
W niedzielę 28 sierpnia w Popielewie odbyły się Dożynki Gmin-
ne. Święto plonów rozpoczęto od Mszy Świętej celebrowanej przez 
księdza prałata Piotra Kotowskiego. Następnie korowód złożony  
z delegacji poszczególnych sołectw przeszedł przez wieś z wieńca-
mi dożynkowymi. Delegacjom towarzyszyli przedstawiciele władz 
samorządowych oraz wszyscy uczestnicy nabożeństwa.  Na placu 
dożynkowym każdą delegację z wieńcem witał Krzysztof Dereziń-
ski, burmistrz Trzemeszna. 

- Język, historia, obszar, religia, kultura i tradycja z obrzędami 
to najczęściej wymieniane czynniki narodowotwórcze. Dzięki nim 
znamy swoją tożsamość narodową, wiemy że jesteśmy Polakami 
i jesteśmy z tego dumni - mówił K. Dereziński.  Na placu dożyn-

kowym gości powitała także Filona Goździcka sołtys Popielewa. 
- To nasz dzień, to nasze święto, które polski rolnik pielęgnuje  
od wieków. Nie zapominajmy o tym - mówiła m.in. F. Goździc-
ka. Sołtys Popielewa podziękowała także wszystkim zaangażo-
wanym w przygotowanie dożynek, a szczególnie mieszkańcom 
Popielewa. Zgodnie z tradycją wieniec sołectwa Popielewo został 

„obtańczony” przez Zespół Pieśni i Tańca „Strzecha”.  Następnie 
starostowie dożynek : Małgorzata Karasiewicz – Bartz z Krucho-
wa i Marcin Staszewski z Popielewa przekazali bochen chleba  
z tegorocznych plonów burmistrzowi Trzemeszna. Starostwie wraz  

z K. Derezińskim i Filona Goździcką obczęstowali chlebem 
wszystkich uczestników dożynek. Podczas uroczystości medal 
„Zasłużony dla Rolnictwa” wręczono  Zbigniewowi Niewiadom-
skiemu. Dekoracji dokonał Sławomir Peno przewodniczący Rady 
Miejskiej oraz F. Goździcka. 

W części artystycznej wystąpiły lokalne zespoły: Ferajna, HOP 
z Niewolna. Złoty Liść, Zespół Pieśni i Tańca Strzecha, a także 
zaproszeni goście: Danielo, artystka śpiewająca przeboje Anny Jan-
tar i Arek Kopaczewski. Dożynkom towarzyszyły stoiska sołeckie.  
Równolegle Stowarzyszenie TERAZ przeprowadzało liczne zaba-
wy dla najmłodszych i nie tylko. Dorosłych zaproszony do konku-
rencji toczenia balotu słomy oraz przeciągania liny. Stowarzyszenie 
Pod Żaglami i Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie zorgani-
zowali wodną rekreację. Dożynki zamknęła zabawa taneczna.
Dożynki Gminne w Popielewie wsparli:
Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie
RWE Energetyka Trzemeszno Sp. z o.o.
P.U.P.H „Izotrans” Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego „TRZEMESZNO” 
Sp. z o.o.
Firma MARSZAŁ Sp. z o.o. z Wydartowa
Hotel Restauracja Czeremcha
Gospodarstwo Rolne Kamieniec
Remondis Aqua Trzemeszno Sp. z o.o.
Stowarzyszenie „Sąsiedzi” z Mogilna

Podziękowano za tegoroczne plony
Dożynki Gminne w Popielewie

Fot. Bartosz Szablewski

sierpień 2016



Dożynki Gminne w Popielewie - Stoiska sołeckie
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W dniu 30.08.2016 r. nastapił odbiór końcowy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą zapleczem 
szatniowym magazynowym i dydaktycznym przy Zespole Szkół w Kruchowie”. Inwestycja została zrealizowana przy współfinansowa-
niu Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruk-
tury Sportowej. Całkowita wartość inwestycji: 2.964.153,00 zł. Kwota dofinansowania ze środków FRKF: 955.000,00 zł.

Sala gimnastyczna w Kruchowie odebrana

1 sierpnia minęła 72 rocznica wybuchu Powstania Warszawskie-
go. W Trzemesznie Godzinę „W” po raz drugi w historii miasta zor-
ganizowało Stowarzyszenie Trzemeszeńscy Patrioci.

