
W niedzielę 5 października w Trzemesz-
nie odbyły się uroczystości osłonięcia i po-
święcenia Pomnika Pamięci Ofiar II Wojny 
Światowej na Cmentarzu Parafialnym w 
Trzemesznie po dokonanej renowacji.

O godz. 11:00 na skwerze Hipolita Ce-
gielskiego odbyła się zbiórka pocztów 
sztandarowych, delegacji oraz uczestników 
uroczystości. Następnie wszyscy przema-
szerowali do bazyliki trzemeszeńskiej, 
składając wiązanki kwiatów pod tablicą 
Kazimierza Jarosława Szymańskiego - 
Burmistrza Trzemeszna w latach 1936-
1939 oraz pod tablicą Andrzeja Marchlewi-
cza - dowódcy obrony Trzemeszna w 1939 
r., rozstrzelanego w Kociniu 05.10.2014 r.

O godz. 11:30 rozpoczęła się msza św. 
w intencji Ofiar II Wojny Światowej z te-
renu Miasta i Gminy Trzemeszno, podczas 
której homilię wygłosił ks. prof. dr hab. 

Bogdan Czyżewski. Nabożeństwo uświet-
nił Chór Kantata oraz orkiestra dęta z Mo-
gilna. Następnie wszyscy uczestnicy udali 
się na Cmentarz Parafialny, gdzie nastąpiło 

uroczyste odsłonięcie i poświęcenie od-
nowionego Pomnika - Mogiły Zbiorowej 
Ofiar II Wojny Światowej. Odsłonięcia 
dokonali Pani Maria Wojciechowska, Za-
stępca Burmistrza Trzemeszna Dariusz 
Jankowski oraz Przewodniczący Rady 
Miejskiej Trzemeszna Wiesław Pokorski. 
Renowacja pomnika możliwa była dzięki 
otrzymanej dotacji od Wojewody Wielko-
polskiego oraz z Rady Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa w Warszawie.

W dalszej części uroczystości Pan Jaro-
sław Majewski odczytał apel poległych.

Na zakończenie wiązanki kwiatów zło-
żyły przybyłe delegacje: przedstawiciele 
Wojewody Wielkopolskiego, Starosta Mo-
gileński, władze samorządowe Trzemesz-
na, przedstawiciele jednostek organizacyj-
nych oraz organizacji pozarządowych.

Edyta Kubiak

Aż 15 małżeńskich par z miasta i gmi-
ny Trzemeszno otrzymało wyróżnienia za 
długoletnie pożycie małżeńskie

Podczas uroczystości, która odbyła 
się w dniu 10 października 2014 r. w sali 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesz-
nie, Zastępca Burmistrza Trzemeszna Da-
riusz Jankowski oraz zastępca kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego Elżbieta Peno 
wręczyli parom medale z okazji 50-Lecia  
(i więcej) Pożycia Małżeńskiego przy-
znane przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej. W uroczystości wziął też udział 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Trze-
mesznie Wiesław Pokorski oraz ks. Prałat 
Piotr Kotowski.

Odznaczone pary to:
Kazimierz i Janina Borowscy z Trze-
meszna
Julian i Barbara Chmielewscy z Miat
Włodzimierz i Jadwiga Dokładni  
z Kruchowa
Mieczysław i Czesława Jaskulscy  
z Mijanowa
Franciszek i Stanisława Kuchta z Trze-
meszna
Stefan i Jadwiga Łanieccy z Trzemeszna
Jerzy i Czesława Nalewaj z Kruchowa
Zygmunt i Krystyna Peno z Trzemeszna
Jan i Krystyna Różalscy z Kamieńca
Wincenty i Józefa Skulscy z Trzemżala
Henryk i Janina Szajda z Trzemeszna
Tadeusz i Teresa Szymczak z Gołąbek
Jan i Halina Śramscy z Trzemeszna
Zbigniew i Stanisława Wawrzeccy  
z Trzemeszna

Szczepan i Jadwiga Wełnogórscy  
z Niewolna
Złote Gody to niecodzienna i wspania-

ła chwila nie tylko dla Jubilatów, Ich naj-
bliższych i przyjaciół, ale też dla władz 
państwowych i samorządowych – rodzi-
na to przecież fundament społeczności. 
Wyrazem ogromnego szacunku i uznania 
wielkiej wartości tego wspaniałego Jubile-
uszu jest przyznawanie przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej parom małżeń-
skim Medali Za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie. W trakcie uroczystości wyrażono 
wiele słów uznania dla trudu, jaki trzeba 
ponieść, aby trwale przejść przez wspólne 
życie, utrzymać rodzinę, zmierzać się z 

codziennością, nie zawsze łatwą i nie za-
wsze przynoszącą satysfakcję, a przy tym 
niezmiennie obdarzać miłością, troską, 
opieką, dawać poczucie bezpieczeństwa i 
ostoi. To wielka radość móc gościć tak zna-
mienitych Jubilatów, widzieć Ich uśmiech-
niętymi, w otoczeniu rodzin i mieć okazję 
do uściśnięcia ręki, wyrażenia uznania i 
szacunku i złożenia szczerych gratulacji 
i najlepszych życzeń jeszcze wielu, wielu 
wspólnych lat.

Dla zacnych Jubilatów wystąpiły dzieci 
z Przedszkola nr 1 im. Chatka Puchatka w 
Trzemesznie w przedstawieniu „Kopciu-
szek”.

Edyta Kubiak

Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia Pomnika Pamięci Ofiar II Wojny Światowej

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
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OBWIESZCZENIE BURMISTRZA TRZEMESZNA 
o numerach i granicach obwodów głosowania

z dnia 15 października 2014 r.

Na podstawie art. 16 § 1 i 2 oraz art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.), w 
zw. art. 7 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zm. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2014 poz. 1072) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach  i granicach obwodów głosowania, siedzibach 
obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych wraz z 
informacją o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, 
sejmików województw, rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 
16 listopada 2014 r.

Nr obwodu 
głosowania

Granice Obwodu Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1 Trzemeszno: Bolesława Chrobrego, 22 Stycznia,
Al. Jarosława Kazimierza Szymańskiego, Aleja Odzyskania Niepodległości,  
Dworcowa, Foluska, Jesionowa, mjr Władysława Wleklińskiego, Plac 
Powstańców, Przemysłowa, Składowa,  Tadeusza Kościuszki,

Przedszkole Nr 2 im. „Misia Uszatka”
ul. B. Chrobrego 8
62-240 Trzemeszno
tel. 61 666 91 65
(lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych)

2 Trzemeszno: Piastowska (numery nieparzyste)
Mieszka I, Piastowska (numery parzyste)

Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Piastowska 11
62-240 Trzemeszno
tel. 667 747 215
(lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych)

3 Trzemeszno: Działkowa, Górna, Kalinowa, Kasztanowa, Krańcowa, Marii 
Konopnickiej, Mogileńska, Ogrodowa, Pl. Jana Kilińskiego, Pl. św. Wojciecha, 
Różana, Toruńska, Tumska, Wodna, Żółwia, Bolesława Prusa, Długa, Jana 
Kochanowskiego, Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Jasna, Jeziorna, Kalinowa, 
Kwiatowa, Lipowa, Mariana Langiewicza, Mikołaja Kopernika, Mikołaja Reja, 
Majora Andrzeja Marchlewicza, Modrakowa, Polna, Rybacka, Stanisława 
Staszica, Stefana Żeromskiego, Szkolna,

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. J. Kilińskiego
ul. J.J. Śniadeckich 18
62-240 Trzemeszno
tel. 722 022 687

