
W poniedziałek 9 lutego br. Andrzej 
Halicki, minister administracji i cy-
fryzacji oraz Bogdan Dombrowski, 
podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Administracji i Cyfryzacji wizytowa-
li Trzemeszno. W trakcie spotkania 
z władzami samorządowymi Gminy 
Trzemeszno został omówiony projekt, 
który został zrealizowany przez miej-
scową firmę Serv-net. W ramach dzia-
łania 8.4 POIG Zapewnienie dostępu do 
Internetu na etapie tzw. ostatniej mili 
(dostarczanie Internetu bezpośrednio 
do użytkownika), dostęp do szeroko-
pasmowego internetu (w technologii 

światłowodowej, przy 164,8 km wy-
budowanej sieci) na terenie 22 miej-
scowości w gminach Trzemeszno, 
Gniezno, Witkowo - uzyskało 800 
osób. Całkowity koszt projektu re-
alizowanego w tym rejonie „Rozbu-
dowa sieci światłowodowej Serv-net 
o nowe lokalizacje dostaw Internetu 
szerokopasmowego – miejscowości 
zagrożone cyfrowym wyklucze-
niem w województwie wielkopol-
skim” wyniósł 7 199 329,78 złotych 
(dofinansowanie w ramach POIG - 3 
511 868,18 złotych).

Michał Michalak

14 lutego 2015r. odbył się XIII Zimo-
wy Bieg Trzech Jezior. Już teraz mo-
żemy uznać 13 edycję za szczęśliwą. 
Limit 1000 osób został osiągnięty  na  
3 tygodnie przed biegiem. Po raz kolej-
ny udało nam się pobić rekordową ilość 
uczestników – 863 zawodników 
wystartowało i szczęśliwie ukoń-
czyło bieg. Wszyscy uczestnicy 
biegu zostali zweryfikowani w 
hali OSiR w Trzemesznie gdzie 
otrzymali także pakiety startowe. 
Po weryfikacji zawodnicy zostali 
przewiezieni autokarami do Go-
łąbek gdzie znajduje się start bie-
gu. Po przywitaniu zawodników  
przez Burmistrza Trzemeszna 
Krzysztofa Derezińskiego, rów-
no o godz. 11.00 wystartowali 
zawodnicy w XIII Zimowym 
Biegu Trzech Jezior. Pierwszym 
zawodnikiem na mecie był Bła-
żej Brzeziński reprezentant klubu 
WKS Śląsk Wrocław. Czas jaki 
osiągnął tegoroczny zwycięzca - 00:46:47 
-  jest najlepszym czasem jaki do tej pory 
został zdobyty w trzynastoletniej historii 
biegu. Andrii Starzyński (Chemik Noxy 
Puławy), który zajął II miejsce osiągnął 
tylko o 1 sekundę gorszy czas od na-
szego zwycięzcy - 00:46:48. III miejsce 
należało do Tomasza Szymkowiaka z 

Wrześni ( KB Kosynier Września) z wy-
nikiem 00:47:55.  Wśród kobiet najlepszą 
okazała się Andżelika Dzięgiel 00:55:09 
( KM Truchcik Łubianka), II miejsce  
zdobyła Halyna Shchensna-Radzikovska 
( 01:00:45) i Dorota Przybysz 01:00:54 

(Grodziski Klub Biegacza). W katego-
rii  Gmina Trzemeszno udział w biegu 
wzięło 42 reprezentantów. Miłą niespo-
dzianką było zajęcie I miejsca w kategorii 
wiekowej K1: 16-19 lat przez Dominikę 
Przybylską mieszkankę Trzemeszna. Do-
minika zajęła także I miejsce wśród ko-
biet Gminy Trzemeszno. Kolejne miejsca 

w kategorii Gminy Trzemeszno należały 
do: II miejsce Żaneta Wiśniewska z Trze-
meszna i III miejsce Justyna Stankowska 
również mieszkanki Trzemeszna.  Wśród 
mężczyzn najlepszym w Gminie Trze-
meszno okazał się  Michał Szukalski z 

Trzemeszna, II miejsce zdobył 
Krzysztof Węglewski z Grabowa 
i III miejsce należało do Bartło-
mieja Barana mieszkańca Trze-
meszna. 

Bieg był zabezpieczany przez 3 
karetki w tym dwie z lekarzem. 
Poza tym trasę biegu zabez-
pieczały jednostki OSP Gminy 
Trzemeszno oraz Policja z Trze-
meszna. Każdy uczestnik biegu 
otrzymał, na mecie medale oraz 
plecaki sponsorowane przez 
Firmę Sano z Lubinia. Po zawo-
dach biegacze mogli skorzystać 
z przygotowanego posiłku przez  
OW „Jutrzenka” w Gołąbkach 
czyli zupę grochową, chleb ze 

smalcem i ogórkiem kiszonym. 
Wręczenie nagród, które odbyło się 

w hali OSiR umiliły występy zespołów 
tanecznych Strzechy. Dodatkową atrak-
cją dla uczestników biegu był konkurs, 
w którym ponad 40 osób wygrało mnó-
stwo nagród. To wydarzenie nie mogło-
by się odbyć bez współpracy i wsparcia 
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wielu osób, firm i organizacji. Głównym 
sponsorem biegu jest Firma PAROC, 
która daje organizatorom duże wsparcie 
finansowe. Poza tym organizatorzy chcą 
bardzo podziękować za pomoc i wsparcie 

finansowe Firmom: SANO Lubiń, Nadle-
śnictwo Gołąbki, OW „Jutrzenka” z Go-
łąbek, Cembrit Production Trzemeszno, 
PBS w Janikowie o/Trzemeszno, Izotrans 
Trzemeszno, PPZ Trzemeszno, Remon-
dis Aqua Trzemeszno, Firma Marszał 
Wydartowo, Hydroart Gaca Trzemeszno, 
PKOB Wegner Rudki, Producent Mebli 
KaPi, Kopalni Kruszywa ACACO Ław-
ki, RWE Energetyka Trzemeszno, Brid-
gestone Poznań, Polskie Stowarzyszenie 
Biegów Piła, New Balance. 

Chcemy także podziękować wszyst-
kim wolontariuszom, którzy towarzy-
szyli nam i służyli pomocą w dniu biegu, 

dziękujemy:)
Organizatorzy: Urząd Miejski Trze-

meszna, Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Trzemesznie, Nadleśnictwo Gołąbki, 
Stowarzyszenie TERAZ, Starostwo Po-
wiatowe w Gnieźnie, Ochotnicza Straż 
Pożarna Gminy Trzemeszno, Dom Kul-
tury w Trzemesznie, Fundacja na rzecz 
Odzysku Aluminiowych Puszek po Na-
pojach RECAL.

 „…Wiele zimowych biegów szczyci się 
posiadaniem tytułu imprezy otwierającej 
nowy sezon biegowy. W mojej prywat-
nej klasyfikacji Bieg Trzech Jezior jest 
na szczycie listy – niby w środku zimy, 
ale już blisko wiosny, niby kameralny 
(jak na obecne  czasy…) ale ze sporą fre-
kwencją, niby po lesie, ale posiadający 
wszystko, co duży bieg posiadać powi-
nien. Optymalne zestawienie…” – cytat 
Michał Walczewski Maratony Polskie, 
relacja z biegu.

7 stycznia 2015 r. 
pożegnaliśmy Pana 
Mariana Banaszaka. 
Człowieka, który całe 
swoje dorosłe życie 
związał z grodem Ki-
lińskiego. ŚP. Marian 
Banaszak był człowie-
kiem pracowitym oraz 
wielce zasłużonym dla 
Miasta ze Świętym 
Wojciechem w herbie. 
Zmarły pozostawił 
po sobie wiele śladów 
swojej działalności. 

Jego pasją był sport. 
Ten, który uprawiał  w 

szkole z młodzieżą, w klubie z piłkarzami Zjednoczonych, 
ten który mógł realizować wyczynowo i rekreacyjnie. Dla 
nauczycieli wychowania  fizycznego był skarbnicą wiedzy 
merytorycznej, dydaktycznej i organizacyjnej. Starsze po-
kolenie byłych uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej, a 
właściwie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Mechanizacji 
Rolnictwa w Trzemesznie, nauczyciele, w tym szczególnie 
nauczyciele wf, współpracownicy, społeczność Miasta i 

Gminy Trzemeszno znali Ś.P Mariana Banaszaka z tego co z 
nimi i dla nich zrobił .

