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KOSTRZYŃSKIE AKTUALNOŚCI

SŁOWEM WSTĘPU
Styczniowe „Kostrzyńskie ABC” dla redaktora naczelnego szczególne: artykuł wstępny to początek nie tylko nowego numeru, 

ale także całego następnego roku pracy. Gdzieś z tyłu głowy kołacze się myśl, że trzeba by podsumować poprzednie dwanaście 
miesięcy. Ale po krótkim zastanowieniu myślę, że to praca odrobinę syzyfowa: jak w kilku zdaniach streścić wszystkie zmiany, 
które dokonały się w naszej gminie? Zwłaszcza, że efekty niektórych decyzji zaczynamy dopiero dostrzegać (lub też dopiero cze-
kamy). Ciężko byłoby także uniknąć nastroju melancholii, przez który moglibyście Państwo nie dotrzeć dalej niż ten krótki „wstęp-
niak” (co jest całkowitym przeciwieństwem celu tego tekstu). Zamiast tego wspomnę o ostatnich tygodniach.

2018 rok rozpoczął się dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury bardzo pracowicie. Dopiero co zakończył się remont budynku 
i sali „Kostrzynianka”, a już mieliśmy możliwość uczestniczenia w dwóch ważnych wydarzeniach. 5 stycznia odbył się koncert 
jubileuszowo-inauguracyjny (o czym więcej na stronie 23.), a tydzień później 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
(relacja na stronie 24.). Dzięki Państwa hojności udało się pobić zeszłoroczny wynik WOŚP-u: zebraliśmy aż 40 954,52 zł                              
na „wyrównanie szans w leczeniu noworodków”.

Jako Wielkopolanie możemy być dumni nie tylko z naszego udziału w powyższej akcji charytatywnej: pod koniec grudnia 
obchodziliśmy 99. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Ten rok będzie więc czasem okrągłych dat: nie tylko powstania, 
ale także zakończenia II wojny światowej i odzyskania przez Polskę niepodległości, a w kulturze 40-lecie Kurdesza Kasztelańskie-
go. Nie opuści nas więc z pewnością podniosły i uroczysty nastrój. Myślę, że jednak radości też będzie sporo.

W imieniu całej redakcji życzę wszystkim naszym Czytelnikom pomyślności w 2018 roku i zapraszam do lektury!
Natalia Majchrzak
redaktor naczelna

Świąteczny krajobraz Kostrzyna
Wraz z tradycyjnym zapaleniem 

lampek na choince na głównych ulicach 
kostrzyńskiej starówki rozbłysły różno-
barwne iluminacje świetlne. Łącznie                 
z kolorowym podświetleniem ratusza, 
bramy cechowej i „Kostrzynianki” 

stworzyły one bajeczny krajobraz miasta. Wzbogacały go dźwię-
ki kolęd płynące z wieży ratuszowej zaraz po hejnale oraz                         
o godz. 1500 i 1800. Można było ich słuchać aż do Trzech Króli.

Pasterki i obrzędy świąteczne w parafiach 
Wieczór wigilijny zakończył się, jak tradycja nakazuje, wyj-

ściem na pasterkę odprawianą o godz. 2200 i 2400 w kościołach, 
gdzie podziwialiśmy pomysłowo urządzone żłobki i śpiewaliśmy 
kolędy. Drugiego dnia świąt w niektórych miejscach pojawiali 
się kolędnicy z życzeniami. Dawniej towarzyszyły tym odwie-
dzinom dowcipne przyśpiewki, między innymi takie jak w Sie-
kierkach, kiedy śpiewano: Mości gospodarzu, domowy szafarzu, 
nie bądź tak ospały, każ nam dać gorzały...dobrej z galembika                   
i do niej piernika...hej kolęda, kolęda! Do wielu domów docierały 
nadesłane często z dalekich krajów świąteczne kartki pocztowe, 
a także życzenia przesyłane drogą internetową z Niemiec, USA, 
Litwy czy Białorusi. Cykl godów zamknęło święto Trzech Króli, 
w czasie którego na drzwiach wejściowych domów gospodarze 
napisali poświęconą kredą litery K+M+B, a pod nimi 2018.

Powitanie Nowego 2018 Roku
W noc sylwestrowo-noworoczną mieszkańcy naszej gminy 

oprócz spotkań rodzinnych mieli okazję powitać wspólnie 
Nowy Rok na kostrzyńskim Rynku, gdzie już o godz. 2300 
rozległa się muzyka disco. Krótko przed północą na scenie 
pojawił się burmistrz Szymon Matysek składając w imieniu 
władz samorządowych wszystkim naszym rodakom życzenia 
wszelkiej pomyślności w 2018 roku, w którym świętować 
będziemy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości                
i 100-lecie zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Punktu-
alnie o północy w niebo wystrzeliły fajerwerki rozjaśniając 
przestrzeń Rynku, na którym licznie zebrani ściskali się życząc 
najbliższym i swemu miastu szczęśliwego Nowego Roku. 
Burmistrz, zastępca burmistrza Waldemar Biskupski i Prze-
wodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Banaszak dziękowali 
członkom Ochotniczej Straży Pożarnej za atrakcyjną i bez-
pieczną oprawę tej noworocznej imprezy. 

Kalendarze na 2018 rok
Koniec minionego roku i początek nowego to okazja,                              

by zgodnie z obowiązującą modą wydać kalendarz: od kieszon-
kowych i formatu książkowego aż po kalendarze ścienne rozma-
itych kształtów i formatów. Już pod koniec grudnia dwie wersje 
kalendarza ściennego wydały władze samorządowe Kostrzyna. 
Pokazano na pierwszym z nich cztery, a na drugim dwanaście 
kolorowych widoków – fotografii przedstawiających gminę                  
Kostrzyn w różnych porach roku, wykonanych przez laureatów 
konkursu fotografi cznego ogłoszonego w „ABC”. Nieco mniej-
szego formatu kalendarz ścienny na rok 2018 z kolorowymi 
zdjęciami wydany został dla upamiętnienia 50-lecia Miejsko-
-Gminnego Ośrodka Kultury. Natomiast miłośników koni zainte-
resował z pewnością  kalendarz wydany staraniem Stadniny                    
Koni Sp.zo.o. w Iwnie.                     

Noworoczne spotkanie old-boyów Lechii
Jak każe wieloletnia tradycja piłkarze-weterani Kostrzyń-

skiego Klubu Sportowego „Lechia” rozegrali na stadionie miej-
skim w Nowy Rok o godz. 1200 przyjacielskie spotkanie piłkar-
skie. Podzieleni na dwa zespoły stoczyli walkę zakończoną 
zwycięstwem Seniorów I wynikiem 5:3. Na bocznym boisku 
trenowali też juniorzy. Pozazdrościć im zdrowia i chęci!
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WIADOMOŚCI GMINNE

BURMISTRZ INFORMUJE

Koncert kolęd Haliny Benedyk i Marco Antonelli
8 stycznia w kościele farnym w Kostrzynie odbył się przy 

licznym udziale wiernych koncert charytatywny kolęd śpiewa-
nych przez znaną polską piosenkarkę Halinę Benedyk oraz 
Marco Antonelli’ego, który poprowadził Robert Krukowski.
Występ zakończył się gromkimi brawami i owacjami na stojąco 
oraz, dzięki uprzejmości artystów, podwójnym bisem. Dochód 
z dobroczynnego koncertu urządzonego z inicjatywy radnego 
Artura Wojciechowskiego był przeznaczony na cel dobroczynny 
dla Szkoły Podstawowej im. E. Estkowskiego.

Kolejny tytuł Gułtowskich Zeszytów Historycznych
Pod koniec ubiegłego roku,         

w grudniu, ukazała się druga pozycja 
Gułtowskich Zeszytów Historycz-
nych zatytułowana Powstańcy              
i działacze narodowi ziemi kostrzyń-
skiej. Książka zawiera 7 artykułów 
poświęconych m.in. Adolfowi           
hr. Bnińskiemu, ks. Tadeuszowi 
Cegle, powstańcom wielkopolskim 
z Gułtów oraz uczestnikom powsta-
nia 1863 roku z Kostrzyna i okolic; 
zamieszczone teksty opracowali 
autorzy: Aleksandra Piotrowicz, 

Dominik Paczkowski, Kazimierz Matysek  i Mariola Seroczyń-
ska. Zeszyt współfi nansował powiat poznański, a jego poszerzo-
ne wydanie sfi nansuje gmina Kostrzyn. 

Dodatni przyrost naturalny w gminie Kostrzyn
Według informacji z Urzędu Stanu Cywilnego na dzień           

31 grudnia 2017 roku w naszej gminie było zameldowanych      
na stałe 17 554 mieszkańców, tj. o 71 osób więcej niż na koniec 
2016 roku. Miasto Kostrzyn na koniec minionego roku ofi cjalnie 

zamieszkiwało 9 436 osób – o 55 więcej niż w 2016 roku. Sta-
tystyka nie uwzględnia m.in. częściowo mieszkających w naszej 
gminie obywateli Ukrainy.

K.M.

Flażoleciści z Iwna w Poznańskiej Bazylice 
W sobotę, 13 stycznia br. 20-osobowa grupa uczniów klas 

IV-VII i II klasy gimnazjum Szkoły Podstawowej im. Mikołaja 
Kopernika w Iwnie wzięła udział w odbywającym się w Poznań-
skiej Bazylice Archikatedralnej XXII SPOTKANIU FLAŻO-
LECISTÓW PRZY BETLEJEMSKIM ŻŁÓBKU. Spotkanie to 

miało charakter krótkiego nabożeństwa, któremu przewodniczył                   
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Grzegorz Balcerek. Około 1700 
młodych fl ażolecistów przy akompaniamencie katedralnych                
organów zagrało w sumie 10 najpopularniejszych polskich kolęd. 
Mimo mroźnej pogody na zewnątrz, atmosfera we wnętrzu        
katedry była bardzo ciepła. Młodym muzykom towarzyszyli 
nauczyciele, wychowawcy, rodzice i inni członkowie rodzin. 
Kolejne takie muzykowanie w Katedrze planowane jest na                       
7 kwietnia w ramach obchodów 1050-lecia pierwszego biskup-
stwa w Polsce.

R.K.

AUTOMATYCZNY DEFIBRYLATOR ZEWNĘTRZNY W KOSTRZYNIE
Na elewacji frontowej Urzędu Miej-

skiego został zainstalowany defi brylator 
AED.

AED Automatyczny Defi brylator 
Zewnętrzny jest urządzeniem, które 
analizuje rytm serca poszkodowanego 
i decyduje o konieczności defi brylacji. 

Defibrylacja jest zabiegiem me-
dycznym polegającym na zastosowa-
niu impulsu elektrycznego prądu      
stałego o określonej energii w celu 
przywrócenia prawidłowego rytmu 
pracy serca. Wykonana w ciągu 3 mi-

nut od zatrzymania krążenia pozwala 
na przeżycie w ok. 75% przypadków. 
Urządzenie jest proste w obsłudze,               
po uruchomieniu wykorzystuje komu-
nikaty głosowe w celu instruowania 
ratownika podczas reanimacji, co na-
leży robić. 

Jest to urządzenie ogólnodostępne,  
monitorowane kamerą monitoringu 
miejskiego. Dodatkowo otwarcie kap-
suły uruchomi alarm dźwiękowy oraz 
świetlny wraz z przesłaniem informacji 
do służb ratunkowych.

DYŻURY APTEK
18 grudnia 2017 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego została opublik owana uchwała Rady Powiatu 

w Poznaniu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu poznańskiego w 2018 roku. 
Harmonogram dyżurów aptek z terenu gminy dostępne są w załączniku do uchwały nr XXXV/504/V/2017 Rady Powiatu                            
w Poznaniu  z dnia 13 grudnia 2017 roku.
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KOLEJNE DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU WSPARCIA DLA SOŁECTW – 
WIELKOPOLSKA ODNOWA WSI

Informujemy, że została podpisana 
umowa o udzielenie z budżetu Wojewódz-
twa Wielkopolskiego pomocy fi nansowej 
w formie dotacji celowej z przeznaczeniem 
na współfinansowanie projektu pn. 
„Wzmocnienie tożsamości lokalnej spo-
łeczności sołectwa Czerlejnko poprzez 
doposażenie Świetlicy Wiejskiej o nowo-
czesne wyposażenie na miarę XXI wieku”.

Projekt realizowany jest w ramach 
Programu Wielkopolska Odnowa Wsi – 
Odnowa wsi szansą dla aktywnych so-
łectw. Dzięki dotacji możliwe będzie 
wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Czer-

lejnku o ekran projekcyjny, 14 kompletów 
sztućców, komplet garnków, kuchenkę 
indukcyjną, zmywarkę, 3 wentylatory,                
8 taboretów.

Dziękujemy za zaangażowanie Sołty-
sowi Czerlejnka – Waldemarowi Kukule.

Wartość projektu wynosi 9 979,00 zł. 
Dofi nansowanie to 4 976,00 zł, co stano-

wi maksymalną możliwą kwotę dofi nan-
sowania (50%). Pozostała kwota została 
przekazana z funduszu sołeckiego                         
sołectwa Czerlejnko. Projekt ma być zre-
alizowany do końca 2017 roku; jest 
współfinansowany przez Samorząd                
Województwa Wielkopolskiego.

KLUB SENIORA W NOWEJ ODSŁONIE
Po zakończeniu termomodernizacji Biblioteki Publicz-

nej w Kostrzynie wykonany został generalny remont po-
mieszczeń użytkowanych przez organizacje zrzeszające 
kostrzyńskich seniorów. Zmiany objęły pomieszczenie 
biurowe, szatnię oraz salę główną. Całkowicie innego 
oblicza nabrała kuchnia wyposażona w nowe meble                     
i nowoczesny sprzęt AGD. 

Ostatnim etapem będzie budowa schodów i platformy 
dla osób niepełnosprawnych, która rozpocznie się wczesną 
wiosną.