4 Trzemeszno: Aleksandra Borowskiego, Brzoskwiniowa, Fabryczna, 
Gnieźnieńska, Jaśminowa, Kard. Stefana Wyszyńskiego, Klonowa,  
Modrzewiowa, Stefana Czarnieckiego, Orchowska, Osiedlowa, Sienna, 
Słoneczna, Sosnowa, Sportowa, Wiśniowa, Władysława Reymonta, Wrzosowa, 
XX-lecia PRL, Zielona, Źródełko, Adama Mickiewicza, Aleja Marcelego 
Kowalskiego,1 Maja, gen. Henryka Dąbrowskiego, Pl. Michała Kościeszy 
Kosmowskiego, skwer Hipolita Cegielskiego, św. Ducha, św. Jana, Wiosny 
Ludów,

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Polskich Olimpijczyków
ul. 1 Maja 11
62-240 Trzemeszno
tel. 667 737 130

5 Sołectwa: Kruchowo, Gołąbki, Grabowo, Jastrzębowo, Ławki, Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
Kruchowo 1, 62-240 Kruchowo
tel. 667 737 221

6 Sołectwa: Duszno, Niewolno, Wydartowo, Świetlica Wiejska Wydartowo 48, 62-240 
Wydartowo
tel.  667 737 064

7 Sołectwa: Kozłowo, Wymysłowo, Dom Kultury
ul. św. Jana 11
62-240 Trzemeszno
tel. 669 530 230

8 Sołectwa: Miaty, Zieleń, Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. A. Mickiewicza 28
62-240 Trzemeszno
(lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych)
tel. 667 747 209

9 Sołectwa: Mijanowo, Popielewo, Szydłowo,
Kamieniec, Miława, Ostrowite, Trzemżal,

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
im. Bohaterów Września 1939 r.
Trzemżal 56, 62-240 Trzemżal
tel. 61 41 54 628

10 Sołectwa: Cytrynowo, Lubiń, Świetlica Wiejska
Lubiń 10
62-240 Lubiń
tel.  722 022 406

11 Adama Mickiewicza 35 Zakład Poprawczy
ul. A. Mickiewicza 35
62 – 240 Trzemeszno
tel.61 41 54 259

Obwody oznaczone symbolem, posiadają lokale dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
Obwód oznaczony symbolem został wyznaczony dla celów głosowania korespondencyjnego zgodnie z art. 61a § 1ustawy z dnia 5 

stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.)
Na podstawie art. 54 i art. 56 § 2 Kodeksu wyborczego informuję, że wyborca niepełnosprawny  o znacznym lub umiarkowanym stop-

niu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może udzielić pełnomocnictwa do głosowania 
w jego imieniu. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy złożyć do Wójta/Burmistrza/ Prezydenta do dnia  7 listopada 
2014 r.

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 16 listopada 2014 r. w godzinach od  7.00 do 21.00

          Burmistrz
         /-/ Krzysztof Dereziński
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URODZENIA
Pietraszewska Maja (Tomasz,Justyna) Trzemeszno
Grylewicz Julia (Arkadiusz, Justyna) Trzemeszno
Wawrzecka Kaja (Arkadiusz, Weronika) Trzemeszno
Kadenc Zofia (Andrzej, Olga) Lubiń
Kosiński Dawid (Michał, Izabela) Jastrzębowo
Szrama Aleksandra (Dawid, Martyna) Rudki
Trzebuchowska Nela (Dariusz, Barbara) Trzemeszno
Witkowski Marcel (Rafał, Agnieszka) Jastrzębowo
Szychowska Jagoda (Grzegorz, Aneta) Wymysłowo
MAŁŻEŃSTWA
Woźniak Maciej- Trzemeszno, Jasińska Liwia- Trzemeszno
Luzar Bartosz- Wylatowo, Płóciniak Magdalena- Trzemeszno
Witkowski Adam-Kalina, Kapela Monika- Rudki
Przybysz Dawid- Miaty, Dryjańska Dominika- Poznań
Płoszyński Szymon- Trzemeszno, Ferenz Natalia- Trzemeszno
Pietrzak Paweł-Trzemeszno, Kachniarz Joanna-Trzemeszno

Tarłowski Łukasz-Trzemeszno, Górzyńska Weronika-Trzemeszno
Piekarski Paweł- Poznań, Staszak Agata-Rudki
Chudy Jakub-Jastrzębowo, Pałuczak Joanna-Wymysłowo
Kowalik Paweł- Szydłowo, Stojek Marzena- Wymysłowo
ZGONY
Wachowska Jadwiga-Trzemeszno, 65 lat
Sarnowska Zdzisława- Miaty, 69 lat
Jankowska Łucja-Trzemeszno, 84 lata
Koperska Czesława, Kruchowo- 56 lat
Kuliński Robert- Popielewo, 48 lat
Łukomska Anna- Płaczkowo, 74 lata
Wilk Paweł- Wiecanowo, 43 lata
Tur Władysław-Trzemeszno, 78 lat
Stachowiak Jan-Trzemeszno, 54 lata

Zanotowano w USC - wrzesień 2014

„Ta wrześniowa niedziela” jest cyklicznym spotkaniem ze słowem i muzyką. W minioną niedzielę 21 września 2014 r. w sali mu-
zycznej Domu Kultury odbyła się jej kolejna odsłona. Niezwykle interesującą prelekcję zatytułowaną „Moje miasto ” przedstawił Pana 
Andrzej Leśniewski – regionalista, kolekcjoner twórca Muzeum Regionalnego w Trzemesznie. Następnie wystąpił muzyczny gość 
wieczoru: Jan „Mufka” Błyszczak – autor piosenek, które śpiewa z akompaniamentem gitary, laureat festiwali piosenki studenckiej w 
Krakowie, gdańskiej Bazuny, łódzkiej Yapy, szklarskoporębskiej Giełdy, warszawskiego OPPA oraz konkursu ZAKR na piosenkę do 
opolskich Premier.Współpracował z wrocławskim B-Complex, koszalińskim Koniem Polskim, poznańskim Tey’em Zenona Laskowika. 
Towarzyszył Jemu na gitarze basowej Maciej Głowacki.

Na skwerze Cegielskiego przez całą niedzielę czynna była plenerowa wystawa fotograficzna „Stare i nowe, czyli jak zmieniło się 
Trzemeszno”  – wystawa ciesząca się dużym zainteresowaniem mieszkańców.

Ta wrześniowa niedziela 2014
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„Święto pieczonego ziemniaka”- piknik jesienny u Uszatka.

„Święto dziś ziemniaka mamy
Tak więc wszystkich zapraszamy.
Na konkursy i zawody
Niech zjednoczą się rodziny
I niech mają dziarskie miny.
Uśmiech, humor i zabawa,
To jest najważniejsza sprawa.”
W piątek 26 września 2014r., w przed-

szkolu Nr2 im. Misia Uszatka odbył się 
IX jesienny piknik rodzinny- „Święto pie-
czonego ziemniaka”. Jesienna, cykliczna 
impreza ma na celu: zintegrowanie dzieci, 
rodziców i pracowników przedszkola ze 
wszystkich grup przedszkolnych;  promo-
wanie aktywności dzieci i rodziców w pro-
ponowanych konkurencjach i zabawach z 

ziemniakiem; kształtowanie umiejętności 
pracy w grupie- współdziałania, wzajem-
nego wspierania, przyjmowania współod-
powiedzialności za jednostkę i grupę; pod-
kreślanie znaczenia uczestnictwa, wysiłku 
i satysfakcji bardziej niż zwycięstwa; da-
wanie dzieciom szansy radosnego przeży-
cia uroczystości przedszkolnej; wykazanie 
się pomysłowością oraz twórczym działa-
niem podczas malowania farbami plakato-
wymi oraz tworzeniu kukiełek do wiersza 
J. Brzechwy „Na straganie”. 

Uczestników jesiennego pikniku po-
witała dyrektor Lucyna Korzycka, która 
bardzo serdecznie podziękowała wszyst-

kim rodzicom, za udział i pomoc w przy-
gotowaniu imprezy i życzyła wspaniałej 
zabawy. Korzystając z okazji dyrektor 
przedstawiła rodzicom wszystkich pra-
cowników przedszkola, ponieważ było to 
pierwsze wspólne  spotkanie w rozszerzo-
nym gronie, w bieżącym roku szkolnym.

