
W dniu 10 września władze samorządowe, członkowie Gminnego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Trzemesznie, 
mieszkańcy sołectwa Niewolno, zuchy oraz harcerze złożyli wiązanki kwiatów w miejscach pamięci narodowej poświeconych ofiarom  
II wojny światowej na Cmentarzu Parafialnym w Trzemesznie oraz w Niewolnie.

Edyta Kubiak

77. rocznica wkroczenia wojsk niemieckich do Trzemeszna

1 września 2016 r. tradycyjnie władze samorządowe, członkowie Gminnego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, zuchy  
i harcerze uczcili rocznicę wybuchu II wojny światowej składając wiązanki kwiatów, zapalając znicze oraz zaciągając warty w miejscach 
pamięci narodowej upamiętniających trzemesznian poległych w walkach tamtego okresu.

Edyta Kubiak

Złożono kwiaty w rocznicę wybuchu II wojny światowej

wrzesień 2016



Piątkowe popołudnie 9 września w Domu Kultury to opowieść o przygodach małej pchły zawnej Krętaczką. Przedstawienie dla dzieci 
przygotowane przez Krakowskie Studio Teatralne KRAK-ART pełne było zabawnych sytuacji i naprawdę świetnej aktorskiej gry duetu 
z Krakowa. Wesoła opowieść z morałem, że warto być uczciwym podobała sie wszystkim i dzieciom i dorosłym.

Przygody pchły krętaczki - spektakl dla dzieci w Domu Kultury

9 września odbyło się w trzemeszeńskim Domu Kultury otwarcie wystawy fotograficznej pt. „Chrzest Polski z Lednicą w tle”  na którą 
złożyły się zdjęcia z planu filmu  „Krzyż i korona”. Wystawa została przygotowana przez Muzeum Pierwszych Piastów  na Lednicy wg 
koncepcji Pana Marka Staszewskiego. Odbyło się również spotkanie młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych oraz 
Gimnazjum  w Trzemesznie z Panem mgr. Arkadiuszem Tabaką oraz Panią mgr Danutą Banaszak - pracownikami naukowymi Muzeum. 
Tego samego dnia od godz. 17 wystawa udostępniona została dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. Po wystawie oprowadzali Pan 
Marek Staszewski i Pan Tadeusz Panowicz.

Koncert Dixie Team 

Chrzest Polski z Lednicą w tle

W piątek 23 września br. w czasie wieczoru artystycznego „Caffe kultura”  zorganizowanego przez Dom Kultury w Trzemesznie wystą-
pił  mogileński zespół jazzowy Dixie Team działający od półtora roku przy Mogileńskim Domu Kultury.  Podczas tegorocznego Festiwalu 
Old Jazz Meeting w Iławie  zdobył najwyższe trofeum prestiżową Złotą Tarkę. W  programie trzemeszeńskiego koncertu zabrzmiały mię-
dzy innymi tradycyjne nowoorleańskie utwory.
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NABÓR
DO STRZECHY

W piątek 23 września została otwarta w Domu Kultury wystawa rzeźb autorstwa Jacka Kuranta. Wszechstronnie uzdolniony artysta 
zgromadził na prezentacji prace pochodzące z ponad trzydziestoletniego okresu działalności twórczej - m.in cykl Drogi Krzyżowej znaj-
dującej się na co dzień w kaplicy Zakładu Poprawczego w Trzemesznie. Drewno lipowe, piaskowiec, wapień to materiały w jakich pracuje. 
Rzeźbi tematy sakralne,  jak i piękne portrety w drewnie lipowym. Jacek Kurant znany jest również ze swojej muzycznej pasji oraz znako-
mitych występów z manekinem. Wystawa czynna była do 5 października.

Wystawa rzeźb autorstwa Jacka Kuranta
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Od września tego roku w Zespole Szkół w Trzemżalu rozpoczęła 
się realizacja projektu Polskiego Związku Szachowego „Edukacja 
przez Szachy w Szkole”. Zajęcia odbywają się w klasach II i III 
szkoły podstawowej w wymiarze jednej godziny w tygodniu. Ce-
lem jest nauka i rozpropagowanie wśród dzieci zasad gry w szachy. 
Dzięki udziałowi w projekcie, szkoła otrzymała 15 kompletów sza-
chów, tablicę demonstracyjną, niezbędne materiały dydaktyczne, 
oraz szkolenie dla nauczyciela prowadzącego zajęcia w wymiarze 
72 godzin. 

Oprócz walorów edukacyjnych, program ma na celu wspiera-
nie rozwoju intelektualnego i emocjonalnego dziecka. Doskonale 
wiemy o tym, iż królewska gra rozwija i ćwiczy wyobraźnię prze-
strzenną dziecka. Oprócz tego rozwija takie cechy jak opanowa-
nie, koncentracja, determinacja, cierpliwość, wytrwałość, odwaga. 
Uczy radzenia sobie ze stresem i zmęczeniem, skutecznego dzia-
łania pod presją, nie poddawania się nawet w najtrudniejszej sytu-

acji. Trening szachowy kształtuje wolę walki i zwycięstwa, co jest 
szczególnie ważne dla dzieci, które np. ze względów zdrowotnych 
nie mogą uprawiać innych dyscyplin sportu. Szachy mają również 
szerokie zastosowanie w terapii. Można by jeszcze długo pisać o 
pozytywnych aspektach gry w szachy. Najważniejszym jednak jest 
to, że uczniowie dzięki projektowi mogą grać w królewską grę i 
doskonalić swoje umiejętności. 

Pozostali uczniowie pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności do-
tyczące gry w szachy w wolnych chwilach na zajęciach świetlico-
wych oraz na kółku szachowym, które działa od tego roku szkolne-
go. Swoje umiejętności uczniowie mogli po raz pierwszy sprawdzić 
już w ubiegłym roku w I Szkolnym Turnieju o Puchar Dyrektora 
Szkoły. Również na ten rok zaplanowane są tunieje szkolne, jak też 
i międzyszkolne a wszystko po to, by mogła królewska gra na nowo 
zawitać i rozwijać się w szkole, również z pożytkiem dla naszych 
dzieci.

Edukacja przez Szachy w Szkole

W dniu 24 września br. odbył się kolejny rajd rowerowy w ra-
mach projektu „Z historią w tle”. Przed ruszeniem w trasę odbyła 
się odprawa na której została omówiona trasa oraz zasady bezpie-
czeństwa. Następnie Pan Przemysław Woźny, nauczyciel historii 
w trzemeszeńskim gimnazjum, przedstawił historię zabudowań 
Alumnatu, które znajdują się obok bazyliki. Kolejno wszyscy udali-
śmy się do bazyliki pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 
gdzie ksiądz proboszcz Piotr Kotowski omówił w bardzo ciekawy 
sposób dzieje bazyliki.

