
W dniu 24 lutego 2015 r. na sesji Rady 
Miejskiej Trzemeszna radni odwołali z 
funckcji Przewodniczącego Rady Pana 
Ludwika Macioła oraz jego zastępcę Pana 
Grzegorza Koperskiego.

Funkcje te objęli: Pan Sławomir Peno - 
Przewodniczący Rady Miejskiej Trzemesz-
na oraz Pan Daniel Bisikiewicz - Wiceprze-
wodniczący RM.

Rada Miejska Trzemeszna uprzejmie in-
formuje, że Przewodniczący Rady Miejskiej 
Trzemeszna Pan Sławomir Peno pełni dyżur 
i przyjmuje mieszkańców w Biurze Rady, 
ul. Dąbrowskiego 2 (1 piętro pokój nr 10) w 
każdy wtorek i czwartek w godz. 10-13

16 lutego w auli Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych 
w Trzemesznie odbył się pokaz filmu 
„Mieczysław Paluch - czło-
wiek, powstaniec, dowód-
ca”.  Projekcję poprzedziło 
krótkie spotkanie z autorami 
filmu reżyserem p. Januszem 
Sidorem i producentem p. 
Aliną Mackiewicz.  Swoja 
obecnością pokaz zaszczyci-
li p. senator RP Robert Ga-
weł, burmistrz Trzemeszna 
p. Krzysztof Dereziński, se-
kretarz gminy p. Edyta Ku-
biak, przewodniczący Rady 
Miejskiej p. Ludwik Macioł, 
radni miejscy oraz przedsta-
wicielka rodziny Paluchów 
p. Anna Paluch. Projekcja 
przeznaczona była przede 
wszystkim dla młodzieży 
szkolnej- film obejrzeli uczniowie 
Gimnazjum w Trzemesznie, Gimna-
zjum im. Bohaterów Września 1939 
roku w Trzemżalu oraz uczniowie Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących i Za-

wodowych w Trzemesznie.
Film prezentował postać Mieczysła-

wa Palucha urodzonego w 1888 roku 

w Trzemżalu organizatora powstania 
wielkopolskiego.  Mieczysław Paluch 
był uczniem trzemeszeńskiego pro-
gimnazjum, odegrał kluczowa role w 
tworzeniu poddziałów powstańczych 

i działaniach wojskowych w pierw-
szych dniach powstania.  Był również 
dowódcą II powstania śląskiego.  W 

latach międzywojennych 
angażował się w politykę w 
BBWR, był też prezesem 
Browarów Książęcych w 
Tychach.  We wrześniu 1939 
roku dotarł do Francji a na-
stępnie do Anglii, gdzie zo-
stał zatrzymany przez rząd 
Władysława Sikorskiego na 
tzw. wyspie węży.  Zmarł w 
1942 roku w Rothesay.   War-
to dodać, że Mieczysław Pa-
luch był kawalerem orderu 
Virtuti Militari.

Spotkanie z autorami filmu 
było możliwe dzięki uprzej-
mości pana Wiesława Her-
nackiego.

Film można również obej-
rzeć w internecie: http://www.o-nauce.
pl/film/mieczyslaw-paluch-czlowiek-
-powstaniec-dowodca,93

Maciej Adamski

„Mieczysław Paluch - człowiek, powstaniec, dowódca”

Zmiany w Radzie Miejskiej Trzemeszna
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DYŻURY URZĘDU SKARBOWEGO - PRZYJMOWANIE ZEZNAŃ PODATKOWYCH

Urząd Miejski Trzemeszna informuje, że zeznania podatkowe za rok 2015 będą 
przyjmowanie przez pracownika Urzędu Skarbowego w Gnieźnie

w siedzibie tutejszego Urzędu w dniach:

21 marca 2016 r. (poniedziałek)

04 kwietnia 2016 r. (poniedziałek)

18 kwietnia 2016 r. (poniedziałek)

 w godzinach od 9.00  do 13.00  (sala ślubów przy ul. 1 Maja 1)
Druki do rozliczeń (PIT-y) są dostępne w siedzibie

Urzędu Miejskiego przy ul. Dąbrowskiego 2.

OGŁOSZENIE ws. PROGRAMU RODZINA 500+
W związku z podpisaniem przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  ustawy z dnia  

11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ( 500+) informujemy, że wnioski 
dotyczące ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego będą wydawane i przyjmowane 

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzemesznie,  ul. Kościuszki 35 od dnia 1 kwietnia 2016r.

