
W dniu 1 września 2014 roku delegacja przedstawicieli Miejsko-Gminnego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Trze-
mesznie wraz z przedstawicielami Koła Miejsko-Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Trzemesz-
nie, oddali hołd wszystkim poległym w czasie II wojny światowej, składając wiązanki kwiatów przy tablicach, obeliskach i pomniku 
ofiar najazdu hitlerowskiego.  Na koniec Przewodniczący MGKOPWiM, zaprosił wszystkich na uroczyste odsłonięcie i poświęcenie 
Pomnika Pamięci Ofiar II Wojny Światowej na Cmentarzu Parafialnym w Trzemesznie po dokonanej renowacji, które odbędzie się w 
dniu 5 października b.r.

„Dla Trzemeszna, II wojna światowa rozpoczęła się od barykady w Niewolnie... Barykady, którą symbolicznie można określić mia-
nem naszego „małego Westerplatte” ... Trzemeszeńskiego Westerplatte.”To słowa historycznego opisu miejsca pomordowania obroń-
ców Trzemeszna i Niewolna przed wojskami hitlerowskimi, przytoczone w dniu 10 września podczas uroczystości upamiętniającej 75. 
rocznicę wkroczenia wojsk niemieckich do Trzemeszna. Przedstawiciele władz samorządowych, zuchy i harcerze, dyrektorzy i ucznio-
wie szkół z terenu miasta i gminy Trzemeszno, członkowie stowarzyszeń spotkali się w tym dniu przy pomniku w Niewolnie, gdzie 
wysłuchali historii tego miejsca oraz apelu pamięci tam pomordowanych, przygotowanych przez uczniów Gimnazjum w Trzemesznie, 
a następnie złożyli wiązanki i znicze.

Tekst i zdjęcia: Edyta Kubiak

Dla Trzemeszna, II wojna światowa rozpoczęła się od barykady w Niewolnie...

Obchody 75. rocznicy ataku wojsk hitlerowskich na Polskę

wrzesień 2014



Pomnik w Niewolnie

Pomnik w Kociniu
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W dniu 14 września b.r. nastąpiło uro-
czyste otwarcie centrum sportowo-re-
kreacyjnego w Mijanowie. Ogrodzony w 
całości kompleks, składający się z boiska 
do piłki nożnej, boiska do piłki siatkowej 
plażowej, utwardzonego placu do gier 
ulicznych, placu zabaw dla dzieci oraz 
wyposażenia świetlicy wiejskiej powstał 
w ramach dwóch  projektów realizowa-
nych przez sołectwo Mijanowo i gminę 
Trzemeszno w latach 2013-2014 w dwóch 
kolejnych edycjach konkursu  Pięknieje 

Wielkopolska Wieś zaliczanego do progra-
mu Wielkopolska Odnowa Wsi.

Uroczystego przecięcia wstęgi doko-
nali wspólnie Pan Burmistrz Trzemeszna 
Krzysztof Dereziński oraz Pani Sołtys Mi-
janowa Wioletta Cieślicka. Część oficjalną 
uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca 
Strzecha, który zatańczył Program Tań-
ców i Przyśpiewek Żywieckich.

Pierwszy projekt o nazwie „Mijanowo 
– tu można fajnie żyć! Centrum sportowo-
-rekreacyjne w Mijanowie miejscem pro-

pagowania aktywnego trybu życia” uzy-
skał dofinansowanie ze środków Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wiel-
kopolskiego w wysokości 10.265,27 zł, z 
którego został sfinansowany nowy plac 
zabaw zlokalizowany od strony frontowej 
świetlicy. W ramach tego projektu zaku-
piony został również namiot dla sołectwa, 
który służy mieszkańcom przy organizacji 
różnego rodzaju imprez plenerowych, np. 
dożynki. Dzięki temu, iż wszelkie prace 
związane z ogrodzeniem całego komplek-
su oraz wykonaniem boiska do piłki noż-
nej zostały wykonane nieodpłatnie przez 
mieszkańców Mijanowa i osoby wspie-
rające aktywnie rozwój tej miejscowości, 
m.in. mieszkańców pobliskiego Szydłowa, 
wniosek został skalsyfikowany na 2 miej-
scu na 173 złożonych wniosków z całego 
województwa Wielkopolskiego. Zakupy 
materiałów do wykonania ogrodzenia zo-

stały sfinansowane z funduszu sołeckiemu 
przypadającemu sołectwu.

Drugi projekt pn. „Pięknie, zdrowo i 
sportowo - to zobaczysz odwiedzając Mi-
janowo”, który jest realizowany w roku 
bieżącym  zakłada, m.in. wykonanie 
utwardzenia z kostki brukowej terenu przy 
świetlicy wiejskiej (175 m2), wykonanie 
profesjonalnego boiska do piłki siatkowej 
plażowej, zakup lodówko-zamrażalki na 
wyposażenie świetlicy wiejskiej, zakup 5 
sztuk drewnianych ławek piknikowych. 
Elementem finalnym projektu będzie wy-
konanie nasadzeń roślinności ozdobnej 
na terenie kompleksu. Kwota dofinanso-
wania, jaką uzyskała Gmina Trzemesz-
no w ramach złożonego wniosku wynosi 
13.057,85 zł. Tegoroczny projekt sołectwa 
Mijanowa podobnie, jak w roku 2013 uzy-
skał wysoką bo 26 lokatę spośród 223 zło-
żonych wniosków. Tak wysokie miejsce 
jest wynikiem samodzielnego wykonania 
wszystkich prac. Sukces jest tym większy 

jeśli weźmie się pod uwagę, iż jest to jedy-
ny projekt, który uzyskał dofinansowanie 
z terenu powiatu gnieźnieńskiego. Wkład 
własny finansowy gminy w realizację pro-
jektu stanowią wyłącznie środki w ramach 
funduszu sołeckiego przyznanego sołec-
twu Mijanowo na rok 2014 w wysokości 
8.635,00 zł.