Podczas tegorocznych obchodów Trzemeszno „odwiedził” Zbi-
gniew Orłowski – uczestnik powstania warszawskiego o pseudo-
nimie „Jastrząb”, żołnierz pułku „Baszta” batalionu Karpaty K-4, 
w którego rolę wcielił się członek TP – Szymon Łukowski. Opis 
wojennych losów jednego z żołnierzy Polskiego Państwa Podziem-
nego obfitował w opisy akcji partyzanckich, między innymi z akcji 
ratunkowej płonącego szpitala:

„Słyszałem przeraźliwe krzyki i jęki. Trudno to sobie nawet wy-
obrazić, a jaszcze trudniej o tym pisać. To było po prostu straszne. 
Kiedy my staraliśmy się ratować życie uwięzionych ludzi, na niebie 
pojawiły się „sztukasy” i z broni pokładowej siekąc niemiłosiernie 
usiłowały nas powstrzymać. Nie byli to żołnierze, tylko zwykli 
mordercy z czarnymi krzyżami na skrzydłach. Przecież z powietrza 
doskonale było widać, że nie była to żadna akcja militarna, tylko 
próba niesienia pomocy” czy bardzo plastycznych opisów ewaku-
acji kanałami niszczonej metodycznie przez Niemców stolicy.”

W kolejnym z punktów Maciej Woźniak odczytał apel Trzeme-
szeńskich Patriotów. Punktualnie, o godz. 17.00 w całym mieście 
zabrzmiały syreny oznajmiające, że 72 lata temu wybiła Godzina 
„W”. Trzemeszno zamarło. Po wszystkim zgromadzeni kilkukrot-

nie wznieśli okrzyk „Cześć i Chwała Bohaterom”.
Szacujemy, że w tegorocznych uroczystościach zdecydowało się 

wziąć udział jeszcze więcej trzemesznian niż w roku ubiegłym. 
Obecni byli zarówno starsi, młodsi jak i bardzo młodzi. Szczególe 
budujący był widok tych ostatnich.

Dzisiaj mamy wszystko, czego nie miały tamte pokolenia. Bądź-
my im wdzięczni, swoją pracą i zaangażowaniem na rzecz naszej 
Ojczyzny, gdzie byśmy nie byli i co byśmy nie robili. Pamiętajmy 
nie tylko dzisiaj, ale zawsze, że Polska i Polacy – to potężna siła hi-
storii, dumy narodowej i wspólnoty, która musi działać na rzecz lep-
szego jutra z taką determinacją, z jaką walczyły zeszłe pokolenia.

Naszą misją jest nie zapomnieć o nich – nie zapomnieć o Powstań-
cach walczących o Wolną Polskę, o ludziach, którzy nie chcieli żyć 
pod niemieckim butem i otwarcie przeciwstawili się okupantowi, 
ale także wyciągać wnioski z historii i nie dopuścić, aby szafowano 
polską krwią.

Trzemeszeńscy Patrioci pragną podziękować wszystkim trze-
mesznianom, którzy zdecydowali się przeżyć wspólnie z nami to 
wydarzenie. Dziękujemy Ochotniczej Straży Pożarnej, a także me-
diom.

Gloria Victis.
Fot. Michalina Lipińska, Magdalena Stachowiak, Bartosz Szablewski.

Trzemeszeńskie obchody wybuchu Powstania Warszawskiego
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Miesiąc sierpień – Harcerskiej Akcji Letniej ‘2016 ciąg dalszy.
W dniach 1-5 sierpnia b.r. dla Gromady Zuchowej ,,Zuchy Kru-

chy” i Drużyny Harcerskiej im. Mikołaja Kopernika działających 
przy Zespole Szkół w Kruchowie drużynowe Marzena Stojek-Ko-
walik, Katarzyna Wiśniewska, Joanna Kańczukowska zorganizo-
wały trzy jednodniowe wycieczki autokarowe:
• do Kórnika i Rogalina (w programie: zwiedzanie zamku i rejs 
statkiem w Kórniku, zwiedzanie parowozowni, galerii obrazów i 
londyńskiej w Rogalinie)
• do DeliParku w Rosnówku k/Poznania (zajęcia sprawnościowo-
-rozrywkowe)
• do Mogilna (kąpiel w basie i seans filmowy w kinie)
oraz dwie tematyczne zbiórki:
- ,,Zasady bezpiecznego poruszania się po drogach i w czasie ką-
pieli” – m.in. wyprawa rowerowa Kruchowo-Gołąbki i kąpiel w je-
ziorze,
- ,,Zdrowy styl życia” – m.in. gry i zabawy na świeżym powietrzu.

