
Tegoroczne święto plonów jest dla rolników szczególne. Mija-
jący rok upłynął pod znakiem niespokojnej sytuacji na rynku cen 
oraz zmiennych warunków atmosferycznych. Szczególnie dotkli-
wa była długotrwała susza. Trzemeszeńskie dożynki odbyły się w 
niedzielę 6 września. Rozpoczęła je o godz. 13  Msza Św. w Bazy-
lice Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Michała Ar-
chanioła w Trzemesznie. Mszę celebrował Proboszcz naszej parafii 
ks. prałat Piotr Kotowski. Tradycyjny  Korowód dożynkowy, który 
miał przejść ulicami miasta został odwołany ze względu na opady 
deszczu. Z tego samego powodu część oficjalną Dożynek przenie-
siono z placu dożynkowego do sali głównej Centrum Konferen-
cyjno-Wypoczynkowego „Magnolia„ w Bystrzycy.  Uroczystość 
rozpoczął krótki koncert marszów w wykonaniu Orkiestry Dętej 
z Mogilna. Następnie pan Krzysztof Dereziński Burmistrz Trze-
meszna a zarazem gospodarz Dożynek powitał przybyłych gości, 
mieszkańców miasta i gminy, delegacje sołectw, poczty sztanda-
rowe. Z rekomendacji Burmistrza Trzemeszna i na wniosek Sta-
rosty Gnieźnieńskiego, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek 
Sawicki nadał odznakę honorową „Zasłużony dla Rolnictwa” Panu 
Zbigniewowi Niewiadomskiemu z Trzemżala oraz Panu Adamo-
wi Marciniakowi z Jastrzębowa. Odznaczenia wręczył Burmistrz 
Trzemeszna, Poseł Paweł Arndt i Ludwik Macioł Przewodniczący 
Rady Miejskiej Trzemeszna. Tradycyjny obrzęd dożynkowy prze-
prowadził Zespół Pieśni i Tańca „Strzecha”, przygotowany przez p. 
Mariusza Zielińskiego - kierownika zespołu. Obtańczono wieniec 
dożynkowy przygotowany przez sołectwo Lubiń. Jednym z najważ-
niejszych momentów Dożynek jest przekazanie ich gospodarzowi 
chleba upieczonego z mąki pochodzącej z tegorocznych zbiorów.  
Chleb wręczają zgodnie z tradycją Starostowie Dożynek. W tym 
roku tę zaszczytną funkcję pełnili: Pani Mariola Jurgońska z Ła-
wek oraz Pan Piotr Mądry z Kamieńca. W czasie obrzędu Zespół 

Pieśni i Tańca „Strzecha” zaprezentował tańce wielkopolskie Przo-
dek, Kulawka, Rajlender i Poniewierany. Przyśpiewki dożynkowe 
śpiewała solistka zespołu Zuzanna Zielińska. Burmistrz i Starosto-
wie podzielili chleb wśród zgromadzonych gości. Na zakończenie 
części oficjalnej głos zabrali zaproszeni goście m.in. poseł Paweł 

Arndt, przewodniczący Rady Miasta Trzemeszna Ludwik Macioł, 
Radny Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Leszek Figaj. Po wystąpie-
niach nastąpiła prezentacja wieńców dożynkowych. Wieńce przy-
gotowało 20 Sołectw z Gminy  Trzemeszno: Cytrynowo, Duszno, 

Lubiń, Miława, Mijanowo, Niewolno, Miaty-Brzozówiec-Święte, 
Trzemżal, Zieleń, Jastrzębowo, Wymysłowo, Wydartowo, Krucho-
wo, Kamieniec, Szydłowo, Kozłowo, Gołąbki, Ławki, Popielewo, 
Grabowo. W uroczystościach uczestniczyły również poczty sztan-

darowe: OSP Trzemeszno, OSP Kruchowo, OSP Trzemżal, Koło 
Łowieckie „Bażant”, Wojskowe Koło Łowieckie „Czapla”   Część 
artystyczna odbyła się już na pięknie przygotowanym placu dożyn-
kowym w Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowego „Magnolia„ 
w Bystrzycy. Jako pierwszy na scenie wystąpił zespół REDIS ba-
wiąc publiczność piosenkami w rytmach disco. Zmianę nastroju 
muzycznego na scenie zapewnił bluesowy zespół GREEN GRASS 

