
25. Rocznica Odrodzenia Samorządu Terytorialnego w Polsce
Uroczysta Sesja Rady Miejskiej Trzemeszna

W środę 27 maja trzemeszeński samorząd świętował  25. rocznicę odrodzenia samorządu terytorialnego 
w Polsce. Z tej okazji odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej w Centrum Konferencyjnym Magnolia. 

Podczas sesji nadano “Medale Honorowe Gminy Trzemeszno” oraz zaakceptowano projekt sztandaru 
gminy.  Uchwałę w sprawie ustanowienia sztandaru Gminy Trzemeszno podjęto przez aklamację, podobnie 
jak uchwały nadające “Medale Honorowe Gminy Trzemeszno”. Otrzymali je: Przedsiębiorstwo Przemysłu 

Ziemniaczanego, Bank Spółdzielczy w Janikowie oddział w Trzemesznie, Polskie Towarzystwo Diabetyków 
w Trzemesznie, Chór Kantata, Maria Sosnowska (pośmiertnie) oraz Edward Drozd. Specjalnymi statuetkami 

uhonorowano także działaczy samorządowych. Wśród nich znaleźli się m.in. burmistrzowie gminy 
Trzemeszno, długoletni radni kilku kadencji, sołtysi oraz pracownicy samorządowi.  

Oprawę artystyczną sesji przygotował Chór Kantata oraz Zespół Pieśni i Tańca Strzecha.

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej odbyła się w Centrum Konferencyjnym Magnolia Na Uroczystość przybyło wielu zaproszonych gości.

Krzysztof Dereziński burmistrz Trzemeszna  
mówił o osiągnięciach Gminy Trzemeszno

Dariusz Jankowski wiceburmistrz Trzemeszna zaprezentował  
projekt Sztandaru Gminy

maj 2015



15 kwietnia w auli trzemeszeńskiego li-
ceum odbył się finałowy etap Trzemeszeń-
skiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie 
Terytorialnym. Organizatorami konkursu 
byli: Rada Miejska Trzemeszna, Burmistrz 
Trzemeszna, Urząd Miejski Trzemeszna, 
Gimnazjum w Trzemesznie oraz Zespół 
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 
w Trzemesznie. Honorowy patronat nad 
konkursem objęli wielkopolscy posłowie 
do Parlamentu Europejskiego: Ryszard 
Czarnecki, Andrzej Grzyb, Agnieszka 
Kozłowska – Rajewicz, Krystyna Łybacka 
oraz Adam Szejnfeld. Celem konkursu była 
popularyzacja wiedzy na temat samorządu 
terytorialnego i stanowiła jeden z wielu ak-

centów obchodów 25. rocznicy odnowienia 
w Polsce samorządu terytorialnego.

W etapie finałowym uczestniczyli 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Trzemesznie, Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Trzemesznie, Zespołu Szkół w Trzemżalu, 
Gimnazjum w Trzemesznie oraz Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 
w Trzemesznie. W kategorii szkół podsta-
wowych test konkursowy najlepiej rozwią-
zały uczennice reprezentujące Szkołę Pod-
stawową nr 1 w Trzemesznie, zdobywając 
wszystkie trzy miejsca na podium. Są nimi: 
Martyna Wekwerth, Jagna Jatczak i Jagoda 
Białek. W kategorii szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych pierwsze i drugie 

miejsc zdobyli uczniowie Liceum Ogólno-
kształcącego w Trzemesznie – Julian Wyr-
kowski i Magdalena Czarnecka , a trzecie 
miejsce zdobyła Weronika Choniej z Gim-
nazjum w Trzemesznie.

W młodszej kategorii wiekowej nagroda-
mi będzie sprzęt elektroniczny, natomiast 
w kategorii starszej, nagrodą dla całej trój-
ki zwycięzców będzie studyjny wyjazd do 
Parlamentu Europejskiego. Fundatorami 
nagród są wielkopolscy euro parlamenta-
rzyści oraz trzemeszeński samorząd. Wrę-
czenie nagród odbyło się się w trakcie uro-
czystej sesji Rady Miejskiej 27 maja 2015 
roku. 

Przemysław Woźny

FINAŁ KONKURSU SAMORZĄDOWEGO

Medale Honorowe Gminy Trzemeszno otrzymali:

PPZ Trzemeszno Bank Spółdzielczy w Janikowie  
oddział Trzemeszno

Polskie Towarzystwo Diabetyków  
oddział w Trzemesznie

Maria Sosnowska (pośmiertnie) Edward Drozd Chór Kantata
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Z okazji 25. Rocznicy Odrodzenia Samorządu Terytorialnego w Polsce odbył się 31 maja 2015 r. w Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym MAGNOLIA 
festyn samorządowy dla mieszkańców Gminy Trzemeszno. Zamki dmuchane, zjeżdżalnie, przejażdżki bryczką, kucyk „Maciuś”, gry i zabawy, konkurs 
plastyczny” Lubię Trzemeszno” występ Pameli i zespołu Belfast, to tylko niektóre z atrakcji, które przygotowali organizatorzy czyli Gmina Trzemeszno, 
Dom Kultury w Trzemesznie, Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe MAGNOLIA Trzemeszno-Bystrzyca.

FESTYN SAMORZĄDOWY W MAGNOLII

Zamki dmuchane cieszyły się dużym powodzeniem Każde dziecko chciało zostać zapaśnikiem

Jednym z konkursów było rysowanie kredą mapy Trzemeszna Przejażdżki bryczką jedną z atrakcji

