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KOSTRZYŃSKIE AKTUALNOŚCI

SŁOWEM WSTĘPU
Przygotowując dla Państwa ten numer „Kostrzyńskiego ABC”, zostawiłam sobie jako ostatni do zredagowania artykuł histo-

ryczny Kazimierza Matyska z rubryki „Z teki regionalisty” (do którego lektury oczywiście gorąco zachęcam). Szukając pomysłu 
na temat artykułu wstępnego pomyślałam, że podzielę się refl eksją, która już od jakiegoś czasu siedzi mi gdzieś z tyłu głowy.

W szkole uwielbiałam historię – barwne historie o podbojach i paktach, legendy założycielskie, nawet te nieszczęsne daty, 
które zawsze trzeba było „wkuwać” na pamięć. Szybko też zakochałam się w powieściach historycznych: do dziś pamiętam, gdzie 
dokładnie stoją na półkach biblioteki publicznej trylogia muszkieterska Dumasa czy dwie cegiełki Stevena Saylora o historii Ce-
sarstwa Rzymskiego. Opisywani bohaterowie i miejsca,w których działa się akcja książek wydawały się jednak zawsze tak odległe, 
dawne, stare, a przez to szalenie abstrakcyjne. Najprostszy przykład. Każdy z nas bez trudu wyobrazi sobie, jak wyglądał Kostrzyn 
dziesięć, dwadzieścia, pięćdziesiąt lat temu. A trzysta? Sześćset? Siedemset sześćdziesiąt osiem, kiedy Przemysł I nadawał nam 
prawa miejskie?

Miałam w tym roku przyjemność pracować nad odczytywaniem i przygotowywaniem do edycji rękopisu z czasów powstania 
listopadowego. Krótki dziennik, zawierający prywatne zapiski i zasłyszane informacje, niewątpliwie zanotowane jednak przez 
prawdziwą osobę, żyjącą w tamtym czasie, znającą nawet Mickiewicza. Niespodziewanie dziwna była świadomość tego, co trzymam 
w ręku. Poczucie, że to, o czym tylko czytałam na kartach podręcznika, nagle staje się niesamowicie realne.

Po jakimś czasie zrozumiałam jednak, że właściwie nie był to pierwszy raz, jedynie odległość pomiędzy mną a tamtym                       
człowiekiem jest większa. Podobnie się czuję czytając kryminał, którego akcja dzieje się w Poznaniu lat dwudziestych, na znanych 
mi ulicach. To samo wrażenie odnoszę co miesiąc kiedy, tak jak Państwo, czytam o fragmencie naszej lokalnej historii. Oglądam 
zdjęcia i rysunki z czasów, kiedy jeszcze nie było mnie na świecie. Kiedy działy się ważne, mające wpływ na dzisiejszą rzeczywi-
stość rzeczy. Kiedy w końcu idąc po zakupy czy na spacer przechodzę ulicą i przypominam sobie, że właśnie w tym miejscu                        
sto czy dwieście lat temu wydarzyło się coś, o czym niedawno się dowiedziałam. Z drugiej strony ogrom ciekawych informacji                
i relacji, które się nie zachowały z biegiem czasu lub których nikt nie uznał za istotne, warte zapamiętania. Ile tak naprawdę wiemy 
o miejscu, z którego pochodzimy? O historii swojego miasta albo swojej rodziny?

Truizmem jest powiedzenie, że czas płynie bardzo szybko. Odrobinę mniejszym, że musimy pamiętać, ocalić od zapomnienia. 
Każda chwila za moment będzie już tylko historią, zapamiętajmy ich więc jak najwięcej. Jeśli są dla nas istotne, może nawet                   
zapiszmy. Kto wie, czy za 200 lat ktoś nie odkryje naszych dzienników i nie staniemy się dla kogoś żywi, już długo po naszej 
śmierci?

Natalia Majchrzak
Redaktor naczelna

Pożegnanie dawnego 
proboszcza parafii iwieńskiej

Mieszkańcy Iwna, wierni z parafi i, 
a także sporo pozostałych osób z gminy 
Kostrzyn wzięło udział 17 lipca w ostat-

niej drodze ku wieczności byłego proboszcza, księdza kanonika 
Remigiusza Pieprzyka, który zarządzał parafi ą od 1975 do 2011 
roku, troszcząc się o jej duchowy i materialny byt. Kanonik 
należał też do inicjatorów dorocznych spotkań 26 pułku ułanów 
i ich rodzin w sierpniową rocznicę wojny polsko-bolszewickiej, 
w której oddział uczestniczył pod dowództwem rotmistrza Igna-
cego Mielżyńskiego. Ś.p. ks. proboszcz spoczął na cmentarzu 
przy kościele obok innych konfratrów.

Wycieczka do Lichenia Starego i Skorzęcina
Wysoką frekwencją cieszyła się zorganizowana przez Polski 

Związek Emerytów i Rencistów w Kostrzynie wycieczka autoka-
rowa do Lichenia. Nasi seniorzy zwiedzili miejsca kultu i wzięli 
udział w mszy św. w Bazylice Najświętszej Maryi Panny Licheń-
skiej. Chętni odwiedzili Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego, 
znajdujące się w tylnej części świątyni. Z okazji rocznicy wybuchu 
Powstania Warszawskiego pokazywano w nim oryginalne ekspo-
naty z 1944 roku: broń, mundury, prasę powstańczą oraz fotogra-
fi e. Wycieczka zakończyła się wyprawą do Skorzęcina.

Pamięć o Święcie Wojska Polskiego
W przeddzień przypadającego 15 sierpnia Święta Wojska 

Polskiego Burmistrz Gminy Kostrzyn, Zastępca Burmistrza, 
Sołtys Sannik, Prezes Związku Kombatantów oraz kustosz Izby 
Muzealnej oddali hołd najstarszemu rangą wojskowemu pocho-
dzącego z Sannik, generałowi Ignacemu Prądzyńskiemu. Przed 
tablicą upamiętniającą bohatera powstania listopadowego zło-
żono wiązankę kwiatów i zapalono znicze.

Znaczek pocztowy na 450-lecie unii Polski i Litwy
Poczta Polska uczciła rocznicę drukując znaczek pocztowy              

o wartości 8,40 zł. Przedstawiono na nim fragment obrazu Jana 
Matejki pt. Unia lubelska wraz z fragmentem aktu zawartego 
między Koroną Królestwa Polskiego a Wielkim Księstwem Li-
tewskim 1 lipca 1569 roku. Z tej okazji ukazała się też srebrna 
moneta o wartości 20 zł.

Ks. Remigiusz Pieprzyk: siódmy od lewej.
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26 sierpnia w godzinach 1600-1900 zapraszamy na „Popołudnie 
z Budżetem Obywatelskim”. W Urzędzie Miejskim w Kostrzy-
nie dyżurować będą pracownicy, którzy udzielą informacji 
niezbędnych do wypełnienia 
formularza zgłoszeniowego.

Szczegóły na www.ko-
strzyn.budzet-obywatelski.
org.

Zbliża się pora odlotów bocianów
Zgodnie ze zwyczajem, na polach przy drodze z Klonów do 

Drzązgowa na początku sierpnia zbierają się bociany szykujące 
się do odlotu do ciepłych krajów. Sześcioro takich boćków: parę 
dorosłych i cztery młode zauważyła nasza Czytelniczka 31 lipca 
w gospodarstwie w Sokolnikach Klonowskich, gdzie od lat 
ptaki mają swoje gniazdo.

Park Miejski cieszy się powodzeniem
Odnowiony w ubiegłym roku park w obiegu ulic Dworcowej 

i Warszawskiej jet miejscem często odwiedzanym przez kostrzy-
niaków, zarówno dorosłych, jak i młodych, których przyciąga 
nie tylko fontanna, ale również „pająk”, czyli mini-park linowy. 
Spacerowicze chętnie odpoczywają na ławkach, których liczba 
znacząco zwiększyła się w lipcu. Miłośników przyrody cieszą 
kolorowe klomby i uratowane przed suszą pamiątkowe dęby.                

O zasadach pobytu w parku oraz jego historii przypominają 
rozmieszczone przy wejściu plansze i regulamin.

Poszukiwane informacje
Zwracam się z prośbą o udzielenie danych dotyczących de-

legatów na Sejm Dzielnicowy w Poznaniu 3 grudnia 1918 roku 
pochodzących z Kostrzyna i okolic: Marcina Majonki z Kostrzy-
na (ur. 1867), Tomasza Nowakowskiego z Siekierek (ur. 1858), 
Romana Piechowiaka z Kostrzyna i Stanisława Roszaka z Mi-
kuszyna, celem przygotowaniu biogramów tych osób.

Poszukuję także informacji o obozie dla niemieckich kobiet 
z dziećmi, funkcjonującego po zakończeniu działań wojennych 
w Gułtowach w 1945 roku.

Wszelkie informacje proszę  przesy łać  na adres                                                   
biblioteka@biblioteka-kostrzyn.pl lub bezpośrednio do mnie.

Kazimierz Matysek

WIADOMOŚCI GMINNE

PODPISANIE UMOWY NA REMONT 
CHODNIKA W CIĄGU ULICY 
POZNAŃSKIEJ W KOSTRZYNIE

W środę 24 lipca w Urzędzie Miejskim została podpisana 
umowa na zadanie: „Remont chodnika w ciągu ul. Poznańskiej 
w Kostrzynie – etap 3”. Koszt inwestycji to 197 884,37 zł.               
Termin realizacji: październik 2019 roku. 

W spotkaniu brali udział Burmistrz Gminy Kostrzyn Szymon 
Matysek, Zastępca Burmistrza Waldemar Biskupski, pełnomoc-
nik fi rmy Perfecta Krzysztof Gamalczyk, Radni Rady Miejskiej 
Ryszard Kubiak i Artur Wojciechowski oraz pracownicy magi-
stratu.

BUDŻET OBYWATELSKI
Rozpoczyna się piąta edycja Bu-

dżetu Obywatelskiego Gminy Ko-
strzyn. Od 19 sierpnia do 6 września 
2019 roku mieszkańcy mogą zgłaszać 

projekty zadań inwestycyjnych na terenie gminy Kostrzyn. 
Podobnie jak w roku ubiegłym, zachęcamy do zgłaszania zadań 
w dwóch kategoriach: projekty duże o wartości do 125 000 zł 
oraz projekty małe o wartości do 25 000 zł.

BIAŁO-CZERWONY RATUSZ Z OKAZJI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
W czwartek 1 sierpnia kostrzyński magistrat uczcił pamięć bohaterów walczących w największym zrywie niepodległościowym 

podczas II wojny światowej, zdobiąc urząd w biało-czerwone fl agi oraz o godzinie „W” (1700) wyjąc syrenami ku czci Powstańców 
Warszawskich. Flagi narodowe pojawiły się również na Rynku.