12 lutego 2016 r. odbył sie w trzemeszeńskim  Domu Kultury niezwykły koncert przygotowany z okazji Walentynek. 
Najpiękniejsze piosenki o miłości zaśpiewali Dorota Korolewicz i Krzysztof Prus. Był to pierwszy w tym roku 

koncert w ramach cyklu Caffe Kultura.
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Obóz narciarski
W pierwszym tygodniu ferii, w 

dniach 16-22 lutego, odbywał się obóz 
narciarski w Gliczarowie Górnym, 
brało w nim udział ponad czterdziestu 
uczniów. Opiekę nad adeptami narciar-
stwa sprawowali: p. Ewa Kaźmierska, 
p. Wioleta Chojnacka, p. Iwona Łu-
komska, p. Arkadiusz Chojnacki, p. 
Edmund Łukomski, który był również 
organizatorem wyjazdu. Wyruszyli-
śmy ok. godz.7:00. Podczas podróży 
zrobiliśmy przystanek w Częstocho-
wie , zresztą jak co roku. Na miejsce 
dotarliśmy wieczorem, zjedliśmy kola-
cję i poszliśmy spać. Drugiego dnia po 
śniadaniu udaliśmy się na mszę świę-
tą, niby tak samo, a jednak zupełnie 
inaczej, zauroczyły nas pieśni wyko-
nywane przez Podhalan. Po powrocie 
mieliśmy czas wolny , zjedliśmy obiad 
i wyruszyliśmy na stok obok pensjona-
tu. Tam odbyły się pierwsze zjazdy na 
nartach . O 19:30 wróciliśmy do swych 

kwater, zjedliśmy pyszną kolację i 
udaliśmy się na spoczynek. Następ-
nego dnia wstaliśmy około godziny 
7:00, to był dzień na stoku  RUSIŃ-
SKI. Nasze umiejętności rosły, czuli-
śmy się coraz pewniej. W środę tuż po 
śniadaniu wyjechaliśmy do Zakopa-
nego na Krupówki i basen. Czwartek 
to dzień wielkich emocji - zawody w 
slalomie narciarskim w kategoriach :                                           
* początkujący – szk. podst.

1. miejsce - Fryderyk Antas
2. miejsce -  Igor Kawka
3. miejsce - Marcelina Ciesielska  
*zaawansowani – szk. podst. 
1. miejsce - Nikodem Żywczewski
2. miejsce - Oktawia Giza
3. miejsce -  Wiktoria Nawrocka
*zaawansowani – „starsi”
1. miejsce -  Artur Stepaniak
2. miejsce - Damian Stempuchowski
3. miejsce - Szymon Gołębiowski                                                                 
Rozdanie nagród miało miejsce , 

oczywiście, na naszym ulubionym 
RUSIŃ-SKI. Później roz-
koszowaliśmy się ostat-
nimi godzinami jazdy na 
nartach. W pensjonacie 
zostały rozstrzygnięte po-
zanarciarskie  konkuren-
cje : w tenisie stołowym 
, piłkarzykach i bilardzie 
. Następnego dnia wyru-
szyliśmy w drogę powrot-
ną ok. godz. 9:00, a w 
Trzemesznie byliśmy już 
o 20:00. Pozostały miłe 
wspomnienia.

Mistrzostwa Powiatu w piłce ręcznej 
chłopców i siatkowej dziewcząt

5 lutego w Szkole Podstawowej nr 12 
w Gnieźnie rozegrane zostały Mistrzo-
stwa Powiatu w piłce ręcznej chłop-
ców. Udział wzięły drużyny ze szkół 
w Kłecku, Niechanowie, Trzemesznie, 
Gnieźnie. Mecze rozgrywano w sys-
temie „każdy z każdym”. Nasza re-
prezentacją po wygranych dwóch me-
czach z Niechanowem (6:5) i Kłeckiem 
(12:4) w finale spotkała się z drużyną 
SP nr 12 z Gniezna. Po bardzo wyrów-
nanej pierwszej połowie, uzyskaliśmy 
korzystny dla nas wynik 4:2. Niestety 
w drugiej części w decydujących mo-
mentach nie upilnowaliśmy niezwykle 
skutecznego gnieźnianina, który odda-
wał celne rzuty aż z 9 metra. Przegrali-
śmy wynikiem 9:8. Pomimo pechowej 
końcówki było to bardzo dobre spotka-
nie, które pozwoliło wykazać się wie-
loma umiejętnościami na boisku. Osta-
teczna kolejność zawodów wyglądała 
następująco:
- miejsce pierwsze - SP 12 Gniezno 
- miejsce drugie - SP 1 Trzemeszno
-miejsce trzecie - SP Niechanowo 
-miejsce czwarte - SP Kłecko

11 lutego reprezentacja dziewcząt 
naszej szkoły wzięła udział w Mistrzo-
stwach Powiatu w piłce siatkowej. Aby 
zakwalifikować się do tego etapu zwy-
ciężyły najpierw w  Mistrzostwach 
Miasta i Gminy Trzemeszno, a następ-
nie w doskonałym stylu  po 2:0  wy-
grały w rozgrywkach podrejonowych z 
zespołami ze Szczytnik Duchownych i 
Fałkowa. 

