
WYDANIE WAKACYJNE
Lipiec okazał się bardzo upalny, wysokie temperatury doskwierały także mieszkańcom 

Trzemeszna. Aby złagodzić uciążliwy upał  Trzemeszeńscy strażacy rozmieścili w mieście 
tzw. kurtyny wodne, które ucieszyły szczególnie dzieci.

fot. Bartosz Szablewski

lipiec 2014



Tadeusz Schillak urodził się 25 czerwca 
1928 r. jako syn Piotra Schillaka, pierw-
szego po odzyskaniu przez Polskę Nie-
podległości naczelnika Ochotniczej Straży 
Ogniowej w Trzemesznie.  

    Sam wstąpił w szeregi Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Trzemesznie w wieku 
18 lat, w 1946 r, a po ukończeniu kursów i 
szkoleń w latach 1960-1964 pełnił funkcję 

sekcyjnego, a następnie od 1964 r. dowódcy  
plutonu. 

  W latach 1972-2003 był kierowcą wo-
zów bojowych i konserwatorem sprzętu 
pożarniczego. W latach 1974-1991 pełnił 
funkcję zastępcy naczelnika, a od 1991 
roku naczelnika OSP Trzemeszno. Od roku 
2006 był honorowym prezesem Zarządu 
Oddziału Miejsko- Gminnego Związku 
OSP RP w Trzemesznie.

  Pod komendą śp. Druha Tadeusza 
Schillaka OSP Trzemeszno słynęła w ów-
czesnym powiecie mogileńskim, później 
rejonie operacyjnym i województwie byd-
goskim z bardzo wysokiego przygotowania 
technicznego sprzętu pożarniczego, wy-
sokiej gotowości bojowej oraz sprawności 
podczas akcji.

   Przygotowywana przez niego jed-
nostka osiągała sukcesy w zawodach 
sportowo-pożarniczych OSP  na szczeblu 
gminy, powiatu- rejonu mogileńskiego i 
województwa bydgoskiego.

    Druh Tadeusz Schillak brał udział i 
kierował gaszeniem wielu pożarów na te-
renie miasta i gminy Trzemeszno oraz 
sąsiednich miejscowości. Był nestorem ro-
dziny strażackiej – członkami OSP są jego 

córka, synowie, synowe, zięć oraz wnuki 
.Był wychowawcą kilku pokoleń trzeme-
szeńskich strażaków - sobą znaną, szano-
waną, cenioną i lubianą. Dh Tadeusz wraz 
małżonką śp. Marią Schillak byli również 
wieloletnimi członkami trzemeszeńskiego 
chóru parafialnego.

 Podczas swej społecznej służby Druh 
Tadeusz był wyróżniany następującymi 
odznaczeniami :

odznaką „ Strażak Wzorowy „ w 1960 r.
 brązowym medalem „ Za zasługi dla Po-

żarnictwa „ w 1966 r. 
srebrny medalem „ za Zasługi dla Pożar-

nictwa „ w 1977 r.
złoty medalem „ Za zasługi dla pożarnic-

twa” – dwukrotnie w 1981 i 1992 r. 
Złotym Znakiem Związku OSP RP – naj-

wyższym odznaczeniem strażackim w Pol-
sce  w 2000 r. oraz medalem honorowym 
im. Bolesława Chomicza w 2003 r.

 Ponadto Rada Miejska w Trzemesznie za 
blisko 100 letnią wzorową pracę społeczną 
oraz kultywowanie tradycji strażackich 
nadała 26 sierpnia 2009 roku z okazji jubi-
leuszu 120. lecia powstania OSP Trzemesz-
no całej rodzinie Schillaków medal “Za 
Zasługi dla Miasta i Gminy Trzemeszno”.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY  
TRZEMESZNO

w sprawie: weryfikacji gminnych list mieszkaniowych.
Zgodnie z uchwałą Nr XXXII/244/2012 Rady Miejskiej w Trze-

mesznie z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie ustalenia zasad wy-
najmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy Trzemeszno, utworzone w miesiącu paździer-niku 2013 
roku Gminne listy mieszkaniowe osób i rodzin spełniających kry-
teria do ubiegania się o lokal mieszkalny i lokal socjalny z zasobu 
Gminy na 2013/2014 rok obejmujące ogółem 52 pozycje, z uwagi 
na roczny obowiązek ich realizacji, w dniu 6 listopada 2014 roku 
podlegają weryfikacji  i uzupełnieniu. Tworzenie list na zasadach 
określonych w załączniku nr 1 do uchwały, na rok 2014/2015 po-
legać będzie na weryfikacji list obowiązujących z roku 2013/2014 
przez rozpatrzenie:

 wniosków dokumentujących aktualną sytuację bytową i mate-
rialną osób i rodzin znajdujących się na tych listach,

uwzględnieniu wniosków złożonych przez osoby i rodziny po 
raz pierwszy.

W tym przypadku osoby i rodziny zainteresowane ubieganiem 
się o lokal mieszkalny z zasobu Gminy mogą pobrać w biurze nr 
6, Urzędu Miasta i Gminy w Trzemesznie, przy ul. Dąbrowskiego 

2, formularze: wniosku, oświadczenia i zaświad-czenia o docho-
dach.

Kompletny wniosek o oddanie w najem lokalu mieszkalnego z 
zasobu Gminy Trzemeszno wraz z oświadczeniem (poparte za-
świadczeniami) o dochodach brutto za pełne 3 miesiące, tj. czer-
wiec, lipiec i sierpień 2014 roku, należy złożyć w terminie od 1 
do 30 września br. w biurze nr 6, Urzędu Miasta i Gminy w Trze-
mesznie, przy ul. Dąbrowskiego 2.

Komisja Mieszkaniowa przy uwzględnieniu zasad określonych 
w uchwale dokona rozpatrzenia i zaopiniowania każdego złożo-
nego wniosku.

Wnioski osób i rodzin zaopiniowane pozytywnie wpisane zo-
staną na gminne listy mieszkaniowe na rok 2014/2015. Listy po 
zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno 
podlegać będą ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy w Trzemesznie.

Wnioski składane po 30 września 2014 roku mogą być wprowa-
dzone do listy mieszkaniowej w trybie jak wyżej w roku 2015 po 
roku obowiązywania listy z roku bieżącego.  

BURMISTRZ MIASTA i GMINY TRZEMESZNO
/-/Krzysztof Dereziński

Nominacje dla Starostów Dożynek Gminnych w Wydartowie
Funkcja starosty i starościny Święta Plonów  to dla każdego rolnika szczególne wyróżnienie. W tym roku Krzysztof Dereziński, bur-

mistrz Trzemeszna postanowił uhonorować w ten sposób Jadwigę Olszewską z Miławy i Wojciecha Bogusiewicza z Wydartowa. Uro-
czyste wręczenie nominacji odbyło się 5 sierpnia. Akty wraz z bukietami kwiatów wręczył wybranym rolnikom burmistrz Trzemeszna 
wraz ze swym asystentem  Michałem Michalakiem.   

27 czerwca odszedł na wieczną wartę wychowawca 
wielu pokoleń strażaków Tadeusz Schillak
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W pierwszym tygodniu wakacji letnich Dom Kultury w Trzemesznie przygotował program zajęć i wycieczek dla zorganizowanej 
grupy dzieci. W pierwszym turnusie uczestniczyło trzydzieścioro dzieci z terenu Gminy Trzemeszno.

Autochodzik, wyjazd na mogileński basen, wizyta na lotnisku wojskowym w Powidzu, rejs żaglówką  po jeziorze Popielewskim, 
ognisko, wycieczka rowerowa, to główne atrakcje wakacji z Domem Kultury. Za okazaną  pomoc pragniemy podziękować płk. pil. 
Mieczysławowi Gaudyn Dowódcy Jednostki Wojskowej 3293 w Powidzu oraz st. chor. Radosławowi Grochowskiemu za możliwość 
zwiedzenia lotniczej bazy wojskowej w Powidzu. Serdecznie dziękujemy Panom Włodzimierzowi Losikowi, Dariuszowi Walczakowi 
oraz Robertowi Nawrockiemu ze Stowarzyszenia „Pod Żaglami” za niezwykłą przygodę żeglarską  na jeziorze Popielewskim.