W dniach 8-12 sierpnia b.r. zuchy z gromad ,,Leśne Ludki” i 
,,Leśna Gromada” oraz grupa harcerzy ze Szkoły Podstawowej nr 
1 w Trzemesznie z drużynowymi Ewą Balcerzak i Jolantą Kurty-
siak oraz Moniką Kulas i Grażyną Mikułą przebywali na biwaku w 
Ośrodku Wypoczynkowym w Giewartowie pow. słupecki. Program 
zajęć był bardzo atrakcyjny – m.in. uwzględnił: pobyt na lotnisku w 
Powidzu, poznanie Giewartowa i Mieczownicy (spacery, zwiady), 
zajęcia na świeżym powietrzu (w tym plażowanie nad jeziorem), 
zwiedzanie stadniny koni i przejażdżki bryczkami, konkursy (pio-
senki, plastyczny, dowcipów), nocny alarm, zdobywanie sprawno-
ści, ognisko z udziałem rodziców.

W dniach 15-19 sierpnia b.r. na biwaku w Gospodarstwie Agrotu-
rystycznym ,,Bar Przylesie” w Gołąbkach przebywała grupa człon-
ków drużyn harcerskich wchodzących w skład Szczepu ,,Feniks” 
im. Jana Kilińskiego w Trzemesznie, tzn. 8 DH ,,Odkrywcy”, 10 
DSH ,,Polanie”, 12 DW ,,Skrzydła”. Obowiązki kierownika pla-
cówki wypoczynku pełniła Paulina Kwiatkowska, a wychowawcy 
Martyna Kwiatkowska. Zajęcia prowadzili również Julia Nowak, 
Krystian Bielaś, Daria Skulska, Julia Figaj. Harcerze zakwaterowali 
się w namiotach, a kolejne dni spędzili w innej epoce – od starożyt-
ności poprzez średniowiecze, romantyzm, dwudziestolecie między-
wojenne aż po współczesność.

Podsumowując:
W Hufcu ZHP Trzemeszno w HAL ‘2016 w zorganizowanych for-

mach zajęć odnotowano 125 uczestników, pracującą w ramach wo-
lontariatu 12-osobową kadrę (głównie nauczycieli), uczestnictwo w 
kilku okolicznościowych wydarzeniach i zbiórkach (,,Kosynier” nr 
lipcowy i sierpniowy). Realizacja celów edukacyjnych i wychowaw-
czych pozwoliła kształtować i utrwalać więzi koleżeńskie, umiejęt-
ności życia w zespole, umiejętności samoobsługi itp. Kadra – głów-
nie młodzieżowa – kształtowała swoje umiejętności przywódcze i 
realizowała zadania zawarte w próbach na stopnie harcerskie oraz 
instruktorskie.

Zadania były realizowane przy wsparciu finansowym Gminy 
Trzemeszno uzyskanym w konkursie ofert.

hm. Stanisława Szymańska
Komendantka Hufca ZHP Trzemeszno

Foto: Katarzyna Wiśniewska, Daria Skulska

ZHP informuje

NABÓR
DO STRZECHY
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Stowarzyszenie TERAZ przy wsparciu finansowym Gminy 
Trzemeszno zorganizowało kolonię do Gliczarowa Górnego dla 
40 uczestników z Gminy Trzemeszno. Kolonia trwała 6 dni ( od 
15 sierpnia do 20 sierpnia) a plan był całkowicie wypełniony wy-
cieczkami. Do Gliczarowa Górnego dojechaliśmy 15 sierpnia. W 
dniu następnym zorganizowaliśmy wycieczkę do Zakopanego gdzie 
dzieci zwiedzały Gubałówkę oraz Krupówki. W środę mimo nie-
przychylnej pogody udało nam się popłynąć na tratwach przez rzekę 
Dunajec. Jednakże dzięki głośnym śpiewom naszych najmłodszych 
uczestników podczas spływu wyjrzało słońce i piękna pogoda już 
nas nie opuszczała do końca pobytu. W czwartek dzień był pełen 
emocji dla dzieci ponieważ zaplanowano wyjazd do Rodzinnego 
Parku Zabawa „Energylandii” w Zatorze. Spędziliśmy tam 7 godz. 
a mimo wszystko wydawało się za krótko. W ostatnim dniu zwie-
dzaliśmy Dolinę Kościeliską, Jaskinię Mroźną z przewodnikiem 

