
Wiosna 
Skwer H. Cegielskiego w Trzemesznie

marzec 2016



We wtorek 22 marca został roz-
strzygnięty konkurs na wielkanocną 
pisankę, od lat organizowany przez 
DK Trzemeszno. Wzięło w nim udział 
130 uczestników. Jury wyłoniło i na-
grodziło laureatów w czterech katego-
riach wiekowych. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali słodkie upominki.

 

   Przedszkola
1. Nadia Galus
2. Amelia Nędzkiewicz
3. Kornel Kędzierski
3. Michał Kuśnierz

Szkoły Podstawowe – kl. I - III
1. Krystian Maciejewski
2. Przemysław Bosak
3. Kinga Kachniarz
3. Julia Walkowska

Szkoły Podstawowe – kl. IV - VI
1. Zofia Libner
2. Maks Walkowski
3. Oliwia Płachcińska
3. Julia Czerwińska

Gimnazjalne
1. Elżbieta Bogusiewicz
2. Patrycja Warchał
3. Mikołaj Malicki

21 marca połączyliśmy pokolenia. Seniorzy z klubu seniora „Złoty Liść” oraz młodzież z trzemeszeńskiego liceum wspól-
nie wykonali zdobne jajka wielkanocne. Gorący wosk oraz barwienie w specjalnych pigmentach dało piekny plastyczny 
efekt. Warsztaty poprowadzili instruktorzy Domu Kultury w Trzemesznie: Wiesław Delikta i Marceli Konieczny.

Warsztaty zdobienia jajek
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Środowiskowy Dom Samopomocy informuje
Patrząc na to, co widzimy ostatnio za oknem, chyba nie 

spisaliśmy się za dobrze podczas obchodów Dnia Wiosny. 
Jeden dzień chodzimy w koszulkach z krótkim rękawem, a 
następnego musimy opatulić się ciepłym szalem. Taki urok 
całego marca. Z okazji kalendarzowego zakończenia zimy 
odbyły się u nas wspólne zajęcia prowadzone przez Panią 
Renatę. Najpierw dyskutowaliśmy o zwiastunach wiosny, 
planowaniu prac w ogrodzie i sposobach spędzania czasu 
wolnego na powietrzu. Później zabraliśmy się za praktyczną 
część zajęć – podzieleni na grupy mieliśmy wykonać Ma-
rzannę. Musiała się ona składać wyłącznie z ekologicznych 
materiałów, więc zadanie było utrudnione. Każdy (s)twór 
był niezwykły i miał swój charakter. Pani Kierownik wy-
brała najpiękniejszą i najbardziej oryginalną pannę, którą 
potem wspólnie unicestwiliśmy. Na koniec rozruszaliśmy 
się podczas konkurencji sportowych, które zawsze cieszą się 
dużym zainteresowaniem. 

Mówiąc o wydarzeniach z zeszłego miesiąca nie sposób 
nie wspomnieć o świętach wielkanocnych. Przed nimi jed-
nak zorganizowaliśmy warsztaty dla rodziców i opiekunów, 
na których ozdabialiśmy jajka różnymi technikami. Wy-

konaliśmy pisanki marmurkowe, techniką decoupage oraz 
quilling i ozdabiane cekinami. Powstały też cudowne róż-
nokolorowe palmy. Dziękujemy wszystkim za przybycie i 
wspólnie spędzony czas.

Nasze uroczyste śniadanie wielkanocne odbyło się już po 
przerwie świątecznej. Udekorowaliśmy salę główną w jajka 
i zające, dorzuciliśmy trochę zieleni, ustawiliśmy stoły i już 
wszystko było gotowe. Zapełnieniem tych stołów i naszych 
żołądków pysznymi potrawami zajęły się grupy: kulinar-
na Pani Oli i gospodarczo-porządkowa Pani Joli. Jednak 
na wstępie omówiliśmy sobie znaczenie tego święta, przy-
pomnieliśmy najważniejsze tradycje i symbole. Po takim 
wprowadzeniu wspólnie zjedliśmy wielkanocne śniadanie i 
słodki poczęstunek.

W marcu małą grupą wyskoczyliśmy jeszcze na kręgle do 
Mogilna i to koniec naszych atrakcji. Teraz czekamy na do-
brą pogodę, aby w naszym ogrodzie wszystko zaczęło się 
zielenić. A męska część na pewno czeka na to, aby pograć 
na boisku w piłkę nożną, bo już trzeba zacząć trenować do 
corocznego turnieju piłkarskiego.

Tekst: Joanna Walda

Projekt „Fit and Jump” rozpoczął się 01.03.2016. r. i trwał 
będzie do  31.10.2016 roku.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie KGW „Ra-
zem” sołectwa Trzemżal przy wsparciu finansowym Urzędu 
Miejskiego Trzemeszna w ramach konkursu „Wspieranie 
rozwoju sportu na terenie gminy Trzemeszno”.

Grupa 22- osobowa  kobiet z gminy Trzemeszno wyjecha-
ła na basen do Wrześni, aby w ramach projektu nauczyć się 
pływać, a  poprzez ćwiczenia  w wodzie uczestniczki i oso-
by niepełnosprawne  mają za cel  profilaktycznie walczyć z 
nadwagą, zmniejszyć ją  co  w wielu przypadkach przyczyni 

się do  poprawy stanu zdrowia kobiet borykającymi się z 
dolegliwościami  związanymi z nadwagą  oraz chcemy za-
chęcić mieszkańców (szczególnie kobiety) z  naszej gminy 
do walki z nadwagą, do  aktywnego spędzania czasu wol-
nego .W ramach projektu przewidziane są kolejne wyjazdy 
na basen, ćwiczenia na trampolinie oraz warsztaty taneczno 
-ruchowe, które odbywać się będą  w świetlicy wiejskiej w 
Trzemżalu.

