
Lato 2015 jest bardzo kapryśne. Gwałtowne burze i opady deszczu na 
przemian z upałem. Na zdjęciu: kurtyna wodna przygotowana przez 
trzemeszeńskich strażaków cieszy przede wszystkim najmłodszych.

lipiec 2015



W miesiącu lipcu i sierpniu Dom Kultury w Trzemesznie przygotował dwa tygodniowe turnusy zajęć dla dzieci z terenu Gminy Trze-
meszno. W zorganizowanym wypoczynku uczestniczyło 70 dzieci. Cztery wyjazdy na basen do Mogilna, dwa seanse filmowe w kinie 
Wawrzyn oraz zajęcia rekreacyjne w Centrum wypoczynkowym Magnolia, to główne atrakcje wypoczynku wakacyjnego. Dziekujemy 
uprzejmości ks. Piotra Kotowskiego mogliśmy zwiedzić podziemia trzemeszeńskiej Bazyliki. Dziękujemy również panom: Włodzi-
mierzowi Losikowi i Dariuszowi Walczakowi za rejsy jachtem żaglowym oraz jachtem motorowodnym po jeziorze Popielewskim. Czas 
spędzony w Magnolii to zabawy, dmuchany tor przeszkód, trampoliny, przeciąganie liny, lody, gofry, wielkie ognisko, rowery wodne  i 
wiele innych atrakcji. Dziękujemy właścicielowi Magnolii za umożliwienie spędzenia tam czasu. W upalny sierpniowy piątek trzeme-
szeńscy strażacy przygotowali specjalnie dla nas dwie kurtyny wodne. Zapraszamy już na ferie zimowe w przyszłym roku.

Wakacje z Domem Kultury

W dniu 17.07.2015 o godz. 17.00 przed Domem Kultury odbył się 
koncert Rafała Purola wraz z Nieporozumieniem. Artyści zapre-
zentowali utwory z tekstami poetów Bolesława Leśmiana, Mikołaja 
Konczalskiego, Aleksandra Wojciechowskiego oraz swoje własne. 
Aranżacje Rafała Purola i subtelna gitarowa interpunkcja Dawida 
Klonowskiego doskonale zrelaksowały publiczność wykrzykując 
wraz z wykonawcami hasło przewodnie występu „sex, drugs & po-
ezja śpiewana” 

A już niedługo, bo 28 sierpnia, zapraszamy na Rockową Scenę 
Plenerową. Więcej informacji wkrótce.

Koncert Rafała Purola
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Dwie grupy „strzechowiczów” uczestniczyły w samodzielnych 
warsztatach tanecznych w Ośrodku Wypoczynkowym „Jutrzen-
ka„ w Gołąbkach.

Grupa najstarsza uczestniczyła w warsztatach w dniach 22 – 24 
czerwca. Przez trzy dni intensywnych prób, które odbywały się 
dwa do trzech razy dziennie powstały choreografie  do nowego 
programu tańców kaszubskich. Będzie to suita kaszubska złożona 
z trzech popularnych tańców tj: Nenka, Koseder i Dżek. Udało się 
również odtworzyć i udoskonalić program tańców i przyśpiewek 
żywieckich.

Grupa średnia złożona głównie z dzieci z klas III i IV szkół 

podstawowych pracowała nad nowymi  układami tanecznymi w 
dniach 29 – 30 czerwca. Warsztaty tej grupy były równie inten-
sywne i zakończyły się pełnym sukcesem. Powstał nowy mini 
program tańców narodowych złożony z: Poloneza i Krakowiaka 
oraz Polki jako dodatkowego tańca .

Prace trwały także nad programem tańców przyśpiewek ży-
wieckich.

Warsztaty prowadził p. Mariusz Zieliński, który jest autorem 
wszystkich choreografii w Zespole Pieśni i Tańca „Strzecha”. 

Podziękowania dla p. Moniki Wegner, p. Moniki Jurendt, p. 
Anni Hęś, p. Anni Borzymowskiej za pomoc w czasie warsztatów.

