
Zespół Pieśni i Tańca „Strzecha” został w tym roku zakwalifi-
kowany do Międzynarodowego Festiwalu Zespołów Folklorystycz-
nych „ Ohrid Waves „ w Macedonii.

Festiwal odbywał się  w dniach 22 – 27 lipca br. Miastami, które 
ugościły blisko 900 uczestników z 27 zespołów z kilku krajów były 
OHRID i STRUGA. Podczas festiwalu „Strzecha „ wystąpiła dwa 
razy. 

Pierwszy koncert odbył się w mieście Ohrid, gdzie grupa śred-
nia zaprezentowała program tańców i przyśpiewek wielkopolskich. 
Występ zakończył się wielkim aplauzem publiczności, a prezencja 
naszych młodych tancerzy połączona z pięknymi strojami wywo-
łała wiekowe zainteresowanie wśród oglądających koncert. Były 
wspólne zdjęcia i zawsze pojawiające się pytanie główne: Skąd je-
steście?  A my z dumą:! Z Polski! Z Trzemeszna ! I ta odpowiedź: 
Aaaaa  Polska. Dobrze . Polska jest Super . 

Drugi z koncertów miał miejsce w Sali widowiskowej Domu 
Kultury w Strudze czyli miejscowości, w której byliśmy zakwate-
rowani. Tym razem zmieniliśmy program. Grupa starsza zatańczy-
ła w strojach z okresu Księsta Warszwskiego Poloneza oraz Mazura 
dając dowód naszej narodowej charyzmy, dumy i kultury wyrażo-
nej przepięknie przez naszych tancerzy. To klasa taneczna sama 
w sobie, a młodzież i dorośli wiedzą, że reprezentowanie naszego 
Miasta, Powiatu, Kraju to wielka odpowiedzialność. W czasie tego 

koncertu wystąpiły 4 pary grupy średniej tańcząc Oberka. Oberek 
to jeden z najtrudniejszych tańców narodowych i ludowych , któ-
rego opanowanie wiąże się z wieloma godzinami ćwiczeń i prób. 

Spisali się na medal! Oberek wyskoczył ze sceny i zawirował pu-
blicznością. Tak tańczy się w Strzesze oberka w wieku 12 -13 lat. 
Znów wielkie brawa i zachwyt publiczności .

Mottem organizacji Macedońskiego festiwalu była prezentacja 
zespołów najlepszych o najwyższym poziomie artystycznym, aby 
taniec odzwierciedlał ducha narodowego. „Strzecha” to potrafi !

Festiwal to nie tylko koncerty. „Strzechowicze” korzystali z uro-
ków macedońskiej wiecznie słonecznej pogody i walorów krajo-
brazowych. Kąpiele w czystym jak łza jeziorze OHRID, wyciecz-
ka statkiem, zwiedzanie przepięknych zabytków to tylko niektóre  
z wrażeń jakie można doświadczyć w przepięknej Macedonii.

Gratulacje dla Zespołu za wspaniałe koncerty i całokształt wy-
jazdu.

Podziękowania dla naszych opiekunów i rodziców.
Podziękowania dla naszych wspaniałych sponsorów:

Innogy Energetyka Trzemeszno Sp. z o.o. , 
Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie,

Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego „Trzemeszno” Sp. z o.o. 
Prefere Resins Poland Sp. z.o.o.

Święto Polskiego Folkloru, czyli „Strzecha” w Macedonii
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Projekt „Spływ kajakowy”
Fundacja „Nasza wieś” zorganizowała kolejny projekt pt. „Spływ 

kajakowy” dotyczący promowania zdrowego stylu życia poprzez 
uprawianie sportów wodnych. Zadanie odbyło się w dniu 15 lipca 
2017 roku, tym razem był spływ po Jeziorze K amienieckim. Na po-
czątku instruktorzy przedstawili zasady bezpieczeństwa i instruk-
taż zachowania się na kajaku. Grupa przeprowadziła rozgrzewkę, 
a szczególny nacisk postawiono na nie lekceważenie zapinania 
kapoka, który przy prawidłowym zapięciu gwarantuje utrzymanie 
się na wodzie w razie wywrotki. Pogoda dopisała, atmosfera wśród 
uczestników była wspaniała. Odwiedziliśmy podczas odpoczynku 
kilka ciekawych i dotąd nieznanych dla niektórych miejsc m.in. w 
Rękawczynie - miejsce upamiętniające rozstrzelanie przez Niem-
ców członków rodziny Piechowiaków w 1939 r., okoliczne plaże 
oraz urokliwe miejsce wypływu rzeki Noteć z Jeziora Kamieniec-
kiego, a z tafli wody zabytkowy kościółek p.w. św. Jakuba w Ka-
mieńcu. Spływ odbył się dzięki życzliwości i pomocy członków 
Stowarzyszenia „Pod żaglami” oraz Pana Juliana Sobeckiego za 
udostępnienie miejsca wodowania kajaków za co serdecznie dzię-
kują organizatorzy i wszyscy uczestnicy. Projekt został dofinanso-
wany przez Gminę Trzemeszno w ramach konkursu dot. wspierania 
rozwoju sportu.

Eleonora Mądra

PROJEKT - UMIEMY MÓWIĆ NIE!
Fundacja „Nasza wieś” w ramach tzw. małej dotacji dot.”Przeciw-

działania alkoholizmowi”, w dniach 3-4 lipca zrealizowała we wsi 
Miaty projekt pt. „Umiemy mówić-Nie”. Zajęcia-warsztaty popro-
wadziły specjalistki z Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie „PA-
RASOLO”. Dzieci najpierw brały udział scenkach rodzajowych, 
następnie dowiedziały się z jakich powodów młodzi ludzie sięga-
ją po używki np. po narkotyki, alkohol, prawdy i mity o narkoty-
kach, wypisywały swoje hasła dot. przeciwdziałaniu alkoholizmo-
wi, narkomanii i innych używek, które były wstępem do konkursu 
pt. „Używkom mówię - Nie”. Najlepsze plakaty zostały ocenione 
przez samych uczestników, a ich autorzy otrzymali puchary i nagro-
dy rzeczowe. Każde dziecko uczestniczące w zajęciach otrzymało 
również upominki .Podczas dwudniowych warsztatów grupa otrzy-
mała posiłki, owoce, jogurty, słodycze. Pani sołtys sołectwa Miaty 
zafundowała dodatkowo dla wszystkich dzieci lody oraz kiełbaski, 
które dzieci piekły nad ogniskiem. Fundacja „Nasza wieś” składa 
podziękowania dla dzieci i rodziców oraz terapeutów za znakomitą 
współpracę i zaangażowanie w projekt.

Projekt dofinansowany został przez Gminę Trzemeszno w ramach 
„Przeciwdziałania alkoholizmowi”. 

Eleonora Mądra  

Wakacyjne przygody  
z plastyką.

Dom Kultury w Trzemesznie 
przygotował  

dla dzieci na wakacje cykl 
zajęć plastycznych.

W pierwszym tygodniu wakacji Dom Kultury w Trzemesznie zor-
ganizował półkolonie dla trzydziestki dzieci.  W pierwszym dniu 
półkolonii 26 czerwca na terenie Domu Kultury przeprowadzono 
zabawy integracyjne, pozwalające na lepsze poznanie się grupy. 
Dzieci pod okiem instruktorów wykonały m.in. latawce z listewek 
i papieru, które następnie puszczano na boisku SP1 w Trzemesznie. 
Atrakcją były także przejażdżki bryczką oraz smaczna pizza. We 
wtorek 27 czerwca zorganizowano pierwszą podróż, do Muzeum 
Archeologicznego w Biskupinie.  Tam dzieci mogły zwiedzić bisku-
piński gród pod okiem przewodnika, skorzystały także z licznych 
atrakcji przygotowanych przez muzeum. Dzieci odwiedziły również 
Zaurolandię w Rogowie, gdzie mogły podziwiać świat dinozaurów.  