Był dobrym nauczycielem, instruktorem, trenerem i dzia-
łaczem sportowym. Ukończył kursy instruktorskie i tre-
nerskie w zakresie piłki nożnej, piłki siatkowej, gimnasty-
ki, łyżwiarstwa i lekkiej atletyki. Gdy trenował juniorów 
z Zjednoczonych Trzemeszno stworzył drużynę piłkarską, 
która nie miała słabych punktów i której bali się wszyscy. 
Chodziłem jako młody kibic na wszystkie ich mecze na Sta-
dion Miejski. Grali kapitalnie, aż zapierało dech w piersiach. 

Był świetnym organizatorem. Dla naszej młodzieży orga-
nizował piesze wędrówki, biwaki, zloty, zgrupowania spor-
towe, obozy, spływy kajakowe i  rajdy rowerowe. W takim 
rajdzie ze Stegny k. Gdańska do Torunia wziąłem udział. Pa-
miętam go dobrze i będę pamiętał do końca życia. Kapitalna 
organizacja, wszystko zapięte na ostatni guzik. Ale to nie 
wszystko. Ja tam byłem  najmłodszy, a On objął mnie iście 
ojcowską opieką. 

A kto pamięta lodowisko na boisku przed budynkiem ZSZ 
przy ul. Mickiewicza i prawdziwe bramki do hokeja na lo-
dzie. Ileż było frajdy i radości dla nas młodych trzemesznian. 

ŚP. Pan Marian umiał gromadzić wokół siebie ludzi, któ-
rzy chcieli ćwiczyć i uprawiać sport rekreacyjnie i wyczy-
nowo w Szkolnym Kole Sportowym, w TKKF i w TLKS 
Zjednoczeni Trzemeszno. Dbał o rozwój bazy sportowej i to 

Wspomnienie o Marianie Banaszaku
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W dniach od 13 do 15 lutego 2015 roku 
w Zespole Szkół w Kruchowie odbył się bi-
wak zuchów i harcerzy (łącznie 24 osoby) 
przygotowany i prowadzony przez Alicję 
Michalik, Katarzynę Wiśniewską, Karoli-
nę Karasiewicz przy współpracy z dyrek-
torem szkoły Dh. Jarosławem Majewskim.

W programie biwaku-zimowiska pod ha-
słem „Wspólna zabawa uczy, bawi, wycho-
wuje, integruje” znalazły się: tzw. zajęcia 
stacjonarne, apel rozpoczynający zajęcia, 
tematyczne ognisko i pieczenie kiełbasek, 
dyskoteka z pląsami harcerskimi, pro-
jekcje filmów, gry i zabawy integracyjne, 
podchody, wspólny śpiew piosenek harcer-
skich oraz wycieczka do Gniezna celem 
zwiedzania Katedry i uprawiania sportów 
zimowych na lodowisku. 

W apelu rozpoczynającym zimowisko 
gościnnie udział wzięli: Stanisława Szy-
mańska – Komendantka Hufca, Jej zastęp-
ca Włodzimierz Losik i Jarosław Majew-
ski. Spotkanie wzbogaciła bardzo ciekawa 
była prezentacja multimedialna dotycząca 
założyciela skautingu gen. Roberta Baden-
-Powella, Naczelnej Skautki Świata Lady 
Olave Baden-Pawell oraz obchodów Dnia 
Myśli Braterskiej – międzynarodowego 
dnia przyjaźni – obchodzonego każdego 
roku w dniu 22 lutego. Prezentację przygo-
towała i przedstawiła przyboczna Zuzanna 
Michalska ( harcerka - uczennica gimna-
zjum).

Zajęcia  tzw. stacjonarne z możliwością 
jednodniowych wycieczek  w dniach 16-20 
lutego 2015 roku były organizowane przez 
drużyny wchodzące w skład Szczepu Fe-
niks im. Jana Kilińskiego w Trzemesznie. 
W zajęciach wzięło udział łącznie 40  zu-

chów i harcerzy z 6 Gromady Zuchowej „ 
Przyjaciele Indian”, 8 Drużyny Harcerskiej 
„Odkrywcy”, 10 Drużyny Starszoharcer-
skiej „Polanie” i 12 Drużyny Wędrowni-
czej „Skrzydła”. W skład kadry wchodzili 
drużynowi  i przyboczni Monika Woźniak, 
Julia Nowak, Krystian Bielaś, Norbert Wo-
łowiec oraz instruktorzy ZHP w tym na-
uczyciele Teresa Górna, Katarzyna Wyna-
rowicz, Danuta Chojecka, Anna Golińska, 
Włodzimierz Losik, Stanisława Szymań-
ska. Odbyły się trzy wyjazdy autokarowe:

- 16.02 do muzeum Ziemi Mogileńskiej 
w Chabsku – tu zorganizowano: zwie-
dzanie wystaw, warsztaty   z gwary wiel-
kopolskiej i zajęcia muzyczne, kulinarną 
degustację żurku kujawskiego oraz chleba 
upieczonego w piecu chlebowym, ognisko 
z pieczeniem kiełbasek.

- 17.02 do Mogilna – spacer do wybra-
nych obiektów i w parku miejskim przybli-
żył uczestnikom nieco historii i współcze-
sności tego miasta, a film „Misja Gwiazda” 
w kinie „Wawrzyn” ukształtował w odbior-
cach postawę dążenia do realizacji swoich 
marzeń.  

- 18.02 do Torunia – to wycieczka edu-
kacyjna z grą miejską, seansem  „ 8 planet 
?” w Planetarium i zajęciami w „Domu Le-
gend”. 

Podczas tzw. zajęć stacjonarnych w 
Trzemesznie 19.02 dużo emocji dostarczy-
ło przygotowanie i przeprowadzenie gry 
miejskiej ( miejscami docelowymi były:  
Plac M.K. Kosmowskiego, park miejski 
„Baba”, Plac J. Kilińskiego ), ćwiczenia 
z gwary wielkopolskiej, nauka piosenek 
harcerskich  itp. W ostatnim dniu 20.02 
uczestnicy zajęć przygotowali i przeprowa-

dzili spotkanie harcerskich pokoleń Hufca 
ZHP Trzemeszno z okazji Dnia Myśli Bra-
terskiej – harcerskiego święta obchodzone-
go każdego roku 22 lutego. 

20 lutego 2015 roku o godzinie 11 w 
auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących i 
Zawodowych w Trzemesznie do uczestni-
ków  „zimowiska” dołączyła grupa braci 
harcerskiej, kadry instruktorskiej z terenu 
miasta i gminy, członków Harcerskiego 
Kręgu Seniorów Ziemi Trzemeszeńskiej 
z Marią Wojciechowską prezes - M-G K. 
K. R. P. i B. W. P. oraz reprezentującym 
władze samorządowe – p. Dariuszem Jan-
kowskim – w-ce Burmistrzem Trzemesz-
na, przewodniczącym M.G.K.O.P.W. i 
M.. Radę Miejską reprezentował jej prze-
wodniczący p. Ludwik Macioł. Spotkanie 
„Przy ognisku” prowadziła komendantka  
Stanisława Szymańska. Okolicznościową 
gawędę wygłosiły Monika Woźniak i Anna 
Golińska. Następnie zuchy i harcerze za-
prezentowali „dorobek” z pięciodniowych 
zajęć. Na szóstkę  okazała się prezentacja 
multimedialna z zimowiska przygotowana 
i zaprezentowana przez braci Norberta i 
Sebastiana Wołowiec. Poza tym miłe sło-
wa skierował do zebranych p. Dariusz Jan-
kowski. Kręgiem splecionych rąk i pieśnią 
„Bratnie słowo” zakończyła się integracyj-
na harcerska przygoda. Dalszy czas biesia-
dy, w miłym nastroju spędzono w restaura-
cji „Czeremcha”.

