
W dniu 13 czerwca b.r. w sali Środo-
wiskowego Domu Samopomocy w Trze-
mesznie nastąpiło uroczyste podpisanie 
umowy o współpracy pomiędzy Miastem i 
Gminą Trzemeszno a Remondis Aqua sp. 
z o.o. Podpisanie przez obie strony umowy 
o współpracy zostało poprzedzone wystę-
pem chóru „Kantata” oraz przedmowami 

Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno 
i Pana Andreasa Bankampa – Dyrektora 
Zarządzającego REMONDIS Aqua GmbH 
& Co. KG and REMONDIS Aqua Interna-
tional GmbH. Obaj panowie podkreślali, 
że długotrwałe negocjacje, poprzedzające 
dzisiejsze zawarcie umowy o współpracy, 
oparte były na wzajemnym szacunku, ure-

gulowaniach prawnych oraz osiągnięciu 
optymalnych rozwiązań.

W uroczystości udział wzięli również 
włodarze gmin i miast współpracujących 
już  z firmą Remondis oraz chcących do tej 
współpracy dopiero przystąpić.

Na zakończenie dla gości wystąpił Ze-
spół Pieśni i Tańca „Strzecha”.

Porozumienie z Remondis Aqua sp. z o.o. podpisane

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Trzemeszno!

    Pragnę poinformować, iż 11 kwietnia b.r. Rada Miejska w 
Trzemesznie podjęła szereg uchwał dotyczących procesu prze-
kształcenia Trzemeszeńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, 
w tym uchwałę w sprawie wyrażenia woli przyjęcia oferty naby-
cia udziałów w Trzemeszeńskim Przedsiębiorstwie Komunalnym 
przez Remondis Aqua Sp.  z o.o.

 Podjęcie uchwały jest akceptacją wypracowanej koncepcji roz-
woju rodzimego podmiotu zajmującego się szeroko rozumianą go-
spodarką komunalną.

Koncepcja ta zakłada przekształcenie dotychczas istniejącego 
zakładu budżetowego, jakim było TPK w spółkę prawa handlowe-
go a następnie nabycie przez inwestora 40% udziałów w spółce.

    W trakcie wspólnych obrad komisji Rady Miejskiej i Sesji pa-
dały różne pytania. Chcąc zapobiec rozpowszechnianiu niepraw-
dziwym informacjom, z którymi można spotkać się w przestrzeni 
publicznej pragnę odpowiedzieć na pytania i rozwiać wątpliwości, 
które dotyczą tej sprawy.

Czy prawdą jest, że „komunalka została sprzedana Niemcom?” 
NIE. JEST TO NIEPRAWDA. Używanie takowego stwierdzenia 
jest niezgodne ze stanem faktycznym. Prawdą jest, że 40% udzia-
łów w spółce zostanie zbyte w drodze podwyższenia kapitału 
spółce Remondis Aqua sp. z o.o., która stanie się współudziałow-
cem (mniejszościowym) w spółce. Pozostałe 60% w spółce będzie 
własnością GMINY!

Czy prawdą jest, że „sprzedano Niemcom wodociągi wieżę ci-
śnień, oczyszczalnię, przepompownie i inne strategiczne elemen-
ty infrastruktury”? NIE. JEST TO NIEPRAWDA. Utworzona 
wspólna spółka z udziałem firmy Remondis nie będzie właści-
cielem ani 1 cm2 sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Cała in-
frastruktura wodno-kanalizacyjna (w tym oczyszczalnia ścieków 

i infrastruktura towarzysząca w postaci, np. stacji uzdatniania 
wody czy wieży ciśnień), składowisko odpadów pozostanie nadal 
własnością gminy. Prawdą jest to, że sieć wodociągowo-kanaliza-
cyjna będzie dzierżawiona przez nowoutworzoną spółkę. Za użyt-
kowanie sieci spółka będzie uiszczać gminie czynsz dzierżawny, 
który zasili budżet gminy.

Czy prawdą jest to, że „odnowione, za ponad 1 mln zł, w ramach 
funduszy unijnych, targowisko zostanie oddane Niemcom”? NIE. 
JEST TO NIEPRAWDA. Targowisko miejskie, które zostało od-
nowione ze środków unijnych pozostanie nadal własnością gminy. 
Co więcej targowisko nigdy nie było własnością TPK także wpisy 
na różnego rodzaju portalach internetowych o rzekomym oddaniu 
nowego targowiska „w ręce niemieckie” traktuję jako jawne oszu-
kiwanie społeczeństwa. Nowa spółka będzie podobnie jak TPK 
jedynie zarządzać tą przestrzenią publiczną.

Czy prawdą jest, że proponowana koncepcja „została przygoto-
wana na kolanie”? NIE. JEST TO NIEPRAWDA. Jeśli dla kogoś 
to, co zostało wypracowane w przeciągu niespełna roku jest opra-
cowaniem „na kolanie” to już jest jego opinia i ma do tego pełne 
prawo. Zaproponowany sposób rozwiązania problemów sektora 
komunalnego jest podobny do przyjętego przez Murowaną Gośli-
nę (w obecnej kadencji delegacje z członkami Rady Miejskiej w 
Trzemesznie na czele gościły parokrotnie tamtejszy ratusz), z tą 
różnicą, że w Murowanej Goślinie została swego czasu podjęta 
decyzja o likwidacji tamtejszych zakładów budżetowych i prze-
kazaniu zadań kilku podmiotom prywatnym (outsourcing). Za-
proponowane Radzie Miejskiej w Trzemesznie rozwiązanie jest 
o tyle korzystniejsze, iż po pierwsze daje gwarancje pracy do 5 
lat, pozostawia warunki pracy takie, jakie pracownicy TPK mieli 
przed przekształceniem w spółkę. Ponadto przedstawione Radzie 
Miejskiej w Trzemesznie rozwiązanie pozwala na wykreowanie w 
najbliższym czasie silnego podmiotu, który będzie konkurencyj-
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ny w skali gminy jak i pozą nią. Ponadto Gmina Trzemeszno jako 
udziałowiec 60% będzie miała wpływ na rozwój rodzimej spółki.

Czy prawdą jest, że członkowie Rady Nadzorczej nowopowsta-
łej spółki otrzymują wynagrodzenie?

Jest to nieprawda.
Dlaczego właśnie Remondis a nie rodzima polska firma? Re-

mondis Aqua Sp. z o.o. jako jedyny podmiot złożył odpowiedź 
na zapytanie skierowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Trze-
meszno. Informacja  o zbyciu udziałów ukazała się na oficjalnej 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Trzemeszno oraz 
w ogólnopolskim dzienniku. Prawo do złożenia odpowiedzina 
złożone zaproszenie miał każdy podmiot. Warunkiem podjęcia 
dalszych rozmów (negocjacji) było spełnienie minimalnych wy-
magań dotyczących, m.in. zagwarantowania pakietu socjalnego 
dla pracowników TPK oraz przedstawienia pakietu inwestycyj-
nego.

Dlaczego spółka z inwestorem, a nie sama spółka ze 100% 
udziałem gminny? Odpowiadając na pytanie chciałbym przypo-
mnieć Państwu historię próby przekształcenia zakład komunal-
nego w spółkę ze 100% udziałem gminy w 2009 roku. Wtedy jak 
zapewne Państwo pamiętają decyzja ta spotkała się z niezadowo-
leniem ze strony pracowników zakładu, którzy w obawie, m.in. 
przed utratą statutu pracownika samorządowego oprotestowali te 
zamierzenia. Wtedy zdecydowałem o zaniechaniu procesu prze-
kształcenia w spółkę ze 100% udziałem gminy.

W związku z tym w wyniku wielu rozmów i analiz, w tym z 
udziałem radnych Rady Miejskiej w Trzemesznie, została okre-
ślona ścieżka postępowania, która w mojej ocenie spełniała jed-
nocześnie warunki stawiane przez załogę pracowniczą TPK, jak i 
oczekiwania mieszkańców, co do poprawy efektywności zakładu 
komunalnego. Pragnę podkreślić, iż radni, którzy w sposób zde-
cydowany wypowiadali się na komisji i sesji (10 i 11 kwietnia b.r.) 
o potrzebnie przekształcenia zakład w spółkę jedynie ze 100% 
udziałem gminy świadomie przekonywali pozostałych o swoich 
racjach. Według mnie osoby, które popierają takowe przekształce-
nie byli za powolną agonią zakładu. Wynika

to z uwarunkowań, które obecnie są. W pierwszej kolejności 
ucierpieliby pracownicy, którzy po przekształceniu w samą spół-
kę ze 100% udziałem gminny utraciliby statut pracownika samo-
rządowego. Nie mieliby żadnej gwarancji pracy. Wysoce prawdo-
podobne, a nawet pewne byłyby zwolnienia części załogi, która 
nie miałaby pracy. Dlaczego? Chciałbym nadmienić, iż od lipca 
ubiegłego roku o tym, jaka firma wywozi odpady od mieszkań-
ców decyduje przetarg. Mając na uwadze doświadczenia pobli-
skich spółek komunalnych nie ma gwarancji, że 100 % gminna 
spółka TPK wygrałaby ten przetarg. Co więcej na chwilę obecną 
nie byłoby nawet możliwe wystartowanie do przetargu na odbiór 
odpadów przez TPK, gdyż ustawa narzuca na podmioty startujące 
do przetargu minimalne wymagania. Jednym z nich jest posiada-
nie odpowiedniej ilości sprzętu w postaci pojazdów do wywozu 
odpadów czy stacji mycia pojazdów. Na chwilę obecną TPK nie 
posiada takowego wyposażenia. Gmina, a co za tym idzie po-
średnio podatnicy musieliby ponieść koszty zakupu tego sprzę-
tu. Kolejny wątek to kwestia inwestycji. Wynegocjowana umowa 
inwestycyjna między gminą a Remondis zakłada, że w okresie 5 
lat Remondis zainwestuje w spółkę 3 mln zł. Jest to kwota, którą 
budżet gminy musiałby pokryć w przypadku przekształcenia w 
samą spółkę gminną, gdyż podjęcie tych inwestycji jest konieczne 
do obniżenia kosztów i stworzenia konkurencyjnej oferty TPK (w 
obecnym stanie podmiot ten jest po prostu zbyt drogą firmą). Jeśli 
nie ma efektywnego i nowoczesnego sprzętu, to usługi świadczo-
ne przez TPK będą zdecydowanie droższe od ofert podmiotów 
konkurencyjnych, np. świadczących usługi odśnieżania, budowy 
chodników, itp.