SPROSTOWANIE
W lipcowym numerze „Kostrzyńskiego ABC” błędnie podano skład drużyn, biorących udział w imprezie sportowej pn. „Po-

tyczki Sąsiedzkie”. W wydarzeniu brały udział drużyny: Leśne Dziady (Iwno, Siedlec, Siedleczek, Brzeźno), Drużyna Sołtysa 
(Sanniki, Wiktorowo, Skałowo, Gwiazdowo, Jagodno, Siekierki), Wiara z Sąsiedztwa (Wróblewo, Strumiany, Czerlejnko, Trzek, 
Sokolniki). 
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INWESTYCJE W GMINIE KOSTRZYN

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH

Remont ulic w Siekierkach
Trwa remont ulicy Rabowickiej w Siekierkach. Wykonane 

zostanie utwardzenie z tłucznia i pofrezu. Wartość zadania                       
to blisko 130 tysięcy złotych. Ponadto trwają przygotowania                
do przebudowy łącznika ulicy Rabowickiej z ulicą Grabową.             
To zadanie realizowane będzie po otrzymaniu pofrezu od                   
GDDKiA, o który gmina wnioskowała. Ma to ogromne znacze-
nie dla prężnie rozwijającego się osiedla przy ulicy Słonecznej. 
Z inicjatywy burmistrza jeszcze w tym roku rozpocznie się bu-
dowa chodnika w ulicy Szkolnej w kierunku Siekierek Małych. 
Jednocześnie trwają ostatnie uzgodnienia z Zarządem Dróg 
Powiatowych dotyczące zakresu budowy azylu wraz z bezpiecz-
nym przejściem dla pieszych na skrzyżowaniu ulicy Spokojnej 
z Poznańską. Inwestycja będzie realizowana wspólnie przez 
Gminę (ul. Spokojna) i Powiat Poznański (przebudowa skrzy-
żowania Poznańska/Spokojna).

Kanalizacja w Siekierkach
Trwają pracę związane z aktualizacją dokumentacji projek-

towej następnego etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Siekier-
kach. Zakładane jest wybudowanie kanału na odcinku ulicy 
Grabowej (od „Torkretu” do ul. Sosnowej). Fragment ten jest 
kluczowy dla planowania kolejnych etapów, m.in. w ulicach 
Sosnowej, Wierzbowej, Klonowej i dalszej części ulicy Grabo-
wej. Gmina na powyższy etap ma zabezpieczone w budżecie             
700 tysięcy złotych. Zakłada się, że powstanie kolejny fragment 
kanalizacji grawitacyjnej oraz kanał tłoczny. W przetargu zosta-
nie wskazane odtworzenie nawierzchni i utwardzenie go nową 
nakładką asfaltową, jak na pierwszym skanalizowanym w ubie-
głym roku odcinku ulicy Grabowej. Zakład Komunalny planuje 
ogłosić przetarg we wrześniu.

Postępy w pracy przy budowie przedszkola publicznego

Postępy w budowie tunelu oraz układu drogowego
Trwają prace związane z budową konstrukcji tymczasowej, 

która posłuży jako element zabezpieczający i niezbędny przy 
stosowanej technologii nasuwu obiektu (wiaduktu kolejowego).

Każdy producent rolny posiadający grunty na terenie gminy 
Kostrzyn, który chce ubiegać się o zwrot części pieniędzy wy-
danych na zakup oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej, powinien złożyć do Burmistrza Gminy Kostrzyn 
wniosek w terminie od 1 sierpnia do 2 września 2019 roku wraz 

z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowe-
go w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2019 roku.

Limit zwrotu podatku w 2019 roku wynosi: 100,00 zł x ilość 
ha użytków rolnych oraz 30,00 zł x średnia roczna liczba dużych 
jednostek przeliczeniowych bydła. 
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OGŁOSZENIE

PROJEKT WSPARCIA DYDAKTYKI W SP NR 1 ZAKOŃCZONY

Pieniądze wypłacane będą w terminie: 1-31 października 
2019 roku.

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. Dokumenty można 
pobrać ze strony internetowej urzędu: www.kostrzyn.wlkp.pl

Burmistrz Gminy Kostrzyn ogłasza I przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 105/9 
o pow. 0,8290 ha, położonej w miejscowości Brzeźno, przy 
drodze krajowej nr 92, ujawnionej w KW PO1F/00036317/0, 
będącej własnością Gminy Kostrzyn.

Działka zlokalizowana jest na terenach o kierunku za-
gospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod 
działalność gospodarczą. Wszelkie informacje dotyczące 
możliwości zagospodarowania terenu dostępne są w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Kostrzynie.

Cena sprzedaży 850 000,00 zł netto, do ceny sprzedaży 
zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Przetarg odbędzie się 26 września 2019 roku o godzinie 
1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kostrzynie.

Ustala się minimalne postąpienie w wysokości                                 
8 000,00 zł. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpła-
cenie wadium w wysokości 40 000,00 zł na konto Urzędu 
Miejskiego w Kostrzynie, nr 26 1050 1520 1000 0022 4573 
0391. Wadium musi wpłynąć na konto Urzędu najpóźniej 
do dnia 19 września 2019 roku. 

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba 
ustalona jako nabywca, odstąpi od zawarcia umowy nota-
rialnej.

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

W Szkole Podstawowej nr 1 w Kostrzynie realizowany był 
projekt pn. „Poprawa warunków dydaktycznych Szkoły Pod-
stawowej w Kostrzynie wsparciem rozwoju jej uczniów”. 

W ramach tego projektu zostały doposażone w pomoce 
naukowe dwie pracownie dydaktyczne w szkole, odbyły                       
się szkolenia dla nauczycieli z metody eksperymentu oraz                    
ze sposobów motywowania do pracy i wspierania uczniów                  
oraz przeprowadzone zostały zajęcia dodatkowe dla uczniów 
szkoły.

Od początku października 2018 roku do początku czerwca 
2019 roku uczniowie klas IV-VIII uczestniczyli w zajęciach 
matematyczno-przyrodniczych, zajęciach z języka angielskie-
go oraz w gimnastyce korekcyjnej. W dodatkowych zajęciach 
odbywających się popołudniami w szkole brało udział ponad 

280 uczniów klas IV-VIII. Uczniowie, podzieleni na grupy, 
dowiadywali się jak wykorzystać naukę w codziennym życiu, 
łączyli wiedzę matematyczną z fi zyczną, przyrodniczą i che-
miczną, ponadto rozwijali umiejętności komunikacji w języku 
ojczystym i angielskim, uczyli się logicznego myślenia, współ-
pracy w grupie. Bardzo ważne jest, że podczas zajęć uczniowie 
podejmowali samodzielne wyzwania i uczyli się kreatywnego 
podejścia do problemu. Zajęcia prowadzone były przez nauczy-
cieli Szkoły Podstawowej nr 1.

Projekt pn. „Poprawa warunków dydaktycznych Szkoły 
Podstawowej w Kostrzynie wsparciem rozwoju jej uczniów” 
współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej z Europej-
skiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
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SPOTKANIE BURMISTRZA Z DAWIDEM SZCZECIŃSKIM

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH UCZNIÓW

76. ROCZNICA ZRZUTU 
BRONI W JANOWIE

15 września 2019 roku w lesie 
janowskim odbędą się uroczysto-
ści z okazji 76. roczn icy zrzutu 
broni i sprzętu dla oddziałów Ar-
mii Krajowej.  Początek uroczy-
stości o godzinie 1400. 

Dla mieszkańców zaintereso-
wanych wzięciem udziału w wy-
darzeniu będzie podstawiony au-
tobus (o godzinie 1300 pod Urzę-
dem Miejskim w Kostrzynie,                 
ul. Dworcowa 5). 

Serdecznie zapraszamy!

W kostrzyńskim magistracie gościł 
Dawid Szczeciński, który uzyskał najlep-
szą średnią ocen wśród mieszkańców 
gminy Kostrzyn uczęszczających do klas 
zawodowych Zespołu Szkół nr 1 im. Po-

wstańców Wielkopolskich w Swarzędzu. 
Oprócz wysokiej średniej uczeń mógł 
pochwalić się także wzorowym zachowa-
niem na świadectwie. W uroczystym 
spotkaniu z Dawidem uczestniczyli przed-

stawiciele władz: Burmistrz Gminy Ko-
strzyn Szymon Matysek wraz z Zastępcą 
Waldemarem Biskupskim oraz Kierownik 
Wydziału Oświaty, Promocji i Sportu 
Paulina Bankiewicz.

Urząd Miejski w Kostrzynie informu-
je, że do 10 września 2019 roku można 
składać wnioski o przyznanie stypendiów 
za wybitne osiągnięcia naukowe, sporto-
we lub artystyczne w roku szkolnym 
2018/2019. 

Wnioski mogą składać uczniowie, 
którzy nie ukończyli 18. roku życia                       

i którzy wykażą się  szczególnymi                   
osiągnięciami naukowymi, sportowymi 
bądź  artystycznymi,  okreś lonymi                           
w regulaminie. 

Zasady przyznawania stypendiów 
określa regulamin stanowiący załącznik 
do Uchwały Nr XXVII/209/2016 Rady 
Miejskiej Gminy Kostrzyn z 29 listopada 

2016 roku. Wnioski składa w Urzędzie 
Miejskim w Kostrzynie rodzic lub opie-
kun prawny ucznia (ul. Dworcowa 5, 
pokój nr 31). 

Dokumenty można pobrać ze strony 
internetowej urzędu: www.kostrzyn.
wlkp.pl
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MALINOWE LATO
Rozpoczął się wakacyjny cykl kulturalnych spotkań plene-

rowych „Malinowe Lato w gminie Kostrzyn”. W ramach tych 
wydarzeń mieszkańcy mają okazję posłuchać dobrej muzyki, 
zobaczyć ciekawe spektakle czy fi lmy.

W sobotę 6 lipca na terenie zielonym przy Strażnicy OSP 
przy ulicy Poznańskiej odbyło się Seniorskie Powitanie Lata 
2019, inaugurujące tegoroczne Malinowe Lato. Tradycyjnie 
tańcom i dobrej zabawie nie było końca!

Później wydarzenie zawitało do Iwna. Tam na dziedzińcu 
szkoły podstawowej odbył się koncert wakacyjnych przebojów 
Plażing z Szydercami w wykonaniu grupy kabaretowej Klub 
Szyderców Bis. Dla najmłodszych przygotowany był kącik  
artystyczny.