Chleb dożynkowy

Starostowie przekazują Burmistrzowi chleb
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z Bydgoszczy. W jego składzie gra pochodzący z Trzemeszna Ro-
bert Robaszkiewicz znakomity perkusista. Głównym muzycznym 
punktem dożynkowego grania był koncert Lecha Stawskiego.  
Piosenki „Biała mewa”, „Jedna łza” i wiele innych znają nie tylko 
starsi słuchacze.  Nieodzownym elementem trzemeszeńskich do-

żynek są stoiska sołeckie, pieczołowicie przygotowywane przez 
mieszkańców wsi, a wypełnione po brzegi smakowitymi ciasta-
mi, chlebem, przetworami... W tym roku  stoiska przygotowały 
następujące sołectwa: Duszno, Lubiń, Miława, Mijanowo, Nie-
wolno, Miaty-Brzozówie-Święte, Trzemżal, Zieleń, Wymysłowo, 
Wydartowo, Kruchowo, Kamieniec, Szydłowo, Kozłowo, Ławki, 
Popielewo. Dodatkowe stoiska przygotowały m.in.: Stowarzy-
szenie „Światowid”, Avon, Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Trzemesznie, Work Service, PBS Janikowo, GETIN NOBLE 
BANK SA. Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska prezen-

tujące tradycyjne rzemiosło. Powroźnictwo czyli ręczne wytwa-
rzanie lin, powrozów poprzez splatanie włókien zaprezentowane 
przez  Wiesława Łuczaka. Łukasz Dzieciątkowski pochodzący 
z wielopokoleniowej rodziny garncarzy zaprezentował warsztat 

garncarza. Można było podziwiać technikę pracy z kołem garn-
carskim a także zrobić własnoręcznie dowolne naczynie.  Dzieci 
mogły wziąć również udział w konkurencjach sprawnościowych. 
Niezwykle barwnie zaprezentowała się grupa szczudlarzy. Balo-

nikowe zwierzęta i bańki mydlane, jakie zaprezentowali ucieszyły 
nie tylko najmłodszych. „Fit and Jump” czyli ćwiczenia na tram-
polinach to całkiem nowa propozycja dla ludzi aktywnych. Zamki 
dmuchane, trampoliny, malowanie twarzy cieszyły się również 
wielkim zainteresowaniem wśród dzieci.   Głównym organiza-
torem dożynek byli: Dom Kultury Trzemeszno, Centrum Konfe-
rencyjno-Wypoczynkowe „Magnolia„ w Bystrzycy, Urząd Miasta 
Trzemeszno. Pomoc w organizacji: OSP Trzemeszno , Komisariat 
Policji Trzemeszno, Sołectwo Niewolno, Sponsorzy : Piastowski 
Bank Spółdzielczy w Janikowie, RWE, Izotrans, Przedsiębior-
stwo Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno, Gospodarstwo 
Rolne Kamieniec, p. Jacek Surdyk, Firma Marszał Wydartowo, 
Restauracja Czeremcha, GETIN NOBLE BANK SA, REMON-
DIS, Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Budownictwa „We-
gner”, Stowarzyszenie Sąsiedzi. Dożynki poprowadzili  p. Goretta 
Hanczewska oraz p. Wiesław Delikta

Występ „Strzechy”

Wieniec Sołectwa Lubiń

Na scenie zespół „Redis”
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Pani Mariola Jurgońska wraz z mężem Wojciechem prowadzi gospodar-
stwo rolne od 1992 roku. Mieszka we wsi Ławki, ma dwóch synów w wieku 
22 i 20 lat oraz córkę 12 lat. Aktualnie gospodarstwo rolne ma powierzchnię 
47 ha i 5 ha dzierżawy. Gospodarstwo prowadzi produkcję produkcji ro-
ślinno- zwierzęcej. Głównymi uprawami są zboża na paszę, buraki cukrowe 
oraz kukurydza na kiszonkę i ziarno. Produkcja zwierzęca oparta jest na 
hodowli trzody chlewnej oraz bydła opasowego. 