Podsumowując należy stwierdzić, iż decyzja o przekształceniu 
zakład w spółkę ze 100% udziałem gminy mogłaby nieść realne 
ryzyko upadłości tej firmy, a co za tym idzie zwiększeniem bez-
robocia. Jako Burmistrz nie mogę się zgodzić z demagogicznymi 
stwierdzeniami niektórych radnych, którzy mieli do niedawna 
realny wpływ na podejmowane decyzje w gminie. Zadaję pyta-
nie. Dlaczego nagle teraz „obudzili się” i twierdzą, że zakład ten 
należy doinwestować z budżetu gminy?! Te same osoby żeby było 
śmieszniej były przeciwnikami nabycia sprzętu niezbędnego do 
funkcjonowania składowiska odpadów (mowa o maszynie do za-
gęszczania odpadów)!!! Taka postawa jest postawą destrukcyjną i 
nie mająca nic wspólnego z dbaniem o dobro mieszkańców gminy 
Trzemeszno.

Czy mieszkańcy muszą obawiać się przenoszonych drogą pan-
toflową zapowiedzi o skokowych podwyżkach za dostarczaną 
wodę, odbierane ścieki i odpady? NIE. JEST TO NIEPRAWDA. 
Kolejna nieprawda rozpowszechniana przez osoby, które nie mają 
wiedzy na ten temat. Absurdem jest podawanie tego, co może bę-
dzie za 5, 10 czy 15 lat. Chciałbym zadać Państwu pytanie. Czy 
pozostawienie tego stanu jaki był dotychczas lub przekształcenie 
zakładu w spółkę ze 100% udziałem gminy gwarantuje, że ceny 
nie wzrosłyby w przyszłości? Kto to Państwu zagwarantuje? Rad-
ni którzy byli przeciwko proponowanym zmianom? Jeśli tak to 
proszę aby odpowiedzieli Państwu, w jaki sposób mogą to zagwa-
rantować? Nie widzę możliwości aby przewidzieć, co będzie za 
parę lat, gdyż cena chociażby wody zależy od wielu czynników 
niezależnych od mieszkańców, radnych czy osoby pełniącej funk-
cję Burmistrza Miast i Gminy Trzemeszno. Podawanie informa-
cji, że „woda podrożeje do poziomu 20 zł” jest demagogią!

Jakie korzyści wynikają z przyjęcia przez Radę Miejska oferty 
firmy Remondis i utworzenia spółki operatorskiej?

- strategiczny majątek w postaci sieci wodno-kanalizacyjnej 
oraz składowiska odpadów pozostaje 100% własnością gminy 
Trzemeszno, do spółki został wniesiony wkład w postaci nieru-
chomości dotychczasowej siedziby TPK oraz sprzęt ruchomy;

- pracownicy po wstąpieniu inwestora do spółki mają zagwaran-
towany pakiet socjalny – pewność pracy od 3 do 5 lat w zależno-
ści od stażu pracy oraz warunki zatrudnienia nie gorsze od tych, 
jakie obowiązywały w byłym zakładzie komunalnym. Inwestor 
oficjalnie deklaruje się, że pracownicy będą mieli waloryzowane 
wynagrodzenia o wskaźnik inflacji. Pakiet socjalny zakłada rów-
nież ukierunkowanie na kształcenie kadry pracowniczej, co jest 
istotne w kontekście dalszego rozwoju firmy;

- rodzimy podmiot gospodarczy zostanie doinwestowany w no-
woczesny sprzęt oraz zostaną wprowadzane rozwiązanie mające 
na celu optymalizację (obniżenie) kosztów dostawy wody i odbio-
ru ścieków. Gwarantowana wartość inwestycji wykonanych przez 
inwestora (Remondis) to 3 mln zł;

- nowa spółka zamierza wspierać rozwój lokalnej przedsiębior-
czości poprzez współpracę z podmiotami gospodarczymi z gminy 
Trzemeszno dostarczającymi  materiały niezbędne w prowadze-
niu działalności spółki;

- powstała spółka z inwestorem Remondis zamierza generować 
zyski poprzez zdobywanie zleceń na wykonywanie zadań, które 
dotychczas były wykonywane przez firmy spoza gminy Trze-
meszno. Tym samym wpływy chociażby z podatków zasilą tutej-
szy budżet, co będzie skutkowało poprawą sytuacji budżetowej 
całej gminy Trzemeszno;

- inwestor zamierza czynnie wspierać inicjatywy oddolne spo-
łeczeństwa, które powinny wpłynąć na poprawę warunków ży-
cia mieszkańców. Mowa tu chociażby o współpracy z rolnikami 
i firmami na terenie wiejskim w zakresie zimowego odśnieżania 
dróg powiatowych i gminnych. W ten sposób będzie rozwijała się 
przedsiębiorczość na terenie wiejskim;

- Remondis zamierza czynnie wspierać rozwój szkolnictwa za-
wodowego na terenie gminy Trzemeszno. W trakcie negocjacji 
ustalono, iż Remondis w kooperacji z Zespołem Szkół Ogólno-
kształcących i Zawodowych będzie starał się tworzyć warunki 
rozwoju dla młodzieży uczęszczającej do tutejszego Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych. Będzie to element kształce-
nia potencjalnie nowej kadry dla firmy, która zamierza rozwijać 
się o nowe kierunki działalności;

- Remondis zamierza również zmienić dotychczasowy wize-
runek TPK. W ramach gwarantowanego pakietu inwestycyjne-
go spółka przeprowadzi modernizację siedziby TPK. Planowane 
jest, m.in. utworzenie profesjonalnego centrum obsługi klienta, w 
którym klienci będą mogli, m.in. uiszczać opłaty za świadczone 
usługi.

Proponowane zmiany zostały wprowadzone z myślą o dobru 
wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Trzemeszno.

                                                                                                                                                      
          Burmistrz Miasta i Gminy 

Trzemeszno
/-/ Krzysztof Dereziński

2
KOSYNIER | Biuletyn Informacyjny Gminy Trzemeszno | czerwiec 2014



7 czerwca o godz. 18.00 Zespół Pieśni 
i Tańca „Strzecha” zainaugurował kon-
certem na Hali OSiR Trzemeszno cykl 
edukacyjny „Lato z folklorem” „Polskie 
Tańce narodowe” . Koncert zorganizo-
wany został dla pokazania dokonań arty-
stycznych zespołu we wszystkich grupach 
wiekowych , a obecnie w zespole tańczy 
blisko 70 osób kultywując polskie  tańce 
ludowe i narodowe. Widownia złożona z 
rodziców , zaproszonych gości oraz miesz-
kańców naszgo miasta owacyjnie przyjęła 
prezentowane przez zespół programy po-
twierdzając wysoki poziom prezentacji 
artystycznej . „Strzecha „ bardzo chciała 
po dłuższej przerwie pokazać się w Trze-
mesznie na samodzielnym koncercie i 
na pewno się to udało.  Finał koncertu to 
wręczenie przez Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Trzemesznie p. Wiesława Po-
korskiego oraz Radnego Rady Miejskiej w 
Trzemesznie p.  Ludwika Macioła Medalu 
Za Zasługi dla Miasta i Gminy Trzemesz-
no  przyznanego „Strzesze” przez Radę 
Miejską w Trzemesznie. 

Przypomnijmy, że zespół powstał w 

1970 r. i od 44 lat reprezentuje Trzemeszno 
w dziedzinie folkloru w kraju i zagranicą 
. Do zespołu należały setki młodych lu-
dzi , którzy poświęcając swój czas i talent 
propagowali folklor. Dziś jest tak samo. 
„Strzecha” nie zmienia swojego oblicza 
. Kształci młodych ludzi tanecznie i wy-
chowawczo. Uczy umiłowania folkloru, 
rozwija talenty, wskazuje dalsze drogi roz-
woju . To ważne aby wiedzieć , że to co się 
robi ma sens i jest potrzebne . 

Koncert Zespołu Pieśni Tańca „Strze-
cha” przy udziale tak wspaniałej publicz-
ności jest tego potwierdzeniem .

Podziękowania dla rodziców z zaanga-
żowanie, pomoc i wiarę w swoje wspaniałe 
dzieci .

Podziękowanie dla Władz Miasta za 
wieloletnie wsparcie finansowe i moralne.

Podziękowania dla wszystkich sponso-
rów  za wieloletnią pomoc finansową .

Podziękowania dla WSZYSTKICH 
STRZECHOWICZÓW za to,  że tańczyli-
ście , wierzyliście w ten zespół i tworzyli-
ście jego atmosferę i historię . 

Podziękowania dla wszystkich instruk-

torów na przestrzeni lat , którzy zostawili 
cząstkę siebie dla tak ważnej sprawy.

W czasie koncertu zespół pokazał boga-
ty repertuar taneczny . 

Były to : 
• Tańce Narodowe  w strojach szla-

checkich – Polonez  i Mazur – grupa 
najstarsza

• Tańce Narodowe w formie towarzy-
skiej – Oberek, Kujawiak , Mazur w 
wykonaniu dwóch par strzechowych  – 
Natalia Łuczyszyn i Marcin Fatla oraz 
Klaudia Odebralska i Tomasz Stani-
szewski. 

• Krakowiak – układ taneczny w wyko-
naniu grupy najstarszej

• Polka w wykonaniu najmłodszych 
uczestników zespołu czyli grupa 5 – 6 
latków.

• Program tańców i przyśpiewek rze-
szowskich – grupa najstarsza 

• Program tańców i przyśpiewek żywiec-
kich – grupa średnia – klasy I – IV 

• Program tańców i przyśpiewek w wy-
konaniu grupy najstarszej

Koncert „Strzechy” – uśmiech, taniec i medal na deser 

W dniu 23 maja br w Centrum Konfe-
rencyjno – Wypoczynkowym MAGNO-
LIA odbył się V Międzypowiatowy Kon-
kurs Klubów Seniora organizowany przez 
Dom Kultury w Trzemesznie.