Mistrzostwa Powiatu odbyły się w 
Gnieznie, gdzie 4 zespoły : SP3 Gnie-
zno,  

SP Czerniejewo, SP Kiszkowo oraz 
SP1 Trzemeszno stoczyły walkę zespo-
łową systemem „każdy z każdym”. W 
losowaniu pierwszego rywala dziew-
częta trafiły na bardzo dobry zespół z 
SP3 Gniezno, był to mecz pełen wiel-
kich emocji, który wygrały 2:1 i  za-
znaczyły swą przewagę, szczególnie w 
drugim secie – 25:13. Następne mecze 
dziewczęta zagrały z Czerniejewem 
i Kiszkowem pewnie wygrywając po 
2:0. Swoją bardzo dobrą współpracą na 
boisku i zgranymi akcjami zapewni-
ły sobie pierwsze miejsce w powiecie 
i awansowały do Mistrzostw Rejonu 

Poznań.
Skład naszej znakomitej reprezenta-

cji: Klaudia Lisiecka, Oliwia Kostka, 
Zofia Wojtaszewska, Oktawia Giza, 
Zofia Mikuła, Karolina Baczyńska, 
Michalina Łabędzka, Dominika Ci-
szak, Wiktoria Wachowska, Julia Fal-
kowska.

Opiekun zespołu: Wioletta Chojnac-
ka

Wiadomości zebrał szkolny  zespół   
redakcyjny:

Dominika Derezińska, Nikodem Żywczew-
ski, Eryk Chojnacki,  Karolina Choniej,

 Oktawia Giza, Jacek Kierczyński
Foto. p. K. Kulik,
p. W. Chojnacka
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Mistrzostwa Miasta i Gminy 
Trzemeszno w piłce siatkowej

15 stycznia 2016 roku odbyły się Mi-
strzostwa Miasta i Gminy Trzemeszno 
w piłce siatkowej dziewcząt i chłop-
ców. Reprezentanci SP 2 Trzemeszno, 
zarówno w kategorii dziewcząt jak i 
chłopców zajęli drugie miejsce w za-
wodach, ustępując pierwszego miejsca 
SP 1 Trzemeszno.

Skład dziewcząt: Karina Kierzek, 
Natalia Czarnecka, Karolina Jan-
kowska, Inga Kaniasty, Karolina Ka-

sprzyk, Klaudia Wieczorek, Patrycja 
Nowak, Oliwia Balcerek, Marcelina 
Małek, Marcelina Obecna.

Skład chłopców: Szymon Lubiński, 
Bartosz Jagła, Jakub Kaźmierski, Kac-
per Pietraszewski, Kacper Kaczmar-
czyk, Kamil Rosiński, Krystian Kwa-
pich, Paweł Strzeżyński.

Bal karnawałowy
W czwartek 4 lutego w naszej szko-

le odbył się bal karnawałowy. Był to 
dzień niecierpliwie oczekiwany przez 

dzieci klas I - III. Tego dnia świetlica 
zamieniła się w salę balową. Dzieci 
przebrane w kolorowe stroje, wcieliły 
się w bohaterów znanych bajek i fil-
mów. Wszyscy przy dźwiękach mu-
zyki bawili się wyśmienicie! Organi-
zatorki imprezy, pani Maria Dombek 
i pani Anna Kowalczyk urozmaicały 
zabawę ciekawymi konkursami, a 
zwycięzcy byli nagradzani drobnymi 
upominkami. W czasie przerwy dzie-
ci miały czas na słodki poczęstunek 
przygotowany przez Radę Rodziców. 
Dziękujemy wszystkim, którzy przy-
czynili się do tego, żeby nasza impreza 
była udana.

Mistrzostwa Miasta i Gminy 
Trzemeszno w unihokeju

15 lutego 2016 roku odbyły się Mi-
strzostwa Miasta i Gminy Trzemesz-
no w unihokeju dziewcząt i chłopców. 
Reprezentanci SP 2 Trzemeszno w 
kategorii dziewcząt zajęli 4 miejsce, a 
chłopców 3. 