Kolejne spotkanie miało miejsce w Czerlejnku, gdzie naj-
młodsi mieszkańcy mieli okazję zobaczyć spektakl O święto-
marcińskich rogalach, zaprezentowany przez Teatr Mozaika. 
Dzieci mogły aktywnie uczestniczyć w przedstawieniu. Na za-

kończenie na wszystkich czekała słodka niespodzianka – praw-
dziwe świętomarcińskie rogale. To nie był jednak koniec atrak-
cji. Poznańską „bimbą” dzieci odjechały do budki z orzeźwiają-
cymi lodami, które ufundowali Sołtys Czerlejnka Waldemar 
Kukuła i Sołtys Czerlejna Agnieszka Augustyn.

Początek sierpnia przywitał kostrzynian gitarowym brzmie-
niem zespołu Djibril w składzie: Michał Massel (wokal, gitara), 
Arian Przytocki (bas) i pochodzący z naszego miasta Kamil 
Plucinski (gitara) oraz kinem plenerowym w Parku Miejskim                
w Kostrzynie. Partnerem tego wydarzenia była fi rma Marathon 
Food Truck, dzięki której mieszkańcy mogli skosztować pysz-
nych potraw prosto z kuchni największej w Europie kulinarnej 
ciężarówki oraz spędzić miło czas oglądając fi lm Podróż na sto 
stóp. Kolejna duchowa uczta dla najmłodszych to spektakl Cio-
cia Jadzia w wykonaniu Teatru Fuzja, tym razem w Siekierkach 
Wielkich. 

Organizatorem wydarzeń w ramach Malinowego Lata jest 
Burmistrz Gminy Kostrzyn i Wydział Oświaty, Promocji i Spor-
tu Urzędu Miejskiego w Kostrzynie. Jak co roku partnerem 
Malinowego Lata jest Kostrzyńska Wytwórnia Lodów Trady-
cyjnych.
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Z OBRAD RADY
XI sesja Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn odbyła się 8 lipca 2019 roku, radni podjęli uchwały w sprawie:

- nadania nazw drogom wewnętrznym w Czerlejnie – Tulipanowa 
i Krokusowa;

- nadania nazwy ulicy w Kostrzynie – Słonecznikowa;
- nadania nazw drogom wewnętrznym w Siekierkach Wielkich 

– Diamentowa, Chmielna, Bazyliowa;
- nadania nazw drogom wewnętrznym w Kostrzynie –                             
św. Michała;

- nieodpłatnego nabycia z zasobów Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu do zasobu gmin-
nego nieruchomości położonej w Kostrzynie o powierzchni                         
0,1242 ha, celem realizacji zadań własnych gminy: budowy 
chodnika w ul. Ignacewo;

- udzielenia pomocy fi nansowej Województwu Wielkopolskiemu 
z budżetu gminy z przeznaczeniem na realizację zadania pn. 
„Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasa-
żerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej 

poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofi nan-
sowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)”, dotacja 
celowa na rok 2019 – 51 340,28 zł, 2020 – 158 128,07 zł, na 
2021 – 161 655,50 zł;

- zmian w budżecie gminy Kostrzyn na 2019 rok – docho-
dy budżetu zwiększono o kwotę 186 140,00 zł, do kwoty                                   
81 615 052,26 zł, wydatki budżetu zwiększono o kwotę                        
186 140,00 zł do kwoty 86 113 302,82 zł;

- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kostrzyn 
na lata 2019-2027, w związku ze zmianą budżetu dokonano 
zmian w WPF;

- rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Gminy Kostrzyn – 
po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn uznano skargę za 
niezasadną.

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

26 lipca 2019 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kostrzynie odbył się 
kolejny pobór krwi. Do akcji przystąpiło 65 osób, 49 osób oddało krew, łącznie 

zebrano 21,681 ml.

Dziękujemy wszystkim za przybycie.
Klub HDK PCK w Kostrzynie
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Z TEKI REGIONALISTY - Kazimierz Matysek o historii 

ZAPISKI KRONIKARSKIE Z 20-LECIA 
KOSTRZYŃSKIEGO GIMNAZJUM IMIENIA RADY EUROPY

Kwiecień 1997 roku: wydarzeniem 
miesiąca w naszej gminie było wmurowa-
nie kamienia węgielnego w fundamenty 
nowej szkoły w Kostrzynie przy ulicy 
Powstańców Wielkopolskich. Decyzją 
władz samorządowych na tym terenie 
powstać miał kompleks oświatowo-spor-
towy, budowany ze środków Gminy Ko-
strzyn i częściowo ze środków inwesty-
cyjnych Ministerstwa Edukacji Narodo-
wej. Wykonanie wspomnianych prac po-
wierzono Przedsiębiorstwu Budowlano-
-Remontowemu „Murabet” Czesława 

Wolniewicza z Kostrzyna. Otwierając 
uroczystość Burmistrz Witold Siwiński 
powitał licznie przybyłych gości, a wśród 
nich ks. dziekana Lecha Ludwiczaka, 
posłów na Sejm: Krystynę Łybacką, Wie-
sławę Ziółkowską, Stanisława Kalembę, 
radnych i młodzież szkolną. Następnie 
Kazimierz Matysek odczytał akt elekcyj-
ny szkoły, który po włożeniu do mosiężnej 
tuby zalutował mistrz Bolesław Kowal-
czykiewicz. Kulminacyjnym momentem 
było wmurowanie kamienia węgielnego 
przez burmistrza w towarzystwie główne-
go wykonawcy, a także licznych gości. 
Współorganizator uroczystości – Zastęp-
ca Burmistrza Józef Kawała zaprosił 
uczestników spotkania do Czerlejna, gdzie 
w nowej szkole jej dyrektor Paweł Kubiak 
zaprezentował nowoczesną pracownię 
komputerową.

19 sierpnia 1999 roku: Ośrodek In-
formacji Rady Europy w Warszawie                     
w piśmie z 19 sierpnia 1999 roku zawia-

domił Zarząd Miejski Gminy Kostrzyn, że 
Sekretariat Rady Europy wyraził zgodę na 
nadanie imienia Rady Europy Gimnazjum 
w Kostrzynie wraz z prawem posługiwania 
się logo Rady Europy (niebieska flaga                       
z 12 gwiazdkami, a na niej litera „e”).

1 września 1999 roku: otwarcie Gim-
nazjum w Kostrzynie. Działo się to…                       
w Anno Domini 1 września 1999 roku:                
o godz. 13 w budynku przy ulicy Powstań-
ców Wielkopolskich w Kostrzynie, kiedy 
Urząd Prezydenta RP piastował – Alek-
sander Kwaśniewski, Starostą Powiatu 

Poznańskiego – Ry-
szard Pomin, Prze-
wodniczącym Rady 
Miasta i Gminy Ko-
s t r z y n  –  P a w e ł 
Iwański ,  Burmi-
strzem Gminy Ko-
strzyn – Witold Si-
wińśki, Zastępcą 
Burmistrza – Józef 
Kawała, Probosz-
czem Parafii Ko-
strzyn – ks. Lech 
Ludwiczak, Dyrekto-
rem M-G Ośrodka 
Kultury – Kazimierz 
Matysek, Przewod-

niczącym Komisji Oświaty w Kostrzynie 
– Stanisław Mendyk, Dyrektorem Gimna-
zjum – Marek Dobski, Zastępcą Dyrekto-
ra – Roman Różański. W uroczystości 
udział wzięli parlamentarzyści wielkopol-
scy – Krystyna Łybacka i Stanisław Ka-
lemba oraz Zastępca Kuratora Oświaty 
Barbara Płotkowiak, Dyrektor Ośrodka 
Informacji Rady Europy Hanna Machiń-
ska, architekt i projektant budynku Bar-
bara Namysł, a także wykonawca budowy 
– Czesław Wolniewicz (kronika gimna-
zjum).

1 września 1999 roku: z okazji inau-
guracji roku szkolnego w nowo wybudo-
wanym budynku gimnazjum w Kostrzynie 
Minister Edukacji Narodowej prof. dr hab. 
Mirosław Handke przesłał na ręce Z-cy 
Burmistrza Kostrzyna życzenia dynamicz-
nego i pomyślnego rozwoju tej nowej, 
pięknej szkoły, także dla uczniów, grona 
pedagogicznego i wszystkich pracowni-
ków tej placówki.

4 września 1999 roku: pomysł drzwi 
otwartych zachęcił licznych mieszkańców 
naszej gminy do odwiedzenia budynku                
i wpisywania wyrazów podziwu na kar-
tach kroniki szkolnej. Wśród zwiedzają-
cych była ekipa PTV-Poznań i Radia 
Merkury.

29 listopada 1999 roku: uroczystość 
nadania imienia i poświęcenia tablicy                   
z nazwą Gimnazjum imienia Rady Europy 
w Kostrzynie odbyła się w holu szkoły. 
Jej poświęcenia dokonał ks. Lech Ludwi-
czak. Patron to osobliwy jak na tradycje     
i oświatowe realia – pierwszy taki                           
w Polsce. Rada Europy bowiem to orga-
nizacja założona 5 maja 1949 w Londynie. 
Polska przystąpiła do tego gremium sku-
piającego aktualnie 47 państw 26 listopa-
da 1991 roku. Kraj, który pragnie znaleźć 
się w tym towarzystwie, musi szanować 
prawa człowieka i demokrację oraz być 
państwem prawa. W uroczystości wzięli 
udział zagraniczni i krajowi przedstawi-
ciele Rady Europy.

Grudzień 1999: w budynku gimna-
zjum odbył się koncert chopinowski                      
w wykonaniu artystów poznańskiego 
Towarzystwa Muzycznego im. H. Wie-
niawskiego.

24 listopada 2000 roku: w gmachu 
szkoły zainaugurowane zostały obchody 
750-lecia lokacji Kostrzyna przez księcia 
Przemysła I. Po zaprezentowaniu przez 
młodzież krótkich dziejów miasta na ręce 
dyrektora szkoły Marka Dobskiego wrę-
czony został przez radnych sztandar 
ufundowany dla gimnazjum przez spo-
łeczność kostrzyńską. W obecności władz 
samorządowych i dostojnych gości 
uczniowie złożyli ślubowanie, a poświę-
cenia sztandaru dokonał ks. kanonik Lech 

Wmurowanie kamienia węgielnego

Poświęcenie tablicy z nazwą gimnazjum
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Ludwiczak. Kulminacyjnym punktem 
wieczoru było wręczenie po raz pierwszy 
honorowych nagród Rady Miejskiej Gmi-
ny Kostrzyn w postaci mosiężnych statu-
etek „Rycerza Kostro”. Otrzymało to 
wyróżnienie pięć osób. W kategorii „Ry-
cerz Kostro – Ambasador” otrzymały je 
Hanna Machińska z Ośrodka Informacji 
Rady Europy oraz Krystyna Łybacka, 
poseł na Sejm RP. W kategorii „Rycerz 
Kostro – Osobowość Roku” nagrodę 
otrzymał Kazimierz Matysek, Dyrektor 
M-G Ośrodka Kultury. W kategorii „Ry-
cerz Kostro – Przyjaciel Młodzieży” na-
grodami wyróżniono Antoninę Stacho-
wiak, długoletniego kierownika Ośrodka 
Zdrowia oraz ks. Edmunda Jaworskiego, 
proboszcza parafii Gułtowy. Statuetki 
wyrzeźbił Henryk Olejniczak, a odlał                 
w brązie Piotr Jażdżewski.