Kucyk „Maciuś” był bardzo cierpliwy Dmuchany tor przeszkód dla najmłodszych

Zespół Belfast Na scenie Pamela
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Wyśpiewaj swój talent 2015
Dom Kultury w Trzemesznie już po raz kolejny zaprosił  lokalne talenty do udziału w konkursie „Wyśpiewaj swój talent”. W piątek 15 maja w konkursie 
wystąpiło kilkudziesięciu uczestników. Najwięcej dzieci zgłosiło się w najmłodszych kategoriach wiekowych. Wszystkich wykonawców wysłuchało pro-
fesjonalne jury w składzie:  Krystyna Polachowska - wieloletni pedagog nauczycielka śpiewu i gry na instrumentach klawiszowych,  Wanda Pankowska 
doświadczona członkini jury znawca poezji i prozy, Władysław Banaszak wieloletni nauczyciel śpiewu oraz gry na gitarze skrzypcach,  instrumentach 
klawiszowych i wielu innych, Mirosław Świerkot gitarzysta i instrumentalista. Konkurs otworzył  Krzysztof Dereziński burmistrz Trzemeszna życząc 
wszystkim przede wszystkim dobrej zabawy.  
 Jury miało nie lada problem wybrania najlepszych wykonawców. Ostatecznie zdecydowano się nagrodzić następujące osoby: Klasa I-III: Weronika 
Warda- I m., Filip Dziel- II m. , Dominik Łukomski – III m., klasy IV-VI: Klaudia Michalak – I m., Wiktoria Trzcińska – II m.,  Joanna Zielińska – III m., 
Gimnazjum: Ewa Borowiak – I m., Zuzanna Zielińska- II m.,  Mateusz Ręklewski III m., (wyróżnienia) Julia Figaj  i Magdalena Wesołowska, Szkoły Ponad-
gimanzjalne: Kinga Błaczkowska – I m.,  Barbara Smółka- II m.

Jury konkursu: Mirosław Świerkot, Wanda 
Pankowska, Krystyna Polachowska 

Władysław Banaszak
Dominik Łukomski Konkurs otworzył Krzysztof Dereziński

burmistrz Trzemeszna

Kinga Błaczkowska Ewa Borowiak Mateusz Ręklewski

Dzień Bajki
W poniedziałek 1.06.2015r. w Przed-

szkolu nr2 im. Misia Uszaka w Trzemesz-
nie odbył się IV Dzień Bajki,  organizo-
wany w ramach XIV Ogólnopolskiego 
Tygodnia Czytania Dzieciom. Tegoroczny 
Dzień Bajki poświęcono twórczości H. Ch. 
Andersena  i J.W. Grimm.  Główne cele 
spotkania przedstawiają się następująco: 
wprowadzanie dzieci w świat literatury, 
budzenie zaciekawienia książką, kształce-
nie nawyków czytelniczych, doskonalenie 
umiejętności czytania ze zrozumieniem, 
przekazywanie za pośrednictwem literatu-
ry wartości moralnych.  Dzieci znają wiele 
utworów wspomnianych autorów, dlatego 
podczas tegorocznego Dnia Bajki mia-
ły możliwość poznania kolejnych, mniej 
popularnych wśród małych czytelników. 
Dzieci przebrane za ulubionego bohatera 
baśni Andersena lub Braci Grimm  zasia-
dły wygodnie na dywanie i z wypiekami na 
twarzach słuchały przepięknych opowie-
ści.  W spotkaniu uczestniczyli przedstawi-
ciele Rady Rodziców: pani Kinga Chudy- 
przebrana za Królową Śniegu, pani Natalia 
Górska- przebrana za Babę Jagę z baśni pt.: 
„Jaś i Małgosia” i pan Dariusz Pawełczak 

przebrany za Króla z baśni pt.: „Żabi król”.  
Zaproszeni goście, wraz z panią dyrektor 
czytali wylosowane przez dzieci utwo-
ry.   Dzieci poznały następujące utwory: 
„Księżniczka na ziarnku grochu” – H. Ch. 
Andersena, „Ole Zmruż –Oczko”- h. Ch. 
Andersena, „Mysikrólik i niedźwiedź”- J. 
W. Grimm, „Dziewczynka i lalka”- J.W. 
Grimm.  Podczas spotkania dzieci rozwią-
zywały zagadki słowne dotyczące bohate-
rów baśni i bajek, z także rozpoznawały 
tytuł baśni na podstawie fragmentu tekstu.   

W dalszej części dzieci złożyły uroczy-
ste ślubowanie „Młodego czytelnika”, do-
tyczące poszanowania książek zarówno w 
domu jak i w przedszkolu. Wszyscy wspól-
nie zaśpiewali piosenkę pt.: „Lubimy bajki” 
i barwnym- bajkowym korowodem ruszy-
li ulicami miasta, zachęcając wszystkich 
do codziennego czytania bajek. Bardzo 
serdecznie dziękujemy przedstawicielom 
Rady Rodziców, którzy zechcieli wspólnie 
z przedszkolakami spędzić poniedziałko-
we przedpołudnie.  Gorąco dziękujemy 
wszystkim Rodzicom za przygotowane  
stroje dla dzieci i czynne wspieranie na-
szych działań. 

Małgorzata Winiarska
Foto.: Magdalena Luzar            
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XXIV  BIEG IM. JANA KILIŃSKIEGO
XXIV edycja Biegu im. Jana Kilińskie-

go za nami. Dopisała nam pogoda, dopi-
sała i frekwencja. Udział w półmaratonie 
wzięło 458 uczestników, a bieg ukończyło 
457. Oficjalnego otwarcia imprezy dokonał 
Burmistrz Trzemeszna Krzysztof Dereziń-
ski na Stadionie Miejskim w Trzemesznie. 
Atrakcją podczas otwarcia byli spadochro-
niarze którzy zeskoczyli na płytę stadio-
nu z flagami Sponsora  głównego PAROC 
POLSKA oraz z flagą organizatora Gminy 
Trzemeszno.

