. z o. o.
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WIEŚCI Z PRZEDSZKOLA
Listopad w naszym przedszkolu upłynął w duchu patriotycznym: wszyscy przygotowywaliśmy się do obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości. Wnętrze budynku przybrało
biało-czerwone barwy, a dzieci kształciły postawę patriotyczną:
poznawały legendy polskie, omawiały symbole narodowe
i ćwiczyły śpiewanie hymnu państwowego. Przedszkolacy, pod
kierunkiem nauczycielek, przygotowali koncert patriotyczny, na
który przybyli znakomici goście: burmistrzowie oraz kierownik
do spraw oświaty. Nasi podopieczni zaprezentowali piosenki,
wierszyki i tańce, w których wyrażali dumę i radość z tego, że
są Polakami. Dziękujemy rodzicom za przygotowanie odświętnych strojów dla swoich dzieci.

Po uroczystościach patriotycznych szybko musieliśmy zabrać
się do pracy, by wziąć udział w obchodach Dnia Czystego Powietrza, który przypadał 14 listopada. Przedszkolacy wykonali
prace plastyczne, na których wyrazili troskę o środowisko.
Grupa „Smerfów” wyszła na kostrzyński Rynek niosąc plakaty

z napisami „Palisz śmieci, trujesz dzieci” i „Śmieci palenie
niszczy otoczenie”, rozdawali też ulotki mieszkańcom miasta.
Bardzo ważnym wydarzeniem dla całej społeczności przedszkolnej było Pasowanie na Przedszkolaka. „Pszczółki”, „Rybki”
i „Misie” (dzieci 3/4-letnie) po zaprezentowaniu programu artystycznego złożyły przyrzeczenie i zostały pasowane przez dyrektor na „prawdziwego przedszkolaka”. Dziękujemy rodzicom
za uświetnienie uroczystości pysznymi wypiekami i wspaniałym
tortem.
Koniec listopada obfitował również w wiele innych wydarzeń.
Grupy „Wesołych zajączków”, „Smerfów”, „Krasnoludków”
i „Krasnali” wybrały się na wycieczkę do Rogalowego Muzeum Poznania, gdzie wysłuchały historii rogali świętomarcińskich i nauczyły się wykonać prawdziwe rogale. Dzieci przespacerowały się również po Starym Rynku i obejrzały trykające się
koziołki na wieży Ratusza.
Obchodziliśmy też Dzień Pluszowego Misia. Dzieci przyniosły do przedszkola swoje ulubione misie, maskotki; poznały
historię pluszowego misia, robiły różnego rodzaju prace plastyczne, teatrzyki, w których bohaterem był miś.
Przedszkolaków, którzy w tym miesiącu nigdzie nie wyjeżdżali, czekała niespodzianka – teatrzyk kukiełkowy pod tytułem
Pan Twardowski, który przyjechał do naszego przedszkola.
Ostatniego dnia listopada zgodnie z ludową tradycją nasze
przedszkole hucznie się bawiło na Andrzejkach. Przedszkolacy
od samego rana tańczyli, brali udział w konkursach i wróżbach.
Zapraszamy Państwa do odwiedzania naszej strony internetowej, a zwłaszcza galerii, gdzie można zobaczyć wiele ciekawych zdjęć z wyjazdów, uroczystości i codziennego „życia”
w przedszkolu.
Przedszkole Miejskie

WIEŚCI Z BIBLIOTEKI
Na początku listopada w Bibliotece Publicznej w Gułtowach
i Iwnie dzieci bawiły się z okazji święta Halloween. Wysłuchały opowiadania Renaty Piątkowskiej pt. Czarownica, dowiedziały się, skąd pochodzi to nowe dla nas święto, a później uczestniczyły w wesołych jak zwykle zabawach (z balonikiem, kręglami czy fasolkami).
7 listopada Biblioteka Publiczna w Kostrzynie miała przyjemność gościć pochodzącą ze Żnina, a pracującą na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu dr Agnieszkę Chęś. Spędziła
ona trzy lata w Omanie, państwie na Półwyspie Arabskim, gdzie

pracując i podróżując miała możliwość poznać od podszewki
tamtejszą niezwykłą dla Europejczyków rzeczywistość. Z jej
prezentacji Blondynka w arabskim świecie. Czego o swojej kulturze nie powie Ci Arab publiczność mogła się dowiedzieć m.in.
jak smakuje wielbłąd, ile żon chciałby mieć Arab i czy aranżowane małżeństwa są szczęśliwe, a także jak się żyje w kraju
władzy absolutnej i za co Omańczycy tak bardzo kochają Jego
Wysokość Sułtana. To tylko jedne z wielu ciekawostek, które
przybliżyły nam ten tak obcy i egzotyczny dla nas klimat. Podczas
wykładu prelegentka częstowała chętnych pyszną arabską kawą
oraz daktylami, a ubrana była w ozdobną,
czarną abaję oraz kolorowe chusty arabskie, które można było przymierzyć. Po
spotkaniu długo jeszcze dyskutowano
z panią Agnieszką o kulturze arabskiej
i jej wrażeniach z pobytu w tamtej części
świata.
15 listopada Oddział dla Dzieci i Młodzieży odwiedzili uczniowie z klasy 2c
Szkoły Podstawowej nr 1 w Kostrzynie,
a 16 listopada grupa „Smerfów” z Przedszkola Miejskiego. Nasi goście wysłuchali Legendy o Lechu, Czechu i Rusie oraz
obejrzeli ilustracje do niej na kartach teatrzyku Kamishibai. Uczestnicy spotkania
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zagrali również w grę „Polak Mały”, polegającą na ułożeniu
herbu Polski z puzzli, a także zwiedzili wystawę Polskie Symbole Narodowe i Patriotyczne znajdującą się holu Biblioteki.
15 listopada na zaproszenie Biblioteki Publicznej do szkoły
w Iwnie zawitały panie z teatrzyku TAK. Przedstawiły dzieciom
spektakl pt. Bajka do zjedzenia. W przedstawieniu pod szatą
dowcipnej fabuły ukryło się wiele zasad dotyczących prawidłowego żywienia. Akcja dzieje się we śnie dziewczynki, do której
zakrada się akwizytor – Pan Cukier, który koniecznie chce jej
sprzedać coś niezdrowego. Piosenka owocowo-warzywna ma
przekonać bohaterkę, a także dzieci obecne na sali, aby na co dzień
unikały cukru i zdrowo się odżywiały. Spotkanie z Kulturą Fizyczną ma zachęcić dzieci do ruchu, a Pani Kucharka organizująca
kuchenny teleturniej przekonuje widzów do jedzenia ryb i kaszy
oraz picia mleka. Dzieci wesoło bawiły się razem z aktorkami
i na pewno zapamiętają zasady zdrowego stylu życia.
21 listopada w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży miało miejsce spotkanie z książką Doroty Gellner Duszki, stworki i potworki. Uczestniczyli w nim uczniowie z klasy Ia ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kostrzynie. Dzieci wysłuchały kilku utworów
z książki i odnajdywały portrety duszków umieszczone na tablicy. Następnie wykonały rysunek duszka, stworka lub potworka.
22 listopada naszą Bibliotekę odwiedziła klasa 1a ze Szkoły
Podstawowej nr 1 w Kostrzynie. Dzieci dowiedziały, się co
należy zrobić, aby wypożyczyć książki i zwiedziły najważniejsze
pomieszczenia w budynku. Miały okazję przejść między regałami z książkami, co było dla nich dużą frajdą.