Następnie uczestnicy rajdu ruszyli w kierunku zabudowań daw-
nego szpitala św. Łazarza w Trzemesznie. Po wysłuchaniu kolej-
nej ciekawej historii udaliśmy się do Duszna, gdzie zatrzymaliśmy  
się przy pięknej stylowej kuźni z wysokim kominem, zbudowanej  
w stylu neogotyckim w 1856 r. Będąc w Dusznie nie mogliśmy omi-
nąć usytuowanej nieco dalej wieży widokowej, która znajduje się 
na Wale Wydartowskim (167 m.n.p.m.), najwyższym wzniesieniu 

Wysoczyzny Gnieźnieńskiej. Po krótkim odpoczynku i podziwia-
niu pięknego krajobrazu ruszyliśmy do Kruchowa. Tam uczestnicy 
usłyszeli historię w/w dworku oraz postać właściciela dóbr kru-
chowskich Adolfa Ignacego Skarbek – Malczewskiego. Po lekcji 
„żywej historii” rajd ruszy w kierunku Ośrodka Wypoczynkowe-
go „Jutrzenka” w Gołąbkach na posiłek regeneracyjny – ognisko.  
Po posiłku i przekazaniu pamiątki związanej z rajdem ruszyliśmy  
w drogę powrotną do Trzemeszna.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w na-
szym rajdzie i zapraszamy na kolejne wojaże rowerowe.

Rajd był sfinansowany ze środków otrzymanych z Gminy Trze-
meszno w ramach zadania publicznego „Podtrzymywanie tradycji 
narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości 
narodowej, obywatelskiej, kulturowej mieszkańców Trzemeszna”.

Rajd rowerowy Stowarzyszenia pod żaglami
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Środowiskowy Dom Samopomocy informuje
We wrześniu zorganizowaliśmy coroczny Festyn Rodzinny. Tego 

dnia wraz z zaproszonymi gośćmi, rodzicami, opiekunami i przyja-
ciółmi świętujemy i spędzamy miło czas. Na początku publiczność 
obejrzała występy artystyczne naszych Uczestników przygotowane 
specjalnie na tę okazję. Po oficjalnych przemówieniach życzyliśmy 
sobie nawzajem dobrej zabawy i przystąpiliśmy do grillowania. Po 
sytym i przepysznym posiłku ruszyliśmy na parkiet i bawiliśmy 
się przy znanych przebojach. Zabawę dyskotekową urozmaiciliśmy 
ciekawymi konkursami. Pogoda była idealna, więc gdy ostatni tan-
cerz schodził z parkietu słońce już dawno się schowało. Dziękujemy 
wszystkim za przybycie i wspólną zabawę.

Ostatnie letnie dni wypełniały nam treningi na boisku. Nasza dru-
żyna przygotowywała się do piłkarskiego święta, jakim jest organi-
zowany co roku przez nasz Środowiskowy Dom Turniej Mini Piłki 
Nożnej. Męska część szlifowała formę, a żeńska ćwiczyła doping. 
13 września wraz z czterema zaproszonymi ośrodkami stanęliśmy 
do walki. W przerwach do boju zagrzewały nas dziewczyny tańcząc 
swoje układy do piłkarskich przebojów. Na murawie zostawiliśmy 
pot i.. no, obyło się bez krwi i kontuzji. Po wyczerpujących meczach 

w końcu przyszło rozstrzygnięcie – obroniliśmy tytuł i wygraliśmy 
cały turniej drugi raz z rzędu. Gratulujemy wszystkim pozostałym 
dzielnie walczącym drużynom.

Ostatnim wielkim i długo wyczekiwanym wydarzeniem września 
jest „Dzień Chłopca”. Dziewczyny przygotowały na ten dzień wy-
stęp artystyczny. Przebrane za różne typy mężczyzn prezentowały 
swoje wersje piosenek, w których tematem przewodnim był oczy-
wiście mężczyzna. Na parkiecie zobaczyliśmy więc łobuza, maczo, 
romantyka czy piłkarza. Było dużo śmiechu, a tak na poważnie 
zakończyłyśmy występ utworem, w którym tekst mówi wszystko - 
„najwięcej smaku jest w polskim chłopaku”. Po gromkich brawach 
i życzeniach obdarowałyśmy naszych dżentelmenów skromnymi 
prezentami. Chłopcy zaskoczyli nas jeszcze swoim podziękowa-
niem za nasze poświecenie i wręczyli nam przygotowane własno-
ręcznie piękne, czerwone serca z drewna wykonane w pracowni 
technicznej. Dziękujemy i wszystkim chłopcom składamy jeszcze 
raz najserdeczniejsze życzenia!

Tekst: Joanna Walda

W dniu 14 września br. w Urzędzie Miejskim Trzemeszna odbyło 
się robocze spotkanie Burmistrza Trzemeszna Krzysztofa Dereziń-
skiego z przedstawicielem firmy Skanska S.A., która wygrała prze-
targ i podpisała umowę na realizację inwestycji pn. Budowa ciągu 
pieszo-rowerowego w m. Trzemeszno w systemie „Projektuj i Bu-
duj”. Celem dzisiejszego spotkania były przedstawienie przez wy-
konawcę robót wstępnych założeń projektowych dotyczących wy-
konania ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku od drogi powiatowej 
w kierunku m. Rudki (Kozłowo) do firmy Paroc (długość 1,569 km).

Inwestor, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Oddział w Pozna-
niu, na etapie przetargu wskazał, iż nowo powstały ciąg pieszo – ro-
werowy ma mieć szerokość 2,5 m. Po wykonaniu kolejnych warstw 
podbudowy na całej szerokości ma być wykonana nawierzchnia z 
betonu asfaltowego, co w sposób znaczący poprawi komfort osób 
poruszających się rowerem.

Zgodnie z ofertą złożoną przez firmę Skanska S.A. inwestycja ma 
zostać zakończona w ciągu 95 dni od podpisania umowy.

Koszt wykonania całej inwestycji wyniesie (zgodnie ze złożoną 
ofertą)  1.214.589,64 zł.

Inwestycja jest wykonywana w ramach Programu Budowy Dróg 

Krajowych  – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Warto 
dodać, że pierwszy etap ścieżki pieszo – rowerowej został wykona-
ny w 2015 roku w ramach porozumienia Gminy Trzemeszno z firmą 
Paroc Polska sp. z o.o. Po przeprowadzeniu przetargu w roku 2015 
okazało się, że wykonanie zakresu prac ustalonego wspólnie z firmą 
Paroc będzie tańsze od kwoty, która była pierwotnie zabezpieczona 
na ten cel. Mając na uwadze fakt realnej szansy na zrealizowanie 
wnioskowanej od lat inwestycji z budżetu GDDKiA Gmina Trze-
meszno wspólnie z firmą Paroc Polska sp. z o.o. ustaliła, że niewy-
korzystane środki z I etapu ścieżki zostaną przeznaczone na wyko-
nanie w I połowie 2017 roku modernizacji Al. Szymańskiego oraz 
ul. Dworcowej pod kątem poprawy bezpieczeństwa pieszych docie-
rających m.in. do dworca kolejowego, jak i rowerzystów przemiesz-
czających się z kierunku Niewolna. Planowana inwestycja sprawi, 
że rowerzyści chcący uniknąć przejazdu przez skrzyżowanie Al. 
Niepodległości z DK 15 będą mogli skorzystać z alternatywnej, 
bezpieczniejszej, przystosowanej do rowerzystów trasy. Dodatkowo 
w ramach inwestycji zostanie wykonany chodnik wzdłuż fragmentu 
ulicy Fabrycznej, co ma przyczynić się do zwiększenia bezpieczeń-
stwa pracowników firmy Paroc.