Pracowite warsztaty „Strzechy”

Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich darmowe wyjazdy na plażę do Skorzęcina. Wy-
jazdy odbyły się w dniach 23,24 i 29 lipca. Udział w wyjazdach wzięły takie wioski jak: Niewolno, Rudki, Wymysłowo, Jastrzębowo, 
Gołąbki, Ochodza, Ławki, Grabowo, Kruchowo, Wydartowo, Lubiń, Cytrynowo, Bystrzyca, Miaty, Zieleń, Bieślin, Płaczkowo, Kamie-
niec oraz Miława. W sumie w wyjazdach uczestniczyło blisko 130 dzieci i młodzieży. Uczestnikom zagwarantowano dojazd i powrót 
autokarem z miejsca i do miejsca zamieszkania, poczęstunek w formie drożdżówki i napoju oraz opiekę wychowawców.

Wyjazd taki odbędzie się także dla mieszkańców  Trzemeszna 5 sierpnia 2015. Udział w wyjeździe mogą wziąć dzieci i młodzież w 
wieku od 6 do 16 lat. Organizatorem wyjazdów był Ośrodek Sportu i Rekreacji, sponsorem drożdżówek PLANTREM.

Plażowanie w Skorzęcinie
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Środowiskowy Dom Samopomocy informuje
17 lipca odbył się w naszym ośrodku coroczny Festyn Rodzin-

ny. Całe wydarzenie jest dokładnie przygotowywane i planowane 
z dużym wyprzedzeniem. Trzeba wykonać dekoracje i zaprosze-
nia, przemyśleć menu, zapewnić atrakcje. Należy również wziąć 
pod uwagę różne scenariusze z uwagi na pogodę, która na szczę-
ście w tym roku była tego dnia idealna. Wszystko odbywało się 
w ogrodzie, w którym ustawiliśmy stoły, ławki i namioty. Po 
przybyciu gości oraz rodzin Uczestników i podłączeniu całego 
sprzętu rozpoczęliśmy festyn. Na początku były oficjalne powi-
tania i wystąpienia oraz występy artystyczne. Nasi Uczestnicy 
przygotowali z pomocą terapeutów inscenizację „Rzepki” Tuwi-
ma, zaśpiewali wspólnie znane i lubiane piosenki, były też solowe 
występy – Paweł Białas pięknie zagrał na keyboardzie i zaśpiewał, 
a Karol Michalak uraczył nas wzruszającym wykonaniem jednej 
z piosenek Maryli Rodowicz. Później przyszedł czas na wspólne 
rozmowy przy słodkim poczęstunku. Tradycyjnie po jedzeniu dla 

rozruszania ruszyliśmy do tańca. W międzyczasie odbywały się 
zawody, w którym goście i Uczestnicy podzieleni na różne grupy 
musieli wykonać zadania ukryte w różnych punktach na terenie 
całego ośrodka. Trzeba było rozpoznać przeróżne rodzaje ziaren, 
wykonać kwiaty z bibuły, kartkę okolicznościową metodą quillin-
gu czy precyzyjnie pociąć przygotowane listewki. Zaangażowanie 
było ogromne, zespoły pędziły od jednego stanowiska do drugie-
go, aby zdążyć na czas i każdy z nich poradził sobie z zadaniami 
znakomicie. Po takich aktywnościach przyszedł czas na grilla, 
gdzie serwowaliśmy kiełbaski, kaszankę i inne pyszności. Póź-
niej już do końca imprezy bawiliśmy się przy rytmach muzyki. 
Ten piękny i pogodny dzień szybko dobiegł końca. Tak to już jest, 
że w dobrym towarzystwie czas płynie za szybko. Dziękujemy 
wszystkim gościom, rodzicom i opiekunom za przybycie i pomoc 
w przygotowaniu festynu.

W minioną niedzielę, 2 sierpnia odbył się w Kruchowie ”Dzień Nad Jeziorem”. Głównymi atrakcjami były rejsy kajakami, rodzinne 
wyprawy rowerami wodnymi, oraz pokaz ratownictwa wodnego. Uczestnicy mieli również możliwość usmażenia kiełbasek na grillu. 
Organizatorem imprezy był OSiR Trzemeszno, Sołtys Sołectwa Kruchowo, Rada Sołecka Kruchowa, OSP Gminy Trzemeszno oraz 
Gmina Trzemeszno.