11 czerwca 2001 roku: uroczyste 
wmurowanie kamienia węgielnego pod 
budowę hali sportowej dla kostrzyńskiego 
gimnazjum. Obecni byli przedstawiciele 
parlamentu, władz samorządowych gminy 
i powiatu poznańskiego, duchowieństwa 

oraz projektant obiektu, pedagodzy i mło-
dzież szkolna.

19 września 2001 roku: wizyta Szefa 
Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej 
Jolanty Szymanek-Deresz w naszym 
gimnazjum. Dostojny gość przybył do 
Kostrzyna w imieniu Prezydenta RP Alek-
sandra Kwaśniewskiego, który miał wziąć 
udział w obchodach 750-lecia naszego 
miasta, ale ważne wydarzenia polityczne 
(zamach w Nowym Jorku) mu to unie-
możliwiły. Przekazał natomiast młodzieży 
na piśmie życzenia wspaniałych wyników 
w nauce i sukcesów w dorosłym życiu,               
a gronu nauczycielskiemu dalszych zawo-
dowych osiągnięć. Jolanta Szymanek-
-Deresz wraz z posłanką Krystyną Łybac-
ką wzięły udział w otwarciu nowej pra-
cowni komputerowej, ufundowanej przez 
fi rmę „Action”. Uczestniczyły też w po-
sadzeniu dwóch dębów upamiętniających 

750-lecie nadania Kostrzynowi praw 
miejskich.

6 listopada 2001 roku: za gratulacje 
i życzenia z okazji powierzenia jej stano-
wiska Ministra Edukacji Narodowej                
podziękowała dyrekcji, pracownikom                 
i młodzieży gimnazjalnej specjalnym      
pismem Krystyna Łybacka.

19 września 2001 roku: na scenie 
gimnazjum wystąpił żydowski Zespół 
Artystyczny Szoraszim-Bemachol z Jero-
zolimy. Na zaproszenie M-G Ośrodka 
Kultury gościł on w Kostrzynie pod kie-
rownictwem Eliszewy Szaul.

W latach 2003-2009 młodzież gim-
nazjalna pod kierunkiem swych nauczy-
cieli przygotowała obchody dnia holen-
derskiego, hiszpańskiego, portugalskiego, 
angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego  
i słowackiego; celem było przybliżenie 
kultury krajów europejskich.

26 września 2003 roku: w tym dniu 
miało miejsce uroczyste otwarcie hali 
sportowej w Gimnazjum im. Rady Euro-
py. Zaszczytnego przecięcia wstęgi doko-
nali: Krystyna Łybacka – Minister Edu-

kacji Narodowej, 
Witold Siwiński – 
były Burmistrz Gmi-
ny Kostrzyn i Paweł 
Iwański – ówczesny 
Burmistrz Gminy 
Kostrzyn, który wrę-
czył symboliczny 
k l u c z  d o  n o w o 
otwartej hali dyrek-
torowi Markowi Do-
bskiemu.

7 maja  2004 
roku: koncert Zespo-
łu Pieśni i Tańca 

„Troczanie” z Trok na Litwie. Ten blisko 
30-osobowy zespół polonijny pieśni i tań-
ca był gorąco witany na scenie gimnazjum 
przez kostrzyńską widownię. Wcześniej 
gościli w Trokach nasi „Siekieracy”, dzia-
łający przy M-GOK-u. 

3 kwietnia 2009 roku: w sąsiedztwie 
gimnazjum pobudowano zespół boisk 
sportowych „Orlik”.

1 października 2010 roku: oddano 
do użytku nowe skrzydło gimnazjum (od 
strony południowej).

30 listopada 2012 roku: otwarcie 
wystawy Zamek Królewski na Wzgórzu 
Przemysła w Poznaniu.

W latach 2005-2019 młodzież gim-
nazjalna brała udział wraz z pocztem 
sztandarowym w uroczystościach patrio-
tycznych i narodowych w Kostrzynie                    
z okazji Narodowego Święta Niepodle-
głości, Święta Konstytucji 3 Maja,                     

w capstrzyku upamiętniającym coroczną 
rocznicę rozstrzelania przez Niemców 
mieszkańców Kostrzyna i okolic. Przy 
współpracy Izby Muzealnej M-GOK-u 
urządzono stałą wystawę dokumentującą 
dzieje miasta i szkolnictwa w Kostrzynie.

W 2016 roku: staraniem Burmistrza 
Gminy Kostrzyn Szymona Matyska przy 
gimnazjum wybudowano nowoczesne 
boisko sportowe wraz z bieżnią lekkoatle-
tyczną i trybunami dla publiczności. 
Wychowankowie szkoły poszczycić się 
mogą licznymi osiągnięciami naukowymi 
i sportowymi.

19 czerwca 2019 roku: gimnazjum 
przeszło do historii po 20 latach służby 
publicznej, nauczania i wychowania mło-
dzieży. W imieniu kostrzyńskiego samo-
rządu za wychowanie kilku pokoleń 
młodych kostrzyniaków, za trud i pracę 
dla rozwoju naszej Ojczyzny podzięko-
wali wszystkim pracownikom podpisami 
w kronice szkoły: Szymon Matysek, 
Burmistrz Gminy Kostrzyn, Waldemar 
Biskupski, Zastępca Burmistrza Gminy 
Kostrzyn, Grzegorz Banaszak, Przewod-
niczący Rady Miejskiej.

***
Ciekawostki statystyczne 
W pierwszym roku szkolnym istnienia 

(1999/2000) do gimnazjum w Kostrzynie 
uczęszczało 279 uczniów, w tym: 7 klas 
+ 1 specjalna w Kostrzynie, po jednej 
klasie w Iwnie, Czerlejnie, Gułtowach; 
dzieci z Brzeźna i Siekierek były dowo-
żone do Kostrzyna. 

W roku szkolnym 2001/2002 do gim-
nazjum uczęszczało 785 uczniów.

Od roku szkolnego 2004/2005 po 
utworzeniu klas gimnazjalnych w szko-
łach wiejskich do wszystkich klas gimna-
zjum kostrzyńskiego chodziło 382 
uczniów.

W ostatnich latach 2016/2017 uczęsz-
czało do tej szkoły 320 uczniów (klasy              
1, 2, 3).

W latach 2017/2018 – 217 uczniów 
(klasy 2 i 3), a w roku 2018/2019 –                     
115 uczniów z klasy 3.

W ciągu 20 lat istnienia do Gimnazjum 
uczęszczało 2771 wychowanków. W la-
tach 1999-2000 pierwszą kadrę pedago-
gów w Gimnazjum w Kostrzynie stano-
wili: J. Woronowa, D. Habdas, M. Zwierz, 
R. Andrzejczak, B. Maślanko, E. Grzelak, 
S. Hadyńska, G. Szymańska, B. Koło-
dziej, E. Iwańska, M. Goździak, R. Ró-
żański, M. Dobski, H. Palacz, M. Lecher, 
H. Stadtmeier i E. Grześkowiak. Z pra-
cowników obsługi od początku do ostat-
nich dni gimnazjum pracowały Sabina 
Wolniewicz i Maria Wieczorek. 

Nowy gmach gimnazjum – 1999 rok
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LETNIE PODRÓŻE SENIORÓW
Grupa mieszkańców i przyjaciół sołectwa Trzek tradycyjnie 

w lipcu wybrała się na trzydniową wycieczkę. Tym razem zwie-
dzali Kotlinę Turoszowską i Saską Szwajcarię. 

Zakwaterowaliśmy się w Bogatyni, gdzie obejrzeliśmy za-
bytkowe domy łużyckie, największą w Polsce „dziurę w ziemi” 
– wyrobisko kopalniane kopalni węgla brunatnego w Turoszowie 
oraz trójstyk granicy polskiej, niemieckiej i czeskiej. Cały dzień 
poświęciliśmy na zwiedzenie Stolpen, czyli miejsca, gdzie przez 

49 lat była więziona znana z kart historii i literatury hrabina 
Cosel, zachwycaliśmy się Parkiem Narodowym Bastei – wpisa-
nym do rejestru zabytków UNESCO, urzekła nas odbudowana 
starówka w Dreźnie. W drodze powrotnej zajrzeliśmy do Zgo-
rzelca i Gorlitz, gdzie mogliśmy obejrzeć organy słoneczne                   
w katedrze protestanckiej pw. św. Piotra i Pawła oraz przepięk-
nie odnowioną i ukwieconą najstarszą część miasta. Gościnny 

hotel, piękne widoki, wiedza o zwiedzanych przez nas miejscach 
w pełni nas usatysfakcjonowały.

Natomiast grupa pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Siekier-
kach oraz grupa sympatyków jednodniowych wycieczek wyje-
chała do Spreewaldu – krainy ogórków i kanałów. Najpierw 
wstąpiliśmy do Harov – manufaktury czekolady belgijskiej. 
Degustowaliśmy słodkie wyroby i oglądaliśmy prezentację                     

o powstaniu fi rmy. Pojechaliśmy też do Cottbus (Chociebuża), 
stolicy Dolnych Łużyc i zwiedziliśmy zabytkową część miasta. 
Ostatnim punktem programu było Lübbenau, gdzie przesiedliśmy 
się na tratwy, aby dopłynąć Spreewą i jej kanałami do wyspy 
Lehde. Degustowaliśmy chleb z miejscowym smalcem oraz 
oczywiście ogórki przerabiane na różne sposoby. To była uczta 
dla ducha i ciała – tak mówili uczestnicy, a widoki Łużyc z po-
kładu tratwy na pewno pozostaną nam na długo w pamięci.

Elżbieta Mielcarek
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STAROŚCINA DOŻYNEK
Karolina Kuberacka mieszka z rodzicami, babcią oraz siostrą z rodziną we Wróblewie, w rodzinnym gospodarstwie 

rolnym o powierzchni 17,95 ha. Od najmłodszych lat pomaga rodzicom przy pracach w gospodarstwie, które specjalizuje 
się w uprawie kukurydzy, zbóż i hodowli bydła opasowego. Z wykształcenia jest fryzjerką.