Prezes Stow. KGW Razem”
Sołectwa Trzemżal
/-/ Eleonora Mądra

Projekt „Fit and jump” rozpoczęty!
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Sukcesy siatkarek
10 marca reprezentacja dziewcząt 

Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzemesz-
nie wzięła udział w Finale Rejonu Po-
znań Teren Wschód w piłce siatkowej 
w Śremie. Startowały również szkoły: 
SP 2 Murowana Goślina,

SP 6 Śrem, SP 2 Środa Wielko-
polska, SP Czeszewo i SP 4 Jarocin. 
Wszystkie zespoły zaprezentowały 
wysoki poziom gry oraz zaciętą wal-
kę na boisku. Ostatecznie nasza szkoła 
zajęła V miejsce.

Naszym dziewczętom należą się gra-
tulacje, gdyż sam fakt udziału w roz-
grywkach rejonowych  to duży sukces 
oraz ciekawe doświadczenie na przy-
szłość.

Skład reprezentacji: Klaudia Lisiec-
ka, Oliwia Kostka, Zofia Wojtaszew-
ska, Oktawia Giza, Michalina Ła-
będzka, Dominika Ciszak, Karolina 
Baczyńska, Zofia Mikuła, Wiktoria 
Wachowska, Julia Falkowska.

Opiekun: Wioletta Chojnacka

Testy próbne za nami..
Uczniowie klas szóstych napisali 

testy próbne z języka polskiego, an-
gielskiego oraz matematyki. Była to 
znakomita rozgrzewka przed testem 
szóstoklasisty, który odbędzie się 5 
kwietnia br., oraz ostatni dzwonek 
na uzupełnienie braków  w wiedzy i 
umiejętnościach.  Najlepsze wyniki w 
części  polonistyczno-matematycznej 
uzyskali:

klasa VI a: 
37/41 -Eryk Chojnacki 
33/41 -Michalina Łabędzka 
klasa VI b: 
35/41 -Karolina Choniej 
34/41 -Wojciech Szymański 
klasa VI c:
41/41 -Jakub Durlak 
35/41 -Przemysław Dylawerski 
32/41 =Mikołaj Wiśniewski 
z  języka  angielskiego: 
klasa VI a:
40/40- Eryk Chojnacki 
40/40 -Nikodem Bielaś 
38/40 -Bartosz Filipek
38//40 -Michalina Łabędzka
klasa VI b:
39/40 -Antoni Mikuła 
38/40 -Tomasz Kozłowski
38/40 -Daniel Sarnowski 
37/40 -Sandra Zwierzyńska 
klasa VI c:
39/40 -Przemysław Dylawerski 
38/40 -Jakub Durlak 
38/40 -Mikołaj Wiśniewski 
37/40 -Szymon Flak 

Po testach – zawody sportowe
Dnia 2 marca odbyły się zawody 

w piłce koszykowej dziewcząt oraz 
chłopców, w których uczestniczyły 
drużyny ze szkół: SP1 Trzemeszno 
oraz SP2 Trzemeszno.  Dziewczęta  
rozgromiły rywalki - 62:4, natomiast 
chłopcy 29:11. Składy zwycięskich  re-
prezentacji: Milena Wiśniewska, Ok-
tawia Giza, Wiktoria Nawrocka, Julia 
Falkowska, Klaudia Lisiecka, Oliwia 
Kostka, Karolina Baczyńska, Jagoda 
Wilgosz, Michalina Łabędzka, Karo-
lina Choniej, Nikola Mrzewka, Oliwia 
Kolberg oraz Zofia Mikuła; Tomasz 
Kozłowski, Antoni Mikuła, Mateusz 
Brauza, Wojciech Szymański, Bartosz 
Filipek, Maciej Siwa, Leon Ciesielski, 
Eryk Chojnacki, Jakub Socha, Oskar 
Dzienniak, Sebastian Baran oraz Ja-
kub Bednarek.

Gminny konkurs pożarniczy
W piątek, 11 marca, nasza szko-

ła uczestniczyła w etapie gminnym 
konkursu pożarniczego. Z  przyjem-
nością informujemy, że do kolejnego  
powiatowego  etapu  zakwalifikowali 
się: Jakub Durlak zajmując I miejsce, 
Damian Odebralski - II miejsce, Igor 
Kawka - III miejsce; Aleksander Go-
mulinski  uplasował  się na czwartym 
miejscu, na szóstym - Wojciech Wal-
czak. 

Sukces  Kacpra
W sobotę, 12 marca,  Kacper Lis z  

kl. VIc  reprezentował  powiat  gnieź-
nieński  w etapie wojewódzkim kon-
kursu przyrodniczego „Salamandra”. 
Tematem tegorocznego konkursu są 
: „Rośliny i zwierzęta polskich gór” 
Kacper  jako  pierwszy ukończył z 
powodzeniem pisanie testu i zakwali-
fikował się do ogólnopolskiego finału. 
Należy  dodać, że  Kacper  jako  uczeń  
klasy  szóstej pisał test razem z gimna-
zjalistami i był jednym z najmłodszych 
uczestników.

Gratulujemy wiedzy i tempa  pracy!

IV  Szkolny  Konkurs  Sudoku
Sudoku to  łamigłówka, której ce-

lem jest wypełnienie diagramu 9 × 9 
w taki sposób, aby w każdym wierszu, 
w każdej kolumnie i w każdym z dzie-
więciu pogrubionych kwadratów 3 × 3 
(zwanych „blokami” lub „podkwadra-
tami”) znalazło się po jednej cyfrze 
od 1 do 9.Zasady przypominają trochę 
kwadrat łaciński, wymyślony i badany 
przez średniowiecznych matematyków 
z terenów Arabii  w XIII wieku. W 
Sudoku, w przeciwieństwie do kwa-
dratu łacińskiego, cyfry nie mogą się 
powtarzać nie tylko w żadnym wierszu 
i kolumnie, ale także w małym kwa-
dracie 3 × 3.