W konkursie wzięły udział 22 kluby se-
niora i rawie trzystu Seniorów z Wielko-
polski i Kujaw.  Jury w składzie: Krystyna 
Polachowska, Hanna Śnieżyńska, Kamila 
Wesołowska przyznało następujące nagro-
dy i wyróżnienia:
W kategorii zespoły wokalno-instru-
mentalne
I  Klub Mieszkańców „Jutrzenka” z 
Konina

II Klub Seniora „Radość” z Jezior Wiel-
kich
III Zespół Śpiewaczy Wrzos z Rojewa
Wyróżnienia 
Klub Mieszkańców „Tulipan” z Konina
Klub Seniora „Złoty Liść” z Trzemeszna
Zespół „Kalina” z Chabska
W kategoria Chóry
I  „Orły Białe” z Poznania
II  Chór „Harmonia” Klub Seniora 
„Uśmiech” z Janowca Wielkopolskiego
W kategorii wokalne
I Zespół wokalny „Kwiaciarki” z Sompo-
lna
II Koło gospodyń „Wylatowianki” z 

Wylatowa
III Zespół „Złoty Wiek” z Janikowa
Wyróżnienia : 
Duet „Emka” z Rogowa
Klub Seniora „Jesienny Kwiat” z Szubina
Klub Seniora „Ferajna” z Trzemeszna

Wystąpił również działający przy Domu 
Kultury w Trzemesznie Chór im. Feliksa 
Nowowiejskiego. 

Nagrodzone kluby otrzymały atrakcyjne 
nagrody rzeczowe. 

Międzypowiatowy Konkurs Klubów Seniora
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16 czerwca odbyły się pierwsze dwa 
koncerty w ramach nowego projektu dla 
Zespołu Pieśni i Tańca „Strzecha” pod na-
zwą „ Lato z folklorem” „ Polskie Tańce 
Narodowe „Pierwszy koncert przeznaczo-
ny był dla Gimnazjum w Trzemesznie , 
a drugi dla wszystkich uczniów Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 
w Trzemesznie. Tu podziękowania dla  

p. Marii Sobieszak Dyrektora Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 
w Trzemesznie za udostępnienie Sali gim-
nastycznej.  Podczas lekcji,  którą prowa-
dził p. Mariusz Zieliński – pomysłodawca 
i realizator projektu uczniowie na podsta-
wie prezentacji multimedialnej okraszo-
nej zdjęciami , fachowymi informacjami  

połączonej z wykładem zapoznali się z 
genezą  i cechami Polskich Tańców Naro-
dowych oraz strojami, w których się je wy-
konuje. W czasie lekcji każdy z prezento-

wanych tańców został pokazany w formie 
tanecznej na żywo  przez tancerzy Zespołu 
Pieśni i Tańca „Strzecha”. Przybliżenie za-
gadnienia Polskich Tańców Narodowych 
w szkołach to misja pokazania naszej Kul-
tury Narodowej , korzeni polskości wyra-
żonej w tańcu i muzyce.

Edukacja dzieci i młodzieży w takim 
zakresie powinna być wrażana  od lat naj-
młodszych, a  takie projekty są doskona-
łym uzupełnieniem wiedzy o polskiej  kul-
turze, sztuce i muzyce. W projekcie bierze 
udział Zespół Pieśni i Tańca „Strzecha”.

Projekt wymyślił i realizuje p. Mariusz 
Zieliński kierownik „Strzechy” , który za-
jął się wyszkoleniem tanecznym zespołu,  
przygotowaniem choreografii Tańców Na-
rodowych oraz sprawami organizacyjnymi 
koncertów i przygotowaniem strojów ze-
społu. Aranżacją  muzyczną tańców zajęła 
się p. Krystyna Polachowska instruktor 
Zespołu ‘Strzecha”.

Koordynatorem merytorycznym  pro-
jektu z ramienia Urzędu Miasta i Gminy 
Trzemeszno jest p. Edyta Kubiak. 

Projekt finansowany przy udziale środ-
ków unijnych przy wsparciu środków 
Gminy Trzemeszno.     

„ Lato z folklorem” - Polskie Tańce Narodowe - nowy projekt „Strzechy”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Publikacja współfinan-
sowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister-

stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Koncert „Strzechy” w Chabsku
Zespół Pieśni i Tańca „Strzecha” 14 czerwca została zaproszony na koncert w ramach imprezy „ Chlebem i Miodem „ zorganizowanej 

przez Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Chabsku. Zespół zaprezentował tańce i przyśpiewki rzeszowskie oraz żywieckie.

Poniżej zdjęcia z koncertu „Strzechy” w Szkole Podstawowej nr 1 w Trzemesznie
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• „Symbole narodowe” – to 
tematy zajęć poprzedzających 
obchody Święta Flagi - 2 maja 
i Święta   3 Maja.

Zadanie  realizowały  gro-
mady zuchowe i drużyny   har-
cerskie przybliżając  i  utrwa-

lając następujące terminy i 
pojęcia : dla nas Polaków – 
barwami narodowymi to biel 
i czerwień, symbolami naro-
dowymi – flaga, godło, hymn. 
Toczyły się też rozmowy  „Co 
być patriotą? „  .

W dniu 3 maja liczna grupa 
zuchów, harcerzy, seniorów 
i instruktorów oraz poczet 
sztandarowy reprezentowały 
Hufiec ZHP Trzemeszno na 

uroczystej mszy św. odprawio-
nej w intencji   Ojczyzny.

• W dniach  9 – 10  maja 
2014 roku odbyły się dwa bi-
waki zuchowe. Gromada Zu-

chowa „Przyjaciele Indian” 
mile i atrakcyjnie spędzała 
czas w Szkole Podstawowej 
nr 2 w Trzemesznie a „Leśne 
Ludki” i „Leśna Gromada” ze 
Szkoły Podstawowej Nr 1 w 
Trzemesznie w Laskach Wiel-
kich k/Chomiąży Szlacheckiej. 
Kadra biwaków to : Teresa 
Górna, Mikołaj Henkel, Julia 
Nowak, Krystian Bielaś i Ewa 
Balcerzak, Jolanta Kurtysiak, 
Mariola Chojnacka, Monika 
Jankowska.

• 16 maja 2013 roku odbył się 
VIII Harcerski Rajd „Bolek” 
p.h. „Aktywnie i zdrowo” .

W parku miejskim „Baba” 
zameldowały się reprezentacje 

wszystkich gromad i drużyn z 
terenu Hufca ZHP Trzemeszno  
tzn. z Kruchowa, Trzemżala, 
Trzemeszna pod opieką dru-
żynowych w składzie : Ewa 
Fel, Magdalena Wiśniewska, 
Marzena Stojek, Joanna Kań-
czukowska, Ewa Balcerzak, 
Jolanta Kurtysiak, Teresa Gór-
na, Mikołaj Henkel, Agnieszka 
Majerowicz, Anna Krerowicz 
oraz Katarzyna Kulik, Gra-
żyna Mikuła. Organizatorzy 
rajdu to 10 Drużyna   Starszo-
harcerska „Polanie”  im. B. 
Chrobrego przy  współpracy 
z 12 Drużyną Wędrowniczą 
„Skrzydła” i Komendą Huf-

ca. Na tzw. Grzybku w parku 
uczestników pieszej wyprawy 
powitali : Stanisława Szymań-
ska –komendantka hufca, Wło-
dzimierz Losik   - z-ca komen-
dantki, Krzysztof Dereziński 
– burmistrz Trzemeszna,

Byli też obecni redakto-
rzy : Renata Pałucka, Roman 

Wolek, Maciej Nowaczyk.Na  
starcie służbę  pełniła Karla 
Wesołowska. Po ustaleniu ko-
lejności wymarszu odliczanką 
poszczególne zespoły wyru-
szyły na trasę Trzemeszno- 
Zieleń (drogą polną). 

Na trasie w dziesięciu punk-
tach kontrolnych należało wy-
konać zadania ujęte w hasło 
„Dyskoteka turbo Feniks”. 
Zadania na punktach : Ochro-
niarz 1,                  Ochroniarz 
2, Kasjer, Szatniarz, Fascynat 
mody, Kuchcik, Obsługa krę-
gielni, Budowlaniec, menadżer 
Sali dyskoteki – pozwoliły wy-
kazać się sprawnością.     Było 
mokro ale wesoło! Funkcje 
tzw. Punktowych pełnili : Se-
bastian Wołowiec, Krystian 
Bielaś, Artur Buczyński, Da-
ria Skulska, Dagmara Nowic-
ka, Luiza Galus, Katarzyna 
Semrau, Julia Nowak, Kacper 
Bzura.

Na mecie – na terenie byłej 

szkoły w  Zieleniu – uczest-
ników witali : drużynowa 10 
DStr Monika Woźniak, Sta-
nisława Szymańska, Włodzi-
mierz Losik, Danuta Chojecka, 
Beata Marciniak, Mieczysław 
Chojecki, Łucjan Sobecka. 
Byli też obecni członkowie 
Harcerskiego Kręgu Senio-
rów : Maria Wojciechowska, 
Ireneusz Kasprzyk, Jarosław 
Adamski. Wszystkie grupy w 
świetnych  nastrojach dotar-
ły do celu. Wśród nich trasę z 
kijkami zaliczyli Irena i Jerzy 
Karczewscy.Nastąpił czas pod-
liczania wyników, a Damian 
Bojanowski i Norbert Woło-
wiec pomagali w sprawnym i 
bezpiecznym pieczeniu kieł-
basek w płomieniach ogniska. 
Kiełbaski, bułki, drożdżów-
ki, jabłka i napój wszystkim 
uczestnikom smakowały. 

Deszcz przeszkodził w dalszej 
wesołej zabawie. Spotkanie 
hufcowych harcerskich poko-
leń zakończone zostało wrę-
czeniem dyplomów i nagród.

Autokary już czekały – 
uczestnicy „Bolka 2014” z 
bagażem fajnych wrażeń i do-
świadczeń wracali do domów.

Tekst: hm. Stanisława Szymańska
Foto: Teresa Górna, Jolanta Kurtysiak

ZHP INFORMUJE  !