Organizatorzy zadbali o bezpieczeństwo 
oraz komfort biegaczy. Uczestnicy półma-
ratonu zostali przewiezieni autokarami do 
Mogilna gdzie odbył się Start biegu. Wy-
startowało w sumie 458 biegaczy. Trasa 
biegu  zabezpieczana była przez jednostki 
OSP oraz Policję z  Gminy Mogilno i Trze-
meszno.   Na trasie biegu zapewniona była 
także opieka medyczna - karetka jadąca 
bezpośrednio za uczestnikami oraz kład z 
dwoma ratownikami medycznymi, który 
jeździł wzdłuż trasy. Dodatkowo na Sta-
dionie w Trzemesznie w pogotowiu czekała 
druga karetka z lekarzem. Bieg ukończyło 
457 biegaczy. Wszyscy uczestnicy biegu 
otrzymali bogaty pakiet startowy z koszul-
ka techniczną oraz medal. Najlepsi nagra-
dzani byli statuetkami, pucharami oraz 
nagrodami rzeczowymi bądź pieniężnym 
w kilku kategoriach:
Open kobiet:
I KIMUTAI Hellen jepkosgei Eldoret 
Benedek-team KENIA 01:24:08
II LEHONKOVA Natalia Berezhany UKR 
01:25:10
III HURYŃ Ewa Szczecin POL 01:28:46

Open mężczyzn:
I ROP Abel kibet Eldoret Benedek-team 
KENIA  01:09:51
II POTOTSKYI Anton Dnepropetrovsk 
Achilles Leszno UKR 01:10:20 03.20
III DEMYDA Anatoliy Winnica Ice Mat 
Team Ostrów Wlkp. UKR 01:15:21 03.34

Gmina Trzemeszno:
kobiety:
I NOWICKA Agnieszka Trzemeszno POL 
01:53:05
II SZYMCZAK Monika Trzemeszno Bolt 
Trzemeszno POL 01:56:10
III STANKOWSKA Justyna Trzemeszno 
MKS Trzemeszno POL 01:57:26
mężczyźni:
I SZUKALSKI Michał Trzemeszno Bolt 
Trzemeszno POL 01:26:26
II WĘGLEWSKI Krzysztof Trzemeszno 
Bolt Trzemeszno POL 01:28:34
III CHOJNACKI Sławek Trzemeszno Bolt 
Trzemeszno POL 01:33:20

Dodatkowo odbyły się biegi towarzyszą-
ce: biegi dziecięce i młodzieżowe oraz po 
raz pierwszy bieg na dystansie 3,5 km.

Bieg na 3,5 km odbył się ulicami Trze-
meszna. Zapisy do biegu podobnie jak do 
półmaratonu odbyły się drogą elektronicz-
ną bądź w dniu zawodów w biurze zawo-
dów w Trzemesznie. Limit jaki określili 
organizatorzy na bieg wynosił 200 uczest-
ników. W biegu uczestniczyło 162 biega-
czy. Każdy z biegaczy otrzymał pakiet 
startowy oraz medal a także najlepsi w 
swych kategoriach nagradzani byli statuet-
kami i nagrodami rzeczowymi:

Udział w biegach dziecięcych i młodzie-
żowych wzięło około 300 młodych biega-
czy. Każdy z nich otrzymał medal a także 
słodki poczęstunek. Biegacze którzy zdo-
byli trzy pierwsze miejsca w swoich kate-
goriach otrzymali nagrody rzeczowe i sta-
tuetki. Miejsca IV, V i VI nagradzane były 
nagrodami rzeczowymi.

Zarówno wśród biegaczy półmaratonu 
jak i biegów towarzyszących można było 
zdobyć nagrodę dodatkową. Uczestnicy 
półmaratonu i biegu na dyst. 3,5 km wzięli 
udział w konkursie gdzie do wygrania było 
około 30 nagród. Wśród dzieci i młodzieży 
rozlosowano m.in. dwa rowery, tablet, tele-
fony komórkowe i wiele innych.

SPONSORZY: SPONSOR GŁÓWNY 
PAROC POLSKA

Sano Nowoczesne Żywienie Zwierząt 
Lubiń, Hydroart Gaca Trzemeszno, Re-
mondis Aqua Trzemeszno, Cembrit Pro-
duction Trzemeszno, Przedsiębiorstwo 
Przemysłu Ziemniaczanego w Trzemesz-
nie, Kopalnia Kruszywa AVACO Ławki, 
Producent Mebli KaPi, Piastowski Bank 
Spółdzielczy oddział Trzemeszno, PKOB 
Wegner, Izotrans Trzemeszno, ELCHEM 
PPHU Leon Zienowicz Strzelno, Firma 
Marszał Wydartowo, Zakład Remontowo-
-Budowlany Tadeusz Pawlak Gołąbki, Sła-
womir Peno, PHU Czarny Hanna

ORGANIZATORZY:
UM Trzemeszno, UM Mogilno, OSIR 

Trzemeszno, Dom Kultury Mogilno, Dom 
Kultury Trzemeszno, OSP Gminy Trze-
meszno i Mogilno.
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Przełom zimy i wiosny stanowi najczęściej okres mniej inten-
sywnych prac dla pszczelarzy. Wykorzystuje się go m. in. na do-
kształcanie. Jedno z cyklu szkoleń miało miejsce w Inowrocławiu. 
Zorganizował je Pomorsko-Kujawski Związek Pszczelarzy z ini-
cjatywy prezesa Jacka Paula.

Temat jednodniowego spotkania 
brzmiał „Choroby pszczół – zapo-
bieganie i zwalczanie”.  Całokształt 
obszernego zagadnienia omówił dr 
hab. Paweł Chorbiński prof. nadzw. 
Katedry Epizootiologii z Kliniką 
Ptaków i Zwierząt Egzotycznych 
Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wrocławiu. 

Swoje wystąpienie skoncentro-
wał na chorobach: pasożytniczych, 
bakteryjnych, grzybiczych i wiru-
sowych. 

Uczestnikami szkolenia byli 
członkowie Pomorsko-Kujawskie-
go Związku Pszczelarzy zrzeszeni w kołach terenowych w: Ino-
wrocławiu, Gniewkowie, Kruszwicy, Janikowie, Pakości, Bar-
cinie, Żninie, Mogilnie, Dąbrowie Biskupiej oraz Trzemesznie 
(województwo wielkopolskie). Łącznie przybyło 170 osób.  Orga-

nizację przedsięwzięcia umożliwiły środki finansowe pozyskane 
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Z kolei wydanie okolicznościowej publikacji edukacyjnej zaty-
tułowanej „Pszczelarska Prakty-
ka, a Nowe Rozwiązania” opraco-
wanej przez Regionalny Związek 
Pszczelarzy w Toruniu sfinanso-
wano ze środków Unii Europej-
skiej w ramach pomocy technicz-
nej PROW 2007-2013 z Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich oraz 
budżetu Województwa Kujawsko-
-Pomorskiego. 

