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Wakacje z Domem Kultury

Jesteśmy na Facebooku  www.facebook.com/domkulturytrzemeszno/

W lipcu Dom Kultury w Trzemesznie 
przygotował program zajęć i 
wycieczek dla grupy prawie 
czterdziestu dzieci z terenu Gminy 
Trzemeszno. Dwugodzinny pobyt 
na mogileńskim basenie, wyjazd 
do poznańskiego ZOO oraz 
znakomita  zabawa w gospodarstwie 
agroturystycznym Ranczo pod 
Żninem - to najważniejsze punktu 
wakacyjnego wypoczynku. Dzieci 
uczestniczyły również w podchodach  
na terenie miasta. W ostatnim 
dniu natomiast wzięły udział w 
warsztatach fotografii otworkowej. 
Zajęcia prowadzili instruktorzy 
Domu Kultury w Trzemesznie.
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Zespół Pieśni i Tańca „Strzecha” wziął udział w Międzynaro-
dowym Festiwalu Zespołów Folklorystycznych „Balkan Fest Folk 
2016„ w Złotych Piaskach w Bułgarii.

Po raz pierwszy w takim festiwalu wzięła grupa średnia „Strze-
chy”, która prezentowała polskie tańce narodowe. W czasie poby-
tu od 30 lipca do 5 sierpnia „Strzecha„ zatańczyła trzy koncerty 
na przepięknej nadmorskiej scenie amfiteatru w Złotych Piaskach. 
Dwa pierwsze koncerty, w których grupa najstarsza tańcząc pro-
gram tańców i przyśpiewek żywieckich pokazała najwyższy poziom 
taneczny okazały się totalnym sukcesem, a organizatorzy okrzyknę-
li nasz zespół najlepszym zespołem tego odcinka festiwalu. Tańce 
narodowe w wykonaniu grupy średniej zrobiły wielkie wrażenie na 
organizatorach i publiczności festiwalu czego dowodem były wręcz 
okrzyki zachwytu i nieustające brawa. Mając na uwadze wysoki 
poziom naszego zespołu wytypowano „Strzechę„ do koncertu fina-

łowego, który tylko potwierdził nasze wyróżnienie na tak wielkim 
festiwalu.

Czas festiwalu to także odpoczynek i zabawa. Nasi uczestnicy 
korzystali z uroków Morza Czarnego, które przywitało nas super 
ciepłą wodą i temperaturami do 40 stopni w cieniu. Wieczorami na 
tarasie hotelu, gdzie zakwaterowane były zespoły odbywały się dys-
koteki integracyjne, a na nadmorskiej promenadzie tętniło bajeczne 
i kolorowe życie Złotych Piasków.

„Strzecha” godnie zaprezentowała naszą Gminę i Powiat na tak 
wielkim festiwalu, w którym ogółem bierze udział ok. 50 zespołów 
z całego świata.

Gratulacje dla zespołu i zapraszamy wszystkich chętnych do zapi-
sywania się do „Strzechy” .

Zapisy w Domu Kultury w Trzemesznie tel. 61 4154 380 .

Udany debiut Strzechy w Złotych Piaskach
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• W ramach całorocznej pracy w roku harcerskim 2015/2016 dru-
żynowe pwd. Teresa Górna, pwd. Agnieszka Majerowicz przy 
koleżeńskim wsparciu Joanny Frelich już w pierwszym tygodniu 
ferii letnich zorganizowały zajęcia dla Gromady Zuchowej ,,Przy-
jaciele Indian” i Drużyny Harcerskiej ,,Figle” działających przy 
Szkole Podstawowej nr 2 w Trzemesznie. W dniach 27 czerwca do 
1 lipca b. r. dla 30 zuchów i harcerzy odbyły się trzy jednodniowe 
autokarowe wycieczki:
- do ZAUROLANDII w Rogowie k/Żnina
- do AGRODEO w Godawy k/Gąsawy
- do Mogilna – seans filmowy w kinie ,,Wawrzyn” i spacer w 

parku miejskim oraz dwa tematyczne tzw. zajęcia stacjonarne 
– zbiórki p.t.

- ,,Dzień bezpieczeństwa” – w programie m.in. spotkanie z poli-
cjantami na Komisariacie Policji i strażakami w siedzibie OSP 
w Trzemesznie

- ,,Dzień Sportu” – zabawy, gry, konkurencje rekreacyjne i spor-
towe p.h. ,,Żyj zdrowo na sportowo”.