OGŁOSZENIE
Projekty uproszczonych planów urządzania lasów do wglądu w Urzędzie Miejskim w Kostrzynie
5 stycznia w Urzędzie Miejskim  zostały wyłożone do publicz-

nego wglądu na okres 60 dni projekty „Uproszczonych planów 
urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu 
Państwa na okres od 1 stycznia br. do 31 grudnia 2027 roku” 
sporządzone przez Przedsiębiorstwo Usług Przyrodniczo-Leśnych 
„Taxus” na zlecenia Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Opracowaniem objęte zostały grunty należące do osób fi zycz-
nych i wspólnot gruntowych ujęte w powszechnej ewidencji 
gruntów jako lasy (użytki ls). W/w dokumenty obejmują lasy 
znajdujące się w miejscowościach: Brzeźno, Czerlejno, Drzązgo-
wo, Glinka Duchowna, Libartowo, Sanniki, Siedlec, Siedleczek, 
Siekierki, Skałowo, Sokolniki Klonowskie, Trzek i Węgierskie. 

Z projektami można zapoznać się w siedzibie Urzędu,                        
w pokoju nr 31 w godzinach pracy (tj. pn. 900 – 1700; wt-pt. 715 
– 1515 ). Do dnia 5 lutego 2018 roku zainteresowani właści-
ciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie 
planu do tutejszego Urzędu. Przedmiotowe zastrzeżenia                          
i wnioski zostaną przekazane do Starostwa Powiatowego                         
w Poznaniu, gdzie zostaną rozpatrzone.

Jednocześnie informujemy, że uproszczony plan urządze-
nia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego. Powyż-
sze działania podjęto stosownie do art. 21 ust. 4 i 5 ustawy               
z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2017 roku, 
poz. 788 ze zmianami).

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH
Każdy PRODUCENT ROLNY posiadający grunty na terenie 

gminy Kostrzyn, który chce ubiegać się o zwrot części pieniędzy 
wydanych na zakup oleju napędowego wykorzystywanego                    
do produkcji rolnej powinien złożyć do Burmistrza Gminy Ko-
strzyn WNIOSEK w terminie:

- od 01 lutego 2018 roku do 28 lutego 2018 roku wraz               
z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowe-
go w okresie od 01 sierpnia 2017 roku do 31 stycznia 2018 roku;

- od 01 sierpnia 2018 roku do 31 sierpnia 2018 roku wraz 
z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowe-
go w okresie od 01 lutego 2018 roku do 31 lipca 2018 roku.

W 2018 roku stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej ustala się w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju. Pieniądze 

wypłacane będą na rachunek bankowy wskazany na wniosku               
w terminie: 3-30 kwietnia 2018 roku (w przypadku złożenia 
wniosku w pierwszym terminie), 1-31 października 2018 roku 
(w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie).

Jednocześnie informujemy, że dane widniejące na fakturze 
muszą być prawidłowe (tj. właściwy adres zamieszkania, imię, 
nazwisko wnioskodawcy). W przypadku wystąpienia jakichkol-
wiek błędów na fakturze honorowane będą tylko i wyłącznie 
korekty wydawane na stacjach benzynowych wraz z oryginałem 
faktury bądź noty korygujące, z którymi trzeba udać się na stację 
benzynową w celu podpisania ich przez uprawnionego pracow-
nika stacji. 

Wnioski należy składać w pokoju nr 13 (druk wniosku                       
na stronie www.kostrzyn.wlkp.pl).



7

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Urząd Miejski uprzejmie przypomina przedsiębiorcom                      

o konieczności złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży dane-
go rodzaju alkoholu w roku poprzednim oraz dokonania wpłaty  
do 31 stycznia 2018 roku I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych. W przypadku złożenia 
oświadczenia lub dokonania wpłaty po terminie (nie później niż 
w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od dnia upływu ustawowego 
terminu) należy uwzględnić dodatkowy koszt w wysokości                      

30% podstawowej opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwo-
lenia (w przypadku niezłożenia oświadczenia), w wysokości                  
30% wyliczonej dla danego roku opłaty za korzystanie z danego 
rodzaju zezwolenia (w przypadku niedokonania opłaty).

Niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedaży danego 
rodzaju alkoholu, niedokonanie opłaty w terminie lub brak 
opłaty raty w dodatkowym terminie wraz z wymaganą 
dodatkową 30% opłatą, spowoduje wygaszenie zezwolenia.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy Kostrzyn ogłasza I przetarg ustny 

nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 225                
o pow. 0,8328 ha, położonej w Kostrzynie, przy ulicy Poznań-
skiej, KW PO1F/00041771/8, z dostępem do mediów, będącej 
własnością gminy Kostrzyn. Działka objęta jest miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym 
uchwałą nr XIII/93/2015 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 
29 października 2015 roku ustalająca dla przedmiotowej dział-
ki przeznaczenie pod zabudowę usługową, umożliwiającą loka-
lizację usług nieuciążliwych, w tym handlu o powierzchni 
sprzedaży nie większej niż 2000 m2.

Cena sprzedaży to 1 200 000,00 zł. Uwaga: powyższa cena 
jest ceną netto, zostanie do niej doliczony 23% podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 marca 2018 roku o godzi-
nie 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kostrzynie. Ustala się 
minimalne postąpienie w wysokości 15 000,00 zł. Warunkiem 
uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 
150 000,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Kostrzynie: nr 26 
1050 1520 1000 0022 4573 0391. Wadium musi wpłynąć                         
na konto Urzędu najpóźniej do dnia 16 marca 2018 roku;                       
nie podlega ono zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca 
odstąpi od zawarcia umowy notarialnej. 

Szczegółowych informacji dotyczących powyższego prze-
targu można uzyskać pod nr tel. 61 8 178 565 w.13                               
lub 601 535 129.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy Kostrzyn ogłasza:
- I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudo-

wanej działki nr 225 o pow. 0,8328 ha, położonej w Kostrzynie, 
przy ulicy Poznańskiej, KW PO1F/00041771/8, z dostępem                 
do mediów, będącej własnością gminy Kostrzyn. Działka objęta 
jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
zatwierdzonym uchwałą nr XIII/93/2015 Rady Miejskiej Gmi-
ny Kostrzyn z dnia 29 października 2015 roku ustalająca dla 
przedmiotowej działki przeznaczenie pod zabudowę usługową, 
umożliwiającą lokalizację usług nieuciążliwych, w tym handlu 
o powierzchni sprzedaży nie większej niż 2000 m2.

Cena sprzedaży 1 200 000,00 zł. Uwaga: powyższa cena jest 
ceną netto; zostanie do niej doliczony 23% podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 marca 2018 roku o godzinie 
1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kostrzynie. Ustala się 
minimalne postąpienie w wysokości 15 000,00 zł. Warunkiem 
uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysoko-
ści 150 000,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Kostrzynie:                     
nr 26 1050 1520 1000 0022 4573 0391. Wadium musi wpłynąć 
na konto Urzędu najpóźniej do dnia 16 marca 2018 roku; nie 
podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca odstąpi 
od zawarcia umowy notarialnej.

- II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabu-
dowanej działki będącej własnością gminy Kostrzyn, położonej               
w Kostrzynie, przy ulicy Grunwaldzkiej, KW PO1F/00019727/2 
z dostępem do mediów, dla której została wydana decyzja                         
o warunkach zabudowy, ustalająca zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną w zabudowie bliźniaczej: nr 1598/6 o pow. 0,0451 
ha, cena wywoławcza 45 100,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 lutego 2018 roku o godzi-
nie 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kostrzynie. Ustala 
się minimalne postąpienie w wysokości 700,00 zł. Warunkiem 
uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysoko-
ści 7 000,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Kostrzynie:                                 
nr 26 1050 1520 1000 0022 4573 0391. Wadium musi wpłynąć 
na konto Urzędu najpóźniej do dnia 9 lutego 2018 roku; nie 
podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca odstąpi 
od zawarcia umowy notarialnej.

Uwaga: do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 
23% podatek VAT. Szczegółowych informacji dotyczących 
powyższego przetargu można uzyskać pod nr tel. 61 8 178 565 
w.13 lub 601 535 129.

SPOTKANIE OPŁATKOWE W RATUSZU
18 grudnia 2017 roku w Ratuszu odbyło się Spotkanie Opłat-

kowe Rodziny Samorządowej Gminy Kostrzyn. Na zaproszenie 
burmistrza Szymona Matyska, wiceburmistrza Waldemara Bi-
skupskiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej Grzegorza 
Banaszaka przybyli Radni, Sołtysi, Kierownicy Jednostek                   
Organizacyjnych, Prezesi Stowarzyszeń i Organizacji oraz              
Pracownicy Urzędu Miejskiego. Burmistrz wraz z Przewodni-
czącym Rady Miejskiej złożyli zgromadzonym życzenia oraz 
głębokie podziękowanie za cały rok owocnej współpracy.               
Wyjątkowego, świątecznego nastroju dodał fragmentu Biblii 
przeczytany przez księdza Tomasza Nowaka, a także Jasełka, 
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Powstania Wielkopolskiego, której obcho-
dy odbędą się w 2018 roku.

W grudniu 2017 roku w obydwu szko-
łach podstawowych w Kostrzynie odbyły 
się lekcje historyczno-patriotyczne o te-
matyce powstańczej, które przygotowali 
i poprowadzili Kazimierz Matysek 
oraz Jakub Łabędzki reprezentujący To-
warzystwo Pamięci Powstania Wielkopol-
skiego 1918/1919 Koło im. Józefa                   
Wadyńskiego w Kostrzynie.

Mamy nadzieję, że nowa przestrzeń 
przy ul. Powstańców Wielkopolskich 
spodoba się uczniom pobliskiej szkoły 
i mieszkańcom naszej gminy.

Zadanie zosta-
ło dofi nansowane 
z e  ś r o d k ó w                     
Ministra Kultury 
i Dziedzictwa   Na-
rodowego.

które przygotowali wychowankowie świetlicy w Siedlcu oraz 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Brzeźnie. Zwieńczeniem tej 
uroczystej chwili był moment, kiedy wszyscy mogli podzielić 
się opłatkiem i złożyć sobie nawzajem życzenia. Był to czas 

rozmów, wymiany uśmiechów i uścisków. W codziennym na-
tłoku obowiązków nie ma na to czasu, więc chociaż raz w roku 
cała rodzina samorządowa mogła zebrać się w jednym miejscu 
i wspólnie spędzić czas.

POMNIK POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH CHLUBĄ KOSTRZYNA

99. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO
27 grudnia 2017 roku gmina Kostrzyn obchodziła 99. rocz-

nicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Data ta jest znamien-
na dla Wielkopolan, gdyż był to krok do odzyskania niepodle-
głości. Władze gminy Kostrzyn wraz z mieszkańcami spotk ali 
się na cmentarzu w Kostrzynie, by wspólnie oddać hołd Powstań-

com walczącym za wolność i niepodległość. O godzinie 1200 
wyruszył pochód władz, delegacji i mieszkańców spod bramy 
cmentarnej w stronę Kwatery Bohaterów. Główne uroczystości 

zapoczątkowało przemówienie Burmistrza Gminy Kostrzyn 
Szymona Matyska. Następnie regionalista Kazimierz Matysek 
przedstawił krótki rys historyczny Powstania Wielkopolskie-
go. W uroczystości wzięli także udział Zastępca Burmistrza 
Waldemar Biskupski, Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz 
Banaszak wraz z Radnymi Przemysławem Kubiakiem, Piotrem 
Kotarskim i Pawłem Kaczmarkiem, a także delegacje szkół, 
stowarzyszeń i organizacji. Ponadto swoją obecnością zaszczy-
cił wszystkich Paweł Dymitrowski – potomek Józefa Wadyń-
skiego, którego tablica pamiątkowa znajduje się w Kwaterze 
Pomordowanych. Pod pomnikiem upamiętniającym poległych 
Powstańców zostały złożone wiązanki kwiatów i znicze.                         
Na zakończenie zgromadzeni odśpiewali Rotę, której podniosłe-
go charakteru nadały towarzyszące dźwięki trąbki. 

Następnie władze samorządowe złożyły kwiaty i znicze pod 
pomnikiem poświęconym Powstańcom Wielkopolskim, który 
znajduje się przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Rady Europy 
w Kostrzynie. Natomiast wieczorem o godz. 1800 odbyła się                  
w kościele w Czerlejnie msza święta, po której licznie zebrani 
uczestnicy przeszli pochodem przed tamtejszy pomnik                            
Powstańców Wielkopolskich, gdzie bohaterów uczczono                      
wystrzeleniem rac.

Gmina Kostrzyn zrealizowała projekt 
pn. „Pomnik Powstańców Wielkopolskich 
chlubą Kostrzyna”. W ramach projektu 
pomnik Powstańców Wielkopolskich, 
znajdujący się przy ul. Powstańców Wiel-
kopolskich,  został odnowiony, przenie-
siony o kilka metrów i podświetlony. 
Została również zagospodarowana prze-
strzeń wokół niego, wybudowano ścieżkę 
wiodącą do pomnika, posadzone zostały 
drzewa ozdobne, pojawiły się roślinne 
i kamienne aranżacje. Pomnik do tej pory 
stał obrócony twarzą do ul. Średzkiej, 
teraz patrzy na ulicę Powstańców Wiel-
kopolskich i na pobliską Szkołę Podsta-
wową nr 2. Miejsce stało się atrakcyjne, 
funkcjonalne i bardziej dostępne dla 
mieszkańców.