Z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia dzieci z zerówki przybyły ze swoimi pluszakami do Biblioteki Publicznej
w Iwnie i Gułtowach. Wysłuchały bajki o małym misiu, który
za namową nowego kolegi obraził swoich starych przyjaciół oraz
poznały misia koala i jego zwyczaje. Później były jak zwykle
zagadki, wierszyki i wesołe zabawy.
28 listopada Bibliotekę Publiczną w Kostrzynie odwiedzili
muzycy z Agencji Artystycznej Art-Bonsai, którzy zabrali licznie
zgromadzoną w naszej czytelni publiczność w międzygalaktyczną podróż. Wraz z naukowcem Maurycym, nietoperzem Cypisem
oraz niezwykłym robotem Jadźką dzieci mogły się dowiedzieć,
jakie dźwięki skrywają planety i w jaki sposób instrumenty
elektroniczne tworzą muzykę z pozornie zwyczajnych rzeczy.
Okazało się, że szukając kosmicznych dźwięków nie z tej ziemi
można niemal dotknąć gwiazd.
A.Wilczyńska I.Guzińska, A.Nowacka

Naszym Czytelnikom i Przyjaciołom
życzymy nastrojowych i radosnych
świąt Bożego Narodzenia,
odpoczynku przy blasku choinki i rodzinnym stole
oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym
Nowym 2019 Roku.
Dyrektor oraz Pracownicy Biblioteki Publicznej w Kostrzynie

DOBRA KSIĄŻKA – BIBLIOTEKA POLECA I ZAPRASZA
Iwona Kienzler, Romanse na szczytach władzy, Wydawnictwo Bellona.
Epoka II Rzeczypospolitej budzi dziś wielkie zainteresowanie, choć często bywa idealizowana. Nic bardziej mylnego. Na szczytach władzy nie brakowało skandali obyczajowych i erotycznych, a po stolicy krążyły plotki na
temat romansów znanych polityków. Bohaterami tych pikantnych historii byli m.in. prezydent Ignacy Mościcki,
marszałek Józef Piłsudski czy niedoszły prezydent Edward Rydz-Śmigły. Publikacja przybliża postaci wielu kobiet
o nieprzeciętnych osobowościach, których rola we wspieraniu kariery politycznej ich partnerów jest nie do przecenienia.
Colleen Wright, Miłość na gwiazdkę, Wydawnictwo Burda Książki.
Dla Molly, Hannah i innych gości klimatyczny pensjonat w Nowej Anglii wydaje się doskonałym miejscem, by
spędzić tam święta i przy okazji rozwiązać swoje problemy. Wszystko może jednak popsuć niespodziewana śnieżyca. Czy przypadkowych turystów, którzy szukają tu schronienia, czeka coś więcej niż ogień w kominku i wygodne łóżko? Być może przy odrobinie bożonarodzeniowej magii mieszkańcy gościńca zdołają jednak przetrwać
te święta, a przy okazji spełnią się ich najskrytsze marzenia.
Paulina Wyrt, Opowiem ci mamo, co robią psy, Wydawnictwo Nasza Księgarnia.
Opowiem ci mamo, co robią psy to zabawna książka obrazkowa o Felerze, trochę nieokrzesanym, ale uroczym
psiaku, któremu dom i miłość ofiarowuje sympatyczna Lila. Wraz z bohaterami odwiedzisz weterynarza, salon
piękności, plac zabaw dla zwierząt i wiele innych ciekawych miejsc. Dowiesz się, jak odpowiedzialną pracę wykonują niektóre psy, poznasz ich rasy, zwyczaje i umiejętności. Nauczysz się także opiekować tymi zwierzętami,
a przy okazji sprawdzisz swoją spostrzegawczość, wyszukując ukryte szczegóły i rozwiązując zagadki (wiek 7+).
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY

W TROSCE O PRACOWNIKÓW I ŚRODOWISKO NATURALNE
Rozmowa z Maciejem Romanowskim z Jeronimo Martins Polska S.A.,
dyrektorem centrum dystrybucyjnego
w Kostrzynie.
Sieć logistyczna Biedronki składa się
z 16 centrów dystrybucyjnych zlokalizowanych w całej Polsce. Każde z centrów
zaopatruje średnio ok. 170 sklepów Biedronka. Jedno z nich znajduje się w Kostrzynie. Pracuje tu ponad 350 osób. Aktualnie trwa rozbudowa, a jej zakończenie
jest planowane na styczeń 2019 roku. Po
remoncie kostrzyńskie centrum stanie się
jednym z najnowocześniejszych tego typu
obiektów w Europie. Wyróżniać się będzie
przede wszystkim szczególną dbałością
o środowisko naturalne.
Centrum Dystrybucyjne Jeronimo
Martins Polska w Kostrzynie wkrótce
stanie się jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie.
Czym CD Kostrzyn będzie się wyróżniało na tle innych
centrów logistycznych?
Jako firma odpowiedzialna społecznie postawiliśmy na najnowsze technologie, które pomagają dbać o środowisko naturalne. W wyremontowanym centrum zostaną więc zastosowane
rozwiązania nie tylko nowoczesne, ale przede wszystkim energooszczędne.
W całym obiekcie zamontowane będzie wyłącznie inteligentne oświetlenie LED, które włącza się przy odpowiednim spadku
natężenia światła. Dodatkowo warunkiem koniecznym do jego
uruchomienia jest wykrycie obecności człowieka przez czujniki.
Rozwiązanie takie będzie stosowane we wszystkich pomieszczeniach, a nie tylko w ciągach komunikacyjnych czy toaletach,
jak ma to miejsce w innych tego typu obiektach.
Kolejną innowacją jest wymiana instalacji chłodniczej oraz
urządzeń chłodniczych na ekologiczne, zasilane CO2. Co więcej,
wszelkie urządzenia zostały dobrane z uwzględnieniem jak
najwyższego współczynnika efektywności energetycznej, dzięki czemu znacznie ograniczymy zużycie energii.
Centrum Dystrybucyjne w Kostrzynie wprowadza również
niespotykane w Europie na taką skalę rozwiązanie w zakresie
transportu magazynowego – wszystkie wózki do transportu towarów, a jest ich ponad setka, posiadają akumulatory litowo-jonowe,
które są o wiele wydajniejsze oraz bezpieczniejsze dla ludzi
i środowiska niż tradycyjne akumulatory kwasowo-ołowiowe.
Czy to wszystkie zmiany, jakie w trakcie remontu zostaną wprowadzone?
Największą zmianą dla centrum dystrybucyjnego będzie
zwiększenie powierzchni magazynów chłodniczych i mroźniczych z 2200 m2 do ponad 7200 m2. Obiekt zostanie także wyposażony w większą liczbę doków przeładunkowych, dzięki
czemu będziemy mogli jeszcze bardziej usprawnić procesy logistyczne. Został również wybudowany nowy wjazd na teren
centrum, który posiada trzy pasy ruchu.
Do obiektu hali magazynowej została dobudowana nowa hala
zwrotów ze sklepów, o powierzchni 1450 m2. Powstał również