Tekst:
 hm Stanisława Szymańska

Komendantka Hufca ZHP
pwd. Katarzyna Wynarowicz

z-ca szczepowej Szczepu Feniks

ZHP informuje

nie tylko szkolnej. Był inicjatorem i wykonawcą boisk przy 
warsztatach szkolnych i przed budynkiem szkoły. Miał wiel-
ki wkład w przebudowę Stadionu Miejskiego. 

Jego „dzieckiem” jest Ogólnopolski Bieg im. Jana Kiliń-
skiego – dziś pół maraton i jedna ze sportowych wizytówek 
Trzemeszna. Przy pomocy kilku osób zrealizował w ten spo-
sób jedno ze swoich marzeń.

W swojej karierze zawodowej był powoływany na różne 
stanowiska związane ze sportem. Był organizatorem sportu 
w Gminie Trzemeszno, był kierownikiem metodycznym dla 
wszystkich nauczycieli wychowania fizycznego w powiecie 
mogileńskim. 

ŚP. Marian Banaszak urodziła się 8 marca 1931 r. w Strzel-
nie. Szkołę Średnią ukończył w Górkach Wielkich  k. Kato-
wic. W 1952 roku zdobył kwalifikacje by być nauczycielem 
szkół średnich. Później w latach 1952-54 pełnił zasadniczą 
służbę wojskową.  Dnia 1 grudnia 1954 r. po raz pierwszy 
wszedł do klasy i rozpoczął pracę jako wychowawca in-
ternatu i nauczyciel wychowania fizycznego w ZSMR w 
Trzemesznie. W 1980 r. eksternistycznie ukończył studia 
na AWF w Poznaniu. Czynną pracę zawodową i działalność 
sportową zakończył w lutym 1994 r. Podczas swojej pracy i 

działalności był wielokrotnie nagradzany . 
Otrzymał: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 

Brązowy, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Medale 30- i 40-le-
cia PRL, Brązową, Srebrną i Złotą Odznakę Rady Głównej 
LZS za Krzewienie Sportu i Kultury Fizycznej, Medal za 
Zasługi w Rozwoju Sportu Szkolnego z okazji XXX-lecia 
SZS, Srebrną Odznakę Zasłużony Działacz Kultury Fizycz-
nej, Odznakę Honorową Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w Bydgoszczy za Szczególne Zasługi dla Rozwoju Woje-
wództwa Bydgoskiego. Najbardziej satysfakcjonował go 
jednak Medal im. Jordana przyznany przez Zarząd Główny 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. 

Z pracy i działalności zrezygnowała ze względu na pogar-
szający się stan zdrowia.

W swoim życiu rozegrał wiele meczy, ale ten najdłuższy 
i najważniejszy zaczął się 20 lat temu. Walczył jak zawsze 
dzielnie. Nie poddawał się ciężkiej chorobie. Miał przy sobie 
świetnego trenera i przyjaciela zarazem - swoją żonę. 

Odszedł 3 stycznia 2015 r. 
Cześć Jego Pamięci . 

Krzysztof Dereziński
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URODZENIA
Weronika Nawrot (Błażej, Justyna) Trzemeszno
Aleksandrzak Szymon (Grzegorz, Katarzyna) Zieleń
Staszak Agata (Daniel, Monika) Kamieniec
Podedworna  Gabriela (Arkadiusz, Angelika) Trzemżal
Szymańska Emilia (Michał, Dorota ) Jastrzębowo
Łukowska Maja (Piotr, Justyna) Trzemeszno
Styczyńska Blanka (Krzysztof, Agnieszka) Trzemeszno
Wasiłowska Natalia (Michał, Lidia) Trzemeszno
Kraska Gabriel (Mariusz, Mariola) Trzemeszno
Pielichowski Julian (Grzegorz, Iwona) Trzemżal
Szymczak Wiktoria (Piotr, Karolina) Kruchowo
Adamczyk Zofia (Łukasz, Anna) Lubiń
 
MAŁŻEŃSTWA
Kwiatkowski Marcel- Trzemeszno, Wójcicka Angelika- Cytrynowo
 
ZGONY
 Studziński Henryk – Trzemeszno, 61 lat
Baran Helena- Trzemeszno, 89 lat
Figas Halina- Trzemeszno, 86 lat
Płażalski Marian – Trzemeszno, 93 lata
Przybylski Kazimierz- Trzemeszno, 77 lat
Fatla Józef- Trzemeszno, 70 lat
Rudyński Zdzisław- Kruchowo, 72 lata
Michalski Michał- Kruchowo, 74 lata 

luty 2015

URODZENIA
Alicja Rosińska (Marek, Klaudia)Trzemeszno
Skrzypczak Eryk (Adrian, Ewelina) Trzemeszno
Trzebuchowski Mikołaj (Marek, Dorota) Trzemeszno
Skoczylas Julia (Mirosław, Wirginia) Trzemeszno
Dubielak Maja (Michał, Natalia) Trzemeszno
Jenda Natan (Adrian, Katarzyna) Płaczkowo
Losik Natan (Adrian, Patrycja) Kierzkowo
Szymańska Oliwia (Rafał, Siwa) Trzemeszno
Karaś Bartosz (Krzysztof, Lucyna) Trzemeszno
Kuciel Tadeusz (Robert, Natalia) Zieleń
 
MAŁŻEŃSTWA
brak
 
ZGONY
Nawrocka Maria –Trzemeszno, 83 lata
Sarnowski Ryszard – Trzemeszno, 70 lat
Fryca Zofia – Trzemżal, 84 lata
Subkus Barbara- Trzemeszno, 66 lat
Osikowska Helena- Jastrzębowo 85 lat

Zanotowano w USC
styczeń 2015

W dniu 24 września 2014 r. na sesji Rady Miejskiej Trze-
meszna miało miejsce uroczyste wręczenie Honorowej Od-
znaki Sybiraka członkom Miejsko – Gminnego Komitetu 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Trzemesznie - pani 
Renacie Gezelli – Figaj, panu Andrzejowi Leśniewskiemu.

Obrady sesji Rady Miejskiej odbyły się w auli Szkoły 
Podstawowej nr 1w Trzemesznie. Odznaki Sybiraka zostały 
przyznane na wniosek Sybiraka 
pana Edwarda Drozda przez Za-
rząd Główny Związku Sybiraków 
w Warszawie za upowszechnianie 
wiedzy o martyrologii Narodu 
Polskiego. Okolicznościowych 
odznaczeń dokonali: przewodni-
czący Rady  Miejskiej Trzemesz-
na pan Wiesław Pokorski oraz 
zastępca burmistrza pan Dariusz 
Jankowski.

Sybirak - pan Edward Drozd w 
swoim działaniu ceni społeczni-
ków, którzy kultywują pamięć o 
tych, co przeżyli mroczne dni i lata na dalekiej Syberii, robią 
wszystko,  aby „Golgotę Wschodu” ocalić od zapomnienia,  
a także dbają o miejsca pamięci narodowej. Odznakę Ho-
norową Sybiraka dotychczas otrzymali: śp. ksiądz prałat dr 
Bronisław Michalski, zastępca burmistrza Trzemeszna pan 
Dariusz Jankowski, pośmiertnie pan Władysław Majewski, 
burmistrz Miasta i Gminy Trzemeszno pan Krzysztof De-
reziński, prezes Parafialnego Zespołu „Caritas” pani Irena 
Karczewska, Komendantka Hufca ZHP dh Stanisława Szy-
mańska, harcerz  dh Jerzy Karczewski ks. prałat Piotr Ko-
towski, nauczyciel w Licem Ogólnokształcącym pani Maria 
Tonak.