W maju mieliśmy zaszczyt gościć dwóch 
artystów z gnieźnieńskiego stowarzysze-
nia „Jemioła”, którzy przeprowadzili w 
naszym ośrodku warsztaty artystyczne. 
Stowarzyszenie to powstało w 2013 roku 
i skupia artystów niepełnosprawnych i 
wykluczonych społecznie, którzy między 
innymi rzeźbią, malują, piszą, zajmują się 
dziewiarstwem, wikliniarstwem, decoupa-
gem, a nawet kowalstwem średniowiecz-

nym. Pan Paweł Lewicki, który tworzy 
cuda ze skóry, pokazał nam jak wykonać 
sakiewkę i oprawić notes materiałem oraz 
skórą. Natomiast pan Zbigniew Pluta po-
kazał Uczestnikom jak narysować auto-
portret węglem, na co zwracać uwagę i jak 
uchwycić najważniejsze detale. Mimo, że 
mieliśmy okazję wykonywać te przedmio-
ty i rysunki tą techniką pierwszy raz, to 
dzięki pokazowi i wskazówkom naszych 

gości poszło nam świetnie. Mieliśmy rów-
nież okazję obejrzeć mini wystawę prac 
przywiezionych przez obu panów – nie-
zwykłe obrazy o tematyce batalistycznej 
osadzone w bogatych ramach, a także 
przepięknie prezentujące się księgi, kroni-
ki i szkatułki precyzyjnie oprawione skórą.

Tekst: Joanna Walda
Zdjęcia: Renata Kuchta

Środowiskowy Dom Samopomocy informuje
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URODZENIA
 Strzelińska Luiza (Sławomir, Kamila) Trzemeszno
Napieralski Natan (Łukasz, Kamila ) Trzemeszno
Ratajczak Leonard (Romuald, Iwona) Trzemeszno
Rumińska Kornelia (Tomasz, Justyna) Trzemeszno
Borowczyk Nadia (Bartosz, Marta) Trzemeszno
Woźniak Gabriela (Maciej, Liwia) Trzemeszno
Pietrzak Florencja (Jacek, Beata) Trzemeszno
Grześkowiak Lena (Łukasz, Magdalena) Mijanowo
Michalik Kacper (Marcin, Agnieszka) Niewolno
Rubacha Karina (Marcin, Julita) Zieleń

 MAŁŻEŃSTWA
Łagiewska Mirosław (Dębowo), Rogala Ewelina (Wydartowo)
Kadenc Andrzej (Trzemeszno), Głażewska Olga (Lubiń)
Menclewicz Łukasz (Trzemżal), Dembowiak Katarzyna (Trze      

meszno)
 
ZGONY
Brzycki Władysław – Rudki , 87 lat
Rybski Marian- Trzemeszno, 77 lat
Halat Irena – Czarnotul, 78 lat

Zanotowano w USC - maj 2014

14 maja w Przedszkolu nr 1 „Chatka 
Puchatka”odbył się V Gminny Przegląd 
Piosenki Angielskiej „English is fun”.W 
Przeglądzie udział wzięli : Przedszkole nr 
1”Chatka Puchatka” , Przedszkole nr 2 im.
Misia Uszatka i Niepubliczny Punkt Przed-
szkolny „Słoneczko” z Trzemeszna  oraz 

Oddział Przedszkolny przy Szkole Pod-
stawowej im.Powstania Wielkopolskiego 
z Kruchowa. Występy oceniała komisja 
w składzie:  Krzysztof Dereziński- Bur-
mistrz Miasta i Gminy Trzemeszno,Ksa-
wera Matuszak-dyrektor Niepublicznego 
Punktu Przedszkolnego ,Teresa Popielarz 

- dyrektor Przedszkola nr 1 „Chatka Pu-
chatka”,  Renata Gezella-Figaj - nauczyciel 
muzyki ze Szkoły Podstawowej nr 2, Kata-
rzyna Zdrojewska- lektor z Leader School 
w Trzemesznie. Jury zgodnie uznało, iż 
wszystkim wykonawcom należy się ex 
aequo I miejsce.

Przegląd Piosenki Angielskiej „English is fun”

W czwartek 5.06 2014r., w ramach XIII  
Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzie-
ciom – „Czytanie mądra rzecz”, w Przed-
szkolu nr2 im. Misia Uszatka w Trzemesz-
nie odbył a się uroczystość „Dzień bajki”, 
mobilizująca wszystkich do codziennego 
obcowania z książką. Głównym jej celem 
było propagowanie  codziennego czytania 
dzieciom,  jako skutecznej i przyjaznej 
metody wspomagania ich wszechstron-
nego rozwoju oraz przybliżanie kultury 
ludowej . Dzieci , które od urodzenia słu-
chają czytanych przez rodziców książek, 
są inteligentniejsze, wrażliwsze, szybciej 
zaczynają mówić, mają większy zasób 
słownictwa oraz bardziej rozbudowaną 
wyobraźnię. Dlatego zachęcamy  wszyst-
kich do codziennego sięgania po książki, 
zarówno dzieci jak również dorosłych.  
Tegoroczny  III „Dzień bajki” poświęcili-
śmy  twórczości ludowej, w związku z tym 
iż, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił  

rok 2014,  Rokiem Oskara Kolberga. Dzie-
ci dowiedziały się kim był Oskar Kolberg, 
czym się zajmował i co zawdzięczamy  
temu wspaniałemu etnografowi, folklory-
ście i kompozytorowi.  Dzieci poznały  ba-
śnie i podania ludowe zebrane przez Oska-
ra Kolberga , wydane w formie dwóch 
książek, pod następującymi tytułami : 
„Baśnie i legendy” i „Baśnie, opowieści, 
gadki przez Oskara Kolberga zebrane”.  
Dzieci z poszczególnych grup wiekowych 
prezentowały stroje ludowe przy dźwię-
kach muzyki z różnych regionów naszej 
Ojczyzny.   Po prezentacji grup nastąpiła 
najważniejsza część spotkania- czytanie 
baśni i legend.  Pierwszą baśń pt .: „ Chłop 
i diabeł”  przeczytała  Pani Dyrektor Lu-
cyna Korzycka, a następnie takie utwory 
jak: „Bogata lipa”, „Żelazny Marcin”, „O 
królu ciekawym”, „Diabelski most” zapre-
zentowały   nauczycielki z poszczególnych 
oddziałów. Przeczytane utwory bardzo 

dzieciom się spodobały, mimo gwary w 
jakiej zostały napisane, zostały przez nie 
zrozumiane.  W dalszej części dzieci zło-
żyły uroczyste ślubowanie „Małego czy-
telnika” i zobowiązały się, że zawsze będą 
dbały o książki w domu , w przedszkolu i 
szkole.   Po uroczystym ślubowaniu dzieci 
barwnym korowodem przemaszerowały 
ulicami osiedla zachęcając wszystkich do 
codziennego czytania.  Po powrocie do 
przedszkola dzieci stworzyły barwne ilu-
stracje do wysłuchanych legend. Z prze-
pięknych prac zorganizowano wystawę  
pt.: „ Baśnie i legendy Oskara Kolberga”.  
Bardzo gorąco dziękujemy Rodzicom za 
przepiękne stroje ludowe, które prezento-
wały wszystkie dzieci, a także za całorocz-
ne wspieranie Ogólnopolskiej Akcji - Cała 
Polska czyta Dzieciom.                                          

Małgorzata Winiarska
Foto.: Magdalena Płóciniak

„Czytanie mądra rzecz- Dzień bajki w Przedszkolu im. Misia Uszatka”
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W myśl hasła ,,Wszystkie dzieci nasze 
są” z okazji Dnia Dziecka  po raz już ko-
lejny, w sobotę 31 maja , odbył się festyn. 
Impreza rozpoczęła się  o godzinie 15 i 
trwała ponad cztery godziny. Na powitanie  
prezes Waldemar Kwiatkowski przywitał 
wszystkie dzieci i dorosłych przybyłych 
do Domu Działkowca i życzył zgromadzo-
nym wspaniałej zabawy. 

Główną atrakcją oraz niespodzianką dla 
ponad 70 naszych milusińskich okazało 
się niespodziewane pojawienie się dwóch 
klownów Friko  i Koko, którzy dostarczyli 
wiele radości, śmiechu i zabawy .W pro-
gramie imprezy zaplanowane były różne 
atrakcje zarówno dla najmłodszych, jak i 

dla najstarszych. Dla dzieci przewidziano 
malowanie twarzy oraz wiele konkurencji  
w dwóch przedziałach wiekowych: do 6 
lat i powyżej tego wieku, między innymi: 
rzuty piłeczek do wiaderek, zbijanie krę-
gli, łowienie skarbów, tunel dla najmłod-
szych i starszaków, hula-hop i inne. Dla 
pięciu zwycięzców w każdej konkurencji  
przygotowano atrakcyjne  nagrody. Pro-
wadzenie oraz super zabawę zawdzięcza-
my księżniczce Justynie, klownom: Friko i 
Koko, za co serdecznie dziękujemy.

W czasie trwania festynu Friko i Koko 
obdarowali wszystkie dzieci  paczkami 
ze słodyczami oraz dla wszystkich przy-
byłych sami działkowcy  przygotowali 

drobne przekąski i napoje. Organizatorzy 
wraz ze sponsorami przeprowadzili loterię 
książkową ,w której każde dziecko wylo-
sowało  bajkę lub inną książkę do czytania.

Pod koniec uroczystości tradycyjnie, jak 
co roku, odbyły się przejażdżki bryczką, 
z której to dzieci  chętnie jak zawsze ko-
rzystały. Bardzo dziękujemy sympatykowi 
naszego ogrodu za niezapomniane chwile 
podczas przejażdżek bryczką.

Na zakończenie organizatorzy gratulu-
ją zwycięzcom  oraz składają serdeczne 
podziękowanie wszystkim osobom, któ-
re przyczyniły się do zorganizowania tak 
wspaniałej i świetnej  imprezy.

FRIKO i KOKO główną niespodzianką Dnia Dziecka w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym  
im.,, Jana Kilińskiego” w Trzemesznie

Dzień Dziecka w mieście
Z okazji Dnia Dziecka Dom Kultury przygotował dla milusińskich blok zabaw na skwerze Cegielskiego. Wszyscy chętni mogli po-

malować swoje buźki, pomalować zamek, puszczać bańki mydlane i spróbować sił w konkursie plastycznym. Dla wszystkich zebranych 
wystąpili laureaci Konkursu Piosenki „Wyśpiewaj swój Talent”. 