11 lipca 2014 r. Dom Kultury w Trzemesznie we współpracy z Komisariatem Policji w Trzemesznie przygotował dla dzieci imprezę 
plenerową na skwerze Cegielskiego pod hasłem Bezpieczne Wakacje. Poprzez zabawę dzieci mogły poznać podstawowe zasady bezpie-
czeństwa  oraz przepisów ruchu drogowego. Wielką atrakcją stał się autochodzik - czyli zestaw samochodzików i znaków drogowych , 
udostępniony przez Komisariat Policji w Trzemesznie.

Bezpieczne wakacje

Wakacje z Domem Kultury
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URODZENIA
 Kaźmierczak Fabian (Łukasz, Malwina) Trzemeszno
Wójcicki Nathaniel (Patryk, Angelika) Popielewo
Pisuła Jakub (Krystian, Barbara) Szydłowo
Łykowski Nikodem (Krzysztof, Małgorzata) Miława
Kadenc Kalina (Marek, Sandra) Trzemeszno
Kadenc Elena (Marek, Sandra) Trzemeszno
Kwiecińska Kinga (Dawid, Sandra) Trzemeszno
Zacholski Wojciech (Radosław, Dorota) Trzemeszno
Jasiecka Iga (Szymon, Tatiana) Kamieniec
Bartz Lena (Piotr, Ewa) Kruchowo
Zalewski Dominik (Sławomir, Izabela) Wydartowo
 
MAŁŻEŃSTWA
Borski Maciej- Gniezno, Kuś Agata- Bieślin
Misiarz Albert – Powiadacze, Derezińska Małgorzata-Kruchowo
Jankowski Łukasz- Słowikowo, Wełnitz Milena- Mijanowo

Misch Mariusz- Trzemeszno, Polanowska Daria- Trzemeszno
Gałęzewski Dawid- Trzemeszno, Markowicz Iwona- Trzemeszno
Rochnowski Tomasz- Kruchowo, Joachimczak Agnieszka- Kruchowo
Ryczkowski Robert-Trzemeszno, Skrzypczak Wioletta- Kruchowo
Zabłocki Michał- Młuny, Kołodziejczak Justyna- Trzemżal
Ciesielczyk Dariusz- Trzemeszno, Zielińska Marta- Trzemeszno
Krygier Krystian- Niewolno, Sommer Agata- Trzemeszno

 
ZGONY
 
Ostrowski Stanisław- Wymysłowo, 49 lat
Chudziński Leszek- Trzemeszno, 68 lat
Woźny Franciszek- Trzemeszno, 59 lat
Brillowska Kazimiera- Trzemeszno, 79 lat
Łuszcz Alicja- Wydartowo, 60 lat
Komorowski Jacek- Trzemeszno, 57 lat
Schillak Tadeusz- Trzemeszno, 86 lat

Zanotowano w USC - czerwiec 2014

Wielka radość z wielkich baniek
W jeden z wakacyjnych piątków Dom Kultury w Trzemesznie zorganizował na Skwerze im. Hipolita Cegielskiego wielkie puszczanie 

baniek mydlanych. Najmłodsi mieszkańcy Trzemeszna mieli ogromną frajdę w tworzeniu niezwykłych mydlanych balonów, do czego 
służył specjalny sprzęt przygotowany przez instruktorów DK. Bezwietrzna pogoda sprzyjała zabawie, toteż niektóre z baniek osiągały 
niezwykłe rozmiary, tworząc tęczowe soczewki przez które można było zobaczyć trzemeszeńskie kamienice w zupełnie innym  wy-
miarze.   

Wąski  most z SHALOM
 Dom Kultury w Trzemesznie wraz z zespołem Shalom zaprosił mieszkańców grodu Kilińskiego na kolejne już spotkanie z kul-

turą żydowską. Koncert Shalom pod hasłem „Wąski most” poprzedziła prelekcja Tadeusza Panowicza oraz krótkie wystąpienie Macieja 
Adamskiego. Sam koncert poprowadził lider zespołu Shalom  Bogusław Łowiński, któremu towarzyszyła wokalistka Jagoda Kram. 
Spotkanie z kulturą żydowską odbyło się w świetlicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzemesznie (dawniej Łazarz), dzięki 
uprzejmości dyrektor tej placówki Elwiry Dragan, za co Dom Kultury w Trzemesznie serdecznie dziękuje. Uczestnicy koncertu mogli 
także obejrzeć miniwystawę macew trzemeszeńskich, jakie kilka lat temu odnaleziono podczas remontu chodników ulic Trzemeszna.
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Powitanie lata na sportowo w 
Kruchowie

21 czerwca br. w Parku Pa-
łacowym w Kruchowie odbyło 
się „Powitanie lata na spor-
towo”. Przygotowano wiele 
atrakcji dla dzieci, młodzieży i 
nie tylko.

Na początek zaplanowano 
turniej piłki nożnej sołectw 
szkół podstawowych i gimna-
zjalnych.  

Do turnieju zostały zaproszo-
ne  drużyny z wiosek sąsiadują-
cych z Kruchowem. Mistrzem 
turnieju zostali gospodarze – 
Kruchowo, II miejsce należa-
ło do Ławek, III wywalczyło 
sołectwo Niewolno. Królem 
strzelców został Wojtek Ka-
sprzyk zdobywając 5 bramek, a 
najlepszym bramkarzem Mate-
usz Mądry. Turniej  odbył się na 
boisku przy ZS w Kruchowie. 
Puchary wręczył BMiG Trze-
meszno Krzysztof Dereziński. 
Każdy zawodnik otrzymał 
również upominki w postaci 
sportowych opasek na rękę z 
rąk sołtysa  Kruchowa  Ryszar-
da Dziela. 

Od godz. 15.00  organiza-
torzy zaplanowali piknik ro-
dzinny w parku. Na dzieci 
czekały darmowe zjeżdżal-
nie i mnóstwo innych atrak-
cji. Odbył się  pokaz talentów 
dzieci i młodzieży,  w większo-
ści laureatów konkursu  „Wy-
śpiewaj swój talent”,  organi-
zowanego przez Dom Kultury. 
Podczas „koncertu” przepro-
wadzono konkurs rysowania, 
którego tematem było „lato”. 
Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali drobne upominki, 
a nagrody specjalne otrzy-
mał zdaniem jury najładniejsze 
prace.  Można było również 
skorzystać z atrakcji przygoto-
wanych przez OSP Kruchowo, 
np. lanie wody z węża strażac-
kiego w stroju strażaka. 

Ośrodek Sportu i Rekreacji 
przeprowadził konkurencje 
sportowe dla dzieci i całych 
rodzin, które cieszyły się wiel-
kim powodzeniem: slalom z 
jajkiem, zbijanie kręgli, napeł-
nianie menzurki wodą oraz tor 
przeszkód. 

Poza tym można było skosz-
tować kiełbaski z grilla bądź 
pysznych wypieków koła go-
spodyń wiejskich. Wszystkie 
dzieci zostały poczęstowane lo-
dami i innym słodyczami.

Wieczorowa odbyła się zaba-
wa dla  młodzieży i dorosłych, 
którzy pomimo małego desz-
czu  świetnie się bawili do póź-
nych godzin nocnych. 
VIII Turniej Piłki Siatkowej o 
Puchar Firmy PAROC.

22 czerwca w hali OSiR od-
był się VIII Turniej Piłki Siat-

kowej o Puchar Firmy PAROC. 
W turnieju udział wzięło 6 dru-
żyn: reprezentacja z Gniezna,   
Witkowa,  Dobre,  Strzelna, 
Firmy PAROC oraz reprezenta-
cja KS Trzemeszno. 

Mecze zostały rozegrane w 
grupach systemem „każdy z 
każdym”.  W grupie A zdecy-
dowanym faworytem została 
reprezentacja z Witkowa, któ-
ra nie przegrała żadnego seta 
z przeciwnikami. W grupie B 
nie do pokonania okazała się 
drużyna ze Strzelna. Drużyny 
te z grup awansowały na pierw-
szych miejscach. Do półfinału 
niestety nie przeszła reprezen-
tacja firmy PAROC oraz KS 
Trzemeszno. Ostatecznie walkę 
o III miejsce podjęły drużyny 
ze Strzelna i Gniezna, którą 
w dwóch zwycięskich setach 
wygrało Strzelno. I miejsce w 
turnieju zdobyło Witkowo po 
wyrównanej walce z reprezen-
tacją z Dobre, którą rozstrzy-
gnął tie-brak.