W środę 28 czerwca zorganizowano wyjazd kulturalno-eduka-
cyjny do Centrum Edukacji i Rozrywki Mikroskala w Koninie. To 
wyjątkowe miejsce gdzie na perfekcyjnie przygotowanych makie-

tach można podziwiać sceny ze znanych filmów takich jak Titanic 
czy Gwiezdne Wojny oraz scen historycznych. Kolejnym miejscem 
na mapie podróży było Mini ZOO. Kolejny dzień przyniósł kolejną 
podróż. Tym razem do Muzeum Arkadego Fidlera w Puszczykowie.  
Tutaj dzieci mogły się poczuć jak na prawdziwej wyprawie. Mogły 
podziwiać kopie słynnej piramidy Cheopsa, która od tej oryginalnej 
w Egipcie jest dokładnie 23 razy mniejsza, ale co ważne przy jej 
budowie zachowano proporcje, te same kąty nachylenia ścian i ten 
sam wymóg ustawienia ich zgodnie z kierunkami świata. Kolejną 
ogromną atrakcją tego miejsca jest replika legendarnego żaglowca 
Krzysztofa Kolumba w skali 1:1- Santa Maria. W ostatnim dniu 
półkolonii instruktorzy DK zorganizowali zajęcia ceramiczne oraz 
instrumentalne w siedzibie DK. Nie zabrakło gier i zabaw poczę-
stunku oraz pamiątek ze wspólnie spędzonych chwil.  

„Podróże małe i duże”, czyli wakacje z Domem Kultury
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Wycieczka do Sulejówka
W dniach 9-10 czerwca 2017 grupa młodzieży trzemeszeńskiej 

wraz z opiekunami przebywała w Sulejówku. Od kilku lat Funda-
cja Aktywne Trzemeszno współpracuje z Towarzystwem Przyjaciół 
Sulejówka  aktywnie włączając się w organizację Biegu Marszał-
ka. Bieg ten łączy elementy sportowe z historią. Myślą przewodnią 
Biegów Marszałka jest możliwie wierne przybliżanie ich do przed-
wojennych marszów Sulejówek – Belweder.Termin biegu przypa-
da zawsze w połowie czerwca – na pamiątkę osiedlenia się Józefa 
Piłsudskiego w Sulejówku (13 czerwca 1923 roku).I w tym roku, 
podczas jubileuszowej X edycji Biegu Marszałka nasza młodzież 
pokazała się z najlepszej strony, pomagając zarówno przy samej or-
ganizacji imprezy jak i reprezentując Wielkopolskę i Trzemeszno.

Był czas na pracę, ale również na aktywny wypoczynek. Piątek 
upłynął pod znakiem turystyki. Uczestnicy zwiedzali najciekawsze 
miejsca Warszawy.

21 czerwca razem z Fundacją Aktywne Trzemeszno obchodzili-
śmy Dzień Przedsiębiorcy. Z tej okazji w dniach 20-22 czerwca oso-
by zainteresowane wsparciem finansowanym ze środków krajowych 
i unijnych mogły skorzystać z bezpłatnych konsultacji. Ze względu 
na zainteresowanie zarówno przedsiębiorców jak i osób fizycznych 
akcja będzie kontynuowana w listopadzie 2017 roku, w ramach Ty-
godnia Przedsiębiorczości. Więcej informacji na stronie www.ak-
tywnetrzemeszno.pl oraz na FB.

FESTYN RODZINNY W KAMIEŃCU
W dniu 23 lipca 2017r. odbył się Festyn rodzinny w Kamieńcu z 

okazji 295 rocznicy  rozpoczęcia budowy Kościoła p.w.  św. Jakuba 
Większego. Festyn poprzedziła uroczysta msza św., która odbyła 
się na placu parafialnym. Po mszy przygotowano dla uczestników 
imprezy wiele atrakcji. Ponieważ piękny teren, na którym odbył się 
festyn  znajduje się nad Jeziorem Kamienieckim, można było korzy-
stać z przejażdżek motorówkami, żaglówkami, rowerkami wodnymi 
oraz kajakami. Podczas festynu odbył się koncert młodych artystów 
z gminy Trzemeszno. Na scenie pojawili się soliści, a także zespół 
muzyczny rodzeństwa Kubackich z Gołąbek. Poza tym przygoto-
wano zabawy animacyjne dla dzieci, malowanie twarzy, doświad-
czenia chemiczne przeprowadzone przez studentki Uniwersytetu 
Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy czy możliwość zro-
bienia sobie śmiesznych zdjęć w Fotobudce. Podczas festynu odbył 
się także na boisku plażowym czwarty już w tym roku turniej pił-
ki siatkowej drużyn sołeckich. Po raz kolejny turniej wygrała para 
z Kruchowa, w zmienionym składzie (Kamil Wilczura, Mariusz 
Żabiński). II miejsce wywalczyły tym razem młode zawodniczki 
z Niewolna (Julia Stablewska, Klaudia Lisiecka) i III miejsce za-
jęli równie młodzi zawodnicy z Popielewa ( Krystian Staszewski, 
Adam Nowakowski). Drużyny te otrzymały puchary ufundowane 
przez sołectwo Kamieniec. 

Podczas festynu można było skosztować kiełbasy z grilla, chle-
ba ze smalcem, ciast przygotowanych przez sołectwa Kamieniec i 
Kruchowo.

Dzięki uprzejmości Parafii p.w. św. Jakub Większego w Kamieńcu 
oraz sołectwa Kamieniec-Dysiek, przeprowadzono podczas festynu 
zbiórkę dla 17-letniej Natalii z Kruchowa na podjazd dla wózka in-
walidzkiego. Udało się zebrać niebagatelną sumę  4.725,95 zł., za co 
darczyńcom bardzo dziękujemy.

Organizatorzy i partnerzy: Parafia p.w. św. Jakuba Większego w 
Kamieńcu, Sołectwo Kamieniec-Dysiek, Urząd Miejski Trzemesz-
na, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie, Stowarzyszenie TE-
RAZ,  Stowarzyszenie pod Żaglami, Krzysztof Czarnecki, Społecz-
na Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego, Sołectwo Kruchowo, 
Stacja Kontroli Pojazdów „Drzewiecki Mobile”, OSP Trzemeszno, 
OSP Trzemżal, Remondis AquaTrzemeszno, CKW Magnolia.

PROJEKT - ROWEREM DO GRODU PIASTA
W dniu 01.07.2017 Stowarzyszenie TERAZ zorganizowało rajd 

rowerowy dla dzieci do Ośrodka GRÓD PIASTA w Chomiąży Szla-
checkiej. W sobotni poranek pod eskortą policji 20 dzieci wyruszyła 
w niemal 30km trasę. Młodzi rowerzyści bez problemu dojechali na 
miejsce. Tego dnia odbyły się zajęcia z Panią dietetyk Joanną, która 
przeprowadziła z dziećmi pogadankę na temat zdrowego odżywia-
nia oraz wspólnie z uczestnikami przygotowali zdrową i smaczną 
przekąskę. Ponadto dzieci zwiedzały ośrodek, kąpały się, grały w 
piłkę siatkową i inne gry zespołowe. Zakończenie dnia to ognisko 
i zabawa w podchody. Po niedzielnym śniadaniu był czas na ką-
piel oraz wspólne zabawy, w których wszyscy chętnie brali udział. 
Czas powrotu do domu nadszedł zdecydowanie zbyt szybko. Zmę-
czeni, ale bardzo zadowoleni wróciliśmy do Niewolna.Organizato-
rzy: Stowarzyszenie TERAZ, Urząd Miejski TrzemesznaProjekt 
„Rowerowo do Grodu Piasta” współfinansowany był ze środków 
otrzymanych od Gminy Trzemeszno w ramach wsparcia realizacji 
zadań publicznych w zakresie: „Ochrony i promocji zdrowia wśród 
mieszkańców gminy Trzemeszno”.