Następnie poszczególne grupy- dzieci 
wraz z rodzicami-, zaprezentowały ulu-
bioną jesienną piosenkę. „Zajączki”- Małe 

czerwone jabłuszko; „Koguciki”- Koloro-
we liście; „Wróbelki”- Toczą się kasztanki 
trzy; „Żabki”- Małe czerwone jabłuszko; 
„Wiewiórki”- Jesienny walczyk; „Krucz-
ki”- Pomidorek; „Króliczki”- Ogórek; 
„Uszatki”- Korale jarzębiny. Wszyscy 
wokaliści i mali i duzi otrzymali gromkie 
brawa. Następnie rozegrano następujące 
konkurencje sportowe.

W dalszej części prowadząca przeczy-
tała wiersz Jana Brzechwy „Na straganie”, 
po wysłuchaniu, którego drużyny przy-
stąpiły do malowania jesiennego plakatu, 
oraz do wykonywania przedziwnych ku-
kiełek. Wykonane prace zostały umiesz-
czone na wystawie w holu przedszkola.

 Na pikniku nie zabrakło również nie-
spodzianek dla dzieci.  Dzięki firmie Izo-
trans i panu D. Pawełczakowi, dzieci mo-
gły obejrzeć z bliska samochód ciężarowy 
TIR ,a także wsiąść do kabiny kierowcy 
oraz porozmawiać z kierowcą, który udzie-

lał odpowiedzi na wszystkie pytania przy-
szłych kierowców. Dużą atrakcją cieszył 
się również wózek widłowy. Była to atrak-
cja zarówno dla chłopców, jak i dziewczy-
nek. Serdeczne podziękowania kierujemy 
w stronę właścicieli firmy Izotrans, ale 
także w stronę panów, kierowców, którzy 
zechcieli wspólnie z przedszkolakami spę-
dzić wrześniowe popołudnie.

Gorące podziękowania kierujemy w 
stronę pani M. Podedwornej i pana M. 
Kmieciaka, którzy zapewnili naszym mi-
lusińskim kolejną niespodziankę- prze-
jażdżki na koniu i kucyku.           Podczas, 
gdy część rodziców bawiła się z dziećmi, 
niektórzy zajęli się grillowaniem aby za-
dbać „o małe co nieco” . Gdy wszystkie 
smakołyki zostały z apetytem zjedzone,  
zadowolone dzieci wraz z rodzicami udały 
się do domu. Podczas imprezy wykona-
no mnóstwo zdjęć, które będą wspaniałą 

pamiątką dla wszystkich. Dziękując za 
wspólną zabawę zapraszamy wszystkich 
za rok, na jubileuszowy X jesienny piknik 
rodzinny - „Święto pieczonego ziemniaka” 
, który odbędzie się w ostatni piątek wrze-
śnia. 

Małgorzata Winiarska
Foto.: Magdalena Luzar

W Placówce Wsparcia Dziennego w 
Trzemesznie odbyło się bardzo interesu-
jące spotkanie z aspirantem Krzysztofem 
Sochą z Zespołu Prewencji Kryminalnej, 
Nieletnich i Patologii Komendy Powiato-
wej Policji w Gnieźnie. Tematyką spotka-
nia były głównie zagadnienie „Przemocy 
rówieśniczej” jak i przedstawienie zagro-
żeń, jakie niesie za sobą problem szeroko 
rozumianej agresji.

 Prowadzący asp. Krzysztof Socha prze-
kazał podopiecznym PWD informacje z 
zakresu przeciwdziałania, demoralizacji i 
przestępczości nieletnich starał się on tak-
że ukazać, że każdy ma wybór w życiu i po-
winien wybierać jak najlepiej ażeby starać 
się zrealizować wszystkie cele związane 
z pasjami i własnymi zainteresowaniami, 

które pozwalają utrzymać się na właści-
wej drodze i w przyszłość unikać sytuacji 
niebezpiecznych. Funkcjonariusz podczas 
swojego wykładu przedstawił młodzieży 
konsekwencje związane z popełnianiem 
czynów zabronionych, związanych z odpo-
wiedzialność karną i materialną, którą nio-
są niewłaściwe, życiowe wybory. Podczas 
spotkania znalazł się czas na wolne głosy 
i przeprowadzenie spontanicznej dysku-
sji, która traktowała prawie o wszystkich 
aspektach pracy w policji - na koniec pro-
wadzący zademonstrował grupie część 
sprzętu, którym na co dzień się posługuje 
a także przystępnym językiem wyjaśnił 
on do czego jest on stosowany. Na koniec 
dzieciaki gromkimi brawami podziękowa-
ły za spotkanie.

Placówka Wsparcia Dziennego w Trzemesznie
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Zakończyliśmy rozgrywki turnieju piłki 
nożnej sołectw. We wrześniu br. odbyły się 
ostatnie dwa turnieje 14 września w Mija-
nowie i 28 września w Wydartowie. 

Mistrzem turnieju w Mijanowie ponow-
nie zostało Sołectwo Zieleń-Bieślin zdoby-
wając kolejne 24 pkt.  Pozostałe dwa miej-
sca były dużą niespodzianką.  II miejsce 
zdobył gospodarz turnieju – Mijanowo. 
III miejsce należało do Sołectwa Miaty - 
Brzozówiec, które po raz pierwszy wywal-
czyło awans z grupy.

Rozgrywki w Wydartowie były bardzo 
zacięte, ponieważ wyniki meczy miały 
wpływ na tabelę generalną. I miejsce całe-

go cyklu wywalczyło Sołectwo Zieleń-Bie-
ślin – drużyna zdobyła aż 129 pkt. zdoby-
wając aż czterokrotnie mistrza turnieju. II 
miejsce należało do Sołectwa z Szydłowa-
-Płaczkowa, które zebrało w sumie 99 pkt. 
Sołectwo Niewolno dzięki zwycięstwu w 
wydartowskim turnieju awansowało na III 
miejsce w tabeli generalnej z 93 pkt.

Organizatorzy wraz z sędziami wytypo-
wali także najlepszego zawodnika całego 
cyklu jakim został Kacper Kiełpiński z 
Zielenia oraz najlepszego bramkarza – To-
masza Kluzka z Miat. Królem strzelców 
został Kacper Wlekliński z Płaczkowa, 
który zdobył aż 36 bramek. 

Wszystkie drużyny otrzymały puchary, 
natomiast trzy najlepsze otrzymały do-
datkowo nagrody rzeczowe. Nagrodzeni 
zostali także zawodnicy wytypowani do 
nagród indywidualnych.

Wszyscy uczestnicy turniejów otrzyma-
li również koszulki ufundowane przez Sto-
warzyszenie Światowid.

Organizatorzy turniejów jak zawsze po-

starali się o dobrą zabawę nie tylko dla za-
wodników ale także dla kibiców. Na dzieci 
czekały darmowe atrakcje, konkurs pla-
styczny, konkursy sportowe czy mini mecz 
w potrójnych spodniach. Dorośli wzięli 
udział m.in. konkurencji przeciągania liny. 
Gospodarze częstowali smaczną zupą, 
kiełbaską z grilla i domowymi wypiekami. 

Dokładne wyniki wszystkich turniejów 
oraz większa ilość zdjęć na stronie turnieju 
www.turniejsolecki.pl

Organizatorami turniejów są Stowarzy-
szenie Światowid Łubowo, Urząd Gminy 
Trzemeszno, Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Trzemesznie oraz sołectwa Szydłowo-
-Płaczkowo, Niewolno, Mijanowo i Wy-
dartowo.