GOSPODARZ DOŻYNEK
Maciej Jadowski prowadzi wraz z rodzicami Zbigniewem i Dorotą 55-hektarowe gospodarstwo rolne w Sokolnikach 

Klonowskich. Ukończył technikum rolnicze we Wrześni z tytułem technika oraz studia inżynierskie na kierunku rolnictwo 
(Uniwersyt Przyrodniczy w Poznaniu); aktualnie jest studentem drugiego stopnia na tym samym kierunku. Swoją przy-
szłość wiąże z dalszym prowadzeniem gospodarstwa rodzinnego, które specjalizuje się w uprawie ziemniaka jadalnego 
oraz chowie bydła opasowego.

GOSPODYNI DOŻYNEK
Violetta Kniat pochodzi z Kostrzyna. Na Strumianach mieszka od 10 lat, gdzie mąż i teściowie prowadzą 17-hektaro-

we gospodarstwo specjalizujące się w uprawie ziemniaka jadalnego i zbóż. Dodatkowo prowadzą działalność poza rolniczą. 
Violetta ukończyła Liceum Ogólnokształcące w Swarzędzu, jest absolwentką Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych                     
i Dziennikarstwa w Poznaniu. Zwolenniczka żywności ekologicznej, w chwili obecnej wytwarzanej na własne potrzeby, 
być może w niedalekiej przyszłości na większą skalę.

STAROSTA DOŻYNEK
Maciej Sroka prowadzi wraz z rodzicami Wiesławem i Małgorzatą ok. 100-hektarowe gospodarstwo rolne w Jagodnie, 

skupiając się na uprawie ziemniaka jadalnego, pszenicy ozimej i buraków cukrowych oraz chowie bydła opasowego. Ukoń-
czył technikum rolnicze we Wrześni z tytułem technika oraz studia inżynierskie na kierunku rolnictwo na Uniwersytecie 
Przyrodniczym w Poznaniu. Obecnie uczęszcza na studia magisterskie na tym samym kierunku. Jest członkiem Rady So-
łeckiej Sołectwa Jagodno. W przyszłości planuje dalsze prowadzenie gospodarstwa rolnego, kontynuując rodzinne tradycje.
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WIEŚCI 
Z BIBLIOTEKI

8 lipca Bibliotekę Publiczną w Kostrzynie odwiedziła liczna 
grupa dzieci i młodzieży uczestniczących w letnich półkoloniach 
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. Mieli oni okazję podzi-
wiać niezwykle ciekawe pamiątki i eksponaty zgromadzone                  
w Izbie Muzealnej, po której oprowadził ich kustosz kostrzyń-
skiego muzeum, Kazimierz Matysek. Uczestnicy półkolonii 
zapoznali się również z księgozbiorem naszej biblioteki i sko-
rzystali z komputerów w czytelni internetowej.

Alicja Wilczyńska

DOBRA KSIĄŻKA – BIBLIOTEKA POLECA I ZAPRASZA
 Renata Czaban-Kryczka, Paleta uczuć, Wydawnictwo Novae Res.
Łucja i Paulina w końcu zaznają prawdziwej miłości. Spacery w świetle księżyca, pływanie w jeziorze                             
i bezsenne noce spędzone na rozmowach z ukochanymi. Wydaje się, że ta sielanka mogłaby trwać                              
wiecznie. Wkrótce jednak pewne wydarzenia z przeszłości położą się cieniem na tym idealnym, wakacyjnym 
obrazku...

Monika Sławecka, Balet, który niszczy. Traumatyczne historie ze szkół baletowych, Wydawnictwo Pascal.
Perfekcja, delikatność, artyzm – to określenia najczęściej kojarzone z baletem. Nikt nie zastanawia się, co 
dzieje się za kulisami i jaką cenę należy zapłacić, aby zaistnieć na scenie. Dwadzieścia zebranych przez 
autorkę bolesnych i szokujących wywiadów z byłymi uczniami polskich szkół baletowych przerwało zmowę 
milczenia i nagłośniło istniejący od lat problem dzieci i młodzieży, wobec którego nikt nie powinien pozostać 
obojętny. 

Maciej Rożen, Zuzanna Kociołek i Kraina Smaku, Wydawnictwo Burda Publishing Polska.
Po znaj historię niezwykłej dziewczynki, która najbardziej na świecie pragnęła zostać czarodziejką smaku. 
Zuzanna przyszła na świat wyskakując z kociołka pełnego bulgoczącej owsianki. W czarodziejskiej krainie to 
nic nadzwyczajnego, tu z wulkanów tryska chili, szefowe kuchni walczą w stylu kulin-fu, a kisiel wydobywa 
się na platformach wiertniczych. Wejdź w głąb Krainy Smaku, podążaj Traktem Bohaterów i sprawdź, co się 
znajduje na polanie Królowej Drzew. Zapraszamy do świata przepysznej magii ( wiek 7+).

ROZMOWA „NA STRONIE”

Z obecnymi organizatorkami obchodów Święta Pułkowego w Iwnie, Anną Adam-
ską i Magdaleną Duszyńską rozmawiali Małgorzata Kemnitz i Łukasz Szał z Wydzia-
łu Oświaty, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Kostrzynie.

MK/ŁS: Obchody Święta Pułkowe-
go w Iwnie, upamiętniające 26 Pułk 
Ułanów Wielkopolskich, w tym roku 
odbyły się po raz czterdziesty. Które                    
z nich najbardziej zapadło Paniom                    
w pamięci i dlaczego?

AA/MD: To bardzo trudne pytanie, 
ponieważ każde spotkanie podczas obcho-
dów Święta Pułkowego jest wyjątkowe                   
i zapada w pamięć z różnych powodów. 
Wiele z nich stało się ważnych chociażby 
dlatego, że niektórych osób, które w nich 

uczestniczyły, już z nami niestety nie ma 
lub ze względu na stan zdrowia nie mogą 
przyjechać do Iwna. 

Możliwość spotkania z ludźmi, którzy 
są nam bliscy, choć nie łączy nas pokre-
wieństwo, ale wspólna przeszłość naszych 
przodków jest niezwykłym przeżyciem. 
Nasi ojcowie, dziadkowie i pradziadkowie 
służyli w jednym pułku, żyli razem                        
w Baranowiczach (obecnie Białoruś), 
gdzie pułk stacjonował do wybuchu                        
II wojny światowej i ta wspólnota z daw-

nych czasów sprawia, że my dziś nadal 
chcemy się spotykać i od 40 lat co roku 
przyjeżdżamy do Iwna. 

Jednak jeśli miałybyśmy wskazać 
momenty, które najbardziej utkwiły                       
w pamięci, to dla nas obu niepowtarzalne 
były spotkania, w których uczestniczył 
Robert Renke, ostatni ułan 26 Pułku 
Ułanów Wielkopolskich, który barwnie 
potrafi ł opowiadać o czasach, które choć 
dla nas odległe, to nadal są ważne.                      
W 2012 roku obchodziliśmy uroczyście 
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nie tylko święto pułkowe, ale również 
100-lecie urodzin Pana Roberta. Mnie 
niestety nie było na tym spotkaniu, ale 
dla Ani ta impreza była szczególnym 
przeżyciem.

Do niezwykłych spotkań należało też 
między innymi to, podczas którego Grze-
gorz Fortuniak prezentował na tyłach 
pałacu Mielżyńskich konie hodowane                 
w stadninie w Iwnie. Było to szczególne 
połączenie historii i współczesności. 

MK/ŁS: Czy obchody zawsze odby-
wały się Iwnie? Skąd pomysł na takie 
przedsięwzięcie, kto był jego inicjato-
rem?

AA/MD: Wiemy, że pierwsze spotka-
nie odbyło się w Kostrzynie w 60. rocz-
nicę utworzenia pułku, w roku 1980.                     
Ja byłam na nim z babcią 
Władysławą Góralczyk                  
i ojcem Stanisławem Gó-
ralczykiem oraz moją 
młodszą siostrą Katarzy-
ną. Miałam wtedy 10 lat. 
Ania nie brała w nim 
udziału, bo była jeszcze 
m łodsza. Informacje                   
o początkach spotkań 
znamy tylko z relacji 
osób w nich uczestniczą-
cych. Z tego, co nam 
wiadomo, ich inicjatorem 
i organizatorem był Jerzy 
Jarząbkiewicz, który                   
organizował  je wraz                     
z Kostrzyńskim Domem 
Kultury. Zresztą samo-
rząd kostrzyński zawsze bardzo angażo-
wał się w organizację spotkań Rodziny 
Pułkowej i robi to do dziś. Tak samo jak 
Stadnina Koni w Iwnie. Później w orga-
nizację spotkań włączyła się Aniela Na-
dolna. W pewnym momencie nastąpiła 
zmiana pokoleniowa i przez wiele lat 
spotkania organizowała Ania, a obecnie 
zajmuję się tym ja przy dużym wsparciu 
ze strony Ani.

Bardzo istotną rolę odegrał Kazimierz 
Matysek, który nie tylko zawsze bardzo 
był zaangażowany w organizację obcho-
dów i wielokrotnie wygłaszał prelekcje 
historyczne, ale przez ostatnie 40 lat bo-
dajże tylko jeden raz nie dotarł do Iwna, 
a taką frekwencją nie może się pochwalić 
chyba żaden z uczestników. Do grona 
osób nas wspierających należał śp. ks. 
Remigiusz Pieprzyk, o którym nigdy nie 
zapomnimy oraz ks. Mariusz Janc. Obaj 
byli proboszczami w parafi i w Iwnie.

Wiemy, że w pierwszych spotkaniach 
uczestniczyli jeszcze ułani z 26 Pułku, ich 
żony oraz inni członkowie rodzin. Dziś 

już ułani nie przyjeżdżają, ostatni z nich, 
Robert Renke, zmarł w 2014 roku. Teraz 
na spotkania przyjeżdżają córki i synowie 
ułanów, a także ich wnuki i prawnuki. 
Myślę, że pomysł na organizację tych 
spotkań zrodził się z potrzeby bycia ra-
zem, z potrzeby kultywowania pamięci              
o historii naszych rodzin, tak bardzo 
związanej z historią Polski. Chcemy rów-
nież w ten sposób uczcić pamięć tych, 
którzy służyli w 26 Pułku Ułanów Wiel-
kopolskich oraz całej Nowogródzkiej 
Brygadzie Kawalerii w Baranowiczach.

MK/ŁS: Czy mogłyby Panie przy-
bliżyć czytelnikom dokonania Pułku 
Ułanów Wielkopolskich?