całkowicie nowy trzykondygnacyjny
budynek biurowy o powierzchni ponad
3 tys. m2.
Inwestycja przewiduje też modernizację znajdującej się na terenie centrum
myjni samochodowej – po remoncie będzie ona posiadała najnowszej generacji
portal myjący. Jest też własna stacja paliw
oraz waga najazdowa dla pojazdów ciężarowych, na której będzie się odbywać
ważenie surowców wtórych, przekazywanych przez Jeronimo Martins Polska do
recyklingu.
Centrum Dystrybucyjne Kostrzyn
to także niezwykle ważny w regionie
pracodawca. Ile osób zatrudnia?
Ponad 350 osób na różnych stanowiskach. Największa grupa pracowników to
magazynierzy. Jest ich 230. Osoby te
pracują w różnych sekcjach i są odpowiedzialne za przyjęcie, skompletowanie
i wysłanie towaru do sklepu, a także za przyjmowanie zwrotów
ze sklepów i rozliczanie reklamacji od klientów. Nad pracą
magazynierów czuwają osoby z administracji (inspektorzy ds.
magazynowych). Zatrudniamy też np. specjalistów ds. magazynowych (brygadzista), koordynatorów czy kierowników sekcji.
Rekrutacja wciąż trwa…
Jeronimo Martins Polska jest bardzo dużą i prężnie działającą firmą, która zatrudnia ponad 65 tys. osób. Na chwilę obecną
w skali całego kraju działa już 2850 sklepów sieci Biedronka.
To naturalne, że jej szybki rozwój w ostatnich latach wykreował
też potrzeby inwestycji w centra dystrybucyjne. W związku
z rozbudową Centrum Dystrybucyjnego w Kostrzynie rzeczywiście wciąż poszukujemy pracowników magazynu.
Poszukiwani są szeregowi pracownicy, czy także osoby
na stanowiska kierownicze?
W naszym magazynie stosujemy zasadę awansów wewnętrznych, ponieważ nikt lepiej nie zna specyfiki pracy niż osoba,
która zaczynała od podstawowego stanowiska. Obecnie mamy
ok. 95 proc. stanowisk funkcyjnych właśnie z awansów wewnętrznych. Osoby nastawione na cel i posiadające wiedzę, co
można osiągnąć w naszej firmie, znajdą u nas idealne warunki
do rozwoju swojej kariery zawodowej.
Firma daje pracownikom możliwość awansu, a czy gwarantuje nowo zatrudnionym jakieś benefity?
Oprócz atrakcyjnego wynagrodzenia i dobrej atmosfery
w pracy, mamy także szereg benefitów, które na pewno są miłym
dodatkiem do podstawowego wynagrodzenia. Są wśród nich:
paczki na święta dla pracowników i ich dzieci, doładowanie kart
przedpłaconych, wakacje dla dzieci pracowników czy karty Multisport. Nasi pracownicy mają także zagwarantowane darmowe
posiłki oraz bezpłatny dostęp do masażysty i fizjoterapeuty.
Po spełnieniu określonych kryteriów, pracownicy mają także
szansę na dodatkową premię za wydajność oraz nagrodę za brak
absencji.
Czyli Biedronka dba o pracowników. A czy podejmuje
działania na rzecz lokalnej, kostrzyńskiej społeczności?
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W ujęciu globalnym Biedronka podejmuje wiele inicjatyw
społecznych, a Kostrzyn jest dla nas miejscem wyjątkowym. To
właśnie tu działa także Centrum Przetwarzania Danych, które
jest sercem firmy i wpływa na funkcjonowanie wszystkich sklepów. Jego pracownicy są odpowiedzialni za realizację zadań
związanych z rozwojem aplikacji i architektury IT.
Biedronka inwestuje w Wielkopolsce również w nowo
otwierane sklepy oraz w remont istniejących obiektów.
W ciągu 14 lat istnienia naszego centrum dystrybucyjnego

w Wielkopolsce otwarto ponad 170 sklepów, a 120 wyremontowano.
Biedronka chętnie wspiera też lokalne inicjatywy. Np. tylko
w tym roku wsparliśmy Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Kostrzynie, Polski Związek Wędkarski czy Parafię św. Kazimierza w Gułtowach. Jesteśmy otwarci na potrzeby społeczności
lokalnej, robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby być dobrym
sąsiadem dla mieszkańców gminy Kostrzyn.
Dziękuję za rozmowę.
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Serdeczne podziękowania księdzu kanonikowi Lechowi
Ludwiczakowi, organiście, Edycie i Robertowi Czerniejewskim, rodzinie, delegacjom, sąsiadom, przyjaciołom oraz
wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu

Drogiej koleżance i przyjaciółce

Ś.†P. Bogusława Sieinskiego

wyrazy współczucia

za tak liczny udział we mszy św., intencje mszalne, złożone
wieńce i kwiaty oraz okazaną pamięć serdeczne „Bóg zapłać”
składają pogrążeni w smutku
żona, córki, synowie, synowa i wnuczka

Lidce Feldmann
z powodu śmierci Ojca
składają
Leszek, Marek, Ania, Dawid,
Gosia, Grzegorz oraz Małgosia

STRAŻACKIE WYDARZENIA
Nie palmy śmieci w kotłowniach przydomowych – w ten sposób trujemy społeczeństwo.
Segregujmy odpady – to nic nie kosztuje, a zapewniamy bliskim i sobie czyste powietrze.
Interwencje strażaków:
2 listopada – zabezpieczenie miejsca wypadku drogowego z udziałem dwóch aut osobowych
w Kostrzynie na ul. Cmentarnej.