 

Dnia 10 lutego 2015 r. członkowie MGKOPWiM w Trze-
mesznie spotkali się  na uroczystym zebraniu, by uczcić 
75. rocznicę deportacji Polaków na Syberię. O godz. 12.00 
złożono kwiaty na cmentarzu przy obelisku „Poległym Mę-
czennikom Więzień, Łagrów i Zesłania”. Harcerze jak za-
wsze trzymali wartę. Obecni byli także uczniowie gimna-
zjum. Nauczyciel Przemysław Woźny opowiedział obecnym 

o losach Sybiraków. 
 „Dziś można bez obawy 

przywoływać zbiorową pa-
mięć o tamtych bolesnych wy-
darzeniach. Zaznaczyć należy, 
że po powrocie do Ojczyzny 
nie mogliśmy mówić o „Sy-
beryjskiej  Golgocie”. (…) 
We wspomnieniach wracamy 
do naszych bliskich, którzy 
nie wytrzymali tych dni i lat 
w nieludzkich warunkach i 
zostali tam na zawsze, skła-
dając najwyższą ofiarę swego 

życia. Byli to ludzie młodzi, nawet bardzo młodzi. Nie byli 
przecież przestępcami, ani wrogami. Zginęli za to, że byli 
Polakami. Tam zostali pochowani, gdzieś pod sosnami, czę-
sto nie w grobie, lecz w zaspach śniegu syberyjskiego – a 
tak bardzo pragnęli powrócić do Polski!” – powiedział pan 
Edward Drozd. Bolesne przeżycia tułaczki na zesłaniu zapa-
dły głęboko w sercach i pamięci Sybiraków. 

Chociaż od tamtych tragicznych wydarzeń upłynęło już 75 
lat, pozostają one ciągle żywe. 

Irena Karczewska

PAMIĘĆ CIĄGLE ŻYWA
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Tradycyjnie w okresie ferii zimowych Dom Kultury przygotował szerteg atrakcji dla najmłodszych mieszkańców Trzemeszna.  
Z powodu ogromnego zainteresowania ofertą, DK przeporowadził dwa półkolonijne turnusy w których wzięło udział łącznie 60 osób.  
Pierwsze zabawy świetlicowe pozwoliły  dzieciom lepiej się poznać. Wspólne gry i realizacja artystyczno - sportowych zadań  szybko 
zintegrowała uczestników półkolonii.  Po świetlicowych atrakcjach przyszła kolej na zupełnie inny wypoczynek, a mianowicie wizytę 
na mogileńskim basenie.  Dzieci miło spędziły czas doskonaląc swe umiejętności pływackie oraz relaksując się  na basenowej zjeżdzali 
i jacuzzi. Udaną wyprawą okazała się również wycieczka do kina „Wawrzyn” w Mogilnie, a przygody Pingwinów z Madagaskaru i opo-
wieść o Królowej Śniegu w nowej oprawie przyniosły wiele niezapomnianych wrażeń. Dzieciom bardzo podobał się wyjazd do Borówca 
pod Poznaniem. Tutaj serce każdego entuzjasty kolei, ale nie tylko zabiło szybciej. Wybudowana tutaj makieta kolejki elektrycznej, roz-
mieszczona na powierzchni ponad 250 m² zrobiła duże wrażenie. Makieta wykonana skali 1:87  wciąż jest rozbudowywana. Przedstawia 

koleje europejskie poruszające się wśród krajobrazów współczesnej Europy. Obecnie można tam zobaczyć w ciągłym ruchu 12 składów 
kolejowych, które mijają się i pozostają w biegu według ciągle zmieniającego się rozkładu jazdy. Docelowo po makiecie poruszać się 
będzie ponad 40 pełnych składów pociągów. Oprócz pociągów po makiecie poruszają się samochody i samoloty. Planowana jest dalsza 
rozbudowa makiety. Na dodatkowej powierzchni około 150 m² powstanie makieta odzwierciedlająca Północną Amerykę i Skandynawię.  
Ostatni dzień półkolonii dzieci spędziły na zajęciach kulinarnych . Pieczono cisteczka i przygotowywano pyszne kanapki. Oczywiście 
degustacja była najprzyjemniejszym elementem dnia. 

W pierwszej połowie lutego została zaprezentowana w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu wystawa 
fotograficzna przygotowana przez Bartosza Szablewskiego, Macieja Waldę i Marcelego Koniecznego. Zbiór zdjęć zatytułowany „Poza czasem” prezento-
wany był w paźdzeirniku 2014 r. w trzemeszeńskim Domu Kultury. Wernisaż poznańskiej wystawy odbył się 5 lutego 2015 r. Wystawa była częścią Woje-
wódzkiego Przeglądu Wystaw Fotograficznych zorganizowanego przez animatora życia fotograficznego w Wielkopolsce Władysława Nielipińskiego.

Ferie zimowe z Domem Kultury
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W murach Hali OSiR  w Trzemesznie 
w dniach od 23 do 27 lutego br. odby-
ły się Półkolonie Zimowe pn. „TERAZ 
FERIE” organizowane przez Stowarzy-
szenie TERAZ.   Udział w zimowisku 
wzięło 45 dzieci z gminy Trzemeszno. 
Gry i zabawy sportowe cieszyły się 
wielką popularnością, a dzieci z en-
tuzjazmem brały w nich udział. We 
wtorek dzieci były w kinie Wawrzyn 
w Mogilnie na filmie „Pingwiny z Ma-
dagaskaru”, który wywołał wiele rado-
ści. Środa to pokaz pierwszej pomocy 
w wykonaniu  ratownika medycznego 
p. Rafała Luksteadt oraz strażaka Bła-
żeja, a także możliwość zapoznania się 
z wyposażeniem karetki pogotowia ra-
tunkowego.

Największa atrakcją było położenie 
się na noszach z obwiązaniem pasa-
mi oraz stabilizatorami głowy. Dzieci 
czynnie brały udział zarówno w pomo-
cy w obwiązywaniu, jak i w ćwicze-

niach na fantomie. Następnie odbyła 
się spartakiada. Rywalizowano m.in. 
w strzelaniu piłką nożną i hokejową, 
rzutach do kosza i do tarczy, a także w 
biegach z przeszkodami. Duch fair play 
oraz humory nie opuszczały półkoloni-
stów, którzy na zakończenie otrzymali 
medale oraz nagrody.

Kolejny dzień to zabawa w podcho-
dy w lesie na Gołąbkach oraz piecze-
nie kiełbasek przy ognisku w ośrodku 
wypoczynkowym „Jutrzenka”. Nie 
zabrakło również bez biegania z piłką 
oraz innych zabaw grupowych. Dzieci 
nie bez żalu wsiadały do autobusu, aby 
wrócić do domów. Na zakończenie w 
piątek odbył się bal połączony z prze-
braniem się oraz zabawami taneczny-
mi. Każdy uczestnik otrzymał dyplom 
za czynny udział w półkoloniach oraz 
słodką niespodziankę. Dzieci pozytyw-
nie wypowiadały się o wspólnie spę-
dzonym czasie. W związku iż udział w 

zimowisku brały głównie dzieci z tere-
nów wiejskich (takie było zamierzenie 
organizatora) Stowarzyszenie TERAZ 
zapewniło transport dowożący na pół-
kolonie.

Codziennie wydawane były także po-
siłki w formie słodkiej przekąski oraz 
obiadów, które zostały zasponsorowane 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Trzemesznie, za co bardzo chcielibyśmy 
podziękować. Stowarzyszenie zorgani-
zowało półkolonie dzięki dofinansowa-
niu z Urzędu Miejskiego  Trzemeszna 
w ramach konkursu pn.: „Organizacja 
wypoczynku zimowego dla dzieci i mło-
dzieży  z terenu Gminy Trzemeszno w 
okresie ferii zimowych obowiązujących 
w woj. wlkp.”.        

 Wszystkim jednostkom oraz osobom, 
które przyczyniły się do zorganizowania 
półkolonii bardzo dziękujemy.

 Stowarzyszenie TERAZ

Uczniowski Klub Sportowy Lider przy Zespole Szkół w Trzemżalu był organizatorem wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
Główną atrakcją był wyjazd do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu, gdzie dzieci i młodzież mogły doświad-
czyć nauki w praktyczny sposób. Pobyt w Centrum poprzedzony był zwiedzaniem Torunia z przewodnikiem. Uczestnicy 
odwiedzili także leśniczówkę Stary Dwór, gdzie młodzież dowiedziała się o ekologii lasu oraz pracy leśników oraz spędziła 
miło czas przy ognisku w pięknej zimowej scenerii. W pozostałe dni uczestnicy obejrzeli filmy w kinie, grupa starsza film 
fantastyczny „Jupiter – intronizacja” natomiast grupa młodsza „Królowa Śniegu II” oraz „Pingwiny z Madagaskaru”. Na 
zajęciach w szkole uczniowie mogli pograć w piłkę oraz gry świetlicowe. Półkolonie zakończyły się wspólnym grillowa-
niem. Opiekę nad uczestnikami półkolonii sprawowali nauczyciele Zespoły Szkół w Trzemżalu. Wypoczynek dla dzieci był 
możliwy dzięki dotacji otrzymanej z Urzędu Miejskiego Trzemeszna w ramach konkursu pn. „Organizacja wypoczynku 
zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Trzemeszno w okresie ferii zimowych obowiązujących w woj. wlkp.” .