AA/MD: 26 Pułk Ułanów Wielkopol-
skich powstał w lipcu 1920 roku. Jego 

organizatorem i pierwszym dowódcą był 
ppłk. hr. Ignacy Mielżyński z Iwna. Po-
czątkowo pułk miał powstać w Bydgosz-
czy, ale dzięki staraniom hr. Mielżyńskie-
go powstał w Poznaniu jako I Ochotniczy 
Pułk Jazdy Wielkopolskiej nr 215. Po 
zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej 
przekształcono go w 26 Pułk Ułanów 
Wielkopolskich im. hetmana Jana Karola 
Chodkiewicza.

Pułk rozpoczęto formować w lipcu,               
a już w sierpniu został skierowany na 
Front Północny na tereny Pomorza Gdań-
skiego. Wyruszając z Poznania pułk liczył 
878 ludzi i 350 koni. 18 sierpnia stoczył 
zwycięski bój o Brodnicę. W tej bitwie 
przeszedł chrzest bojowy i odtąd dzień              
18 sierpnia obchodzony był jako Święto 
Pułku. 

Bój o Brodnicę, oprócz znaczenia ope-
racyjnego, miał dla wojsk polskich również 
znaczenie prestiżowe i moralne. Zdobycie 
Brodnicy było początkiem zwycięskiej 
ofensywy polskiej, która udaremniła bol-
szewicko-niemieckie plany wobec Pomo-

rza. I przyczynili się do tego zdecydowanie 
wielkopolscy kawalerzyści.

W listopadzie 1921 roku pułk został 
przeniesiony na kresy wschodnie i uloko-
wany początkowo w Horodzieju, a następ-
nie w Baranowiczach (obecnie Białoruś), 
gdzie stacjonował do wybuchu II wojny 
światowej. Pułk wchodził w skład Nowo-
gródzkiej Brygady Kawalerii. Dowódca-
mi pułku byli: ppłk hr. Ignacy Mielżyński, 
płk Ryszard Gieszkowski, płk dypl.                     
dr Roman Abraham, ppłk dypl. Tadeusz 
Machalski oraz płk dypl. Ludwik Schwe-
izer.

Szlak bojowy w czasie kampanii wrze-
śniowej 1939 roku przebiegał przez Lidz-
bark, Płock, Wyszogród, Puszczę Kampi-
noską, Nowy Dwór, Warszawę, Kołbiel, 

Rejowiec, Krasnobród, 
Broszki, Morańce i Wła-
dypo l .  27  wrze śn ia                    
1939 roku rozegrała się 
ostatnia bitwa 26 Pułku 
Ułanów Wielkopolskich. 
Jej terenem były wzgórza 
położone w pobliżu wio-
ski Wola Sudkowska, nie-
opodal Władypola. 

Osobom zaintereso-
wanym historią pułku 
polecamy książkę Jerzego 
Jarząbkiewicza i Grzego-
rza Łukomskiego pt. Dzie-
je 26 Pułku Ułanów Wiel-
kopolskich im. hetmana 
Jana Karola Chodkiewi-
cza wydaną w 1998 roku.

MK/ŁS: Wspomniały Panie postać 
hrabiego Ignacego Mielżyńskiego, czy 
jest jakaś historia z życia tej nietuzin-
kowej postaci, do której chętnie Panie 
wracacie?

AA/MD: Okazuje się, że mamy z Anią 
podobne przemyślenia na temat hrabiego 
Ignacego Mielżyńskiego. Jest on dla nas 
symbolem odwagi i patriotyzmu. Osobą, 
która nie wahała się uszczuplić swojego 
majątku na rzecz walki o wolną Polskę, 
m.in oddając konie z własnej stadniny 
tworzącemu się w Iwnie pułkowi ułanów. 
Czynnie uczestniczył w obronie Ojczyzny 
jako pierwszy dowódca pułku, wykorzy-
stując swoje umiejętności zdobyte w do-
tychczasowej służbie w wojsku pruskim. 
Zaskakującą może się zatem wydawać 
niechlubna historia o przegraniu przez 
hrabiego w karty znacznej kwoty pienię-
dzy, która miała stanowić posag jego 
siostry. Stanowi to jednak dowód na to, że 
każdemu zdarza się popełniać błędy, ale 
mimo tego nadal ma szansę na zostanie 
szlachetnym i dobrym człowiekiem.
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Są ludzie, na których można liczyć!

Serdecznie dziękuję pani Annie i jej mężowi Marcinowi za okazaną pomoc i szybką reakcję podczas 

zdarzenia, które miało miejsce 31 lipca 2019 roku.

Dziękuję także załodze pogotowia ratunkowego za szybką i profesjonalną pomoc oraz zaangażowanie.

Z wyrazami szacunku

Leszek Przybylski

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzie-
lili z nami smutek i żal, 

okazali wiele serca i życzliwości, złożyli kondolencje, 
ofi arowali intencje mszalne,

uczestniczyli we mszy św. i pogrzebie 

serdeczne „Bóg zapłać”
składają

żona z synami i rodziną    

Ś.†P. Janusza Jaskuły

Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze, 
bo zostawili ślady,w naszych sercach...

Serdeczne podziękowanie rodzinie, przyjaciołom, sąsia-

dom, znajomym, którzy okazali wiele życzliwości oraz 

uczestniczyli w ostatniej drodze ukochanej żony, mamy                     

i babci

Wasza obecność  i współczucie były dla nas ważnym wspar-

ciem w trudnych chwilach. Szczególne wyrazy podziękowa-

nia dla księdza kanonika Sławomira Andree za odprawie-

nie uroczystej mszy św. oraz odprowadzenie na spotkanie 

z Bogiem. Dziękuję organiście Dariuszowi Bindulskiemu 

za uświetnienie uroczystości śpiewem oraz fi rmie Roberta                     

i Edyty Czerniejewskich za organizację pogrzebu

mąż z córkami i wnukami

Ś.†P. Gabrieli Kościańskiej

Śpieszmy się kochać ludzi,  tak szybko odchodzą..
Burmistrz Gminy Kostrzyn 

składa wyrazy współczucia i żalu 
Rodzinie i Najbliższym 

Ś.†P. Dariusza Koteckiego, 

druha Ochotniczej Straży Pożarnej w Gułtowach

STRAŻACKIE WYDARZENIA

1 lipca – gaszenie pożaru samochodu 
dostawczego na trasie S5.
4 lipca – usunięcie gniazda owadów 
błonkoskrzydłych w Glince Du-
chownej.

6 lipca – wypompowanie wody z zalanej piwnicy domu miesz-
kalnego w Siedleczku.

7 lipca – usunięcie gniazda owadów błonkoskrzydłych w Glince 
Duchownej.

10 lipca – zabezpieczenie miejsca kolizji auta osobowego                  
na drodze S5.

11 lipca – pomoc policji w otwarciu mieszkania w Gułtowach.
12 lipca – zabezpieczenie miejsca kolizji auta osobowego na 

drodze S5.
14 lipca – neutralizacja plamy ropopochodnej na ul. Czereśnio-

wej w Trzeku.
15 lipca – wezwanie do ulatniającego się gazu w budynku 

mieszkalnym w Gwiazdowie.
18 lipca – usunięcie gniazda owadów błonkoskrzydłych                           

w Kostrzynie.
19 lipca – gaszenie pożaru samochodu dostawczego                               

w Kostrzynie; neutralizacja plam ropopochodnych na tra-

sie DK92; usunięcie gniazda owadów błonkoskrzydłych                             
w Wiktorowie.

20 lipca – neutralizacja plamy ropopochodnej na trasie DK92.
21 lipca – neutralizacja plamy ropopochodnej na trasie S5.
25 lipca – gaszenie pożaru kombajnu zbożowego w Brzeźnie.
26 lipca – gaszenie pożaru ścierniska w Kostrzynie; zabezpie-

czenie zwierających się i iskrzących przewodów elektrycznych 
w Kostrzynie.

28 lipca – zabezpieczenie miejsca wypadku motocyklisty na 
węźle drogowym trasy S5; usunięcie gniazda owadów błon-
koskrzydłych w Brzeźnie.

29 lipca – zabezpieczenie miejsca wypadku samochodu osobo-
wego na trasie S5, auto uderzyło w barierkę energochłonną; 
neutralizacja plamy ropopochodnej na trasie DK92.

30 lipca – zabezpieczenie miejsca wypadku samochodu dostaw-
czego na trasie S5 przy MOP-ie Czerlejno; zabezpieczenie 
miejsca wypadku dwóch samochodów osobowych na skrzy-
żowaniu przy OSP.

31 lipca – gaszenie palącego się pnia drzewa parku w Gułtowach; 
usunięcie gniazda owadów błonkoskrzydłych w Gułtowach.

Ryszard Kubiak
Prezes ZOMGZOSP w Kostrzynie
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Z KRONIKI POLICYJNEJ

Kradzież paliwa.
12 lipca około godziny 700 funk-

cjonariusze z KP w Kostrzynie zosta-
li powiadomieni o kradzieży oleju 
napędowego z zaparkowanego cią-

gnika siodłowego na MOP-ie Wagowo. Paliwo zostało wypom-
powane ze zbiornika podczas snu kierowcy. Straty oszacowano 
na 1500 złotych.
Nietrzeźwi za kierownicą.

21 lipca w Siekierkach Wielkich zatrzymana została 29-let-
nia kierująca samochodem marki Honda Civic. Po zbadaniu 
trzeźwości okazało się, że prowadzi auto pod znacznym wpły-
wem alkoholu: prawie 2,5 promila alkoholu we krwi. Kierująca 
– mieszkanka gminy Pobiedziska – straciła prawo jazdy. Tego 
samego dnia w Czerlejnie na ul. Kostrzyńskiej stan nietrzeźwo-
ści stwierdzono u kierującego samochodem marki Mercedes; 
64-letni mężczyzna prowadził auto w stanie nietrzeźwości 
wynoszącym prawie 2 promile alkoholu we krwi. 
Uszkodzono drzwi. 

22 lipca kierownik marketu Tesco powiadomił o uszkodzeniu 
drzwi ewakuacyjnych. Wartość strat oszacowano na 3500 zło-
tych. Prawdopodobnie drzwi zostały wgniecione przez kopnię-
cie. 
Plany priorytetowe.

Z uwagi na kolejne przypadki ujawniania wykroczeń po-
legających na spożywaniu alkoholu w miejscach publicznych,                   
w szczególności w parkach miejskich oraz na przystankach 
komunikacji miejskiej, dzielnicowi, a także policjanci patro-
lujący miasto będą z całą surowością karać osoby popełniają-
ce wykroczenia, zwrócą też uwagę na osoby obsługujące 
nietrzeźwych.
Święto Policji.