5 listopada – ćwiczenia ewakuacji w firmie Puratos w Kostrzynie na wypadek pożaru lub innych zdarzeń losowych.
10 listopada – gaszenie pożaru samochodu osobowego oraz
pomoc potrzebującym na węźle drogowym S-5 z DK-92
w Kostrzynie.
16 listopada – neutralizacja plamy ropopochodnej na trasie
DK-92.
17 listopada – XVI Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego Drużyn OSP I PSP. Zawodnik z OSP Kostrzyn uzyskał 4. wynik
w kategorii MDP.
19 listopada – zabezpieczenie miejsca wypadku drogowego
z udziałem dwóch aut osobowych w Kostrzynie na ul. Średzkiej.
21 listopada – wezwanie do zadymienia w mieszkaniu spowodowanego nieszczelnością układu kominowego oraz pomoc
pogotowiu w przetransportowaniu poszkodowanej osoby.
25 listopada – pomoc w zdjęciu kota z drzewa przy drodze
w Siekierkach. Zwierzę zostało odwiezione do schroniska dla
zwierząt.
27 listopada – gaszenie pożaru skrzynki energetycznej na działkach budowlanych w Siekierkach.
***
Sezon zimowego ogrzewania mieszkań w budynkach wieloi jednorodzinnych, to okres zwiększonej ilości pożarów. Sta-

tystyki odnotowują wtedy wzrost liczby ofiar śmiertelnych
i osób poszkodowanych, a ilość strażackich interwencji rośnie
z każdym rokiem. Przyczyny pożarów od lat ciągle się powtarzają. Dominują nieostrożność osób zarówno dorosłych, jak
i nieletnich, wady lub niewłaściwa eksploatacja urządzeń
i instalacji elektrycznych, gazowych oraz wady i zła obsługa
urządzeń grzewczych. Zapewnij bliskim i sobie bezpieczeństwo przestrzegając podstawowych przepisów przeciwpożarowych.
Urządzenia elektryczne: nie ustawiaj sprzętu telewizyjnego
i radiowego w niewentylowanych regałach, na półkach obłożonych książkami i innymi materiałami palnymi – przez powolne i długotrwałe nagrzewanie zakurzonych przedmiotów
może dojść do ich zapalenia; nie wykonuj prowizorycznych
podłączeń do instalacji elektrycznej; nie ustawiaj elektrycznych
urządzeń grzewczych w pobliżu materiałów palnych (mebli,
firanek, itp.) – zachowaj odległość minimum 50 cm.
Urządzenia gazowe: w mieszkaniu przechowuj nie więcej niż
dwie niepodłączone do urządzeń gazowych butle gazowe
o ładunku nie większym niż 11 kg każda; nie przechowuj
butli w pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu terenu (np. w piwnicach), ponieważ gaz propan-butan jest
cięższy od powietrza, może zalegać w pomieszczeniu grożąc
wybuchem; nie zatykaj przewodów wentylacyjnych – w urządzeniach gazowych, w przypadku braku wystarczającej ilości
powietrza, nastąpi niezupełne spalanie gazu, którego produktem może być trujący, niewyczuwalny tlenek węgla (CO);
zlecaj okresowe czyszczenie kanałów kominowych i wentylacyjnych – niedrożne mogą być przyczyną śmiertelnych zatruć
tlenkiem węgla, szczególnie podczas kąpieli w łazienkach
wyposażonych w gazowe ogrzewacze wody.
Ewakuacja na wypadek pożaru: nie zastawiaj sprzętami korytarzy i dojść do mieszkań – może to utrudnić ewakuację oraz
dojście ratowników.
Posługiwanie się ogniem otwartym: dopilnuj, by dzieci nie
bawiły się ogniem, materiałami pirotechnicznymi czy urządzeniami elektrycznymi, nigdy nie pozostawiaj małoletnich
dzieci bez opieki; nie pal śmieci w śmietnikach i nie dopuść
do zaprószenia ognia w zsypie; nie zapalaj świec w pobliżu
materiałów łatwo zapalnych; nie pozostawiaj włączonej kuchenki bez dozoru – odparowanie wody z garnka może doprowadzić do zwęglenia pozostałości, zapalenia ich i silnego
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zadymienia mieszkania, szczególnie niebezpiecznego dla
śpiących osób, przypadkowe wygaszenie kuchenki podczas
gotowania może również doprowadzić do ulatniania się gazu
i jego wybuchu; wyposaż mieszkanie w autonomiczną czujkę
pożarową, alarmującą o powstaniu dymu (podczas każdego
pożaru wydzielają się duże ilości dymu).
Wychodząc z mieszkania: sprawdź, czy zostały wyłączone
wszystkie odbiorniki prądu i gazu; przed opuszczeniem domu
na dłuższy czas odłącz zasilanie prądem elektrycznym oraz
zakręć zawory wody i gazu, poinformuj sąsiadów, gdzie będziesz przebywać.
Zauważając pożar: zadzwoń do straży pożarnej pod numer
998 lub z telefonu komórkowego 112; staraj się zejść na
piętro poniżej palącego się mieszkania lub wyjść na zewnątrz
budynku – pamiętaj: dym unosi się do góry, nie wolno zjeżdżać windami, nie należy otwierać drzwi, przez które wydobywa się dym, gdyż dostarczenie większej ilości tlenu może
spowodować szybki rozwój pożaru i płomienie mogą nas
poparzyć; jeżeli nie możesz opuścić mieszkania, nie otwieraj
drzwi prowadzących na korytarz, uszczelnij je, wzywaj
krzykiem pomocy, wykonuj polecenia strażaków; nie gaś
wodą urządzeń elektrycznych, grozi to porażeniem prądem,

staraj się wyciągnąć z gniazdka przewód zasilający
(np. drewnianym kijem od szczotki), można wykręcić bezpieczniki by odłączyć dopływ prądu do mieszkania; powiadom o zagrożeniu sąsiadów; nie wdychaj dymu – zasłoń usta
mokrą tkaniną, jeżeli to możliwe zmocz swoje ubranie lub
owiń ciało mokrą grubą tkaniną z naturalnych materiałów
(z lnu, wełny, bawełny itp.).
Czując woń gazu: zawiadom jak najszybciej pogotowie gazowe
i administrację; powiadom sąsiadów; nie włączaj światła ani
żadnych urządzeń elektrycznych; nie zapalaj zapałek czy zapalniczek; zamknij zawór gazu w mieszkaniu; otwórz szeroko
okno; wyjdź na zewnątrz budynku.

Wesołych, białych świąt Bożego Narodzenia,
jeśli o tym marzysz, uśmiechu na twarzy.
Szczęśliwego Nowego Roku,
dużo radości i słodyczy
życzy
Prezes OMGZOSP w Kostrzynie Ryszard Kubiak

Z KRONIKI POLICYJNEJ
Poszukiwani zatrzymani.
2 listopada na drodze S-5 w miejscowości Siekierki Wielkie zatrzymany został 56-letni mężczyzna,
mieszkaniec Gniezna, który poszukiwany był przez policję na podstawie Zarządzenia Sądu Rejonowego w Gnieźnie celem odbycia zastępczej kary aresztu.
7 listopada funkcjonariusze Zespołu Kryminalnego dokonali
zatrzymania 42-letniego mieszkańca gminy Kostrzyn, który
poszukiwany był na podstawie trzech listów gończych. Mężczyzna ukrywał się w Poznaniu w wynajmowanym mieszkaniu na
Grunwaldzie. Zatrzymanie poprzedziła praca operacyjna, która
trwała od dłuższego czasu. 13 listopada w Kostrzynie przy ul.
Poznańskiej zatrzymany został 34-letni mieszkaniec Kostrzyna,
który ukrywał się przed policją. Zatrzymanego doprowadzono
do AŚ w Poznaniu.