Kolejno  zdobyte miejsca:
I – WITKOWO
II – DOBRE
III – STRZELNO
IV – GNIEZNO
V – KS TRZEMESZNO
VI – FIRMA PAROC
Wszystkie drużyny otrzy-

mały puchary wręczone przez 
Pana Henryka Baranowskie-
go z Firmy PAROC. Poza tym 
rozlosowano nagrody wśród 
wszystkich uczestników tur-
nieju: słuchawki Philipsa, wagi 
łazienkowe, koszulki Adidasa, 
koszulki i czapeczki Murinex. 
Dodatkowo reprezentacja z 
Dobre ufundowała piłkę do gry 
w siatkę z podpisami drużyny 
Transfer Bydgoszcz oraz pla-
katy, które również trafiły do 
losowo wybranych zawodni-
ków. Drużyna złożyła również 
na ręce organizatorów album 
dot. rozwoju gospodarczego 
rejonu Kujawsko-Pomorskiego 
z dedykacją i podziękowaniem 
za za zaproszenie i organizację 
turnieju.

Organizatorzy: OSiR Trze-
meszno

Turniej Piłki Nożnej Sołectw
29 czerwca br. odbył się III 

turniej z cyklu Turniejów Pił-
ki Nożnej Sołectw o Puchar 
BMiG Trzemeszno 2014.  Tur-
niej rozegrany został na boisku 
Orlik przy hali OSiR. Mistrzem 
po raz drugi zostało Sołectwo 
Zieleń, które aktualnie posiada 
aż 66 punktów. Za Zieleniem w 
tabeli generalnej uklasyfikowa-
ła się drużyna z Szydłowa, któ-
ra tym razem zajęła wysokie II 
miejsce.  Drużyna Szydłowo 
oraz Rudki posiadają taką samą 
ilość punktów – 48. III miejsce 

w turnieju wywalczyło sołec-
twa  Niewolno ( 45 punktów). 
Dokładne wyniki z turniejów 
oraz zdjęcia można obejrzeć na 
stronie www.turniejsolecki.pl 

Przed nami jeszcze 3 tur-
nieje: 16.08.2014 w Niewolnie, 
14.09.2014 w Mijanowie oraz 
28.09.2014 w Wydartowie. 

Trening z Gen. Romanem Polko
12 lipca w OW „Jutrzenka” w 

Gołąbkach odbył się Trening z 
Gen. Romanem Polko. Podczas 
imprezy mieliśmy wiele atrak-
cji:  darmowe zjeżdżalnie, kule 
wodne czy bungee. Dużą atrak-
cją dla najmłodszych uczestni-
ków pikniku był poligon małe-
go komandosa. Pokonując tor 
przeszkód zbudowany na wzór 
poligonu wojskowego, można 
było zdobyć certyfikat z pod-
pisem generała. Dla dorosłych 
i nie tylko odbył się trening z 
R. Polko jakim był bieg rekre-
acyjny na dystansie 7 i 15 km. 
Trasa biegu przebiegała trasą 
Zimowego Biegu Trzech Je-
zior. Imprezę zakończono przy 
wspólnym ognisku. 

Organizatorzy: FAT
Partnerzy: OSiR, UMiG, 

Nadleśnictwo Gołąbki, OW 
„Jutrzenka”, Firmy: Paroc, 
Sano, Pawlak, Kapi, Oshee, Ti-
ger, Gaca, Servnet

Turniej Piłki Plażowej Mężczyzn
13 lipca na boisku przy hali 

OSiR odbył się Turniej Piłki 
Plażowej Mężczyzn. Udział w 
turnieju wzięło 14 par. Turniej 
został rozegrany systemem 
Brazylijskim.  W półfinale 
I spotkały się pary Kołtuń-
ski Piotr i Pietrzykowski Ja-
kub  (Dobre, Aleksandrów) 
z Tomaszewskim Mateuszem i 
Kujawskim Bartoszem (Gnie-
zno), gdzie awans do finału za-
pewniła sobie para Kołtuński P. 
i Pietrzykowski J. (21:13). W II 

półfinale walczyli   Lewandow-
ski Damian i Kowalczyk Ma-
rek (Trzemeszno) oraz  Osiel-
ski Damian i Osielski Bartosz 

(Żnin). Awans do finału tym 
razem należał do pary  Osielski 
D. i Osielski B. (18:21). Osta-
tecznie walkę o I miejsce trze-
ma punktami wygrali Kołtuń-
ski P. i Pietrzykowski J.,  II 
miejsce zdobyli  Osielski D. i 
Osielski B. (21:18). W rozgryw-
kach o III miejsce zwyciężyła 
para Lewandowski. D. i Kowal-
czyk M. 

I Kołtuński Piotr – Pietrzy-
kowski Jakub – Dobre, Alek-
sandrów

II Osielski Damian – Osielski 
Bartosz – Żnin

III Kowalczyk Marek – Le-
wandowski Damian – Trze-
meszno

IV Tomaszewski Mateusz – 
Kujawski Bartosz – Gniezno

Organizatorzy: KS Trze-
meszno, Partnerzy: OSiR Trze-
meszno
Turniej Piłki Plażowej kategorii 
Mixty

20 lipca na boisku wielofunk-
cyjnym przy hali OSiR odbył 
się drugi Turniej Piłki Plażowej 
tym razem w kategorii Mixty. 
Udział w turnieju wzięło 12 
par. Tak jak w poprzednim za-
wodach turniej został rozegra-
ny systemem Brazylijskim.  W 
półfinale I spotkały się pary 
Natalia Wierzbińska i Michał 

Muszyński z Mogilna oraz Ka-
tarzyny Wyrozumialskiej i Jana 
Lisieckiego z Witkowa, gdzie 
awans do finału zapewniła sobie 
para z Mogilna. W II półfinale 
walczyli  Zuzanna Bernaciak i 
Marek Kowalczyk z Trzemesz-
na oraz Justyna Bąk i Marcin 

Duszyński z Trzemeszna. Tym 
razem para J.Bąk i M.Du-
szyński wywalczyli awans do 
finału. Ostatecznie walkę o I 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie informuje

c.d. na str. 6
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To tegoroczne hasło Światowego Dnia 
Walki z Cukrzycą, które przyświecało 
także spotkaniu zorganizowanemu 23 lip-
ca w Ośrodku Wypoczynkowym Jutrzen-
ka w Gołąbkach, którego organizatorem 
było Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 
odział w Trzemesznie.  Spotkanie rozpo-
czął wykład  dr  Tadeusza Derezińskiego 
oraz odczyt Marii Głowackiej prezes koła.  
– Chory na cukrzycę musi być czujny. Kon-
trolować masę ciała oraz poziom cukru 
we krwi. Zdrowo się odżywiać, aktywnie 
wypoczywać, słowem dbać o zdrowie od 
rana do nocy. Traktować ten obowiązek ni-
czym pracę na pełnym etacie – mówiła M. 
Głowacka. Święto walki z cukrzycą wyko-
rzystano także na wręczenie różnorodnych 
wyróżnień i odznaczeń. Medale XXX-le-
cia PSD otrzymali: Aneta Gładych Woź-
niacka, Anna Kaczmarek i ksiądz prałat 
Piotr Kotowski. Złotą odznakę PSD otrzy-
mali: Maciej Adamski, Agnieszka Blejwas 
Macioł i Tadeusz Skrzypczak.  Anioły far-
macji trafiły do: Wojciecha Waszaka,  Bo-
żeny Buczyńskiej i Elżbiety Poniedziałek.  
Specjalne podziękowania trafiły także do 
Janiny Płuciennik.  Statuetki „Dar serca” 
trafiły do: Iwony Zwierzchlewskiej, Ta-
deusza Derezińskiego, Ewy Bisikiewicz i 
Andrzeja Kubickiego. Medal „30 lat walki 
z cukrzycą” odebrał Jerzy Lisiecki.  Nato-

miast specjalne statuetki „Przyznaję się, 
pomagam” dla osób które nie kryją swo-
jej choroby i odważnie o nie mówią trafi-
ły do burmistrza Trzemeszna Krzysztofa 
Derezińskiego oraz do dwuletniej Natalii 
Butki i jej rodziców.  – W tym roku po raz 
pierwszy wręczyliśmy wyróżnienia  zna-
nym osobom które nie bały się ujawnić, że 
chorują na cukrzycę. Ma to bardzo duże 
znaczenie w przełamywaniu stereotypów 
związanych z tą chorobą oraz budowaniu 
tolerancji dla diabetyków – podkreśla M. 
Głowacka.