PÓŁKOLONIE - TERAZ WAKACJE
W dniach od 17 do 21 lipca 2017 roku w Hali OSiR odbyły się 

półkolonie dla 40 dzieci w wieku od 6 do 9 lat z miasta i gminy 
Trzemeszno. Półkolonie pod hasłem „TERAZ WAKACJE” organi-
zowane były przez Stowarzyszenie TERAZ. W poniedziałek dzieci 
uczestniczyły w zajęciach z trenerem piłki nożnej Panem Jackiem 
Siwą oraz w zajęciach aerobiku z Panią Agnieszką Gołębiowską 
instruktorem fitness. W tym samym dniu odbyły się także zajęcia 
plastyczne podczas, których dzieci wykonały breloczki z filcu. Wto-
rek to wyjazd na wodny plac zabaw w Janikowie, gdzie dzieci uży-
ły zabawy w wodzie. Był to radosny i wyczerpujący czas. Kolejny 
dzień to wyjazd do „Zaurolandii” w Rogowie. Przewodnik oprowa-
dził naszych uczestników po parku Dinozaurów. Poza tym dzieci 
uczestniczyły w zabawach w parku linowym. W czwartek odbyła 
się wycieczka do miejskiej Biblioteki a także zostały przeprowadzo-
ne zajęcia plastyczne w hali OSiR. Ostatniego dnia dzieci pojechały 
do Gniezna zwiedzać pociąg „Elf EN 76” oraz Parowóz „Piernik”. 
W tym samym dniu odwiedziliśmy plac zabaw w parku miejskim w 
Gnieźnie oraz restaurację McDonald’s. Na półkolonii zapewniony 
był każdego dnia ciepły posiłek w formie obiadu oraz drugie śnia-
danie. Dzieci chętnie brały udział w zajęciach, a czas spędzony na 
półkolonii zbyt szybko minął.  Półkolonie „TERAZ WAKACJE” 
współfinansowane są ze środków otrzymanych od Gminy Trze-
meszno w ramach wsparcia realizacji zadań publicznych w zakre-
sie: „Zorganizowania wypoczynku w okresie ferii letnich dla dzieci  
i młodzieży z terenu miasta i gminy Trzemeszno „.
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Projekt pn. „Wędkować każdy może”
W dniu 16.07.2017 r. stowarzyszenie organizowało spławikowe 

zawody wędkarskie UKLEJA 2017.  W zawodach uczestniczył gość 
specjalny Tomasz Horemski, który po zakończonym czterogodzin-
nym wędkowaniu wykonał pokaz wędkowania metodą odległościo-
wą i przygotowania zanęty do niej. W trakcie zawodów przybył 
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Peno, który na za-
kończenie wraz z Prezesem Andrzejem Lisieckim wręczał najlep-
szej trójce w danej kategorii puchary, medale i nagrody rzeczowe. 
Zawody sędziowali Zdzisław Spychalski oraz Przemysław Bartz. 
W zawodach uczestniczyło 40 zawodników w dwóch kategoriach: 
drużynowa i senior.

Na koniec prezes stowarzyszenia podziękował instytucjo i oso-
bom, które przyczyniły się do organizacji zawodów wędkarskich. 
Byli to: Urząd Miejski Trzemeszna, prezes Gospodarstwa Rybac-
kiego Łysinin pan Henryk Sobolewski ( bezpłatne użyczenie na czas 
zawodów jeziora), sędzia Zdzisław Spychalski i Przemysław Bartz, 
Rafał Pawlaczyk i Ryszard Rosłaniec ( za przygotowanie terenu pod 
zawody ), Joannie Lisieckiej, Joannie Rosłaniec oraz Arturowi Boć-
kowi ,którzy przywieźli upieczony przez siebie placek.

Na koniec zabrał głos Przewodniczący Rady Gminnej . Podzięko-
wał prezesowi oraz członkom ZŁOTEGO LINA za promocję węd-
karstwa na terenie gminy Trzemeszno oraz za duży wkład pracy 
przy przygotowaniu łowiska, które służy nie tylko wędkarzom, ale 
i mieszkańcom gminy Trzemeszno.

Zawody realizowane były z budżetu gminy Trzemeszno z projek-
tu „ Wędkować Każdy Może”. 

Podsumowanie projektu 
pn: „Zostań Honorowym Dawcą Krwi”

W dniu 22 lipca 2017 roku w Ośrodku Wypoczynkowym „Ju-
trzenka” w Gołąbkach odbyła się akcja poboru krwi, zorganizowana 
przez Klub HDK ”Kropelka” i Stowarzyszenie TERAZ. W auto-
busie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w 
Poznaniu czterdziestu krwiodawców oddało 18 litrów krwi.       

Akcji towarzyszył piknik rodzinny, gdzie na uczestników czeka-
ło wiele atrakcji: dmuchane zjeżdżalnie, bungee, plac zabaw, pokaz 
sprzętu strażackiego OSP Kruchowo, zajęcia profilaktyczne prze-
prowadzone przez Policje z Gniezna, przejażdżki bryczką konną. 
Poza tym uczestnicy zostali poczęstowani kiełbasą z ogniska i 
smaczną grochówką.

Festyn pn. „Zostań Honorowym Dawcą Krwi” współfinansowa-
ny jest ze środków otrzymanych od Gminy Trzemeszno w ramach 
wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie: „Ochrony i pro-
mocji zdrowia”.

Spotkanie po latach
W restauracji „Czeremcha” dnia 22-07-2017r. odbyło 
się spotkanie klasowe Absolwentów Zasadniczej Szko-
ły Mechanizacji Rolnictwa. Uroczystość była dużym 
przeżyciem dla uczestników, zobaczyli się oni po-
nownie po 38latach od pożegnania murów szkoły. 22 
osoby, razem z biorącą udział w spotkaniu, zaproszoną 
nauczycielką Jadwigą Mrówczyńską mogły powspomi-
nać przeszłe, beztroskie lata i porównać jak od 1979r. 
zmieniło się życie każdego z nich. Wychowawczyni 
złożono podziękowania i wręczono kwiaty, doceniono 
także Grzegorza Kubickiego –jednego z absolwentów 
za trud włożony w organizację tego spotkania. Każdy 
z nich, mimo własnego życia, miał duże chęci wzięcia 
udziału w spotkaniu, które przyniosło dużo uśmiechu 
i radości. Można było w końcu na chwilę oderwać się 
od rzeczywistości i przenieść w szkolne lata, które miło 
wspominać, zwłaszcza w takim gronie.