Nietrzeźwy kierujący.

11 listopada w Kostrzynie zatrzymano 52-letniego mieszkańca Pobiedzisk, który prowadził samochód marki Volkswagen
w stanie nietrzeźwości. Po zbadaniu krwi okazało się, że prowadził pojazd posiadając ponad 2 promile alkoholu we krwi. Zatrzymanie przez policję poprzedziło obywatelskie ujęcie nietrzeźwego kierującego przez dwoje mieszkańców Poznania.
Bardzo możliwe, że ich działanie uratowało komuś zdrowie lub
życie.

Zaatakował policjantów metalową rurką i tasakiem
rzeźnickim.

15 listopada w Kostrzynie 44-letni mężczyzna, podczas realizowania przez funkcjonariuszy nakazu doprowadzenia, zaatakował ich metalową rurką i tasakiem rzeźnickim. W wyniku
czynnej napaści poszkodowany został jeden z policjantów,
który doznał złamania kości śródręcza. Decyzją Sądu Rejonowego we Wrześni napastnik został aresztowany na okres
3 miesięcy.

Nieudana kradzież kół.
26 listopada w Siekierkach Wielkich przy ul. Sadowniczej
miała miejsce nieudana próba kradzieży kół z zaparkowanego
samochodu marki Ford. Sprawców spłoszył właściciel posesji.
W związku z powyższym apelujemy do mieszkańców, aby informowali policjantów o każdych podejrzanych osobach lub
pojazdach.

Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo.

Komenda Główna Policji, wspólnie z Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Instytutem Transportu Samochodowego, Polską Izbą Stacji Kontroli Pojazdów, Przemysłowym
Instytutem Motoryzacji i operatorem komunikatora Yanosik
rozpoczęła trzecią edycję kampanii pn. „Twoje światła – Twoje
bezpieczeństwo”. Celem akcji jest zwrócenie uwagi kierujących
na stan i jakość oświetlenia w pojazdach, który bezpośrednio
wpływa na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.
W okresie jesienno-zimowym prawidłowe oświetlenie pojazdów nabiera szczególnego znaczenia, bowiem potęgują się
negatywne zjawiska wpływające na proces widzenia, zwłaszcza
przy występowaniu niekorzystnych warunków atmosferycznych.
Od świtu do zmierzchu światła pełnią jedynie rolę oznaczania
pozycji pojazdu na drodze. Po zapadnięciu zmroku dodatkowym
zadaniem przednich świateł pojazdu jest również oświetlanie
drogi i co szczególnie istotne, wszelkich nieoświetlonych przeszkód. Prawidłowe działanie świateł ma bezpośredni wpływ na
bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego,
ponieważ zasięg pola oświetlonego przez reflektory, zwłaszcza
przy użyciu świateł mijania, jest determinowany, poza ich ogólnym stanem technicznym, takimi czynnikami jak: właściwe
ustawienie wysokości świateł, prawidłowy rozkład granicy
światła i cienia oraz natężeniem emitowanego światła. Wszelkie
nieprawidłowości w tym zakresie mogą skutkować między innymi niedostatecznym oświetleniem drogi i jej poszczególnych
części albo prowadzić do chwilowego oślepienia innych uczest-
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ników ruchu drogowego np. przy zastosowaniu niehomologowanych świateł samowyładowczych.
Nasila się także ryzyko wypadku drogowego z udziałem
pieszego. W grudniu ubiegłego roku na wielkopolskich drogach
zginęło 18 pieszych, czyli dziewięciokrotnie więcej niż w czerwcu. Od stycznia 2018 roku do końca października na wielkopolskich drogach zginęło 50 pieszych. Niewątpliwie części tych
zdarzeń udałoby się uniknąć, gdyby kierowca miał sprawne
technicznie, prawidłowo wyregulowane światła i wcześniej

dostrzegł pieszego na jezdni, bądź też nie doprowadził do oślepienia innych uczestników ruchu drogowego. Z drugiej strony
stwierdzić należy, że wielu wypadków udałoby się uniknąć,
gdyby piesi używali elementów odblaskowych i to nie tylko
w miejscach, gdzie wymagają tego przepisy, czyli po zmierzchu,
poza terenem zabudowanym, na drogach gdzie nie ma chodnika.
Dlatego też tegoroczne działania będą swoistą kontynuacją tych
już podjętych przez Policję w obszarze bezpieczeństwa pieszych,
tj. kampanii „Świeć przykładem”.
st.asp. Piotr Kubicz

ROZMOWA „NA STRONIE”
Grzegorz Sojka od ponad pięciu lat zajmuje się hodowlą gołębi pocztowych. Należy także do Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych.
Ta niezwykła pasja wymaga dużego zaangażowania i poświęcenia.
ABC: Gołębiarze czy hodowcy gołębi?
G.S.: Zdecydowanie hodowcy. Powiem więcej – każdy szanujący się hodowca bardzo nerwowo reaguje na określenie „gołębiarze” czy potocznie
z gwary śląskiej (gołymbiorze) – jednym
z powodów takiej impulsywnej reakcji jest
fakt, że gołębiarzem nazywamy jastrzębia
– czyli największego wroga naszych pupili. Także zdecydowanie hodowcy!
ABC: Grzegorz, skąd Twoje zainteresowanie, aby zostać hodowcą gołębi?
G.S: Pasją i miłością do tych pięknych
i mądrych stworzeń zaraził mnie mój tato
Henryk, który od najmłodszych lat także
hodował gołębie.
ABC: Jaka jest liczebność Twojej
hodowli? I jaki gatunek gołębia hodujesz?
G.S: Na dzień dzisiejszy liczebność
mojego stada wynosi 110 sztuk, jednak ta
liczba stale się zmienia, ponieważ gołębie
bardzo często padają łupem ptaków dra-