Impreza pn:  „III Turniej Piłki Noż-
nej Sołectw o Puchar Burmistrza Miasta 
i Gminy Trzemeszno i Stowarzyszenia 

Światowid” sfinansowana ze środków Unii 
Europejskiej w ramach osi 4 Leader Dzia-
łanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej gru-
py działania, nabywanie umiejętności  i 
aktywizacja Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich, Europa inwestująca w 
obszary wiejskie Instytucja Zarządzająca 
PROW 2007-2013 – Ministerstwo Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi.

Baza sportowa na terenach wiejskich 
bardzo prężnie się rozwija. OSiR postano-
wił nagrodzić grawertonem Pana Leszka 
Mellera z Niewolna oraz Pana Romana Wi-
śniewskiej  z Płaczkowa za duże zaangażo-
wanie w dbałość o boiska do piłki nożnej 
w miejscowościach Niewolno i Płaczkowo.

Edyta Koperska

Turniej Piłki Nożnej Sołectw o Puchar Burmistrza MiG Trzemeszno i Stowarzyszenia Światowid

W tym roku ruszyła już 5 edycja Tur-
nieju  Orlik o Puchar Donalda Tuska. Na 
trzemeszeńskim Orliku 16 września br. 
również zostały rozegrane mecze tego tur-
nieju – były to eliminacje gminne. Turniej 
rozgrywał się w dwóch kategoriach wieko-
wych: 10-11 lat i 12-13 lat. Wygrana dru-
żyna w poszczególnej kategorii wiekowej 

przechodzi do eliminacji wojewódzkich. 
W turnieju wzięło udział: 6 drużyn w prze-
dziale wiekowym 12-13 lat: Gimnazjum 
Trzemeszno II,  Gimnazjum Trzemeszno 
I, Zespół Trzemżal, Kruchowo, FC Kakał-
ko SP 2, SO 1 Trzemeszno. W przedziale 
wiekowym 10-11 lat udział wzięło 4 dru-
żyny: Wschodzące Gwiazdy SP 2,  SP 1 

Trzemeszno, SP Trzemżal, SP Kruchowo. 
W starszych drużynach do następnego 

etapu przeszło Gimnazjum Trzemesz-
no II  – opiekun Grzegorz Witkowski,  w 
młodszych natomiast najlepszą okazała 
się Szkoła Podstawowa nr 2 Wschodzące 
Gwiazdy SP 2 – opiekun Marcin Jakubiak.

Edyta Koperska

Turniej  Orlik o Puchar Donalda Tuska
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14.10.2014 r. dzieci z Placówki Wspar-
cia Dziennego w Trzemesznie miały wy-
jątkową okazję wziąć udział w „treningu 
bokserskim”, który przeprowadził dla nich 
wyjątkowy sportowiec człowiek o barw-
nym życiorysie - wieloletni reprezentant 
Kadry Narodowej Polski w Boksie, któ-
ry w swojej karierze amatorskiej stoczył 
151 walk a po przejściu na zawodowstwo 
stoczył 23 walki. Mowa tutaj o jednym z 
pierwszych polskich bokserów zawodo-
wych -Mistrzu Polski wagi superciężkiej- 
Piotrze Jurczyku.

Pan Piotr zaprosił nas na warsztaty do 
miejsca, w którym, na co dzień trenuje 
przyszłych mistrzów boksu a mianowicie 
do sali sportowej klubu „KKS POZNAŃ” 
na poznańskim Grunwaldzie. Wśród wielu 
ćwiczeń, które trenerzy przygotowali dla 
naszej grupy znalazły się ćwiczenia takie 
jak skakanie na bokserskiej skakance, na-
uka wyprowadzania ciosów a także przyj-
mowanie postawy obronnej oraz wiele in-

nych specjalistycznych mniej lub bardziej 
znanych ćwiczeń. Przekonaliśmy się także 
podczas naszego spotkania jak ważne w 
treningu bokserskim jest przygotowanie 
fizyczne i ogólnosprawnościowe a także 
ile trudu należy włożyć w dobre przygoto-
wanie się do zawodów.

Pan Piotr opowiedział nam o tym jak 
wiele szacunku względem siebie muszą 
okazywać sobie zawodnicy w tej dyscypli-
nie sportu i jak ważne jest to, aby nad ry-
walizacją sportową nigdy nie zwyciężała 
prymitywna przemoc i agresja, która w tej 
dyscyplinie sportu jest zupełnie zbędna. 
Nasz gospodarz opowiadał nam także o 
tym, że boks to szlachetna walka na pię-
ści i znana jest ona człowiekowi od czasów 
starożytnych – a żeby uprawiać boks, nie 
trzeba od razu marzyć o karierze np. An-
drzeja Gołoty. Cytując za mistrzem: „tre-
ning nazywany bokserskim nie jest tylko 
czymś zarezerwowanym dla zawodowców 
jest to także świetny sposób na rekreacyj-
ne uprawianie sportu - „boks” doskonale 
modeluje sylwetkę, rozwija harmonijnie 
wszystkie partie mięśni, a co najważniej-
sze nie jest monotonny” . „Daje on również 
nieocenione możliwości wyżycia się m.in. 
na sparingach a co najważniejsze w cza-

sach pogoni za kolejnymi atrakcjami stał 
się modną dyscypliną masową.

Przecież jak to dumnie brzmi: „Upra-
wiam boks” prawda?”. Z tego miejsca 
chcielibyśmy serdecznie podziękować za 
zaproszenie i pokazanie świata, który był 
nam dotąd nieznany.

Wizyta podopiecznych PWD  u Piotra Jurczyka- Mistrza Polski -boksera wagi superciężkiej

2 pażdziernika 2014 podopieczni Pla-
cówki Wsparcia Dziennego w Trzemesz-
nie mieli wyjątkową okazję do odbycia 
spotkania z Wojewódzkim Koordynato-
rem  Realizacji Krajowego Programu Prze-
ciwdziałania Przemocy w Rodzinie panią 
Barbarą Barczyk. Podopieczni podczas 
spotkania mogli dowiedzieć się, czym zaj-
muje się zarówno cały wydział jak i sama 
pani pełnomocnik, czym jest  przemoc 
oraz jakie jej przejawy są dla dzieci i mło-

dzieży najniebezpieczniejsze. 
Spotkanie odbyło się w salce konferen-

cyjnej tuż obok gabinetu Pana Wojewody, 
obfitowało ono w wiele ciekawych dysku-
sji a także pytań ze strony podopiecznych. 
Mimo bardzo poważnej i skomplikowanej 
tematyki udało się odbyć spotkanie w at-
mosferze pełnego dialogu. Ciepło, z jakim 
przyjęli nas urzędnicy pana wojewody 
zaskoczyło całą naszą grupę a fachowa i 
merytoryczna prelekcja na długo pozosta-

nie w nas. Po ciekawym spotkaniu udali-
śmy się na obiad a także do Manufaktury 
Cukierków i Lizaków, która mieści się na 
ul. Wrocławskiej tuż obok Starego Rynku. 
Na warsztatach dzieci mogły zobaczyć 
jak wykonuje się ręcznie słodkie niespo-
dzianki oraz różnokształtne lizaki a także 
samodzielnie mogły one wykonać karme-
lowe łakocie, które zabrały do domu. Nasz 
krótki pobyt w Poznaniu dostarczył nam 
mnóstwo atrakcji.
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7 września br. odbył się turniej siatków-
ki plażowej mężczyzn. Standardowo 
rozgrywki odbyły się na boisku przy hali 
OSiR. Udział w turnieju wzięło 11 par:
Kamil Wilczura, Miłosz Kędzierski – 
Kruchowo
Marcin Hurysz, Norbert Łuczak – Mo-
gilno
Patryk Szambelan, Artur Zawadzki – 
Mogilno
Daniel Urbański, Michał Nagórski – 
Łochowice
Mateusz Rosołowski, Tomasz Robak – 