Dzięki uprzejmości pana Benona Kmieciaka dzieci mogły przejechać się bryczką. Na zakończenie zabaw wystąpił Teatr Trójka z 
Bydgoszczy.
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Listy  dla  Ziemi 
Razem dbajmy o Ziemię!  Na 
przełomie  kwietnia i maja po 
raz kolejny  przystąpiliśmy 
do akcji ekologicznej - Listy 
dla Ziemi. Określają  ją  dwa 
słowa: edukacja i działanie. 
W  listach  napisanych do 
dorosłych promowaliśmy se-
gregację odpadów zamiast ich 
spalania w piecach domowych, 
sadzenie drzew, zachęcaliśmy 
do jazdy na rowerze. Miło jest  
współtworzyć ekologiczną 
drużynę narodową. 

Między  nami -  utalentowani  
matematycy 
O emocjach, jakie  towarzy-
szyły zdolnym  matematykom  
podczas  rozwiązywania  za-
dań  konkursowych pisaliśmy  
w  poprzednim  numerze.   Tak 
prezentują się wyniki  tego-
rocznej  edycji  konkursu:    
KANGUR MATEMATYCZ-
NY  2014
Klasy II: 
1. Blanka Chojnacka kl. II c 
2. Mateusz Kamyszek kl. II c 
3. Weronika Tokarczyk kl. IIc  
Klasy III 
1. Natalia Gaca kl. III b 
2. Wiktoria Wilkosz kl. III a 
3. Zuzanna Bednarek kl. III b 
     Kamil Chojnacki kl. III d 
Klasy IV: 
1. Przemysław Dylawerski  kl. 
IVc 
2. Mikołaj Wiśniewski  kl.IVc         
3. Eryk Chojnacki kl. IV a
Klasy V: 
1. Eryk Walter kl. V c 
2. Jagna Jatczak kl. V a 
3.Julia  Stablewska Vd 
   Aleksandra Zybała kl. V a 
Klasy VI 
1. Mateusz Woźniak kl. VI c 
2. Mikołaj Korzycki kl. VI b 
3. Agata Bloch kl. VI d

Potyczki z  ortografią 
W maju,  tradycyjnie, podsu-
mowujemy poziom wiedzy 
i umiejętności  z  zakresu  
poprawnej  pisowni. Jako 
pierwszy odbył się szkolny 
konkurs ortograficzny dla  
klas trzecich, którego celem 
było wyłonienie reprezentacji 
biorącej udział w gminnym 
etapie konkursu. Rewelacyjnie  
z  ortograficznymi  niejasno-
ściami  poradziły  sobie: 
Wiktoria Wilkosz  z  kl. III a 
Natalia Gaca -  kl. III b 
Maja Gajda -  kl. III 
Paulina Kowalczyk -  kl. III a 
Julia Liszkowska -  kl. III b 

 Gminny  Konkurs  Ortograficz-
ny  „ O  Złote  Pióro  Burmistrza  
Miasta  i  Gminy” 

Od lat nasza szkoła jest organi-
zatorem  Gminnego  Konkursu 
Ortograficznego  „O  złote  
pióro  Burmistrza Miasta i 
Gminy”. Tegoroczna edycja 
odbyła się 8 maja br.  Do  
etapu  finałowego  uzyskują  
kwalifikacje  uczniowie  wy-
łonieni w wewnątrzklasowych 
eliminacjach  - mistrzowie  
poszczególnych klas piątych i 
szóstych. 
Podchwytliwe dyktando 
zatytułowane  „Spojrzenie na 
wymarzony ogródek” bezbłęd-
nie napisała szóstoklasistka  z  
Zespołu  Szkół w  Trzemżalu 
– Ewa  Borowiak. 
Kolejne miejsca zajęli:  Natalia 
Hołoga – SP1, Oliwia Liber-
kowska  - SP2, Aleksandra 
Kujawa – SP1,  Natalia Jan-
kowska  - SP1, Marta Kirszner 
– SP1, Adrianna Szemrowicz 
– SP1, Mikołaj  Gromelski – 
SP2. 
Wśród piątoklasistów  na 
pierwszym  miejscu  uplaso-
wały  się  ex  aequo: Nicole 
Brzycka – SP1 i Zofia Koteras  
- SP2, drugie  miejsce  zajęła  
Sara Szulc – SP1, a trzecie: 

Zuzanna Duszyńska – ZS 
Trzemżal, Jakub Czarnecki 
– SP1, Wiktoria  Trzcińska – 
SP2.    

Poznajemy  naszą  Ojczyznę 
Pojezierze  Kaszubskie  zwane  
też  Szwajcarią  Kaszubską  
to  region,  który  w  maju  
odwiedzili uczniowie  klas  
Va  i  VIc.  Piękna  pogoda  
pozwoliła  cieszyć  się  uroka-
mi  krajobrazu  i  poznawać 
kulturę  ludową Kaszubów. W  
pamięci  uczestników  wy-
cieczki  na  pewno  pozostanie  
lekcja  języka kaszubskiego, 
która  odbyła  się  w  szkole  z 
początku  XX  wieku  na  tere-
nie  skansenu  we Wdzydzach  
Kiszewskich,  przejażdżka  
drezyną  w  Muzeum  Kolej-
nictwa  w  Kościerzynie  oraz  
spacer  po  domu  odwróco-
nym  do  góry  nogami  w  
Szymbarku. 
Uczniowie klas VI b i VI 
d  wyruszyli na trzydnio-
wą wycieczkę do Ośrodka 

Edukacji  Przyrodniczej w 
Chalinie,  na terenie Sierakow-
skiego Parku Krajobrazowego.  
Mieści się on  w zabytkowym               
XIX-wiecznym  dworku  
pełniącym  funkcję muzeal-

no – konferencyjną  z bazą 
noclegową . Wokół rozciąga 
się urokliwy park  przecho-
dzący  w  tereny  rekreacyjne  
z boiskami  i placem zabaw.        
Celem wyprawy była edukacja 
przyrodnicza , poznawanie 
fauny i flory gatunków rodzi-
mych, nabywanie umiejętności 
posługiwania się wiedzą w 
działaniu praktycznym oraz 
integracja poprzez naukę,  
wypoczynek i zabawę. 
Uczniowie odbywali spotkania  
z przyrodą podczas wędrówek 

po  ścieżkach edukacyjnych, 
m.in.  „ Jary w Chalinie”. Brali 
udział w warsztatach garncar-
skich i kowalskich.  Odbyli 
wycieczkę po Pojezierzu Siera-
kowsko – Międzychodzkim, 
gdzie zwiedzili pobernar-
dyński kościół w Sierakowie, 
Muzeum Zamek Opalińskich, 
Stadninę Ogierów, Centrum 
Edukacji w Mniszkach. Na 
zajęciach z terenoznawstwa 
powtórzyli wiadomości na 
temat rodzajów map, jej 
elementów, budowy kompasu i 
posługiwania się nim. Później,  
podzieleni na dwie grupy,  
udali się do lasu, maszerując 
na orientację. Wszystkim  uda-
ło  się  szczęśliwie dotrzeć  do 
celu. Odwiedzili też kręgiel-
nię, gdzie  dzielnie zdobywali 
punkty dla swojej drużyny. 
Wieczorami piekli kiełbaski 
przy ognisku w wigwamie, ko-
rzystali z placu zabaw i boisk.  
Dwie  grupy  uczniów  klas  
czwartych  i  piątych  wybrały 
się  do Warszawy.  Uczestnicy  

tych  wycieczek  dowiedzie-
li  się  jakie funkcje pełni  
miasto  stołeczne,  zwiedzili  
Zamek  Królewski,  Łazienki,  
Stare  Miasto,  Nowy  Świat,  
Krakowskie  Przedmieście;  z  
punktu  widokowego  przyj-
rzeli  się  Stadionowi  Narodo-
wemu , odwiedzili  też  Pałac  
Kultury  i  Nauki , z którego  
tarasu  na  trzydziestym  
piętrze  podziwiali  panoramę  
miasta. Drugi dzień ekspedycji  

obydwie  grupy  przeznaczy-
ły  na  pogłębianie  wiedzy  i 
zdobywanie  umiejętności  w  
Centrum  Nauki  Kopernik. 

Sportowe  dokonania 
W  maju na terenie naszej 
szkoły rozegrane zostały 
gminne zawody w czwórboju 
lekkoatletycznym. Startowały 
reprezentacje czterech szkół: 
Kruchowa, Trzemżala,  SP 
2 i SP1.  W bardzo trudnych 
warunkach atmosferycznych, 
mimo niskiej temperatury i 
padającego deszczu, udało się 
przeprowadzić zawody do koń-
ca. Reprezentacja naszej szko-
ły wywalczyła ostatecznie II 
miejsce w kategorii dziewcząt 
i I miejsce wśród chłopców. 
Kolejnymi zawodami, w 
których licznie stanęliśmy na 
starcie był I Wiosenny Bieg 
Uliczny, który odbył się 24 
maja wokół  trzemeszeńskiej 
Wieży Ciśnień.  W biegu 
startować mogli uczniowie 
z klas I – VI z podziałem 
na odpowiednie kategorie  
wiekowe. W tych zawodach 
reprezentacja naszej szkoły 
zajęła I miejsce w klasyfika-
cji drużynowej zdobywając 
piękny puchar do kolekcji,  II 
miejsce wywalczyła reprezen-
tacja SP 2 Trzemeszno, III SP 
Witkowo.       

Wiadomości zebrał szkol-
ny  zespół  redakcyjny:                                                                                             

Nicole Brzycka, Natalia Jankow-
ska, Eryk  Walter 

  Foto. pp. W. Chojnacka,  K. 
Kulik,  J.Sroczyńska -Pietz
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SPRAWDZIAN TRZECIOKLASI-
STY
  Dnia 10 kwietnia 2014 r. 
uczniowie klasy III wzięli 
udział w VII edycji Ogólnopol-
skiego Sprawdzianu Trzecio-
klasisty z Operonem.