pieżnych. Jedynym gatunkiem występującym w mojej hodowli jest gołąb pocztowy – sportowy. Celowo użyłem tej nazwy, ponieważ nie każdy zdaje sobie
sprawę, że gołębie te ścigają się na dystansach od 120 do 1500 km, a rola hodowcy polega na starannym przygotowaniu poprzez trening, odpowiednio zbilansowaną dietę i suplementację.
ABC: Przybliż proszę naszym czytelnikom jak wyglądają treningi, kto
ustala dietę dla ptaków?
G.S: Zacznijmy od początku. Po wykluciu się młodego z jajka pierwszą karmą, którą pobiera maluch, jest papka
wytwarzana przez rodziców i trwa to
około 5 pierwszych dni. Następnie maluchy zaopatrywane są w drobne ziarenka
– również przez rodziców. Pomiędzy
8-10 dniem życia obowiązkiem każdego
hodowcy jest założenie maluszkowi obrączki rodowej z unikatowym numerem
przypisanym dla danego hodowcy i kodem oddziału, w którym lotujemy
(w moim przypadku jest to 0285 Poznań).
Obrączka jest przypisana dożywotnio
i nie ma możliwości jej zdjęcia. Jako
ciekawostkę dodam, że jej kolor zmienia
się co roku (w 2018 obowiązywał kolor
zielony). Po 21 dniach gołąb zabierany
jest rodzicom i jak to się mówi „idzie na
swoje”. Po ukończeniu 10 tygodnia, kiedy
jest już samodzielny, nabiera ochotę na
oddalenie się od domu i znika nam z pola
widzenia, fruwając wysoko w chmurach,
wtedy mamy pewność, iż jest gotów do
pierwszych treningów. Zabieramy „młode
wojsko” w specjalnie przygotowanych
klatkach 2 km od domu i powtarzamy to
ok. dwa razy w tygodniu, sukcesywnie
zwiększając odległość aż do 50 km,
a częstotliwość do około trzech-czterech
razy w tygodniu, mierząc czas od wypuszczenia do powrotu gołębi do linii mety.

Dodam tylko, że
gołębi rekord wynosi 140 km\h.
Oczywiście mówimy tu o lotach zgodnych z kierunkiem
wiatru. Kolejnym ciekawym zagadnieniem jest to, że gołąb, który się wylągł
w maju, na przełomie sierpnia-września,
bierze udział w wyścigu na 350 km,
a niekiedy nawet 500 km. Warunek jest
jeden: ciężka praca z super materiałem,
365 dni w roku.
Co do drugiej części pytania, to odpowiednio zbilansowana dieta oznacza, że
w danym dniu tygodnia nasz podopieczny
musi dostać optymalne karmienie – chodzi
tu zarówno o ilość, jak i jakość ziarna.
Każdy gołąb ma swoją receptę. Ja karmię
trójfazowo, tzn. na początku tygodnia
gołąbki powracające z lotu dostają karmę
dietetyczną, ponieważ gołąb po tak wyczerpującym dystansie nie jest w stanie
pobierać ciężkostrawnej karmy. W drugiej
fazie, kiedy gołąb utracił masę mięśniową,
powinien dostać tzw. karmę wysokobiałkową na odbudowę masy mięśniowej.
Faza ostatnia to karma energetyczna
w ilości uzależnionej od długości kolejnego lotu. Jeśli chodzi o suplementy
diety to myślę, że każdy człowiek, który
uprawiał sport wyczynowy wie doskonale, o czym mówię. Są to rzeczy uzupełniające dietę, np : białko, elektrolity,
sedachole na regenerację wątroby po
wysiłku, żelazo, roztwory jodowe poprawiające wydolność gołębi. Każdy hodowca chcący osiągać super wyniki musi sam
posiadać wiedzę, korzystając z fachowej
literatury i ewentualnie pomocy bardziej
doświadczonych hodowców.
ABC: Czy tak jak w przypadku
hodowli psów i kotów organizowane są
wystawy gołębi? Jaka jest cena championa?
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G.S.: Podobnie jak u psów
i kotów, także w naszym sporcie
występują zarówno wystawy
okręgowe, ogólnopolskie, światowe, jak i olimpiady. Ta ostatnia odbędzie się w przyszłym
roku w Poznaniu w dniach
25-27 stycznia 2019 roku na
terenie Targów Poznańskich
i weźmie w niej udział cała
światowa elita hodowców. Jeśli
chodzi o ceny championów, to
osiągają niebotyczne kwoty.
Ostatnimi czasy padł nowy rekord, nabywca z Chin zakupił
jednego gołębia za cenę 2 7000 000 euro
i to właśnie Chińczycy płacą największe
pieniądze za nasze gołębie.
ABC: Wiemy, że masz już sporo
sukcesów na swoim koncie. Który jest
dla Ciebie najważniejszy?
G.S.: Zgadza się. Dwa lata po tym, jak
zapisałem się do związku PZHGP Oddział
Poznań – sekcja 6 Kostrzyn, w której
aktualnie pełnię zaszczytną funkcję prezesa, zdobyłem wraz z moim wspólnikiem, a prywatnie tatą tytuł mistrza oddziału Poznań. Wtedy to trafiłem do
czołówki poznańskich hodowców. Jednak
moim największym sukcesem jest tak
zwana świeżynka, w roku obecnym zostałem ośmiokrotnym mistrzem oddziału
Poznań w najróżniejszych rodzajach
konkurencji – wyścigów gołębi. Jest to
wynik deklasujący cały obecny Oddział
Poznań. Głośno mówiło się też o H.G.
Sojka Team w okręgu Poznań, w którym
lotuje ok. 1000 hodowców. Moje asy robiły tam super wyniki (w pierwszej dziesiątce, a nawet tuż za podium). W regionie
6a (należą do niego Poznań, Gorzów
Wlkp, Kalisz, Konin, Zielona Góra, Leszno, Piła) na kilka tysięcy hodowców zająłem 46. miejsce. Zapewniam, że na
laurach nie mam zamiaru spocząć, a moim
marzeniem jest znaleźć się na podium
mistrzostw Polski.
ABC: Powiedz mi proszę, czy istnieje duża rywalizacja wśród hodowców?
Czy zawsze obowiązują zasady fair play
podczas zawodów?
G.S.: Rywalizacja jest ogromna. Jak
dla mnie ścisły top oprócz Polski to Belgia, Holandia i Niemcy. Co do fair play,
to oczywiście jak w każdym sporcie
bywa z tym różnie, ale zapewniam, że
organizacja PZHGP świetnie sobie radzi
z każdym takim patologicznym przypadkiem.
ABC: Ile czasu dziennie spędzasz
wśród swoich gołębi? Jest to zarazem
Twoja praca i pasja?

G.S: To zależy od wielu czynników.
Nie jest to moja praca zawodowa, a jedynie czasochłonne hobby. Moja rodzina
niestety cierpi na tym, ale nie dają mi tego
bardzo odczuć, bo wiedzą, że to moja
życiowa pasja. Chciałbym im za to bardzo
podziękować – żonie i mojej 10-letniej
córeczce Julci – bardzo was kocham.
ABC: Na pewno większość z nas
dokarmia ptaki chlebem ciesząc się, że
do nas podchodzą. Dzieciaki mają frajdę, rodzice są zadowoleni. Co Ty na to?
G.S.: Największy błąd, który powielany jest na całym świecie, to dokarmianie
ptaków bułeczkami lub chlebkiem nad