UKS  LIDER

Ferie w Trzemżalu

Ferie ze Stowarzyszeniem TERAZ
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Konferencja prasowa w ŚDS.
27 stycznia 2015 roku ucznio-

wie klas I i II C wraz wychowaw-
cami uczestniczyli w konferencji 
prasowej zorganizowanej przez 
pracowników Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Trze-
mesznie. Celem spotkania było 
poznanie zasad funkcjonowania 
i organizacji tej placówki. Na po-
czątku każdy z pracowników w 
kilku słowach powiedział, czym 
zajmuje się zawodowo, a następ-
nie uczniowie zadawali pytania 
dotyczące m.in. życia osób nie-
pełnosprawnych, ich problemów, 
możliwości rozwoju. Spotkanie 
odbyło się w ramach projektu 
„Bezpieczna szkoła” realizowa-
nego w Gimnazjum w Trzemesz-
nie.

Trzemeszeńskie  Gimnazjum w 
Krakowie

Zwycięzcy szkolnych rozgry-
wek konkursu „Młodzi Liderzy 
Europy” w składzie : Daria Skul-
ska, Paulina Szczepankiewicz, 
Szymon Łukowski,  Błażej 
Sobecki, Igor Matuszyński, Mi-
kołaj Borys reprezentowali nasze 
gimnazjum w finale, który odbył 
się w Krakowie. Uczniowie mu-
sieli wykazać się zarówno wiedzą 
historyczną, jak i ekonomiczną 
i matematyczną. Po bardzo wy-
równanej walce trzemeszeńska 
drużyna zajęła wysokie 5 miej-
sce. Organizatorem konkursu byli 
Bank Zachodni WBK oraz Mu-
zeum Józefa Piłsudskiego w Sule-
jówku. Gimnazjalistami opieko-
wała się p. Maria Borys.

Karnawałowy bal
23 stycznia Samorząd Uczniow-

ski wspólnie z Radą Rodziców 
zorganizowali Karnawałowy Bal 
Przebierańców. Imprezę otworzy-
li Zofia Hartwich i Mateusz Rę-
klewski – władze SU. Głównym 
punktem programu była zabawa 
przy muzyce DJ Wiktora Adam-
skiego – absolwenta naszej szko-
ły. W trakcie trwania balu można 
było zejść do kawiarenki, w której 
mamy częstowały pysznym cia-
stem upieczonym specjalnie na tę 
okazję i sprzedawały losy ( każdy 
wygrany ) loterii fantowej. Odby-
ły się też liczne konkursy.

Walentynkowo
 W związku z tym, że walen-

tynki w tym roku przypadły już 
na czas przed feriami, Samorząd 
Uczniowski zorganizował obcho-
dy tego święta w tłusty czwar-
tek 12 lutego. Korytarze zostały 
ozdobione czerwonymi serdusz-

kami, a w kawiarence „Pod amor-
kiem” można było kupić lizaki 
w formie serc, pączki i ciastka i 
gorącą czekoladę. Z okazji wa-
lentynek w ramach rywalizacji 
„Świętujemy z klasą” odbył się 
konkurs na walentynkowe nakry-
cie stołu - „Kolacja we dwoje”. 
Każdą klasę reprezentował ze-
spół,  w skład którego wchodzili 
dziewczyna i chłopak. Musieli 
oni przygotować, a potem zasiąść 
w odpowiednim stroju przy stole. 
Jury miało nie lada kłopot z oceną 
i dlatego przyznało  równolegle: 
1. miejsce: klasie I E – Nicole 
Grześkowiak i Kacprowi Gra-
czykowi, klasie II C – Michali-

nie Twarużek i Erykowi Grze-
gorskiemu, klasie III A – Darii 
Skulskiej i Igorowi Matuszyń-
skiemu.  Pozostałe  zespoły zaję-
ły 2. , 3. i 4. miejsca.

Od 5 lutego działała poczta 
walentynkowa – zaadresowane 
kartki można było wrzucać do 
skrzynki pocztowej wypożyczo-
nej z Urzędu Poczty Polskiej. 
Wszystkie „walentynki” w pią-
tek trafiły do adresatów.

Festiwal Projektów
Tradycyjnie w ostatnim dniu 

przed feriami odbyła się sesja 
zimowa Festiwalu Projektów. 
Uczniowie prezentowali efekty 
swojej pracy, której poświęcili 
przeszło dwa miesiące. Festiwal 
otworzyła p. Anna Kaczmarek 
– koordynator projektów eduka-
cyjnych. Dwoje uczniów z klasy 

I E przedstawiało kolejne grupy 
projektowe. W tym roku były to:

Hamlet’s Halloween – scenka 
teatralna po angielsku; - Kamil 
Małkowski, Jagoda Przybylska, 
Oliwia Ryndak, Amanda Siwiń-
ska, Wiktoria Szuba, Klaudia 
Wekwerth i Szymon Sydorowicz; 
opiekunem projektu była p. A. 
Nowicka.

Trzemeszno w latach 1939-45 
– strona internetowa ze zdjęcia-
mi i relacjami z czasów II wojny 
światowej; Bartosz Walter, Łu-
kasz Izydorek, Cezary Macie-
jewski i Artur Giza; opiekun p. 
M. Adamski.

Jakie imiona noszą nasi gim-
nazjaliści? Tradycja czy moda – 
co decyduje o wyborze imienia? 
Jakub Chudziński, Zofia Har-
twich, Zuzanna Janicka, Kacper 
Szyszka, Nelly Wesołowska, 
Dominika Szambelan, Krystian 
Staszewski ; opiekun p. I. Ła-
niecka-v. Gierschewski.

Na czym polega praca dzien-
nikarza? -  Monika Filipiak,Ka-
mila Ogara, Agata Goździcka, 
Sandra Kwiecińska ; opiekun p. 
E. Bartkowska

W krainie bajek - Agata 
Urbańska, Klaudia Ciesielczyk i 
Joanna Wiśniewska; opiekun p. 
N. Woźniak.

   
Z elektrycznością za pan brat

Styczeń był miesiącem nie tyl-
ko wytężonej pracy, ale również 
przedstawienia  pomysłów zasto-
sowania obwodów elektrycznych 
w praktyce. Młodzież klas trze-
cich gimnazjum w Trzemesznie 
prezentowała swoje projekty elek-
tryczne wykonane z pomocą swo-
ich rodziców lub innych bliskich. 
Tematyka prac była różnorodna: 
od domków, parków, święcących 
kwiatków, karuzeli aż po modele 
motoru, piły, bałwana i … świe-
cących letnich kapci.  Jak mówi 
inicjatorka prezentacji p. K. Wy-
narowicz, nie zawiodła kreatyw-
ność i pomysłowość młodzieży.

Bezpiecznie w czasie ferii
Stowarzyszenie Pod Żaglami 

zorganizowało ponad godzinne 
spotkanie dotyczące zachowania 

bezpieczeństwa  zimą. 
Hasłem przewodnim spotka-

nia było: “Pamiętaj wchodząc na 
zamarznięty zbiornik wodny za-
wsze ryzykujesz! Tylko dobrze 
zorganizowane i nadzorowane 
lodowisko gwarantuje bezpiecz-
ną zabawę”. W trakcie spotkania 
zaprezentowano podstawowe za-
sady bezpieczeństwa oraz zespół 
zabiegów na fantomach, których 
zadaniem lub skutkiem jest przy-
wrócenie podstawowych obja-
wów życia (krążenia krwi lub krą-
żenia krwi i oddychania). Ponadto 
przypomniano sobie podstawowe 
numery telefonów alarmowych 
oraz podano, jakie informacje na-
leży przekazywać dyspozytorowi 
w czasie zgłoszenia wypadku. Na 
zakończenie odbył się konkurs z 
nagrodami, w którym uczniowie 
odpowiadali na pytania związane 
z akcją „ Bezpieczna Woda”. Każ-
dy  uczestnik otrzymał prospekt 
edukacyjny.