APEL Z OKAZJI KANONIZACJI 
PAPIEŻA JANA PAWŁA II
  W piątek 25 kwietnia br. 
uczniowie klas Va, Vb i VIb 
zaprezentowali apel związany 
z kanonizacją błogosławione-
go Jana Pawła II. W pięknym 
montażu słowno – muzycznym 
zatytułowanym „Recepta 
na świętość” przypomniano 
niełatwe życie, duszpasterską 
posługę oraz cuda przypisywa-
ne naszemu papieżowi.

  W uroczystości uczestniczyli 
zaproszeni goście: Burmistrz 
Miasta i Gminy Trzemeszno p. 
Krzysztof Dereziński, ks. Piotr 
Kotowski oraz Przewodnicząca 
Rady Rodziców p. Jadwiga 
Schillak. Uczniów do występu 
przygotowały panie: Lidia Kre-
rowicz i Joanna Frelich.

SZKOLNY  KONKURS WOKALNY 
„ŻYCIE JEST MUZYKĄ”
  Dnia 28 kwietnia 2014 r. 
odbył się Szkolny Konkurs 
Wokalny „Życie jest muzy-
ką”. Wzięło w nim udział 18 
uczniów z kl. I-III oraz 24 z kl. 
IV- VI. 
  W jury zasiadali: p. Rena-
ta Gezella-Figaj,  p. Lidia 
Krerowicz, p. Anna Kulczycka 
– Wiśniewska, p. Izabela Schil-
lak – Rodak oraz ks. Radosław 
Tuszyński. 
 Oprawę techniczną zapewnił 
p. Marcin Jakubiak wraz z 
uczniami kl. VIa: Szymonem 
Lisieckim i Mikołajem Gromel-
skim. 
  Jury po długich obradach 
ogłosiło następujące wyniki:
KATEGORIA KL. I – III

I miejsce – Kacper Kędzierski z 
kl. Ib „Skakana”
Klaudia Różycka   z kl. IIb 
„Czerwony Kapturek”
II miejsce –Wiktoria Rożek   z 
kl.  Ib  „Zuzia lalka nieduża”
Tomasz Nawrocki z kl. III „La-
leczka z saskiej porcelany”
III miejsce– zespół: Domini-
ka Wegner        z kl. IIa „Szła 
kaczuszka” Natalia Kaszuba            
z kl. IIa, Weronika Wojta-
szak     z kl. IIa, Aleksandra 
Rumianowska z kl. IIa, zespół:  
Wiktoria Nowicka z kl. IIb 
„Chodźmy do parku”Dominika 
Olejniczak z kl. IIb
+KATEGORIA KL. I V– VI
I miejsce  - Wiktoria Trzcińska          
z kl. Va  „Alleluja”
II miejsce –Paulina Adamska             
z kl. VIa „Szukaj mnie”
III miejsce –Magdalena Weso-
łowska z kl. VIb „My heart will 
go on”

 Laureaci oraz pozostali 
uczestnicy konkursu zostali 
nagrodzeni dyplomami oraz 
upominkami ufundowanymi 
przez Radę Rodziców oraz p. 
Leszka Figaja.

KONCERT ZESPOŁU „ZŁOTA 
TRĄBKA”
  Dnia 9 maja 2014 r. w naszej 
szkole gościł łódzki zespół 
„Złota trąbka”. Artyści przed-
stawili program muzyczny 
zatytułowany „Z muzyką 
przez świat”.  Zaprezentowali 
najważniejsze instrumenty z 
grupy dętych blaszanych oraz 
wykonali najpiękniejsze melo-
die z filmów Wolta Disneya, np. 
z „Księgi dżungli”, „Króla lwa” 
oraz „Pięknej i bestii”. 

WYCIECZKA DO OCHOTNICZEJ 
STRAŻY POŻARNEJ
W TRZEMESZNIE
     Dnia 05.05.2014 r. dzieci z 
oddziałów przedszkolnych 0a 
i 0b wraz z wychowawczynia-
mi p. Izabelą Schillak-Rodak 
oraz p. Agnieszką Majerowicz 
wybrały się na wycieczkę do 
Ochotniczej Straży Pożarnej w  
Trzemesznie. 
    Data  nie była przypadko-
wa, gdyż  4 maja przypadał 
Dzień Strażaka.  Zwiedzanie 
remizy OSP okazało się dla 

dzieci niezwykłą przygodą. Na 
wszelkie pytania i wątpliwości 
przedszkolaków odpowiadał 
Naczelnik Tomasz Schillak 
oraz dh Łukasz Kachniarz.

GMINNY KONKURS ORTOGRA-
FICZNY O PIÓRO BURMISTRZA
 Dnia 8 maja 2014 r. w Szkole 
Podstawowej nr 1 im. Jana Ki-
lińskiego w Trzemesznie odbył 
się Gminny Konkurs Ortogra-
ficzny o Złote Pióro Burmistrza 
Miasta i Gminy Trzemeszno. 
Naszą Szkołę reprezentowało 
czworo uczniów z klas V-VI. 
W wyniku zaciętej rywalizacji 
nasi uczniowie zajęli następują-
ce miejsca:
- Zosia Koteras- I miejsce w 
kategorii klas piątych 
-Oliwia Liberkowska- II miej-
sce w kategorii klas szóstych 
-Wiktora Trzcińska- III miejsce 
w kategorii klas piątych 
-Mikołaj Gromelski – IV miej-
sce w kategorii klas szóstych 
Wszyscy uczestnicy otrzymali  
dyplomy oraz nagrody książ-
kowe. Uczniów do konkursu 
przygotowały: p. Renata Gezel-
la- Figaj, p. W. Szopińska, p. A. 
Wołowicz.
                        
BIWAK „WESOŁY SZPITAL”
W dniach 9 i 10 maja 2014 
r. odbył się na terenie naszej 
szkoły biwak „Przyjaciół  In-
dian”,  podczas którego zuchy 
złożyły  Obietnicę Zuchową i 
zdobywały sprawność  Dok-
tora. Obietnicę „ Obiecuję być 
dobrym zuchem, zawsze prze-
strzegać Prawa Zucha”  złożyło 
16 zuchów.

Świadkami Obietnicy byli po-
zostali uczestnicy biwaku oraz 
kadra w składzie: pwd. Teresa 
Górna, pwd. Mikołaj Henkel, 
dh Julia Nowak, dh Krystian 
Bielaś. Podczas biwaku zuchy 
m.in. zapoznały się z pracą 
lekarza, przećwiczyły udziela-
nie pomocy przy omdleniach i 
urazach kończyn, ozdobiły salę 
rysunkami poprawiającymi 
humor, przygotowały pyszne 
owocowe szaszłyki, zapoznały 
się z pracą farmaceuty. 
 

„WITAJ MAJOWA JUTRZENKO”
  Dnia 12 maja 2014 r. odbyła 
się akademia z okazji 223. 
rocznicy uchwalenia Konstytu-
cji 3 Maja. Uczniowie przy-
gotowali inscenizację obrad 
sejmowych, ukazującą okolicz-
ności uchwalenia konstytucji 
przez króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego. 
  Programowi artystyczne-
mu towarzyszyła prezentacja 
multimedialna z utworem Jacka 
Kaczmarskiego „Modlitwa o 
wschodzie słońca” w tle.
 W akademii uczestniczyła cała 
społeczność  naszej szkoły oraz 
p. Jadwiga Schillak – Przewod-
nicząca Rady Rodziców.
  Uroczystość przygotowały 
panie: Hanna Skrobiszewska i 
Renata Gezella – Figaj. 

SZKOLNY KONKURS WIEDZY 
OLIMPIJSKIEJ
W połowie maja b.r. p. Marcin 
Jakubiak przeprowadził Szkol-
ny konkurs wiedzy olimpijskiej 
wśród uczniów klas V i VI.  
  Zwyciężczynią okazała się 
Wiktoria Trzcińska z kl. Va, 
która uzyskała  maksymalną 
ilość punktów, czyli  30. 
  Drugi był Kacper Wegner z 
kl. VIa, który zdobył  26 pkt,  
trzeci Kacper Czarnecki z 
kl. VIa który uzyskał 16 pkt, 
natomiast czwarte miejsce zajął 
Bartosz Czarnecki z kl. VIb, 
zdobywając 15 pkt.  
  
WYCIECZKA DO WROCŁAWIA
 Dnia 16 maja 2014 r. uczniowie 
z klasy III, Va, Vb oraz VIb  
wzięli udział w wycieczce do 
Wrocławia. Najpierw  obejrzeli 
pokaz fontanny multimedialnej, 
następnie zwiedzili przepiękny 
Ogród Japoński z niezwykły-
mi okazami drzew i krzewów. 
Kolejnym punktem programu 
była wrocławska Starówka 
oraz posiłek w Mc Donaldzie. 
W godzinach popołudniowych 
młodzi turyści odbyli rejs stat-
kiem po Odrze oraz odwiedzili 
Ogród Zoologiczny. Wyjazd 
zakończyło obejrzenie imponu-
jącej Panoramy Racławickiej.
  Wycieczkę zorganizowali: p. 
Renata Gezella – Figaj, p. Joan-
na Frelich oraz p. Piotr Kubiak.
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Gimnazjalne wieści:
5 i 6.05. - w ramach projek-
tu Akademia Uczniowska 
uczniowie z klas III odwie-
dzili poznańskie ZOO a 
drugoklasiści Palmiarnię.
12.05. - w Środowiskowym 
Domu Samopomocy w Trze-
mesznie odbyła się uroczy-
stość z okazji minionej rocz-
nicy uchwalenia Konstytucji 
3 Maja. Program artystyczny 
przygotowali gimnazjaliści 
pod kierunkiem p.p. A.Si-
wińskiej, K.Wesołowskiej i 
A.Kaczmarek.
15.05.  - Dzień Europejski; 
w hali OSiR poszczególne 
klasy prezentowały  w cie-

kawy sposób informacje na 
temat wcześniej wylosowa-
nego państwa europejskiego; 
ponadto w dwóch quizach  
gimnazjaliści musieli wy-
kazać się wiedzą na temat 
położenia  różnych miejsc w 
Europie oraz pochodzenia 
znanych Europejczyków.  Po 
podsumowaniu wyników 
klasyfikacji  I miejsce zajęła 
III D, II – III E a III – I E. W 
pozakonkursowych wybo-
rach miss i mistera  tytuły 
otrzymali – przedstawiciel-
ka Grecji i przedstawiciel 