jeziorami, w parkach czy na
rynkach. Chleb ma bardzo mało
wartości odżywczych, przyjmowany przez ptaki przez
dłuższy czas prowadzi do schorzeń układu pokarmowego,
a nawet śmierci. Surowy ryż,
ziarenka, kukurydza – tak,
chleb nie.
Na koniec chciałbym pozdrowić wszystkich kolegów
z sekcji 6 Kostrzyn, a zarazem
wszystkie osoby, które czytają
ten artykuł i czują, że chciałyby
zająć się tą piękną pasją, ale
z jakiejś przyczyny jeszcze się wahają.
Pragnę zaprosić do siedziby PZHGP Kostrzyn sekcja 6 przy ulicy Powstańców
Wlkp. w naszym pięknym mieście Kostrzyn lub do kontaktu telefonicznego ze
mną: tel. 663 333 775. Zależy nam na
nowych członkach, ponieważ ten piękny
sport przeżywa kryzys ze względu na małą
liczbę hodowców. Tak więc szanowna
młodzieży: smartfony, internet na bok
i hodujmy gołąbki. Z wyrazami szacunku
Prezes PZHGP Kostrzyn Grzegorz Sojka.
ABC: Bardzo dziękuję za rozmowę
i życzę dalszych sukcesów.
E.M.
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KRONIKA SPORTOWA
JESIENNO-ZIMOWY SEZON BIEGOWY W PEŁNI
Pierwsze starcie Stowarzyszenia
Walka Kostrzyn z jesienną aurą należało do Grzegorza Banaszaka,
który 18 listopada wystartował
w 7. Olszak Półmaratonie. Trasa
najdłuższego dystansu, który właśnie wybrał Grzegorz, wytyczona była na 3 pętlach w lasach w sąsiedztwie Jeziora Maltańskiego, po obydwu stronach Stawu Olszak. Ścieżka miała charakter trailowy i została pokonana przez naszego zawodnika
w czasie 1:49:24, co dało Walkowiczowi 23. miejsce open.
Z kolei w sobotę 1 grudnia Mariusz Chłędowski wziął udział
w 5. Biegu Mikołajkowym nad poznańskim Strzeszynkiem.
Walkowicz z dwóch proponowanych tras wybrał tę o długości
4,3 km i pokonał ją w czasie 21 minut i 37 sekund, co uplasowało Mariusza na 23. pozycji w swojej kategorii biegowej.
Podczas tego sezonu odbywa się również cykl biegów CityTrail nad poznańską Rusałką. Tak jak w poprzednim roku Walkę
w tym cyklu reprezentuje dwóch reprezentantów: Marcin Otto
i Jowita Kruczkowska. Do tej pory odbyły się trzy starty z całe-

go cyklu, natomiast Walkowicze wystartowali w biegu nr 2 i 3.
Podczas pokonywania 5 km trasy Marcin ustanowił swój nowy
rekord życiowy na tym dystansie (00:20:53)!
Walka Kostrzyn

KARATECY Z KOSTRZYŃSKIEGO KRUKA NA MEDAL!
W niedzielę 18 listopada 2018 roku na nowej hali sportowej
przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kostrzynie odbyła się Wielkopolska Liga Karate.
W zawodach wzięło udział 170 zawodników w konkurencjach: tor przeszkód dla najmniejszych uczestników, kihon, kata
oraz kumie.
O godzinie 900 nastąpiło uroczyste otwarcie zawodów przez
wiceburmistrza Waldemara Biskupskiego. Ceremonii otwarcia
zawodów ,,po karatecku’’ dokonał sędzia główny zawodów, jeden
z trenerów Kostrzyńskiego Klubu Karate, sensei Jacek Kruk.
Nasi zawodnicy zaprezentowali wysoki poziom zdobywając na
konto klubu aż 15 medali. Dla każdego uczestnika zawodów
czekał również pamiątkowy dyplom oraz słodkości.
Zawodnicy z kostrzyńskiego klubu ciężko trenują 3 razy
w tygodniu, czego efektem są dobre wyniki. Trenerzy Jacek
Kruk i Aleksandra Zgórecka są bardzo zadowoleni z osiągnięć
podopiecznych i dokładają wszelkich starań, by ich sportowe
występy były na jak najlepszym poziomie. Dziękujemy wszyst-

kim rodzicom za pomoc i zaangażowanie w organizacji turnieju.
Szczególe podziękowania należą się również Piekarni Bogienka
oraz Cukierni Jerzego Rubisia.

LECHIA KOSTRZYN NA KONIEC RUNDY JESIENNEJ
17 listopada Lechia Kostrzyn rozegrała swój ostatni mecz w tym roku. Tym razem szczęście nie dopisało kostrzyniakom, przegrali z drużyną Concord Murowana Goślina 2:0.
Na koniec rundy jesiennej Legii Międzyokręgowej, po 16 kolejkach piłkarze kostrzyńscy uplasowali się na
4. miejscu, co jest dużym sukcesem odmłodzonej drużyny. Gratulujemy!

Z DZIAŁALNOŚCI UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO OLIMP
W roku bieżącym UKS Olimp otrzymał dofinansowanie
z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Rządowego Programu „KLUB”. Dofinansowanie zostało zgodnie z umową
przeznaczone na zakup sprzętu sportowego i prowadzenie zajęć
szkoleniowych w ramach sekcji lekkoatletyki. Wartość projektu:
11 480 zł. W zajęciach uczestniczyło 30 dzieci w wieku 7-12 lat.

Zajęcia szkoleniowe odbywały się w dwóch grupach liczących
po 15 osób z uwzględnieniem różnego stopnia zaawansowania
umiejętności, prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę.
14 listopada 2018 roku na stadionie lekkoatletycznym przy
Szkole Podstawowej nr 2 w Kostrzynie odbyły się Zawody
Lekkoatletyczne z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości.
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Celem rywalizacji była możliwość sprawdzenia własnych umiejętności w trakcie rywalizacji z zawodnikami z innych szkół.
W zawodach brało udział 45 uczniów klas IV i V. Można było
się sprawdzić w konkurencjach: piłka palantowa, skok w dal oraz
bieg 60 m i 600 m lub 800 m, w kategorii chłopców i dziewczyn.
Każdy uczestnik otrzymał pamiątkową książkę o historii Kostrzyna oraz medale dla pierwszych trzech miejsc w każdej
konkurencji i kategorii.
Gratulujemy zawodnikom, trenerom i rodzicom bardzo dobrych wyników sportowych oraz składamy serdeczne podziękowania za pomoc przy organizacji turnieju: Dyrektorowi Markowi Dobskiemu, pracownikom i uczniom Szkoły Podstawowej
nr 2 im. Rady Europy w Kostrzynie.
Renata Lepczyk, Cecylia Jachimczak, Mieczysława Zwierz

JUBILEUSZ XX-LECIA UKS „VICTORIA” W GUŁTOWACH
W piątek listopada br. Uczniowski Klub Sportowy „Victoria”
w Gułtowach obchodził jubileusz XX-lecia.
Uroczystości odbyły się w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fidlera, gdzie licznie zebrali się byli i obecni zawodnicy oraz
sympatycy klubu. Podczas spotkania wręczane były medale
zasłużonym dla UKS „Victoria”, które otrzymali Burmistrz

Gminy Kostrzyn Szymon Matysek oraz obecny na uroczystości
Zastępca Burmistrza Waldemar Biskupski.
Był czas na wspomnienia, tradycyjny urodzinowy tort i jak
na sportowców przystało mecze pokazowe unihokeja, czyli
dyscypliny, którą klub promuje na wszystkich szczeblach rozgrywek.