W konkursie wzięło udział 35 
uczniów klas IV – VI. Bezbłędnie za-
dania wykonało 14 osób, które zostały 
zwycięzcami konkursu.

klasy IV
Adam Gołębiowski kl. IV d
Hanna Kulas kl. IV a
Jessica Misior kl. IV c
Aleksandra Pacanowska kl. IV b
Angelika Schrama kl. IV d
Oliwia Socha kl. IV b
klasy V 
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Daria Kłysz kl. V b
Agata Starczewska kl. V b
Wiktoria Wilkosz kl. V a
Weronika Wiśniewska kl. V c
klasy VI
Eryk Chojnacki kl. VI a
Przemysław Dylawerski kl. VI c
Michalina Łabęcka kl. VI a
Kacper Skibiński kl. VI c

Jan Kiliński. Historia i pamięć
10 marca był  dla społeczności 

uczniowskiej naszej szkoły niezwy-
kłym świętem.  

Tego dnia gościliśmy Panią Profesor 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza – Violettę Julkowską, pod której 
redakcją ukazała się najnowsza publi-
kacja dotycząca patrona naszej szkoły. 
W pasjonujący sposób przedstawia ona 
„człowieka z krwi i kości”,  jakim był 
mistrz szewski, a potem pułkownik 
insurekcyjnego wojska oraz proces 
kształtowania się legendy bohatera. 

Szkolni artyści uświetnili to wydarze-
nie krótkim występem: Antoni Mikuła 
z klasy VI b rapując przedstawił histo-
rię Jana Kilińskiego, którą sam napi-
sał, a wspierał go chór szkolny.  

Wiadomości zebrał szkolny  zespół  redak-
cyjny: Dominika Derezińska, Nikodem Żyw-
czewski, Eryk Chojnacki,  Karolina Choniej,

 Milena Wiśniewska, Jacek Kierczyński
Foto. p. K. Kulik, p. W. Chojnacka

W dniu 19 marca 2016 r. w świe-
tlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Trzemesznie, odbyły się eliminacje 
powiatowe Ogólnopolskiego Turnie-
ju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „ 
Młodzież Zapobiega Pożarom” Anno 
Domini 2016.

W konkursie w trzech grupach wie-
kowych – szkół podstawowych, gim-
nazjów i szkół ponadgimnazjalnych 
wystartowało łącznie prawie 40 dziew-
cząt i chłopców z terenu miast i gmin 
powiatu gnieźnieńskiego : Witkowo, 
Niechanowo, Trzemeszno, Czernieje-
wo, miasto Gniezno, gmina Gniezno 
oraz Mieleszyn wyłonionych ze 139 
uczestników eliminacji gminnych. W 
pierwszej części rozwiązywali oni test, 
a następnie najlepsze piątki rywalizo-
wały w finale ustnym, gdzie odpowia-
dali na wylosowane pytania oraz opi-
sywali sprzęt i urządzenia pożarnicze. 
Klasyfikacja końcowa przedstawia się 
następująco:

Szkoły Podstawowe:
1. Jakub Durlak,
2. Dominik Łukowski,
3. Szymon Chmiel,
Gimnazja:
1. Zofia Koteras,
2. Mateusz Krause,
3. Janusz Koteras,
Szkoły Ponadgimnazjalne:
1. Weronika Leśna,
2. Dawid Chlebowski,
3. Aleksander Nijak
Zwycięzcy oraz uczestnicy otrzy-

mali nagrody rzeczowe, upominki i 

dyplomy ufundowane przez Starostwo 
Powiatowe w Gnieźnie oraz materiały 
promocyjne Gminy Trzemeszno. Na-
grody wręczali : Jerzy Berlik – wice-
starosta gnieźnieński, st. kpt. Krzysz-
tof Kapciński – zastępca Komendanta 
Powiatowego PSP w Gnieźnie – prze-
wodniczący jury turnieju, dh Jacek 
Kowalski- prezes ZOP ZOSP RP w 
Gnieźnie, dh Marek Gotowała wice-
prezes ZOP ZOSP RP w Gnieźnie, pre-
zes ZOMG ZOSP RP w Trzemesznie i 
radny Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, 
dh Waldemar Janusz- sekretarz ZOP 
ZOSP RP w Gnieźnie i członek ZOW 
ZOSP RP w Poznaniu, dh Grażyna 
Kachniarz – prezes OSP w Trzemesz-
nie i wiceprezes ZOMG ZOSP RP w 
Trzemesznie.

Organizatorami i współorganiza-
torami eliminacji były : Komenda 
Powiatowa PSP w Gnieźnie, Staro-
stwo Powiatowe w Gnieźnie, Zarząd 
Oddziału Powiatowego ZOSP RP w 
Gnieźnie, Urząd Miejski Trzemeszna, 
Restauracja „Czeremcha” w Trzemesz-
nie, Ochotnicza Straż Pożarna w Trze-
mesznie oraz Oddział Miejsko- Gmin-
ny Związku OSP RP w Trzemesznie. 
Jury eliminacji stanowili funkcjona-
riusze Komendy Powiatowej PSP w 
Gnieźnie.

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc 
w poszczególnych grupach, będą re-
prezentować powiat gnieźnieński 
podczas eliminacji wojewódzkich we 
Wronkach, 16 kwietnia br.