Adaptacja „Królewny Śnieżki” dla 
pierwszoklasistów i przedszkola-
ków.

Uczennice klasy  II E Eliza 
Odebralska, Jagoda Przybylska, 
Marcelina Ryndak i Amanda Si-
wińska przygotowały teatrzyk 
kukiełkow, który zaprezentowały 
na lekcji w klasie 1d Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Trzemesznie, w 
Przedszkolu im. Misia Uszatka w 
Trzemesznie oraz w Przedszkolu 
im. Chatka Puchatka w Trzemesz-
nie. „Królewnę Śnieżkę” - bo taki 
jest tytuł przedstawienie - dziew-
częta adaptowały na zajęciach ar-
tystycznych prowadzonych przez 
p. Dorotę Kaniewską. Uczennice 
opracowały scenariusz,samo-
dzielnie zrobiły kukiełki (które 
bardzo podobały się dzieciom) i 
scenografię.

Z wizytą w firmie „Trepko”
   Dzięki uprzejmości Dyrekcji i 

Załogi firmy „Trepko”, a w szcze-
gólności życzliwości p. J.Gospo-
darka, uczniowie klas III A i III B 
wraz z wychowawczyniami mieli 
okazję zapoznać się z pracą tej 
gnieźnieńskiej firmy. Produkuje 
ona precyzyjne maszyny pakują-

cd. na str. 8 
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ce produkty spożywcze. Uczniowie mieli mogli poznać tajniki powsta-
wania takich maszyn, począwszy od projektu wykonanego w bardzo 
nowoczesnym biurze konstrukcyjnym, poprzez wycinanie wszystkich 
elementów, sprawdzanie ich jakości, składanie i próbne działanie ma-
szyn. Urządzenia produkowane w „Trepko” znane są na całym świe-
cie, a bardzo chłonnym rynkiem jest Rosja. Firma prowadzi również 
praktyki dla uczniów jednej z gnieźnieńskich szkół zawodowych, co 
spotkało się z zainteresowaniem kilku obecnych trzecioklasistów.

Spotkanie z podopiecznymi ŚDS 
W czwartek 12 lutego gościliśmy w naszej szkole podopiecznych 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzemesznie. Gospodarza-

mi spotkania byli członkowie Samorządu Uczniowskiego, którzy na 
tę okoliczność przygotowali szereg zabaw nawiązujących głównie 
do karnawału i walentynek. Były więc kotyliony w kształcie ser-
duszek, taniec z balonem i na gazecie czy „gorące krzesła”. Odbyły 
się także proste konkurencje z nutką rywalizacji, a najlepsi otrzymali 
okolicznościowe nagrody rzeczowe. Z okazji tłustego czwartku wiz-
yta zakończyła się wspólną degustacją pączków. Na pożegnanie nasi 
uczniowie obdarowali zaproszonych gości upominkami. W zamian 
usłyszeli od nich wiele ciepłych słów oraz podziękowań za zorga-
nizowanie spotkania i wspólną zabawę. Spotkanie odbyło się w ra-
mach projektu „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”.

W tym roku podopieczni i opiekunowie PWD w Trzemesz-
nie spędzili „Walentynki” na wesoło i plastycznie. Czas jak 
zwykle niemiłosiernie pędzi i święto zakochanych tradycyjnie 
zastało nas w trakcie przygotowań do 
tradycyjnego już wyjazdu feryjnego 
do Zakopanego. Tegoroczne walen-
tynki postanowiliśmy spędzić bar-
dzo plastycznie przygotowując dla 
naszych znajomych, przyjaciół oraz 
sponsorów indywidualne kartki i ży-
czenia, którymi pragnęliśmy wyrazić 
naszą wdzięczność i sympatię oraz 
podziękowania za pomoc i wsparcie. 
Wspólne przygotowywanie życzeń 
wszystkim uczestnikom sprawiło 
wiele frajdy i nieukrywanej radości. 
Prócz różnych sposobów zdobienia i realizowania wizji arty-
stycznych podopieczni wykazali się ogromną inwencją przy 
układaniu życzeń, wierszyków i okolicznościowych tekstów. 

Wszystkie prace po ukończeniu trafiły do skrzynki z napisem 
„Poczta Walentynowa ”, które następnie zostały rozdane wśród 
uczestników - a te dla sponsorów, darczyńców oraz licznego 

grona przyjaciół powędrowały do ko-
pert a następnie na pocztę, aby mogły 
dotrzeć do wszystkich adresatów w 
różnych zakątkach kraju. Po przeży-
ciach plastycznych nadszedł czas na 
zabawy, harce, konkursy i radosne 
spędzanie czasu. Na koniec wszystkim 
uczestnikom zabawy wręczone zostały 
– piękne, ogromniaste lizaki w kształ-
cie serca z oryginalnej Manufaktury 
Cukierków i Lizaków „Słodkie Czary 
Mary” w Poznaniu. Kolejny raz miło 
spędzony czas pokazał jak zżytą gru-

pą są dzieci uczęszczające do PWD, co bardzo optymistycznie 
prognozuje przed feryjnym wyjazdem na zimowisko w Zako-
panem.

Walentynki 2015 w Placówce Wsparcia Dziennego w Trzemesznie

Od 1 marca 2015 r. będzie obowiązywał nowy wzór dowodu 
osobistego. Dokument nie będzie zawierał informacji o adresie 
zameldowania, kolorze oczu czy wzroście. Nie będzie również 
zawierał zeskanowanego podpisu posiadacza dowodu osobiste-
go. Format i wymiary nowego dowodu osobistego pozostaną 
bez zmian. Natomiast z rozporządzenia wynika, że do wniosku 
składanego po dacie 1 marca 2015 roku należy dołączyć jedną 
fotografię na wprost, która powinna być wykonana nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku – wymiary 35x45 
mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle.  Po 1 marca 2015 r. 
dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność do czasu 
upływu terminów ważności w nich określonych - nie będzie 
więc konieczności wymiany dokumentów. Nowością będzie 
możliwość złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego w 
dowolnym urzędzie miasta lub gminy w kraju lub drogą elektro-
niczną. Wniosek składany w urzędzie będziemy musieli podpisać 
własnoręcznie, ale formularz będzie mógł wypełnić za nas pra-
cownik urzędu w oparciu o nasze dane w rejestrze PESEL oraz 
informacje, które mu podamy. Elektroniczny wniosek o wydanie 
dowodu osobistego będziemy musieli uwierzytelnić podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego 
certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP. 

Referat Spraw Obywatelskich i Promocji
Urzędu Miejskiego Trzemeszna

Nowe dowody osobiste Urząd Miejski Trzemeszna informuje, że zeznania 
podatkowe za rok 2014 będą przyjmowane przez pra-
cownika Urzędu Skarbowego w Gnieźnie w siedzibie 

tutejszego Urzędu w dniach:
9 marca 2015 r.

23 marca 2015 r.
13 kwietnia 2015 r.
20 kwietnia 2015 r.

w godzinach 9-13 (sala ślubów przy ul. 1 Maja 1)
Druki do rozliczeń (PIT) są dostępne w siedzibie UM 

przy ul. Dąbrowskiego 2

Nowy przedstawiciel w Radzie  
Programowej Kosyniera

Na sesji 25 lutego 2015 roku Rada Miejska w Trze-
mesznie podjęła uchwałę ws. powołania do Rady Pro-
gramowej Kosyniera Pana radnego Kacpra Lipińskie-
go, który zastąpił swojego poprzednika  Pana Macieja 
Adamskiego. Pragniemy podziękować Panu Maciejo-
wi Adamskiemu za uczestnictwo w radzie programo-
wej naszego biuletynu.
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Środowiskowy Dom Samopomocy informuje
W lutym odbył się u nas długo wyczekiwany bal karnawało-

wy. Przygotowania trwały od początku stycznia, ponieważ jest on 
dla nas wielkim wydarzeniem. W tym roku przygotowywany był 
przez Panią Irenę Ostrowską-Tycka, a oprawą muzyczną zajmował 
się Pan Wojciech Wrzeszczyński. Tego dnia odwiedzają nas zapro-
szeni goście z zaprzyjaźnionych ośrodków. Każdy z Uczestników 
już od samego rana prezentował swoje różnobarwne i wymyślne 
stroje. Był lew, kilku królów, którzy na nasze szczęście nie bili 
się o władzę, paru arabów, tajemniczy Zorro i trzy księżniczki. 
Poszaleliśmy przy dyskotece z konkursami i zjedliśmy pyszny po-
częstunek w przemiłym towarzystwie. Tak więc imprezę zalicza-
my do udanych. Również w lutym wybraliśmy się do restauracji 

“Czeremcha” na deser. Pogoda była przepiękna, więc także sam 
spacer na miejsce był udany i przyjemny. Dziękujemy personelowi 
za miłą obsługę i ciepłe przyjęcie.