Zagospodarowanie przestrzeni umoż-
liwi należyte wspominanie w tym miejscu 
wydarzeń związanych z walkami niepod-

ległościowymi. Ma to szczególne znacze-
nie w świetle zbliżającej się 100. rocznicy 

SZANOWNI MIESZKAŃCY!
Trudno nie zauważyć zmian w dostępie do infrastruktury 

rekreacyjno-sportowej, które zaszły w naszej gminie w ostatnich 
latach. Nowe boiska wielofunkcyjne, bieżnia lekkoatletyczna, 
ścieżki pieszo-rowerowe, rewitalizacja parków, skwerów oraz 
wreszcie budowa hali sportowej na miarę XXI wieku. Zależy 
nam, by miejsca te nie świeciły pustkami i w związku z tym                  
z roku na rok w naszej gminie odbywa się coraz więcej wydarzeń 
sportowych – Kurdeszowa (Za)Dyszka, Kostrzyn MTB Maraton, 
a także inne biegi długodystansowe czy turnieje sportowe.

Na co dzień miejsca te wykorzystywane są przez mieszkań-
ców oraz prężnie rozwijające się kluby sportowe i stowarzysze-
nia do regularnych treningów tudzież rekreacji. W związku                      
z powyższym na mocy uchwały Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn 
nr XXXV/292/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 roku powołano 
Komisję do spraw opracowania Strategii Sportu, Rekreacji                     
i Turystyki Gminy Kostrzyn. Strategia ta stanowić będzie istot-
ny dokument planowania rozwoju lokalnego w dziedzinie sze-
roko pojętych spraw z zakresu sportu oraz rekreacji i turystyki. 
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Jej założeniem jest określenie najważniejszych kierunków roz-
wojowych, wskazanie wizji, celów strategicznych i operacyj-
nych, zadań oraz sposobów ich realizacji przez gminę Kostrzyn 
w podanym wyżej zakresie. W toku prac komisji wypracowano 
ankietę, mającą na celu zdiagnozowanie stanu oraz możliwości 
rozwoju sportu, rekreacji oraz turystyki w gminie Kostrzyn. 
Uprzejmie proszę o jej rzetelne wypełnienie i przyniesienie lub 
wysłanie do sekretariatu Urzędu Miejskiego do 15 lutego br. 
Ankieta, którą znajdą Państwo w gazecie jest anonimowa i będzie 

wykorzys tana jedynie na potrzeby opracowania Strategii Sportu, 
Rekreacji i Turystyki Gminy Kostrzyn. Chciałbym, żeby każdy 
mieszkaniec mógł wypowiedzieć się na temat przyszłości naszej 
gminy i przekazując swój punkt widzenia miał wkład w opraco-
wanie wyżej wymienionej strategii.

        Z poważaniem
        Łukasz Szał

       Przewodniczący Komisji do spraw opracowania Strategii Sportu,
       Rekreacji i Turystyki Gminy Kostrzyn

Jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym 
▪ musisz gromadzić segregowane odpady biodegradowalne, czyli odpady zielone (trawa, liście, rozdrobnione gałęzie)                           
i odpady BIO (resztki żywności bez mięsa i kości, obierki, przeterminowane owoce i warzywa, skorupki jaj, fusy po kawie 
i herbacie) w specjalnym brązowym pojemniku o poj. 120 lub 240 l, który musisz kupić, a później czyścić i dezynfekować,
▪ odbiór odpadów ulegających biodegradacji odbywać się będzie w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada nie rzadziej niż 
raz w tygodniu, natomiast od 1 grudnia do 31 marca nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, jeśli jednak jeden pojemnik ci nie 
starcza, możesz zakupić kolejny lub oddać odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK – tzw. 
„Gratowisko”) w zakupionych workach,
▪ odpady ulegające biodegradacji możesz również zagospodarować w przydomowym kompostowniku,
▪ na papier, tworzywa sztuczne i metale oraz szkło wykonawca dostarczy ci worki, których nie musisz oklejać kodami kreskowymi,
▪ dwa razy do roku, zgodnie z harmonogramem, bez konieczności zgłaszania, możesz wystawić odpady problemowe,                          
tj. elektrośmieci, gabaryty (meble itp.) oraz opony z aut osobowych.

Jeśli mieszkasz w domu wielorodzinnym („bloku”) 
▪ musisz segregować odpady BIO (resztki żywności bez mięsa i kości, obierki, przeterminowane owoce i warzywa, skorupki 
jaj, fusy po kawie i herbacie) i wyrzucać je do specjalnego brązowego pojemnika o pojemności od 120 l do 1 100 l, który 
zapewni zarządca nieruchomości,
▪ odbiór odpadów ulegających biodegradacji (odpadów BIO) odbywać się będzie nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu                   
w okresie od 15 maja do 15 września oraz nie rzadziej niż raz w tygodniu w okresie od 16 września do 14 maja. Na odpady 
zielone zarządca powinien zapewnić oddzielne pojemniki, w który będą gromadzone trawa, liście, rozdrobnione gałęzie,
▪ 12 razy do roku, zgodnie z harmonogramem możesz wystawić odpady problemowe, tj. elektrośmieci, gabaryty (meble itp.) 
oraz opony z aut osobowych (dwa razy do roku odpady te zostaną również odebrane z ogródków działkowych i rekreacyj-
nych). Odbiór odpadów będzie realizowany zgodnie z harmonogramem.

Jeśli masz firmę/prowadzisz działalność 
▪ musisz gromadzić segregowane odpady ulegające biodegradacji, czyli odpady zielone (trawa, liście, rozdrobnione gałęzie) 
i odpady BIO (resztki żywności bez mięsa i kości, obierki, przeterminowane owoce i warzywa, skorupki jaj, fusy po kawie               
i herbacie) w specjalnych (oddzielnych) pojemnikach o pojemności od 120 l do 1 100 l. Odpady zielone będziemy odbie-
rać od 1 kwietnia do 30 listopada nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, do limitu wynoszącego maksymalnie 2200 l na m-c                            
w ilości odpowiadającej zadeklarowanej ilości odpadów zmieszanych, maksymalnie 1100 l. 

MIESZKANKA NASZEJ GMINY MISTRZYNIĄ 
KONKURSU WIEDZY Z RACHUNKOWOŚCI

9 stycznia 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Kostrzynie odbyło się spotkanie 
z mieszkanką naszej gminy, Patrycją Nowakowską – mistrzynią XVIII Ogólno-
polskiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości dla Uczniów Szkół Ponadgimna-
zjalnych. Do udziału w konkursie przystąpiło 111 uczestników z 28 szkół ponad-
gimnazjalnych z całej Polski. Wśród nich znalazła się reprezentantka Zespołu Szkół 
nr 1 w Swarzędzu Patrycja Nowakowska, która odniosła ogromny sukces zajmu-
jąc pierwsze miejsce. Uczennica „Swarzędzkiej Jedynki” otrzymała tytuł Laureata 
Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości i zdobyła indeks na wybra-
ny kierunek studiów oferowany przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządza-
nia UMK w Toruniu. Burmistrz Szymon Matysek, zastępca burmistrza Waldemar 
Biskupski oraz Kierownik Wydziału Oświaty, Promocji i Sportu Paulina Bankiewicz 
wręczyli laureatce dyplom wraz z gratulacjami osiągnięć i życzeniami na dalszy 
rozwój.
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ORSZAK TRZECH KRÓLI W CZERLEJNIE
W sobotnie popołudnie 6 stycznia 2018 roku w Czerlejnie 

miał miejsce Orszak Trzech Króli. Kolorowy korowód przeszedł 
ulicami Czerlejna do kościoła parafi alnego, aby wspólnie uczcić 
przypadające na ten dzień święto. Podczas przemarszu uczest-
nicy zatrzymali się przy Obelisku Powstańców Wielkopolskich 
odgrywając krótki występ i śpiewając kolędy. Po przyjściu do 
kościoła uczniowie Szkoły Podstawowej w Czerlejnie, kadra 
pedagogiczna oraz Sołtysi zaprzyjaźnionych sołectw zaprezen-
towali swoje umiejętności wokalne i teatralne. Po uroczysto-
ściach na wszystkich czekał ciepły poczęstunek. 

Współorganizatorami tego wydarzenia byli: Stowarzyszenie 
Artystyczna Strefa, Firma Em pro Arte, Parafi a pw. Najświętszej 
Maryi Panny Wniebowziętej w Czerlejnie, Szkoła Podstawowa 
im. Wincentego Witosa w Czerlejnie oraz sołectwa: Czerlejno, 
Czerlejnko i Trzek.

Z OBRAD RADY
XL sesja Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn odbyła się dnia 28 grudnia 2017 roku, radni podjęli uchwały w sprawie:
- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kostrzyn 

na lata 2018-2027 obejmującej dochody i wydatki bieżące, 
dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie 
nadwyżki lub sposób fi nansowania defi cytu, przychody i roz-
chody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfi nansowania spłaty 
długu oraz ustalającej wieloletnie przedsięwzięcia fi nansowe;

- uchwały budżetowej na rok 2018 ustalającej dochody budżetu 
w łącznej kwocie 77 500 000 zł, a wydatki budżetu w łącznej 
kwocie 92 700 000 zł;

- zmiany uchwały nr XXXIX/317/2017 z dnia 30 listopada 2017 
roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 
rok 2018 – w związku z potrzebą ujednolicenia zapisów uchwa-
ły z treścią przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 
zmianom podlegały zapisy paragrafu 1 ust. 7, ust. 8 i ust. 9;

- zmian w budżecie gminy Kostrzyn na 2017 rok – dochody 
budżetu zmniejszono o kwotę 1 601 060,13 zł do kwoty 
73 692 917,88 zł, dochody bieżące zmniejszono o kwotę 
901 060,13 zł, wydatki budżetu zmniejszono o kwotę 
1 601 060,13 zł do kwoty 80 448 200,50 zł;

- wykazu wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upły-
wem 2017 roku:
- budowa układu drogowego w rejonie ulic Grunwaldzkiej, 
Średzkiej i Powstańców Wielkopolskich w Kostrzynie (drogi 
powiatowe w granicach miasta) wraz z tunelem pod torowi-
skiem linii kolejowej E20 relacji Poznań-Warszawa (projekt) 
– 205 200 zł, termin realizacji zadania 30 czerwca 2018 roku;

- przebudowa ulic: Aleja 3 Maja, Kwiatowa, Matejki, Prądzyń-
skiego w Kostrzynie (projekt) – 130 000 zł, termin realizacji 
zadania 31 maja 2018 roku;

- przebudowa ul. Wiosny Ludów, Dunikowskiego, Orzeszko-
wej, Astrowej, Krokusowej i Fiołkowej w Kostrzynie (pro-
jekt) – 125 000 zł, termin realizacji zadania 31 maja 2018 
roku;

- koncepcja zagospodarowania parku przy ul. Rzemieślniczej 
w Kostrzynie – 1 500 zł, termin realizacji zadania 30 czerw-
ca 2018 roku;

- budowa oświetlenia: w Siekierkach Wielkich ul. Łąkowa                
i Miodowa – projekt 15 000 zł oraz ul. Grabowa – projekt 
8 000 zł, w Trzeku ul. Lipowa – projekt 11 000 zł, w Czer-
lejnku ul. Jesinowa – projekt 4 000 zł, w Czerlejnie                           
ul. Kleszczewska – projekt 5 000 zł, w Iwnie – projekt 18 000 
zł oraz budowa oświetlenia Kostrzyn-Skałowo – projekt 
15 000 zł, termin realizacji tych zadań 31 maja 2018 roku;

- uchwalenia Gminnego Programu Profi laktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na terenie gminy Kostrzyn na 2018 
rok, do zadań własnych gminy należy prowadzenie działań 
związanych z profi laktyką i rozwiązywaniem problemów al-
koholowych, zadania te obejmują szczególnie następujące 
zagadnienia: zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej 
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, udzie-
lanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, 
pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochro-
ny przed przemocą w rodzinie, prowadzenie profi laktycznej 
działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązy-
wania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkoma-
nii, wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób 
fi zycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 
Realizacja powyższych zadań w myśl w/w ustawy prowadzo-
na jest w postaci Gminnego Programu Profi laktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych uchwalanego corocznie 
przez Radę Gminy;

- zmiany uchwały nr XI/72/2011 z dnia 27 października 2011 
roku w sprawie ustalenia wysokości diet radnych i sołtysów               
w gminie Kostrzyn – w związku z obowiązkami spoczywają-
cymi na sołtysach zwiększono miesięczną łączną dietę                         
dla sołtysów, która od 1 stycznia 2018 roku będzie wynosiła 
420 zł (obecnie dieta dla sołtysów wynosiła 320 zł);

- zmian w wieloletnim programie gospodarowania mieszkanio-
wym zasobem gminy Kostrzyn na lata 2016-2020 – w załącz-
niku do uchwały nr XIV/105/2015 z dnia 26 listopada 2015 
roku zmniejszona została kwota dotacji celowej – kapitalny 
remont w 2017 roku do kwoty 125 000 zł, wynika to z niewy-
konania remontu budynku komunalnego przeznaczonego pod 
siedzibę Zakładu Komunalnego, inwestycja będzie realizowa-
na w 2018 roku;

- zmiany uchwały nr XXV/197/2016 z dnia 27 października 2016 
roku w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania 
publicznego w zakresie wykonania kompleksowej pełnobran-
żowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa 
układu drogowego w rejonie ulic Grunwaldzkiej, Średzkiej                 
i Powstańców Wielkopolskich w Kostrzynie (drogi powiatowe 
w granicach miasta) wraz z tunelem pod torowiskiem linii 
kolejowej E20 relacji Poznań-Warszawa” w ciągu drogi powia-
towej nr 2411P i 2441P – dokumentacja projektowa tego zada-
nia jest obecnie w trakcie uzgodnień branżowych, dla prawi-
dłowej realizacji przedsięwzięcia konieczne jest również 
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uzyskanie szeregu odstępstw prawem dopuszczonych, co 
wpłynie istotnie na termin zakończenia inwestycji, wyrażono 
zgodę na przejęcie przez gminę Kostrzyn od Powiatu Poznań-
skiego zadania na czas określony, do dnia 31 grudnia 2018 roku;

- zmiany uchwały nr XXXIX/331/2017 z dnia 30 listopada 2017 

roku w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia 
zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami powiato-
wymi w granicach miasta Kostrzyn – zmianie podlega załącznik 
do tej uchwały w zakresie długości dróg powiatowych.