Turniej Wiedzy Pożarniczej - Powiatu 
Gnieźnieńskiego Eliminacje Powiatowe  
w Trzemesznie
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Koncert „Saksofon nie gryzie”
Dnia 16 lutego 2016 r. w naszej szko-

le  odbył się koncert „Saksofon nie 
gryzie”. Saksofoniści Janusz Witko i 
Krzysztof Orzechowski zaprezento-
wali program muzyczno – edukacyjny 
przeznaczony dla uczniów szkół pod-
stawowych.

Muzycy w przystępny i barwny spo-
sób zapoznali słuchaczy z historią i bu-
dową instrumentów dętych, następnie 
zabrali uczniów w muzyczną podróż 
dookoła świata. 

Na zakończenie koncertu zespół 
przygotował dla słuchaczy zagadki 
muzyczne w postaci melodii znanych 
dzieciom z bajek, filmów i programów 
edukacyjnych.  

Koncert zorganizowała p. Renata 
Gezella – Figaj.

Konkurs czytania ze zrozumieniem
Dnia 1 marca 2016 r. wśród uczniów 

klasy VI przeprowadzono Konkurs 
czytania ze zrozumieniem.

Uczniowie otrzymali test zatytuło-
wany „Lis i kruk”, w którym znalazły 
się m.in.  pytania dotyczące bajki jako 
gatunku literackiego, środków styli-
stycznych oraz związków frazeolo-
gicznych. 

  Oto wyniki:
  I miejsce  - Kacper Pietraszewski
 II miejsce  - Bartosz Jagła 

III miejsce – Jakub Kaźmierski
IV miejsce – Natalia Czarnecka 
 V miejsce – Amelia Tonak
  Podsumowanie oraz wręczenie 

dyplomów i nagród nastąpiło dnia 
4.03.2016 r. Konkurs przygotowała i 
przeprowadziła p. Renata Gezella – Fi-
gaj.

Konkurs wiedzy o Janie Kilińskim
Dnia 3.03.2016 r. w naszej szkole 

odbył się Konkurs wiedzy o Janie Ki-
lińskim. Uczniowie musieli wykazać 
się znajomością biografii i działalności 
słynnego szewca  oraz sposobów upa-
miętniania jego postaci dawniej i dziś. 

W konkursie wzięło udział dwuna-
stu uczniów z klasy V i VI.  I miejsce 

zdobył Artur Witczak, II miejsce wy-
walczył Mateusz Koliński, a III Michał 
Sarnowski. Wszyscy uczestnicy tur-
nieju zostali nagrodzeni dyplomami i 
upominkami pozyskanymi z Wydziału 
Kultury, Sportu i Promocji Starostwa 
Powiatowego w Gnieźnie.

Konkurs został przeprowadzony  
przez  p. Aldonę Trzcińską 
oraz p. Renatę Gezellę – Figaj.

Laureaci wraz z opiekunka-
mi oraz dyrektorem szkoły p. 
Jarosławem Kaniasty  wzięli 
udział w uroczystym podsu-
mowaniu konkursu połączo-
nym z promocją książki pt. 
„Jan Kiliński. Historia i pa-
mięć”, które odbyło się dnia 

10.03.2016 r. o godz. 10.00 w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Trzemesznie. W 
uroczystości wzięli udział laureaci 
konkursu z wszystkich szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych gminy Trze-
meszno. 

Uroczystość  swoją obecnością za-
szczycili: wiceburmistrz Trzemeszna 
p. Dariusz Jankowski, przewodni-
czący Rady Miejskiej Trzemeszna p. 
Sławomir Peno, radny Rady Powiatu 
Gnieźnieńskiego p. Leszek Figaj oraz 
autorzy książki „Jan Kiliński. Historia 
i pamięć”: pani prof. dr hab. Violetta 
Julkowska, dr Mariusz Menz, dokto-
rantka w Instytucie Historii UAM w 
Poznaniu Anna Lepalczyk i  pan An-
drzej Leśniewski. Przybył również p. 

Wojciech Bisikiewicz, który wcielił się 
w postać samego Kilińskiego.

Podczas spotkania zaprezentowano 
i omówiono nową pozycję książkową 
dotyczącą sławnego  trzemesznianina  
- Jana Kilińskiego. Każdy  z uczestni-
ków otrzymał tę książkę i mógł uzy-
skać własnoręczny podpis autorów. 

Szkolny Konkurs Ortograficzny 
Klas Trzecich

Dnia 14 marca 2016 r. odbył się 
Szkolny Konkurs Ortograficzny Klas 
Trzecich. Konkurs miał formę pisem-
ną.

Wyniki konkursu:
I miejsce -  Jakub Koperski z kl. III b
II miejsce - Zofia Jakna z kl. III b
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III miejsce - Amelia Półtorak z kl. III a
IV miejsce: Julia Szajda, Maja Kapela 

i Malwina Frelich z kl. III a oraz
Tymoteusz Nowakowski z kl. III b

Podsumowanie oraz wręczenie dy-
plomów i nagród odbyło się 21 marca 
2016 r.

Konkurs przygotowały: p. Teresa 
Górna i p. Jolanta Świerkot przy wspar-
ciu p. Marii Dombek.

Powitanie wiosny w SP 2 !!!
W poniedziałek 21 marca witaliśmy 

wiosnę. Od rana pierwsze dwie lek-
cje prowadzili we wszystkich klasach 
uczniowie z klasy szóstej       i piątej. 
Wszyscy uczniowie w tym dniu przy-
szli do szkoły przebrani. Było wesoło           
i bardzo kolorowo. 

Następnie uczniowie naszej szko-
ły wraz z nauczycielami udali się na 
boisko szkolne, gdzie wierszykami 
i wiosennymi piosenkami radośnie 
przywitaliśmy wiosnę. Podczas apelu 

uczniowie zostali obdarowani słodko-
ściami, które ufundowała Rada Rodzi-
ców. Z każdej klasy został wyłoniony 
zwycięzca na najlepszy i najbardziej 
pomysłowy strój wiosenny. Nagrody 
dla zwycięzców również ufundowała 
Rada Rodziców. 