Dzień nad jeziorem w Kruchowie

W ramach piątków i śród z OSiRem, 17 lipca odbył się dzień nad jeziorem w obiekcie rekreacyjnym Magnolia. Impreza była organizo-
wana dla dzieci z rodzicami. Główna atrakcją były przejażdżki motorówką i rowerkami wodnymi. Poza tym dzieci mogły uczestniczyć 
w zabawach, skorzystać z dmuchanych zjeżdżalni. Impreza została zakończona ogniskiem z kiełbaskami. 
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Wzorem lat ubiegłych Hufiec ZHP Trzemeszno jest organizato-
rem Harcerskiej Akcji Letniej´2015. W różnych formach zagospo-
darowania czasu wolnego wzięli udział zuchy i harcerze uczestni-
cząc w zajęciach będących kontynuacją prowadzonych w trakcie 
roku szkolnego 2014/2015 szczególnie w zakresie prowadzenia 
zdrowotnego stylu życia. Nieobozową Akcję Letnią ´2015   rozpo-
częto na początku lipca.

W dniach od 6 do 10 lipca czyli 5-dniowe zajęcia zorganizowa-
ne zostały dla zuchów.

Odbyły się :
• tzw. Półkolonie 6 Gromady Zuchów „Przyjaciele Indian” 

działającej w Szkole Podstawowej nr 2 w Trzemesznie, w których 
wzięło udział 31 zuchów. Zajęcia prowadziły drużynowe Teresa 
Górna, Agnieszka Majerowicz oraz Marcin Jakubiak i harc. Wę-
drownicy z 12 Drużyny Wędrowniczej „Skrzydła” – Julia Nowak, 
Krystian Bielaś.
Zrealizowany został następujący program: zajęcia na terenie 
osady w Biskupinie, zajęcia na lotnisku w Powidzu, zwiad na 
terenie Mogilna i seans filmowy w kinie „Wawrzyn”, tzw. „Dzień 
Sportowy” na boisku „Orlik” przy Hali OSiR w Trzemesznie, 
zajęcia rekreacyjne na „Ranczo Benonza”  w Trzemesznie.

• Biwak w Giewartowie pow. Słupecki z udziałem 24 zuchów z 
gromad „Leśne Ludki” i „Leśna Gromada” działających w Szkole 
Podstawowej nr 1 w  Trzemesznie. W skład kadry weszły dru-
żynowe Ewa Balcerzak i Jolanta Kurtysiak oraz studentka Eliza 
Kurtysiak. Do ważniejszych wcześniej zaplanowanych i zorgani-

zowanych zajęć należały: integracyjne członków gromad (świe-
tlicowe, dyskoteka, sportowe itp.), terenoznawstwo m.in. spacery 
w okolicy, podchody, plażowanie i kąpiel w jeziorze, konkursy: 
plastyczny, muzyczny, czystości, zdobywanie pierwszej gwiazd-
ki oraz sprawności „Mistrz gier i zabaw”, wycieczka do stadniny 
koni w Mieczownicy, spotkanie z rodzicami – w programie: gril-
lowanie, wieczór piosenki i humoru w gwarze wielkopolskiej.

Społeczność harcerska trzemeszeńskiego Hufca ZHP pamię-
tała obchodach 71 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 
m.in. minutą ciszy uczczono bohaterów tego powstania, a grupa 
instruktorów, seniorów, harcerzy w dniu 31 lipca 2015 roku wyje-
chała do Mogilna na seans filmowy „Powstanie Warszawskie” w 
kinie „Wawrzyn” – w godzinach wieczornych oglądano ten film w 
programie telewizyjnym.

 hm. Stanisława Szymańska
Komendantka Hufca ZHP Trzemeszno                 

Lista uczestników pieszej wędrówki w dniach  28 i 29 lipca  
2015 roku: Bethke Sandra, Galus Luiza, Semrau Katarzyna, No-
wak Julia, Skulska Daria, Dobruchowska Aleksandra, Grześko-
wiak Nicole, Zamiara Zuzanna, Kronowiecka Kinga, Kasprzyk 
Zuzanna, Muszyński Cyprian, Buczyński Artur, Łukowski Szy-
mon, Grzechowiak Daniel, Woźniak Mateusz, Grobelski Michał, 
Wawrzyniak Hubert, Bielaś Krystian, Przybylski Jakub, Woło-
wiec Sebastian, Woźniak Monika, Bojanowski Damian.