Więcej na www.kostrzyn.wlkp.pl (zakładka BIP).

DIABETYCY NA REFLEKSOTERAPII
9 stycznia 2018 roku o godz.1700                         

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury 
członkowie Kostrzyńskiego Koła Polskie-
go Stowarzyszenia Diabetyków wzięli 
udział w zajęciach prowadzonych przez 
mgr socjologii i wiceprezes poznańskiej 
spółdzielni socjalnej „Pomagajmy Ra-
zem”, refl eksologiem Ewą Stasik. Tema-
tem przewodnim spotkania był ruch                      
i zdrowie, a także jako jedna z dróg do 
owego zdrowia –  refl eksoterapia.

Innowacyjne ćwiczenia odbyły się 
przy użyciu wibracyjnych pierścieni Smo-
Vy, których dobroczynne działanie zale-
cane  jest szczególnie osobom starszym, 
schorowanym, z wszelkimi problemami 
ruchowymi – również w profilaktyce 
chorób  cukrzycy, Parkinsona, Alzheime-
ra, stwardnieniu rozsianym, osteoporozie   
i innych.

Choć mało medialne, kostrzyńskie 
Stowarzyszenie Diabetyków kontynuuje 

swoją działalność. Spotykamy się w każdy 
pierwszy wtorek miesiąca, natomiast biuro 
stowarzyszenia przy ul. Partyzantów 1 
czynne jest w każdy poniedziałek w godzi-
nach od 1200 do1400. Osoby chętne                               

do wzajemnej współpracy oraz wszystkich 
chcących zdobyć i pogłębić swoją                      
wiedzę czy spotkać się w miłym, podob-
nym sobie towarzystwie – serdecznie                
zapraszamy.
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Z TEKI REGIONALISTY - Kazimierz Matysek o historii 

POWSTAŃCY WIELKOPOLSCY SKUPIENI 
W SZEREGACH ZWIĄZKU KOMBATANTÓW 

W KOSTRZYNIE OD 1945 ROKU
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WIGILIA DLA SAMOTNYCH

WIGILIA STOWARZYSZENIA „RAZEM”

ŚWIĘTA W TRZEKOLANDII

OPŁATKOWE SPOTKANIE LUDOWCÓW

 18 grudnia 2017 roku w lokalu nad strażą pożarną odbyła się 
„Wigilia dla samotnych”, zorganizowana przez Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Kostrzynie.

Zebranych goś ci przywitał burmistrz Szymon Matysek wraz 
z zastępcą Waldemarem Biskupskim i sekretarz Barbarą Jasku-
łą. W nastrój świąteczny wprowadził wszystkich występ zespo-
łu śpiewaczego „Złota Jesień”; wspólnie odśpiewane kolędy 
przybliżyły gości do świąt Bożego Narodzenia.

W Nowym Roku życzę wszystkim mieszkańcom naszej 
gminy zdrowia, miłości i zrozumienia drugiego człowieka oraz 
aby zgoda gościła w naszych sercach i domach.

PODZIĘKOWANIE
Składam serdeczne podziękowania dla Koła Pszczelarzy                      

w Kostrzynie za ofi arowane dary. Niechaj kolejne zbiory 
będą równie okazałe, a praca i serce w nią włożone sowicie 
wynagrodzone. Dzięki Państwa pasji niejeden wigilijny stół             
był udekorowany owocem Waszej pracy i wzbogacił smak 
świąt.

Ażeby pszczoły były zdrowe i miód lał się strumieniami!
                      Agnieszka Piasecka

                      Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie

Za nami kolejne już spotkanie wigilijne. Okres Bożego Na-
rodzenia to zawsze bardzo pracowity czas w WTZ. Tworzymy 
świąteczne rękodzieło, gotujemy i pieczemy przysmaki oraz 
szykujemy się do Jasełek…

W końcu przyszedł ten magiczny wieczór. Po przedstawieniu 
podzieliliśmy się opłatkiem i skosztowaliśmy dań wigilijnych. 
Uśmiech wywołały przygotowane dla nas prezenty podarowane 
w tym roku przez PURATOS Polska sp. z o.o., Agrochest, Colian 
Logistic, Market Jana. Dziękujemy serdecznie za piękną choin-
kę fi rmie A.S. Szał Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych                      

w Glince Duchowej oraz za bezpłatne usługi przedsiębiorstwu 
A4 SERWIS Kopiarki Faksy Drukarki z Buszkówca. Bardzo nas 
ucieszyło także przybycie gości – członków rodzin, wspierają-
cych nas władz gminy Kostrzyn i osób z lokalnych instytucji. 
Dziękujemy za przybycie i słodycze burmistrzowi Szymonowi 
Matyskowi, zastępcy burmistrza Waldemarowi Biskupskiemu, 
sekretarz Barbarze Jaskuła oraz kierownikowi OPS Agnieszce 
Piaseckiej.

Wdzięczni za okazane wsparcie i pomoc – dziękujemy!
Żaneta Szał

W pogodny i cichy wieczór 21 grudnia 
2017 roku w świetlicy środowiskowej 
Trzekolandia miały miejsce tradycyjne 
Mikołajki. Dzieci wraz z wychowawczy-
niami przygotowały historię o tradycjach 
i zwyczajach świątecznych. Dowiedzieli-
śmy się, jak bardzo Polacy lubią święta 
Bożego Narodzenia i pięknie potrafi ą je 
obchodzić. Nieodłącznym elementem 
były kolędy, które zaśpiewano przy akom-
paniamencie akordeonu Zdzisława Próch-
niaka.

Przy rozświetlonej choince zgroma-
dziły się dzieci z rodzicami, przybyli 
burmistrzowie z upominkami, opiekunka 
świetlicy Elżbieta Mielcarek z prezentem 
dla dzieci, a także Mikołaj ze słodkościa-
mi. Było ciepło i rodzinnie: przybrane 
drzewko, zapach piernika, kawy, melodie 
ulubionych kolęd.

W imieniu zespołu Trzekolandii, Rady 
Soleckiej i swoim chciałabym podzięko-
wać za pomoc i wsparcie wszystkim, 
którzy zaangażowali się w organizację 
Mikołajek, zwłaszcza Renacie i Rafałowi 

Janczar z Trzeka oraz Małgorzacie i Dariuszowi Prządak, wychowawczyniom, rodzicom 
dzieci za przyniesione ciasta i owoce. Składam także wyrazy wdzięczności burmistrzo-
wi Szymonowi Matyskowi, wiceburmistrzowi Waldemarowi Biskupskiemu oraz 
Elżbiecie Mielcarek za przybycie i spędzenie tego wieczoru z małymi i dużymi miesz-
kańcami Trzeka. Do zobaczenia za rok!

Sołtys Beata Knopkiewicz 

W nawiązaniu do wieloletniej tradycji 10 stycznia br. liczne 
grono członków i sympatyków Polskiego Stronnictwa Ludowe-
go z gminy Kostrzyn na zaproszenie prezesa zarządu miejsko-
-gminnego wzięło udział w spotkaniu opłatkowym, które odby-
ło się w odnowionych wnętrzach kawiarenki klubowej w Biblio-
tece Publicznej.

W imieniu zarządu gości powitał i życzenia obecnym paniom 
i panom złożył prezes Szymon Frąckowiak. Swą obecnością 
spotkanie zaszczyciły władze samorządowe Kostrzyna: burmistrz 
Szymon Matysek i zastępca burmistrza Waldemar Biskupski. 
Życzyli oni pomyślności gospodyniom i rolnikom tak w życiu 
osobistym, jak i społecznym w Nowym 2018 Roku. Gościem 
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WIĘCEJ SZCZĘŚCIA JEST W DAWANIU, 
ANIŻELI W BRANIU 

Uczniowie III klasy gimnazjalnej SP im. Arka-
dego Fiedlera w Gułtowach wraz z katechetką 
Małgorzatą Różańską i Przewodniczącą Rady                
Rodziców Justyną Szak odwiedzili w dniu                          
21 grudnia 2017 mieszkańców Pensjonatu Leśny 
Zakątek Seniora w Brzeźnie. Młodzież zaprezen-
towała przygotowane przez siebie Jasełka oraz 
zaśpiewała wraz z seniorami najpiękniejsze polskie 
kolędy. Później uczniowie pomogli w karmieniu 
oraz w opiece nad niektórymi pensjonariuszami. 
Gimnazjaliści chętnie wysłuchali wspomnień 
mieszkańców pensjonatu, a dzięki rozmowom 
uczniowie i seniorzy lepiej się poznali. Gospodarze 
ośrodka podjęli młodych artystów słodkim poczę-
stunkiem. Część uczennic podjęła decyzję,                    
że w ramach wolontariatu będzie odwiedzała                     
w przyszłości pensjonariuszy Leśnego Zakątka 
Seniora.

                                          Jolanta Dzbanuszek
                                            nauczyciel SP w Gułtowach

honorowym spotkania był były poseł ziemi wielkopolskiej Sta-
nisław Kalemba, który w swym wystąpieniu omówił aktualne 
problemy rolnictwa w kraju i zachęcał członków PSL do wyko-
rzystania w pełni wszelkich możliwości rozwoju współczesnych 
gospodarstw rolnych oraz zwarcia szeregów ludowców.                          
Do życzeń dołączył się także prezes zarządu powiatowego PSL 

Marcin Kalemba. Po przełamaniu się opłatkiem wymieniono 
życzenia, a dalej przy kawie i słodkim poczęstunku wartko to-
czyły się rozmowy rodaków. Regionalista Kazimierz Matysek 
zaapelował o włączenie się PSL do obchodów 100-lecia zwy-
cięskiego Powstania Wielkopolskiego.

(Dz 20, 35)



18



19



20

ZAWALCZMY RAZEM O SERCE 
MICHAŁKA!

Święta Bożego Naro-
dzenia, które jeszcze są świeżo w naszej pamięci, mają 
szczególną moc w naszej polskiej tradycji. Dzięki Maleńkie-
mu przychodzącemu na świat bardziej doświadczamy wza-
jemnej miłości, pojednania i radości. Narodziny każdego 
dziecka niosą radość rodzicom, często jednoczą rodzinę,                                     
są wspaniałą tajemnicą życia. Bywa jednak czasami, że los 
nie pozwala cieszyć się spokojnym oczekiwaniem na naro-
dziny potomka. O takich dramatycznym oczekiwaniu, peł-
nym jednak nadziei i wiary w drugiego człowieka rozmawiam                      
z Martą Jędro, która wciąż drży o życie swego nienarodzo-
nego jeszcze dziecka.

Robert Krukowski: Jak pamięta Pani dzień, w którym 
dowiedziała się, że będzie mamą?

Marta Jędro: Byłam najszczęśliwszą osobą na świecie 
R.K.: Taka informacja dla wielu kobiet to zawsze z jednej 

strony ogromna radość, a z drugiej pewien niepokój, czy 
ciąża będzie przebiegała prawidłowo, czy dziecko urodzi się 
zdrowe. Czy przeczuwała Pani, że temu nienarodzonemu 
maluchowi może zagrażać jakieś niebezpieczeństwo?

M.J.: Zawsze najważniejsze dla mnie było to, aby moje 
dziecko było zdrowe… Na wizycie u lekarza w 9 tygodniu 
ciąży, gdy zostałam zapytana: „Co Pani wolałaby mieć, chłopca 
czy dziewczynkę?” odpowiedziałam, że nie ma to dla mnie 
znaczenia, chciałabym tylko, aby moje dziecko było zdrowe.

R.K.: Kiedy i w jakich okolicznościach dowiedziała się 
Pani, że dziecko nie rozwija się prawidłowo?

M.J.: Do 9 tygodnia ciąży wszystko przebiegało zupełnie 
normalnie, chodziłam do pracy, spotykałam z ludźmi, cieszyłam 
się życiem. Bardzo dobrze się czułam. Niestety, ten błogi czas 
skończył się dla mnie właśnie już w 9 tygodniu ciąży, gdy                      
na wizycie kontrolnej dowiedziałam się, że występuje obrzęk 
płodu, co może wskazywać na wady genetyczne… Nie mogłam 
w to uwierzyć, ponieważ nikt w naszej rodzinie nie jest obar-
czony wadami genetycznymi. Zaczęłam szukać, jeździć, kon-
sultować diagnozę, jednak wszędzie mówiono to samo – ciąża 
obarczona dużym ryzykiem wad genetycznych. Wówczas nie 
było mowy o wadzie serca, gdyż przypuszczano właśnie wady 
genetyczne płodu.

R.K.: Kobieta w czasie ciąży powinna dbać o siebie, pro-
wadzić zdrowy tryb życia, unikać stresu… Jak ta wiadomość 
wpłynęła na Pani życie?

M.J.: Mój cały świat się załamał, runął… Zmieniły się 
priorytety, a ja nie potrafi łam funkcjonować normalnie. Czyn-
ności takie jak jedzenie, spanie czy rozmowa z drugim człowie-
kiem sprawiały mi ogromną trudność… Byłam rozżalona, dla-
czego mnie to wszystko spotyka, ale posłuchałam lekarzy i razem 
z mężem pojechaliśmy do Warszawy na biopsję kosmówki, 
czyli takie inwazyjne badanie, które miało stwierdzić, czy wy-
stępują wady genetyczne. Niestety, badanie, które wykonywałam 
płatnie (zresztą, jak wszystkie inne), nie wyszło dokładnie – 
wynik był połowiczny.

R.K.: Co robi matka w sytuacji, kiedy wynik jest z serii 
tych, jak to mówią, na dwoje babka wróżyła? 