Tegoroczne święto Policji obchodzone było w 100-lecie 
powołania Policji Państwowej. W tym roku na stopień aspiran-
ta sztabowego awansowano: Krzysztofa Mazurowskiego                            
i Piotra Kubicza; na starszego aspiranta: Tomasza Kasprzaka; 
na aspiranta: Łukasza Głowackiego i Krystiana Michalaka; na 
starszego sierżanta: Patrycję Ludwiczak; na starszego posterun-
kowego: Adama Jałoszyńskiego. Ponadto dzielnicowy Tomasz 
Kasprzak odebrał nagrodę za zajęcie II miejsca w konkursie 
„Najlepszy Dzielnicowy Powiatu Poznańskiego”. Aspirant 
sztabowy Krzysztof Mazurowski oraz aspirant Krystian Micha-
lak otrzymali wyróżnienie Zarządy Wojewódzkiego NSZZ 

Policjantów województwa wielkopolskiego – brązowy medal 
NSZZ.

asp.szt. Piotr Kubicz

Poznański rower – bezpieczny rower.
Komisariat Policji w Kostrzynie, podobnie jak w poprzednich 

latach, znakuje rowery w ramach programu prewencyjnego 
„Poznański rower – bezpieczny rower”. Warto zabezpieczyć 
jednoślad. Znakowanie rowerów polega na tym, że specjalnym 
fl amastrem, którego tusz widoczny jest w świetle ultrafi oleto-
wym, nanoszony jest numer identyfi kacyjny. Ten sam numer 
widnieje na naklejce, która przyklejana jest na ramę roweru. 
Wykonane znakowanie trwa bardzo krótko, a pomaga niejedno-
krotnie w razie kradzieży roweru skontaktować się z właścicie-
lem. Aby móc przystąpić do programu pamiętajmy, że jednoślad 
musi spełnić odpowiednie wymogi: jedno światło pozycyjne 
barwy białej lub żółtej selektywnej – dopuszcza się, aby światła 
roweru były zdemontowane, jeżeli kierujący nie jest zobowią-
zany do ich używania podczas jazdy; co najmniej jedno światło 
odblaskowe barwy czerwonej, kształtu innego niż trójkąt oraz 

co najmniej jedno światło barwy czerwonej, które może być 
migające; co najmniej jeden działający skutecznie hamulec; 
dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym 
dźwięku.

Znakowanie roweru jest dobrowolne i darmowe. Aktualny 
harmonogram znakowania rowerów na terenie komisariatu:                   
26 sierpnia 2019 roku, godz. 1000-1300.

Komendant Komisariatu Policji w Kostrzynie
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PORADY PRAWNE

KIEDY SĄD NIE ORZEKNIE ROZWODU POMIĘDZY MAŁŻONKAMI? 
W poprzednim artykule opi-

sane zostały przesłanki udziele-
nia rozwodu z jednoczesnym 
przybliżeniem ich znaczenia                   
w praktyce. Mimo jednak zaist-
nienia trwałego i zupełnego roz-
kładu pożycia małżeńskiego, 
orzeczenie rozwodu jest niedo-
puszczalne przez prawo w trzech 
przypadkach. Sąd każdorazowo 
bada, czy występuje którakol-
wiek z negatywnych przesłanek 
orzeczenia rozwodu.

Po pierwsze, rozwód nie jest dopuszczalny, jeśli przez jego 
orzeczenie miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich 
dzieci małżonków. Wskazana przesłanka odnosi się jedynie do 
małoletnich dzieci rozwodzących się stron. Rozwód jest zatem 
niedopuszczalny, jeśli prowadziłby do zaburzenia rozwoju dziec-
ka, jego stabilizacji emocjonalnej oraz materialnej. Dużą rolą 
dla rozwodzących się małżonków jest to, by przy dążeniu do 
rozwodu uwzględniali sytuację dzieci i przygotowali je na roz-
stanie rodziców.

Drugą z przeszkód do orzeczenia rozwodu jest sprzeczność 
jego żądania z zasadami współżycia społecznego. Oznacza to, 
że sąd ocenia, czy orzeczenie rozwodu nie narusza zasad moral-

ności. Przesłanka ta ma na celu ochronę małżonka niewinnego 
rozkładu pożycia, który to znajduje się w szczególnie trudnej 
sytuacji życiowej, np. z powodu niemożności zaspokajania 
własnych potrzeb, zaawansowanego wieku, ciężkiej choroby itd. 
Sprzeczne z zasadami współżycia społecznego będzie również 
żądanie rozwodu przez małżonka, który uchybił obowiązkowi 
wzajemnej pomocy czy lojalności. Innymi słowy, chodzi o to, 
aby orzeczenie o rozwodzie nie było usankcjonowaniem nagan-
nego zachowania jednego z małżonków wobec drugiego.

Ostatnia z negatywnych przesłanek rozwodu dotyczy wy-
łącznej winy małżonka. Otóż rozwód nie może być orzeczony, 
jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, 
chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo gdy jego 
odmowa zgody na rozwód jest w danych okolicznościach 
sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Jeżeli zatem 
niewinny małżonek nie wyrazi zgody na rozwód, którego żąda 
małżonek wyłącznie winny, a jego odmowa nie jest sprzeczna    
z ww. zasadami, sąd nie orzeknie rozwodu. Poprzez winę mał-
żonka rozumiemy naruszenie obowiązków jakie wynikają z za-
warcia małżeństwa, a więc wspólnego pożycia, wzajemnej po-
mocy, lojalności i wierności, współdziałania dla dobra rodziny 
itd. Motywami odmowy zgody na rozwód są najczęściej: wzglę-
dy emocjonalne, religijne, jak również moralne.

Marta Ast
adwokat

ZDROWE ZAKUPY
Sklepowe półki są pełne kolorowych opakowań, karteczek 

z promocyjnymi cenami. Reklamy telewizyjne zachęcają do wy-
boru produktów, dzięki którym będziemy czuć się lekko i zdrowo, 
a dzieciom dostarczymy potrzebnych witamin i składników mi-
neralnych. Jednak czy możemy zaufać tym informacjom?

Niewiele osób robiąc zakup zwraca uwagę na skład produk-
tów spożywczych, który umieszczony jest na opakowaniu. 
Wybierając produkt, kierują się ładnym, intensywnym kolorem, 
przyjemnym zapachem. Należy jednak mieć świadomość,                      
że cechy te najczęściej są osią-
gane dzięki użyciu substancji 
chemicznych, które mają popra-
wić cechy zewnętrzne produktu, 
a nie jego wartość odżywczą. 
Dodatkami tymi są stabilizatory, 
przeciwutleniacze, barwniki, 
aromaty i konserwanty. Ozna-
czane są literą E i liczbą. Musi-
my wiedzieć, że niektóre z nich 
mają korzystne działanie, zapo-
biegają rozwojowi bakterii czy 
grzybów w produkcie, jednak 
część z nich jest zbędna i szko-
dzi zdrowiu. Producenci wyko-

rzystują je ze względów ekonomicznych. Nikt z nas nie chce 
dokonywać zakupów, mając w ręce wydrukowaną listę dodatków 
E i zastanawiać się, czy są szkodliwe. Dlatego warto trzymać się 
zasady, że im mniej składników użyto do wytworzenia produk-
tu, tym jest on lepszy. Jest to duże uproszczenie, jednak najczę-
ściej się sprawdza.

Chleb to jeden z najczęściej kupowanych produktów. Jeśli 
chcemy jeść chleb razowy, upewnijmy się, że w jego składzie nie 
ma karmelu, cykorii czy ciemnego słodu, który tylko barwi pie-

czywo upodobniając je do pełno-
ziarnistego. Prawdziwy razowy 
chleb powinien być ciężki i mo-
kry, a mąka użyta do jego pro-
dukcji powinna mieć jak najwyż-
szy typ, np. 1850 czy 2000. 

Kupując wędliny, parówki, 
kiełbasy należy zwrócić uwagę, 
jaka jest w nich zawartość mięsa. 
Niestety często mięso stanowi 
np. tylko 30%. Szukajmy wyro-
bów, w których mięsa będzie jak 
najwięcej, najlepiej powyżej 
90%, unikajmy mięsa oddziela-
nego mechanicznie (MOM).

KOSTRZYŃSKIE PRZYSMAKI
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Nie wybierajmy słodzonych napojów, szczególnie dla dzieci. 
Uczmy je pić wodę naturalną, nie smakową. Możemy przygo-
tować wodę z dodatkiem cytryny, truskawek czy plasterków 
pomarańczy. Soki zastąpmy świeżymi owocami. Tak często 
reklamowane napoje dla dzieci mają w swoim składzie mnóstwo 
cukru lub, co gorsze, syropu glukozowo-fruktozowego. Zachę-
cam, by z nich zrezygnować.

Podobnie jest z artykułami mlecznymi. Owocowe serki                    
„o smaku truskawek” często wcale ich nie zawierają. Rodzice 
są zachęcani, żeby je wybierać w celu dbania o kości i zęby 
dzieci. Nie są jednak informowani, ile łyżeczek cukru zawiera 
taka porcja. Świetną alternatywą są koktajle. Wystarczy połączyć 
jogurt naturalny z owocami czy łyżeczką dżemu domowego lub 
kupnego zawierającego 100% owoców.

Zamiast kupować gotowe płatki śniadaniowe czy musli, 
wybierzmy zdrowszą i tańszą alternatywę. Wymieszajmy płatki 

owsiane z orzechami, nasionami słonecznika, suszoną żurawiną. 
Możemy także przygotować granolę. Do 2 szklanek płatków 
dodajemy wyżej wymienione dodatki, szklankę mleka i 2 łyżki 
rozpuszczonego miodu. Mieszamy wszystko i rozsypujemy                  
na blaszce wyłożonej papierem śniadaniowym, pieczemy około 
40 minut w 150 stopniach C, co jakiś czas mieszając. Z pewno-
ścią takie musli będzie zdrowsze od sklepowego.