Na zakończenie apelu, symbolicznie 
żegnając zimę, spaliliśmy Marzannę, 
by wiosna zagości-
ła już na naszym 
szkolnym boisku i 
nie tylko J

Wiosenny konkurs 
recytatorski

Dnia 22.03.2016 
r. w naszej szkole 
odbył się Wiosenny 
konkurs recytator-
ski. Wzięło w nim 
udział 20 uczniów z 
klas I - VI. Reper-
tuar był ciekawy i 

zróżnicowany.   
Jury w składzie: p. Maria Dombek, 

p. Renata Gezella – Figaj  oraz  p. Anna 
Kulczycka Wiśniewska uważnie słu-
chało występów młodych artystów,  
następnie wyłoniło laureatów. 

  Kategoria klas I – III
I miejsce – Julia Skonieczna  z kl. Ia
Aleksandra Olejniczak z kl. IIIb
II miejsce – Julia Walczak z kl. Ia
                   Agata Kaszuba z kl. IIa
III miejsce – Kacper Kędzierski z kl. 
IIIb
   Wiktoria Rożek z kl. IIIb
  Kategoria klas IV – VI
I miejsce – Natalia Kaszuba z kl. IV
                  Wiktoria Nowicka z kl. IV
II miejsce – Natalia Filipiak z kl. IV
III miejsce – Marcelina Obecna  
z kl. V, Amelia Tonak z kl. VI

Zarówno zwycięzcy, jak i pozostali 
uczestnicy konkursu zostali nagrodze-
ni pamiątkowymi dyplomami i nagro-
dami. Gratulujemy!

Trening z zawodnikami 
futbolu amerykańskiego

9 marca uczniowie klasy II b oraz kla-
sy V wraz z wychowawcami p. Anną 
Kowalczyk i p. Marcinem Jakubiakiem 
wzięli udział w treningu zespołów fut-
bolu amerykańskiego „Husaria” Szcze-
cin i „Wilki” Łódź. Podczas spotkania 
dzieci miały możliwość obserwowania 
treningu, zapoznania się z zasadami 
gry tej widowiskowej dyscypliny oraz 
rozmowy z zawodnikami obu drużyn. 
Wszyscy uczestnicy spotkania wzięli 
udział w teście sprawnościowym przy-
gotowanym przez trenerów futbolu 
amerykańskiego. Na zakończenie dzie-
ci otrzymały drobne upominki oraz au-
tografy czołowych zawodników.

W poniedziałek 14 marca w restauracji 
Czeremcha odbyło się spotkanie trzeme-
szeńskiego oddziału Polskiego Stowarzy-
szenia Diabetyków. Z okazji niedawnego 
Dnia Kobiet życzenia złożyła paniom Ma-
ria Głowacka prezes stowarzyszenia oraz 
zaproszeni goście: Sławomir Peno prze-
wodniczący Rady Miejskiej, radna Maria 
Dziel oraz radny powiatowy Leszek Figaj.    

Wszyscy zgromadzenie, również pano-
wie otrzymali czekoladę. Zebranie wyko-
rzystano także do kilku istotnych ogłoszeń. 
Edmund Szlacheta wiceprezes stowarzy-
szenia dyscyplinował członków PSD do 
odpowiedzialnego zapisywania się do le-
karza diabetologa. Diabetolog przyjeżdża 
do Trzemeszna dzięki wsparciu finanso-
wego trzemeszeńskiego ratusza. Dlatego 
koszt takiej wizyty do  dla członków koła 
15 złotych a dla chorych niezrzeszonych 20 
złotych.  Lekaż podczas swojego pobyty 
w Trzemesznie przyjmuje 15 osób. Nieste-
ty często zdarza się że mimo zapisów, do 
przychodni dociera około 10 osób.  E. Szla-
cheta zapowiedział także odstąpienie sto-
warzyszenia od drukowanych zaproszeń 
na spotkania, a o ich terminach zawiado-
mienia będą wywieszane m.in. na słupach 
ogłoszeniowych.  Cukrzycy rozważali tak-
że cel tegorocznej wycieczki. 

Cukrzycy spotkali się w Trzemesznie

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW 
Szanowni Rolnicy informuje, że powia-

domiłem Wojewodę Wielkopolskiego o 
wystąpieniu na terenie naszej Gminy nie-
korzystnego zjawiska atmosferycznego w 
postaci ujemnych skutków przezimowa-
nia upraw. W związku z powyższym w 
przypadku wystąpienia ujemnych skutków 
przezimowania producent rolny powiada-
mia na piśmie (wniosek do pobrania u soł-
tysa lub w Urzedzie Miejskim Trzemesz-
na, ul. Dąbrowskiego 2, pokoj nr 8) Zespół 
Komisji podając informacje o stratach w 
uprawach roślin. 

Dariusz Jankowski 
Zastepca Burmistrza Trzemeszna

KOSYNIER | Biuletyn Informacyjny Gminy Trzemeszno | marzec 2016 7



Zapraszamy dzieci i młodzież z terenu Miasta i Gminy Trzemeszno do udziału w kolejnym konkursie z cyklu 
“Trzemeszeńskie Talenty 2016”. Konkurs piosenki pod hasłem “Wyśpiewaj swój talent” ma na celu promo-
wanie młodych talentów wokalnych, umożliwienie im dalszego rozwoju poprzez udział w zajęciach mu-
zycznych i konkursach na szczeblu ponad gminnym. Konkurs odbędzie się 13 maja 2016 r o godz.9.00  w 
trzemeszeńskim Domu Kultury.

1. Postanowienia ogólne
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży:szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimna-
zjalnych.