M.J.: Zmieniłam wówczas lekarza prowadzącego ciążę                      
i dowiedziałam się, że poprzednie diagnozy były postawione               

ROZMOWA „NA STRONIE”

za wcześnie, a na ten moment (był to 13 tydzień ciąży) wszystko 
wygląda prawidłowo. Nie było obrzęku płodu, a kość nosowa, 
która jest markerem wad genetycznych, była widoczna. Ufff, 
ulga… Pani doktor skierowała mnie do wybitnego lekarza w za-
kresie wykrywania wad płodu. W 15 tygodniu ciąży udało nam 
się dostać do Warszawy do polecanego specjalisty i on również 
nie widział nieprawidłowości w rozwoju płodu. W związku z tym, 
że wynik biopsji był połowiczny, powtórzył badanie inwazyjne, 
a jego wynik był pozytywny. Byliśmy bardzo szczęśliwi z mężem 
i w końcu mogłam cieszyć się ciążą i moim Maleństwem.

R.K.: Czyli jednak chłopiec?
M.J.: Tak, w tym momencie już wiedziałam, że to będzie 

Syn. W 18 tygodniu na badaniu połówkowym również wszystko 
wyglądało prawidłowo. Mój Maluszek rozwijał się prawidłowo. 
Jednak coś nie dawało mi spokoju, bowiem tyle wcześniejszych 
złych diagnoz sprawiło, że nie byłam w 100 % pewna. Postano-
wiłam, że po raz ostatni pojedziemy do Warszawy, aby pan 
doktor nas zapewnił, że wszystko jest w porządku.

R.K.: Czyżby serce matki podpowiadało: bądź czujna?
M.J.: Coś w tym jest… Był to 22 tydzień ciąży – wtedy                 

to doktor zdiagnozował, że jednak nie wszystko jest w porządku, 
bo okazało się, że dziecko ma WADĘ SERCA – Zespół Fallota…

R.K.:O jakiej wadzie serca mówimy?
M.J.: To bardzo skomplikowana wada serca polegająca na 

wielu nieprawidłowościach w budowie serca m.in.: duży przeda-
ortalny ubytek przegrody komorowej, dodatkowa żyła główna 
uchodząca do poszerzonej zatoki wieńcowej, zwężenie pnia 
płucnego. Tak po cichu miałam nadzieję, że skoro poprzednie 
diagnozy były nietrafne, to może i ta będzie mylna… Niestety, 
pan doktor rzadko się myli, a moje kolejne wizyty u najlepszych 
specjalistów w zakresie kardiologii prenatalnej płodu tylko po-
twierdziły, że Synek ma wadę serca…

R.K.: Jak udźwignąć ciężar tych wszystkich złych infor-
macji?

M.J.: To był kolejny cios dla mnie, mojego męża, rodziców, 
rodzeństwa, dla wszystkich moich bliskich. Rodzice do tej pory nie 
wierzą w tę diagnozę, ale ja, niestety, musiałam się z nią pogodzić 
i szukać najlepszego rozwiązania, aby mój Synek mógł żyć.

R.K.: Jakie są szanse na uratowanie życia nienarodzone-
go jeszcze dziecka? Na czym będzie polegała operacja?

M.J: Szanse na uratowanie życia są duże jeśli trafi  w odpo-
wiednie ręce. Chcemy powierzyć życie naszego dziecka w naj-
lepsze ręce – człowieka, który jest jednym z najlepszych kardio-
chirurgów na święcie, profesora Edwarda Malca. Zanim podję-
liśmy taką decyzję, byłam w najlepszych ośrodkach w Polsce, 
ale nikt nie daje gwarancji, co będzie po urodzeniu dziecka, czy 
wada się nie pogłębi i czy uda się wykonać jednoetapową ope-
rację. Długo zastanawiałam się co zrobić, jaką podjąć decyzję, 
aby mój Synek miał szanse żyć. Na szczęście Pan Bóg zsyła mi 
osoby, które pomagają… Poznałam wielu rodziców, których 
dzieci z wadami serca trafi ały do profesora Malca i żyją normal-
nie, rozwijają się prawidłowo i są szczęśliwymi dziećmi. Jestem 
przekonana, że jeśli tylko Synek trafi  pod opiekę profesora będzie 
żył szczęśliwie i prawidłowo się rozwijał. Ten specjalista jeszcze 
10 lat temu operował w Prokocimiu pod Krakowem. Niestety, 
obecnie pracuje w Klinice Uniwersyteckiej w Munster. Pojecha-
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łam więc na wizytę, doktor Malec po przeanalizowaniu wyników 
stwierdził, że podejmie się zoperowania dziecka w jednym 
etapie. Właśnie tam, w Klinice Uniwersyteckiej w Munster                    
w Niemczech, Synek ma największe szanse na szczęśliwe życie. 

R.K.: Na czym będzie polegała operacja?
M.J.: Na pytanie, na czym będzie polegała operacja, nikt nie 

jest w stanie odpowiedzieć, ponieważ wszystko się okaże dopie-
ro po narodzeniu Michałka. Obecnie Synek jest bezpieczny, bo 
pobiera tlen przez sznur pępowinowy, jednak decydującym 
momentem będzie Jego przyjście na świat oraz to, jak sobie 
poradzi z samodzielnym oddychaniem. Przy wadzie serca                        
w postaci Zespołu Fallota czasem dzieje się tak, że tętnica płuc-
na, która jest odpowiedzialna za dotlenienia organizmu po uro-
dzeniu drastycznie się zwęża, wówczas konieczna jest natych-
miastowa reakcja kardiochirurgiczna w celu udrożnienia prze-
pływu krwi dotlenionej do organizmu. Bez natychmiastowej 
interwencji może dojść do niedotlenienia organizmu lub najgor-
szego – do śmierci. Kolejnym etapem jest wykonanie operacji 
na otwartym sercu dziecka. Jednak stan dziecka musi być sta-
bilny, a organizm silny, ponieważ jest to bardzo niebezpieczna 
operacja dla tak malutkiego organizmu. Jednak znam osoby, 
których dzieci z tą samą wadą albo i gorszą były ratowane przez 
profesora, a teraz są silne i cieszą się normalnym dzieciństwem 
jak swoi rówieśnicy. Wierzę, że tak samo będzie z moim Michał-
kiem. Wystarczy, aby trafi ł do profesora.

R.K.: Jaki jest koszt takiej operacji i czy zabieg taki 
można bezpiecznie przeprowadzić w kraju, czy trzeba po-
mocy szukać zagranicą?

M.J.:W Polsce jest kilku wybitnych kardiochirurgów dzie-
cięcych, u których byłam, jednak tutaj odpowiedzialność zbio-
rową ponosi zespół, a ja po moich przejściach nie mogę liczyć 
na szczęście. Ponadto jest mowa o kilkuetapowym leczeniu 
dziecka w Polsce. Każdy zabieg, operacja dziecka w tak wcze-
snym wieku to ryzyko kolejnych powikłań, a nawet śmierci. Ja 
wiem, że najlepszą opiekę i szansę życia będzie miał, jeśli trafi  
do profesora Malca, ponieważ sprawuje on nadzór nad dziećmi 
praktycznie całodobowo, dzięki czemu rzadko dochodzi                        
do drastycznych powikłań. Niestety NFZ nie pokryje kosztów 
porodu i operacji Syna w Niemczech, a koszt jest bardzo wyso-
ki – wynosi 166 053,00 zł. Jak każdy rodzic chcę jak najlepiej 
dla swojego dziecka, dlatego każdego dnia walczę o każdą 
złotówkę dla mojego Syna. Odkąd dowiedziałam się o wadzie    
i podjęliśmy decyzję o wyborze najlepszego rozwiązania, jakim 
jest Klinika w Niemczech, podjęłam szereg działań, aby uzbierać 
potrzebną kwotę. Wysłałam ponad 400 e-maili do fi rm, 100 listów 
skierowanych bezpośrednio do właścicieli/prezesów fi rm, wy-
słałam dużo wniosków do różnych fundacji z prośbą o wsparcie. 
Niestety, na chwilę obecną mamy uzbieraną połowę kwoty,                 
a czasu coraz mniej, bo do 14 lutego br. trwa zbiórka przezna-

czona na cel, jakim jest Życie mojego dziecka… Termin porodu 
mam wyznaczony na 22 marca br, natomiast w Klinice muszę 
być już 28 lutego br. Aby tam trafi ć, na koncie Kliniki musi się 
znaleźć cała kwota, czyli 166 053,00 zł. Sami nie jesteśmy                     
w stanie zebrać tak dużej kwoty w tak krótkim terminie, dlatego 
też każda pomoc dla nas jest na wagę złota.

R.K.:W jaki sposób można pomóc małemu Michałkowi                 
i Państwu, abyście mogli cieszyć się z narodzin maleństwa?

M.J.: Wpłacając dowolną kwotę na SiePomaga: www.sie-
pomaga.pl/serduszko-michalka, wysyłając SMS o treści S8394 
na numer 72365 (koszt 2,46 zł z VAT), wpłacając DAROWIZNĘ 
na subkonto Fundacji „Kawałek Nieba” Bank BZ WBK 31 1090 
2835 0000 2173 1374 Tytułem: „1245 pomoc dla Michała 
Jędro” lub przekazując 1% PODATKU nr KRS: 0000382243, 
cel szczegółowy: Michał Jędro.

Drodzy Czytelnicy, bardzo proszę, pomóżcie nam, aby cały 
Nasz Świat nie przestał istnieć, by serce Michałka biło dla nas, 
jak nasze dla Niego.

R.K.: My również przyłączamy się do prośby rodziców 
nienarodzonego jeszcze Michałka i apelujemy o pomoc. 
Wierzymy, że nasze dobre serca sprawią, iż serce Michasia 
będzie biło dla nas wszystkich, wszak niebawem mamy szan-
sę powitać nowego mieszkańca naszej gminy. Życzymy, aby 
razem z rodzicami mógł cieszyć się zdrowiem.
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„SZLACHETNA PACZKA” ŁĄCZY LUDZI, 
A ICH ŚWIAT STAJE SIĘ LEPSZY

W sobotnie popołudnie, 9 grudnia 
2017 roku w Szkole Podstawowej nr 2 im. 
Rady Europy w Kostrzynie odbył się 
koncert fi nałowy „Szlachetnej paczki”, 
który zgromadził liczne grono darczyń-
ców, wolontariuszy i wszystkich, którym 
trudno przejść obojętnie obok ludzi po-

trzebujących pomocy. Tegoroczna edycja 
akcji pozwoliła na zaopatrzenie w rejonie 
Kostrzyna 45 rodzin. Ale zanim tak się 
stało, potrzeba było 90 dni mozolnej pra-
cy wolontariuszy: Mateusza, Elżbiety, 
Eweliny, jednej i drugiej Marzeny, Pauli-
ny, Angeliki, Justyny, Małgorzaty, Klau-
dii, Krystiana, Karoliny, Izabeli i wielu 
anonimowych darczyńców.

Prowadząca koncert fanałowy Klaudia 
Gołębiowska przywołując słowa, których 
autorem jest Robert Baden Powell: Sta-
rajcie się zostawić ten świat choć trochę 
lepszym, niż go zastaliście, trafnie oddała 
sens działań wszystkich skupionych                   
wokół „Szlachetnej paczki”. Następnie 
zaprezentowały się w zabawach rucho-
wych przy dźwiękach piosenek głoszą-
cych istotę chrześcijańskiej wiary dzieci 
z Kostrzyna i okolic z Kostrzyńskiej 
Grupy Tancerzy Lednickich. Zaraz potem 
wszyscy zebrani mieli okazję do głębokiej 
refl eksji za sprawą młodych aktorów pre-
zentujących inscenizację zatytułowaną 
Czarodziejska góra w reżyserii Karoliny 
Niemier, wśród wspaniałej scenografi i 
Danuty Gordziejczyk. Na koniec z krót-
kim koncertem kolędowym wystąpiły 
Maria Bzdęga i Katarzyna Sieińska, za-
praszając zgromadzonych do wspólnego 
kolędowania. Był też słodki poczęstunek 
i niekończące się rozmowy, by móc po-

dzielić się wzajemnie ogromem przeżyć 
tego wieczoru. 

Niedziela, 10 grudnia to drugi dzień 
tegoż fi nału i chyba ważniejszy, bowiem 
tego dnia przygotowane paczki docierały 
do rodzin, którym taka pomoc była bardzo 
potrzebna. Jednym z obdarowanych jest 
Tomek Skibiński i jego rodzina. Miałem 
okazję uczestniczyć w tej wzruszającej 
chwili. Tomek jest dziś młodym mężczy-
zną, który od 7 lat (po nieszczęśliwym 
wypadku) przykuty jest do łóżka,                               
na co dzień zdany na opiekę swojej mamy, 
bowiem ojciec zmarł w rok po jego wy-
padku. Tomek wytrwale poddaje się reha-
bilitacji i wierzy, że jeszcze kiedyś stanie 
na nogi. Tej wiary z pewnością przydali 
mu darczyńcy „Szlachetnej paczki”.                   
W tym jednym przypadku złamano zasa-
dę, że darczyńcy akcji pozostają anoni-

mowi, a dary dostarczają wolontariusze. 
Okazało się bowiem, że wśród rodzin 
znajdujących się w kostrzyńskiej bazie 
danych Tomka wypatrzyli jego koledzy                
i koleżanki z podstawówki, którą razem 
kończyli 19 lat temu. Decyzję o przygo-
towaniu szlachetnej paczki dla Tomka 
podjęli praktycznie w ciągu jednej nocy 
za sprawą facebook’owych kontaktów.               

W ten sposób Tomek był pierwszym, 
który zniknął z lokalnej bazy rodzin                  
potrzebujących pomocy. 

A kiedy we wspomnianą niedzielę                
do pokoju Tomka zaczęli przybywać ró-
wieśnicy z klasy, niosąc wielkie paczki, 
radości i wzruszeniom wszystkich nie 
było końca. Ale gdy opadły pierwsze 
emocje, przy pysznym cieście mamy 
Tomka, kawie i herbacie rozpoczęło się         
w zasadzie klasowe spotkanie po latach,  
pełne wspomnień wspólnie przeżytych 
szkolnych doświadczeń.