Prócz Inowrocławia podobne 
szkolenia zorganizowano także w: 
Świeciu („Choroby pszczół – ich 
wpływ na rozwój rodziny pszcze-
lej”), Tucholi („Choroby pszczół – 
praktyczne metody zwalczania”), 

Toruniu („Wpływ gospodarki pasiecznej na choroby pszczół”) i 
Wąbrzeźnie (problematyka identyczna  jak w Toruniu).

Tekst i foto Grzegorz Roczek

PRZEDSEZONOWA  EDUKACJA  PSZCZELARZY

1 maja w ramach corocznych Dni Trzemeszna odbyły się IV 
Otwarte Mistrzostwa Gminy Trzemeszno w Nordic Walking. Or-
ganizatorami zawodów byli – Gimnazjum w Trzemesznie, Trze-
meszeński Dom Kultury oraz Międzyszkolny Klub Sportowy w 
Trzemesznie. Start i meta 6-kilometrowej trasy usytuowane były 
w parku „Baba”, a marsz przebiegał ścieżkami Zielenia i Bieślina. 
Najlepiej z dystansem poradził sobie mieszkaniec Dopiewa Ro-
man Woroch, który uzyskał czas 37,42 min. i ustanowił nowy re-
kord trasy. Wśród kobiet triumfowała Żaneta Krawczyk-Bombel 
z Trzemeszna z czasem 41,29 min. Ponadto przygotowano nagrodę 
dla najstarszego zawodnika mistrzostw, którym okazał się Piotr 
Liszkowski z Gniezna (rocznik 1940). Zawody ukończyło 50 osób, 
w tym 36 kobiet i 14 mężczyzn. Każdy uczestnik otrzymał pakiet, 
w którym znalazły się przede wszystkim produkty reklamujące 
głównego sponsora imprezy – firmę COLWAY. Na linii mety na 
wszystkich czekał pamiątkowy medal i miła niespodzianka. W 
kategoriach open kobiet i mężczyzn najlepszym wręczono pu-
chary oraz nagrody rzeczowe. Dodatkowo wśród wszystkich za-
wodników rozlosowano atrakcyjne upominki, w tym kosmetyki 
i suplementy diety na bazie kolagenu naturalnego. Koordynato-
rem zawodów była Justyna Stankowska a sędziami – Justyna 
Bąk i Grzegorz Witkowski. W organizację imprezy włączyli się 
uczniowie Gimnazjum w Trzemesznie, którzy kolejny raz świetnie 

spisali się w roli wolontariuszy. Znalazła się także grupa gimna-
zjalistów, która postanowiła głośnym dopingiem wspomóc uczest-
ników marszu i licznie zgromadziła się w Parku „Baba” oraz na 
trasie zawodów.

Kobiety:
Krawczyk-Bombel Żaneta (Trzemeszno) – 41,29 min.
Motylska Aleksandra (Mogilno) – 41,55 min.
Kędzierska Agnieszka (Trzemeszno) – 42,33 min.
Mężczyźni:
Woroch Roman (Dopiewo) – 37,42 min.
Adamski Robert (Luboń) – 38,33 min.
Andrzejewski Mieczysław (Czempiń) – 38,37 min.
Grono pedagogiczne Gimnazjum w Trzemesznie reprezento-

wały panie: Iwona Łaniecka von Gierschewski (47,27 min.), 
Agnieszka Nowicka (44,51 min.), Magdalena Paczkowska (45,32 
min.) i Marzena Stankowska (44,46 min.). W zawodach wzięła 
także udział pani Danuta Grzegorek – były nauczyciel Historii i 
Wiedzy o społeczeństwie w naszej szkole.

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SERDECZNIE DZIĘKUJE-
MY ZA WSPÓLNĄ ZABAWĘ.

Serdeczne podziękowania składamy URZĘDOWI MIASTA 
TRZEMESZNA oraz firmie IWONA PHU I. CZARNECKA za 
finansowe wsparcie naszej imprezy.

IV OTWARTE MISTRZOSTWA TRZEMESZNA W NORDIC WALKING
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„Majówkę” w tym roku spędziliśmy podobnie jak w ubie-
głym - w Ośrodku Wypoczynkowym ”Jutrzenka” w Gołąb-
kach. Tegorocznej wyprawie przyświecało hasło przewodnie 
„SZACUNEK I TOLERANCJA PRZEDE WSZYSTKIM”. 
W ramach zajęć profilaktycznych na łonie natury rozmawia-
liśmy o tym jak ważny dla nas wszystkich jest szacunek i 
tolerancja dla osób wykluczonych i pokrzywdzonych, ale 
także dla nas samych i grupy rówieśniczej, w której funk-
cjonujemy. Znaczącą część naszego pobytu postanowiliśmy 
spożytkować na zajęcia integracyjne oraz gry i zabawy te-
renowe. Podczas warsztatów, w których wszyscy chętnie 

uczestniczyli - wykonaliśmy tematyczne prace plastyczne, 
których motywem przewodnim stało się tegoroczne hasło 
majówki. Gospodarze obiektu zorganizowali dla nas wiele 
atrakcji.  Niestety z uwagi na krótki w tym roku tzw. długi 
weekend bawiliśmy się nieco krócej, za to jak zwykle wspa-
niale a czas spędzany na wspólnym wzajemnym obcowaniu i 
smak majowych kiełbasek jedzonych przy ognisku zapamię-
tamy na długo. Bardzo serdecznie dziękujemy właścicielom 
„Jutrzenki”, którzy jak zwykle przyjęli nas bardzo gościnnie 
z dużą wyrozumiałością i wielką sympatią – dziękujemy!. :)

Pies Argo z wizytą w PWD 
W ostatnim czasie naszą placówkę od-

wiedzili niecodzienni goście a mianowicie 
pies Argo wraz ze swoim panem i trese-
rem w jednej osobie Panem Rafałem. Dla 
większości naszych podopiecznych była to 
pierwsza okazja obcowania z psem, który 
został tak wychowany, aby wykonywać 
wszystkie polecenia swojego pana. Argo 
zademonstrował nam całą paletę swoich 
umiejętności a przy tym sam świetnie się 
bawił. Pan Rafał pokazał nam jak cierpli-
wie można nauczyć pupila wykonywania 
wszelkich komend i poleceń. Sporą część 

zajęć stanowiła dogoterapia, podczas któ-
rej wielu uczestników spotkania mogło w 
trakcie spontanicznej, radosnej zabawy 
oswoić się z bliższym kontaktem z psem, 
głaszcząc go oraz wydając polecenia. Za-
jęcia dostarczyły uczestnikom wielki ba-
gaż pozytywnego ładunku emocjonalne-
go a także sporo satysfakcji z obcowania 
z psem, kilkoro osób przełamało również 
swoje lęki i dowiedziało się jak reagować 
w sytuacji, kiedy zostaniemy zaatakowani 
przez psa.