Skład dziewcząt: Karina Kierzek, 
Inga Kaniasty, Natalia Czarnecka, 
Karolina Kasprzyk, Zuzia Balcerzak,  
Karolina Jankowska, Dominika Szczu-
dlik

Skład chłopców: Jakub Kaźmierski, 
Kacper Kaczmarczyk, Kamil Rosiń-
ski, Bartosz Jagła, Kacper Pietraszew-
ski, Szymon Lubiński

Środowiskowy Dom Samopomocy informuje
    W zeszłym miesiącu obchodziliśmy Dzień Chorego, 

który przypada 11 lutego. Tego dnia odbyły się wspólne za-
jęcia prowadzone przez Panią 
Renatę Kuchtę, na których przy-
pomnieliśmy sobie zasady zdro-
wego odżywiania się i zdrowe-
go stylu życia. Wykonaliśmy 
tablice informacyjne i rozwią-
zywaliśmy zadania w grupach.  

Innym dużym wydarzeniem 
były muzyczne Walentynki. 
Na początek wprowadziliśmy 
się w nastrój czytając legendę o 
patronie tego święta i recytując 
wiersze. Odbył się też konkurs 
ze znaną z telewizji formułą - 
„Jaka to melodia?”. Karol Mi-
chalak, nie miał sobie równych i 
zgarnął główną nagrodę. Na za-
kończenie Uczestnicy podzieleni na grupy wykonali plakaty 
do wylosowanych utworów. Na zdjęciu możemy podziwiać 
„Windę do nieba”. 

W marcu męską część naszego ośrodka pochłonęły przy-
gotowania do występu z okazji Dnia Kobiet. Zestresowani 

(jak sami mówili) ale nieziem-
sko eleganccy (jak same zauwa-
żyłyśmy) mężczyźni sprawili, 
że poczułyśmy się tego dnia bar-
dzo wyjątkowo. Podczas przed-
stawienia zaśpiewali i wyrecy-
towali wiele pięknych życzeń. 
A na koniec uraczyli nas cu-
downymi kwiatami i drobnymi 
prezentami. W imieniu żeńskiej 
części ośrodka - dziękujemy! 

Niedługo czeka nas powitanie 
wiosny. Mamy nadzieję przego-
nić tę niespokojną pogodę i z no-
wymi siłami przygotowywać się 
do świąt wielkanocnych. Cho-
wamy więc zimowe dekoracje i 

już zaczynamy tworzyć stroiki oraz pisanki.
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O festiwalu projektów 
Wydarzenia kulturalne

Luty obfitował w wydarzenia kulturalne.
Na początku miesiąca uczniowie klas 

pierwszych wzięli udział w spektaklu „Mity” 
przygotowanym przez Wrocławski Teatr ? W 
zabawny i kabaretowy sposób pierwszoklasi-
ści mieli okazję przypomnieć sobie najważ-
niejsze mity greckie. Niektórzy zaproszeni 
przez aktorów na scenę zadebiutowali w epi-
zodycznych rolach. 

Natomiast drugoklasiści 24 lutego obejrze-
li  sztukę „Skąpiec” (która jest lekturą) wy-
stawioną przez Wrocławski Teatr Edukacji. 
Uczniom spodobał się sposób przedstawienia 
tej dość trudnej lektury. W swoim występie 
aktorzy wykorzystali różnorodne środki ar-
tystyczne, przybliżające  epokę Moliera.

 Dla „licznych melomanów” naszej szkoły 
odbył się koncert „Saksohity” zagrany przez 
muzyków z Łodzi. Głównym bohaterem był 
saksofon, na którym artyści zagrali znane 
przeboje rozrywkowe, taneczne i filmowe. 
Na koniec przeprowadzili wśród uczniów i 
nauczycieli konkurs pt. „ Z jakiego filmu to 
melodia?” Zwycięzcy otrzymali długopisy.

Niewątpliwą atrakcją był również pokaz 
filmu o Stanisławie Paluchu.

Karnawałowy Bal Przebierańców
4 lutego Samorząd Uczniowski wraz z 

Radą Rodziców zorganizował Karnawałowy 
Bal Przebierańców, w którym  poza stu dwu-
dziestoma uczniami uczestniczyła dyrekcja, 
nauczyciele i przedstawiciele rodziców. Uro-
czystego otwarcia imprezy dokonali – Zofia 
Hartwich i Mateusz Ręklewski. Głównym 
punktem programu była wspólna zabawa 
przy muzyce „serwowanej” przez niezastą-
pionego DJ Jakuba Kierczyńskiego z klasy 
3 E. Uczestnicy balu bawili się doskonale w 
rytm nowych i nieco starszych znanych prze-
bojów. Nasz DJ jako przedstawiciel młodego 
pokolenia dobrze wiedział, jakimi utworami 
zachęcić młodzież do tańca. W trakcie trwa-
nia dyskoteki przeprowadzono kilka zabaw 
i konkursów z nagrodami. W rywalizacji na 
najliczniej reprezentowaną klasę zwyciężyła 
3 E. Najwięcej osób przebranych było wśród 
uczniów 3 E,1 D i 3 B. Na wszystkie zespo-

ły klasowe, w których znaleźli się chętni do 
przygotowania ciekawych przebrań na tę 
okazję, czekała nagroda w postaci punktów 
do klasyfikacji generalnej całorocznej akcji 
„Świętujemy z Klasą”. Jak na bal karnawało-
wy przystało, wybrano także Króla i Królo-
wą imprezy. Wiktoria Maciejewska i Kor-
neliusz Nowacki, jako para królewska, w 
nagrodę zaproszeni zostali na pizzę i napoje 
do zaprzyjaźnionego lokalu AMZIS pizza & 
kebab „Pod lipami”. 