Ostatnim hucznym, dosłownie, wydarzeniem w tym miesiącu 
była zabawa walentynkowa. Sala główna została zalana potopem 
serduszek z wszelkiego rodzaju materiałów. Przeprowadzono kon-
kurs na najładniejszą walentynkę, który wygrał Karol Michalak, a 
już od tygodnia działała miłosna poczta, więc rozdano też kartki. 
Na koniec odbyła się dyskoteka z konkursami. Tak zakończyliśmy 
okres karnawałowy. Jesteśmy wytańczeni, radośni i pełni energii, 
a teraz czas odpocząć i przygotować się do pożegnania zimy.

Tekst: Joanna Walda
Zdjęcia: Renata Kuchta

We wtorek 3 lutego w Przedszkolu nr 2 im. Misia Uszat-
ka w Trzemesznie odbyła się uroczystość wręczenia naród 
uczestnikom konkursu „Żyj z przyrodą w zgodzie” na naj-
ładniejszy wiersz ekologiczny. Patronat honorowy nad kon-
kursem objął Krzysztof Dereziński burmistrz Trzemeszna. 

Przedszkole realizuje w obecnym roku szkolnym program  
„Drugie życie elektrośmieci” 
a w jego działaniach wspiera 
je Urząd Miejski w Trzemesz-
nie. Gośćmi gali wręczenia 
nagród był Dariusz Jankowski 
wiceburmistrz Trzemeszna 
oraz urzędnicy Danuta Pa-
wełczak i Katarzyna Bycz-
kowska. Gości powitała 
Lucyna Korzycka dyrektor 
przedszkola, która podkreśli-
ła, że przedszkolaki  świetnie 
znają zasady ekologii i segre-
gacji odpadów. A tego typu 
imprezy pozwalają dzieciom 
utrwalić te wiadomości. 

W konkursie wzięło udział 
wielu małoletnich poetów, 
których w twórczości wsparli rodzice. Dzięki dużemu zainte-
resowaniu konkursem powstała księga ekologicznej poezji , 
która została przekazana Lucynie Korzyckiej. Przygotowane 
tomiki trafiły także  do przedstawicieli Urzędu Miejskiego.  
Pierwsze miejsce w konkursie zajął Janek Podedworny za 
wiersz „Uszatkowe Pokolenie” oraz  Blanka Mszanecka za 

wiersz „Ekologia”. Drugie miejsce zajął  Bartosz Adamczyk 
który napisał wiersz „Leśna przygoda”, trzecie miejsce zaję-
ła Karolina Białek za wiersz Ekologia w Stumilowym Lesie.  
Nie zabrakło także wyróżnień, otrzymali je: Bartosz Szy-
mański, Kacper Pawełczak, Wiktoria Grzegorska, Julia Ja-
gła, Oliwier Tomczak, Klaudia Bednarkiewicz, Igor Buzała, 

Magdalena Van Brenk, Antoni 
Hadrich, Zuzanna Pilarowska, 
Judyta Laskowska, Agata No-
wakowska, Bartłomiej Antas,  
Kacper Antas, Szymon Nowic-
ki, Magdalena Malak, Zuzanna 
Górzyńska,   Dominik Woź-
niak, Filip Surdyk i Magdalena 
Liberkowska. Nagrody  ufun-
dował Urząd Miejski, Przed-
szkole nr 2 w Trzemesznie oraz 
Danuta Pawełczak. 

Nagrodzeni przy pomocy do-
rosłych odczytali swoje wier-
sze. Pod wrażeniem inicjatywy  
przedszkola jak i prezentowa-
nych wierszy był Dariusz Jan-
kowski, który pogratulował 

wszystkim uczestnikom konkursu. Jego organizatorami 
były:  Małgorzata Winiarska, Grażyna Durska i Magdalena 
Luzar. 

Małgorzata Winiarska
Fot. Magdalena Luzar

Ekologiczne wiersze u „Uszatka” 
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Mogę  wszystko
21 stycznia odbył się konkurs dla 

uczniów o specyficznych potrzebach 
edukacyjnych zatytułowany  ,,Mogę 
wszystko”. Każdy  uczestnik indywidu-
alnie  zmagał  się z wyznaczonymi  za-
daniami.  Polegały one,  między inny-
mi,  na  rozpoznawaniu ze słuchu oraz 
dotyku,  układaniu puzzli, opisaniu co 
znajduje się na oglądanym obrazku. 
Nad sprawnym przebiegiem konkursu 
czuwały panie Jolanta Laskowska i Elż-
bieta Pawlak. Na koniec pani dyrektor  
Krystyna Kwaśniewska  oraz  pani wi-
cedyrektor  Małgorzata Fryca nagrodzi-
ły  wszystkie dzieci, które otrzymały 
dyplomy oraz małe upominki.

Konkurs  oratorski
27 stycznia br. uczniowie klasy IV 

e wzięli udział w klasowym konkur-
sie oratorskim. Wybierano osobę, któ-
ra najpiękniej opowie o przygodach 
bohaterów lektury „ Opowieści      z 
Narnii „.  Po wysłuchaniu zajmujących 
historii,  komisja  konkursowa przy-
znała pierwsze miejsce  ex aequo trzem 
uczniom: Oliwii Kolberg,  Michałowi 
Choniejowi i  Wiktorii Dziewiątce. Na 
drugim miejscu uplasowali się: Kacper 
Brzewiński i Mateusz Harendziak;  tuż 
za nimi, miejsce trzecie zajęli:  Bartosz 
Zaręba i Katarzyna Kończal.

Mistrzynie Powiatu
Reprezentacja dziewcząt naszej szko-

ły jak co roku wzięła udział w Gmin-
nych Mistrzostwach w piłce siatkowej. 
Tam pokonując  rywalki  ze  szkół w 
Kruchowie, Trzemżalu i SP2 w  Trze-
mesznie zapewniła sobie awans do 
rozgrywek podrejonowych. Zawody te 
odbyły się 2 lutego w hali OSiR w Trze-
mesznie. Zwycięskie mecze z drużyna-
mi z Łubowa i Szczytnik Duchownych 
sprawiły, że  dziewczęta  zakwalifiko-

wały się  do Mistrzostw Powiatu, które 
odbyły się w Gnieźnie.

Na turnieju powiatowym zagrałyśmy 
spotkania z drużynami z Czerniejewa 
oraz SP3 z Gniezna. Po zaciętej rywa-
lizacji  to nasza szkoła zajęła I miejsce 
zdobywając  najwięcej punktów we 
wszystkich spotkaniach. Dziewczęta 
stanęły na wysokości zadania, konty-
nuując serię zwycięstw i  zdobywając 
puchar.

Kolejnym celem jest dobry występ  
podczas  Mistrzostw Rejonu Poznań 
Teren Wschód.

A naszą szkołę reprezentowały:
Julia Stablewska
Nikole Galus

Patrycja Bagińska
Natalia Lisiecka
Jagna Jatczak
Klaudia Lisiecka
Oktawia Giza
Zofia Wojtaszewska
Klaudia Stołecka
Jessica Grupa
Oliwia Kostka

Drużyna  chłopców równie  dobrze  
zaprezentowała się  podczas rozgry-
wek  gminnych, pokonując  wszystkich  
przeciwników i wykazując swe znako-
mite umiejętności.