Kolejny odcinek ścieżki pieszo – rowerowej coraz bliżej realizacji!
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Dzień Działkowca w Trzemesznie
Dnia 3 września 2016 r. w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. 

,,Jana Kilińskiego”  spotkali się działkowcy, zaproszeni goście oraz 
sympatycy ogrodu, aby świętować Dzień Działkowca  połączony z jubi-
leuszem 35-lecia PZD oraz podsumowaniem konkursu ,,Piękna Dział-
ka 2016” Rodzinnych Ogrodów Działkowych Powiatu Gnieźnieńskiego 
pod patronatem Kolegium Prezesów. Przed rozpoczęciem uroczysto-
ści delegacje składające się z działkowców, przedstawicieli Starostwa, 
zaproszonych gości oraz v-ce Burmistrza MiG Trzemeszna Dariusz 
Jankowski, jak corocznie, złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem 
swojego patrona, Jana Kilińskiego. Po raz kolejny w Trzemesznie i to 
w Ogrodzie Jana Kilińskiego uroczystość rozpoczęło  wprowadzenie 
do Domu Działkowca Sztandaru Rodzinnych Ogrodów Działkowych 
miasta i powiatu gnieźnieńskiego. Po przywitaniu przez prezesa ROD, 
Waldemara Kwiatkowskiego, wszystkich przybyłych gości oraz dział-
kowców, odśpiewano hymn działkowców. W spotkaniu uczestniczyli 
zaproszeni goście, działkowcy, uczestnicy konkursu działkowego ogro-
dów z Trzemeszna, Gniezna oraz  Witkowa . 

Spotkanie było również okazją do przedstawienia przez Prezesa 
aktualnych problemów działkowców i dokonań w tym roku: wymia-
ny ogrodzenia od strony Domu Działkowca, dalszej wymiany skrzy-
nek licznikowych na alejkach ogrodowych, konserwacja dachu Domu 
Działkowca, a także montaż pomp w hydroforni, mających zapewnić 
wodę do podlewania działek, a także podziękował aktywnie pomagają-

cym w tych pracach działkowcom. Prezes skierował słowa podziękowa-
nia za ogromne zaangażowanie się do wszystkich osób, które przyczy-
niły się do przygotowania  tej wspaniałej uroczystości.

Okolicznościowy grawer z okazji 50-lecia użytkowania swojej dział-
ki z najlepszymi życzeniami od Zarządu oraz działkowców otrzyma-
ła Seweryna Dobrocka – działkowiczka ROD im. ,,Jana Kilińskiego”. 
Tradycyjnie rozstrzygnięto konkurs ,,Piękna działka 2016”. Wyróżnie-
ni działkowcy otrzymali nagrody od Zarządu ROD, a także wyróżnio-
no osoby aktywnie wpierające działania ogrodu. Zarząd ROD również 
ufundował nagrody dla działkowców, biorących udział w powiatowym 
konkursie ,,Piękna działka 2016”. Nagrody dla biorących udział w kon-
kursie działkowców ufundował również Burmistrz MiG Trzemeszno. 
Były to pamiątkowe grawertony oraz drobne upominki, za które bar-
dzo dziękujemy. Przed salą Domu Działkowca można było podziwiać 
wystawę rękodzieła działkowców oraz fantazyjnie przetworzone plony 
ogródkowe. Wśród nich znalazł się wózek dziecięcy, warzywne gryzo-
nie oraz wiele innych postaci.

 Po  zakończonej części oficjalnej przybyli goście zwiedzali rozwija-
jący się nadal ogród, a następnie wszyscy razem  w znakomitych hu-
morach bawili się do białego rana przy dźwiękach muzyki, smacznych 
potrawach oraz przepysznym  torcie malinowym przygotowanym przez 
samych działkowców.

W dniu 24 września br. na boisku sportowym w Niewolnie odbyła się 
II Spartakiada Sołectw i Osiedli Gminy Trzemeszno. Udział w sparta-
kiadzie wzięło 10 drużyn: Sołectwa Niewolno, Wydartowo, Zieleń-Bie-
ślin, Miaty-Brzozówiec, Gołąbki, Kruchowo, Ławki, Kozłowo-Rudki 
oraz Osiedle nr 1 i Osiedle nr 2 w Trzemesznie. Podczas spartakiady 
drużyny wzięły udział w konkurencjach dla dzieci, kobiet, mężczyzn 
oraz konkurencjach mieszanych.   Za udział w konkurencjach drużyny 
otrzymywały pkt. (6 pkt. za udział w konkurencjach indywidualnych 
oraz 10 pkt. za udział w konkurencjach drużynowych + dodatkowe 
pkt. za zdobycie I, II, III miejsca). Wszystkie dzieci biorące udział w 
konkurencjach otrzymały medale. Medale otrzymali także zwycięzcy 
poszczególnych konkurencji. Zwycięskie drużyny otrzymały puchary 
oraz bony o wartości 500 zł, 300 zł, 200 zł. A nagrody te trafiły do 
następujących drużyn:
I MIEJSCE Osiedle nr 2 w Trzemesznie
II MIEJSCE Sołectwo Wydartowo
III MIEJSCE Sołectwo Niewolno

Imprezie towarzyszyły emocje, rywalizacja ale przede wszystkim 
dobra zabawa. Na koniec imprezy przygotowano grilla dla zawodników 
biorących udział w spartakiadzie. Uczestnicy otrzymali także przy za-
pisach napoje izotoniczne, które ufundowała Fundacja na rzecz Odzy-
sku Aluminiowych Puszek po Napojach RECAL. 

Organizatorem spartakiady są: Stowarzyszenie TERAZ, Urząd Miej-
ski Trzemeszna, partnerem Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie 
oraz sołectwo Niewolno.

 SKŁAD OSIEDLA NR 2:
Socha Monika, Socha Krzysztof, Socha Jakub, Socha Wiktor, Socha 

Oliwia, Socha Julia, Koperski Piotr, Justyna Basińska, Aleksander Ba-
siński, Majchrzak Marta.