Wakacje letnie w Bibliotece
W dniach 10-14 lipca odbyły się bezpłatne wakacje w bibliotece dla 
dzieci. A tak wyglądały poszczególne dni:
Poniedziałek „Dawno, dawno temu w odległej galaktyce” - (Star 
Wars):
- książkowe przygody bohaterów Gwiezdnych wojen
- zabawy : balonowa zgadywanka, gwiezdny tunel, kręgle z posta-
ciami, przyczep laserowy miecz do Lorda Vadera
- budowanie robota z klocków
Wtorek: „Dzień amerykański”:
- malowanie flagi USA
- prace plastyczne: wykonanie indiańskich opasek na głowę, malo-
wanie twarzy, wykonanie łapacza snów
- ogniskowe czytanki
- zabawy: łapanie węża i jaszczurki oraz łapanie bizonich rogów na 
lasso, 
- niespodzianka: hot-dogi
Środa:„Dzień psa”:
- spotkanie autorskie z Wojciechem Cesarzem, autorem książek dla 
dzieci o psach - zapraszamy dodatkowo dzieci z przedszkola
- wykonanie psa do zjedzenia:)
Czwartek: „Dzień gier planszowych i zabaw”
Piątek: „Kuchenne rewolucje”:
- pogadanka o zdrowej żywności z wykorzystaniem książek
- samodzielne przygotowanie kanapek i posiłków
- konsumpcja!

Dzień diabetyka  w Gołąbkach
W środę 12 lipca w Ośrodku Wypoczynkowym „Jutrzenka”  

w Gołąbkach gmina Trzemeszno świętowano Dzień Diabetyka. 
Na spotkanie zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenia Dia-
betyków  koło w Trzemesznie przybyło wielu zaproszonych gości 
oraz samych członków PSD. Wszystkich powitała Maria Głowac-
ka prezes koła, która także odczytała referat pt. „Jak dobrze żyć z 
cukrzycą”. -  Żadna inna choroba nie towarzyszy na co dzień pa-
cjentom tak bardzo jak cukrzyca, gdyż wszystko co chorzy w cią-
gu dnia robią, to jakie spożywają posiłki, jakie przeżywają emocje, 
czy się martwią czy się cieszą wpływa na stężenie cukru we krwi,  
a przez to i na stan całego organizmu – mówiła m.in. M. Głowacka.  
Gratulacje z okazji święta diabetyków złożył wszystkim zebranym 
Dariusz Jankowski wiceburmistrz Trzemeszna,  Sławomir Peno, 
przewodniczący Rady Miejskiej oraz Leszek Figaj radny powia-
tu gnieźnieńskiego. Wszyscy zgodnie podkreślali aktywność koła 
oraz fakty, że jest  największym tego typu kołem w Wielkopolsce.   
Anna Śliwińska, prezes zarządu głównego PSD powiedziała m.in.  
– Wasze koło jest zdecydowanie jednym z najprężniej działających 
w Wielkopolsce.  Spotkanie było znakomitą okazją do wręczenia 
różnego rodzaju wyróżnień dyplomów pucharów oraz odznaczeń 
osobom zaangażowanym w działalność koła jak i osobom je wspie-
rającym czyli sponsorom i darczyńcom. 
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Tymi słowy o początkach swojej twórczości opowiadała rzeźbiarka 
ludowa Władysława Adryanowa, kobieta, której twórcze życie upłynę-
ło w Kruchowie przy boku męża. Przy wspólnej pracy na czterohekta-
rowym gospodarstwie. Spisany przez rzeźbiarkę życiorys potwierdzają 
wspomnienia jakie usłyszałem podczas rozmów z siostrzenicą Włady-
sławy Adryanowej, jednocześnie jej wychowanką, Janiną Jędrzejczak. 
Wspomina opowieści ciotki, która już w dzieciństwie z zaciekawieniem 
przyglądała się Chrystusowi na krzyżu, świętej rodzinie i postaciom 
świętych zdobiących okoliczne kościoły. Dajmy poetyce wspomnień 
rzeźbiarki przemówić do nas:

„Jeszcze kiedy chodziłam do szkoły, bardzo mnie interesowały rzeź-
by. Wszystko musiałam obejrzeć, jak to zrobione. A były takie piękne 
w kościele, ale wszystkie Niemcy wywiezły. Rzeźbić zaczęłam od 1941 
roku. W czasie okupacji mój mąż zabrał się do rzeźbienia. Ot tak, z 
nudów. Majsterkował i majsterkował, ale nic z tego nie wychodziło. Pół 
serio, pół żartem powiedziałam, że ja to lepiej zrobię – no i rzeczywi-
ście – wyszła rzeźba zupełnie udana”.

Władysława Adryan z domu Andrzejewska urodziła się 4 marca 1915 
roku w liczącej około stu mieszkańców wsi Wierzbiczany, ówcześnie 
własności arcybiskupstwa gnieźnieńskiego. Obecnie to miejscowość 
leżąca w powiecie i gminie Gniezno. 

Imię dostała po ojcu Władysławie Andrzejewskim, który kilka lat 
po ślubie owdowiał. Władzia nie ukończyła jeszcze dwu lat, gdy zmar-
ła jej matka Józefa. Ojca poznała dopiero po jego powrocie z frontu. 

Był to czas I wojny światowej, dlatego prędzej spodziewano się śmierci 
żołnierza walczącego na froncie niż wychowującej trójkę dzieci matki. 
Władysław Andrzejewski powrócił do rodzinnego domu, do córki, któ-
rą zajmowała się rodzina i dobrzy ludzie, oraz ... do swojej pasji rzeź-
bienia. Przejawiał w tym kierunku niemałe umiejętności. Wykonywał 
ramki do fotografii, rzeźbione puzderka używane do przechowywania 
drobnych przedmiotów oraz „nakładane” kapliczki. Wspominając ojca 
przywoływała obraz korzystającego z chwil wytchnienia od pracy w 
gospodarstwie mężczyznę trudzącego się nad wykonaniem kolejnych 
skrzypiec. Zachowany egzemplarz skrzypiec zakupiło do zbiorów 
Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu. Władysław Andrze-
jewski ponownie się ożenił. Powiększającą się rodzinę utrzymywał z 
niewielkiego gospodarstwa i okazjonalnej sprzedaży wykonywanych 
własnoręcznie prac w drewnie. Zmarł w 1942 roku.

Dziewczynka pomimo wykazywanych zdolności i przejawianych 
chęci do nauki edukację zakończyła na czterech klasach wiejskiej szko-
ły powszechnej, do której chodziła pieszo do Lubochni nad Jeziorem 
Wierzbiczańskim. Od najmłodszych lat ciężko pracowała wykonując 
prace gospodarskie. Tak wspominała lata dzieciństwa:

„Gdy miałam osiem lat zawiozła mnie macocha do swej siostry kro-
wy paść. Byłam mała, wątła. Ile ja się napłakałam. Musiałam w koryto 
wejść, żeby krowy spuścić, a było ich sześć, rychło wstać, przed szkołą 
napaść. Miałam lat jedenaście. Wiosną w obfitem śniegu były roztopy 
– szłam w wodzie w drewniakach, tak się zaziębiłam, że dwa miesiące 
walczyłam ze śmiercią”.

Los odmienił się, gdy wyszła za mąż za Józefa Adryana. Ślub odbył 
się w 1938 roku, a młodzi małżonkowie zamieszkali w Kruchowie. Ta 
wieś sołecka położona 5 kilometrów od Trzemeszna, nad Jeziorem Kru-
chowskim, w okresie międzywojennym należała do rodu Łuniewskich i 
Jankowskich, a podczas II wojny światowej przeszła w ręce niemieckie. 
Majątek ziemski po wojnie rozparcelowano. Utworzono PGR-y, a pozo-
stałą część rozdzielono miejscowej ludności.