Bardzo dziękujemy za spotkanie i po-
święcony czas.

„SZACUNEK I TOLERANCJA PRZEDE WSZYSTKIM - MAJÓWKA 2015 Z PWD”

SPEŁNIONE MARZENIE NATALKI WIŚNIEWSKIEJ
Kolejny gorący weekend za nami. Tym razem podopieczni oraz pracownicy 

Placówki Wsparcia Dziennego w Trzemesznie postanowili spełnić najwięk-
sze marzenie Natalki Wiśniewskiej z Kruchowa. Natalka od roku dość często 
odwiedza koleżanki i kolegów z trzemeszeńskiej placówki i praktycznie od 
początku naszej znajomości wiedzieliśmy od niej, że uwielbia ona piosenkarkę 
„Dodę” i bardzo marzy o tym by móc zobaczyć jej koncert. Marzenie to się 
właśnie spełniło - dzięki uprzejmości p. Doroty Rabczewskiej, która już od 
dawna wiedziała o tym jak bardzo Natalia pragnie ją spotkać. 

Okazją do naszego spotkania był koncert, który artystka miała w pobliskim 
Gniewkowie. Dzięki uprzejmości Dody nie tylko mogliśmy wysłuchać na 
żywo koncertu (stojąc bardzo blisko sceny) ale po koncercie Natalia wraz z 
podopiecznymi PWD zostali zaproszeni przez gwiazdę za kulisy na spotkanie. 
Był to wyjątkowy czas kiedy dzieciaki mogły porozmawiać z artystką zdobyć 
autografy a także wykonać pamiątkowe zdjęcia. 

Na koniec p. Dorota napisała nam okolicznościową dedykację na specjalnie 
przygotowanych na tą okazję plakatach. 

Przy tej okazji chcielibyśmy serdecznie podziękować wokalistce oraz jej ze-
społowi a także Pani Joannie Kowalskiej - Dyrektor Gniewkowskiego Domu 
Kultury.
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Środowiskowy Dom Samopomocy informuje
    W ostatnim numerze informowaliśmy, że z okazji 10. rocznicy 

śmierci Jana Pawła II przygotowaliśmy uroczysty występ, aby we 
wspólnym gronie uczcić pamięć naszego papieża. Nie będziemy 
skromni – całość wypadła znakomicie. Dlatego też postanowili-
śmy odwiedzić naszych przyjaciół z ŚDS w Słowikowie i DPS w 
Skubarczewie, aby tam zaprezentować nasze dzieło. Nie ukrywa-
my, że była to dla nas spora dawka stresu, ale tez pozytywnych 
emocji. Dziękujemy za ciepłe przyjecie i wspólne przeżywanie 
tego ważnego wydarzenia.

Zmieniając temat – naszym ulubionym rodzajem konkursów 
ze wszystkich przeprowadzanych w naszej placówce są konkur-
sy kulinarne. W zeszłym miesiącu odbył się konkurs zorganizo-
wany przez panią Aleksandrę Sieradzką, w którym to tematem 
przewodnim była kuchnia europejska. Uczestnicy podzieleni na 
grupy walczyli o miano najlepszych w tej dziedzinie rozwiązując 
zadania, zagadki i układając przepisy. Razem odkrywaliśmy sma-

ki kuchni Europy i wykonaliśmy kolorowe, pysznie wyglądające 
prace plastyczne. Konkurs wygrała grupa dumnie prezentująca się 
na zdjęciu, w której składzie byli: Magdalena Stopczyńska, Iwona 
Płużyńska, Marcin Schillak, Artur Tafelski, Artur Nowicki i Rafał 
Giza.

Kolejnym wydarzeniem miesiąca, na które czekało wielu 
Uczestników była wycieczka rowerowa organizowana pod kie-
rownictwem naszego rehabilitanta pana Artura Kubasika. Uzbro-
jeni w odblaski, sprzęt rowerowy i trochę prowiantu wyruszyli-
śmy w drogę. Celem naszej pierwszej w tym roku wyprawy był 
Skorzęcin. Pogoda tego dnia była wymarzona. Porządnie zmęcze-
ni, ale naładowani dobrą energią, wszyscy cali i zdrowi wrócili-
śmy do ośrodka. Nasz sezon rowerowy uważamy za otwarty i już 
planujemy następne wyprawy.

    Tekst: Joanna Walda
Zdjęcia: Renata Kuchta

W piątek  (29 maja) w myśl hasła “Wszystkie dzieci nasze są” na 
terenie Rodzinnego Ogrodu im. “Jana Kilińskiego” w Trzemesznie 
odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka. Uroczystość rozpoczęła się 
o godzinie 16:00 w Domu Działkowca, gdzie wszystkich przyby-
łych powitał prezes Zarządu Waldemar Kwiatkowski i złożył na-
szym milusińskim najserdeczniejsze życzenia z okazji ich święta 
oraz życzył  wszystkim przyjemnej, niezapomnianej zabawy.

Friko i Koko zabawiali dzieci, pomagali w przeprowadzeniu 
zręcznościowych konkurencji pani Małgorzacie i pani Justynie, 
obdarowali wszystkie dzieci paczkami ze słodyczami ,pysznymi 
i ciepłymi drożdżówkami dostarczonymi przez firmę ,,Plantrem” .

W programie imprezy przeprowadzono sześć konkurencji  dla 
najmłodszych i tych  nieco starszych, w których to sześciu zwy-
cięzców z każdej zabawy otrzymało super nagród, ufundowane 
przez sponsorów, Sklep Sportowy Ogólnobranżowy ,, Sylma” Syl-

wia Marchlewicz , sklep papierniczy ,,Kleks”, sklep ogólno -spo-
żywczy pana Burnos oraz  pani Ewa Pietrzak . 