Hiszpanii.  Przygotowaniem 
Dnia Europejskiego zajęły 
się p.p. A.Nowicka, T.Petro-
syan-Chudzińska, I.Łaniec-
ka-v.Gierschewski. Całość 
prowadził p. S.Kozłowski.                                                                                             

20.05. - w szkole gościł Ja-
nusz Chomontek  - 19-krotny 
rekordzista Księgi Rekor-
dów Guinessa w podbijaniu 
różnymi rodzajami pi-
łek.        23.05. - zakończe-
nie Turnieju Piłkarskiego 
Gimnazjum Cup realizo-
wanego w ramach projektu 
gimnazjalnego pod opieką 
p.J.Bąk i p.G.Witkowskiego. 
Zwyciężyła drużyna I C.                                         
24.05. - I Wiosenny Bieg 
Osiedla Sportowego pod 
patronatem Gimnazjum. 
Bardzo udaną imprezę 
sportową zorganizowa-
ła p.J.Stankowska – na-
uczycielka wychowania 
fizycznego w Gimnazjum.                                                                                                  
29.05. - wyjazd ekologów do 
Torunia – członkowie koła 
ekologicznego pod opieką 
p.P. Ploty  odwiedzili Plane-
tarium w Toruniu.                          
 29.05. -     Z okazji Świa-
towego Dnia bez Papierosa 
odbyły się w naszej szkole 
warsztaty biblioterapeu-
tyczne- „ Dziękuję, nie 

palę !”.    Spotkanie zor-
ganizowała  p.N.Woźniak.                                              
2.06. - Dzień Dziecka 
połączony z Dniem Sportu.  
W tym roku miał on cha-
rakter zimowej olimpiady 
Soczi 2014. Oczywiście 
konkurencje dostosowane 
były do warunków halo-
wych, ale wzbudziły wiele 
emocji i zainteresowania. Po 
podsumowaniu wyników w 
biathlonie, skokach narciar-
skich, bobselejach, curlingu i 
quizie olimpijskim ostatecz-
nie na podium stanęły klasy 
III E – pierwsze miejsce, II 
D – drugie, II C – trzecie. 

Wszyscy uczestnicy zawo-
dów otrzymali lody, droż-
dżówkę, jabłko i sok ufundo-
wane przez   Radę Rodziców.                              
5.06. - koncert łódzkie-
go trio „Złota Trąbka”.                                                                    
5.06. - Festiwal Projektów 
Gimnazjalnych – edycja 
wiosenna .      
Gimnazjalne sukcesy ostatnich 
tygodni
 1. W  Zespole Szkół w 
Niechanowie podczas pod-
sumowania i finału projektu 
regionalnego „Stąd jestem, 
tu  moja Mała Ojczyzna” 
zespół projektowy z nasze-
go Gimnazjum w składzie: 

K.Błaczkowska, K.Bzura, 
A.Lisiecki, K.Lisiecki,  A.Ta-
mul, W.Wańkowicz, J.Woź-
niak pod opieką p.P.Woźnego 
zajął I miejsce.
2. W Ogólnopolskim 
Konkursie „Pomyśl zanim 
wrzucisz – dbaj o swoją 
tożsamość” K.Lisiecki z III 
D zajął 3 miejsce, zostając 
laureatem na poziomie gim-
nazjum.
3. 16 maja na stadionie 
Olimpii Poznań odbyły się 
Mistrzostwa Szkół Gimna-
zjalnych w Lekkiej Atletyce 
rejonu Poznań Wschód.  
K.Lisiecki z III D w biegu 
na 100 metrów w finale 
zajął 5 miejsce, natomiast  
B.Mszanecki z III A w 

pchnięciu kulą, zajmując 
3 miejsce zakwalifikował 
się do finału Województwa 
Wielkopolskiego, gdzie 
uplasował się na 13 miejscu.                                                                       
4. A. Król z III E ( przygoto-
wywana przez p.D.Kaniew-
ską), zajmując 7. miejsce 
została finalistką Ogólnopol-
skiego Konkursu Ortogra-
ficzno- Gramatycznego im. 
Księdza Onufrego Kop-
czyńskiego w Czerniejewie.                                                                               
Gratulujemy!

W sobotę 24 maja sołectwo Szydłowo 
wraz ze stowarzyszeniem Wspólnota Wsi 
zorganizowało festyn  z okazji Dnia Dziec-
ka. Na pikniku nie zabrakło atrakcji dla 
dzieci jak i dorosłych. 

Dla wszystkich przygotowano różnorod-
ne smakołyki w postaci owoców, pysznych 
domowych wypieków oraz kanapek. Nie 

zabrakło także kiełbasek z grilla. Dzieci 
świetnie bawiły się uczestnicząc w takich 
konkursach jak spacer z kubeczkiem wody, 
strzał do bramki kijem hokejowym,  skoki 
w workach, rzuty do tarczy czy układanie 
na czas kręgli w kółku hula-hop. Ogrom-
nym powodzeniem cieszyło się malowa-
nie twarzy. Każde dziecko uczestniczące 

w festynie otrzymało także upominki z 
okazji ich święta . – Dziękujemy naszym 
sponsorom za pomoc w organizacji na-
szego festynu, czyli piekarni Piekuś, fir-
mie Lux-Bud Romana Wosia, Katarzynie 
i Leszkowi Płotalskim z Kruszewni oraz 
Agnieszce i Radosławowi Hapońskim z 
Szydłowa – mówi Daria Światek. 

Dzień Dziecka w Szydłowie
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Międzynarodowy Dzień Dziecka to wy-
jątkowo radosne święto wszystkich dzieci 
zarówno tych małych jak i tych nieco więk-
szych. Dzieciństwo i wspaniały natu-
ralny uśmiech w „kiepskim” świecie, 
który nas często otacza dopinguje do-
rosłych,  by uczynić ten dzień wyjąt-
kowym i wspaniałym, aby trudy dnia 
codziennego, nie zawsze kolorowa 
teraźniejszość nie zniszczyły magii 
tego wyjątkowego dnia.

Właśnie stosując te zasady opie-
kunowie Placówki Wsparcia Dzien-
nego postanowili spędzić ten dzień. 
Najlepszą formą świętowania i zdo-
bywania nowych doświadczeń są jak 
się zwykło mówić podróże – posta-
nowiliśmy, więc wybrać się i świę-
tować do Torunia - miasta Koperni-
ka, wspaniałych pierników, wartkiej 
Wisły i ….. no właśnie i planetarium, 
w którym to postanowiliśmy prócz 
standardowych atrakcji spędzić nieco wię-
cej czasu. Walor edukacyjny niebanalny a 
połączenie tego z wyśmienitą zabawą wy-

dało się świetnym pomysłem. Tak, więc 
rankiem pojechaliśmy do Torunia pocią-
giem, który przy tak dużej grupie uczest-

ników mimo woli stał się kolejną atrakcją. 
Już na miejscu zwiedziliśmy Stary Ry-

nek wspomniane wcześniej planetarium, 

uczestniczyliśmy w przedstawieniu świa-
tło i dźwięk a także odbyliśmy warsztaty 
naukowe w sali GEODIUM gdzie znajduje 

się bardzo ciekawa wystawa interak-
tywna. Po naukowych przygodach 
przyszedł czas na pyszną włoską 
pizzę, ogromne lody i niezapomnia-
ny spacer nadwiślańskim bulwa-
rem. Mimo że czas szybko ucieka a 
atrakcje i czas na nie przeznaczony 
umknął nam ekspresowo wyjazd na 
długo pozostanie w pamięci uczest-
ników a miasto Toruń swym urokiem 
bardzo nas ujęło. 

W tym miejscu pragniemy serdecz-
nie podziękować za wsparcie finanso-
we, którego udzielił nam Pan Prezes 
Grzegorz Sobecki z Przedsiębiorstwa 
Przemysłu Ziemniaczanego w Trze-
mesznie, bez którego ten fantastycz-
ny dzień nie mógłby się „spełnić”. 
Cieszymy się, że są w naszym mie-

ście ludzie o wspaniałych sercach, którym 
los dzieci nie jest obojętny.

Z nadejściem słonecznych majowych 
dni dzieci oraz opiekunowie PWD w Trze-
mesznie zapragnęli wybrać się poza mia-
sto, by skosztować natury, którą nasz re-
gion szczyci się od bardzo dawna. Dzięki 
wspaniałej współpracy z Ośrodkiem Wy-
poczynkowym „Jutrzenka” w Gołąbkach 

właśnie to miejsce po raz kolejny wybrali-
śmy na cel naszej wyprawy. Dłuższe majo-
we dni to także okazja do dłuższego prze-
bywania na świeżym powietrzu, ale także 
wędrujące promienie słońca zwiększają 
poziom naszych sił witalnych. Podczas te-
gorocznej majówki opiekunowie PWD za-
planowali dla podopiecznych m.in. warsz-
taty fotograficzne a podczas nich zajęcia z 
fotografią otworkową, warsztaty plastycz-
ne, terenowe ćwiczenia ekologiczne, wy-
prawy rowerowe po okolicznych lasach a 
także ognisko, gry, zabawy oraz dyskoteki.

Podczas bloku fotograficznego p. Mar-
celi Konieczny pokazał uczestnikom jak 
własnoręcznie z przedmiotów, które mamy 
pod ręką można wykonać aparat fotogra-
ficzny, – którym na domiar wszystkiego 
możemy wykonać (prawie natychmia-
stowe) proste fotografie. Całe warsztaty 
można podsumować jednym zdaniem: „w 
godzinę od puszki po coli do zdjęcia”. Cie-
kawe prowadzenie warsztatów przez pana 
Marcelego spowodowało, że prócz wyko-
nania własnoręcznych (od A do Z) zdjęć 

grupa dowiedziała się jak „kiedyś” wyglą-
dała fotografia i jak długą drogę ewolucyj-
ną przeszła ona do dziś. 