W skład męskiej reprezentacji weszli:
- Eryk Walter
- Jakub Czarnecki
- Mateusz Dolata
- Jakub Biegalski 
- Maksymilian Witkowski
- Jakub Mytowski
- Eryk Chojnacki
- Kacper Kiedrowski
- Hubert Adamski
- Jakub Liberkowski

Zbiórka  karmy  dla  zwierząt leśnych

Każdego  roku w najtrudniejszym  dla  
zwierząt  leśnych  okresie  staramy  się  
je  wspomóc  i organizujemy  zbiórkę  
karmy. 750 kilogramów warzyw  zosta-
nie  rozmieszczonych  w  okolicznych  
lasach. Niezwykłe  zaangażowanie  
wykazali  uczniowie  klasy IIIc,  którzy  
zebrali  208 kg, VIc – 136 kg, VId – 120 
kg, IVa – 46kg, IIId – 36 kg, Id – 35 kg. 

Piękną cechą jest  niesienie  pomocy  
słabszym.

Podsumowanie  I  semestru
Wyjątkowo  długi pierwszy  semestr  

zakończony! Przed nami  czas  wypo-
czynku i  refleksji jak  skutecznie  za-
planować  pracę  do  końca  roku  szkol-
nego.

Wśród klas IV – VI najwyższe śred-
nie uzyskały: IVa  i IVd, Va , VIa.

Wiadomości zebrał szkolny  
zespół redakcyjny:

                Nicole Brzycka, Katarzyna Na-
skręt, Michał Choniej, Eryk  Walter

Foto. p. K. Kulik, p.W.Chojnacka 
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III GRAND  PRIX TRZEMESZNA
Dnia 10 stycznia 2015 r. odbyło się III 

Grand Prix Trzemeszna.  Drugi raz z 
rzędu pierwsze miejsce zajęła Wiktoria 
Trzcińska.  Zawodniczka biegła na dy-
stansie 1000 m. 

NAJPOPULARNIEJSZY SPORTOWIEC JUNIOR 
GMINY TRZEMESZNO

Dnia 16 stycznia 2015 roku odbył się 
finał III Plebiscytu na Najpopularniej-
szego Sportowca Juniora  Gminy Trze-
meszno, który został zorganizowany 
przez MKS Trzemeszno. 

W tym roku w ścisłej piątce  znaleź-
li się: Wiktoria Trzcińska - uczennica 
klasy VIa oraz Szymon Włodarczyk – 
uczeń klasy VIb .   Wiktoria tym razem 
zajęła drugie miejsce, a Szymon uplaso-
wał się na czwartej pozycji. 

Burmistrz  Krzysztof Dereziński oraz 
Prezes MKS Trzemeszno Sławomir 
Kupś wręczyli laureatom pamiątkowe 
grawertony, dyplomy oraz nagrody rze-
czowe.

Serdecznie gratulujemy!

SZKOLNY KONKURS WIEDZY O PRAWACH DZIECKA

Dnia 23 stycznia 2015 r.  odbył się   
Szkolny Konkurs Wiedzy o Prawach 
Dziecka         dla klas IV-VI. Konkurs 
miał formę testu oraz dodatkowo nale-
żało rozwiązać krzyżówkę.  Oto wyni-
ki: 
I miejsce  - Zofia Pruss  z kl. VIb
II miejsce - Oliwia Płachcińska z kl. V
III miejsce - Karina Kierzek z kl. V

Laureatki otrzymały dyplomy oraz 
nagrody rzeczowe.  Konkurs zorganizo-
wały: p. Agnieszka Słowińska Kaszyń-
ska oraz p.  Agnieszka Majerowicz.

BEZPIECZNA WODA
Dnia 6 lutego 2015 r. uczniowie na-

szej szkoły odbyli szkolenie pod hasłem 
„Bezpieczna woda”. Spotkanie zostało 
zorganizowane przez  Stowarzyszenie 
pod żaglami przy współpracy z harce-

rzami z Hufca Trzemeszno. 
Prelekcję na temat bezpiecznego za-

chowania nad wodą wygłosili: dh Wło-
dzimierz Losik,  dr Rafał Białek oraz p. 
Robert Nawrocki. 

Prowadzący spotkanie podkreślali, iż 
wchodzenie na zamarznięte jeziora, rze-
ki lub inne zbiorniki wodne jest bardzo 
niebezpieczne, przypomnieli numery 
telefonów alarmowych oraz przeprowa-
dzili pokaz ratownictwa medycznego.

IV GRAND PRIX TRZEMESZNA

Dnia 7 lutego 
2015 roku odbył 
się finał Grand 
Prix Trzemesz-
na. W ostatnim 
biegu Wiktoria 
Trzcińska zajęła  
I miejsce,  na-
tomiast Natalia 
Osowiec była 
druga. 

KONCERT ZESPOŁU KARPACKIE TRIO 
 Łódzkie Biuro Koncertowe „Wir-

tuoz” zaproponowało uczniom naszej 
szkoły ciekawe zajęcia dydaktyczno – 
muzyczne pt. „Góralskie smyki”. Arty-
ści zaprezentowali utwory pochodzące 
z Polski, Słowacji, Rosji oraz z Ukrainy. 

  Podczas występu uczniowie mieli 
okazję poznać detale stroju góralskiego 
oraz elementy tańca zbójnickiego. Na 

zakończenie przeprowadzono konkurs 
wiedzy na temat poznanych utworów.  
Zwycięzcy zostali symbolicznie nagro-
dzeni.

DYSKOTEKA WALENTYNKOWA
Dnia 12 lutego 2015 r. odbyła się 

Dyskoteka Walentynkowa dla uczniów 
z klas IV – VI. Podczas zabawy uru-
chomiono  Pocztę Walentynkową, czyli 
rozdano kartki z wyrazami przyjaźni i 
sympatii, oprócz tego wręczono nagro-
dy ufundowane przez Radę Rodziców 
laureatom Plebiscytu na Najpopular-
niejszego Sportowca Juniora Gminy 
Trzemeszno 2014: Wiktorii Trzcińskiej 
oraz Szymonowi Włodarczykowi. 

BAL KARNAWAŁOWY
Dla dzieci z Oddziałów Przedszkol-

nych oraz uczniów z klas I – III nauczy-
ciele zorganizowali Bal Karnawało-
wy. Oczywiście nie zabrakło pięknych 
strojów oraz zaskakujących kostiumów. 
Podczas zabawy rozdano pocztę z oka-
zji Walentynek, a rodzice zadbali o 
słodki poczęstunek.

SPOTKANIE Z ZAWODNIKAMI STARTU GNIEZNO
Tuż  przed feriami zimowymi do na-

szej szkoły zawitali zawodnicy druży-
ny żużlowej Łączyńscy - Carbon Start 
Gniezno. 

Pan Grzegorz Buczkowski zaprezen-
tował zespół, w skład którego wcho-
dzą: Bjarne Pedersen, Matej Kus, 
Jonas Davidsson, Rohan Tungate, Wa-
dim Tarasienko, Damian Adamczak, 
Norbert Kościuch, Zbigniew Suchecki,  
Jacob Thorssell, Michał Piosicki, Dawid 
Wawrzyniak, Patryk Fajfer. Obecny był 
również trener drużyny  - pan Dariusz 
Śledź. 

Sportowcy wywarli wielkie wraże-
nie na uczniach naszej szkoły.  Dzieci 
chętnie zadawały im  pytania dotyczą-
ce  sukcesów oraz odniesionych przez 
zawodników kontuzji. 

Na zakończenie wykonano wspólne 
zdjęcie, a uczniowie otrzymali pamiąt-
kowe kartki z au

AKCJA DOKARMIANIA ZWIERZĄT
Kółko przyrodnicze wraz z opieku-

nem p. Piotrem Kubiakiem zorganizo-
wało akcję dokarmiania zwierząt. W 
tym celu w dniach 9 - 13 lutego 2015 
r. ogłoszono zbiórkę ziaren zbóż, kuku-
rydzy, buraków, marchwi, suchego pie-
czywa, kaszy, ryżu oraz ziemniaków.
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