Grzegorzem. Mimo że szlak był trudny, dzieci okazały się niestru-
dzone. Zwiedziliśmy także Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na 
Krzeptówkach. W tym samym dniu w ramach wypoczynku odwie-
dziliśmy kino 7 D w Zakopanem gdzie dzieci obejrzały 3 seanse: 
„Metro”, „Kosmiczna podróż”, „Zombi”.  W sobotę od samego rana 
wyjechaliśmy do Trzemeszna. W autokarze dzieci praktycznie zda-
ły test wiedzy z całego wyjazdu :-)

Koszt kolonii 350 zł od dziacka. Organizatorzy: Stowarzyszenie 
TERAZ, Gmina Trzemeszno (Kolonia współfinansowana jest ze 
środków otrzymanych od Gminy Trzemeszno w ramach wsparcia 
realizacji zadań publicznych w zakresie: „Organizacja wypoczynku 
dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Trzemeszno w okresie ferii 
letnich w 2016 roku”.)

Edyta   Koperska
Prezes Stowarzyszenia TERAZ

KOLONIE ZE STOWARZYSZENIEM TERAZ
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W ciągu ostatnich dwóch miesięcy czas upływał nam spokojnie, 
choć pracy nie brakowało. Czerwiec zakończyliśmy na sportowo, 
odbył się wtedy bowiem II Turniej Tenisa Stołowego, w którym ry-
walizowało kilka ośrodków z okolic. Zawodnicy dzielnie odpierali 
ataki i walczyli o każdą piłkę. Nie było łatwo. W tym roku pierwsze 
miejsce, zaszczyty, puchar i nagrody wywalczył nasz Ośrodek. Je-
steśmy dumni z naszych sportowców.

W połowie lipca, jak co roku, pojechaliśmy na biwak. Tym razem 
wybraliśmy dobrze nam znane Gołąbki. Ostatnio biwakowaliśmy 
tam kilka lat temu, więc miło było zobaczyć ile się od tego czasu 
zmieniło. Pierwszego, i niestety jedynego słonecznego dnia wyko-
rzystaliśmy pogodę do końca. Poszliśmy nad jezioro i chociaż nie 
było upalnie, to ci odważniejsi wskoczyli od razu do wody. Póź-
niej zagraliśmy w siatkówkę i odkryliśmy nowe talenty sportowe. 
Wieczorem zorganizowaliśmy grill i zabawę dyskotekową. Potem 
było już tylko gorzej... To znaczy z pogodą, bo humory mieliśmy 
doskonałe. Przez następne dwa dni deszcz lał nieprzerwanie, ale nie 
przeszkodziło nam to w zorganizowaniu zabaw pod wiatą i zajęć 

plastycznych oraz innych rozrywek w domkach. Mimo tej nieprzy-
jaznej aury żal było nam się pakować i wracać do domu, zwłaszcza, 
że od razu po powrocie zaczęła się dla nas letnia przerwa.

Po dwóch tygodniach błogiego odpoczynku wróciliśmy z nowy-
mi siłami do zajęć. W sierpniu miał miejsce wyjazd na basen do 
Mogilna. Gdy jedni relaksowali się w jacuzzi inni próbowali swoich 
sił na torze przeszkód albo zjeżdżalni lub grali w piłkę. Ostatnio też 
wybraliśmy sie w ramach zajęć do Piekusia na lody i desery oraz 
kawę. Takie wyjścia to nie tylko przyjemność, ale także okazja do 
treningu ekonomicznego.

To tyle z zaplanowanych, dużych wydarzeń i wyjazdów. Więk-
szość czasu spędzaliśmy w naszym ogrodzie, który wzbogacił się 
o nowe gatunki roślin, zbieraliśmy warzywa i owoce z naszego 
ogródka, wykonywaliśmy prace porządkowe i naprawcze. Na bo-
isku kilka razy w tygodniu odbywają się treningi piłki nożnej, nasza 
drużyna ostro przygotowuje się do corocznego Turnieju Mini Piłki 
Nożnej organizowanego przez nasz Ośrodek we wrześniu.