Łochowo
Łukasz Owsianny, Mateusz Lipiński – 
Żnin
Mirosław Juszczyk, Adrian Draus – Na-
kło
Marcin Duszyński, Mateusz Liberkowski 
– Trzemeszno
Aleksander Monsour, Mateusz Chlebosz – 
Ciechocinek
Marek Kowalczyk, Mateusz Kabaciński – 
Trzemeszno
Wojciech Nurczyński, Jakub Nurczyński 
– Bydgoszcz

Turniej został rozegrany systemem bra-
zylijskim. Tym razem mistrzem zawodów 
została trzemeszeńska para M. Kowalczyk 
i M. Kabaciński, II miejsce zdobyli W. 
Nurczyński, J. Nurczyński z Bydgoszczy. 
W rozgrywkach o III miejsce zwyciężyła 
para Ł. Owsianny i M. Lipiński ze Żnina.
Organizator: KS Trzemeszno, OSiR 
Trzemeszno
Sędzia: Justyna Bąk, Marzena Stankow-
ska.
zdjęcia: Marcin Duszyński

Wrześniowy turniej siatkówki plażowej mężczyzn

21 września br. w hali Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Trzemesznie odbyły się mi-
strzostwa zamknięte Gminy Trzemesz-
no w tenisie stołowym. Organizatorami 
turnieju byli: Stowarzyszenie Światowid, 
Urząd Gminy Trzemeszno, Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji w Trzemesznie, a obsługę 
techniczną zapewniło  TTS Trzemeszno 
oraz  Szkolne Koło Sportowe działające 
przy ZSOiZ w Trzemesznie. Celem impre-
zy było: popularyzacja tenisa stołowego 
wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, 
podnoszenie poziomu gry zawodników, 
aktywne uczestnictwo w indywidualnym 
współzawodnictwie sportowym, miłe 
spędzenie wolnego czasu. Turniej został 
rozegrany systemem grupowym, z po-
działem na 4 kategorie wiekowe. Mecze 
odbywały się do trzech wygranych setów. 
Otwarcia Mistrzostw dokonał Burmistrz 
Gminy Trzemeszno Krzysztof Dereziński.  
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach 
otrzymali medale i nagrody rzeczowe 
ufundowane przez Stowarzyszenie ŚWIA-
TOWID. Poza tym wszyscy zawodnicy 

biorący udział w zawodach otrzymali ko-
szulki ufundowane przez głównego or-
ganizatora – Stowarzyszenie Światowid 
Łubowo.
Sędzia główny: Agnieszka Mikołajewska

WYNIKI MISTRZOSTW W POSZCZE-
GÓLNYCH KATEGORIACH:
Szkoła podstawowa:
1. Nikole Galus – Wydartowo
2. Eryk Walter – Trzemeszno
3. Jessicca Grupa- Trzemeszno
Gimnazjum i liceum:

1. Daria Skulska- Trzemeszno
2. Damian Warchał – Gołąbki
3. Bartosz Głowala – Trzemeszno
Amatorzy – zawodnicy nigdy nie posiada-
jący licencji klubowej
1.Kolis Przemysław – Jastrzębow
2. Szymon Pawlak  – Ławki
3. Zbigniew Wekwerth – Niewolno
OPEN
1. Piotr Adamczak – Zieleń
2. Jarosław Jatczak – Trzemeszno
3. Agnieszka  Mikołajewska – Wydartowo

Impreza pn. „II Indywidualne Mistrzo-
stwa Miasta i Gminy Trzemeszno oraz 
Stowarzyszenia Światowid w tenisie stoło-
wym” sfinansowana ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach osi 4 Leader Działanie 
4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy dzia-
łania, nabywanie umiejętności i aktywiza-
cja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rol-
ny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
Europa inwestująca w obszary wiejskie 
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 
– Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

II Indywidualne Mistrzostwa Miasta i Gminy Trzemeszno oraz Stowarzyszenia Światowid w tenisie stołowym

Już 28 wrzenia ruszyły rozgrywki VIII 
Grand Prix w tenisie stołowym. Organi-
zatorem turnieju jest TTS Trzemeszno, 
OSiR Trzemeszno, SKS działające przy 
ZSZiZ w Trzemesznie. Turnieje są roz-
grywane w systemie grupowym ”każdy z 
każdym” z podziałem na kategorie:
chłopcy, dziewczęta  – szkoła podstawo-

wa
chłopcy, dziewczęta – gimnazjum i 

szkoła średnia

zawodnicy urodzeni w latach 1994-1965
zawodnicy urodzeni w latach 1964 i 

wcześniej
 OPEN
 zawodnicy Gminy Trzemeszno

Turnieje będą rozgrywane w hali sporto-
wej OSiR w podanych terminach:

    28 września 2014 r.
    19 października 2014 r.

    9 listopada 2014 r.
    14 grudnia 2014 r.
    18 stycznia 2015 r.
    8 luty 2015 r.
    15 marca 2015 r.
    19 kwietnia 2015 r.

Udział we wrześniowym turnieju wzięło 
około 50 osób. Wyniki rozgrywek dostęp-
ne są na stronie OSiR www.osirtrzemesz-
no.pl

VIII Grand Prix TTS w tenisie stołowym
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„Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka” w Przedszkolu nr 2 im. Misia Uszatka.

Dnia 10 października 2014r. w Przed-
szkolu nr2 im. Misia Uszatka,  odbył się 
uroczysty Dzień Drzewa. Tego dnia gościł 
w Przedszkolu pan Sergiusz Przybylski, 
leśniczy z Nadleśnictwa Gołąbki, który 
przekazał  dzieciom wiadomości związane 
z lasem i jego mieszkańcami. Pan Sergiusz 
podarował przedszkolakom również prze-
piękne sadzonki drzew liściastych i igla-
stych, które wzbogaciły nasz drzewostan. 
Dzień drzewa wymyślił w 1872 roku w 
USA znawca i miłośnik przyrody Juliusz 
Morton, kierując siew powiedzeniem, że 
„inne święta służą jedynie przypomina-
niu, dzień drzewa wskazuje zaś na przy-
szłość”. My w naszym przedszkolu zde-
cydowaliśmy się spojrzeć w przyszłość, 
ponieważ naszym marzeniem jest żyć i 
cieszyć się pięknem przyrody. By te ma-
rzenia  mogły się spełnić należy szczegól-
nie w takich dniach zatrzymać się i zrobić 
coś dla natury. Dzieci z Uszatka zaczęły 
przygotowania do tego święta już dużo 
wcześniej, wykonując pracę plastycz-
ną pt.: „Jesienne drzewo”. Była: brzoza, 
klon, jabłoń, kasztanowiec, dąb, jarzębi-
na. Wszystkie prace ukazały wysoki po-
tencjał dzieci i zostały zaprezentowane w 
holu przedszkolnym, tworząc przepiękną 
jesienną wystawę. Zaproszonego gościa i 
wszystkich uczestników spotkania powi-

tała dyrektor Lucyna Korzycka. Następnie 
głos zabrała  Grażyna Durska, która za-
prosiła wszystkich do oglądania przedsta-
wienia pt.: „Z ekologią za pan brat”.  Za 
przygotowanie przepięknego przedstawie-
nia dzieci z oddziału „Wiewiórki” zostały 
nagrodzone gromkimi brawami. W dalszej 
części spotkania, pan leśniczy opowiedział 
dzieciom o mieszkańcach lasu, o drze-

wach, krzewach, którymi się opiekuje, a 
także o zasadach obowiązujących wszyst-
kich ludzi, podczas wycieczek i spacerów 
po lesie. Dzieci słuchały z zainteresowa-
niem opowieści pana leśniczego, a także 
zadawały bardzo wiele pytań dotyczących 
ochrony lasu. Podsumowując wywiad z 

panem leśniczym, dzieci odpowiadały na 
pytania i rozwiązywały zagadki w celu 
sprawdzenia wiadomości na temat ochro-
ny lasu i jego mieszkańców. Dzieci udzie-
lały prawidłowych odpowiedzi i złożyły 
uroczyste przyrzeczenie małego ekologa:

Przyrzekam uroczyście, że będę praw-
dziwym przyjacielem przyrody:

- będę kochać i chronić zwierzęta i rośli-
ny aby cieszyły nas swoim pięknem;

- w lesie będę zachowywać spokój, ci-
szę, pamiętając by nie płoszyć zwierząt i 
ptaków, gdyż

las jest ich domem;
- będę pamiętać o regularnym dokar-

mianiu ptaków i zwierząt;
- będę obserwować i poznawać przyro-

dę;
Obiecały, że zawsze i wszędzie będą 

dbały o środowisko naturalne. Na zakoń-
czenie wszyscy uczestnicy spotkania za-
sadzili na terenie przedszkolnym drzewa 
podarowane przez pana leśniczego. Nasz „ 
mini las” wzbogaciły następujące drzewa: 
dąb, lipa, jarząb, klon, świerk.    Bardzo 
serdecznie dziękujemy panu Sergiuszowi 
Przybylskiemu, że spędził z nami piątko-
we przedpołudnie i przybliżył nam piękno 
lasu i jego mieszkańców. 

Małgorzata Winiarska
Foto.: Magdalena Luzar

W piątek 19.09.2014r. w Przedszkolu nr 
2 im. Misia Uszatka w Trzemesznie, dzie-
ci obchodziły swoje święto w związku z 
„Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka”. 
W obchodach uczestniczyły dzieci ze 
wszystkich oddziałów funkcjonujących w 
przedszkolu, w bieżącym roku szkolnym. 
Do przedszkola po raz pierwszy przybyły 

maluchy, które na co dzień uczęszczają na 
zajęcia do Domu Kultury- gdyż tam mają 
swoje sale zajęć.  Dzieci te miały oka-
zję do poznania placówki oraz kolegów 
z pozostałych oddziałów.  Każda z grup 
wybrała swój ulubiony kolor, który domi-
nował w jej strojach. Zajączki- niebieski, 
Koguciki – zielony, Kruczki- czerwo-
ny, Wiewiórki – żółty, Króliczki- szary, 
Uszatki- biały, Wróbelki- granatowy, Żab-
ki- pomarańczowy.  W drodze do przed-
szkola wszystkim dzieciom i rodzicom 
towarzyszyła wesoła muzyka, która zapra-
szała do wspólnej zabawy i świętowania.                                                                                                                          
Główne cele uroczystości przedstawiają 
się następująco:  

- dostarczanie dzieciom kolejnych okazji 
do świętowania i wesołej zabawy, a także 
czerpania radości z bycia przedszkolakiem;                                                                                                              
- promowanie nowoczesnego wycho-

wania przedszkolnego, podkreślenie 
jego otwartości na zachodzące zmia-
ny w edukacji i otaczającym świecie;                                                                                     
- integracja grup przedszkolnych;                                                                                                                        
- wprowadzanie dzieci w świat literatury;                                                                                                                                      
- budzenie zaciekawienia książką przez 
ciekawe zabawy literackie a spotkania z 
autorami literatury dziecięcej.

Uroczystego otwarcia spotkania doko-
nała pani dyrektor Lucyna Korzycka, któ-
ra powitała wszystkich bardzo serdecznie i 
złożyła dzieciom gorące życzenia z okazji 
Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka. Po-
witała również specjalnego gościa, panią 
Aleksandrę Sulską przedstawicielkę gru-
py „BAŚNIE WŁAŚNIE”, która zechcia-
ła spędzić z dziećmi piątkowe przedpo-
łudnie, opowiadając przepiękne baśnie. 
Po odśpiewaniu „Hymnu przedszkola” , 
dzieci z grup: „Kruczki”, „Wiewiórki” i 
„Króliczki” zaprezentowały krótki pro-
gram artystyczny dedykowany kolegom i 
koleżankom.  W dalszej części pani Alek-
sandra opowiadała dzieciom „Afrykań-
skie baśnie”. Siadając w kręgu na dywanie 
przedszkolaki brały czynny  udział w opo-
wieściach. Powtarzały zaklęcia, czarowa-
ły, pomagały bohaterom w wykonywaniu 
przeróżnych zadań. Stawały się po części 
bohaterami baśni. Były zarówno słucha-
czami, jak również opowiadającymi. Taka 
forma słuchania baśni bardzo dzieciom się 
podobała i w podziękowaniu obdarowa-
ły panią Aleksandrę gromkimi brawami. 
Dzieci wysłuchały następujących baśni: 
„Motyle i kwiaty”, „O stonodze i gołębiu”, 
„O słoniu i zającu” .

W podziękowaniu za przybliżanie dzie-
ciom literatury i zachęcanie do codzien-
nego z nią obcowania, pani Aleksandra 
Sulska została uhonorowana specjalnym 

znaczkiem „ Cała Polska czyta u Misia 
Uszatka”. 

Na zajęcia popołudniowe został  prze-
widziany przemarsz barwnym korowodem 
ulicami miasta,  w celu przypomnienia 
wszystkim mieszkańcom o Dniu Przed-
szkolaka, z uwagi na złe warunki atmosfe-
ryczne, został przeniesiony na poniedzia-
łek.

Dzieci długo rozmawiały na temat wy-
słuchanych baśni, bardzo chętnie dzieliły 
się swoimi wrażeniami, niektóre  wykona-
ły ilustracje do ulubionej baśni. Tego dnia 
nie zabrakło również słodyczy, które po 
wysłuchaniu baśni smakowały wyśmieni-
cie. Obserwując reakcje dzieci z pewno-
ścią zaprosimy panią Aleksandrę Sulską 
ponownie. Za zorganizowanie uroczysto-
ści były odpowiedzialne następujące na-
uczycielki: Grażyna Durska, Magdalena 
Luzar, Katarzyna Lange i Małgorzata Wi-
niarska, które dołożyły wszelkich starań 
aby ten dzień na długo pozostał w pamięci 
wszystkich przedszkolaków.

Małgorzata Winiarska
Foto.: Magdalena Luzar

Dzień Drzewa w Przedszkolu nr 2 im. Misia Uszatka

8 KOSYNIER | Biuletyn Informacyjny Gminy Trzemeszno | październik 2014



Poza czasem to pomysł na nasze patrzenie na fotografię. Tradycyjne i własnoręcznie wykonane aparaty na błonę fotograficzną 9×12 
cm. długie (albo krótkie) wędrówki w poszukiwaniu miejsc dla nas ciekawych, miejsc powoli znikających. Praca w ciemni fotogra-
ficznej, wywołanie negatywów, kopie stykowe na papierze chlorobromowym. Przygotowanie wystawy, cięcie passe-partout kątowego, 
podklejanie zdjęć, gwoździe wbijane w ścianę, skręcanie aluminiowych ramek. I wernisaż. Ot pokrótce opis tego, co nazwaliśmy „Poza 
czasem” W otwarciu wystawy 8 października uczestniczyło wielu, wielu życzliwych ludzi. To dla nas ważne. Przyjaciele rodzina, 
sympatycy. Wystawa jest częścią II Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki organizowanego przez Wojewódzką 
Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Goście specjalnym był Władysław Nielipiński, pomysłodawca i orga-
nizator owego festiwalu oraz animator życia fotograficznego w Wielkopolsce. Autorzy zdjęć czyli: Bartek Szablewski, Maciej Walda 
i Marceli Konieczny ogromnie dziękują wszystkim z udział w tym niezwykłym wieczorze. Dziękują także Mariuszowi Zielińskiemu 
Dyrektorowi Domu Kultury w Trzemesznie za pomoc w zrealizowaniu tej inicjatywy. Wystawa będzie wisieć w sali na piętrze do końca 
października.