Spartakiada Sołectw i Osiedli Gminy Trzemeszno współfinanso-
wana jest ze środków otrzymanych od Gminy Trzemeszno w ramach 
wsparcia realizacji zadań publicznych  w zakresie: „Ochrony i promocji 
zdrowia wśród mieszkańców gminy Trzemeszno”

Zdjęcia: Anna Hęś

SPARTAKIADA SOŁECTW I OSIEDLI GMINY TRZEMESZNO

6 KOSYNIER | Biuletyn Informacyjny Gminy Trzemeszno | wrzesień 2016



Najlepsi matematycy
Tuż przed końcem roku szkolnego dotarły 

do nas wyniki ostatniego konkursu matema-
tycznego  Archimedes Matematyka -  Plus, 
XXV Edycja : Laureat I stopnia z wyróżnie-
niem – 100 pkt /100 pkt
Mikołaj Brończyk kl. III a
Miłosz Kaniewski kl. III a
Laureat I stopnia – 96 pkt /100 pkt
Martyna Szambelan kl. III a
Michalina Łabęcka kl. VI a
Laureat II stopnia – 92 pkt /100 pkt
Aleksandra Jędrzejczak kl. III b
Mikołaj Wiśniewski kl. VI c
Laureat III stopnia – 88 pkt /100 pkt
Marta Komisarek kl. IV a
Wiktoria Wilkosz kl. V a
Karolina Choniej kl. VI b
Przemysław Dylawerski kl. VI c
Laureat IV stopnia – 84 pkt /100 pkt
Dominika Durlak kl. III c
Jakub Durlak kl. VI c
Laureat V stopnia – 80 pkt /100 pkt
Mateusz Kamyszek kl. IV c
Natalia Gaca kl. V b
Damian Odebralski kl. V d
Eryk Chojnacki kl. VI a

Miłe przedwakacyjne wspomnienie 
– XII Szkolny  Turniej w Aerobiku 
Grupowym i Formach Tanecznych

Wydarzeniem, na które oczekuje wielu z 
nas jest Szkolny Turniej w Aerobiku Grupo-
wym i Formach Tanecznych. Jego organiza-
torka, pani Wioletta Chojnacka przygotowu-
je wiele dodatkowych atrakcji.

Zanim  przystąpiono do rywalizacji kon-
kursowej wystąpił szkolny zespół

„ Jedyneczki” w składzie: Wiktoria Kost-
ka, Blanka Chojnacka, Weronika Tokarczyk,  
Zofia Mikuła, Zuzanna Dojas, Roksana 
Wielgolewska, Otylia Paczkowska, Marta 
Komisarek, Weronika Bukowska, Hanna 
Kulas, Agata Hęś, Oliwia Socha, Oktawia 
Giza, Klaudia Lisiecka, Wiktoria Nawroc-
ka, Oliwia Siwińska.  W  układzie solowym 
zaprezentowała się  uczennica kl.III, Agata 
Wojtaszewska. Niespodzianką dla publicz-
ności był piękny występ Sary Kaźmierskiej 
– trzykrotnej złotej medalistki Mistrzostw 
Świata 2015 federacji WADF,  Mistrzyni 
Europy 2015r oraz Mistrzyni Polski 2016r.

Następnie w konkursie zaprezentowało 
się osiem zespołów. „DZIEWCZYNY Z 
DRUŻYNY”- Weronika Bukowska, Julia 
Rewers, Hanna Kulas, Otylia Paczkow-
ska, Agata Hęś, „ BLACK AND WHITE” 
– Michalina Łabęcka, Milena Wiśniewska, 
„ MY DWIE” -  Oliwia Sosna, Aleksandra 
Sosnowska, „VIKTORIA ZNACZY ZWY-
CIĘSTWO” – Wiktoria Nawrocka, Wikto-
ria Wachowska, „GOLD” – Weronika Wi-
śniewska, Emilia Ferenc,, „MIESZANKA 
WYBUCHOWA” – Julia Kapela, Blanka 
Chojnacka, Weronika Tokarczyk, Zuzan-
na Dzienniak, Mateusz Kuchta, „RÓŻE I 
FIOŁKI” – Zofia Wekwerth, Aleksandra 
Pacanowska, Oliwia Grafon, „FANASTIC 
FOUR” – Wiktoria Kostka, Weronika Brau-
za, Karolina Baczyńska, Oliwia Kostka.

Wszystkie zespoły przygotowały ciekawe 
i różnorodne układy, a publiczność nagra-
dzała ich zmagania gromkimi brawami.

Występom przyglądało się i oceniało 

jury w składzie: p. Mariusz 
Zieliński, p. Justyna Bąk 
oraz p. Sara Kaźmierskiej. 
Czas oczekiwania na wer-
dykt  umilały występy „Je-
dyneczek”, duetu: Jagoda 

Woźniak i Agata Wojtaszewska oraz zespół 
w składzie: Nikola Wiśniewska, Dominika 
Durlak, Zofia Wekwerth, Julka Kaliniak, 
Martyna Wyroślak, Hanna Pęczkowska, 
Emilia Ferenc, Weronika Wiśniewska, Oli-
wia Balcerek, Szymon Lisiecki. 

Ostateczna klasyfikacja wyglądała nastę-
pująco: I miejsce – ex aequo „ BLACK AND 

WHITE” i „MIESZANKA WYBUCHO-
WA”, II miejsce –  „ VIKTORIA ZNACZY 
ZWYCIĘSTWO”, III miejsce – „ GOLD”

Zwycięskie zespoły otrzymały medale, a 
wszyscy uczestnicy słodycze ufundowane 
przez Radę Rodziców.

(zdj.4,6)

Podróż pociągiem do pierwszej 
stolicy państwa polskiego

Piękna pogoda zachęca do nauki poza mu-
rami szkoły. Uczniowie IIIc wybrali się do 
Muzeum Początków Państwa Polskiego w 
Gnieźnie. Tam po ciekawym wykładzie  o 
Mieszku, Dobrawie oraz świętowanej w tym 
roku 1050 rocznicy chrztu Polski uczniowie 
wzięli udział w  warsztatach  architekto-
nicznych: z pudełek i tektury wykonywali 
domki, zamek, katedrę, bramy wjazdowe. 
Stworzyli makietę grodu 
pierwszych Piastów. Kolej-
nym etapem wyprawy była 
katedra i oględziny Gniezna z 
wieży widokowej.

Wycieczka do piekarni                                   
Trudno wyobrazić sobie 

dzień bez chleba. Wszyscy 
go lubią pod różnymi posta-
ciami: pszenny, żytni, razo-
wy, z dodatkami  ziaren. W 
języku codziennym funkcjo-
nują powiedzenia, w których 
występuje słowo „chleb”, ale 
dotyczą innych rzeczy, np.: 
„Z tej mąki chleba nie bę-
dzie”   tzn.: to się nie uda; nic 
z tego nie będzie; „Głodnemu 
chleb na myśli” – myślimy 
o czymś, czego nam braku-
je; „Z niejednego pieca jadł 
chleb” – tak mówi się o kimś, kto ma bogate 
doświadczenie życiowe.

A skąd się bierze taki pyszny pachnący 
chleb? Tego właśnie chcieli dowiedzieć się 
uczniowie klasy III c i III f  i w tym celu uda-
li się do piekarni  państwa  Czerwińskich w 

Trzemesznie. Na miejscu przywitał nas pan 
Piotr Wesołowski, oprowadził po piekarni i 
o wszystkim ciekawie opowiadał. Ucznio-
wie byli bardzo zainteresowani maszynami, 
które teraz pomagają przy wypieku chleba. 
Widzieliśmy jak wyrabiane jest ciasto w 
ogromnych dzieżach, do których wsypuje 
się mąkę, wodę, drożdże i sól. Następnie  
maszyny, które  porcjują i formują bochenki. 
W pomieszczeniu ogrzewanym parą chleb-
ki leżakują na noszach z grubego lnianego 
płótna i pięknie wyrastają. Następny etap 
to gorący piec. Bochenki trafiają tam na 40 
minut, w temperaturze 180 stopni. Z pieca 

wyjmuje się chleb 
specjalnymi łopata-
mi na bardzo dłu-
giej rączce. A piec 
jest bardzo gorący… 
Przez moment przy-
pomniała się nam 
Baba Jaga z bajki o 
„Jasiu i Małgosi”. 
Jednak spotkała nas 
miła niespodzianka: 
pyszne bezy i kru-
che ciasteczka.