2. W konkursie oceniani będą soliści i duety,
3. Warunki konkursu

Uczestnik wykonuje jeden utwór śpiewany, czas występu nie może przekroczyć 10 minut, podkład mu-
zyczny do utworu wykonywany może być przez samego uczestnika lub przez osoby towarzyszące  
(z zaznaczeniem czy prezentacja to występ solowy czy zespołowy),podkład muzyczny w formacie mp3 
musi być dostarczony do 10 maja 2016r. do Domu Kultury w Trzemesznie,

4. Ocena prezentacji:
skala głosu
emisja głosu
dobór podkładu muzycznego  – podkładem nie jest oryginalny utwór z partią wokalną
interpretacja
ogólny wyraz artystyczny
dobór repertuaru do wieku uczestnika !!!

5. Warunki uczestnictwa
zgłoszenie przez złożenie karty zgłoszenia w podanym terminie w Domu Kultury w Trzemesznie. Zgło-
szenia można nadsyłać do dnia 6 maja 2016 r jest to termin ostateczny !!! Prosimy dołączyć do karty 
zgłoszenia teksty wykonywanych utworów . Organizator prosi o przestrzeganie w/w warunków zgłosze-
nia oraz ma prawo do wszelkich zmian w regulaminie z wcześniejszym powiadomieniem uczestników.

6. Organizator zapewnia uczestnikom:
nagłośnienie (mikrofony, możliwość podłączenia instrumentów),  CD lub pendrive.

Karta zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej www.dktrzemeszno.net
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Być kobietą, czyli jak 
świętowano 8 marca

W ramach obchodów Dnia Kobiet na 
gimnazjalistki czekało wiele atrakcji. 
Przewodniczący Samorządu Uczniow-
skiego Mateusz Ręklewski złożył ży-
czenia oraz wręczył im słodkie upo-
minki. Ponadto dziewczęta otrzymały 
różne upominki od swoich kolegów z 
klasy. Na trzeciej godzinie lekcyjnej 
uczennice naszego gimnazjum mogły 
obejrzeć spektakl „Być kobietą” przy-
gotowany pod kierunkiem p. A. Si-
wińskiej i p. M. Stochlińskiego przez 
koło teatralne „Cztery żywioły” i chór 
„Kantata”. 

W ramach międzyklasowej rywa-
lizacji „Świętujemy z Klasą” z tej 
właśnie okazji Samorząd Uczniowski 
zaproponował prosty konkurs, który 
zatytułowano „Dzień Spódnicy i Kra-
wata”. W związku z tym dziewczęta 
przybyły na lekcje w spódnicach i su-
kienkach a chłopcy zaopatrzyli się w 
krawaty i muszki. Zasady rywalizacji 
były oczywiste – na najwyższe lokaty 
liczyć mogły klasy, które w stu procen-
tach spełniły konkursowe wymogi. A 
takich klas było tym razem aż 7:  1 B, 1 
D, 2 B, 2 C, 2 D, 3 B i 3 E.
Światowy Dzień Liczby Pi

14 marca obchodzony jest na świe-
cie, głównie w amerykańskich kręgach 
akademickich, jako Dzień Liczby Pi. 
Datę święta wybrano na 14 marca z 
powodu skojarzenia z pierwszymi cy-
frami rozszerzenia dziesiętnego liczby 
pi, jako że data „14 marca” zapisywana 
jest w USA jako „3.14”.

Inicjatorkami obchodów tego dnia 
w naszym gimnazjum są nauczycielki 
uczące matematyki, a  obchody są spo-
sobem na integrację szkolnej społecz-
ności. W szkole jest bardzo kolorowo 
za sprawą plakatów i kotylionów, a w 
powietrzu roznosi się zapach ciast z PI.
Szóstoklasiści w 
gimnazjalnych progach

Już po raz czwarty szóstoklasiści z 

trzemeszeńskich szkół podstawowych 
uczestniczyli w Drzwiach Otwartych 
w Gimnazjum. 

   W środę 23 marca o godzinie 10. 
30 w auli ZSO i Z dyrektor S. Kupś po-
witał około 80 uczniów szóstych klas. 
Tegoroczne Drzwi Otwarte przyjęły 
formułę międzyklasowej rywaliza-
cji. Zapoznając się ze swoją przyszłą 
szkołą,  uczniowie  rywalizowali w 
konkurencjach związanych z wiedzą 
z historii, matematyki, języka angiel-
skiego. Ponadto zaprezentowali swoją 
znajomość wiedzy o Henryku Sienkie-
wiczu i jego powieści „W pustyni i w 
puszczy” oraz wykazali się spostrze-
gawczością i umiejętnością słuchania 
w konkursie „Sokole oko i nietoperze 
ucho” prezentującej działalność gim-
nazjum od Ado Z. Dodatkową atrakcją 
były pokazy fizyczne, chemiczne i bio-
logiczne, cieszące się dużym zaintere-
sowaniem wśród przyszłych gimnazja-
listów. 

Uczniowie wykazali się sporą wie-
dzą i w zasadzie wszyscy zostali zwy-
cięzcami – różnice punktowe były na-
prawdę niewielkie.

Na zakończenie dyrektor S. Kupś 
przedstawił ofertę szkoły na przyszły 
rok szkolny.  Wszyscy  szóstoklasiści 
otrzymali podziękowania, dyplomy 
oraz słodkie upominki.