Poza czasem - wystawa fotograficzna

www.dktrzemeszno.net

W lutym, jak wiadomo, obchodzi się 
święto zakochanych, jednak u nas, to wrze-
sień jest miesiącem, w którym ma miejsce 
najbardziej romantyczne wydarzenie roku. 
10 września odbyło się w naszym Domu 
coroczne wydarzenie pod tytułem „Rand-
ka w ciemno”. Jak zwykle odwiedzili nas 
przyjaciele z okolicznych ośrodków. For-
mułę imprezy zapożyczyliśmy oczywiście 
ze znanego programu telewizyjnego. Naj-
pierw jeden z naszych mężczyzn wybierał 
tę jedyną spośród schowanych za parawa-
nem trzech kandydatek, a potem wyboru 
dokonywała kobieta. Nie zabrakło też ko-

pert z nagrodami. Jedna szczęśliwa para 
wygrała randkę w dzikiej dżungli, a dru-
ga na pustyni pod gwiaździstym niebem. 
Tego dnia nie zabrakło romantycznych 
gestów oraz szalonych tańców podczas 
wspólnej dyskoteki z konkursami.

We wrześniu odbyła się u nas również 
impreza z okazji Dnia Pieczonego Ziem-
niaka. Rozpaliliśmy więc w naszym ogro-
dzie ognisko i usiedliśmy wokół niego, aby 
wspólnie pośpiewać, poczytać jesienne 
wiersze i najważniejsze – upiec kiełbaski i 
ziemniaki w mundurkach. 
Zdążyliśmy jeszcze prze-

prowadzić kilka konkursów sportowych 
na świeżym powietrzu, kiedy to złapał nas 
deszcz i musieliśmy się schować w budyn-
ku. Mimo złej pogody, kontynuowaliśmy 
zabawę w środku: zjedliśmy pyszny posi-
łek i zabraliśmy się do tworzenia postaci 
oraz zwierząt z ziemniaka w roli głównej. 
Trzeba przyznać, że powstałe stwory były 
naprawdę pomysłowe i zadziwiające. Niby 
taki niepozorny ziemniak, a sprawił nam 
tak wiele radości tego dnia.

Joanna Walda

Środowiskowy Dom Samopomocy informuje
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Niecodzienna edukacja przyrodnicza
Uczniowie klas VI c i VI d  wyruszyli 
na trzydniową wycieczkę do Ośrodka 
Edukacji  Przyrodniczej w Chalinie, na 
terenie Sierakowskiego Parku Krajobra-
zowego. Mieści się on  w zabytkowym 
XIX-wiecznym  dworku  pełniącym  
funkcję muzealno – konferencyjną  z bazą 
noclegową. Wokół rozciąga się urokliwy 
park  przechodzący w  tereny  rekreacyjne  
z boiskami  i placem zabaw. Celem wypra-
wy była edukacja przyrodnicza: pozna-
wanie fauny i flory gatunków rodzimych, 
nabywanie umiejętności posługiwania 
się wiedzą w działaniu praktycznym oraz 
integracja poprzez naukę,  wypoczynek i 
zabawę.

Uczniowie odbywali spotkania  z przyrodą 
podczas wędrówek po  ścieżkach eduka-
cyjnych, m.in. poznali „ Jary w Chalinie”. 
Brali udział w warsztatach wikliniarskich 
i kowalskich.  Odbyli wycieczkę po Poje-
zierzu Sierakowsko – Międzychodzkim, 

gdzie zwiedzili pobernardyński kościół 
w Sierakowie, Muzeum - Zamek Opa-
lińskich, Stadninę Ogierów, Centrum 
Edukacji w Mniszkach. Na zajęciach z 
terenoznawstwa powtórzyli wiadomości 
na temat rodzajów map, jej elementów, 
budowy kompasu i posługiwania się nim. 
Później,  podzieleni na dwie grupy,  udali 
się do lasu, maszerując na orientację. 

Wszystkim  udało  się  szczęśliwie dotrzeć  
do celu. Odwiedzili też kręgielnię, gdzie 
rywalizacja wzbudziła wiele emocji, każ-
dy dzielnie zdobywał punkty dla swojej 
drużyny. Wieczorami pysznie smakowa-
ły kiełbaski  upieczone przy ognisku w 
wigwamie, nadmiar energii można  było 
spożytkować na   placu zabaw i boisku.

„ Cudze chwalicie, swego nie znacie”
Poznawanie  Małej Ojczyzny to pa-
triotyczna powinność uczniów szkoły 
podstawowej.  Wyprawę  mającą na celu 
odkrywanie tajemnic podziemi katedry w 

Gnieźnie odbyli uczniowie klas IVd  i Vc. 
Miała ona podtekst literacki: chwilę  re-
fleksji przy grobie wielkiego bajkopisarza 
– biskupa Ignacego  Krasickiego, przed 
omówieniem jego utworów, które miały 
unaocznić przywary Polaków. Zwiedzanie 
rozpoczęło się od wspólnej fotografii u 
stóp pierwszego polskiego króla – Bolesła-
wa Chrobrego.

O chłopcach  z okazji ich  święta  
Jak każdego roku żeńska część  społecz-
ności szkolnej prześcigała się w pomy-
słach, jak umilić kolegom  ten  dzień. 
Przedstawicielki Samorządu  Uczniow-
skiego wraz  z Panią Dyrektor składały 
życzenia, w klasach  przygotowano 
szereg zabaw, niespodzianek i konkursów, 
niektóre z nich odbywały się w plenerze, 
np. przy ognisku. Nawet nieco deszczowa 
pogoda nie psuła radosnego nastroju świę-
towania. Finałem była dyskoteka przy-
gotowana przez  Samorząd Uczniowski, 
gdzie doceniono najmilszych, najżyczliw-
szych, najdowcipniejszych, naj…  

75. rocznica obrony Trzemeszna w 1939 
roku
5 października poczet sztandarowy, 
przedstawiciele Samorządu Uczniowskie-
go wzięli udział w gminnych obchodach 
związanych ze wspomnianą roczni-
cą. Dzień później uczniowie klasy Vc 
przedstawili audycję patriotyczną, która 
przybliżyła nastroje i sytuację w mieście 
przed wybuchem II wojny światowej, 
przygotowania do obrony oraz tragiczne 
wydarzenia po zajęciu Trzemeszna przez 
Niemców. 

Dzień Komisji Edukacji Narodowej
Cóż, zdarza się nam niekiedy nie dostrze-
gać, czy wręcz lekceważyć dobrodziejstwo 
jakim jest powszechny dostęp do edukacji. 
14 października staraliśmy się zweryfiko-
wać te zachowania.
Uczniowie klas starszych dociekali, czym 
na swe święto zasłużyła Komisja Edukacji 
Narodowej. Odbyła się również wzru-
szająca akademia na cześć szkoły, którą  
przygotowały  klasy: IIa, IIc i IIIa  pod 
troskliwą opieką swych wychowawczyń.
Samorząd Uczniowski przeprowadził 
niecodzienny konkurs. Zadanie polegało 
na sportretowaniu i scharakteryzowaniu 
wychowawcy, bez użycia jego imienia i 
nazwiska.
 Przygotowana  ekspozycja prac  konkur-
sowych wzbudziła ogromne zaintereso-
wanie. Komisja złożona z przedstawicieli 
Rady Rodziców wyróżniła „dzieła” pięciu 
klas: Id, IIIc, IVa, VIa i VId.  