Walentynki
W ramach obchodów walentynek Samo-

rząd Uczniowski przygotował wiele atrakcji. 
Od 8 lutego w korytarzu stała skrzynka na 
kartki walentynkowe. Zostały one doręczone 
do adresatów w poniedziałek 15 lutego. Naj-
więcej emocji wzbudził konkurs „Śniadanie 
do łóżka”. Trzynaście zespołów przygotowa-
ło i zaprezentowało jury walory porannego 
posiłku. Najciekawsze propozycje zarówno 
dań jak i sposobów podania przedstawiły 
klasy 3b i 3e. Tuż za nimi znalazły 3a i 3c, 
a trzecie miejsce zajęły 2c, 2d i 3d. W kory-
tarzu głównego budynku od 3 przerwy dzia-
łała kawiarenka, w której za przysłowiową 
złotówkę można było kupić lizaki, jogurty, 
babeczki, domowe ciasto, jabłka i soki. 

Pamiętamy o powstańcach
16 lutego uczniowie z klas 2 B i 2 E przy-

pomnieli o dwóch ważnych datach w naszej 
lokalnej historii, a także dziejach  Polski. Pod 
kierunkiem p. E. Bartkowskiej przygotowa-
li apel poświęcony powstaniom wielkopol-
skiemu i styczniowemu. Szczególną uwagę 
zwrócili na udział trzemesznian w tych zry-
wach patriotycznych.  Wystąpienie uczniów, 
urozmaicone prezentacją multimedialną  
było lekcją historii, w której przywołano 
postacie wielkich rodaków, między innymi 
Ignacego Jana Paderewskiego i generała  Jó-
zefa Dowbora Muśnickiego.

Gimnazjalna Olimpiada 
Matematyczno  - Informatyczna

W tym roku po raz pierwszy ucznio-
wie naszego gimnazjum brali udział 
w Gimnazjalnej Olimpiadzie Mate-

matyczno-  Informatycznej (GOMI), 
której organizatorem jest Gimnazjum 
im. Ignacego Jana Paderewskiego w 
Skórzewie. GOMI składa się z etapów: 
szkolnego i międzyszkolnego, i jest 
adresowana do wszystkich uczniów 
gimnazjum z województwa wielko-
polskiego. GOMI odbywa się w trzech 
kategoriach wiekowych: kategoria I - 
uczniowie klas I, kategoria II - ucznio-
wie klas II, kategoria III - uczniowie 
klas III, a obejmuje wiedzę i umiejęt-
ności zawarte w podstawie programo-
wej kształcenia ogólnego z matematyki 
i informatyki w gimnazjum, poszerzo-
ne o zadania logiczne.

15 lutego  17 uczniów klas I, 9 uczniów 
klas II i 9 uczniów klas III pisało pierwszy  
etap GOMI. Ze względu na taką samą ilość 
punktów uzyskaną przez kilkoro uczestni-
ków 23 lutego przeprowadzono dogrywkę. 
Ostatecznie do drugiego etapu przeszli: z 
klas trzecich Jakub Pałucki, Antoni Borow-
ski, Kacper Wojnarowski, z klas drugich 
Marta Kirszner, Michał Grobelski, Wanessa 
Ficer zaś z klas pierwszych Jagna Jatczak, 
Malwina Grylewicz i Mateusz Dolata. 

Promujemy zdrowy tryb życia!
Dopiero w lutym otrzymaliśmy wy-

niki ogólnopolskiego konkursu „Medi-
test”.

25 trzecioklasistów z naszego gimnazjum, 
przygotowujących się pod kierunkiem p. B. 
Mądry,  rywalizowało z kolegami z całej 
Polski. Celem konkursu było promowanie 
wśród uczniów zdrowego trybu życia, pogłę-
bienie znajomości budowy i funkcjonowania 
własnego organizmu oraz zwiększenie ich 
świadomości wobec współczesnych zagro-
żeń zdrowia i życia ludzkiego. Uczniowie 
ponownie stanęli na wysokości zadania. Da-
ria Włodarczyk, uczennica klasy 3b, zajęła 4 
miejsce w Polsce (jednocześnie I miejsce w 
Wielkopolsce), a Anna Lange z 3d i Klaudia 
Simoni z 3b zostały wyróżnione. Gratuluje-
my wszystkim uczestnikom wysokich wyni-
ków.