W klasie ucznio-
wie przez kilka dni 
zagłębiali się w te-
maty związane z 
chlebem. Poznali 

rośliny uprawne, z których otrzymujemy 
mąkę. Cykl rozwojowy rośliny od ziaren-
ka do mąki. Sposoby wypiekania chleba 
w dawnych czasach, oraz tradycyjne po-
dziękowanie za udane zbiory zbóż, czyli 
– dożynki. Tekstem wspierającym w tym 
temacie, uczącym szacunku do chleba i 
umiejętnością dzielenia się nim z potrzebu-
jącymi była „Legenda o chlebie”,  napisana 
przez Agnieszkę Frączek.

Smaczny to był temat i nawet kilka prze-
pisów poznaliśmy na  chleb. Kto wie, może 
któryś z dzisiejszych uczniów będzie kiedyś 
piekarzem…

Wycieczkę do piekarni zorganizowała p. 
Iwona Weber wychowawczyni kl III f. Opie-
kę nad uczniami sprawowała p. Dorota Ska-
zińska – wychowawczyni kl. III c i p. Dorota 
Stube -  logopeda.

Wiadomości zebrał szkolny  zespół   
redakcyjny: Zofia Wekwerth, Aleksander  

Gumuliński, Jacek Kierczyński 
Foto. p. K. Kulik, p. D. Skazińska p. D. Stube
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• W dniach 9-11 września 2016 roku w Muzeum Ziemi Mogileńskiej w 
Chabsku odbył się podsumowujący, a zarazem jubileuszowy biwak, 
w którym wzięli udział harcerze   z 8 DH ,,Odkrywcy” im. Vasco da 
Gamy w Trzemesznie. ,,Odkrywcy” uczestniczyli w zajęciach, które 
miały za zadanie przygotować ich do zmian – część osób przecho-
dzi bowiem do drużyny starszoharcerskiej, działającej w gimnazjum. 
Niespodzianką okazało się jednak przyjęcie zorganizowane z okazji 
8 urodzin drużyny. Zaproszeni zostali drużynowi, harcerze, którzy 
kiedyś należeli do ,,Odkrywców”, a także komendantka Hufca – dh 
hm. Stanisława Szymańska, która otrzymała pamiątkowy grawer od 
drużyn z 3 Szczepu Harcerskiego ,,Feniks” za pełnienie tej funkcji 
przez 25 lat. Spotkanie zakończyło się pamiątkowymi zdjęciami oraz 
kręgiem przy ognisku. Organizatorami byli: drużynowy Jakub Przy-
bylski, przyboczna Daria Skulska oraz opiekunowie – Paulina i Mar-
tyna Kwiatkowskie. Paulina Kwiatkowska

• Jako społeczność harcerska uczestniczyliśmy w miejsko-gminnych 
obchodach rocznic tragicznych wydarzeń we wrześniu 1939 roku. Zu-
chy i harcerze zaciągnęli warty, zapalali znicze: - w dniu 1.09.2016 
– przy zbiorowej mogile ofiar II wojny światowej, 10.09. – przy w/w 
mogile oraz przy pomniku i obelisku w Niewolnie, 17.09. – przy obe-
lisku ,,Ofiar łagrów, więzień i zesłania” na parafialnym cmentarzu. 
W pełnieniu harcerskiej służby wyróżniły się Gromady Zuchowe 
,,Przyjaciele Indian” i ,,Leśna Gromada” oraz 8 Drużyna Harcerska 
,,Odkrywcy”, 10 Dr. Starszoharcerska ,,Polanie”, Dr. Harcerska im. 
M. Kopernika z Kruchowa z drużynowymi Teresą Górną, Jolantą 
Kurtysiak, Jakubem Przybylskim, Sandrą Bethke, Marzeną Stojek-
-Kowalik.

• W dniach 24-25 września 2016 roku odbyła się wycieczka  autokaro-
wa do Wrocławia – Europejskiej Stolicy Kultury. Przygotowaniem i 
przeprowadzeniem wycieczki zajął się Włodzimierz Losik. Program 
spełnił oczekiwania 35 uczestników wycieczki. W pierwszym dniu 
pobytu we Wrocławiu uczestnicy podziwiali panoramę Wrocławia z 

tarasu widokowego, odbyli z przewodnikiem edukacyjną wędrówkę 
po Starówce, zwiedzali Panoramę Racławicką i podziwiali zbiory 
w Muzeum Narodowym. Drugi dzień minął na pogłębianiu wiedzy 
przyrodniczej – w ZOO, Afrykarium i Ogrodzie Japońskim. Było 
pięknie. Czas szybko minął i do domów trzeba było wracać.

• 3 września 2016 roku Komeda Hufca ZHP Trzemeszno zorganizowała 
grę miejską p.t. ,,Trzemeszno – miasto 6 placów”. W skład komendy 
hufcowego spotkania weszli: Beata Marciniak, Teresa Górna, Wło-
dzimierz Losik, Danuta Chojecka. Po złożeniu meldunku i konsump-
cji zupy pomidorowej z bułką w restauracji ,,Czeremcha” poszczegól-
ne patrole, łącznie prawie 120 osób, z kartami zadań wyruszały na 
trasę. Były to: Gromady Zuchowe - ,,Przyjaciele Indian” z SP nr 2, 
,,Leśne Ludki” i ,,Leśna Gromada” z SP nr 1, ,,Zuchy Kruchy” z Kru-
chowa, ,,Leśne Stworki” z Trzemżala, oraz Drużyny Harcerskie – 8 
,,Odkrywcy” i 10 ,,Polanie” z Trzemeszna, im. M. Kopernika z Kru-
chowa, im. gen. Wł. Sikorskiego z Trzemżala. Opiekunami poszcze-
gólnych patroli byli drużynowi: Teresa Górna, Ewa Balcerzak, Jolan-
ta Kurtysiak, Katarzyna Wiśniewska, Magdalena Wiśniewska, Jakub 
Przybylski, Marzena Stojek-Kowalik, Ewa Fel oraz Monika Kulas, 
Katarzyna Kulik, Grażyna Mikuła, Paulina Kwiatkowska, Martyna 
Kwiatkowska. Przybyła też grupa członków Harcerskiego Kręgu Se-
niorów Ziemi Trzemeszeńskiej: Ireneusz Kasprzyk, Irena Karczew-
ska, Jerzy Karczewski, Edmund Szlacheta. Zadania, które miały 
wykonać patrole były różne – ich celem było przybliżenie wiedzy o 
sześciu placach i o postaciach, których imiona noszą tzn. Janie Kiliń-
skim, Michale Kosmowskim, Św. Wojciechu, Hipolicie Cegielskim, 
Św. Janie Pawle II, Powstańcach Wielkopolskich. Zwiad kończył się w 
Gimnazjum w Trzemesznie. W czasie apelu na boisku Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie patrolom wręczo-
ne zostały dyplomy uczestnictwa, a uczestnikom słodki poczęstunek. 
,,Poznajemy nasze miasto” – to jedno z zadań realizowanych wśród 
zuchów i harcerzy w gminie Trzemeszno.
hm. Stanisława Szymańska
Komendantka Hufca ZHP Trzemeszno
Foto: Daria Skulska, Włodzimierz Losik, Katarzyna Kulik