 ZHP  INFORMUJE

W sobotę 25 lipca w hali OSiR odbył się maraton Fit and Jump, czyli treningi na trampolinach sportowych. Udział w w treningu 
kosztował 20 zł. Całkowity dochód z imprezy przekazany został na budowę podjazdu inwalidzkiego dla Marcina Straszewskiego z 
Trzemesznie. Trening charytatywnie poprowadziły Milena i Ilona Krawczyńska. W treningach łącznie udział wzięło 32 osoby. Organi-
zatorem imprezy był OSiR oraz OPS, zbiórkę zorganizowało Stowarzyszenie TERAZ.

Zdj. M.I. Krawczyńska, OSiR

Fit and Jump dla Marcina

Półkolonie zuchowe

Giewartów 2015
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Wszyscy bardzo lubimy niespodzianki lecz tej, której doświad-
czyliśmy w poniedziałek 27.07.2015 r. chyba a może nawet z 
pewnością się nie spodziewaliśmy. Otóż skromne progi Placówki 
Wsparcia Dziennego w Trzemesznie odwiedził gość a w zasadzie 
odwiedziła kobieta, której sportowymi sukcesami można spokoj-
nie obdzielić tuzin a może nawet dwa tuziny świetnych sportow-
ców. Bo jeśli jeden zawodnik posiada wszystkie możliwe tytuły 
Mistrza olimpijskiego, Mistrza Świata, Mistrza Europy, Rekor-
dzisty Świata, Rekordzisty Europy a ponadto został uznany trzy-
krotnie najlepszym sportowcem Polski a to tylko niektóre z ponad 
dwustu sukcesów, które odniósł na wszystkich możliwych are-
nach to można z pewnością nabawić się niemałych kompleksów.

Nasza najlepsza „pływaczka” Otylia Jędrzejczak, z którą mieli-
śmy dziś wielką przyjemność się spotkać i to w naszych „placów-
kowych” pomieszczeniach prócz wielkiej, wspaniałej i bogatej 
kariery pokazała, że jest także wyjątkowym człowiekiem o wraż-
liwym i serdecznym sercu, gotowym pomagać wszystkim tym, 

którzy tej pomocy potrzebują. Ponad dwie godziny obcowania z 
mistrzynią było bogate w całe mnóstwo wrażeń z podróży do wie-
lu zakątków świata i doświadczeń z wszystkich najważniejszych 
aren mistrzowskich na bodaj wszystkich kontynentach. Najważ-
niejsze jednak wydają się dla nas te wysłuchane opowieści, które 
dotyczyły pozasportowych doświadczeń, życiowych motywacji 
a także pracy nad sobą, która gwarantuje odniesienie sukcesu. 
Podczas spotkania młodzież zadawała wiele pytań z których wy-
wiązała się bardzo ciekawa dyskusja. Liczymy, że wiele z tego co 
przekazała nam p. Otylia na długo pozostanie w naszych głowach 
i przyczyni się do tego, że zakręty życiowe i przeszkody nie będą 
już dla nikogo z nas stanowiły najmniejszego problemu. Jesteśmy 
bardzo zaszczyceni, że sportowiec takiego formatu jak Otylia Ję-
drzejczak skorzystała z naszego zaproszenie i liczymy, że obiet-
nica wypowiedziana na pożegnanie, że jeszcze postaram się Was 
odwiedzić spełni się … niebawem. Bardzo dziękujemy za piękny 
czas – do zobaczenia !!!