Wiadomości zebrał szkolny  zespół  redak-
cyjny: Nicole Brzycka, Dominika Derezińska, 

Wojciech  Szymański
Foto. p. K. Kulik, p. W Chojnacka 

D. Derezińska
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MISTRZOSTWA POWIATU W BIEGACH 
PRZEŁAJOWYCH
  Dnia 25 września 2014 r. w Gnieźnie 
odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Biegach 
Przełajowych. Brała w nich udział liczna 
grupa dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 
im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesz-
nie. Najlepiej spisały się uczennice, będące 
zawodniczkami KS Trzemeszno. 
  Wiktoria Trzcińska zajęła drugą lokatę i 
zdobyła srebrny medal. Dominika Brze-
wińska zajęła czwarte miejsce, a Natalia 
Osowiec piąte. Cała trójka awansowała 

do finału wojewódzkiego, który zostanie 
rozegrany w przyszłym roku na wiosnę.
  Bardzo dobrze spisała się również Karina 
Kierzek, zajmując 10 lokatę oraz najmłod-
sza zawodniczka KS Trzemeszno - Klaudia 
Różycka. Klaudia jest uczennicą klasy III, 
a startowała z koleżankami z klasy IV i V. 
  W mistrzostwach wzięli udział również: 
Paweł Strzeżyński, Szymon Lubiński, 
Bartosz Jagła, Angelika Witek, Marcelina 
Gaca, Miłosz Strzeżyński, Gracjan Jaku-
bowski, Szymon Włodarczyk, Krystian 
Słowik, Michał Wojciechowski. 
  Wszystkim biegającym serdecznie gratu-
lujemy. 

III GRAND PRIX
  Po powrocie z Mistrzostw Powiatu w 
biegach przełajowych mieliśmy około 
godziny przerwy, po czym wyruszyliśmy 
na zawody do Wrześni. Mimo iż dziew-
częta były trochę zmęczone po biegu na 

1200 metrów, dały sobie  radę w zawodach 
lekkoatletycznych. 
  Karina Kierzek w swojej kategorii zajęła 
II miejsce w biegu na 60 m i skoku w 
dal. Po raz pierwszy na mitingu starsze 
dziewczęta zajęły całe podium: Wiktoria 
Trzcińska wywalczyła   I miejsce, 

Dominika Brzewińska II, a Natalia Oso-
wiec III. W skoku w dal  
Wiktoria i Natalia zajęły II miejsce, nato-
miast Dominika V. 
Wielkie brawa dla Zawodniczek!!! 

JESIENNY BIEG OSIEDLA WINIARY 2014
   Dnia 27 września 2014 r. w Gnieźnie 
odbywał się Jesienny Bieg Osiedla Winiary 
2014. Brały w nim udział dzieci trenujące 
na co dzień w KS Trzemeszno, jak i osoby 
biegające okazyjnie. 
  Ekipa składała się z uczniów Szkoły Pod-

stawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków 
w Trzemesznie oraz Zespołu Szkół w 
Kruchowie: Szkoły Podstawowej i Gim-
nazjum im. Powstania Wielkopolskiego. 
W sumie ekipa startująca liczyła 43 osoby. 
Najbardziej emocjonującym biegiem był 
dystans 800 m dziewcząt, w którym wzięła 
udział cała czołówka z Mistrzostw Powiatu 
sprzed dwóch dni.
 Wiktoria Trzcińska zdobyła złoty me-
dal, wyprzedzając Mistrzynię powiatu 
gnieźnieńskiego, natomiast Dominika 
Brzewińska wskoczyła na trzecie miejsce 
na podium, zdobywając brązowy medal. 
Natalia Osowiec tym razem zajęła czwarte 
miejsce. Łącznie cała ekipa KS Trzemesz-
no zanotowała wspaniały wynik, który zo-
stał uwieńczony Pucharem Drużynowym 
za trzecie miejsce w  
klasyfikacji ogólnej. 

II GRAND PRIX  WRZESIŃSKICH  CZWART-
KÓW LEKKOATLETYCZNYCH
    18 września 2014 r. Wiktoria Trzcińska, 
Natalia Osowiec, Dominika Brzewińska i 
Karina Kierzek  ponownie pojawiły  się na 
bieżni  we  Wrześni, kontynuując Grand 
Prix Czwartków Lekkoatletycznych.  
Dziewczęta reprezentowały KS Trzemesz-
no.

Oto  wyniki:
Kategoria 2002 Bieg na 600 m: 
I miejsce    Wiktoria Trzcińska         1:54,27 
II miejsce   Natalia Osowiec             2:04,14 
IV miejsce Dominika Brzewińska   2:04,97 
 
Kategoria 2002 Skok w dal: 

I miejsce   Wiktoria Trzcińska         4,20 m 
II miejsce  Natalia Osowiec             4,12 m 
XI miejsce Dominika Brzewińska   3,55 m 
 
Kategoria 2003 Bieg na 60 m: 
I miejsce   Karina Kierzek                 9,31 
 
Kategoria 2003 skok w dal: 
II miejsce  Karina Kierzek               4,10 m 
 
Wszystkim uczestniczkom serdecznie gra-
tulujemy i życzymy  dalszych sukcesów !

ROCZNICA WKROCZENIA WOJSK NIEMIEC-
KICH  DO TRZEMESZNA
    Dnia 10.09.2014 r. zuchy z 6.Gromady 
Zuchowej „Przyjaciele Indian” pod opieką 
dh Teresy Górnej  oraz  uczniowie z klasy 
VIb wraz z p. Renatą Gezellą – Figaj 
uczestniczyli  w patriotycznym spotkaniu 
w Niewolnie, związanym z 75.  rocznicą 
tragicznych wydarzeń z 10 września 1939 
roku. Wspominano chwile, kiedy to wojska 
niemieckie po wkroczeniu do Trzemeszna 
rozstrzelały członków straży obywatel-
skiej.

WYCIECZKA DO MIRADZA
  26.09.2014 r. uczniowie z klasy IIa i IIIb 
odwiedzili Nadleśnictwo Miradz, gdzie 
uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych 
prowadzonych przez jednego z pracowni-
ków nadleśnictwa. Podczas pokonywania 
leśnej ścieżki przyrodniczo – dydaktycznej  
dzieci miały okazję zapoznać się m. in. z 
najważniejszymi elementami lasu, pracą 
leśniczego, ochroną lasu i znaczeniem lasu 
dla zdrowia i życia człowieka. 
 Wycieczka zakończyła się wspólnym 
ogniskiem i zabawami na specjalnie do 
tego celu przystosowanym placu. Opiekę 
nad uczniami sprawowały wychowawczy-
nie:  p. Teresa Górna,  p. Anna Kulczycka – 
Wiśniewska oraz p.  Agnieszka Słowińska 
– Kaszyńska.
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Regulamin

1. Organizatorem konkursu jest Dom Kultury w Trzemesznie.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 21 listopada 
2014 roku o godz. 10.00 w siedzibie organizatora.

3. Uczestnicy oceniani będą w kategoriach wiekowych:
•	 szkoły podstawowe klasy I - III
•	 szkoły podstawowe klasy IV - VI
•	 gimnazja
•	 szkoły ponadgimnazjalne

4.Uczestnicy konkursu prezentują repertuar dowolny (np. 
wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów) w 
dowolnej formie prezentacji (teatr jednego wiersza, łącznie z 
dźwiękiem i rekwizytami)
   Czas występu nie może przekroczyć 10 minut,

5.Ocena prezentacji: dykcja, interpretacja, emisja głosu, ogólny 
wyraz artystyczny. 

6. Warunki uczestnictwa
•	 zgłoszenie przez złożenie karty zgłoszenia w podanym do 
dnia 14 listopada 2014 r  
w Domu Kultury.
•	 dołączenie do karty zgłoszenia tekstu wykonywanego 
utworu.

7. Jury konkursowe przyzna nagrody za trzy pierwsze miejsca 
w każdej kategorii.

8. Organizator prosi o przestrzeganie w/w warunków 
zgłoszenia oraz ma prawo do wszelkich zmian w regulaminie z 
wcześniejszym powiadomieniem uczestników.

9. Organizator zastrzega sobie wszelkie prawa do zmian w 
regulaminie i przebiegu konkursu.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie.
Karta zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej 
www.dktrzemeszno.net

Konkurs recytatorski “Życie słowem pisane”
21 listopada 2014 roku