23 września 2016 r. odbyła się akcja poboru krwi, organizowana przez Klub HDK PCK KROPELKA w Trzemesznie,  
we współpracy z OSIR Trzemeszno i Ośrodkiem Wypoczynkowym „Jutrzenka” w Gołąbkach. Akcja prowadzona przez ekipę 
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu. Podczas akcji zgłosiło się 35 dawców z czego 32 zostało 
zakwalifikowanych do oddania. W sumie zebrano 13 657 ml. krwi.
Następna akcja odbędzie się 23 listopada 2016 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie.  
Rejestracja dawców w godzinach 9-14 na sali gimnastycznej.
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„Iskierki”  na Parafialnym Festynie Rodzinnym
  Dnia 11.09.2016 r. uczennice ze szkolnego zespołu tanecznego 

„Iskierki” wystąpiły na Parafialnym Festynie Rodzinnym w Trze-
mesznie. Dziewczętom towarzyszył Kacper Kędzierski – uczeń kla-
sy IVb, który wykonał piosenkę zatytułowaną „Na trzepaku”. 

Wizyta w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
  Dnia 15.09.2016 r. uczniowie z klas IV – VI wybrali się do Mu-

zeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Dzieci obejrzały 
film poświęcony pierwszym władcom Polski oraz ich dokonaniom, 
następnie zwiedziły wystawy, na których wyeksponowano wykopa-
liska i znaleziska z terenu Gniezna i okolic oraz ekspozycję ukazują-
cą początki chrześcijaństwa na ziemiach Polski. Była to niezwykła 
lekcja historii, która niewątpliwie na długo pozostanie w ich pamię-
ci.

Spotkanie z policjantem
Dnia 26.09.2016 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie klasy I z 

policjantem. Uczniowie uczyli się zasad bezpieczeństwa na drodze, 
korzystając z „miasteczka ruchu drogowego”.  Podczas wspólnej za-
bawy poznawali znaki    i sygnały drogowe. 

Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno–Kulturalne „Promyk” o/
Trzemeszno w ramach oferty Ochrony i Promocji Zdrowia zorganizowa-
ło dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów 14-sto dniowy wyjazd na 
turnus rehabilitacyjny do Sarbinowa.

W turnusie tym wzięła udział 41 osobowa grupa osób niepełnospraw-
nych i ich opiekunów z terenu miasta i gminy Trzemeszno. Wyjazd ten 
miał na celu propagowanie zdrowego stylu życia i uświadomienie jak 
ważną rolę ma rehabilitacja dla każdego człowieka. Ponadto wyjazd ten 
miał na celu integrowanie środowiska osób niepełnosprawnych ze spo-
łeczeństwem pokonywanie barier funkcjonowania w grupie oraz walki 
z samym sobą o uzyskanie większej sprawności fizycznej potrzebnej do 
funkcjonowania w życiu codziennym. Uczestnicy turnusu brali czynny 
udział w rehabilitacji, spacerach, w wycieczkach, które były organizo-
wane w czasie turnusu przez pracownika kulturalno-oświatowego w/w 
ośrodka. Zakładany cel został w stu procentach osiągnięty ku zadowole-
niu wszystkich uczestników.

Wyjazd ten był częściowo dofinansowany do autokaru przez Urząd 
Miasta Trzemeszno za co bardzo dziękuję w imieniu uczestników i wła-
snym.

Helena Strzelecka

Turnus rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych

Morskie przygody podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego w Trzemesznie

Na tegoroczną, tradycyjną wyprawę nad 
polskie morze wybraliśmy tym razem okolice 
Kołobrzegu. Nieco mniej uczęszczane miejsce 
ale niech nikt nie myśli, że mieliśmy w swoich 
planach zapisaną nudę i leżenie na leżakach. 
Wręcz przeciwnie 
na te kilka wspa-
niałych dni zapla-
nowaliśmy bardzo 
intensywne dzia-
łania turystycz-
ne, które udało 
się zrealizować 
mimo kapryśnej 
tego roku pogody. 
Od pierwszego 
dnia energicznie 
ruszyliśmy zwie-
dzać okolicę a w 
związku dość na-
piętym programem wycieczki, każdą chwilę 
musieliśmy wykorzystać z maksymalną ener-
gią. Codziennym punktem naszych wypraw 
był Kołobrzeg- zwiedziliśmy w nim między 
innymi latarnię morską, muzeum minera-
łów, piękne i wyjątkowo malownicze molo 

a także odbyliśmy bardzo fajny rejs okrętem 
torpedowym, nie wspominając o wielu spa-
cerach kołobrzeską promenadą. Jeden z dni 
spędzonych w Kołobrzegu przeznaczyliśmy 
na zwiedzanie z przewodnikiem wyjątkowe-

go miejsca, jakim jest Kołobrzeskie Muzeum 
Oręża Polskiego. Codzienne zajęcia popołu-
dniowo/wieczorne to czas spędzony na grach 
i zabawach na świeżym powietrzu a także na 
wieczornych pogadankach na temat przyjaźni 
oraz wzajemnych stosunkach międzyludzkich 

a także bezpiecznym wypoczynku nad mo-
rzem. Oczywiście wyjazd nie mógłby zostać 
uznany za udany gdyby nie gwóźdź programu, 
którym są zwykle wspólne dyskoteki oraz gry 
i zabawy świetlicowe. Rozegraliśmy grupowe 

turnieje w piłkarzy-
ki a także mecze 
w piłkę nożną na 
świeżym powietrzu. 
Jeden cały dzień 
poświęciliśmy nato-
miast na uczestnic-
two w Kołobrzegu 
i udział w Festiwalu 
Indii. Były tam po-
kazy tańca, magii, 
zręczności a także 
kuchni indyjskiej. 
Część naszej grupy 
została zaproszona 

do wspólnego tańca, który sądząc po roze-
śmianych buziach sprawił naszym milusiń-
skim dużo frajdy. Następny wyjazd nad morze 
już za rok. Mamy nadzieję, że czas ten upłynie 
nam szybko.
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W tym tygodniu, jak co roku świętowaliśmy wspólnie „Placów-
kowy Dzień Chłopaka” - tym razem uroczystość odbyła się dzięki 
uprzejmości kadry kierowniczej firmy „Pietrak” w sali bankietowej 
Hotelu Pietrak w Trzemesznie. Prócz słodkiego poczęstunku. zosta-
ła przygotowana dla naszych chłopaków moc niespodzianek w po-
staci konkursów i zabaw. Jedną z atrakcji, która wywołała najwięcej 

uśmiechu wśród wszystkich uczestników uroczystości był konkurs 
plastyczny podczas, którego uczestnicy malowali wzajemnie por-
trety osób, które wcześniej wylosowali. Zabawom i radości nie było 
końca, wszyscy uczestnicy uroczystości otrzymali piękne upominki 
- dziękujemy za tak liczny udział mimo tak deszczowej pogody na 
zewnątrz! :)

Uroczysty Dzień Chłopaka w PWD Trzemeszno :)

Tym razem radosne chwile postanowiliśmy spędzić nad naszym jeziorem Popielewskim. Czas umilały nam przejażdżki rowerami wod-
nymi, gry i zabawy na świeżym powietrzu a także gigantyczne ognisko, na którym mogliśmy upiec sobie pyszne kiełbaski. Figlom nie było 
końca więc jak można się domyślać dobre humory dopisywały grupie przez cały czas trwania naszej lokalnej wyprawy.