Grażyna i Ania malowały ślicznie i precyzyjnie  twarze przy-
byłych dzieci. Organizatorzy dla wszystkich obecnych na festynie 
przygotowali  ciastka ,chipsy, chrupki, napoje.

Przeprowadzono  również loterię książkową ,w której każde 
dziecko wylosowało dla siebie książkę ufundowaną przez  Mar-
tynę i Paulinę Kwiatkowską oraz Księgarnię Regionalną w Trze-
mesznie. Pod koniec uroczystości (tradycyjnie, jak co roku) od-
były się przejażdżki bryczką ,które to zasponsorowało ,,Ranczo 
Benonza”.

Organizatorzy gratulują zwycięzcom , składają serdeczne po-
dziękowanie wszystkim  ofiarodawcom  wspaniałych wielu nagród 
oraz osobom, które  pomogły w przygotowaniu tegorocznego Dnia 
dziecka.

Dzień Dziecka w Rodzinnym Ogrodzie im. ,,Jana Kilińskiego” w Trzemesznie
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„Nauczmy się na pamięć tego kraju...”
Od  1990 roku Święto Narodowe 

Trzeciego Maja należy do uroczyście 
obchodzonych świąt w Polsce, dlatego 
też 30 kwietnia uczniowie naszej szko-
ły wzięli udział w apelu poświęconym 
224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 
maja.            Program rozpoczęli polone-
zem członkowie Zespołu Pieśni i Tańca 
„Strzecha”. Uczennice: A.Bloch, Z.Zie-
lińska, J.Kłysz, J.Naręgowska, N.Jan-
kowska, J.Gerke, A.Dobruchowska, 
M.Jaskuła i J.Przybylska przybliżyły 
historię, główne założenia i znaczenie 
wprowadzenia konstytucji. Prezentacja 
multimedialna tych wydarzeń w połą-
czeniu z poezją m.in. I.Krasickiego i 
C.K.Norwida przeniosły uczestników 
uroczystości w  tamte czasy.  Apel 
przygotowany przez p. D.Kaniewską, 
p. M.Paczkowską i p. P.Woźnego za-
kończyła wspólnie odśpiewana „Rota”.

Gimnazjaliści w Biegu im. Jana Kilińskiego
Tradycyjnie 3 maja odbył się XXIV 

Ogólnopolski Bieg im. Jana Kilińskie-
go. W biegach krótkodystansowych 
towarzyszących tej ważnej dla naszego 
miasta imprezie uczestniczyli  ucznio-
wie trzemeszeńskich szkół. Nowością 
było rozegranie zawodów na odcin-
ku 3,5 kilometra po ulicach naszego 
miasta. Na starcie stanęło 76 uczniów 
trzemeszeńskiego gimnazjum. Na me-
cie każdy uczestnik otrzymał medal, 
pakiet startowy i okolicznościową  ko-
szulkę. Wśród naszych uczniów naj-
lepiej spisali się: Natalia Kozłowska, 
Magdalena Wesołowska, Luiza Galus, 
Karol Majorek, Michał Grobelski i Ka-
jetan Powała.

Zwycięstwo w konkursie „My kreatywni”
Dnia 14 maja 2015r. odbył się finał 

konkursu „My kreatywni”,  w którym 
wzięli udział członkowie koła teatral-
nego „Cztery żywioły”. Organizatorem  
zmagań o zasięgu powiatowym było 
Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska 
oraz Zespół Szkół w Niechanowie.  
Nasi uczniowie pod kierunkiem pań A. 
Siwińskiej i K. Wesołowskiej przygo-
towali spektakl pt. „Pogoda z Olimpu”, 
w którym zaprezentowali „szaloną pro-

gnozę pogody”. Dzięki swoim umie-
jętnościom aktorskim i kreatywności 
wywalczyli I miejsce.

Wycieczki czas zacząć
Maj i czerwiec to czas, w którym 

uczniowie udają się na wycieczki. W 
tym roku pierwsze wyjazdy odbyły się 
już na początku maja. Uczniowie klas I 
B, I D, I C i II C wędrowali po karkono-
skich szlakach. Klasa III D poznawała 
tajniki nauki w Centrum Nauki „Ko-
pernik „ w Warszawie. Trzecioklasiści 
z III C odwiedzili Toruń. Klasy III A i 
III B „wędrowały  ścieżkami nauki” po 
Łodzi i  Toruniu. 

Medal Honorowy Gminy Trzemeszno dla 
„Kantaty”

27 maja podczas uroczystej Sesji 
Rady Miejskiej Trzemeszna z okazji 
25 lecia samorządności w Polsce chór 
„Kantata” otrzymał z rąk Przewod-
niczącego Rady Miasta Trzemeszna 
Medal Honorowy Gminy Trzemeszno. 
Jesteśmy bardzo dumni z powodu tego 
wyróżnienia. Gratulujemy  członkom 
chóru oraz pani Kamili Wesołowskiej.

W Młynie Wiedzy w Toruniu

Klasy III a i III b w Obserwatorium astronomicznym w Piwnicach koło Torunia

Sukces zespołu teatralnego “Cztery żywioły”
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Logiczne  łamigłówki  dla  najmłodszych
W  konkursie Sudoku dla klas pierw-

szych wzięło udział pięćdziesięcioro 
dziewięcioro uczniów.
I miejsce zajęli – Adrian Kubiak z Id i 
Alicja Paulus z Ia
II miejsce  – Nikola Wiśniewska i Mar-
ta Markiewicz z Ia
III miejsce  – Zuzanna Wiśniewska z Ic 
i Aleksander Babyn z If

Przyznano 26 wyróżnień .
Wśród uczniów klas drugich:

I miejsce –Wiktoria Nowicka i Łukasz 
Bartz z IIa
II miejsce –Jakub Lisiecki, Marta 
Adamkiewicz i Aleksandra Arczewska 
z IIa
III miejsce –Agata Wojtaszewska i 
Oliwier Oleszko z  IIa
Wyróżnienie dla Aleksandry Jędrzej-
czak z  IIb
Najlepsi trzecioklasiści  to:
I miejsce –Hanna Kulas z  IIIa
II miejsce –Igor Kawka z  IIIa i Adam 
Gołębiowski z IIId
III miejsce –Mikołaj Kowalski z  IIIa

 
Z  okazji  Międzynarodowego  Dnia  Języka  
Ojczystego

21 kwietnia br. w Domu Kultury od-
był się konkurs ortograficzny z okazji 
„Międzynarodowego Dnia Języka Oj-
czystego” zorganizowany przez Bi-
bliotekę Publiczną. Do konkursu przy-
stąpiły pięcioosobowe reprezentacje 
klas szóstych z SP1, SP2, Kruchowa i 
Trzemżala. Nasza drużyna w składzie 
Nikole Galus, Zuzanna Lukstaedt i Sara 
Szulc z kl. VI a oraz Eryk Walter i Ni-
cole Brzycka z kl. IV c zajęła pierwsze 
miejsce. Serdecznie gratulujemy!