Z pamiątkowymi grawertonami, upo-
minkami i pucharami przybył na spotka-
nie K. Dereziński burmistrz Trzemeszna. 
Warto wspomnieć, że specjalne puchary 

za aktywną działalność na rzecz stowa-
rzyszenia otrzymali: Maria Głowacka i 
Wojciech Kaczmarek. Puchary wręczył 
burmistrz Trzemeszna i Wiesław Pokor-
ski przewodniczący Rady Miejskiej Trze-
meszna. 

miejsce dwoma punktami wy-
grali N. Wierzbińska i M.  Mu-
szyński (26:24), II miejsce zdo-
byli J.Bąk i M.Duszyński. W 
rozgrywkach o III miejsce zwy-
ciężyła para K. Wyrozumialska 
i J. Lisiecki.

Organizatorzy: KS Trze-
meszno, Partnerzy: OSiR Trze-
meszno
Wyjazdy na plażę do Skorzęcina

Od 15  do 18 lipca odbyły się 
wyjazdy na plażę do Skorzęci-
na dla dzieci i młodzieży z te-
renów wiejskich. Udział w wy-

jazdach  wzięły taki sołectwa 
jak: Zieleń, Kamieniec, Płacz-
kowo, Popielewo, Miaty, Lubiń, 
Cytrynowo, Wydartowo, Kru-
chowo, Grabowo, Ławki, Ja-
strzębowo i Niewolno. Uczest-
nikom zagwarantowano dojazd 
i powrót autokarem z miejsca i 
do miejsca zamieszkania, po-
częstunek w formie drożdżów-
ki i napojów oraz opiekę jaką 
sprawowali nad uczestnikami 
członkowie KS Trzemeszno. 

W sumie z wyjazdów skorzy-
sta 187 osób.

Wyjazdy będą organizowane 
także w sierpniu. Dla miasta 
Trzemeszna wyjazd planowa-

ny jest na 18 
sierpnia (in-
formacje u 
a n i m at o rów 
na boisku Or-
lik), dla dzieci 
i młodzieży z 
terenów wiej-
skich od 19 
do 22 sierpnia 
( i n fo r m a c j i 
można uzy-
skać u sołty-
sów).

Organizatorzy: OSiR Trze-
meszno, KS Trzemeszno, Pla-
cówka Wsparcia Dziennego, 
Sołectwa

Ligi piłki nożnej szkół podsta-
wowych i szkół gimnazjalnych 
Orlik CUP 2014 o puchar Burmi-
strza MiG Trzemeszno.

W lipcu na boisku Orlik od-
były się rozgrywki ligi piłki 
nożnej szkół podstawowych 
i szkół gimnazjalnych Orlik 

CUP 2014 o puchar Burmistrza 
MiG Trzemeszno. Do udziału 
w lidze w poszczególnych ka-
tegoriach zgłosiły się po 4 dru-
żyny:

SZKOŁA PODSTAWOWA:
DKS Wagarowicze Trzemżal
Kumple z Jedynki 
CNC Biedronka 
FC Lumpexy
SZKOŁA GIMNAZJALNA:
Wyrewolwerowani Rewol-

werowcy
Wschodzące Gwiazdy
Plastikowe Szkło

FC Kakałko
W każdej kategorii zostały 

rozegrane dwie rundy mecz-
-rewanż.  29 lipca odbyły się 
ostatnie rozgrywki oraz wrę-
czanie pucharów dla wszyst-
kich drużyn. Najlepszą druży-
ną wśród szkół podstawowych 
okazała się drużyna  Kumple z 

Jedynki. II miejsce zajęli DKS 
Wagarowicze Trzemżal, III FC 
Lumpexy , IV CNC Biedronka. 
Wśród szkół gimnazjalnych I 
miejsce zdobyła drużyna FC 
Kakałko, II Plastikowe Szkło, 
III Wschodzące Gwiazdy, IV 
Wyrewolwerowani Rewol-
werowcy. Królem strzelców 
wśród szkół podstawowych 
został Bartosz Jagła (Kumple 
z Jedynki). W kategorii szkół 
gimnazjalnych na miano króla 
strzelców zapracowało dwóch 
zawodników: Eryk Grzegor-

ski oraz Alan Powała (FC Ka-
kałko). Zawodnicy Ci zostali 
nagrodzeni nagrodami rzeczo-
wymi.

Organizatorzy: OSiR, UMiG

„Cukrzyca cichy zabójca naczyń”
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Miniony wtorek to dla dzieci 
z PWD wyjątkowe wydarzenie- 
wakacyjny spływ kajakowy i to 
nie w byle jakim towarzyskie, 
bo pod opieką „Olimpijczy-
ka”- uczestnika Igrzysk Olim-
pijskich w Atlancie w 1996 
roku oraz w Sydney 2000 roku, 

medalistą Mistrzostw Świata 
i Mistrzostw Europy a także, 
multimedalistą Mistrzostw 
Polski- panem Pawłem Łako-
mym. Pan Paweł odwiedził nas 
na specjalne zaproszenie PWD 
oraz OSiR-u w Trzemesznie w 
towarzystwie kapitana żeglugi- 
p. Grzegorza Dudko. 

W najśmielszych wyobra-

żeniach nie zdawaliśmy sobie 
sprawy z tego, że kajakarstwo 
to tak wspaniały i interesujący 
sport. Nasi goście na wstępie 
wytłumaczyli nam, na czym 

polega kajakarstwo, a Pan Pa-
weł opowiedział nam odrobinę 
o ciężkiej drodze do „mistrzo-
stwa” i idei olimpizmu, dzięki, 
której jego życie przez wiele lat 
opierało się na ciężkiej pracy, 
wspaniałych wyjazdach i ro-
bieniu rzeczy, o których wielu z 
nas w chwili obecnej może tyl-
ko pomarzyć. Nasze spotkanie 
oparte było o wakacyjną formę 
aktywności ruchowej, podczas, 

której bawiąc się między inny-
mi w grę pt. „kajakowa pogoń 
za lisem” niepostrzeżenie na-
uczyliśmy się wszystkich zasad 
obowiązujących w kajakar-
stwie a wody Jeziora Popielew-
skiego w tym czasie otworzyły 
dla nas swoje podwoje.

 Dzięki Panu Pawłowi zupeł-

nie niepostrzeżenie zdaliśmy 
sobie sprawę z tego, że jeśli 
mocno się czegoś chce to zre-
alizowanie pragnień stanowi 
tylko mały krok, który każdy z 
nas jest w stanie wykonać. Całe 
przedsięwzięcie nie mogłoby 
się odbyć gdyby nie pomoc 

ze strony Trzemeszeńskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji i 
jego Dyrektora P. Mariusza Ko-

walczyka, któremu pragniemy 
z tego miejsca serdecznie po-
dziękować! 

Kończący przygodę wspólny 
grill był okazją do gorących 
podsumowań a pytania o ko-
lejną możliwość skorzystania 
z kajaków utwierdził organi-
zatorów w przeświadczeniu, 
że ta forma aktywności jest 
idealną dla spędzania wakacyj-
nych chwil. Bardzo dziękujemy 
i liczymy na kolejne podobne 
sportowe spotkania.

Na specjalne zaproszenie 
PWD w Trzemesznie pod-
opiecznych odwiedził wyjątko-
wy gość a mianowicie fotograf, 
dokumentalista zdobywca wie-
lu prestiżowych nagród w Pol-
sce i na świecie- Marek Lapis. 
Podczas wyjątkowego spotka-
nia ten szalenie skromny i miły 
gość przedstawił nam wszyst-
kie ciekawostki i tajemnice za-
wodu, w którym pracuje od 25 
lat. 