W wakacyjnym okresie jak zwykle wiele się dzieje, postaramy 
się w kilku następnych postach opisać i pokazać co wydarzyło się 
u nas w „Placówce w ostatnim okresie.” Jedną z lipcowych atrak-
cji był dla naszych podopiecznych wyjazd na kolonie artystyczne 
podczas, których miały one możliwość rozwijać swoje zdolności 
plastyczne. Każdego dnia tworzyły prace wykorzystując różno-
rodne techniki sztuki plastycznej. Myślą przewodnią tygodnia 
było hasło „Podążaj za artystą”, tak by inspirować dzieci i zachę-
cić je do poszukiwania własnej formy wyrazu. Uczestnicy turnusu 
poznali podstawowe zasady kompozycji, nauczyli się naśladować 

najważniejsze kierunki w malarstwie, miały okazję szkicować 
węglem, brały udział w plenerze malarskim, próbowali rzeźbić w 
glinie. Turnus zakończył wernisaż wykonanych prac, którego go-
spodarzami byli jego uczestnicy.

Wycieczki fakultatywne, w których podopieczni brali udział 
podczas kolonii: Muzeum Narodowe w Poznaniu, Uniwersytet 
Artystyczny, Poznański Kościół Farny, Termy Maltańskie, Park 
Linowy- Pyrland – Poznań Malta, Basen odkryty Chwiałkowskie-
go

Otylia Jędrzejczak z wizytą w Placówce Wsparcia Dziennego w Trzemesznie

Wakacje z Fundacją Wspierania Twórczości Kultury i Sztuki - ARS 
„Letni pociąg do sztuki” - Tydzień artystyczny - „Małe atelier”
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Wyniki Olimpiady Wiedzy 
Archimedes  Matematyka - Plus
XXIII Edycja

To już niemal ostatnie rozstrzygnięcia 
konkursowe w tym roku szkolnym! Nasi 
najzdolniejsi matematycy zdobyli następu-
jące tytuły:

Laureat I stopnia – 96 pkt /100 pkt
Patryk Bombel kl. III a
Eryk Walter kl. VI c

Laureat II stopnia – 92 pkt /100 pkt
Albert Socha kl. III d

Laureat III stopnia – 88 pkt /100 pkt
Blanka Chojnacka kl. III c
Mateusz Kamyszek kl. III c
Karolina Choniej kl. V b
Michalina Łabęcka kl. V a
Kacper Kiedrowski kl. VI a

Laureat IV stopnia – 84 pkt /100 pkt
Wojciech Walczak kl. III a
Eryk Chojnacki kl. V a
Przemysław Dylawerski kl. V c
Marta Niewiadomska kl. VI d
Michał Nowak kl. VI c

Laureat V stopnia – 80 pkt /100 pkt
Wiktoria Wilkosz kl. IV a
Weronika Wiśniewska kl. IV c
Jakub Durlak kl. V c
Jan Adamski kl. VI a

XI Szkolny Turniej w Aerobiku Grupowym i 
Formach Tanecznych

18 czerwca odbył się już po raz jedenasty 
Szkolny Turniej w Aerobiku Grupowym i 
Formach Tanecznych. Zanim  przystąpio-
no do konkursu swój najświeższy układ 
taneczny zaprezentowały „ Jedyneczki”, 
czyli  Julia Stablewska, Natalia Lisiecka, 
Jagoda Białek, Angelika Pietrzak, Oktawia 
Giza, Klaudia Lisiecka, Ola Kowalewska, 
Dominika Derezińska, Martyna Marszał, 
Wiktoria Nawrocka, Milena Wiśniewska, 
Oliwia Siwińska  oraz dziewczynki z kl. 
III c –Blanka Chojnacka i Zosia Mikuła.  
Niespodzianką dla publiczności był prze-
piękny występ Sary Kaźmierskiej (uczen-
nicy ZSOiZ w Trzemesznie, zdobywczyni 
1. miejsca w Mistrzostwach Europy w Fe-
deracji WADS oraz 2. miejsca w kategorii 
„Jazz i modern” w Pucharze Świata). Po 
tak znakomitym wstępie rozpoczęto rywa-
lizację między ośmioma zespołami w na-
stępujących  składach:
1. „CZADERKI”- Wiktoria Cieślewicz, 
Wiktoria Kachniarz, Paulina Kowalczyk, 
Julia Gąsiorowska, Milena Woźniak
2. „TWISTED GIRLS” – Milena Wiśniew-
ska, Wiktoria Nawrocka
3. „BLACK DANCE” -  Oliwia Sosna, 
Amelia Humańska
4. „ BEZ NAZWY” – Wiktoria Wachow-
ska, Oktawia Giza
5. „CAMELS IS COMING” – Jagoda Bia-
łek, Jagna Jatczak
6. „PRZYJACIÓŁKI” – Michalina Ła-