Za naszym pośrednictwem Tomek 
pragnie serdecznie podziękować swoim 
koleżankom i kolegom z klasy, a przede 
wszystkim kumplowi Piotrowi Kaczmar-
kowi, który przez ostatnie siedem lat jest 
zawsze gdzieś blisko, chociażby podrzu-
cając Tomkowi pizzę, którą ten uwielbia. 

Oddzielne podziękowania składa również 
Elżbiecie Grzelak oraz Aldonie Ignaczak, 
która zgłosiła Tomka do „Szlachetnej 
paczki”, rozpoczynając ten łańcuch ludzi 
dobrego serca. 

Tak piękna postawa rówieśników 
Tomka sprawiła, że jego świat stał się                   
na pewno lepszym.

Robert Krukowski
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W piątkowy wieczór 5 stycznia w świeżo wyremontowanej 
„Kostrzyniance” odbył się koncert jubileuszowo-inauguracyjny. 
Jubileuszowy, bo świętowano przypadający na jesień ubiegłego 
roku jubileusz 50-lecia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury,               
a inauguracyjny, bowiem właśnie oddano do użytku wyremon-

towaną salę widowiskową „Kostrzyniankę”, której kapitalny 
remont trwał 8 miesięcy. Koncert otworzyła dyrektor tego ośrod-
ka Ewa Czajka witając zaproszonych gości, a w szczególności: 
Burmistrza Gminy Kostrzyn Szymona Matyska, Zastępcę Bur-
mistrza Waldemara Biskupskiego, Sekretarz Gminy Barbarę 
Jaskułę, Przewodniczącego Rady Miejskiej Grzegorza Banasza-
ka, Radnych Powiatowych Mariana Markiewicza i Leszka 
Przybylskiego, Radnych Gminy Kostrzyn. Osobne słowa powi-
tania skierowała do osób będących miejskimi legendami, czyli 
Haliny Andrzejak, która przez lata szefowała „Kostrzyniance” 
od strony kulinarno-gastronomicznej i Kazimierza Matyska – 
dyrektora czterech dekad Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.

 W dalszej części głos zabrał burmistrz, który w kilku zda-
niach wspomniał historię obiektu, nakreślił zakres przeprowa-
dzonych prac remontowych, podziękował odpowiednim pracow-
nikom i służbom za zaangażowanie w sprawne przeprowadzenie 
remontu. A później rozpoczęła się część artystyczna, w której 
wspominano 50-letnią działalność M-GOK-u. Pretekstem                     
do wspomnień było nagłe pojawienie się w sali nikomu bliżej 
znanej dawnej przyjaciółki pani Halinki. Pani Nadzieja przywio-
zła ze sobą stare zdjęcia, które przeglądała na scenie razem                    
z dyrektor Ewą Czajką, a które widownia mogła też oglądać               
na wielkim ekranie. Niekiedy przywoływane wspomnienia oży-
wały i dzięki temu na estradzie pojawili się: Zespół Pieśni                   
i Tańca „Siekieracy”, Violetta i Andrzej Januchowscy, Alina 
Reczka, reprezentujący zespół Akord Wojciech Zieliński i Maja 
Sobczyńska, Twister, zespół śpiewaczy „Złota Jesień” – wszyscy 
wykonawcy zostali bardzo ciepło przyjęci przez widzów. Podczas 
tego wieczoru salą często wstrząsały salwy śmiechu, ale wspo-
mnienia i prezentujący się wykonawcy sprawiali, że po obu 
stronach rampy pojawiały się i łzy wzruszenia. 

W fi nale pierwszej części koncertu piszący te słowa przepro-
wadził krótki wywiad z byłym i obecnym dyrektorem M-GOK-
-u, co też było pretekstem do wspomnień i refl eksji. Potem 
oczywiście składano kwiaty, życzenia, dyplomy, puchary oraz 
podziękowania, złożone m.in. przez dyrektor Ewę Czajkę swo-
im obecnym współpracownikom oraz przybyłym na koncert 
byłym etatowym pracownikom Ośrodka Kultury. 

Gościem specjalnym wydarzenia był aktor teatralny, fi lmowy, 
kabaretowy Andrzej Grabowski, który przez prawie godzinę 
bawił publiczność świetnymi dowcipami oraz anegdotami                         
z planu fi lmowego Świata według Kiepskich i tymi związanymi 
z nie zawsze trafną rozpoznawalnością aktora.

A potem tort urodzinowy, przyjęcie dla przybyłych gości                   
i niekończące się wspomnienia, wspomnienia, wspomnienia...

Robert Krukowski

NOWA „KOSTRZYNIANKA” NA ZŁOTY 
JUBILEUSZ
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WIELKA ORKIESTRA I WIELKIE SERCA
KOLEJNY REKORD – ZEBRALIŚMY PRAWIE 41 TYSIĘCY ZŁ!!!

Lista darczyńców WOŚP 2018
Firma PURATOS, Barbara Perka, PZERiI w Kostrzynie, Cukiernictwo Andrzej Pielak, Tomasz Koper KOPEX, PKPS              

w Kostrzynie, Adrian Rzemykowski HERBALINE, ALIOR Bank, Janina Wesołek, Kwiaciarnia ALICJA, Market JANA, 
Elżbieta Mielcarek, Jolanta Monarcha, Czesława Czubak.Kazimierz Matysek, Market CHATA POLSKA, Bernadeta Bogusz 
Zakątek ARTDECU, Urząd Miejski w Kostrzynie, Małgorzata i Dariusz Prządakowie SOK POL, Małgorzata Polska-Bator-
ska OPTYK, Patrycja Oparczyk ONE OFFICE, Danuta Gordziejczyk Pracownia plastyczna DAN-ART z M-GOK, Witold 
Adamski KAMILEK, Michał Bzdęga, Dorota Jadowska,  Zespół śpiewaczy ZŁOTA JESIEŃ, Pizzernia PANAMA, Lidia                 
i Witold Zimowscy WITEX, Rafał Janczar, Kazimierz Dworczak, Firma KREISEL, Drukarnia ARTPOLDRUK, Bank Spół-
dzielczy oraz inni, anonimowi darczyńcy. 

Za nami kolejny, 26. już Finał Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy. W tym roku graliśmy dla „wyrównania szans                    
w leczeniu noworodków”. Warto też pamiętać, że co roku edycja 
nie kończy się w dniu fi nału, przez wiele dni trwają jeszcze 

aukcje i inne działania Orkiestry. Nasz kostrzyński sztab pod 
kierownictwem dyrektor M-GOK-u Ewy Czajki ma powody               
do dumy – udało się zebrać aż 40 954,52 zł!

Finał WOŚP-u w Kostrzynie rozpoczął się o 1500: nasi stra-
żacy wykonali pokaz ratownictwa drogowego oraz pokaz udzie-
lania pierwszej pomocy przedmedycznej. Klauni Rico i Ruppert 
przez ponad godzinę zabawiali równie kolorowe dzieci i młodzież 
(dzięki malowaniu twarzy i włosów uzbierano prawie 130 zł). 
Następnie scenę zajęły zespoły z Ośrodka Kultury: zespół śpie-
waczy „Złota Jesień”, zespół ludowy „Siekieracy”, śpiewający 
„Akord” i tańczący „Twister”. Później można było posłuchać 
Roberta Olszewskiego z zespołem i grupy disco „Eurytmic”. 
Równo o 2000 wystrzelono tradycyjne światełko do nieba przy 
akompaniamencie przeboju grupy Lombard Przeżyj to sam.

Pomiędzy występami szefowa sztabu i klaun Ruppert pro-
wadzili licytacje przedmiotów ofi arowanych przez darczyńców 
oraz gadżetów Orkiestry. Hojni licytanci ofi arowali aż 4 790 zł. 
Stoisko z kawą, herbatą i słodkościami cieszyło się ogromnym 
powodzeniem, co zaowocowało zgromadzoną sumą 3 627,30 zł. 
Największą popularnością cieszyły się jednak rzuty lotką                      
do tarczy zorganizowane przez wędkarzy (7 346,04 zł).

Ogromny wkład mieli także liczni wolontariusze, którzy 
zbierali datki do charakterystycznych puszek WOŚP-u. Oprócz 
harcerzy (693,55 zł) pod opieką swoich nauczycieli kwestowali 
uczniowie następujących szkół: SP Gułtowy (1 699,95 zł),                     
SP Brzeźno (1 468,06 zł), SP Iwno (10 869,47 zł), SP nr 1                       
w Kostrzynie (2 916,16 zł), SP nr 2 w Kostrzynie (3 633,22 zł), 
SP Czerlejno (1 989,35 zł). Po praz pierwszy dołączyła do nich 
również Szkoła Podstawowa w Siekierkach (1 792,77 zł).

Serdeczne podziękowania należą się Sztabowi nr 358 i jego 
szefowej, dyrektor Ewie Czajce. Na sukces 26. Finału WOŚP-u 
złożyła się praca ogromnej liczby osób, m.in. niezastąpionej 
Iwony Nitendel, odpowiedzialnej za opiekę nad wolontariusza-
mi, gromadą gadżetów i organizacją imprezy, Romana Malczew-
skiego oraz agencji artystycznej TOM-ART, którzy zapewnili 
nagłośnienie i wsparcie techniczne imprezy, pań liczących              
zebrane datki: Jolanty Dobrogojskiej, Moniki Pleśnierowicz, 
Natalii Majchrzak, licznej grupy wolontariuszy, wędkarzy z Koła 
PZW nr 17 z Kostrzyna: Mariana Jakubowskiego i Juliusza 
Szymańskiego, niezawodnych strażaków z OSP Kostrzyn. Skła-
damy również wyrazy wdzięczności Izabelli Wieteckiej                        
za okazaną pomoc oraz wszystkim innym osobom, którzy                
okazali dobroć serca i wsparli Fundację WOŚP i jej szczytny cel.

N.M.
Widzimy się za rok! SIEMA!

Sztab nr 358
Szefowa Sztabu Ewa Czajka
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KOLEJNY ROK ZA NAMI
Rok 2017 dla zespołu śpiewaczego 

„Złota Jesień” był rokiem pracowitym: 
zespół był zapraszany na przeglądy                         
i konkursy, gdzie nagradzano go za śpiew 
i taniec (Trzemeszn) i wyróżniono dodat-
kowym pucharem (Krzykosy). Wyjeżdża-
liśmy na zaproszenia 18 razy, między    
innymi do Koła, Świecia, Trzemeszna                   
i do naszych przyjaciół z ościennych 
gmin. Śpiewaliśmy też w Zaniemyślu, 
Murowanej Goślinie, Obornikach, Pobie-
dziskach, no i oczywiście w Kostrzynie 
na imprezach okolicznościowych.                     
Pieśniami patriotycznymi uświetnialiśmy 
święto pułkowe w Iwnie, a na zaproszenie 
Agnieszki Piaseckiej śpiewaliśmy kolędy 
na spotkaniu opłatkowym dla osób samot-
nych. Rok zakończyliśmy spotkaniem 
wigilijnym, na którym zaproszeni goście 
zaszczycili nas swoją obecnością:                       
burmistrz Szymon Matysek, zastępca 
burmistrza Waldemar Biskupski, sekretarz 
Barbara Jaskuła, dyrektor M-GOK-u                  
Ewa Czajka i dyrektor OPS Agnieszka 
Piasecka.

Uczciliśmy minutą ciszy osoby, które od nas odeszły. Podczas łamania się opłatkiem 
były łzy i radość, życzenia zdrowia i pomyślności w Nowym Roku 2018. Przy skrom-
nie zastawionym stole atmosfera była iście rodzinna, a wspólnie śpiewanym kolędom 
nie było końca. Dziękujemy dyrektor Czajce za piękną salę, gdzie będziemy mieli 
cotygodniowe próby, a wszystkim Czytelnikom „Kostrzyńskiego ABC” życzymy 
szczęśliwego Nowego Roku.

Krystyna Nabiałek

FERIE ZIMOWE
W drugim tygodniu ferii zimowych 

zapraszamy dzieci 
do M-G Ośrodka Kultury w Kostrzynie

19, 20 lutego – 1000-1300 – zajęcia zespołu 
tanecznego TWISTER

19, 22 lutego – 900-1400 – nauka gry                    
na instrumentach (keyboard, gitara)

20, 21, 22 lutego – 1300-1500 – zajęcia 
plastyczne

23 lutego – 1200 – przedstawienie Teatru 
Wariate Baśń o grającym imbryku 
(opowieść o sympatycznym kowalu              
i jego przyjaciołach jowialnym koniu 
i zabawnej muszce także końskiej – 
sala widowiskowa „Kostrzynianka”, 
czas trwania 55 min.). Na wszystkie 
wymienione atrakcje wstęp wolny.
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WIEŚCI Z BIBLIOTEKI
5 grudnia do Biblioteki Publicznej w Kostrzynie przyjechał 

krakowski teatr Edu-Artis z mikołajkowym przedstawieniem dla 
najmłodszych zatytułowanym Święty Mikołaj w wiosce smerfów. 
Spektakl opowiadał o smerfnych przygotowaniach do świąt, 
które jak zwykle próbował zepsuć Gargamel. Na szczęście 
Smerfetce, Ważniakowi i innym 
niebieskim przyjaciołom udało 
się go przechytrzyć i to w samą 
porę, aby wspólnie z małymi 
widzami móc powitać najważ-
niejszego gościa: Świętego 
Mikołaja, który każdemu dziec-
ku wręczył słodki upominek.

6 grudnia w Oddziale dla 
Dzieci i Młodzieży gościliśmy 
klasę 3D ze Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Kostrzynie. Ucznio-
wie wysłu chali rozdziału Miko-
łajki z książki Renaty Piątkow-
skiej pt. Gdyby jajko mogło 
mówić, poznali zwyczaje miko-
łajkowe oraz historię biskupa                 
z Miry. Na zakończenie spotka-
nia narysowali lub napisali list do Mikołaja oraz otrzymali 
słodkie upominki.