Pan Marek jest członkiem 
Związku Polskich Artystów 
Fotografików a także posia-
da wykształcenie kierunkowe 
fotograficzne. Przez wiele lat 
pracował  jako fotoreporter 
dla tygodnika WPROST , a 
od kilku lat posiada on własną 
Agencję Fotograficzną. Publi-
kacje jego zdjęć możemy oglą-
dać praktycznie we wszystkich 
najważniejszych gazetach i 
magazynach w kraju a także 
zagranicą m.in. w The Sunday 
Telegraph, Polityce, Wprost, 
Newsweeku, Tygodniku Po-
wszechnym, Gazecie Wybor-
czej czy Agencji Reuters. Do 
największych jego sukcesów 
należą zwycięstwa w tak pre-
stiżowych konkursach jak 
m.in.: Leica Street Photo Com-
petition, Wielkopolska Press 
Photo, BZWBK PRESS FOTO, 
NATIONAL GEOGRAPHIC 
COMPETITION, Moja Wiel-
kopolska, „Flaga Rzeczpospo-

litej Polskiej w obiektywie” 
pod patronatem prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego, 
czy najbardziej rozpoznawal-
ne na całym świecie GRAND 
PRESS PHOTO. Obecnie Ma-
rek Lapis współpracuje z jedną 
z największych agencji foto-
graficznych w Polsce - Polska 
Agencja Fotografów FORUM 
w Warszawie. Pan Marek był 
też oficjalnym fotografem ONZ 
na COP 14 Światowej Konfe-
rencji w sprawie Zmian Klima-
tycznych w Poznaniu, w 2008 
roku, swoje zdjęcia wykonywał 
dla MSWiA i dla Ministerstwa 
Zdrowia podczas polskiej pre-
zydencji w UE. 

Podczas spotkania poka-
zał on naszym podopiecznym 
sporą część swojego dorobku 

artystycznego i dokumentali-
stycznego.  Wśród zdjęć, które 
zademonstrował znalazły uję-
cia wykonane tak wybitnym 
osobowościom świata polityki 
jak Prezydenci RP Bronisław 

Komorowski, Lech Wałęsa, 
Lech Kaczyński czy Aleksan-
der Kwaśniewski – Premierzy 
RP Donald Tusk, Tadeusz Ma-
zowiecki, Leszek Miller i wiele 
innych, nie tylko z Polski, ale i 
ze świata. Prócz zdjęć prezen-
towanych w formie cyfrowej 
nasz gość zademonstrował tak-

że tradycyjne wielkoformatowe 
odbitki, dzięki którym uczest-
nicy spotkania mogli poznać 
różnice pomiędzy nimi. Sporą 
część spotkania stanowiły mini 
warsztaty, które miały wy-
jaśnić jak wg naszego gościa 
powinniśmy postrzegać świat 
nas otaczający ażeby zdjęcia, 
które wykonujemy były nie 
tylko wyjątkowym dokumen-
tem, ale przedstawiały także 
walor artystyczny. Na koniec 
spotkania pan Marek pokazał 
wszystkim sprzęt fotograficz-
ny, którym, na co dzień się 
posługuje, wśród którego zna-
lazły się profesjonalne aparaty 

fotograficzne, obiektywy, obu-
dowy m.in. wodoszczelna oraz 
druga dźwiękoszczelna - którą 
wykorzystuje się na przykład 
w teatrach. Niesamowitą grat-
kę stanowił wielki teleobiek-
tyw wykorzystywany do zdjęć 
sportowych, o którym nasz 
gość opowiedział nam nieco 
więcej podsumowując na ko-
niec, że cena tego cacka to ok. 
20.000 złotych.

Na koniec z naszym gościem 
wykonaliśmy sobie pamiątko-
we zdjęcie a Pan Marek obiecał 
nam, że niebawem postara się 
przyjechać do nas kolejny raz 
i tym razem zorganizuje dla 
wszystkich chętnych warsz-
taty fotograficzne w plenerze, 
podczas, których w praktyce 
będziemy mogli poznać tajem-
nice jego warsztatu i zobaczyć, 

co możemy zrobić, aby w przy-
szłości robić równie wspaniałe 
fotografie jak nasz mistrz.

Marek Lapis - zdobywca Grand Prix World Press Photo z wizytą w Placówce Wsparcia Dziennego w Trzemesznie

„Olimpijska pogoń za lisem podopiecznych PWD”

Placówka Wsparcia Dziennego w Trzemesznie
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Festyn rodzinny w Środowiskowym Domu Samopomocy
18 lipca odbył się w Naszym 

Ośrodku coroczny Festyn Ro-
dzinny dla Uczestników i ich 
rodzin, a także dla zaproszo-
nych gości. Przygotowania 
trwały do ostatniej minuty, 
ale wszystko przebiegło tak, 
jak zaplanowaliśmy. Na dobry 
początek obejrzeliśmy występ 
artystyczny składający się z 
wiązanek znanych melodii i 
tańców przygotowany przez 
naszych Uczestników pod 
kierownictwem p. Wojciecha 
Wrzeszczyńskiego. Po długich 
i gromkich brawach publicz-

ności zasiedliśmy do poczę-
stunku. Jednak sielanka przy 
stole szybko się skończyła, bo 

nadszedł czas, aby rozpocząć 
nasze konkurencje sportowe – 
gra w dwa ognie i przeciąganie 

liny. Mimo upału wiele osób 
brało w nich udział z wielkim 
poświęceniem. Potem, zmęcze-

ni zasiedliśmy do obiadu i po 
chwili wytchnienia ruszyliśmy 
na parkiet, a raczej na kost-

kę brukową, którą trzeba było 
schłodzić wodą, abyśmy mogli 
kontynuować zabawę. Po takim 
orzeźwieniu bawiliśmy się do 
późnego popołudnia. Podczas 
Festynu można było również 
podziwiać wystawę prac wyko-
nanych przez Uczestników na 
zajęciach. Jak zwykle, trochę 
trudno było nam się pożegnać, 
ale wszyscy opuszczali Ośro-
dek z szerokimi uśmiechami 
na twarzy. Wszystkim gościom 
oraz rodzinom dziękujemy za 
przybycie i wsparcie.

W czerwcu, jak co roku, 
odbył się w naszym Ośrodku 
Turniej Mini Piłki Nożnej. Na 
czwartą już edycję tego sporto-
wego wydarzenia zjechały się 
zaprzyjaźnione ośrodki z oko-
lic. Pogoda dopisała, wszystkie 
mecze rozegrano w słonecznej 
atmosferze i przy głośnym do-
pingu publiczności. Pierwsze 
miejsce zajął Środowiskowy 
Dom Samopomocy ze Strzel-
na, drugie miejsce przypadło 
nam, a trzecie miejsce zajął 
ŚDS „Tęcza” z Gniezna. W tur-
nieju brali również udział: DPS 

Skubarczewo i „Dom Anki” z 
Gniezna. Natomiast zaszczytny 
tytuł króla strzelców przypadł 

naszemu koledze z Tęczy – Ar-
kadiuszowi Kuś. Dziękujemy 

wszystkim za poświęcenie i 
serce zostawione na boisku, a 
naszym przyjaciołom gratulu-

jemy sukcesu. Drugim bardzo 
ważnym i długo wyczekiwa-

nym wydarzeniem czerwca był 
wyjazd na biwak. W tym roku 
wybraliśmy się do Skorzęcina. 
Każdy dzień zaczynaliśmy po-
ranną gimnastyką, rozgrywa-
liśmy mecze piłki nożnej oraz 
siatkówki i organizowaliśmy 
konkursy sportowe na tamtej-
szych boiskach, zwiedzaliśmy 
też okolice i relaksowaliśmy 
się na plaży. Po trzech dniach 
z żalem musieliśmy się spako-
wać, ale do domów wróciliśmy 
zadowoleni i opaleni.

24 lipca 2014 roku dzieci 
oraz opiekunowie z Placówki 
Wsparcia Dziennego w Trze-

mesznie na zaproszenie prezesa 
firmy Aquanet Poznań- pana 
Pawła Chudzińskiego mia-
ły przyjemność zwiedzania 
obiektów firmy a w szczególno-
ści: Ujęcia Wody, Stacji Uzdat-
niania Wody oraz Centralnej 
Oczyszczalni Ścieków. Wszyst-
ko to odbyło się w ramach orga-
nizowanej przez „Aquanet”-„ 
Akcji Edukacyjnej Plusk”. 

 Podopieczni placówki mogli 
zapoznać się z procesem uzdat-
niania wody oraz oczyszczania 
ścieków. Pracownicy firmy z 

pasją starali się zwrócić nam 
uwagę na techniczne uwarun-
kowania wydobywania wody 
oraz na ogromne zaangażo-
wanie w proces oczyszczania 
ścieków, aby mogły one już, 
jako czysta woda powrócić do 
środowiska naturalnego. W 
tym całym skomplikowanym 

procesie, w którym główny 
udział mają maszyny jednym 
z najważniejszych czynników 
decydujących o jakości wody 
są małże, których praca nazy-
wana jest w aquanecie „biomo-
nitorigiem”. W procesie tym 
„szczeżuje wielkie” – małże 
czuwają nad czystością wody. 