Środowiskowy Dom Samopomocy informuje

Dnia 21 czerwca br. Nad Jeziorem Popielewskim u dh. dh. Ireny i  Jerzego Kar-
czewskich odbyła się zbiórka 10 drużyny SH.”Polanie” im. Bolesława Chrobrego. 
Drużynowa Monika Woźniak zorganizowała ognisko zakończeniowe swej pracy 
z drużyną, którą przekazała druhnie Sandrze Bethke. Zbiórkę wizytowała pwd. 
Irena Karczewska, która zaprosiła na harcerskie ognisko rodzinę łabędzią.

Z zaproszenia skorzystały: On, Ona i troje dzieci. Ta piękna rodzina uczestni-
czyła w zbiórce z harcerzami do samego końca. Wyraźnie podobał im się śpiew i 
śmiech harcerzy. Celem zbiórki było podsumowanie roku harcerskiego oraz zmia-
na drużynowej. Druhna Monika podziękowała za tę cudowną atmosferę, możli-
wość poznania się z rodziną łabędzi i za miętową herbatkę. Druhna Sandra stwier-
dziła, że było pięknie i na pewno będzie w to miejsce z drużyną wracać.

„Pod namiotem słońca
Dobrze jest się spotkać
Z przyjaciółmi zielonej przygody.
Usiąść przy ognisku
W oczy spojrzeć z bliska,
Serce ogrzać i myśli;
Powspominać, przekartkować czas.
Pogawędzić –
Co dobrze, a co było źle
I zaśpiewać”…           [ fragment wiersza pt.”Rozkaz” hm. Heleny Ostaszewskiej ]
CZUWAJ!

                                                                                 pwd. Irena Karczewska.

Zbiórka harcerska nad Jeziorem Popielewskim
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Od 11 do 18 sierpnia piłkarze trampkarzy i orlików oraz zawodni-
cy sekcji tenisowej MKS Trzemeszno przebywali w Ustce na obozie 
sportowym. Był to już czwarty rok z rzędu kiedy to gościł nas ośro-
dek „Niezapominajka” Państwa Alicji i Ludwika Iwan.

Warunki treningowe w Ustce jak 
zawsze były rewelacyjne. Piłkarze 
trampkarzy i orlików mieli do dys-
pozycji aż cztery pełnowymiarowe 
boiska piłkarskie, a także boisko or-
lik. Treningi odbywały się dwa razy 
dziennie. Dodatkowo trampkarze ro-
zegrali dwa mecze sparingowe z miej-
scową drużyną Jantara Ustka, gdzie 
w obu z nich okazali się minimalnie 
lepsi. Orliki natomiast rozegrali czte-
ry mecze kontrolne. Najpierw dwa 
razy wyraźnie pokonali rówieśników 
z Olympic Wrocław, a następnie ule-
gli Jantarowi Ustka oraz Polonii Śro-
da Wlkp. Mimo wszystko trenerzy z 
zaplanowanych treningów oraz meczów sparingowych mogą być 
zadowoleni, dzięki czemu nasi piłkarze powinni być dobrze przy-
gotowani do rozgrywek ligowych. Tenisiści również trenowali dwa 
razy dziennie na dwóch idealnie przygotowanych kortach. Oprócz 
treningów rozegrali oni wewnętrzny turniej. Ponadto nasi zawod-

nicy korzystali z uroków Ustki spacerując do centrum miasta oraz 
promenadą. Niestety w tym roku pogoda niezbyt dopisała, przez co 
zaledwie jeden raz udało się skorzystać z kąpieli w morzu. W za-
mian za to skorzystali z innych atrakcji jak kąpiel w Aquaparku oraz 

rejs statkiem „Dragon”. Na terenie 
ośrodka tradycyjnie czekały również 
atrakcje w postaci możliwości gry w 
beach soccera, street soccera, tenisa 
stołowego oraz bilarda. Dla naszych 
zawodników zorganizowane zostały 
także turnieje w tenisa stołowego, 
mini tenisa ziemnego oraz quiz wie-
dzy o sporcie. Wszyscy zwycięzcy 
zostali nagrodzeni. Po powrocie 
wszyscy zawodnicy byli bardzo za-
dowoleni i już teraz wyrazili chęć 
wyjazdu na podobny obóz w przy-
szłym roku.