Dziękujemy

MIŁE CHWILE PODOPIECZNYCH PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO NAD JEZIOREM POPIELEWSKIM  
W CENTRUM KONFERENCYJNO-WYPOCZYNKOWYM MAGNOLIA :)

Podopieczni jak każdego roku tak i w tym wzięli udział w półko-
loniach organizowanych przez ARS - Fundację Wspierania Twór-
czości, Kultury i Sztuki w Poznaniu. Plan zajęć jak zwykle był 
bardzo bogaty a dzieci skorzystały z wielu nowych atrakcji, które 
zostały przygotowane przez organizatorów. Tradycyjnie było mnó-
stwo wycieczek, zajęć plastycznych a także obcowania ze sztuką. 
Podczas atrakcyjnych zajęć edukacyjnych, plastycznych, filmowych 
i tanecznych nasi podopieczni mieli możliwość poznania życia co-
dziennego i obyczajów mieszkańców wybranych państw świata, 
poznawali bogactwo kulturowe świata a także własnej ojczyzny. 
Prowadzący zajęcia starali się kształtować postawy otwartości i to-
lerancji będących ważną częścią edukacji obywatelskiej.

Podczas zajęć malowano na prześcieradle, dzieci malowały tatu-
aże, tworzyły układ słoneczny w 3D a także przygotowywały mapy 
zabytków Poznania oraz brali udział w grach i zabawach o tema-
tyce podróżniczej. Podopieczni PWD w Trzemesznie odwiedzili 
Muzeum Archeologiczne, Palmiarnię Poznańską, Bramę Poznania 
ICHOT, park linowy „Pyrland”. 

Popołudnia to już wyprawy we własnym gronie i odkrywanie 
tego wszystkiego co oferuje Poznań. Naszą „kwaterą” główną i bazą 
wypadową do wszystkich atrakcji był jak co roku hostel „PocoLo-
co”. Bardzo dziękujemy za wspaniały czas i moc atrakcji - do zoba-
czenia niebawem :):)

PÓKOLONIE Z FUNDACJĄ ARS „LETNI POCIĄG DO SZTUKI”- TYDZIEŃ ODKRYWCY - „PODRÓŻE MAŁE I DUŻE” :)
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Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
1 września na boisku szkolnym dyrektor Sławomir Kupś uroczy-

ście rozpoczął nowy rok szkolny 2016/ 2017. Po odśpiewaniu hymnu 
dyrektor powitał po wakacjach wszystkich uczniów, a szczególnie 
pierwszoklasistów. W tym roku w trzemeszeńskim gimnazjum bę-
dzie uczyło się 13 oddziałów – 5 klasy trzeciej, 5 – drugiej oraz 3 
pierwszej. Wychowawcami „pierwszaków” zostali:
1 A – p.Grzegorz Witkowski/od listopada p.Kamila Wesołowska,
1 B – p. Maciej Adamski,
1 C – p. Aldona Siwińska.

   Po powitaniu przez dyrektora oraz zaproszonych gości ucznio-
wie wraz z wychowawcami udali się do sal lekcyjnych, zapoznali 
się z planem lekcji oraz dowiedzieli się, że od tego roku szkolnego w 
szkole będzie funkcjonował dziennik elektroniczny. 

Rajd rowerowy śladami Wojciecha Bąka
7 września odbył się rajd rowerowy poświęcony pamięci Wojcie-

cha Bąka. Gimnazjaliści pokonali trasę na dystansie 42 kilometrów, 
która wiodła śladami Wojciecha Bąka. Pierwszy przystanek był już 
po pokonaniu 300 metrów, gdyż pod tablicą poświęconą W. Bąko-
wi, umieszczoną na budynku Banku Spółdzielczego w Trzemesznie 
złożono kwiaty. 

Następnie rowerzyści udali się do Kozłowa, by tam dowiedzieć 
się o życiu i działalności społecznej W. Bąka oraz o okolicznościach 
jego męczeńskiej śmierci w 1939 roku. W świetlicy wiejskiej odby-
ło  się z sołtys Kozłowa - Panią Jadwigą Kędzierską, która ugościła 
gimnazjalistów ciastem i lodami. Kolejny postój to cmentarz para-
fialny  w Strzyżewie Kościelnym, gdzie znajduje się grób W. Bąka, 
na którym zapalono znicz. Historię kościoła pod wezwaniem Zwia-
stowania Najświętszej Maryi Panny przybliżył  ksiądz proboszcz 
Krzysztof Woźniak.

Już trochę zmęczeni, ale zadowoleni uczestnicy rajdu pokonali 
kolejne kilka kilometrów, aby w Gołąbkach w Ośrodku Wypoczyn-
kowym „Jutrzenka” upiec kiełbaski w ognisku. 

Ostatni etap rajdu to powrót do Trzemeszna.
Opiekunami uczestników rajdu byli: p.p. Justyna Bąk,  Magdale-

na Paczkowska, Justyna Stankowska, Grzegorz Witkowski i  Prze-
mysław Woźny.

Wybory do Samorządu 
W dzień zakończenia roku szkolnego 2015/2016 zakończyła się 

dwuletnia kadencja Zarządu Samorządu Uczniowskiego i jego opie-
kuna. W związku z tym nadszedł czas na wybory nowych władz. 
Zgodnie z regulaminem S.U. obowiązek zorganizowania i przepro-
wadzenia wyborów spoczywa na ustępującym zarządzie i opieku-
nie. W poniedziałek 19 września Szkolna Komisja Wyborcza wyda-
ła komunikat następującej treści:

Lista kandydatów do Zarządu Samorządu Uczniow-
skiego Gimnazjum w Trzemesznie utworzona zostanie z 
imion i nazwisk przedstawicieli klas pierwszych i drugich. 
Przedstawiciele wybierani są przez zespół klasowy a głosem do-
radczym jest wychowawca. Klasa ma prawo wytypować dowolną 
liczbę  kandydatów. Lista kandydatów na opiekuna Samorządu 
Uczniowskiego Gimnazjum w Trzemesznie utworzona zostanie z 
imion i nazwisk wszystkich nauczycieli uczących w szkole.