III OTWARTE MISTRZOSTWA W MINI SIATKÓWCE DZIEWCZĄT
Tegoroczne III Otwarte Mistrzostwa w Mini Siatkówce
Dziewcząt zorganizowane zostały dla upamiętnienia dziesięciolecia założenia Klubu Sportowego „Sokoły” Kostrzyn. Impreza
odbyła się 24 listopada 2018 roku w hali sportowej przy Szkole
Podstawowej nr 1 w Kostrzynie. Organizatorem turnieju był
KS „Sokoły”, przy współpracy z Urzędem Miejskim i Volley
Academy. W zawodach udział wzięło 31 drużyn – 7 drużyn
w kategorii czwórek (rocznik 2006 i młodsze), 10 drużyn w kategorii trójek (rocznik 2007 i młodsze) oraz 16 drużyn w kategorii
dwójek (rocznik 2008 i młodsze). W sumie w imprezie wzięło
udział 96 uczestniczek oraz licznie zgromadzona publiczność,
przed którą na pięciu boiskach rozegrano 132 mecze.
Ceremonię otwarcia, którą poprowadziła Renata Lepczyk,
swoją obecnością zaszczycili: Dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 1 w Kostrzynie Adam Grzelak, Zarząd KS „Sokoły” Kostrzyn
w składzie: prezes Mieczysława Zwierz, skarbnik Michał Lepczyk oraz rodzice i opiekunowie drużyn. Zasady rozgrywek
przedstawił dyrektor zawodów Robert Pieńczykowski.
W mistrzostwach swoje reprezentacje wystawiły następujące
kluby sportowe: Energetyk Poznań, KS „Sokoły” Kostrzyn,

MUKS Jantar Kalisz, TKS Siatkarz Jarocin, UKS Lider Rokietnica, SP 1 Września , SKF KS Poznań, Orlik Miłosław, PKS
Piast Poniec, UKS Szamotulanin Szamotuły, Volley Academy
Września. Po raz pierwszy w Kostrzynie zawody odbyły się
w trzech kategoriach jednocześnie. W kategorii dwójek i trójek
mecze rozgrywane były w dwóch rundach. W pierwszej rundzie
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rywalizacja odbywała się w systemie „każdy z każdym” w grupach na czas (przez 8 min.), miejsca zajęte w grupie kwalifikowały do drugiej rundy, w której, również w grupach w systemie
„każdy z każdym”, drużyny walczyły o miejsca w turnieju.
W kategorii czwórek mecze rozegrano w systemie każdy z każdym do 25 zdobytych punktów.
Miejsca na podium w kategorii dwójek: I m. TKS Siatkarz
Jarocin 1, II m. SKF KS Poznań 1, III m. TKS Siatkarz Jarocin 2.
Nagrody indywidualne: statuetkę dla najlepszej siatkarki turnieju
z gminy Kostrzyn otrzymała Karolina Wichtowska (KS „Sokoły”
Kostrzyn), natomiast statuetkę dla najlepszej siatkarki spoza gminy – Dagmara Pasiak (TKS Siatkarz Jarocin 1).
Miejsca na podium w kategorii trójek: I m. TKS Siatkarz
Jarocin, II m. Energetyk Poznań 1, III m. MUKS Jantar Kalisz.
Nagrody indywidualne: statuetki dla najlepszej siatkarki wywalczyły Joanna Piotrowicz (TKS Siatkarz Jarocin) oraz Alicja
Kasperczak (Energetyk Poznań 1).
Miejsca na podium w kategorii czwórek: I m. TKS Siatkarz
Jarocin, II m. KS „Sokoły” Kostrzyn, III m. Lider Rokietnica.
Nagrody indywidualne: statuetkę dla najlepszej siatkarki turnieju z gminy Kostrzyn otrzymała Wiktoria Nowicka (KS „Sokoły”
Kostrzyn), natomiast statuetkę dla najlepszej siatkarki spoza
gminy – Oliwia Pasiak (TKS Siatkarz Jarocin).
Wszystkie drużyny uczestniczące w turnieju otrzymały dyplomy, natomiast trzem najlepszym drużynom zostały wręczone
puchary i medale: złote, srebrne i brązowe.
Rywalizacja w ramach Otwartych Mistrzostw z zawodniczkami o bardzo wysokich umiejętnościach i poziomie wyszkolenia taktycznego była bardzo cennym doświadczeniem zarówno
dla zawodniczek, jak i trenerów. Zawodniczki KS „Sokoły”
Kostrzyn właśnie zakończyły cykl szkoleń w ramach Rządowego Programu KLUB, na który nasz klub otrzymał w bieżącym
roku dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 15 000 zł (podobnie jak w roku ubiegłym zakupiono
sprzęt sportowy i opłacono trenerów). Tegoroczny turniej był
również wyzwaniem logistycznym dla organizatorów. Po raz
pierwszy zostały przeprowadzone w nowej hali sportowej przy
SP nr 1 w Kostrzynie jednocześnie rozgrywki w trzech kategoriach. Pozytywne emocje towarzyszące zmaganiom i budujące

drużynę, zdobyte doświadczenia, sprawnie przeprowadzone
rozgrywki pozwalają uznać zawody za bardzo udane.
Organizatorzy gratulują zawodniczkom, trenerom i rodzicom
osiągniętych wyników oraz składają serdeczne podziękowania
za pomoc przy organizacji turnieju: Dyrektorowi Adamowi
Grzelakowi, pracownikom i uczniom Szkoły Podstawowej nr 1
w Kostrzynie, Szymonowi Rubisiowi za pyszne pączki, a Rodzicom za przygotowanie kanapek i ciast oraz wsparcie.
Zarząd KS „Sokoły” Kostrzyn

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
- Mgr pedagogiki z ponad 10-letnim doświadczeniem udzieli korepetycji z języka angielskiego oraz niemieckiego, tel. 799 036 661
- Sprzedam agregat uprawowy, szer. 250 cm, tel. 724 911 490

- Pracownia sukien ślubnych przyjmuje zamówienia na alby,
sukienko-alby oraz dodatki, tel. 512 138 396, Kostrzyn,
ul. Wieniawskiego 35
- Sprzedam mieszkanie w bloku w Czerlejnie, 78 m2, cena do
uzgodnienia, tel. 667 955 133
- Do wynajęcia mieszkanie w Kostrzynie. Trzy pokoje, kuchnia
i łazienka, tel. 506 391 710
- Do wynajęcia dom 110 m2 wraz z działką w Kostrzynie. Pięć
pokoi, kuchnia, łazienka, tel. 506 391 710
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