Za pomoc w organizacji obozu ser-
decznie dziękujemy firmie Servcom.

Opiekunami podczas obozu byli trenerzy MKS - Sławomir Kupś, 
Edmund Łukomski, Jacek Siwa, Bartosz Górny oraz Grzegorz Wit-
kowski.   

Grzegorz Witkowski

MKS kolejny raz w Ustce

Jesteśmy na Facebooku  www.facebook.com/domkulturytrzemeszno/

Wakacje  
w mieście - to cykl 

zabaw przygotowanych przez 
DK dla najmłodszych. Na skwerze 
Cegielskiego w sierpniowe środy 

można było między innymi pomalować 
wakacyjną łąkę na folii streczowej, 

stworzyć kolorowe akwarium, 
zatańczyc i zagrać w  tweestera, 

jednym słowem dobrze 
spędzić czas.
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Dzięki zaproszeniu skierowanemu do nas przez jednego z zaprzy-
jaźnionych przewodników gnieźnieńskich p. Ramzesa Temczuka 
udało nam się zwiedzić jeden z największych zabytków w naszej 
okolicy i w kraju a mianowicie KATEDRĘ GNIEŹNIEŃSKĄ. 
Choć obiekt znajduje się w bliskiej odległości od Trzemeszna to 
wiele osób zna go bardzo powierzchownie i zbyt wiele nie może na 
jego temat powiedzieć. My postanowiliśmy to zmienić i pod opieką 
specjalisty odbyliśmy wspaniały historyczny spacer pełen ciekawo-
stek , faktów , anegdot i opowiastek ... w otoczeniu zabytków pa-
miętających początki naszej państwowości. Wspaniałe było także to 
jak wiele osób i wątków historycznych łączy zarówno Gniezno jak i 
Trzemeszno a zapewniamy, że nie są to tylko osoby Św. Wojciecha 
czy Prymasa Floriana Stablewskiego. 

Podczas naszej wyprawy zwiedziliśmy tereny wokół katedry, 

wnętrze katedry, miejsce gdzie znajdują się sławne w całej Europie 
„Drzwi Gnieźnieńskie” , podziemia z grobowcami prymasów a tak-
że wieżę katedralną z zegarem, z której rozpościera się zapierający 
dech w piersiach widok na całą okolicę. 

Byliśmy także w kaplicy św. Walentego- a Pan przewodnik opo-
wiedział nam tam historię - dzięki, której wiemy już, że z intencjami 
składanymi do tego świętego trzeba być baaaardzo ostrożnym.Pasja 
jaką zaraził nas p Ramzes Temczuk spowodowała, że czas, który 
spędziliśmy na zwiedzaniu upłynął nam ekspresowo. Na koniec 
bardzo serdecznie podziękowaliśmy naszemu gospodarzowi grom-
kimi brawami i już umówiliśmy się na kolejne spotkanie i kolejne 
pasjonujące opowieści związane z historią. 

Baaaarrrdzo dziękujemy i prosimy o więcej !

Placówka Wsparcia Dziennego w Trzemesznie z Wizytą w Gnieźnieńskiej Katedrze

To już kolejna wizyta szkoleniowa Gnieźnieńskich Policjantów z 
Zespołu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii - Wydzia-
łu Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie w Placówce 
Wsparcia Dziennego w Trzemesznie. Podczas spotkania podopiecz-
ni dowiedzieli się wielu szczegółów dotyczących ważnego problemu 
jakim jest anonimowość i przebiegłość sprawców popełniających 
przestępstwa w internecie.