Znajdują się one w zbiorniku, 
przez który przepływa woda, 
którą pozyskuje się ze źródeł 

znajdujących się w kilku pod-
poznańskich miejscowościach. 

Każde odchylenie, jakości 
wody jest przez nie sygnalizo-

wane i zwraca pracownikom 
uwagę, że coś w całym procesie 
nie działa prawidłowo. Przecież 
zapewnienie czystej i zdrowej 

wody dla blisko 792.000 miesz-
kańców to nie lada wyzwanie

Podopieczni PWD zapozna-
li się ze znaczeniem wody w 
przyrodzie, jak ją wykorzystu-
jemy, jak należy ją oszczędzać 
oraz jak należy dbać o czystość 
wód w rzekach, jeziorach, itp. 

Po zakończonej przygodzie 
wszyscy uczestnicy otrzymali 
drobne prezenty od firmy Aqu-
anet.

„AKCJA EDUKACYJNA PLUSK”

Turniej Mini Piłki Nożnej w Środowiskowym Domu Samopomocy



Festiwal Projektów – 
sesja wiosenna.
W pierwszym tygodniu 
czerwca kolejne 10 grup 
projektowych zaprezen-
towało efekty swojej 
kilkutygodniowej pracy 
podczas wiosennej sesji 
Festiwalu Projektów. 
Tematyka była bardzo 
różnorodna:
FaceBóg – Bóg w in-
ternecie, Bóg w szkole. 
„Trzemeszno 1939-1945” 
-  strona internetowa. 
Warsztaty z udziela-
nia pierwszej pomocy. 
Trzemeszno Web Page 
– strona internetowa 
w języku angielskim. 
Szkoła w obiektywie 
aparatu fotograficznego. 
Organizacja ligi piłki 
nożnej – Gimnazjum 
Cup. Redakcja szkolnej 
gazetki „e- trzemesznia-
ki”. Eko-gim-girl. Stań 
po zielonej stronie mocy.
Opiekunami grup 
projektowych byli: ks. 
P.Szcześniak, p.p. M. 
Adamski, B. Marciniak, 
A. Kaczmarek, G.Wit-
kowski, I.Łaniecka – 
v.Gierschewski,  P.Plota.

Zakończenie roku szkol-
nego 2013/2014
Niedawno rozpoczy-
naliśmy rok szkolny, a 
już znowu wakacje. O 
godzinie 9.15 na boisku 
szkolnym rozpoczęła 
się uroczystość zakoń-
czenia roku szkolne-
go dla uczniów klas 
pierwszych i drugich. 

Dyrektor S.Kupś powitał 
zaproszonych gości, a 
uczniom podziękował 
za włożony w naukę 
wysiłek i życzył udanych 
wakacji. Z kolei wycho-
wawcy klas wspólnie z 
dyrektorem i przewodni-
czącym Rady Rodziców 
p. J.Jatczakiem wręczyli 
świadectwa z wyróż-
nieniem i nagrody za 
osiągnięcia w różnych 
dziedzinach. Pozostali 
uczniowie otrzymali 
swoje świadectwa w kla-
sie od wychowawców.
Zakończenie roku dla 
klas III Gimnazjum 
odbyło się o godzinie 
12.00 w auli ZSO i Z. 
Uroczystość zakończenia 
Gimnazjum rozpoczęła 
p. A.Bielak. Następnie p. 
P.Woźny przeprowadził 
ceremonię ślubowania i 
przekazania flagi młod-
szym kolegom.
Dyrektor S.Kupś powitał 
zaproszonych gości i 
pogratulował uczniom 
ukończenia szkoły, 
życząc sukcesów i 
realizacji marzeń. W 
imieniu wychowawców 
przemawiała p.A.Bielak, 
w imieniu rodziców p. 
S.Kasprzyk i p.J.Jatczak, 
a starszych kolegów po-
żegnała drugoklasistka 
S.Bethke.
Po wręczeniu licznych 
nagród, medali, listów 
gratulacyjnych i świa-
dectw uczniowie klas 
trzecich pożegnali się 
montażem słowno-mu-
zycznym przygotowa-

nym przez p.D.Kaniew-
ską i M.Paczkowską. 
Na koniec uroczystości 
wręczono kwiaty 
wszystkim nauczycielom 
i zaproszonym gościom.

Tegoroczni trzeciokla-
siści:
Klasa III A 
– p. K.Wynarowicz
Gruszczyńska Agata
Grzybowski Przemysław
Kaczmarczyk Tatiana
Kaźmierczak Agat
Kronowiecki Paweł
Lisowska Natalia
Marchlewicz Klaudia
Mietlicka Weronika
Mszanecki Bartosz
Nowak Julia
Nowak Paulina
Osowiec Roksana
Sosiński Rafał
Stepaniak Dominik
Szczepankiewicz Olga
Szymańska Sandra
Szymczak Mateusz
Wojtkowiak Magdalena

Klasa III B 
– p. D.Kaniewska
Balcerzak Maciej
Bogusiewicz Daria
Borowczyk Jakub
Cieślewicz Patrycja
Czarnecka Karolina
Dobek Sławomir
Filip Patrycja
Fojucik Adrian
Fohs Artur
Jankowski Radosław
Kiedrowski Jakub
Kowalczyk Kacper
Majewski Adam
Michalak Hubert
Nowak Sebastian
Okleciński Daniel

Pruss Karolina
Rosiński Adrian
Schrama Dominik
Skotarczak Beata
Tomczak Adrian
Urbańska Anna
Wasilewski Damian
Wojciechowski Mateusz

Klasa III C 
– p. E.Bartkowska
Bielaś Krystian
Dobrowolska Karolina
Głowala Bartosz
Hapońska Daria
Hernacka Katarzyna
Jankowska Daria
Kasprzyk Michalina
Kieruj Jakub
Kociszewski Andrzej
Kozanecki Daniel
Kraczek Mateusz
Książek Samanta
Lisiecki Bartosz
Mądry Tomasz
Mikołajczyk Alicja
Muszyński Cyprian
Nadolska Martyna
Naskręt Aleksandra
Popowski Maciej
Radomski Beniamin
Ratajczak Patryk
Świątek Arkadiusz
Zarada Daria

Klasa III D – p. M.Pacz-
kowska
Adamski Wiktor
Banicki Jakub
Beśka Angelika
Buczyński Artur
Bzura Kacper
Czarnecka Magdalena
Graczyk Bartosz
Grobelska Anna
Kaźmierczak Dagmara
Kędzierska Oliwia
Konieczka Daria

Kuchta Marta
Kwiatkowska Monika
Lisiecka Paulina
Lisiecki Kacper
Sarnowska Amanda
Skibiński Jarosław
Wańkowicz Weronika
Wekwerth Łukasz
Wełnogórska Patrycja
Wilkowski Sebastian
Wiśniewski Mateusz
Woźniak Jagoda
Wójcicka Klaudia

Klasa III E – p. A.Bielak
Adamski Karol
Błaczkowska Kinga
Dojas Martyna
Fryca Julia
Gałęzewska Martyna
Gołębiowski Szymon
Hering Dagmara
Kmieciak Marzena
Król Aleksandra
Kujawa Karolina
Liberkowski Jakub
Lisiecki Amadeusz
Lukstaedt Anna
Nawrot Klaudia
Nijak Filip
Ostrowski Mateusz
Połatyński Błażej
Prus Nikodem
Rybicka Weronika
Szymański Kacper
Tamul Agnieszka
Walczak Jakub
Walczak Krystian
Wełniak Paulina
Wołowiec Sebastian
Wieliński Hubert
Wyrkowski Julian

Klasa III F – p. P.Plota
Bogusz Magdalena
Michalak Patryk
Schillak Paweł

Klasa III A

Klasa III D

Klasa III CKlasa III B

Klasa III EKlasa III F
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XXIV OGÓLNOPOLSKI BIEG 
NIECHANA
  Dnia 23.05.2014 r. odbył się 
XXIV Ogólnopolski Bieg 
Niechana. Wyjazd na zawody 
został zorganizowany przez  
KS w Trzemesznie. Wzięły 
w nim udział dzieci trenujące 
na co dzień w KS, jak i osoby 
biegające okazyjnie. Impreza 
okazała się sukcesem. Dzieci 

osiągnęły wysokie wyniki, co 
zespołowo dało KS Trzemesz-
no wysokie 4. miejsce oraz 
Puchar. Indywidualnie najlepiej 
spisała się Wiktoria Trzcińska, 
która wywalczyła złoty medal, 
tuż za podium - na 4. miejscu 
znalazła się Natalia Osowiec. 