Józef i Władysława wspólnie prowadzili czterohektarowe gospodar-
stwo w Kruchowie. Kobieta nadal pracowała ciężko, jednakże prowa-
dzenie domu, oprzątanie zwierząt czy wykonywanie prac polowych 
było gospodarzeniem „na swoim”, u boku męża. Małżeństwo było bez-
dzietne, dlatego po latach zadecydowano wziąć dziecko na wychowa-
nie. Janka była jedną z córek Mieczysławy, starszej siostry Władysławy 
Adryanowej. Dorastająca pod opieką wujostwa dziewczynka usamo-

dzielniła się, z czasem sama zostając podporą opiekunów. 
Ostatnie miesiące życia Władysława Adryanowa spędziła pod tro-

skliwą opieką siostrzenicy i jej męża w Trzemesznie. Zmarła 11 lipca 
1997 roku w Trzemesznie, jednakże zgodnie ze swą wolą pochowana 
została przy mężu na cmentarzu parafialnym w Kruchowie.

Twórczy talent Władysławy Adryanowej wypłynął w Kruchowie, 
trzy lata po ślubie, gdy miała 26 lat. Będący w podeszłym wieku ojciec, 
z którego inspiracji czerpała, zmarł kilka miesięcy później. Sama pa-
sję tworzenia w drewnie zaszczepiła przyglądającemu się jej wysiłkom 
twórczym Eugeniuszowi, synowi Janiny Jędrzejczak. Doszedł do pasji 
biorąc przykład od ciotki Władysławy. Prostota i siła charakteru Wła-
dysławy Adryanowej niekiedy „ekspolodowała” mniejszą cierpliwością 
do dzieci siostrzenicy. Zdarzyło się, że krytykowała „marnowanie kre-
dek” kupionych dzieciom przez matkę. Obecnie Eugeniusz Jędrzejczak 
mieszka i rzeźbi w Kruchowie. Jego drewniane, barwnie kolorowane 
ptaki zdobią niejedno mieszkanie. Trafiły także do muzeów, przykłado-
wo do Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgosz-
czy czy Muzeum Regionalnego w Trzemesznie.

Przyjrzyjmy się twórczej pasji Władysławy Adryanowej, określanej 
dumnym mianem „rzeźbiarki ludowej z Kruchowa”, której dorobek uj-
muje Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. Wyróżniając okresy twórczo-
ści dokonamy pierwszego podziału pracy twórczej. W okresie począt-
kowym dominowało odwzorowywanie prac dostrzeganych dookoła. 
Początkująca rzeźbiarka wzory czerpała z oleodruków, rzeźb ogląda-
nych w kościołach, z jarmarcznych figurek gipsowych czy gromadzo-
nych celowo obrazków świętych. Powstawały prace o treści religijnej 
oddające naturalistyczny kształt oraz koloryt przedstawianych postaci. 
Naturalizmowi przedstawień figuralnych pozostała rzeźbiarka wierna 
bezkompromisowo. Pierwsze prace były niewielkich rozmiarów, do-
pasowane wzorem do oczekiwań odbiorcy, zatem do mogącej znaleźć 
uznanie miejscowej tradycji. Zachowały się płaskorzeźby przedstawia-
jące Chrystusa w Ogrójcu, Serce Jezusa dość dokładnie skopiowane z 
oleodruków i Matki Boskiej Karmiącej.

Władysława Adryanowa była osobą głęboko wierzącą i praktykującą. 
Od młodych lat czytywała „Rycerzyka Niepokalanej” i należała do mo-
dlitewnego kółka różańcowego. Bywało, że przebywała w kościele pa-
rafialnym w Kędzierzynie, gdzie pewien czas mieszkała i wykonywała 
prace. Stąd nie dziwi, że przybywszy do Kruchowa przed wybuchem 
wojny niemało czasu wolnego spędziła w znajdującym się nieopodal 
kościele. Obdarzona nieprzeciętną wrażliwością głęboko przeżyła za-
mknięcie kościoła po wprowadzeniu rygorów okupacyjnych Niemców. 
Hitlerowcy zrabowali dzwony kościelne oraz wywieźli znajdujące się 
w kościele rzeźby, z których tylko część odzyskano. Rzeźbiarka będąc 
świadkiem wydarzenia, gdzie niemiecki zarządca chłostał polskiego 

wyrostka po latach wykonała w drewnie płaskorzeźbę „Bicie Leona”. 
Praca wydarzenie przedstawiająca przechowywana jest obecnie w Mu-
zeum Regionalnym w Trzemesznie. 

Po wojnie nadeszły trudne czasy stalinizmu. Ciosem dla artystycznej 
duszy był pożar drewnianego kościoła, który spłonął doszczętnie 28 
lutego 1955 roku. Strażak i regionalista Piotr Dzięcielak tak niedaw-
no opisał owo zdarzenie: „Spalił się wówczas zabytkowy, liczący 228 
lat drewniany kościół, a od żaru bijącego z pożaru pękały nagrobki na 
przykościelnym cmentarzu”. Z resztek niedopalonego drewna Józef 
Adryan wykonał krzyż, na którym umieszczono wykonanego przez 
Władysławę Chrystusa Ukrzyżowanego. Krzyż postawiony został w 
odbudowanej świątyni. Z resztek po spaleniu małżonkowie wykona-
li razem także mniejszy, około 25. centymetrowy krucyfiks, obecnie 
przechowywany w mieszkaniu siostrzenicy Janiny Jędrzejczak. Na od-
wrocie odręcznie ołówkiem rzeźbiarka poświadczyła: 

„Drewno ze spalonego kościoła w Kruchowie 1955”.
Omawiając dalszy rozwój twórczości artystki ludowej dokonać nale-

ży rozdziału na dwa niezależne nurty. (1) Oficjalny, gdzie na potrzeby 
polityki kulturalnej państwa socjalistycznego odkrywano samorodne 
talenty wyrażające w sztuce ludowej oczekiwania regionu, oraz nurt (2) 
prywatny, za sprawą nabierającej pewności siebie, okrzepłej rzeźbiarki 
tworzącej z potrzeby serca i głębokiej wiary. Władysława Adryanowa 
od dziecka podziwiająca rzeźby w świątyniach otrzymała szansę wy-
pełnienia kościoła swoimi pracami. 

Bezstylowy, murowany kościół parafialny wzniesiono w latach 1955-
1957 na obrysie fundamentów kościoła spalonego. Prace murarskie 

Wyszła rzeźba zupełnie udana

Chrzcielnica wewnątrz kościoła w Kruchowie autorstwa W. Adryanowej

Złożenie kwiatów w dniu 11.07.2017 r.

c.d na następnej stronie

Przed kilku latach na łamach „Kosyniera” publikowaliśmy artykuły 
pt. „Z Trzemeszna do Grand Rapids. Zapomina historia. Zapomniani 
bohaterowie”.  Dotyczyły one emigrantów z Trzemeszna, którzy  w XIX 
i na początku XX wieku osiedlali się w mieście Grand Rapids w stanie 
Michigan. Jak się okazuje Polonia z Grand Rapids nie zapomina o swo-
ich korzeniach, czego dowodem była niedawna wizyta pana Marvina 
Pogodzińskiego w naszym mieście.  