Spotkanie warsztatowe zostało wzbogacone przez naszych gości 
o ciekawą prezentację multimedialną i pokaz filmów dla najmłod-
szych. W czasie jego trwania dzieci i młodzież zadawały licznie 
pytania - grupa również dzieliła się swoimi doświadczeniami. Cy-

berprzestrzeń jest dobrze znana i chętnie oraz radośnie wykorzysty-
wana przez naszych podopiecznych. Jednak po spotkaniu profilak-
tycznym dało się zauważyć, że grupa uświadomiła sobie problemy 
z jakimi mogą się spotkać w świecie wirtualnym. Obecni poznali 
zasadę kroczenia po cienkiej linii, gdzie bardzo łatwo można stać 
się ofiarą cyberprzemocy … poznali również zasady postępowania 
w przypadku wystąpienia takiego zagrożenia. Nikt nie ma przecież 
całkowitej pewności, że osoba po drugiej stronie łącza internetowe-
go ma dobre zamiary.

Dziękujemy baaaardzo za spotkanie! :)

Szkolenie z zakresu CYBERPRZEMOCY w PWD Trzemeszno
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W kolejną wyprawę wakacyjną pod-
opieczni PWD wybrali się wraz z opieku-
nami do Skorzęcina. W czasie naszej wy-
prawy oddawaliśmy się głównie kąpielom 
i plażowaniu ale znaleźliśmy również czas 
na gry i zabawy. Ćwiczyliśmy także naszą 
sprawność na umiejscowionym w pobliżu 
plaży placu zabaw. Młodsze dzieci z zapa-
łem budowały na plaży zamki na piasku a 
także przeróżne inne konstrukcje , które 
ograniczała tylko fantazja małych inżynie-
rów. Miły wakacyjny czas kolejny raz wy-
korzystaliśmy bardzo aktywnie a co naj-
ważniejsze nie przed ekranem komputera 
tylko na świeżym powietrzu delektując się 
pięknem naszego wspaniałego Pojezierza 
Gnieźnieńskiego.

LETNI DZIEŃ PWD W SKORZĘCINIE :)

Wiele cennych doświadczeń spotkało nas podczas wizyty w Pie-
karni „ GLANC” w Witkowie. Podczas kolejnego wakacyjnego wy-
jazdu zgłębialiśmy tajniki wypiekania chleba ale nie tylko! Pracow-
nicy zapoznali nas z recepturami, pokazali jak rozróżnić ziarna ... 
czy przesiać mąkę. 

Propozycja samodzielnego przygotowania bułeczek spotkała się 
u naszych podopiecznych z nieukrywanym entuzjazmem. Dzieci z 
pasją i zaangażowaniem projektowały ciekawe kształty, a panie z 

piekarni inspirowały wszystkich w działaniu. Nagrodą dla wszyst-
kich prócz dyplomów była możliwość podniesienia poziomu swoich 
kucharskich umiejętności pod okiem specjalistów z „GLANCA”. 
Wyroby naszych podopiecznych spotkały się z szerokim uznaniem. 

Wszystkim osobom zaangażowanym w organizację wycieczki 
oraz właścicielom i pracownikom Piekarni Glanc w Witkowie ba-
aaaarrrrdzo dziękujemy!!

Placówka Wsparcia Dziennego w Piekarni „GLANC”

Tegoroczne lato rozpieszcza nas dokładnie w kratkę - raz słonecz-
ko i ciepełko, raz deszcz i chłodno. Nam jednak udaje się korzystać 
z uroków wakacji rewelacyjnie. Wyjazd do Poznania wraz z odwie-
dzinami na Termach na Malcie to już kolejny wakacyjny przysta-
nek podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego w Trzemesznie. 
Wspaniały czas, który jak zwykle wypełniły zabawy w basenach, 

na zjeżdżalniach w hydromasażach, dmuchańcach i wszelakich 
innych atrakcjach, które oferują termy. Po wizycie na poznańskiej 
Malcie wybraliśmy się pospacerować nieopodal toru regatowego i 
odwiedziliśmy dostępną w wakacje huśtawkę wodną „AQUANET”. 
Po atrakcjach sportowych przemieściliśmy się na Stary Rynek na 
obiad, który w tym miejscu zawsze smakuje wspaniale.

WODNE PRZYGODY PWD NAD POZNAŃSKĄ MALTĄ :)
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Dożynki Gminne Popielewo 2016 w obiektywie

Fot. Bartosz Szablewski

Korowód dożynkowy Na scenie Zespół Pieśni i Tańca STRZECHA

Występ Arka Kopaczewskiego

Seniorzy ze „Złotego Liścia” Przeboje Anny Jantar

Konkurs przeciągania liny... ... toczenia balotów.

Prezentacja wieńców dożynkowych