13 grudnia klasa 3H ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kostrzy-
nie uczestniczyła w lekcji bibliotecznej pt. Tradycje i obyczaje 
świąt Bożego Narodzenia. W trakcie spotkania dzieci wysłucha-
ły rozdziału Wigilia z książki Renaty Piątkowskiej, a następnie 
opowiadały o zwyczajach bożonarodzeniowych; odgadywały 
też świąteczne zagadki. Na zakończenie uczniowie wykonali 
prace plastyczne związane z tematem spotkania.

18 grudnia klasy druga Szkoły Podstawowej odwiedziła bi-
bliotekę w Gułtowach. Uczniowie przynieśli własnoręcznie 
wykonane prezenty: piękną kartkę z życzeniami oraz aniołka. 
Tak jak ich koledzy poznali opowiadanie Wigilia, które przybli-
żyło małym czytelnikom znane oraz już trochę zapomniane 

wigilijne zwyczaje. Po-
tem były zagadki, wier-
szyki oraz rozpoznawa-
nie świątecznych przy-
praw za pomocą węchu, 
dotyku i smaku. Panto-
mima z prezentami wy-
wołała dużo śmiechu,              
a na koniec dzieci 
otrzymały drobne upo-
minki – zabawki wyko-
nane z kubeczków po 
jogurcie. Zaśpiewały 
także świąteczną pio-
senkę i z nią na ustach 
wróciły do szkoły.

W grudniu ucznio-
wie klasy 3A, 3D, 3F               

i 3G ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kostrzynie uczestniczyli                  
w lekcjach bibliotecznych w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży. 
W trakcie spotkań poznali życiorys Hansa Christiana Andersena 
oraz jego utwory. Następnie w skupieniu wysłuchali baśni 
Dziewczynka z zapałkami przedstawionej za pomocą Kamishibai 
– obrazkowego teatrzyku dla dzieci.  Zastanawiali się również 
jakie marzenia miała bohaterka opowieści oraz jak można było 
jej pomóc. Wykonali także ilustracje z innym zakończeniem 
historii.

A.Nowacka, A. Wilczyńska, I. Guzińska

DOBRA KSIĄŻKA – BIBLIOTEKA POLECA I ZAPRASZA
Iwona Kienzler, Księżna Diana. Miłość, zdrada, samotność, Wydawnictwo Bellona.
Pierwsza polska biografi a Diany – księżnej Walii, jednej z najbardziej medialnych osób wszech czasów. Przez 
kilkanaście lat małżeństwa z następcą tronu Wielkiej Brytanii księciem Karolem, po głośnym rozwodzie, gdy 
zajęła się działalnością charytatywną, a nawet dziś, dwadzieścia lat po swojej tragicznej śmierci, Diana nie 
przestała być inspiracją dla milionów ludzi. Książka ukazuje księżną obiektywnie, z jej licznymi zaletami                        
i wadami, jednocześnie uświadamiając czytelnikowi, że pomimo przepychu królewskiego dworu, niezwykle 
trudno jest o szczęście w blasku fl eszy. 

Liane Moriarty, Wielkie kłamstewka, Wydawnictwo Prószyński i S-ka.
Zbrodnia? Nieszczęśliwy wypadek? A może zwyczajny wybryk? Wiadomo tylko, że ktoś nie żyje. Międzyna-
rodowy bestseller Liane Moriarty opowiada o trzech kobietach, które spotykają się pewnego dnia, gdy ich 
dzieci idą do przedszkola. Nie przypuszczają, że pozornie drobne  wydarzenie wywróci ich życie do góry noga-
mi, a sielska rzeczywistość na przedmieściach Sydney to jedynie pozory. Wielkie kłamstewka to powieść                          
o niebezpiecznych kłamstwach, w których trwamy by doczekać jutra. Ich konsekwencje mogą być jednak 
wyjątkowo bolesne...

Gough Julian, Królik i misia t. 1: Niesmaczne zwyczaje Królika, Wydawnictwo Zielona Sowa.
Seria Królik i Misia to urocze, przezabawne historie opowiadające o nietypowej przyjaźni pewnego Królika                
i niedźwiedzicy zwanej Misią. Królik to mały zrzęda, którego nic nie cieszy, za to wszystko denerwuje. Nato-
miast Misia jest oazą spokoju i nic nie jest w stanie wyprowadzić jej z równowagi. Mimo dzielących ich różnic 
Królik i Misia wspólnie odkrywają, że życie jest o wiele milsze, kiedy małe smutki i radości można przeżywać 
razem z najlepszym przyjacielem (wiek 4+).
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Z KSIĄG
PARAFIALNYCH

W grudniu w parafii farnej pw. św. 
Apostołów Piotra i Pawła

zostali ochrzczeni:
- Mateusz Janiak
- Kacper Zapadka
- Maja Kowalska

odeszli na zawsze:
- Edmund Nowicki (90 lat)
- Jerzy Jóźwiak (61 lat)
- Marianna Kasperska (77 lat)
- Paweł Dyczak (58 lat)
- Marian Godera  (33 lata)
- Ewa Jóźwiak (82 lata)
- Wojciech Witkowski (49 lat)
- Edward Kubacki (85 lat)
- Marek Czajka (62 lata)
- Jadwiga Kobiela (77 lat)

Z KRONIKI POLICYJNEJ

Nieprawidłowe parkowanie.
W związku z powtarzającymi się 

wykroczeniami drogowymi związa-
nymi z nieprawidłowym parkowaniem 
pojazdów na ul. Dworcowej w Ko-

strzynie informuję, że w najbliższym czasie zostaną przeprowa-
dzone wzmożone działania policji związane z respektowaniem 
przepisów ruchu drogowego. W sytuacji ujawnienia wykroczenia 
policjanci nakładać będą grzywny w drodze mandatu karnego.

Zatrzymany za kierowanie gróźb wobec rodziny.
4 grudnia w Trzeku zatrzymany został 18-letni mężczyzna, 

który przy użyciu noża groził pozbawieniem życia członkom 
rodziny. Decyzją prokuratora zastosowano wobec mężczyzny 
środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji oraz nakazu 
opuszczenia zajmowanego wspólnie mieszkania wraz z zakazem 
kontaktowania się z pokrzywdzonymi.
Nietrzeźwy obcokrajowiec.

4 grudnia w Kostrzynie zatrzymany został 54-letni mężczy-
zna narodowości ukraińskiej, który kierował samochodem cię-
żarowym marki Man w stanie nietrzeźwości wynoszącym                       
0,6 promila alkoholu we krwi. Mężczyzna stracił uprawnienia 
do prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na 3 lata 
oraz otrzymał kilkutysięczną karę grzywny.
Odzyskano przywłaszczony pojazd.

11 grudnia zwrócono właścicielowi przywłaszczony samo-
chód Citroen Berlingo. Pojazd został skradziony w styczniu 2017 
roku w Kaliszu i sprzedany mieszkańcowi Kostrzyna, który 
zakupił go w dobrej wierze.
Prowadził pojazd pomimo sadowego zakazu.

16 grudnia w Kostrzynie policjanci w trakcie rutynowej 
kontroli zatrzymali kierującego samochodem ciężarowym mar-
ki Scania, mieszkańca Kamienia w woj. kujawsko-pomorskim, 
który prowadził pojazd pomimo sądowego zakazu. Za swój czyn 
odpowie przed sądem.

Kradzież lampy drogowej.
Pomiędzy 16 a 17 grudnia w Trzeku dokonano kradzieży 

lampy drogowej. Osoby, które widziały podejrzane osoby                     
lub pojazdy proszone są o kontakt z funkcjonariuszami KP                        
w Kostrzynie.

Bezpieczeństwo najmłodszych.
Dzieci uwielbiają zabawy na lodowiskach, ślizgawkach czy 

zamarzniętych rzekach. Szczególnie w okresie ferii zimowych 
zwracajmy uwagę na przestrzeganie podstawowych zasad, aby 
ten czas był przyjemny i bezpieczny.

Jeśli to możliwe, zorganizujmy dzieciom zabawy na nadzo-
rowanych lodowiskach i ślizgawkach. Będziemy wtedy pewni, 
że nasze pociechy mają zapewnioną fachową opiekę osób doro-
słych. Lód pokrywający zbiornik wody powinien być wcześniej 
sprawdzony przez osoby dorosłe – musi mieć co najmniej 10 cm 
grubości i nie powinno być na nim przerębli. Także temperatura 
otoczenia musi być ujemna. Należy przestrzec dzieci, aby bez 
opieki dorosłych nie wchodziły na zamarznięte rzeki, sadzawki, 
stawy i jeziora. Pokrywa lodowa przysypana śniegiem jest bardzo 
zdradliwa, ponieważ pod warstwą puchu nie widać przerębli. Na 
lód powinny wchodzić co najmniej dwie osoby – mogą one 
przebywać w pewnej odległości od siebie, ale zawsze w zasięgu 
wzroku. Pod żadnym pozorem nie wolno wchodzić na lód, jeśli 
w pobliżu nikogo nie ma (dotyczy to także wędkarzy). Bawiąc 
się na lodzie nie należy trzymać rąk w kieszeniach – w razie 
wpadnięcia do wody łatwiej można się wydostać na powierzch-
nię. Jeśli usłyszymy trzeszczenie lodu, nie zatrzymujmy się, ale 
natychmiast zawróćmy w kierunku brzegu. Szczególnie niebez-
pieczne są miejsca w pobliżu ujścia rzek i kanałów, nurtów rzek, 
ujęć wody, mostów, pomostów i przy brzegach, ponieważ zwy-
kle w tych miejscach lód jest cieńszy. Należy też unikać miejsc 
zacienionych, gdzie przez pokrywę lodową widać płynącą wodę.

W przypadku załamania lodu starajmy się zachować spokój 
i próbujmy wzywać pomocy. Najlepiej położyć się płasko                      
na wodzie, rozłożyć szeroko ręce i starać się wpełznąć na lód. 
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STRAŻACKIE WYDARZENIA

ZAUWAŻYŁEŚ POŻAR LUB WYPADEK? DZWOŃ – STRAŻ POŻARNA 998

Interwencje strażaków w gminie Kostrzyn:
4 grudnia – zabezpieczenie miejsca 
kolizji  dwóch aut osobowych                          
na trasie S-5 w okolicy Czerlejnka.

5 grudnia – zabezpieczenie miejsca kolizji drogowej z udziałem 
samochodu ciężarowego na trasie DK-92 w Skałowie oraz 
neutralizacja plamy ropopochodnej.

7 grudnia – zabezpieczenie kolizji dwóch samochodów cięża-
rowych na trasie S-5 w okolicy Trzeka oraz neutralizacja 
plamy ropopochodnej.

11 grudnia – zabezpieczenie kolizji auta osobowego na trasie 
DK-92 w Paczkowie.

12 grudnia – gaszenie pożaru magazynu w Kociałkowej Górce; 

zabezpieczenie kolizji dwóch samochodów ciężarowych                     
na trasie DK-92 w Kostrzynie; zabezpieczenie wypadku                   
drogowego samochodu osobowego z ciągnikiem rolniczym 
na trasie DK-92 w Siedlcu. 

24 grudnia – gaszenie pożaru domku letniskowego na działkach 
rekreacyjnych w miejscowości Wagowo. W domu przebywa-
ła trzyosobowa rodzina, na szczęście nikt nie ucierpiał.                
Doszczętnie spłonęło jedno z pomieszczeń, w którym znajdo-
wał się piec centralnego ogrzewania. 

27 grudnia – gaszenie pożaru sadzy w kominie budynku miesz-
kalnego w Kostrzynie.

28 grudnia – gaszenie pożaru sadzy w kominie domku letnisko-
wego na działkach rekreacyjnych w miejscowości Wagowo. 

29 grudnia – gaszenie pożaru samochodu osobowego na starym 
wysypisku w Iwnie. Na miejscu okazało się, że osoby zgła-
szające zdarzenie same ugasiły już palący się samochód.

30 grudnia – gaszenie pożaru budynków gospodarczych                      
w Paczkowie.

31 grudnia – o północy, jak co roku, strażacy z OSP Kostrzyn 
wspólnie z władzami gminy Kostrzyn powitali Nowy 2018 
Rok oraz wykonali pokaz fajerwerków na kostrzyńskim Ryn-
ku i zadbali o bezpieczeństwo bawiących się mieszkańców.
SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU  ŻYCZĄ STRAŻACY             
Z OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOSTRZYNIE.

Ryszard Kubiak

Starajmy się poruszać w kierunku brzegu leżąc cały czas                          
na lodzie.

Kiedy zauważymy osobę tonącą, nie biegnijmy w jej kierun-
ku, ponieważ pod nami również może załamać się powierzchnia. 
Nie wolno też podchodzić do przerębla w postawie wyprosto-
wanej, ponieważ zwiększamy w ten sposób punktowy nacisk               
na lód, który może załamać się pod ratującym. Najlepiej próbo-
wać podczołgać się do tonącego. Jeżeli w zasięgu ręki mamy 
grubą gałąź spróbujmy podczołgać się na odległość rzutu i sta-
rajmy się podać poszkodowanemu drugi koniec. Gdy sami nie 
mamy możliwości udzielić poszkodowanemu pomocy, natych-
miast poinformujmy o wypadku najbliższą jednostkę policji lub 
straży pożarnej.

Po wyciągnięciu osoby poszkodowanej z wody należy okryć 
ją czymś ciepłym (płaszczem, kurtką) i jak najszybciej przetrans-
portować do zamkniętego, ciepłego pomieszczenia, aby zapobiec 
dalszej utracie ciepła. Pamiętajmy, że nie wolno poszkodowa-
nego polewać ciepłą wodą, ponieważ może to spowodować                   
u niej szok termiczny. W miarę możliwości należy podać słodkie 
i ciepłe (ale nie gorące) płyny do picia. Osobę poszkodowaną 
powinien także obejrzeć lekarz.