Międzyszkolny konkurs OMNIBUS SKOK Jaworzno
10 kwietnia 2015 r. w Szkole Podsta-

wowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków 
w  Trzemesznie  odbyła się  IV edy-
cja Powiatowego Konkursu Omnibus 
SKOK Jaworzno. Konkurs polegał na 
wypełnieniu testu jednokrotnego wy-
boru (charakterystyka, oferta i historia 
SKOK-u Jaworzno) oraz napisaniu re-
klamy pożyczki. 

W konkursie wzięło udział 5 uczniów 
naszej szkoły. Drugie miejsce zaję-
ła uczennica klasy VIa Jagna Jatczak 
otrzymując sprzęt elektroniczny.

Każdy uczestnik konkursu otrzymał 
dyplom oraz drobne upominki. Dodat-
kowo SKOK Jaworzno ufundował dzie-
ciom słodki poczęstunek.

Mam  talent
Podczas  wiosennej  dyskoteki  szkol-

nej – 7 maja – odbył  się  kolejny  etap 
rozgrywek  międzyklasowych zorgani-
zowanych  przez  Samorząd  Uczniow-
ski. Tym  razem zaprezentowali  się  
uczniowie  szczególnie  uzdolnieni – 
wokaliści, aktorzy, tancerze, sportow-
cy. „ W  naszej  szkole  rozwijają  się  
niezwykłe talenty, z  czego  jesteśmy  
niezwykle  dumni” – to  cytat  z wypo-
wiedzi podsumowującej  uroczystość. 
Na  szczególne wyróżnienie  zasłużyły  
występy:      Klaudii Michalak z VIc, 

Antoniego Mikuły, Wiktorii Nawroc-
kiej i Mileny Wiśniewskiej z Vb oraz 
reprezentacji kl.IVd.   

Gminny  konkurs  ortograficzny  o „ złote  pióro”  
Burmistrza  Trzemeszna   

  Jak  każdego  roku  w  maju odbył  
się  w naszej  szkole gminny  konkurs  
ortograficzny dla  uczniów  klas V – VI. 
Tegoroczne dyktando dotyczyło dyle-
matów nadwrażliwego  chrabąszcza, 
które  nie  okazały  się  być  nadmiernie  
kłopotliwymi  dla  piszących.

Wśród  uczniów  klas  piątych najle-
piej napisał Jakub  Durlak  z kl.Vc ,  tuż  
za   nim  uplasowała  się  Aleksandra  
Kowalewska, również uczennica SP1,  
trzecie  miejsce  zajął  Wiktor Kłos z 
SP2.

Dwie  uczennice klas  szóstych jed-
nakowo rewelacyjnie  napisały dyktan-
do: Zofia  Koteras z SP2  oraz  Jagna  
Jatczak z SP1, drugie  miejsce  zajęła  
Sara  Szulc,  a  trzecie Nicole Brzycka i  
Zuzanna Lukstaedt, obydwie SP1.     

Wiadomości zebrał szkolny  zespół   
redakcyjny: Nicole Brzycka, Dominika  

Derezińska, Eryk  Walter
Foto. p. K. Kulik,
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BIEGI  TRZECIOMAJOWE
 Dnia 3 maja 2015 r. jak co roku odbyły 

się w Trzemesznie biegi majowe. Startowa-
li w nich również uczniowie naszej szkoły. 
Najlepsze wyniki zanotowali:
-rocznik 2002: Wiktoria Trzcińska (I 
miejsce), Natalia Osowiec (III miejsce) i  
Dominika Brzewińska (V miejsce),
-rocznik 2005: Klaudia Różycka     (I miej-
sce) i Jakub Ogara (III miejsce), 
-rocznik 2006 : Marcelina Firek       (VI 
miejsce). 

Gratulujemy i życzymy  powodzenia w 
dalszych startach!

WIWAT MAJ, TRZECI MAJ !
Dnia 7 maja 2015 r.  w naszej szkole od-

była się akademia z okazji 224. rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Uczniowie z klasy V oraz VIa i VIb przy-
gotowali program artystyczny, w którym 
zaprezentowano trudną historię naszej Oj-
czyzny oraz znaczenie Konstytucji  3 Maja 
dla narodu polskiego. 

Nie zabrakło pięknych pieśni, takich jak 
np. „Dumka na dwa serca”, „Witaj, Majowa 
Jutrzenko”, „Żeby Polska była Polską” czy 
„Roty”.  

Uroczystość zaszczyciła swoją obec-
nością sekretarz gminy Trzemeszno pani 
Edyta Kubiak.   Akademię przygotowały: 
pani Renata Gezella – Figaj oraz pani Anna 
Wołowicz. 

„HECA” W NASZEJ SZKOLE           
  Dnia 13.05.2015 r.  w naszej szkole  go-

ścił Cyrk ,, Heca”, nie brakowało atrakcji. 
Poza clownem, najwięcej emocji wzbudził 
pyton tygrysi, będący jednym z najwięk-
szych węży na świecie. Okazało się jednak, 
że wąż jest bardzo przyjazny… Najbardziej 
zaprzyjaźnił się z dziećmi. Uczniowie dłu-
go nie zapomną o tej pełnej wrażeń wizy-
cie. 