Marvin Pogodzinski jest prawnukiem  Walentego Pogodzińskiego, 
który urodził się w  Trzemesznie w 1826 roku.  Około 1868 roku Wa-
lenty wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i osiedlił się w Grand 
Rapids, Michigan.  Jego żoną była Ludwika Pogodzińska z domu Lip-
czyńska (1830 -1907).  W Trzemesznie urodził się także Józef Pogodziń-
ski, dziadek Marvina Pogodzińskiego.    Dla Marvina była to pierwsza 
w życiu wizyta w Polsce.   Przyjechał tu wraz ze swoją żoną Willmą 
Pogodziński, kuzynką Mary Pottock (nazwisko rodzinne to Potocki, 
rodzina pochodzi z Kaszub) i panem Stanisławem, który do Stanów wy-
emigrował w latach osiemdziesiątych. Marvin Pogodziński nie mówi 
już po polsku, jedynie trochę rozumie, ale modli się w języku polskim.  

Pan Marvin Pogodzi poszukując swoich korzeni odnalazł w Interne-
cie stronę internetową Komisji Historycznej w Grand Rapids, na któ-
rej umieszczono artykuł „A Tale of Two Cities: Trzemeszno & Grand 
Rapids” napisany przez Dianę Barrett i Macieja Adamskiego. Stąd też 
koniecznie chciał odwiedzić Trzemeszno.

Pobyt w Trzemesznie trwał kilka godzin. Goście zwiedzili trzeme-
szeńską świątynię, gdzie ochrzczeni zostali przodkowie pana Marvi-
na oraz Izbę Tradycji Szkoły w trzemeszeńskim liceum (jak się oka-
zało uczniami szkoły byli także dalecy wujowie  p. Marvina). Wizyta  

w Trzemesznie była wielkim przeżyciem.  Państwo Pogodzińscy  zapo-
wiadają, że  w przyszłym roku chcą znów przylecieć do Polski i odwie-
dzić Trzemeszno, być może w większej rodzinnej grupie.

Na przełomie XIX i XX w.  (po wybuchu powstania styczniowego 
i nasileniu się procesów germanizacji), co roku dość duża grupa miesz-
kańców Trzemeszna  emigrowała do Stanów Zjednoczonych.  W więk-
szości osiedlali się oni w mieście Grand Rapids w stanie Michigan. Po-
lonia stanowi prawie 8 % ludności tej ponad 700tysiecznej metropolii. 
Większość z nich wywodzi się z Trzemeszna.

W historii Polonii amerykańskiej zapisała się szczególnie Waleria 
Lipczyńska z domu Główczyńska, urodzona w 1846 roku w Trzemesz-
nie.  Wraz ze swoim mężem Janem Lipczyńskim (urodzony w  1839 
w Trzemesznie, weteran powstania styczniowego; przez swoją prabab-
kę  Ludwikę pan Marvin jest spokrewniony z Lipczyńskimi) stała na 
czele ruchu polonijnego, była wiceprezesem Zjednoczenia Narodowego 
Polskiego- największej organizacji polonijnej w USA.  W swojej dzia-
łalności lobbowała na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości, 
spotykała się z amerykańskimi prezydentami, wspierała utworzenie 
jednego z oddziałów Błękitnej Armii gen. Hallera, a gdy Ignacy Jan 
Paderewski wyruszał  do Polski żegnała go w imieniu Polonii i wręczyła 
pamiątkową flagę.  Warto również dodać, że za sprawą Lipczyńskich  
w Grand Rapids gościła słynna Helena Modrzejewska.  W historii Grand 
Rapids złotymi zgłoskami zapisał się również inny trzemesznianin  
ks. Kazimierz Skory, który zbudował jeden z najpiękniejszych kościo-
łów w Grand Rapids- bazylikę mniejsza pw. Św. Wojciecha. Wzorem dla 
tego kościoła była trzemeszeńska świątynia. 

Maciej Adamski

Z Grand Rapids do Trzemeszna, czyli Amerykanie podążają śladami swoich przodków

wykonywali mieszkańcy Kruchowa oraz okolicznych miejscowości. 
Kołodziej Józef Adryan uczestniczył w pracach ciesielskich. Władysła-
wa podjęła się wykonać prace rzeźbiarskie, stąd wyposażona została w 
surowiec. Główne prace w drewnie wykonywała równolegle z przepro-
wadzaną odbudową kościoła. Wtedy wykonała krucyfiks postawiony 
przed kościołem i drugi umieszczony w kruchcie kościoła, stacje Drogi 
Krzyżowej, figury świętych, i inne pomniejsze prace. Kontynuowaniem 
nurtu prywatnego było przyjęcie zlecenia na rzecz parafii w Goście-
szynie. Delikatny relief „Ostatnia Wieczerza” zdobi ołtarz główny w 
kościele. Dziełem rzeźbiarki jest także procesyjny krzyż. 

Twórczyni z upodobaniem rzeźbiła postacie kobiet z różańcem, w 
strojach ludowych, czy z dzieckiem. Nadal tworzyła rzeźby przedsta-
wiające Chrystusa i Świętą Rodzinę. Miała wewnętrzną potrzebę ich 
tworzenia, nadwyżki przekazując najbliższym czy zachowując dla sie-
bie. Rzeźby „Chrystus Frasobliwy”, „Pieta”, „Ukrzyżowanie”, „Zdjęcie 
z Krzyża” były trudniejsze do wykonania. Wprowadzając bardziej zróż-
nicowane kompozycje starała się oddać odmienne układy ciał, pozycje 
rąk i nóg, mimikę twarzy. Starała się wiernie zachować pierwowzory.

Nurt, który określiliśmy oficjalnym dawał materialne profity, za-
szczyty i narzędzia. Efektem „odkrycia” jej talentu przez środowisko 
twórców w latach 60. było przyznanie rzeźbiarce stypendium jako wy-
bitnej twórczyni ludowej. Została członkiem Stowarzyszenia Twórców 
Ludowych. Zapoczątkowało to okres twórczości do muzeów, na zamó-
wienia kolekcjonerów, osób prywatnych w kraju i poza jego granicami. 
Prace wystawiane były na sprzedaż w sieci sklepów Cepelia i Desa, 
bądź kupowane indywidualnie wywożono w odległe zakątki świata. 
Wymagano jednakże wpasowania twórczości w ramy oczekiwane przez 
czynniki władzy, ludzi kultury i pośredników. Rzeźbiarka posiadała ła-
twość wykonania prac pod tematyczne zamówienie, w którym celowali 
organizatorzy ogłaszający konkursy twórczości ludowej. Zdecydowanie 
nie podejmowała się rzeźbienia prac ciosanych, sprawiających wrażenie 
niedokończonych czy prac z nieproporcjonalnie przerysowaną wielko-
ścią głowy wobec całej postaci. Tworzyła z prostotą, realizmem, przy 
zachowaniu symetrii. Przyjeżdżającym z innymi oczekiwaniami zwy-
czajnie odmawiała.

Pierwszymi doświadczeniami z publicznością były regionalne kon-
kursy i wystawy pałuckiej sztuki ludowej organizowane w Bydgoszczy, 

Kcyni, Szubinie, Toruniu czy Żninie. Potem, w uznaniu kunsztu, Adry-
anowa zapraszana była na konkursy i wystawy wojewódzkie oraz ogól-
nokrajowe. Otrzymywała wyróżnienia oraz nagrody, np.: Sopot 1972 – 
III nagroda w konkursie „Rzeźba ludowa Polski Północnej”; Toruń 1973 
i 1975 – wyróżnienia prac wystawami pokonkursowymi: „Mikołaj Ko-
pernik w sztuce ludowej” i „Wielcy Polacy, ich życie i dzieła w rzeźbie 
ludowej”; Warszawa 1975 – III nagroda w konkursie „Wojsko Polskie 
w rzeźbie ludowej”. Jej rzeźby eksponowano na wystawach w krajach 
demokracji ludowej, Niemieckiej Republice Demokratycznej i Rumu-
nii oraz we Francji. Dominowały prace statyczne o prostej kompozy-
cji. Rzeźbiła postacie historyczne: Jana Matejkę, Mikołaja Kopernika, 
Tadeusza Kościuszkę, Emilię Plater i Marię Curie-Skłodowską. Wśród 
figurek wyróżniają się rzadziej wykonywane postaci chłopów: z dzba-
nem, fajką, laską, ule figuralne naturalnych rozmiarów i miniatury uli.