• W dniach 11-15 lipca b.r. 8 Drużyna Harcerska ,,Odkrywcy” im. 
Vasco da Gamy z Trzemeszna (16 osób) przebywała na biwaku w 
Centrum Edukacyjno-Wypoczynkowym ,,Gajówka” w Gaju gmi-
na Witkowo. Obowiązki kierownika placówki wypoczynku przy-
jęła pwd. Paulina Kwiatkowska, a wychowawcy pwd. Martyna 
Kwiatkowska. Zajęcia prowadzili też: Jakub Przybylski – druży-

nowy i Daria Skulska – przyboczna. Zakwaterowanie i zajęcia pod 
namiotami z powodu ulewnego deszczu trzeba było przenieść na 
dwa dni do świetlicy. Pierwszy dzień upłynął na realizacji zadań 
kwatermistrzowskich (m.in. rozkładaniu namiotów) i z obrzędo-
wości, a cztery pozostałe minęły p.h. ,,4 DNI – 7 KONTYNEN-
TÓW” (Europa i Azja, Afryka i Australia, Ameryki, Antarktyda). 
Realizacja celów edukacyjnych i wychowawczych pozwoliła na 
kształtowanie i utrwalanie więzi koleżeńskich, umiejętności sa-
moobsługi itp.

• 24 lipca b.r. w ramach Światowych Dni Młodzieży na pikniku zor-
ganizowanym w Kamieńcu naszą społeczność harcerską reprezen-
towali: kadra instruktorska – Włodzimierz Losik, Teresa Górna, 
Danuta Chojecka, Helena Małolepsza, Jolanta Kurtysiak, Marzena 
Stojek-Kowalik, Katarzyna Wiśniewska, Ewa Fel, Magdalena Wi-
śniewska, Ireneusz Kasprzyk, Irena Karczewska, Jerzy Karczew-
ski, Jarosław Adamski, Damian Bojanowski, Julia Nowak. harce-
rze – Julia Figaj, Daria Skulska, Sandra Bethke, Jagna Jatczak, 
Martyna Wekwerth, Leon Ciesielski, Patryk Sarnowski, Adrian 
Henkel, Szymon Tomaszewski.

Za pełnienie harcerskiej i instruktorskiej służby dziękuję.
Foto: Teresa Górna, Daria Skulska

 hm. Stanisława Szymańska
       komendantka Hufca ZHP

Trzemeszno

ZHP informuje
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W dniu 3 lipca 2016 grupa uczestników projektu pt. „ Bezpieczny 
sport” wzięła udział w warsztatach dot.nauki wakeboardingu tzn. 
pływanie na desce, które jest połączeniem nart wodnych, snowbor-
du i surfingu. Projekt realizowany jest przez Fundację „ Nasza wieś” 
w Trzemżalu w ramach konkursu pn. „Wspieranie sportu na terenie 
gminy Trzemeszno”. Uprawianie tego sportu pozwala na ćwiczenie 
wszystkich mięśni w ciele człowieka i jest odpowiedni dla osób w 

każdym wieku. Pierwsze próby nie były łatwe i często uczestnicy 
wpadali do wody, ale już przy kolejnych jazdach było o wiele lepiej 
i grupa przeżyła wyjątkowe chwile. Po kilku próbach, co niektó-
rzy bez upadku zrobili pełne okrążenie (dł. w jedną stronę 400m). 
Członkowie rodzin podpływali rowerkami wodnymi i podziwiali 
jak w krótkim czasie można „opanować deskę”. Gratulacje chłopa-
ki, ale babcie też nieźle sobie radziły!!!!!

W ramach projektu pt. „Fit and Jump” realizowanego przez St 
warzyszenie KGW „Razem” sołectwa Trzemżal, na który otrzyma-
liśmy  dotacje w ramach konkursu w zakresie  wspierania rozwoju 
sportu przez Gminę Trzemeszno, W słoneczny ranek 1 lipca grupa 
uczestniczek wybrała się na rajdy rowerowe i piesze po Powidzkim 
Parku Krajobrazowym i do Skorzęcina (nie korelowało to z koszta-
mi projektowymi). Zwiedziłyśmy teren wokół Skorzęcina spędza-
jąc czas na rowerach i podczas spacerów, które przyczyniły się do 

promowania aktywnego stylu życia, walki z nadwagą i otyłością. 
Chociaż napotykałyśmy przeszkody to i tak nas nie zniechęciło. 
Pogoda i humory nam dopisały z czego wszystkie byłyśmy bardzo 
zadowolone, że jeśli się tylko chce można wygospodarować trochę 
czasu dla siebie, oby tak częściej.