Redakcja numeru: Oliwia Liberkowska kl. 
II A, opieka Iwona Łaniecka- v. Gierschewski. 
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…W dniu świętego Walentego
Nic nie może dziać się złego,
Nikt nie może się dziś złościć,
Bo dziś nadszedł dzień miłości.
Mamy dzisiaj Walentynki
Święto chłopca i dziewczynki…

Piątek 12 lutego to szczególny dzień 
dla przedszkolaków z Przedszkola nr 2 
im. Misia Uszatka, obchodziliśmy Wa-
lentynki. Dzień Świętego Walentego 
obchodzony jest na całym świecie jako 
święto miłości, tego dnia wysyłamy 
sobie kartkę z wierszykiem bądź wy-
znaniem miłosnym /tzw. walentynkę/ 
albo też obdarowujemy się prezentami. 
Walentynki jest to dzień, w którym 
możemy bez skrępowania podejść do 
upatrzonej od dawna sympatii i wrę-
czyć jej liścik z miłosnym wyznaniem. 
Ten dzień skłania nas do okazania 
ukochanej osobie, tego co naprawdę 

czujemy, a na co dzień nie mamy cza-
su i sposobu, żeby to wyrazić. Począt-
ki walentynek sięgają średniowiecza, 
a wywodzą się z Anglii. Jego patron, 
czyli święty Walenty był biskupem 
rzymskim, który miał moc uzdrawia-
nia chorych, tak przynajmniej mówi le-
genda. Walentynki szczególnie sprzy-
jają nieszczęśliwie lub niefortunnie 
zakochanym, którym brakuje odwagi i 
nie potrafią wyznać swoich uczuć. W 
Polsce Walentynki obchodzone są za-
ledwie od kilku lat. Obchodzi je każdy 
bez względu na to ile ma lat. Walen-
tynkowe wyznanie można ukradkiem 
włożyć do kieszeni, wsunąć do skrzyn-
ki lub wysłać pocztą. Otrzymują je 
najczęściej  osoby, które darzymy 
ciepłym uczuciem. W tym dniu bawi-
liśmy się w salach w specjalnie na tę 
okazję przygotowanych dekoracjach. 

Wszyscy mieliśmy czerwone ubranka 
i znaczki z serduszkami. Serduszka 
były wszędzie, na dekoracjach, na pod-
łodze.  Pierwszą zabawą była zabawa 
przy muzyce – „Kto zbierze najwięcej 
serduszek”. Składaliśmy też pocięte 
połówki serduszek, choć nie było to 
łatwe,  wszyscy poradzili sobie znako-
micie.   Były zagadki, zabawy z ser-
duszkami na patyku oraz „Kłębuszek 
Walentynuszek” czyli pajęczynka. 
Odegraliśmy też scenki inscenizowane 
do wierszyków dla dzieci o zakocha-
nych parach np.: „Żuk”, „Hipopotam” 
oraz „Na straganie”.  Nie zabrakło też 
zabaw plastycznych, wspólnie wyko-
naliśmy serduszka- walentynki, które 
umieściliśmy na „Walentynkowym 
drzewku”.   To wesołe święto na dobre 
zagości w naszym przedszkolnym ka-
lendarzu.

Małgorzata Winiarska

Walentynki u Uszatka

Ruch jest dla dziecka nieodzownym czynnikiem gwaran-
tującym prawidłowy rozwój organizmu. Ma on znaczenie 
wszechstronnego bodźca rozwojowego. To też nie wolno 
tracić ani jednej godziny, ani jednej sposobności dostarcza-
nia dzieciom ruchu.  Różnorodne ćwiczenia i gry rucho-
we, tak bardzo lubiane przez 
dzieci, są dla nich czynnym 
wypoczynkiem, odpręże-
niem. Czynny wypoczynek 
jest  tym bardziej wskazany 
od najmłodszych lat, gdyż co-
raz bardziej przyzwyczajamy 
się do siedzącego trybu życia, 
unikamy wysiłku fizycznego; 
przyzwyczajamy się do wy-
gód. W związku z realizacją 
zagadnień związanych ze 
zdrowiem i aktywnością fi-
zyczną w piątek 19.02.2016r. 
w Przedszkolu nr 2 im. Mi-
sia Uszatka w Trzemesznie 
gościł ekspert z dziedziny 
sportu, aktywnego spędzania 
wolnego czasu, absolwent na-
szego przedszkola Pan Artur 
Bilewski.  W spotkaniu brały udział dzieci z następujących  
oddziałów: „Kruczki”, „Króliczki”, „Wiewiórki”, „Uszatki”.   
Nasz Gość opowiedział przedszkolakom o dyscyplinach 
sportowych, które uprawiał, były to: kolarstwo oraz triatlon. 
Dzieci  miały możliwość zobaczenia niektórych pucharów 
i medali zdobytych podczas wieloletniej kariery sportowej. 
Miały możliwość zobaczenia stroju sportowego, w którym 