Rzeźbiła chętnie w drewnie miękkim, jabłoni, lipie, topoli i wierzbie. 
Eksperymentowała także z gipsem jako tworzywem, jednakże szybko 
go zaniechała. Prace malowała farbami plakatowymi, temperą czy do-
stępnymi na rynku pokostami. Rzadziej spotkać można prace lakiero-
wane przez rzeźbiarkę. Drugim podstawowym surowcem była glina. 
Istnieją prace poddane obróbce termicznej, które kolorowała intensyw-
nymi barwami oraz wykonane w glinie niewypalanej i pozostawione w 
surowym stanie. Adryanowa nie dysponowała wyszukanym zestawem 
narzędzi rzeźbiarskich. Głównymi narzędziami były piłka, siekierka, 
nożyk, pilniki, młotki, dłuta stolarskie oraz pędzle i pędzelki. Oczywi-
ście niekiedy twórczość uznana w PRL „twórczością ludową” dawała 
pewne przywileje. Rzeźbiarka otrzymała tym sposobem możliwość za-
kupu potrzebnych dłut zamówionych według rozdzielnika, gdyż niedo-
stępnych na rynku krajowym. Adryanowej sprowadzono komplet dłut 
z Japonii. Narzędzia używała do fizycznego ich zużycia. Zachowany 
zestaw dłut przechowuje nadal siostrzenica rzeźbiarki.

Władysława Adryanowa część prac przekazała do zbiorów prywat-
nych w Głuchej Puszczy. Obecnie jej rzeźby posiadają między innymi 
zbiory etnograficzne placówek muzealnych w Bydgoszczy, Dziekano-
wicach, Gdańsku-Oliwie, Krakowie, Otrębusach, Płocku, Toruniu, Żni-
nie oraz Muzeum Regionalne w Trzemesznie.

Andrzej Leśniewski

Od lewej Walenty Pogodziński i Jan Lipczyński Waleria Lipczyńska Marvin Pogodzinski
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ZHP informuje
Akcja Letnia 2017 w Hufcu ZHP Trzemeszno
26-30.06.2017
Jednodniowe wycieczki i zajęcia stacjonarne dla zuchów, 

harcerzy, grupy uczniów dzieci nie należących do ZHP ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Trzemesznie (każdego dnia 30 uczestników) 
prowadziły drużynowe Teresa Górna, Agnieszka Majerowicz oraz 
Agnieszka Słowińska-Kaszyńska.

Zrealizowany program:
26.06.2017 – wycieczka do Inowrocławia, zajęcia w SOLAN-

KACH promujące zdrowy styl życia i dbałość o zdrowie
27.06.2017 – wycieczka do Mogilna i Chabska, seans w kinie 

,,Wawrzyn” – film ,,Auta3” – 3D, Muzeum Ziemi Mogileńskiej 
w Chabsku – zwiedzanie z przewodnikiem zbiorów muzealnych, 
zajęcia edukacyjno-rekreacyjne

28.06.2017 – wycieczka do Bydgoszczy, widowisko artystyczne 
w Muzeum Mydła i Historii Brudu w Bydgoszczy

29.06.2017 – zajęcia artystyczne i sportowe, zwiad terenowy w 
Trzemesznie

30.06.2017 – zajęcia rekreacyjno-sportowe w SP nr 2 (deszczowa 
pogoda – miały być zajęcia w Ranczo Benonza)

29.06.2017 
Wycieczka 40 zuchów z gromad ,,Leśne Ludki” i ,,Leśna Gro-

mada” ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzemesznie do Torunia.
Kadra – drużynowe Ewa Balcerzak, Jolanta Kurtysiak oraz 

Anna Kowalczyk, Teresa Walczak
Zrealizowany program: Planetarium, Orbitarium – cel edukacyj-

ny, widowisko artystyczne ,,Pokaz legend toruńskich” – świetna 
zabawa, spacer ulicami i rynek – p.h. ,,Toruń-miasto Kopernika”, 
abc wypieku i zakup pierników.

5-9.07.2017 
Biwak 10 Drużyny Starszoharcerskiej ,,Polanie” im. Bolesława 

Chrobrego na Stanicy Nieobozowej Akcji Letniej w Chałupskach 
gmina Mogilno. Grupa 17 harcerek                                   i harcerzy 
realizowała swój program przygotowany przez Martynę Wekwerth 
i Jagnę Jatczak i uczestniczyła w zadaniach zaproponowanych 
przez Komendę Stanicy, np. pełnienie służby wartowniczej, udział 
w apelach, grach terenowych, konkursach czystości, plastycznym, 
piosenki i innych.

10-23.07.2017
Obóz pod namiotami 16-osobowej grupy harcerzy z 8 DH 

,,Odkrywcy” im. Vasco da Gamy przygotowany przez Paulinę i 
Martynę Kwiatkowskie, Jakuba Przybylskiego oraz Darię Skul-
ską w Białej k/Tucholi. Uczestnicy przez 2 tygodnie wcielili się 
w członków załogi podróżnika, wraz z nim podejmując decyzję 
o wspólnej wyprawie. Harcerze odwiedzili Bydgoszcz, Gdańsk, 
Tucholę, wzięli udział w grach na orientację, poznali cechy dobre-
go marynarza, a także rywalizowali w konkursach czystości, czy 
właściwego zachowania.

Wszystkie w/w formy HAL’2017 odbyły się przy wsparciu finan-
sowym Gminy Trzemeszno w ramach konkursu ofert.

Spotkania wakacyjne
Dnia 2  i 3 sierpnia 2017 r. odbyły się dwudniowe spotkania zu-

chów i    harcerzy. Pierwszego dnia odbyły się zabawy integracyjne, 
musztra, podchody,zwiedzanie Niewolna i zapalenie zniczy przy 
pomniku, obelisku, zabawy na placu zabaw, gry, wieczor filmo-
wy,tańce przy muzyce, a całośc zakończyła się ogniskiem. Nato-
miast 3 sierpnia grupa udała się do Godaw, gdzie przygotowane 
były dla niej różne atrakcje i zabawy m.in. strzelanie z łuku, jazda 
konno, dmuchany plac zabaw i trampoliny, mistrzostwa w ujeżdża-
niu byka Rodeo, jazda na osiołku, malowanie tatuaży, gry w bilarda 
i piłkarzyki, jazda na zaczarowanym rowerze, chodzenie na szczu-
dłach itp. Pobyt zakończył się wspólnym grillem, a nasze dzielne 
zuchy otrzymały dyplomy za  udział w zawodach. :)

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO
ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Cena za 1 m3 wody Stawka opłaty
abonamentowej za jeden

okres rozliczeniowy

Cena za 1 m3 ścieków Stawka opłaty
abonamentowej za jeden

okres rozliczeniowy 

Taryfowa grupa odbiorców usług Charakterystyka zużycia
Cena
netto

Cena
brutto

Cena
netto

Cena
brutto

Cena
netto

Cena
brutto

Cena
netto

Cena
brutto

Grupa I Odbiorcy usług wykorzystujący 
wodę na cele socjalno – bytowe 
zaopatrywani wyłącznie w wodę, 
rozliczani w trzymiesięcznym  okresie 
rozliczeniowym w oparciu o wskazania 
wodomierza głównego (w tym gospodarstwa
domowe oraz Miasto i Gmina Trzemeszno w
zakresie dostaw wody na cele określone w 
art. 22 ustawy).