W czasie, kiedy starsza grupa zajmowała 
się fotografią młodsza wraz z opiekunami 
wykonywała grupowe prace plastyczne na 
temat ekologiczny a mianowicie projekto-
wania robota z wszystkiego tego, co może-
my znaleźć pod ręką. Dzieci wykazały się 

wielkim zaangażowaniem a przedstawio-
ne prace cechowała dbałość o szczegóły i 
duża fantazja młodych artystów. W tzw. 

międzyczasie wszyscy uczestnicy majówki 
postanowili zrobić prezent na 90-lecie La-
sów Państwowych matce naturze i zapla-
nowali wysprzątanie okolicznych terenów 
leśnych. Było to kontynuacją akcji, którą 
przeprowadziliśmy w miesiącu kwietniu, 

podczas, której podopieczni sprzątali tere-
ny przylegające do jeziora. 

Po każdej dobrze wykonanej pracy każ-
demu należy się wypoczynek- a jak lepiej 
odpocząć, jeśli nie aktywnie? Uzbrojeni 
w rowery postanowiliśmy zapoznać się z 
lasami, których wokół nie brakuje. Wypra-
wa na długo zapadnie uczestnikom w pa-
mięci tym bardziej, że podczas jej trwania 

poznaliśmy tereny wokół trzech okolicz-
nych jezior. Wszystko, co dobre szybko się 
kończy i podobnie stało się z naszą przy-
godą – mimo wspaniałych wspomnień w 
lekko minorowych nastrojach wracaliśmy 
do domów, – ale cóż zostawiając kilka nie-
zrealizowanych zadań zwiększamy tylko 
prawdopodobieństwo, że niebawem wy-
bierzemy się w te piękną okolicę raz jesz-
cze.

 Korzystając z okazji chcielibyśmy tra-
dycyjnie podziękować wszystkim tym, 
bez, których z naszego wyjazdu nic by nie 
wyszło a mianowicie p. Marcelemu Ko-
niecznemu za cierpliwość w przybliżaniu 
nam tajników fotografii, p. Paulinie Plocie 
za inspirację i wsparcie w kolejnej wspa-
niałej akcji ekologicznej a także Państwu 
Skrzypczakom z Ośrodka Wypoczynko-
wego „Jutrzenka” w Gołąbkach, bez któ-
rych niezawodnego wsparcia nie mogliby-
śmy spędzić tak miło majowych dni.

Warsztatowa „majówka” z Placówką Wsparcia Dziennego

Dzień Dziecka w Placówce Wsparcia Dziennego
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VII Grand Prix TTS w tenisie stołowym
18 maja zakończyliśmy VII Grand Prix w 

tenisie stołowym, który wyłonił mistrzów 
w swych kategoriach.                       Grand 
Prix rozpoczęło się we wrześniu ubiegłego 
roku i składało się z  ośmiu turniejów ro-
zegranych w hali OSiR. W  rozgrywkach 
udział wzięło 146 zawodników.  Zwy-
cięscy otrzymali nagrody rzeczowe oraz 
medale. Odbyło się również losowanie 
cennych nagród wśród wszystkich zawod-
ników. Rozgrywki odbyły się w następują-
cych kategoriach: 

Wyniki:
Szkoła Podstawowa:
I Krzysztof Chmielewski Łubowo 72 pnk.
II Nicole Galus Wydartowo (TTS) 72 pnk.
III Eryk Walter Trzemeszno 64 pnk.
Gimnazjum i Liceum:
I Kamil Kwapich Gniezno 68 pnk.
II Maksymilian Janowski Gniezno 62 
pnk.
III Marek Chojecki Jastrzębowo 43 pnk.
Zawodnicy urodzeni w latach 1963-1994:
I Mateusz Lisiecki Gościeszyn 72 pnk.
II Damian Welke Trzemeszno (TTS) 48 
pnk.
III Dawid Balcerzak Słupca 41 pnk.
Zawodnicy urodzeni w 1962 r. i starsi:
I Ireneusz Wołoszczak Poznań68 pnk.
II Zdzisław Chejna Września 64 pnk.
III Jacek Waskowski Poznań 60 pnk.
Amatorzy nigdy nie grający w żadnej 
lidze:
I Jarosław Musiał Ślesin 90 pnk.
II Damian Mikołajczyk Gniezno 70 pnk.
III Mariusz Szyszkowicz Gniezno 64 pnk.

Sędzią głównym zawodów była 
Agnieszka Mikołajewska. 

Organizatorzy: TTS Trzemeszno, OSiR 
w Trzemesznie, SKS działające przy ZSO-
iZ w Trzemesznie.

Dzień Dziecka na sportowo
30 maja  na boisku Orlik odbył się Dzień 

Dziecka na sportowo. Zaplanowano wiele 
atrakcji dla dzieci i młodzieży: turniej pił-
ki nożnej dla szkół podstawowych i gim-
nazjalnych, konkurencje sportowe, darmo-
we zjeżdżalnie, słodki poczęstunek oraz 
wiele nagród. 

Pogoda dopisała więc dzieci mogły do 
woli używać zabawy na zjeżdżalniach. 
Wśród atrakcji przygotowanych były tak-
że konkurencje sportowe:

rodzinne - dzieci do 6 lat,
7-10 lat,
11-15 lat.
Najlepszy uczestnik każdej konkurencji 

otrzymał nagrodę rzeczową. Wśród po-
zostałych młodych zawodników zostały 
rozlosowane nagrody losowe. Dodatkowo 

wszyscy uczestnicy otrzymali słodki po-
częstunek.

W turnieju piłki nożnej udział wzięło 9 
drużyn: 6 ze szkół podstawowych: FC Ko-
liberki,Czołgiści, FC Kakałko, CNC Bie-

dronka, Premierzy oraz Bolki i lolki. Ze 
szkół gimnazjalnych walkę podjęły 3 dru-
żyny: Spoceni w lodówce, KKS Trzem-
żal i Ślepe krety zagłady. Drużyny szkół 
podstawowych, które zajęły trzy pierwsze 
miejsca zagrały mecze pokazowe z ojcami.

Najlepsze drużyny otrzymały piłki noż-
ne, dyplomy a także rozlosowano nagrody 
rzeczowe typu: koszulki, getry, torby spor-
towe.

Miejsca:
Szkoła Podstawowa:
1. FC Koliberki
2. Bolki i Lolki
3. CNC Biedronka
4. FC Kakałko
5. Premierzy
6. Czołgiści 
Gimnazjum:
1. KKS Trzemżal
2. Spoceni w lodówce
3. Ślepy krety zagłady

Turniej Piłki Nożnej Sołectw Płaczkowo
Zgodnie z terminarzem III Turnieju Piłki 

Nożnej Sołectw o Puchar BMiG Trzemesz-
na, 15  czerwca br. odbyły się kolejne roz-

grywki. Tym razem gospodarzem i współ-
orgaznizatorem turnieju było Sołectwo 
Szydłowo. Na turniej stawił się komplet 

drużyn – 12 sołectw. Mistrzami turnieju 
w Płaczkowie została drużyna z Zielenia. 
Wielką niespodzianką było zajęte II miej-
sce przez Sołectwo Gołąbki. III miejsce 
tym razem należało do gospodarzy turnie-
ju – Szydłowa. Wyłonieni zostali również 
najlepszy bramkarz - Paweł Krysinski z 
Gołąbek, Najlepszy zawodnik - Kacper 
Wleklinski z Szydłowa oraz król strzel-
ców - Damian Grzechowiak z Gołabek. 
Zawodnicy otrzymali pucharki ufundo-
wane przez Sołectwo Szydłowo. Do końca 
pozostało jeszcze 4 turnieje: 29.06.2014 - 
boisko ORLIK w Trzemesznie, 16.08.2014 
- boisko w Niewolnie, 14.09.2014 - boisko 
w Mijanowie, 28.09.2014 - boisko ORLIK 
w Trzemesznie.

Turniejowi towarzyszył wspaniały fe-
styn rodzinny. Dla dzieci przygotowano 
wiele atrakcji: konkursy z nagrodami, 
dmuchane zjeżdżalnie i plac zabaw. Poza 
tym można było skosztować dań przygo-
towanych przez koło gospodyń. Odbyła 
się również z inicjatywy drużyny z Zie-
lenia zbiórka pieniędzy na rzecz Szymo-
na Kamińskiego, który uległ poważnemu 
poparzeniu. Zbiórkę przeprowadziło OSP 
Trzemżal. Wyniki na stronie iinterneto-
wej: www.turniejsolecki.pl

Narodowy dzień sportu:
14 czerwca odbył się na boisku ORLIK 

przy hali OSiR Międzynarodowy Dzień 
Sportu. Akcja ta ma na celu promowanie 
zdrowego i aktywnego trybu życia. Ani-
matorzy przygotowali konkurencje spor-
towe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Najlepsi zawodnicy otrzymali medale oraz 
nagrody rzeczowe. Na wszystkich czekał 
także słodki poczęstunek.

ZAPOWIEDŹ:
12 lipca w OW „Jutrzenka” w Gołąb-

kach odbędzie się „Trening z Generałem 
Romanem Polko”. Trening – czyli bieg tra-
są Zimowego Biegu Trzech Jezior w asy-
ście Gen. Romana Polko. Jest to bieg rekre-
acyjny czyli  bez pomiaru czasu. Ponadto 
wiele atrakcji:

Pod hasłem „I Ty możesz zostać mło-
dym komandosem”  dzieci i młodzież będą 
mogły odbyć trening komandosów – czyli 
pokonanie toru przeszkód. 

Darmowe atrakcje dla dzieci: dmuchane 
zjeżdżalnie, bungee, kule wodne

Konkurencje sportowe z nagrodami
Zakończenie imprezy przy ognisku
Każdy uczestnik treningu otrzyma cer-

tyfikat z podpisem Romana Polko.
12 lipca godz. 15.00 – Gołąbki.
ZAPRASZAMY CAŁE RODZINY!
Organizator: FAT; Partnerzy: OSiR 

Trzemeszno, UMiG Trzemeszno, Nadle-
śnictwo Gołąbki, OW „Jutrzenka” w Go-
łąbkach, Firmy: PAROC, SANO Agrar 
Institut Lubiń, 

12 lipca br. również w OW „Jutrzenka” 
w Gołąbkach w godz. 10.00-15.00 będzie 
możliwość oddania honorowo krwi. Orga-
nizatorem akcji jest Zarząd Klubu Honoro-
wych dawców Krwi „Kropelka”.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie informuje
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