występował Pan Artur podczas imprez międzynarodowych. 
Dzieci od razu dostrzegły Godło i Flagę umieszone na nich. 
Pan Artur podkreślił znaczenie tych symboli podczas mię-
dzynarodowej rywalizacji, zwracał szczególną uwagę na 
krzewienie uczuć patriotycznych, już od najmłodszych lat. 

Wyjaśnił także znaczenie 
słów: olimpiada i igrzyska 
olimpijskie.  Gość podkreślił, 
że już od najmłodszych lat, 
tych przedszkolnych, lubił 
ruch i wszelkie zabawy spor-
towe. 

Tradycje rodzinne zmoty-
wowały Pana Artura do upra-
wiania kolarstwa i później 
triatlonu. Obecnie nie jest już 
czynnym zawodnikiem ale 
trenerem, który wychowuje 
przyszłych mistrzów sportu. 
Podkreślał, że na uprawia-
nie sportu nigdy nie jest za 
późno, można go uprawiać 
w każdym wieku i niezależ-
nie od pory roku.  W ramach 
relaksu wszyscy uczestni-

cy spotkania bawili się przy piosenkach „Gimnastyka” i 
„Sport”. Inną pasją naszego Gościa jest fotografia, ale o tym 
porozmawiamy innym razem, kiedy Pan Artur odwiedzi na-
sze przedszkole.   Dziękując za spotkanie dzieci wręczyły 
Panu Arturowi Dyplom i życzyły wielu sukcesów w życiu 
osobistym i zawodowym. 

Małgorzata Winiarska        

 Gość u Uszatka
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Programy stypendialne w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych  
w Trzemesznie

1. Stypendia dla uczniów dojeżdżających START
•	 wszyscy uczniowie zamieszkujący do 5 km- otrzymują 30,00 zł miesięcznie
•	 od 5 km do 10 km- 40,00 zł
•	 od 10 km do 15 km– 60,00 zł
•	 powyżej 15 km– 80,00 zł

Warunkiem utrzymania stypendium przez pełen okres jest: 
1) nieopuszczenie bez usprawiedliwienia w ciągu miesiąca więcej niż 3 godzin lekcyjnych;  
2) uzyskanie po pierwszym semestrze nauki w roku szkolnym średniej oceny nie mniejszej niż 3,0. 

2. Stypendium dla klas pierwszych PERSPEKTYWA -   100,00 zł miesięcznie
Przyznanie stypendium dla uczniów klas pierwszych w pierwszym roku nauki, którzy spełniają następujące warunki:

A) na świadectwie ukończeniu gimnazjum uzyskali średnią z przedmiotów nauczania nie niższą niż 4,5 oraz łączną 
średnią z egzaminu gimnazjalnego nie niższą niż 70 %, 

B) mają przynajmniej dobrą ocenę z zachowania.

Uczeń traci prawo do stypendium w przypadku: 

a) uzyskania w I semestrze nauki średniej ocen poniżej 4,0 w szkole ponadgimnazjalnej, przy czym utrata prawa do 
stypendium następuje od II semestru; 

b) opuszczenia bez usprawiedliwienia w ciągu miesiąca więcej niż 3 godzin lekcyjnych, przy czym utrata prawa do 
stypendium następuje za miesiąc, w którym opuścił lekcje bez usprawiedliwienia; 

c) otrzymania kary przewidzianej w statucie szkoły, przy czym utrata prawa do stypendium następuje od miesiąca, w 
którym uczeń został ukarany

3. Stypendia za najwyższe wyniki w nauce -  150 zł miesięcznie

Stypendia przyznaje się począwszy od klasy drugiej:

1. jednemu uczniowi liceum ogólnokształcącego, jednemu uczniowi technikum i jednemu uczniowi zasadniczej 
szkoły zawodowej, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen na świadectwie promocyjnym w roku szkolnym 
poprzedzającym rok szkolny, w którym przyznaje się to stypendium; 

2. uczniom szkoły osiągającym najwyższe wyniki w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym przyznaje 
się to stypendium lub posiadającym szczególne osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim lub krajowym, z każdego z 
następujących przedmiotów: 

a) język polski; 
b) język obcy; 
c) historia; 
d) wos; 
e) matematyka; 
f) fizyka; 
g) chemia; 
h) biologia; 
i) geografia; 
k) z innego przedmiotu, o ile uczeń ma wybitne osiągnięcia na szczeblu co najmniej krajowym;

3. w uzasadnionych przypadkach nie więcej niż dwóm uczniom zasadniczej szkoły zawodowej osiągającym najlepsze 
wyniki z przedmiotów zawodowych.