Woda przeznaczona do 
zaopatrzenia ludności w wodę do 
spożycia, zużywana na cele 
socjalno-bytowe, do zasilania 
fontann publicznych, do zraszania 
ulic i publicznych terenów zielonych.

2,77 2,99 6,59 7,12

Grupa II Odbiorcy usług wykorzystujący 
wodę na cele socjalno – bytowe, 
zaopatrywani w wodę oraz 
odprowadzający ścieki, rozliczani w 
trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym  w 
oparciu o wskazania wodomierza głównego 
(w tym gospodarstwa domowe oraz Miasto i 
Gmina Trzemeszno w zakresie dostaw wody
na cele określone w art. 22 ustawy).

Woda przeznaczona do 
zaopatrzenia ludności w wodę do 
spożycia, zużywana na cele 
socjalno-bytowe, do zasilania 
fontann publicznych, do zraszania 
ulic i publicznych terenów zielonych. 2,77 2,99 4,30 4,64

7,43 8,02 9,42 10,17

Grupa III Odbiorcy usług wykorzystujący 
wodę na cele socjalno – bytowe 
zaopatrywani wyłącznie w wodę, 
rozliczani w jednomiesięcznym okresie 
rozliczeniowym  w oparciu o wskazania 
wodomierza głównego (w tym gospodarstwa
domowe oraz Miasto i Gmina Trzemeszno  
w zakresie dostaw wody na cele określone 
w art. 22 ustawy).

Woda przeznaczona do 
zaopatrzenia ludności w wodę do 
spożycia, zużywana na cele 
socjalno-bytowe, do zasilania 
fontann publicznych, do zraszania 
ulic i publicznych terenów zielonych. 2,77 2,99 5,25 5,67

Grupa IV Odbiorcy usług wykorzystujący 
wodę na cele socjalno – bytowe, 
zaopatrywani w wodę oraz 
odprowadzający ścieki, rozliczani w 
jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym  
w oparciu o wskazania wodomierza 
głównego (w tym gospodarstwa domowe 
oraz Miasto i Gmina  Trzemeszno w 
zakresie dostaw wody na cele określone w 
art. 22 ustawy).

Woda przeznaczona do 
zaopatrzenia ludności w wodę do 
spożycia, zużywana na cele 
socjalno-bytowe, do zasilania 
fontann publicznych, do zraszania 
ulic i publicznych terenów zielonych. 2,77 2,99 2,96 3,20

7,43 8,02 4,67 5,04

Grupa V Odbiorcy usług wykorzystujący 
wodę na inne cele niż cele socjalno – 
bytowe zaopatrywani wyłącznie w wodę, 
rozliczani w trzymiesięcznym okresie 
rozliczeniowym  w oparciu o wskazania 
wodomierza głównego.

Woda przeznaczona  na cele inne 
niż cele socjalno  - bytowe

2,94 3,18 6,59 7,12

Grupa VI Odbiorcy usług wykorzystujący 
wodę na inne niż cele socjalno – bytowe 
zaopatrywani w wodę oraz 
odprowadzający ścieki rozliczani w 
trzymiesięcznym  okresie rozliczeniowym  w 
oparciu o wskazania wodomierza głównego. 

Woda przeznaczona  na cele inne 
niż cele socjalno  - bytowe

2,94 3,18 4,30 4,64
7,43 8,02 9,42 10,17

Grupa VII Odbiorcy usług wykorzystujący 
wodę na inne cele niż cele socjalno – 
bytowe zaopatrywani wyłącznie w wodę, 
rozliczani w jednomiesięcznym   okresie 
rozliczeniowym  w oparciu o wskazania 
wodomierza głównego.

 Woda przeznaczona  na cele inne 
niż cele socjalno  - bytowe

2,94 3,18 5,25 5,67

Grupa VIII Odbiorcy usług wykorzystujący 
wodę na inne cele niż cele socjalno – 
bytowe zaopatrywani w wodę oraz 
odprowadzający ścieki , rozliczani w 
jednomiesięcznym  okresie rozliczeniowym  
w oparciu o wskazania wodomierza 
głównego.

Woda przeznaczona  na cele inne 
niż cele socjalno  - bytowe

2,94 3,18 2,96 3,20
7,43 8,02 4,67 5,04

TARYFA DLA ZBIOROWEGO
ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Cena za 1 m3 ścieków Stawka opłaty abonamentowej za
jeden okres rozliczeniowy 

Taryfowa grupa odbiorców usług Cena netto Cena brutto Cena netto Cena brutto

Grupa II Odbiorcy usług odprowadzający 
wyłącznie ścieki rozliczani w okresach 
trzymiesięcznych  na podstawie  wskazań 
urządzenia pomiarowego

7,43 8,02 11,71 12,65

Grupa IV Odbiorcy usług odprowadzający 
wyłącznie  ścieki rozliczani w okresach 
jednomiesięcznych  na podstawie  wskazań 
urządzenia pomiarowego.

7,43 8,02 6,96 7,52

Grupa V Odbiorcy usług odprowadzający 
wyłącznie ścieki rozliczani w okresach 
trzymiesięcznych na podstawie przeciętnych 
norm

7,43 8,02 11,71 12,65

OGŁOSZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO  
ODPROWADZANIA ŚCIEKÓWOBOWIĄZUJĄCYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY  

TRZEMESZNO OD DNIA 20 LIPCA 2017 R. DO DNIA 19 LIPCA 2018 R.
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Atrakcje dodatkowe :
• stoiska  sołeckie 
• wystawa wieńców dożynkowych
• zamki dmuchane, zjeżdżalnie i inne

Burmistrz Trzemeszna
oraz Sołtys Sołectwa Niewolno

zapraszają na Dożynki Gminy Trzemeszno, 
które odbędą się 20 sierpnia 2017 roku 

w Niewolnie.

DOZYNKI GMINNE
2017

FREAKY
BOYSSOLEO

  NIEWOLNO

Program Dożynek Gminnych
13.00  Msza św. - Plac Dożynkowy w Niewolnie
14.00  Przemarsz korowodu dożynkowego 
14.30  Uroczystości obrzędowe Święta Plonów – Plac Dożynkowy 

• Prezentacje wieńców dożynkowych
• Wystąpienie  Burmistrza Trzemeszna i Sołtysa Sołectwa Niewolno -  

Gospodarzy Gminnych Dożynek
• Obrzęd dożynkowy 
• Wręczenie wyróżnień dla rolników z Gminy Trzemeszno
• Wystąpienia zaproszonych gości

16.00  Koncert zespołu SOLEO
17.00  Występy zespołów artystycznych Gminy Trzemeszno 
17.30  Pokaz Strong Man - konkurencje sprawnościowe dla wszystkich
18.20  Wręczenie nagród w konkursie wędkarskim Stowarzyszenia „Złoty Lin”
18.30  Zabawa taneczna - gra zespół The Voice Band
21.00  Koncert zespołu FREAKY BOYS
22.00  Pokaz ogniowy Poi
24.00  Zakończenie
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