będzka, Oliwia Siwińska
7. „CRAZY GIRLS” – Wiktoria Pietrzak, 
Wiktoria Michalak, Natalia Gaca, Julia 
Liszkowska, Daria Kłysz, Taisa Jankowska
8. „GWIAZDECZKI” – Emilia Ferenc, 
Agata Koteras, Weronika Wiśniewska, 
Oliwia Biadasz, Michelle Grzegorzewska, 
Oliwia Zabawa

Występom  przyglądało się jury w skła-
dzie: p. Mariusz Zieliński, p. Justyna Bąk 
oraz  p. Sara Kaźmierska.

Wszystkie formacje  przygotowały cie-
kawe i różnorodne układy, a publiczność 
nagradzała ich zmagania gromkimi brawa-
mi. 

Po podsumowaniu prezentacji ustalono 
następujący  werdykt:

I miejsce –  TWISTED GIRLS
II miejsce –  CAMELS IS COMING
III miejsce – CRAZY GIRLS.
Tytuł najlepszej zawodniczki turnieju 

zdobyła Wiktoria Nawrocka. 
 Burmistrz Krzysztof  Dereziński wy-

raził podziw dla występujących i przyznał 
dwie odrębne nagrody dla Oliwii Sosny i 
Michaliny Łabędzkiej.

Brzechwiada

W ostatnim tygodniu nauki uczniowie 
klas czwartych  podsumowują zdobytą 
wiedzę w konkursie literacko – recytator-
skim „Brzechwiada”. Dokąd wysłał kozio-
łek koziołeczka? Dlaczego żaba nie została 
żoną hipopotama? Jak nazywa się pewien 
dociekliwy Staś?

W gąszczu tych i podobnych pytań naj-
lepiej poradziła sobie reprezentacja  klasy 
IVd – Zuzanna Fołda, Aleksandra Sosnow-
ska, Damian Odebralski. Drugie miejsce 
zajęła drużyna z klasy IVb, trzecie – IVc.

 

Wiadomości zebrał szkolny  
zespół  redakcyjny:  

Nicole Brzycka, Dominika Derezińska,  
Eryk  Walter

 Foto. p. K. Kulik                                                                          
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Dozynki Gminne
Trzemeszno 2015

Program Dożynek Gminnych
13.00  Msza św. - Bazylika w Trzemesznie 
14.00  Przemarsz korowodu dożynkowego ulicami Trzemeszna 
14.30  Uroczystości obrzędowe Święta Plonów – Plac Dożynkowy w Centrum  
    Konferencyjno-Wypoczynkowym MAGNOLIA - Bystrzyca 7

- Prezentacje wieńców dożynkowych
- Wystąpienie  Burmistrza Trzemeszna – Gospodarza Gminnych Dożynek
- Obrzęd dożynkowy – w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca STRZECHA
- Wystąpienia zaproszonych gości

16.00  Występy artystyczne
18.30  Zakończenie Dożynek na Placu Dożynkowym
19.00  Zabawa taneczna przy restauracji MAGNOLIA

Burmistrz Trzemeszna
zaprasza

na Dożynki Gminy Trzemeszno 2015,
które odbędą się 6 września 2015 roku w Trzemesznie.

Atrakcje dodatkowe :
- stoiska  sołeckie 
- wystawa wieńców dożynkowych
- prezentacja wyrobów lokalnych 
- zabawy integracyjne i konkursy sprawnościowe  dla dzieci i dorosłych
- zamki dmuchane, zjeżdżalnie i inne