Organizacją IV Drzwi Otwartych 
zajmowała się p. I. Łaniecka-v. Gier-
schewski, przy znaczącej pomocy na-
uczycieli, dyrekcji oraz 29 uczniów 
klas pierwszych i drugich.
Poetyckie spotkanie

Pan W. Dereziński był nauczycie-
lem chemii w trzemeszeńskim liceum 
(obecnie jest na emeryturze) i od daw-
na pisze wiersze. Jego twórczość moż-
na było  poznać podczas wieczorku 
poetyckiego zorganizowanego 11 mar-
ca br. w naszym gimnazjum. W trakcie 
spotkania zaproszeni goście wysłucha-
li utworów p. Derezińskiego w inter-
pretacji uczennic naszego gimnazjum 

oraz wnucząt poety. Następnie bohater 
wieczoru barwnie odpowiadał na py-
tania dotyczące twórczości, inspiracji, 
życia prywatnego, swoich ulubionych 
tekstów. Uczennice z gimnazjum wy-
konały także ulubione piosenki gościa 
, m. in. A. Jantar „Za każdy uśmiech 
” czy I. Jarockiej „Wymyśliłam Cię”. 
Spotkanie  zakończyły życzenia i 
kwiaty składane na ręce p. W. Dere-
zińskiego w podziękowaniu za chwile 
refleksji. 

   W programie przygotowanym przez 
p. D. Kaniewską i p. M. Stochlińskiego 
wystąpili: A. Bloch, J. Naręgowska, 
Z. Zielińska, N. Jankowska, J. Kłysz, 
J. Gerke, O. Rodak, W. Szuba, A. Do-
bruchowska, S. Szulc, K. Wekwerth, 
J. Jatczak, K. Kronowiecka, M. Błacz-
kowska, A. Kujawa, K. Michalak oraz 
D. i W. Derezińscy i M. Kaniewski. W 
organizacji wieczorku pomagały: P. 
Gaca, A. Kończal, M. Kwiatkowska i 
K. Zamiara, natomiast o odpowiednie 
nagłośnienie zadbał J. Kierczyński.
Stypendium dla Michała 
Grobelskiego

Miło nam poinformować, że na po-
czątku  marca miało miejsce uroczy-
ste wręczenie decyzji o przyznaniu 
stypendium dla ucznia klasy II B –
Michała Grobelskiego. Poza bardzo 
dobrymi wynikami w nauce, uczeń 
musiał spełnić kilka istotnych warun-
ków. Finansowe wyróżnienie wynosi 
łącznie 600 złotych i wypłacane bę-
dzie w miesięcznych ratach przez rok 
kalendarzowy. Z inicjatywą ufundo-
wania stypendium wyszła p. Justyna 
Stankowska, która pozyskała środki 
finansowe na ten cel od firmy COL-
WAY. Podczas wydarzenia obecna 
była dyrekcja szkoły w osobach p. 
Danuty Derezińskieji p. Sławomira 
Kupsia a także uczniowie klasy II B 
wraz z wychowawcą p. Agnieszką No-
wicką. 
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Wiosna to czas, kiedy zaczyna się pojawiać wokół nas 
sporo niebezpieczeństw i pokus a to głównie dzięki temu, 
że wiosna promykami słońca zachęca nas do baraszkowania 
na łonie natury - między innymi do jazdy na rowerze, odpo-
czynku nad wodą i wielu innych atrakcji. Postanowiliśmy 
w ramach działań prewencyjnych zaprosić jak co roku do 
naszej placówki dwóch strażaków naszej trzemeszeńskiej 
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej: Łukasza Kachniarza 
oraz Radka Ciesielskiego - obaj oni są ratownikami, którzy 
ukończyli kurs Kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej. 
A pan Łukasz także ratownikiem wodnym oraz płetwonur-
kiem. Przedstawili oni nam podstawowe zasady udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej w razie nagłego zdarze-

nia oraz wyjaśnili naszym najmłodszym podopiecznym co i 
jak mają robić gdy znajdą się w podobnej sytuacji.

W trakcie pokazu starsi uczestnicy spotkania mogli sobie 
przypomnieć podstawowe zasady udzielania pierwszej po-
mocy zarówno w teorii ale także w praktyce. Zainteresowa-
nie wśród młodzieży było b. duże, padały rzeczowe pytania 
- dotyczące zachowania się w konkretnych przypadkach, na 
które prowadzący udzielali odpowiedzi przytaczając bardzo 
często przykłady zaczerpnięte „z ich zawodowego życia”. 
Bardzo serdecznie dziękujemy za przybycie do placówki i 
owocną jak zawsze współpracę z naszą lokalną jednostką 
OSP, na którą zawsze i w każdych okolicznościach możemy 
liczyć !!! :)

Pokaz pierwszej pomocy przeprowadzony przez strażaków OSP 
Trzemeszno w siedzibie PWD Trzemeszno.

Seniorzy z działającego w Domu Kultury klubu seniora „Złotego Liścia” prezentują własnoręcznie wykonane 
wielkanocne ozdoby.  Prace wykonały m.in. Janina Kachniarz, Henia Bernaciak, Zofia Polasiak.
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Warsztaty Wielkanocne z Fundacją ARS
Czas wielkanocny podopieczni Placówki Wsparcia Dziennego w Trzemesznie spędzili na Warsztatach 
Wielkanocnych z Fundacją ARS z Poznania. To już kolejny raz kiedy na zaproszenie tej organizacji nasze 
dzieci mogą realizować swoje plastyczne zainteresowania. ARS - Fundacja Wspierania Twórczości, 
Kultury i Sztuki to miejsce, w którym z każdego miejsca „wygląda” sztuka a dzieci i młodzież czują się tam 
wyśmienicie. Mamy nadzieję, że w tym roku jeszcze nie raz będziemy mieli okazję odwiedzić to wyjątkowe 
miejsce.