DZIEŃ DZIECKA
  Dnia 5.06.2014 r. na Stadionie 
Miejskim w Trzemesznie odbył 
się Dzień Dziecka połączony 
z Dniem Patrona Szkoły oraz 
Świętem Sportu Szkolnego. Dla 
wszystkich uczniów  przygoto-
wano liczne atrakcje w postaci 
dmuchanych zamków, zjeż-
dżalni, ścian wspinaczkowych, 
darmowej loterii fantowej, 
możliwości obejrzenia wozu 

strażackiego oraz słodkiego 
poczęstunku. W międzyczasie 
odbywały się różnego rodzaju 
rozgrywki i mecze.
 Ten niezwykły dzień został 
przygotowany przez Radę 
Rodziców przy współpracy z 
nauczycielami wychowania fi-
zycznego oraz opiekunami SU.

ZOSIA KOTERAS MISTRZYNIĄ 
WIEDZY  POŻARNICZEJ
  W dniach 6 - 8 czerwca 2014 
r. Zosia Koters – uczennica kla-
sy Va wzięła udział w XXXVII 
finale Ogólnopolskiego Turnie-
ju Wiedzy Pożarniczej „Mło-
dzież zapobiega pożarom” w 
kategorii szkół podstawowych 
w Lublinie. 
Wcześniej pokonała wszystkie 
etapy w/w konkursu, od gmin-

nego do wojewódzkiego.
 Tym razem startowało 32 
uczestników. Zosia znalazła się 
na 6. miejscu. Niewiele brako-
wało, aby zakwalifikowała się 
do ścisłego finału.
 Mimo wszystko jest to ogrom-
ny sukces dla Zosi, ponieważ 

reprezentowała województwo 
wielkopolskie na szczeblu 
centralnym i osiągnęła bardzo 
wysoki wynik.

CALINECZKA
  Dnia 12.06.2014 r. Oddziały 
Przedszkolne „Biedronki” 
i „Krasnoludki” wystawiły 
przedstawienie pt. „Calinecz-
ka” dla „Tygrysków” i „Mi-
siów” z Przedszkola nr 1 im. 
Chatka Puchatka w Trzemesz-
nie. Mali aktorzy wystąpili 
również przed swoimi rodzica-
mi (13.06.2014r.) oraz kolegami 
i koleżankami     z klas  I – III 
(16.06.2014). Przedstawienie 
przygotowały panie: Agnieszka 
Majerowicz, Izabela Schillak 
Rodak i Agnieszka Słowińska 
Kaszyńska.

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS 
WIEDZY O RUCHU DROGOWYM
W dniu 13 czerwca b.r. w 
naszej szkole został  zorganizo-
wany Konkurs Wiedzy o Ruchu 
Drogowym. W konkursie wzię-
ły udział 3-osobowe drużyny z 
czterech szkół podstawowych 
z terenu gminy Trzemeszno. 
Turniej składał się z dwóch 
etapów: I etap - test wiedzy 

o ruchu drogowym  II etap – 
poruszanie się w miasteczku 
ruchu. W Komisji oceniającej 
zawodników zasiedli: 1.Inspek-
tor ds. oświaty Urzędu Miasta i 
Gminy - Mirosław Świerkot  

2.Dyrektor Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Trzemesznie - Jaro-
sław Kaniasty 3.Przedstawiciel 
Komisariatu Policji w Trze-
mesznie - st.post. Krzysztof 
Brzeziński 4.Nauczyciel techni-
ki w Szkole Podstawowej nr 2 
w Trzemesznie - Piotr Kubiak
Końcowa klasyfikacja:
drużynowo: 
 
I miejsce –  Szkoła Podstawowa 
nr 2 im. Polskich Olimpijczy-
ków w Trzemesznie
II miejsce –Zespół Szkół im. 
Powstania Wielkopolskiego w 
Kruchowie
III miejsce -Szkoła Podstawo-
wa nr 1 im. Jana Kilińskiego w 
Trzemesznie
IV miejsce –Zespół Szkół im. 
Bohaterów Września 1939 roku 
w Trzemżalu
indywidualnie:
I miejsce –  Szymon Lisiecki 
(Szkoła Podstawowa nr 2 w 
Trzemesznie)
II miejsce – Zofia Pruss (Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Trzemesz-
nie)
III miejsce –Filip Pazderski 
(Zespół Szkół w Kruchowie)
Konkurs zorganizował p. Piotr 
Kubiak.

DRUŻYNA HARCERSKA FIGLE 
NA BIWAKU
  W dniach 13-14.06.2014 r. 
DH ”Figle” z dh Agnieszką 
Majerowicz biwakowała w 
ośrodku „Przylesie” w Gołąb-
kach. Głównym celem biwaku 
było złożenie  przyrzeczenia 
harcerskiego przez dh Zuzannę 
Walkowską, dh Oliwię Liber-
kowską,  dh Martynę Sikorską, 
dh Magdalenę Wesołowską i dh 
Joannę Rosińską.

BIEDRONKI I KRASNO-
LUDKI W POZNAŃSKIEJ 
PALMIARNI
18.06.2014 r. „Biedronki” i 
„Krasnoludki” odwiedziły 
Palmiarnię Poznańską. W tym  
magicznym miejscu odbyły  
niezapomnianą podróż po 
odległych kontynentach, wśród 
bogatej roślinności różnych 
stref klimatycznych. Wrażenia 
wzbogacały odgłosy ptaków, 
szum wody i akwaria pełne 
egzotycznych ryb. Opieku-
nami wycieczki były panie: 
Agnieszka Majerowicz, Izabela 
Schillak Rodak, Agnieszka Sło-
wińska Kaszyńska oraz Lidia 
Krerowicz.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNE-
GO 2013/2014
  Dnia 27 czerwca 2014 r. o  
godz. 10.00 nastąpiło uroczyste 
zakończenie roku szkolnego 

2013/2014. Po powitaniu zgro-
madzonych nastąpił moment 
wręczenia uczniom nagród za 
wybitne osiągnięcia w nauce 
oraz za udział w konkursach, 
natomiast rodzice trzecioklasi-
stów otrzymali podziękowania 
za zaangażowanie na rzecz 
klasy. 
  W uroczystości uczestniczyła 
p. Irena Chrostek – przedsta-
wicielka Skoku Jaworzno, p. 
Jacek Chudziński – właściciel 
Księgarni Regionalnej oraz p. 
Jadwiga Schillak – przewod-
nicząca Rady Rodziców, która 
podziękowała rodzicom oraz 
opiekunom SU za całoroczną 
współpracę.

POŻEGNANIE UCZNIÓW KLAS VI
 27 czerwca 2014 r.  o godz. 
11.00 w Szkole Podstawowej 
nr 2 im. Polskich Olimpijczy-
ków  w Trzemesznie odbyła się  
uroczystość pożegnania klas 
szóstych. Świadectwa  ukoń-
czenia szkoły podstawowej 
z  wyróżnieniem otrzymali 
uczniowie: klasy VIa, klasy 
VIb, Szymon Lisiecki, Eryk 
Radacz, Wiktoria Cieślak, 
Oliwia Liberkowska, Mi-
kołaj Gromelski, Zuzanna 
Walkowska, Kacper Wegner, 
Sebastian Ferenc, Amadeusz 
Kaniasty, Paulina Lubińska, 
Oliwier Kaczmarek, Klaudia 
Wieczorek, Zuzanna Kasprzyk                                           
Magdalena Wesołowska
Patryk Sarnowski                                                                                
Rodzice wyróżnionych 
uczniów zostali uhonorowani 
listami gratulacyjnymi.
Nagrody  książkowe od  Władz 
Samorządowych dla najlep-
szych uczniów otrzymali: 
Szymon Lisiecki i Oliwia 
Liberkowska.
 Szymon Lisiecki otrzymał 
również nagrodę Dyrektora 
Szkoły za najwyższe wyniki w 
nauce.
Wyróżniającym się uczniom 
wręczono nagrody za pracę w 
Samorządzie Uczniowskim,  
w drużynie harcerskiej, za 
działalność religijną oraz za 
osiągnięcia sportowe.
 Rodziców,  za bezinteresowną 
pracę na rzecz klasy i szkoły, 
nagrodzono okolicznościowymi 
statuetkami  i dyplomami. W 
swoich wystąpieniach wycho-
wawcy klas życzyli wycho-
wankom spełnienia wszystkich 
planów i zamierzeń.
Uroczystość zakończyła się 
częścią artystyczną w wykona-
niu uczniów klas szóstych.    
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Funny school – wesoła szkoła 
29 maja  br.  odbył się  drugi 
ENGLISH DECLAMATION 
CONTEST,  konkurs recyta-
torski w języku angielskim. 
Uczestnicy podzieleni byli 
na dwie kategorie wiekowe: 
uczniowie klas  III – IV  i  V 
- VI. Tematem przewodnim 
recytowanych wierszy była 
szkoła na wesoło. Pierw-
szym etapem konkursu były 
eliminacje klasowe, zwycięzcy 
zaprezentowali swoje interpre-
tacje podczas finału .  Laure-
atami zostali: klasy III-IV: I 
miejsce:  ANNA ROGALSKA 
III d, II miejsce:  NATALIA 
GACA III b, III miejsce: MI-
CHALINA ŁABĘCKA IV b, 
wyróżnienie:  Antoni Mikuła 
IV b, klasy V-VI:, I miejsce:  
JAGODA NAPIERALSKA 
VI a, II miejsce:  JAGNA JAT-
CZAK Va, III miejsce:  JAN 
ADAMSKI Va