Starajmy się wybierać artykuły jak najbardziej naturalne, 
długi termin spożycia wcale nie powinien być zaletą. Kupujmy 
towary, które mają dość krótki skład, unikajmy glutaminianu 
sodu (zupy, sosy w proszku, kostki rosołowe). Starajmy się, aby 
nasza dieta była urozmaicona. Korzystajmy z produktów sezo-
nowych i czytajmy etykiety. Początkowo takie zakupy będą 
trwały dłużej, ale z czasem nauczymy się, co warto wybrać.
                                                                                   Marta Jaskułecka

                                                                                    Dietetyk
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KRONIKA SPORTOWA

WALKA NA TOUR DE POLOGNE!
Podobnie jak w ubiegłym roku, 

reprezentacja Walki Kostrzyn udała 
się na Tour de Pologne amatorów; 
tym razem w siedmioosobowym 

składzie: Arkadiusz Adamski, Dariusz Adamski, Marcin Bur-
chacki, Mateusz Kapciak, Marcin Sobczak, Michał Wawer, Jakub 
Wolniewicz. Rowerzyści mieli do pokonania 60-kilometrową 
rundę wokół Bukowiny Tatrzańskiej. Na starcie stanęło blisko 
2600 osób. W tym roku, oprócz sportowego aspektu imprezy, 
miała ona również charytatywny charakter, kolarze wspierali 
podczas tej edycji Ryszarda Szurkowskiego. Najszybciej z Wal-
kowiczów na mecie zjawił się Michał Wawer, któremu przeje-
chanie 60 kilometrów zajęło 2 godziny i 27 sekund, co dało 164. 
miejsce w kategorii OPEN oraz 56. w kategorii wiekowej.                     
15 minut później na mecie zjawił się Jakub Wolniewicz, co dało 
mu 621. miejsce, pozostali Walkowicze przyjeżdżali na metę                
w czasach: 2:22:54 (Marcin Sobczak), 2:23:50 (Arkadiusz 
Adamski), 2:31:48 (Mateusz Kapciak), 3:18:10 (Dariusz Adam-
ski). Zawodów z powodu kontuzji nie ukończył Marcin Bur-
chacki. Walka Kostrzyn w klasyfikacji drużynowej zajęła                            
42. miejsce na 97. sklasyfi kowanych zespołów!

Łukasz Szał

PRACOWITY OKRES KOLARZY WALKI!
Czerwiec oraz początek lipca był bardzo owocny w starty 

amatorów dwóch kółek z logo Walki Kostrzyn na piersi. Wzięli 
oni udział w dwóch edycjach Gogol MTB, trzech edycjach Solid 
MTB, a także byli obecni na jednodniowym wyścigu w Pniewach.

Największe słowa uznania należą się Kubie Wolniewiczowi, 
który wziął udział w ultramaratonie górskim w Szklarskiej                 
Porębie. Kuba wystartował na dystansie 100 kilometrów, gdzie 
było ponad 3000 metrów przewyższenia. Zawody zakończył na 
77. pozycji z czasem 7:37:40, zajmując wysoką, 4. pozycję                    
w swojej kategorii wiekowej. Na uwagę zasługuje też trzecie 
miejsce w kategorii wiekowej Dariusza Adamskiego podczas 
Maratonu Rowerowego Dwie Góry na dystansie 45 kilometrów.

Walka Kostrzyn

AGROCHEST TEAM PONOWNIE NA PODIUM
Drugi rok z rzędu Agrochest Team zajmuje drużynowo 

pierwsze miejsce w prestiżowym wyścigu amatorów, czyli Tour 
de Pologne.

Na starcie w Bukowinie Tatrzańskiej (pętla 60 km) stanęło 
ponad 2300 uczestników, w tym grupa kolarska z Kostrzyna                 
w składzie: Damian Bartoszek, Marcin Korzeniowski, Michał 
Czapla, Mateusz Laszczyk, Mateusz Kanoniczak, Wojciech 
Czajka, Jonasz Biesiada oraz Tomasz Rybarczyk. 

Po przejechaniu wymagającej górskiej trasy grupa zajęła 
drużynowo pierwsze miejsce. W wynikach klasyfi kacji wieko-
wej na podium stanęli: Damian Bartoszek – 1. miejsce M4, 
Marcin Korzeniowski – 2. miejsce M3 i Michał Czapla –                       
3. miejsce M2.

Agrochest Team
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16 lipca mieszkaniec naszej gminy, 
Łukasz Szeszuła, wraz z dwoma towarzy-
szami wspinaczkowymi zdobył najwyższy 
szczyt Europy!

Mont Blanc, zwany także „Dachem 
Europy” i wysoki na 4808 m n.p.m., leży 

GUŁTOWIANIN NA SZCZYCIE MONT BLANC!
w Alpach na granicy francusko-włoskiej. 
Wspinacze wybrali drogę przez grań Gou-
ter (trasa tzw. normalna): schroniska Tête 
Rousse (3167 m. n.p.m.), Refuge du Goûter 
(3815 m n.p.m.) i schron Vallot na wyso-
kości 4362 m n.p.m. Po drodze pokonali 
także Grand Couloir – Żleb Śmierci, szcze-
gólnie niebezpieczny ze względu na spa-
dające kamienie. Podziwiając niesamowi-
te, zimowe panoramy podjęli spontaniczną 
decyzję o wcześniejszym niż założyli ataku 
na szczyt, dzięki czemu zdobyli górę                     
16 lipca o godzinie 1445, ciesząc się przez 
dłuższą chwilę widokiem w samotności 
(grupy w większości wyruszają w nocy                
i o tej porze wracają już na dół). W schro-
nisku, po zejściu z góry, podczas którego 
gułtowianin wpadł w szczelinę lodową,             
na szczęście płytką, panowie – jak mówią 
– wypili najdroższe, ale wyborne (i z pew-
nością zasłużone) piwo i rozpoczęli drogę 
powrotną do domu.

Gratulujemy serdecznie osiągnięcia                
i życzymy dalszych sukcesów w górskich 
zmaganiach!

N.M.

RAFAŁ WAGNER Z WICEMISTRZOSTWEM 
POLSKI!

W sobotę 13 lipca na Lotnisku w Trzcińcu odbyły się Mi-
strzostwa Polski Modeli Latających klasy F1A Standard. Wy-
startował w nich także reprezentant naszej gminy Rafał Wagner 
wraz z kolegami z Aeroklubu Poznańskiego: Jakubem Kasper-
skim i Radosławem Oporowskim.

Kostrzyński lotnik z zespołem zajął drugie miejsce i tym 
samym może poszczycić się tytułem Drużynowego Wicemistrza 
Polski.

W zmagania ch, których organizatorami byli Pilski Klub 
Modelarzy Lotniczych oraz Aeroklub Polski brało udział                         
35 zawodników z całej Polski.

Gratulujemy!
UM Kostrzyn

W SIERPNIU PIŁKA W GRZE!
Kluby piłkarskie z naszej gminy rozpoczęły przygotowania 

do kolejnego sezonu. Lechia Kostrzyn przebudowała drużynę, 
ze składu odeszli Mateusz Grajewski (kontuzja, koniec kariery), 
Damian Taterski (nie wznowił treningów), Adam Buczma, Mi-
chał Walkowiak (koniec wypożyczenia), Krzysztof Szymczak, 
Tomasz Szymczak (obaj szukają klubu). Do drużyny dołączyli 
Oskar Schulz, Bartosz Kujawiak (obaj OTPS Winogrady), Ma-
teusz Nowicki (KS Warta Poznań), Tomasz Budziałowski (powrót 
z Olimpii Poznań). Nowym trenerem seniorów po rezygnacji 
Mariusza Wilińskiego został Tomasz Nawrot, który wcześniej 
pracował m.in. w Meblorzu Swarzędz, a jego asystentem i tre-

nerem bramkarzy Adam Iwański. Kostrzyniacy przystąpili do 
sezonu w piątej lidze meczem ze Zjednoczonymi Trzemeszno 
na wyjeździe 10 sierpnia (przegrana 2:1, bramkę dla Lechii 
zdobył Mariusz Nejman). Pierwszy raz Lechistów na własnym 
boisku można będzie 31 sierpnia o godzinie 1600, wtedy prze-
ciwnikiem drużyny z Kostrzyna będzie Leśnik Margonin, na-
stępna okazja nastąpi 4 września o godzinie 1700, kostrzyniacy 
zmierzą się z Sokołem Pniewy.

Maratończyk Brzeźno wzbogacił kadrę o pięciu zawodników, 
do drużyny dołączyli: Stefan Dudok (Lechia Kostrzyn), Maciej 
Echaust (Meblorz Swarzędz), Piotr Krause (Polonia Poznań), do 

MAREK BOGUSZ DRUGI 
NA BOTANICZNEJ PIĄTCE!

W sobotę 10 sierpnia Marek Bogusz 
wystartował w Botanicznej Piątce.

Walkowicz będzie ten bieg wspominał 
bardzo dobrze: na dystansie 5 kilometrów 
ustanowił nowy rekord życiowy 26:25,               
a jego wynik pozwolił na zajęcie drugiego 
miejsca w kategorii wiekowej.

Walka Kostrzyn
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klubu wrócili także Dominik Kotliński oraz Bartosz Kościelniak. 
W meczach sparingowych Maratończyk zremisował z Lechią 
Kostrzyn 1:1, wygrał 7:1 z Poznań FC oraz przegrał ze Szturmem 
Junikowo 1:5. W I rundzie Pucharu Polski na szczeblu okręgowym 
Maratończycy rozprawili się z Wełnianą Kiszką, wygrywając aż 
5:0 po czterech trafi eniach Filipa Kwiatkowskiego i jednym golu 
Marcina Lemiesza. Piłkarzy z Brzeźna można obejrzeć na boiskach 
A-klasy na wyjazdach w Poznaniu i Mosinie, gdzie odpowiednio 
18 sierpnia zagrali z Poznań FC, a tydzień później z KS Mosina. 

Pierwszy mecz na swoim boisko Maratończyk rozegra w niedzie-
lę 1 września o godzi nie 1400 z Lubońskim KS-em. Co ciekawe, 
klub z Brzeźna wystartował od tego sezonu z nową inicjatywą – 
Akademią Piłkarską Maratończyk Brzeźno.

Bez większych zmian kadrowych obyło się w gułtowskim 
GKS-ie. Drużyna z ulicy Kasztanowej rozpocznie sezon                            
w Proton B-klasie (gr. V) 25 sierpnia o 1100 od meczu w Gnieź-
nie z Mieszkiem II, a 1 września o 1500 do Gułtów zawita Lot-
nik-1997 Poznań.

Łukasz Szał
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- Masz problem z komputerem, 
internetem, zadzwoń 605 233 
576, www.vip-tech.pl
- Mgr pedagogiki z ponad 10-let-
nim doświadczeniem udzieli kore-
petycji z języka angielskiego oraz 
niemieckiego, tel. 799 036 661
- Do wynajęcia w Kostrzynie 
dwa pokoje, kuchnia i łazien-
ka, 67 m2, dla dwóch osób, tel.                                 
723 969 513
- Wynajmę działkę o pow.                        
1500 m2 w Kostrzynie, ogrodzo-
na, tel. 502 296 848

OGŁOSZENIA DROBNE
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