4. Stypendium przyznaje się uczniowi, który uzyskał przynajmniej dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen ze wszystkich 
przedmiotów nie niższą niż 4,0 dla uczniów liceum oraz 3,5 dla uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W TRZEMESZNIE
Oferta edukacyjna na nowy rok szkolny 2016/2017

Liceum Ogólnokształcące
•	 profil medioznawczy (rozszerz.: j. polski,j. ang., historia lub geografia, dodat. warsztaty dziennikarskie)
•	 profil politechniczny (matem., informatyka; chemia lub fizyka lub geografia)
•	 profil przyrodniczo – medyczny (biologia lub wos; chemia lub fizyka lub geografia, dodat. warsztaty 

laboratoryjne)
•	 profil pożarniczo – sportowy (biologia lub wos;  chemia lub fizyka lub geografia,dodat. przedmioty 

specjalistyczne i zajęcia sportowe)

Technikum handlowe z elementami reklamy
Nauka na tym kierunku umożliwi tobie zdobycie tytułu technika oraz dwóch kwalifikacji:
A.18. Prowadzenie sprzedaży
A.22. Prowadzenie działalności handlowej

Technikum informatyczne z elementami logistyki
Nauka na tym kierunku umożliwi tobie zdobycie tytułu technika oraz kwalifikacji:
E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych i urządzeń peryferyjnych
E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie nimi
E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Klasa pod patronatem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie- zajęcia specjalistyczne prowadzić będą pracownicy 
naukowi uczelni, możliwość korzystania z laboratoriów i pracowni PWSZ 
 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Nabór przeprowadzony będzie w zawodach:

•	 Mechanik pojazdów samochodowych
•	 Mechanik kierowca
•	 Elektromechanik pojazdów samochodowych
•	 Ślusarz
•	 Mechanik monter maszyn i urządzeń
•	 Sprzedawca
•	 inne zawody (pracownicy młodociani)

W zawodzie ślusarz oferujemy darmowy kurs spawacza, a w zawodach mechanik kierowca i mechanik pojazdów samochodowych 
oraz elektromechanik pojazdów samochodowych darmowy kurs prawa jazdy kat. B. Uczniowie w zawodzie mechanik monter 
maszyn i urządzeń objęci będą patronatem firmy PAROC POLSKA     ( np. zajęcia praktyczne w klasie 3 w firmie PAROC)
 

WE WSZYSTKICH KLASACH OFERUJEMY:
- dopłaty do biletów dla wszystkich uczniów dojeżdżających – stypendium START od 30 do 80 zł miesięcznie
- stypendia dla uczniów klas pierwszych- PERSPEKTYWA-100 zł miesięcznie

Dla uczniów ze średnią z przedmiotów na świadectwie gimnazjalnym nie niższą niż 4,5 oraz ze średnią  
z egzaminu gimnazjalnego nie niższą niż 70 % oraz przynajmniej dobrą oceną z zachowania

-stypendia naukowe dla klas 2, 3 i 4 z przedmiotów -150 zł miesięcznie
(Szczegółowy program stypendialny na stronie BIP Trzemeszno http://www.bip.trzemeszno.pl/content.php?cms_
id=5332  )

- wymiany międzynarodowe między innymi w ramach programu Erasmus+  oraz wyjazdy
- udział w pięciodniowych obozach szkoleniowych EUROWEEK – Szkoła Liderów   prowadzonych przez szkoleniowców 
i wolontariuszy z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Austrii, Rumunii, Francji, Dominikany, Meksyku, Hiszpanii, Wietnamu, 
Kenii, Indii itp.
- naukę w małych grupach, możliwość zmiany rozszerzeń, miłą atmosferę,
- Wi-Fi na przerwach, sklepik w Hadesie prowadzony przez uczniów – zyski dla szkoły,
- ciekawe imprezy okazjonalne (np.: Dzień Języków, Noce Filmowe, Dzień Bajkowy itp.), przedstawienia teatralne, zajęcia 
prowadzone przez pracowników wyższych uczelni,
- wyjazdy na rozprawy sądowe, strzelnicę,  wykłady, zajęcia laboratoryjne i warsztatowe na uczelniach wyższych.

http://www.bip.trzemeszno.pl/content.php?cms_id=5332
http://www.bip.trzemeszno.pl/content.php?cms_id=5332