Aby kandydować do Zarządu Samorządu Uczniow-
skiego Gimnazjum w Trzemesznie, należy zebrać mi-
nimum 15 podpisów osób popierających kandydata. 
Szkolna Komisja Wyborcza zarejestruje kandydata w momencie do-
starczenia listy poparcia z wymaganą liczbą podpisów. 

Zamknięcie listy kandydatów nastąpiło 28 września o godzinie 
15.00.  Od tego momentu rozpoczęła się kampania wyborcza, która 
będzie trwać do 7.10.2016.

Ustalono także ważne zasady obowiązujące w tym czasie:
• Podczas kampanii wyborczej obowiązują zasady „fair play”. Nie 

wolno przekupywać ani zmuszać wyborców do oddania głosu 
niezgodnie z ich zamiarami.

• Wolno prowadzić kampanię na rzecz swojego kandydata, a nie 
przeciw innemu kandydatowi.

• Za kampanie poszczególnych kandydatów odpowiedzialni są oni 
sami i ich komitety wyborcze – klasy.

• Nie wolno przekupywać lub zastraszać członków Szkolnej Komi-
sji Wyborczej.

• Szkolna Komisja Wyborcza zobowiązuje kandydatów do wyko-
nania plakatu wyborczego zawierającego zdjęcie, podstawowe 
dane osobowe oraz program – „obietnice wyborcze”. Pozostałe 
elementy kampanii wyborczej zależą wyłącznie od kandydata i 
jego sztabu.
   O przebiegu wyborów oraz o wynikach w następnym numerze.

Sportowe otrzęsiny klasy pierwszej
23 września w Ośrodku Wypoczynkowym „Jutrzenka” w Gołąb-

kach odbył się III Piknik Integracyjny klas pierwszych. Poza pierw-
szoklasistami  w spotkaniu uczestniczyli – dyrektor pan Sławomir 
Kupś, wicedyrektor pani Danuta Derezińska, wychowawcy klas 
pierwszych oraz nauczyciele wychowania fizycznego, którzy przy-
gotowali dla pierwszaków „Sportowe Otrzęsiny”. Dzięki rodzicom 
przygotowane zostało ognisko i można było upiec pyszne kiełbaski. 

Po przyjeździe odbyło się uroczyste otwarcie, którego dokonał dy-
rektor szkoły. Następnie przedstawiono sprawy związane z organi-
zacją i przebiegiem imprezy i przystąpiono do „testu sprawności” 
uczniów i wychowawców klas pierwszych. Był to klasowy bieg wy-
znaczoną w lesie trasą, na której usytuowano 5 stanowisk z rekre-
acyjnymi zadaniami do wykonania. Komisje sędziowskie złożone z 
uczniów starszych klas zwracały uwagę przede wszystkim na po-
prawność wykonania ćwiczeń przez poszczególnych zawodników. 
O końcowej klasyfikacji decydował czas pokonania trasy. W trak-
cie biesiadowania przy ognisku odbyło się przyjęcie pierwszokla-
sistów w poczet uczniów Gimnazjum w Trzemesznie. Przewodni-
czący klas w imieniu swoich koleżanek i kolegów złożyli uroczyste 
ślubowanie. Wszyscy otrzymali certyfikaty potwierdzające udział 
i pomyślne zaliczenie „Sportowych Otrzęsin”. Zwycięska I B na-
grodzona została pucharem przechodnim Dyrektora Gimnazjum w 
Trzemesznie za uzyskanie najlepszego wyniku. Skromne upominki 
powędrowały także do rąk wychowawców klas pierwszych.
Dzień Chłopca

29 i 30 września obchodzono Dzień Chłopca. W poszczególnych 
klasach dziewczyny przygotowały wiele atrakcji i niespodzianek 
dla swoich kolegów. Część żeńska Samorządu Uczniowskiego w 
piątek 30.09. 2016 wszystkim chłopcom złożyła życzenia oraz po-
darowała maleńkie słodkie upominki.
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We wrześniu zostały zamontowane światła drogowe na krzyżowaniu ulic Sportowej i Wyszyńskiego

Pod koniec września rusza nabór na 
„małe przetwórstwo” dla rolników

29. września rusza nabór na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie pro-
duktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020i będzie trwał do 28. października 
2016 r.

Program „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” przeznaczony 
jest dla rolników, domowników lub małżonków rolników, którzy podlega-
ją ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie.

Aby otrzymać pomoc finansową konieczne jest założenie działalności go-
spodarczej przetwarzającej produkty rolne. Warunkiem przystąpienia do 
programu będzie zarejestrowanie działalności przetwórczej, ale dopiero 
po podpisaniu z Agencją umowy o przyznaniu pomocy, czyli po upewnie-
niu, że planowana inwestycja zostanie zrealizowana. Sektory przetwór-
stwa objęte programem to mleko, mięso, owoce, warzywa, zboża, ziem-
niaki, jaja, miód, len, konopie, rośliny oleiste i wysokobiałkowe.

Pomoc ma formę refundacji kosztów kwalifikowalnych poniesionych 
przez beneficjenta, a jej maksymalna wysokość wynosi 50%. Wysokość 
limitu w okresie realizacji PROW 2014-2020 może wynieść nawet 300 
tys. złotych, natomiast wielkość pomocy przyznana na jedną operację nie 
może być niższa niż 10 tys. złotych.
Koszty kwalifikowalne to m. in.:
• budowa lub modernizacja budynków niezbędnych do prowadzenia dzia-

łalności,
• kupno maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania, apara-

tury pomiarowej i kontrolnej,
• kupno urządzeń służących poprawie ochrony środowiska.
Koszty, które nie będą uznawane za kwalifikowalne to koszty zakupu 
środków transportu, używanych maszyn, urządzeń czy sprzętu oraz VAT.
Kolejność przysługiwania pomocy będzie zależeć od punktów otrzyma-
nych za:
• stopień innowacyjności operacji (5 pkt)
• wiek podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, jeżeli będzie 

miał  mniej niż 40 lat (3 pkt) 
• inwestycje związane z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniem 

zmianom  klimatu (5 pkt),
• uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości (3 pkt)
• przetwarzanie produktów rolnych pochodzących bezpośrednio od pro-

ducentów ekologicznych w wysokości co najmniej 10% całkowitej ilości 
surowca niezbędnego do produkcji - po zakończeniu operacji (5 pkt),

• poziom bezrobocia w powiecie, gdzie realizowana jest operacja w sto-
sunku do bezrobocia w kraju (1 - 4 pkt),

• prowadzenie działalności w sektorach przetwórstwa: mleka, mięsa, 
owoców i warzyw oraz zbóż (2 pkt).

Aby wniosek był rozpatrzony, rolnik musi zdobyć 5 punktów.
Wnioski należy składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR osobiście 
lub za pośrednictwem osoby upoważnionej lub przesyłką rejestrowaną.
Szczegółowe informacje i pomoc można uzyskać pod numerami telefo-
nów: 61 28 28 847 lub 728 405 593 oraz na stronie internetowej www.
agropartner24.pl