Odblaski.
Zgodnie z przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym” 

piesi, którzy poruszają się po drodze po zmierzchu poza obsza-
rem zabudowanym są obowiązani używać elementów odblasko-
wych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.                         
W przepisach przewidziano wyjątek: pieszy może poruszać się 
po zmierzchu poza obszarem zabudowanym bez elementów 
odblaskowych, jeżeli znajduje się na drodze przeznaczonej 
wyłącznie dla pieszych lub na chodniku.

Drogi poza obszarem zabudowanym z reguł nie posiadają 
wydzielonych chodników i w większości nie są oświetlone lub 
też są słabo doświetlone. Dodatkowo kierowcy rozwijają o wie-
le większe prędkości niż w obszarze zabudowanym, a piesi                   
w ciemnych ubraniach są zupełnie niewidoczni dla kierowców. 
Prawidłowo noszone odblaski mogą uratować życie pieszym.

Element odblaskowy powinien być umieszczony w takim 
miejscu, by znalazł się w polu działania świateł samochodowych 
i był zauważalny dla kierujących nadjeżdżających z obu kierun-
ków (z tyłu i z przodu). Samochodowe światła mijania oświe-
tlają drogę niesymetrycznie (więcej światła kierowanego jest                   
na prawą stronę drogi), zaleca się zatem pieszym idącym lewą 
stroną drogi (w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdów)                 
noszenie odblasków na prawej ręce lub nodze (od strony ruchu 
pojazdów). * * *

1. Noś odblaski – nie gadżety! Przy zakupie odblasku zwróć 
uwagę czy został na nim umieszczony znak CE, nazwa producen-
ta i typ wyrobu oraz czy jest dołączona instrukcja użytkowania. 
Brak tych elementów oznacza, że jest to gadżet – a nie odblask.

2. Bądź widoczny – nie zasłaniaj! Sprawdź czy elementy    
odblaskowe nie są zasłonięte przez np.: szalik, torbę czy plecak.

3. Dbasz o zdrowie – świeć przykładem! Lubisz biegać? Uży-
waj elementów odblaskowych, jeśli nie masz na stałe wszytych 
w ubranie sportowe.

4. Kochasz – zadbaj o bezpieczeństwo! Zadbaj, aby Twoi 
bliscy byli widoczni na drodze i używali elementów odblasko-
wych.

5. Żyć – to myśleć! Nie wchodź na jezdnię bezpośrednio przed 
jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych.

(Biuro Ruchu Drogowego KGP/ mw)
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Wszystkie psy ze Schroniska dla Zwierząt w Skałowie są zaszczepione, odrobaczone, oznakowane i wysterylizowane.

ZWIERZAKI ZE SKAŁOWA CZEKAJĄ NA ADOPCJĘ!

Dzidzia
Wesoły, towarzyski pies, dogadujący 
się z dziećmi i innymi psami, w wieku 
ok. 1,5 roku. Nr schr. 467/1117

Abi
Żywiołowa, wesoła suczka w wieku 
ok. 2 lat, łagodna w stosunku do ludzi 
i zwierząt. Potrzebuje jednak wycho-
wania i codziennej dawki spacerów. 
Nr schr. 496/1217

Klusek
Piesek w typie chihuahua, wychowa-
ny w domu, potrzebujący kontaktu               
z człowiekiem. Toleruje wybrane psy. 
Szukamy mu domu z dorosłymi                 
domownikami. Jest w wieku ok. 3 lat.

KOMUNIKAT KOŁA PZW KOSTRZYN
Walne zebranie sprawozdawcze członków Koła PZW Kostrzyn za 2017 rok odbędzie się 

28 stycznia 2018 r. o godz. 1000 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kostrzynie, ul. Dworcowa 5.
Prezes Kazimierz Dworczak

KRONIKA SPORTOWA

TENIS STOŁOWY
21 listopada 2017 roku w sali gimna-
stycznej Szkoły Podstawowej nr 1                 
w Kostrzynie odbył się II Turniej                 
z cyklu Liga Tenisa Stołowego.                  
Do rozgrywek przystąpiły 23 osoby.

Wyniki :
Kategoria dziewcząt (5 zawodniczek) : I m. Małgorzata Majew-
ska (SP nr 1 Kostrzyn), II m. Jagna Smolińska (SP nr 1 Kostrzyn), 
III m. Weronika Jęczmionka (SP nr 1 Kostrzyn).
Kategoria chłopców (18 zawodników): I m. Michał Gamalczyk 
(SP nr 1 Kostrzyn), II m. Jakub Braniewicz  (SP nr 1 Kostrzyn), 
III m. Aleksy Roszkowiak (SP nr 1 Kostrzyn).
W tym samym miejscu w dniu 5 grudnia odbył się III Turniej 
z wyżej wspomnianego cyklu. Tym razem do rozgrywek przy-
stąpiło 18 zawodników.
Wyniki :
Kategoria dziewcząt (4 zawodniczki): I m. Małgorzata Majew-
ska (SP nr 1 Kostrzyn), II m. Jagna Smolińska (SP nr 1 Kostrzyn), 
III m. Weronika Jęczmionka (SP nr 1 Kostrzyn).

Kategoria chłopców (14 zawodników): I m. Michał Gamalczyk 
(SP nr 1 Kostrzyn), II m. Filip Koper (SP nr 1 Kostrzyn), III m. 
Jakub Ptasik (SP Czerlejno).

Piotr Smoliński

WALKA KOSTRZYN Z NOWYM ZARZĄDEM!
Pod znakiem wyborów przebiegło tradycyjne spotkanie 

wigilijne oraz podsumowanie sezonu Stowarzyszenia Walka 
Kostrzyn. Wszystko za sprawą końca kadencji obecnego zarzą-
du. Walne Zgromadzenie Członków przed dokonaniem wyborów 
skróciło kadencję z czterech do dwóch lat. Decyzję tą podjęto 

jednogłośnie. Do walki o „fotel” prezesa stanęło 7 osób                            
(D. Szymański, M. Markiewicz, A. Adamski, D. Formanek,                   
J. Kruczkowska, N. Bilska, A. Kowalski). Ostatecznie do zarzą-
du została wybrana czwórka kandydatów: prezes – Arkadiusz 
Adamski, wiceprezes – Natalia Bilska, sekretarz – Jowita Krucz-
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WALKOWICZE UCZCILI POWSTAŃCÓW!
W środę 27 grudnia, w 99. rocznicę wybuchu 

Powstania Wielkopolskiego szóstka Walkowi-
czów postanowiła uczcić zwycięski zryw                     
biegiem na 10 kilometrów organizowanym                      
w Poznaniu. Start i meta były wyznaczone                    
bezpośrednio przy placu Wolności, na którym 
zlokalizowany był „Obóz Powstańczy”. Trasa 
została wytyczona przez miejsca związane                       
z Powstaniem Wielkopolskim. Uczestnicy pod-
czas biegu mijali Bazar, Teatr Polski, ul. Rataj-
czaka, ul. Taczaka czy pomnik Armii Poznań                  
i Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan. Najlepiej 
z Walkowiczów spisał się Grzegorz Banaszak, 
który na metę wbiegł z czasem 42:08. 

Łukasz Szał

kowska oraz skarbnik – Adam Kowalski. Wybrano także nową 
Komisję Rewizyjną w skład której weszli: Maciej Szymański 
(przewodniczący), Wojciech Sieiński, Mateusz Nadolny i Łukasz 
Szał. Następnie podsumowano sezon wręczając najlepszym 

zawodnikom nagrody. Następnie ustępujący prezes Arkadiusz 
Bilski podziękował wszystkim członkom stowarzyszenia                       
za dotychczasową współpracę, wyróżniając wszystkich dotych-
czasowych członków zarządu w latach 2013-2017 (Karolina 
Adamska, Maciej Szymański, Adam Kowalski, Łukasz Szał),                
a także Agę Nadolną. Przyszedł także czas na podziękowania                   
od członków Walki Kostrzyn dla całego zarządu w postaci                
kolażu ze zdjęciami. Poniżej wyróżnienia za sprawy sportowe: 
Korona Półmaratonów: Jowita Kruczkowska, Marcin Otto, 
Mateusz Kapciak, Marcin Galewski, Remigiusz Szymański, 
Łukasz Szał, najlepszy menadżer piłkarski (wiosna 2017): Maciej 
Markiewicz, najlepszy menadżer piłkarski (jesień 2017): Jakub 
Spiżewski, przodownicy pracy: Arkadiusz Bilski, Łukasz Szał, 
Aga Nadolna, Karolina Adamska, Dominik Formanek, najlepsi 
piłkarze: Maciej Markiewicz, Szymon Walkowiak, Wojciech 
Jankowski, Mateusz Nadolny, najlepszy strzelec: Maciej Mar-
kiewicz (39 bramek w 44 meczach), najlepszy rowerzysta                         
i najwięcej przejechanych kilometrów: Michał Wawer (726 km), 
najlepsza rowerzystka: Dominika Knasiak, najlepszy biegacz: 
Grzegorz Banaszak (324,4 km). Najlepsi sportowcy: Arkadiusz 
Adamski, Mateusz Kapciak.

Walka Kostrzyn

ŚWIĄTECZNE GRANIE ZA NAMI!
Tradycją stało się, że co roku tuż przed 

świętami Walka Kostrzyn rozgrywa we-
wnętrzny turniej piłkarski. I tym razem 
frekwencja dopisała, 20 osób zostało      
podzielonych na 4 ekipy pięcioosobowe 
drogą losowania. Drużyny: „Smyk smy-
ki”, „Stelaże”, „Ulizane kaski” i „Kelne-
rzy” rozgrywały swoje mecze systemem 
każdy z każdym, mecz i rewanż. Zwroty 
akcji, piękne gole, parady bramkarskie               
i mnóstwo humoru towarzyszyło rozgryw-
kom. Dwie drużyny pozostały niepokona-
ne. „Kelnerzy” i „Smyk smyki” zgroma-
dzi ły tyle samo punktów, jednak                                 
to ta pierwsza ekipa miała lepszy bilans 
bramkowy i odniosła zwycięstwo w tur-
nieju. Trzecie miejsce zajęła drużyna 
„Ulizane kaski”, a stawkę zamknęły 

„Stelaże”. Podziękowania dla gospodyni turnieju – pani Marysi, sędziego, kibiców 
oraz wszystkich uczestników tego wydarzenia.
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III TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ
16 grudnia 2017 w hali sportowej                    

w Gułtowach odbył się III Turniej Piłki 
Nożnej Halowej pod patronatem Burmi-
strza Gminy Kostrzyn. Organizatorem 
zawodów była Rada Rodziców Szkoły 
Podstawowej im. Arkadego Fiedlera                      
w Gułtowach. W turnieju wzięło udział         
10 zespołów.

Najlepszymi drużynami okazały się 
zdobywając puchary: I m. – Gamatechnik 
z Nekli, II m. – FC Markowice z Marko-
wic gm. Kleszczewo, III m. – Szynszylki 
z Kostrzyna.

Organizatorzy serdecznie dziękują 
Burmistrzom Gminy Kostrzyn Szymono-
wi Matyskowi i Waldemarowi Biskupskie-
mu, którzy dokonali uroczystego otwarcia 
zawodów oraz wręczyli nagrody zwycięz-
com. Podziękowania składamy także 
Dyrektor SP Gułtowy E. Piechnickej-                               
Gołaś, sędziom: Mateuszowi Wichłaczowi                 

i Norbertowi Dura oraz obsłudze technicz-
nej zawodów.

Szczególne wyrazy wdzięczności na-
leżą się sponsorom: Burmistrzowi Gminy 
Kostrzyn Szymonowi Matyskowi, Grze-
gorzowi Pytlasowi – właścicielowi restau-
racji Greys oraz państwu Annie i Wojcie-

chowi Szeszułom – właścicielom piekar-
ni w Gułtowach. Dziękujemy również 
paniom, które przygotowały słodkie wy-
pieki cieszące się dużym powodzeniem 
wśród zawodników i kibiców. 

W imieniu organizatorów
Jolanta Dzbanuszek, nauczyciel  SP Gułtowy
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OGŁOSZENIA 
DROBNE

- Sprzedam biurko narożnikowe 160x 
240, cena 100 zł, tel. 502 296 848

- Sprzedam dwa kimona do karate                         
na wzrost 150 cm + ochraniacze, buty               
i rękawice, tel. 693 552 502

- Sprzedam albę chłopięcą rozmiar 152 
-156 (szyta u pani Mizerskiej) oraz gar-
nitur granatowy, tel. 693 552 502

- Masz problem z komputerem, inter-
netem, zadzwoń 605 233 576, www.
vip-tech.pl

- Kupię każde auto za gotówkę!!! Wszyst-
kie marki, każdy stan, dojazd do klienta, 
tel. 511-335-102

- Kupię pilnie auto dostawcze do 10 000 
zł, stan oraz marka obojętne, tel. 500-
656-104

- Sprzedam działki budowlane (media 
w drodze) położone na skraju miasta                       
z dogodną komunikacją, tel. 501 477 960

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

- Mgr pedagogiki z ponad 10-letnim 
doświadczeniem udzieli korepetycji z 
języka angielskiego oraz niemieckiego, 
tel. 799 036 661

- Pensjonat Paskal w Czerlejnie zatrudni 
od zaraz sprzątaczkę - pokojówkę, tel. 
502 628 584

- Przyjmę pracownika - osobę fi zyczną 
do pracy na hali produkcyjnej, tel. 604 
123 337

 - Do wynajęcia od zaraz mieszkanie w 
Kostrzynie, ul. Wielkopolska, 3 pokoje 
+ kuchnia + WC + łazienka, łącznie 62 
m2, całkowicie umeblowane, wysoki 
standard, na parterze + piwnica, tel. 607 
749 451

- Firma przyjmie mechanika ze znajomo-
ścią maszyn. Kontakt tel. 600 216 995, 
lub 606 403 730
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