ORTOGRAFICZNE POTYCZKI

Dnia 14 maja 2015 r. troje uczniów z  
klasy V i VI wzięło udział w Gminnym 
Konkursie Ortograficznym o Złote Pióro 
Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno 
zorganizowanym w Szkole Podstawowej nr 
1 w Trzemesznie.  

Nasi uczniowie doskonale poradzili sobie 
z niezwykle trudnym tekstem zatytułowa-
nym  „Hipochondryk  czy oryginał?”

Oto wyniki: 
-w kategorii klas VI Zofia Koteras zajęła I 

miejsce, a Zuzanna Basińska IV.
-w kategorii klas V  Wiktor Kłos    wy-

walczył III miejsce.
Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplo-

my i nagrody książkowe.

GRAND PRIX LEKKOATLETYCZNE
  Dnia 14 maja 2015 r.  we Wrześni odby-

ła się ostatnia seria Czwartków Lekkoatle-
tycznych, w której wystartowały: Wiktoria 
Trzcińska, Natalia Osowiec i Karina Kie-
rzek. Dziewczęta bardzo dobrze się zapre-
zentowały i zakwalifikowały się do Finału 
Miejskiego.  

 

KONKURS WOKALNY „WYŚPIEWAJ SWÓJ TALENT”
  Jak co roku w maju w trzemeszeńskim 

Domu Kultury odbył się  Konkurs Wokal-
ny „Wyśpiewaj swój talent”. Wzięli w nim 
udział również uczniowie z naszej szkoły z 
klas I –III oraz IV – VI. 

 Wszystkie dzieci wspaniale zaprezento-
wały się na scenie. Mieliśmy też swój suk-
ces, gdyż  Wiktoria Trzcińska z kl. VIa wy-
walczyła II miejsce.

                     
„ENGLISH  SONGS  FESTIVAL”

  Dnia 20 maja 2015 r. Wiktoria Trzcińska 
wzięła udział w Powiatowym Konkursie 
Piosenki Angielskiej „English Songs Festi-
val”.    

Konkurs odbył się  w Akademickim Gim-
nazjum Milenium w Gnieźnie. Skierowany 
był do uczniów szkół podstawowych z klas 
IV-VI oraz ze szkół gimnazjalnych. 

Wydarzenie cieszyło się dużym zaintere-
sowaniem, gdyż  uczestniczyło w nim  18 
szkół, w sumie wysłuchano 30 utworów. 

Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy 
dyplom oraz drobny upominek. 

FINAŁ MIEJSKI GRAND PRIX WE WRZEŚNI 
Dnia 21 maja 2015 r. we Wrześni odbył 

się wielki Finał Miejski Czwartków Lekko-
atletycznych. Udział w nim wzięły: Wik-
toria Trzcińska, Natalia Osowiec i Karina 
Kierzek. 

W finale Wiktoria wywalczyła złoty 
medal z rewelacyjnym czasem na 600 m - 
1:49,64, natomiast  Natalia wywalczyła w 
tej samej konkurencji brązowy medal.  

  Niestety, Karinie nie powiodło się w fi-
nale na 60 m, minimalnie przegrała ze swo-
imi rywalkami.  

Laureatki czeka teraz Fi-
nał Wojewódzki w Poznaniu oraz  
podsumowanie Finału Ogólnopolskiego w 
Łodzi. Trzymamy kciuki!
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Zestawienie wyników wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
w dniu 10 maja 2015 r. w Gminie Trzemeszno 

Numer 
obwodu Siedziba OKW

Liczba wyborców 
uprawnionych do 

głosowania

 Liczba 
wyborców, 

którym 
wydano karty 
do głosowania 

 Liczba głosów 
nieważnych 

Liczba głosów 
ważnych 

Frekwencja 
wyborcza

 1 Przedszkole Nr 2 ul. B. Chrobrego 8 
62-240 Trzemeszno 1657 701 3 698 42,31%

 2
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
ul. Piastowska 11,  
62-240 Trzemeszno

1335 641 7 634 48,01%

 3
Szkoła Podstawowa Nr 1 
ul. J.J.Śniadeckich 18,  
62-240 Trzemeszno

1552  686 12 674 44,20%

 4
Szkoła Podstawowa Nr 2 
ul. 1 Maja 11 
62-240 Trzemeszno

1570 644 2 642 41,02%

 5 Zespół Szkół Szkoła Podstawowa  
i Gimnazjum, Kruchowo

1289 469 8 461 36,38%

 6 Świetlica Wiejska Wydartowo 859 317 1 316 36,90%

 7 Dom Kultury, ul. św.Jana 11 
62-240 Trzemeszno 701 213 1 212 30,39%

 8
Środowiskowy Dom Samopomocy 
ul.A.Mickiewicza 28 
62-240 Trzemeszno

778 237 2 235 30,46%

9 Zespół Szkół Szkoła Podstawowa 
i Gimnazjum Trzemżal 1176 509 7 502 43,28%

10 Świetlica Wiejska Lubiń 298 128 0 128 42,95%

 11
Zakład Poprawczy 
ul. A.Mickiewicza 35 
62-240 Trzemeszno

14 8 2 6 57,14%

 x  x 11229 4553 45 4508 40,55%

 

Numer obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Łączna liczba 
głosów oddana 
na kandydatów

Grzegorz Michał BRAUN 3 8 6 5 1 0 1 2 3 0 0 29

Andrzej Sebastian DUDA 217 163 206 200 123 104 59 79 205 27 2 1385

Adam Sebastian JARUBAS 8 5 14 2 12 11 7 4 15 2 0 80
Bronisław Maria 
KOMOROWSKI 246 237 235 240 185 116 82 85 152 72 1 1651
Janusz Ryszard KORWIN-
MIKKE 18 15 15 18 19 7 5 4 11 2 0 114

Marian Janusz KOWALSKI 10 3 7 5 5 1 0 0 8 0 0 39

Paweł Piotr KUKIZ 162 170 150 144 85 64 44 52 68 18 2 959
Magdalena Agnieszka 
OGÓREK 23 19 30 18 18 8 9 7 33 5 1 171

Janusz Marian PALIKOT 5 10 10 9 9 4 5 2 4 0 0 58

Paweł Jan TANAJNO 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 5

Jacek WILK 5 3 1 1 2 1 0 0 2 2 0 17
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