Wraz z nadejściem słonecznych dni, zapragnęliśmy więcej 
czasu spędzać na świeżym powietrzu a w związku z tym 
zdecydowaliśmy się wybrać poza miasto aby doświadczać 
budzącej się do życia natury. Dzięki wieloletniej współpra-
cy z właścicielami Ośrodka Wypoczynkowego „Jutrzenka” 
w Gołąbkach, właśnie kolejny raz to miejsce wybraliśmy 
na cel naszej wyprawy. Wyjazd blisko 30 osobowej grupy 
zdominowały tym razem spontaniczne zabawy, gry a tak-

że zajęcia sportowe. Nie zapomnieliśmy również o ognisku, 
pysznych racuchach i kultowej ciepłej herbacie pitej na ło-
nie natury. Niebawem pewnie wrócimy w to miejsce więc 
mimo smutku wymalowanego na twarzach wewnątrz już 
większość grupy cieszyła się na następne spotkanie z „Ju-
trzenką”.

Dziękujemy bardzo za gościnę i do zobaczenia  !

Gry i zabawy na łonie natury.
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OBWIESZCZENIE BURMISTRZA TRZEMESZNA

z dnia 1 kwietnia 2016 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości Uchwały 

Nr XXVI/234/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 30 
marca 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji 
społecznych z mieszkańcami Osiedla Nr 1 i Osiedla Nr 2 
w Trzemesznie w sprawie wprowadzenia zmian w statu-
tach osiedli

Na podstawie art. 5a w związku z art. 35 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 
r., poz. 1515 tj.) oraz § 33 pkt 3 uchwały Nr VIII/45/2003 
Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 1 kwietnia 2003 
roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsul-
tacji z mieszkańcami Gminy Trzemeszno (Dz. Urz.Woj. 
Wlkp. Z 2003 r. Nr 69 poz. 1324, zm.: z 2007 r. Nr 97, poz. 
2394), podaję do publicznej wiadomości:

 
UCHWAŁA Nr XXVI/234/2016
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z 

mieszkańcami Osiedla Nr 1 i Osiedla Nr 2 w Trzemesznie 
w sprawie wprowadzenia zmian w statutach osiedli

Na podstawie art. 5a w związku z art. 35 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2015 r., poz. 1515 t.j.) w zw. z § 33 pkt. 2  uchwały nr 
VIII/45/2003 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 1 
kwietnia 2003 roku w sprawie zasad i trybu przeprowa-
dzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Trzemeszno 
(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003 r., Nr 69 poz. 1324; 2007r., 
Nr 97, poz. 2394)

Rada Miejska Trzemeszna
uchwala, co następuje:
 § 1.
Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkań-

cami Osiedla Nr 1 i Osiedla Nr 2 w Trzemesznie
w  sprawie wprowadzenia zmian w statutach osiedli.
 § 2
1. W przedmiocie konsultowanej sprawy ustala się py-

tania o następującej treści:
1) „Czy jesteś za wyłączeniem z kompetencji Zebrania 

Mieszkańców Osiedla opiniowania uchwał Rady Miej-
skiej dotyczących planu zagospodarowania przestrzenne-
go, planu społeczno-gospodarczego miasta oraz przepi-
sów gminnych i wprowadzenia powyższego zakresu do 
zadań Zarządu Osiedla?”.

2)  Czy jesteś za wyłączeniem z kompetencji Zebrania 
Osiedla opiniowania uchwał Rady Miejskiej dotyczących 
gospodarowania mieniem komunalnym i wprowadzenia 
powyższego zakresu do zadań Zarządu Osiedla?”

3)  „Czy jesteś za wprowadzeniem do Statutu Osiedla 
zapisu: „Jeśli organ gminy w ciągu 30 dni nie otrzyma 
odpowiedzi na swój wniosek to przyjmuje się, że Zarząd 

nie wnosi zastrzeżeń do projektów uchwał lub innych ak-
tów przedłożonych do zaopiniowania.””

2. Wzór karty konsultacyjnej stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały.

§ 3
Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są 

mieszkańcy Osiedla Nr 1 i Osiedla Nr 2 w Trzemesznie 
posiadający  czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej 
Trzemeszna.

§ 4
1. Konsultacje przeprowadzone zostaną na Zebraniu 

Mieszkańców Osiedla Nr 1 oraz Zebraniu Mieszkańców 
osiedla Nr 2 zwołanych niniejszą uchwałą, zgodnie z ka-
lendarzem czynności związanych z przeprowadzeniem 
konsultacji stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

§ 5
1. Powołuje się Miejską Komisję Konsultacyjną w na-

stępującym składzie:
1) Edyta Kubiak - Przewodnicząca
2) Józef Tarnowski - Członek
3) Renata Wiśniewska - Członek
4) Zbigniew Matelski - Członek
2. Tryb pracy Miejskiej Komisji Konsultacyjnej oraz 

sposób ustalania wyników określony został w uchwale 
Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 1 kwietnia 2003 
roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsul-
tacji z mieszkańcami Gminy Trzemeszno (Dz. Urz. Woj. 
Wlkp. z 2003 r., Nr 69 poz. 1324; 2007r., Nr 97, poz. 2394).

§ 6
Projekt Statutu Osiedla nr 1 w Trzemesznie stanowi za-

łącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
Projekt Statutu Osiedla nr 2 w Trzemesznie stanowi za-

łącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
Projekty statutów osiedli zostaną udostępnione miesz-

kańcom w biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim 
Trzemeszna, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na 
stronie internetowej Urzędu.

Zgłaszanie uwag, opinii i wniosków mieszkańców 
może następować pisemnie na adres Urzędu lub pocztą 
elektroniczną na adres biuro_rady@trzemeszno.pl lub se-
kretarz@trzemeszno.pl.

§ 7
Z przeprowadzonych konsultacji Burmistrz Trzemesz-

na złoży Radzie Miejskiej Trzemeszna sprawozdanie na 
najbliższej sesji po zakończeniu konsultacji.

§ 8
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trze-

meszna.
§ 9
Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Trzemeszna
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