Historyczne  sukcesy
Osiemnasta edycja Konkursu 
Wiedzy o Wielkopolsce była 
szczególnie szczęśliwa dla 
uczniów naszej szkoły. Już 
dziewiąty raz startowaliśmy 
w tym turnieju wiedzy,  o 
którego popularności świadczy 
tegoroczna  dwuipółtysięczna 
rzesza uczestników z Wielko-
polski.  
By dotrzeć do finału uczniowie 
musieli  przejść trzy etapy eli-
minacji, uzyskując w każdym 
90% poprawnych odpowiedzi. 
Etap szkolny odbył  się w 
grudniu 2013 r. Później były 
równie udane, aczkolwiek 
stopniowo coraz trudniejsze 
etapy: powiatowy w Gnieźnie 
w lutym 2014 r., gdzie awans 
uzyskali: Eryk Walter, Eryk 
Chojnacki i Kacper Lis
rejonowy w Golinie w marcu 

2014 r.,  pomyślny dla Kacpra 
Lisa  i Eryka Chojnackiego
wojewódzki w Poznaniu w 
maju 2014 r., który dla Eryka 
Chojnackiego zakończył się 
zajęciem III miejsca. I miejsce 
w województwie 

29 maja  uczeń klasy VI c  Mi-
chał Grobelski  zajął  I miejsce 
w wojewódzkim konkursie  
„Polska i Polacy w II wojnie 
światowej” organizowanym 
przez Instytut Pamięci Naro-
dowej. Michał wygrał dużą 
przewagą punktową, zdoby-
wając uznanie organizatorów 
konkursu i wiele cennych na-
gród, między innymi -  tablet. 
W finale wojewódzkim szkołę 
reprezentował również Dariusz 
Głowski z klasy VI c.  

VI  Powiatowy  Konkurs  Pio-
senki Ekologicznej – EKOSONG 
2012 
Już  po  raz  szósty  nasza  
szkoła  była  organizatorem  
festiwalu  piosenki  ekolo-
gicznej. Wyraz  ekologia  ma  
grecki  rodowód  i  łączy  w  
sobie  słowa :  oiko – dom  i  
logos – nauka. Śpiewano  więc  
o  naszym  wspólnym  domu 
– Ziemi. Element  ekologiczny  
był  niezwykle  istotnym  dla  
komisji  oceniającej , w  skład  
której  weszli : Pani  Danuta  
Szreder , Pani  Kamila  Weso-
łowska  oraz  Pan  Władysław  
Banaszak.         
Nagrody  w  konkursie  
ufundowali  Urząd  Miasta  

i  Gminy  Trzemeszno  oraz  
Starostwo  Powiatowe  w  
Gnieźnie . Pierwsze  miejsce  
wyśpiewały  reprezentantki  
Szkoły Podstawowej  w  Sław-
nie , drugie  przypadło  Szkole  
Podstawowej  z Gniezna,  zaś   
trzecie  wywalczyły  nasze   
„słowiki” – duet : Klaudia Mi-
chalak  i  Natalia  Jankowska.

X Szkolny  Turniej  w  Aerobiku  
Grupowym
17 czerwca  odbył się już po 
raz dziesiąty Szkolny Tur-
niej w Aerobiku Grupowym 
o nagrodę Burmistrza MiG 
Trzemeszno  Krzysztofa Dere-
zińskiego.  
Po otwarciu imprezy przez 
Panią Dyrektor  K. Kwa-
śniewską, publiczność została 
wprowadzona w taneczny 
nastrój występami: szkolne-
go zespołu „Jedyneczki” w 
składzie:  Julia Stablewska, 
Angelika Pietrzak, Klaudia 
Lisiecka, Wiktoria Nawrocka, 
Oktawia Giza, Oliwia Siwiń-
ska, Dominika Derezińska, 
Martyna Marszał, Aleksandra 
Kowalewska, Jagoda Białek, 
Natalia Lisiecka,  dziewczy-
nek z klasy IIc – Zosi Mikuły 
i Blanki Chojnackiej, a także 
absolwentek naszej  szko-
ły - Jagody Woźniak  i  Sary  
Kaźmierskiej..
 Po prezentacjach  do  rywali-
zacji przystąpiło  7 zespołów:
1. Super Stars - 
Weronika Zaręba, Natalia 
Malicka, Justyna Nawrocka
2. Street Dance  - 
Jagna Jatczak, Olga Woźniak, 
Natalia Lisiecka, Aleksandra 
Zybała
3. Marines Ladies  - 
Magda Kwiatkowska, Weroni-
ka Osikowska, Nikole Brzyc-
ka, Klaudia Michalak, Agata 
Szutowicz, Klaudia Linetty
4. Dancing Dearth  - Ju-
lia Stablewska, Jagoda Białek
5. Smerfetki - 
Michalina Łabędzka, Wik-
toria Wachowska, Dominika 
Ciszak, Oktawia Giza, Oliwia 
Siwińska, Aleksandra Kowa-
lewska
6. Three and Two  - 
Karolina Zamiara, Jessica 
Grupa, Zuzanna Pruszak, Kor-
nel Nowacki, Wiktor Kwiat-
kowski
7. TNT  - 
Wiktoria Nawrocka, Milena 
Wiśniewska, Klaudia Lisiecka, 
Antoni Mikuła, Leon Ciesiel-
ski, Eryk Chojnacki 
Publiczność  chętnie włączyła 
się do zabawy,  żywo reagu-
jąc i  nagradzając brawami 

poszczególnych uczestników. 
Jury w składzie p. Wioletta 
Chojnacka, p. Iwona Łukom-
ska, p. Katarzyna Kulik oraz p. 
Edmund Łukomski, oceniało 
występy. Prezentacje okazały 
się niezwykle twórcze i każda 
była niepowtarzalna. 
Zwycięzcami  zostali: 
  I m – Smerfetki; 
 II m – Marines Ladies;  
III m –  Dancing Dearth; 
Nagrodę publiczności otrzy-
mały zespoły: TNT oraz Three 
and Two

 Po występach można było  
podziwiać wystawę pt.: „Tak 
tańczymy już 10 lat !” , gdzie 
wyeksponowane zostały 
zdjęcia zebrane z całej dekady  
funkcjonowania turniejów 
aerobiku. 
Wszyscy zebrani zauważyli, 
że poziom turnieju wzrasta  z 
roku na rok, co jest bardzo 
pozytywne. Ta przedwakacyj-
na  szkolna  uroczystość na 
stałe wpisała się w kalendarz 
imprez szkolnych, integrując 
społeczność uczniowską, 
rozwijając talenty, zachęca 
do aktywnej formy spędzania 
wolnego czasu, daje  też  nie-
samowitą satysfakcję występu-
jącym zespołom. 
Zwycięzcy otrzymali medale 
i nagrody. Natomiast słodkie 
upominki dla  wszystkich 
uczestników ufundowała  
Rada Rodziców SP1. 
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