Pan Piotr Mądry wraz z żoną Teresą prowadzi gospodarstwo rolne. 
Mieszka we wsi Kamieniec, ma dwóch synów w wieku 20 i 22 lata oraz 
córkę 23 lata. Aktualnie gospodarstwo rolne ma powierzchnię 42 ha (wła-
sność) i 45 ha dzierżawy (34 h w gminie Orchowo). Gospodarstwo prowa-
dzi produkcję roślinno- zwierzęcą. Głównymi uprawami są zboża, rzepak 
i kukurydza. Produkcja zwierzęca oparta jest na hodowli trzody chlewnej 
(48 loch w cyklu zamkniętym). Rolnik posiada duże osiągnięcia w hodowli 
trzody chlewnej. Gospodarstwo cechuje duża sprzedaż trzody chlewnej ok. 
900 szt. rocznie do Zakładów Mięsnych Animex Szczecin. W 2014 roku go-
spodarstwo Pana Piotra Mądrego brało udział w konkursie ogólnopolskim 
zorganizowanym przez firmę Sano- na najbardziej mięsną świnię I i II miej-
sce w województwie wielkopolskim.

STAROSTOWIE DOŻYNEK GMINNYCH TRZEMESZNO 2015 r. 
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STOISKA SOŁECKIE

Mijanowo Popielewo

Zieleń Bieślin Kruchowo

Niewolno

LubińMiaty  Święte Brzozówiec
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Szydłowo

Kozłowo Rudki

Ławki

Kamieniec

Wymysłowo

Trzemżal

Wydartowo Duszno

Miława
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Trzemeszno, dn. 19.08.2015 r. 
Szanowni Państwo 

REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że z dniem 01.09.2015 r. nastąpi zmiana procedury odczytywania 
wodomierzy dla klientów , których rozliczenie zużycia wody następuje w okresach kwartalnych. Procedura odczytów będzie odbywać 
się zgodnie z harmonogramem , który obejmuje sektory odczytów na terenie miasta i wsi.

Przedstawiciel REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z o.o. — inkasent odczytujący stan wodomierza będzie pojawiał się w 
poszczególnych sektorach odczytu w okresach rozliczeniowych wyszczególnionych w tabeli — harmonogramie, Klienci będą 
otrzymywali faktury za pośrednictwem poczty (tak, jak odbywało się to do tej pory ). Przewidujemy, że w przyszłości procedura 
przekazywania faktur ulegnie zmianie — klient będzie otrzymywał fakturę zaraz po odczycie wodomierza od inkasenta, o czym 
klienci zostaną poinformowani odrębnym ogłoszeniem. W przypadku gdy inkasent nie będzie miał fizycznej możliwości odczytu 
wodomierza ( np. nie zastanie nikogo w domu ), pozostawi pisemną informację z prośbą o przekazanie stanu wodomierza 
telefonicznie pod nr telefonu (61) 666 98 54 w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00. Dla klientów, którzy otrzymywali faktury za 
zużycie wody w okresach miesięcznych procedura odczytów nie ulega zmianie. W przypadku dodatkowych pytań, bądź wątpliwości 
uprzejmie informujemy, że wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu (61) 666 98 54 lub (61) 415 43 02 w dni robocze , w 
godzinach od 7:00 do 15:00. 

       Prezes Zarządu 
       REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z o.o. 
       Krzysztof Tomczak 

Zespół Pieśni i Tańca „Strzecha” w mie-
siącu sierpniu br. uświetnił kilka okolicznych 
dożynek przeprowadzając obrzęd dożynkowy 
połączony z koncertem zespołu. „Strzecha” 
obtańczyła wieńce dożynkowe oraz chleby 
wypieczone z tegorocznych plonów w rytm 
przyśpiewek i tańców wielkopolskich. W tym 
roku „Strzecha” tańczyła 23 sierpnia na Do-
żynkach Gminy Witkowo, 6 września na Do-
żynkach Gminy Trzemeszno, 13 września na 
Dożynkach Gminy Gniezno.

W Witkowie oraz Goślinowie, gdzie od-
bywały się Dożynki Gminy Gniezno zespół 
zaprezentował również przyśpiewki i tańce 
kaszubskie.

Obecnie „Strzecha” przygotowuje się do sezonu koncertowego 2016 oraz wyjazdów zagranicz-
nych,  dlatego zapraszamy młodzież gimnazjalną oraz ponadgimnazjalną w szeregi zespołu. 

Dożynki STRZECHY
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