Prezes Stow. KGW „Razem”
sołectwa Trzemżal

Eleonora Mądra

Projekt „Bezpieczny sport”

Aktywny „Fit and jump”

KOSYNIER | Biuletyn Informacyjny Gminy Trzemeszno | lipiec 2016 5



Dnia 2 lipca 2016 r. odbył się piknik dla dzieci z sołectwa Mia-
ty. Piknik został zorganizowany z okazji  „Dnia Dziecka”. Dzie-
ci w tym dniu miały dużo atrakcji tj.: przejażdżka bryczką, jazda 
na koniu,oglądanie zwierząt, a także różne konkurencje. W trakcie 
pikniku pani Beata Dołyk malowała dzieciom twarze z czego dzie-
ci były bardzo zadowolone. W między czasie rozpalono ognisko, 
dzieci wraz z rodzicami piekły kiełbaski. Dzieci otrzymały również 

słodki poczęstunek,lody, ciasto, napoje. Pan Artur Szczepankiewicz 
podarował dzieciom różne gadżety m.in.: piłki, długopisy, odblaski. 
Mimo załamania pogody rodzice pokazali jak świetnie można ba-
wić się ze swoimi pociechami. Jednym słowem piknik był bardzo 
udany.

Sołtys Miat

Piknik w Miatach

Już od czerwca mieszkańcy Miasta i Gminy Trzemeszna mogą 
korzystać z darmowego dostępu do sieci Internet za pomocą WiFi 
HOTSPOT.

Inicjatorem oraz fundatorem przedsięwzięcia jest lokalny opera-
tor telekomunikacyjny, świadczący usługę Telewizji HD, Internetu 
oraz Telefonii Stacjonarnej na terenie województwa wielkopolskie-
go oraz kujawsko-pomorskiego – firma Serv-Net

HOTSPOT’y zostały umieszczone w trzech, najczęściej odwie-

dzanych przez mieszkańców lokalizacjach na terenie Trzemeszna 
: pl. Kościeszy-Kosmowskiego, pl. Jana Kilińskiego, ul. Dworcowa 
(skwer przy Dworcu PKP), oraz na punkcie widokowym w Dusznie.

Dzięki darmowemu dostępowi mieszkańcy mogą pobierać oraz 
wysyłać dane, przeglądać witryny internetowe bez limitów danych 
w prędkości 50/50 Mb/s, wystarczy tylko podłączyć się urządze-
niem przenośnym pod WiFI o nazwie „HOTSPOT”.

Darmowy dostęp do internetu
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2 lipca 2016 w Gołąbkach, Fundacja Aktywne Trzemeszno zorga-
nizowała  po raz  czwarty imprezę „Trening z…”. Jest to cykliczna 
impreza, w której prowadzącym trening byli: Dariusz Michalczew-
ski, gen. Roman Polko, Jerzy Skarżyński.  W tym roku gościem spe-
cjalnym była  Jednostka Wojskowa AGAT z Gliwic wraz z dowódcą 
płk. dypl. Sławomirem Drumowiczem, który poprowadził  rekre-
acyjny bieg wraz z Małgorzatą Sobańską oraz Andrzejem Krzyści-
nem. 

Dzieci mogły spróbować przejścia po specjalnie zaprojektowa-
nej ścieżce poligonowej w asyście żołnierzy. Na naszych „Małych 
Komandosów” czekały wiele niespodzianek w ramach III Poligonu 
Małego Komandosa. Bieg z karabinem czy strzelanie do celu to tylko 
ułamek przeszkód, z którymi musieli zmierzyć się Mali Komandosi. 
Każdy z nich otrzymał oprócz pakietu Certyfikat ukończenia Poli-
gonu.  Sportowy piknik zakończył się ogniskiem i pieczeniem kieł-

basek oraz wspólnymi zabawami animacyjnymi.
Fundacja Aktywne Trzemeszno pragnie złożyć podziękowania 

wszystkim instytucjom, sponsorom i wolontariuszom za pomoc 
przy organizacji eventu. 

FAT organizuje wiele imprez i działań sportowych. Już teraz za-
prasza wszystkich miłośników biegania i nordic walkingu  na III 
Grand Prix Trzemeszna w biegach i nordic walking  5 listopada 
2016 roku oraz od września 2016 roku na bezpłatne zajęcia badmin-
tona dla dzieci i dorosłych.

więcej szczegółowych informacji na stronie: www.aktywnetrze-
meszno.pl

oraz na fanpage Fundacji Aktywne Trzemeszno na fb.
Fundację Aktywne Trzemeszno wspiera w tym projekcie Urząd 

Miasta Trzemeszna.

Trening z Jednostką Wojskową AGAT
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