W tym dniu także odbył się przedostatni 
turniej piłki nożnej sołectw o puchar Bur-
mistrza Trzemeszna oraz Stowarzyszenia 
Światowid. W całym cyklu rozgrywek 
bierze udział 12 sołectw z 21, jakie znaj-
dują się w gminie Trzemeszno. Równole-
gle z zawodami w piłkę nożną odbywały 
się rozgrywki piłki plażowej mixtów. Po-
nadto imprezom sportowym towarzyszyła 
wystawa zdjęć zorganizowana w świetlicy 
wiejskiej. Motywem przewodnim wysta-
wy były przedsięwzięcia zrealizowane na 
terenie wiejskim gminy Trzemeszno w 
przeciągu ostatnich 10 lat.

Zwycięzcami turnieju piłki nożnej oka-

zało się sołectwo Zieleń-Bieślin, które w 
finale wygrało z drużyną Mijanowa. Trze-
cie miejsce przypadło sołectwu Szydłowo, 
które było lepsze od drużyny z Miat. Z ko-
lei podium piłki plażowej przedstawia się 
w sposób następujący: I miejsce – Zuzanna 
Bernaciak z Mogilna, Marek Kowalczyk 
z Trzemeszna; II miejsce – Justyna Bąk i 

Marcin Duszyński z Trzemeszna; III miej-
sce – Natalia Wierzbińska z Mogilna, Mi-
chał Muszyński z Wilczyna.Organizatorzy 
zapewnili ponadto garść atrakcji dla naj-
młodszych w postaci dmuchanej zjeżdżal-
ni oraz zamku. Dzieci mogły również brać 
udział w zabawach pod okiem animatorów 
oraz korzystać z placu zabaw przed świe-
tlicą. Po południu zawitali do Mijanowa 
strażacy z OSP Trzemeszno, którzy zapre-
zentowali nowy wóz strażacki.

Dla zawodników oraz osób biorących 
udział w organizacji imprezy udało za-
pewnić się grochówkę. Ponadto mieszkań-
cy i sympatycy sołectwa Mijanowo przy-
gotowali kawę, herbatę oraz ciasto.

Impreza cieszyła się sporym zaintereso-
waniem, co spowodowane było prawdzi-
wie letnią pogodą umożliwiającą zorga-
nizowanie w jednym miejscu i czasie tak 
wielu inicjatyw.

Organizatorzy całej imprezy:
Stowarzyszenie Światowid Łubowo
Urząd Miasta i Gminy Trzemeszno
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie
Klub Sportowy Trzemeszno
Dom Kultury w Trzemesznie
Ochotnicza Straż Pożarna w Trzemesznie
Sołectwo Mijanowo    

Sponsorzy:
Remondis Aqua Trzemeszno sp. z o.o.
Sponsorzy indywidualni.

Tekst: Michał Michalak
Foto: Edyta Kubiak

Otwarcie centrum sportowo-rekreacyjnego w Mijanowie
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Zespół Pieśni i Tańca Strzecha otrzymał 
zaproszenie na Międzynarodowy Festi-
wal Zespołów Folklorystycznych  Ohrid 
Waves  w Macedonii , który odbywała się 
w dniach od 04.08 do 09.08.2014 r.

Podczas zmagań festiwalowych Strzecha 
zatańczyła dwa koncerty wraz z zespołami 
z Izraela, Macedonii oraz Łotwy gdzie za-
prezentowała tańce narodowe : Polonez i 
Mazur oraz program tańców żywieckich.

Pierwszy z koncertów odbył się w miej-
scowości Struga, gdzie mieszkaliśmy i 
spędzaliśmy wolny czas. Drugi z koncer-
tów miała miejsce w miejscowości Ohrid, 
które jest jednym z najpiękniejszych miast 
Europy okroszone zabytkami i pięknymi 
widokami.

Wysoki poziom artystyczny naszego 
zespołu jest mocno zauważalny na kon-
certach nie tylko przez żywo reagującą 
publiczność, ale także przez instruktorów 
innych zespołów oraz organizatorów tego-

rocznego festiwalu.
Wszyscy zgodnie stwierdzili , że nie za-

wiedli się na naszym rodzimym folklorze , 
którego „Strzecha” dla nich jest wspania-
łym ambasadorem o bardzo wysokim po-
ziomie artystycznym.

Tancerze naszego zespołu dali z siebie 
wszystko. Mimo wysokiej temperatury 
jaka panowała podczas koncertów układy 
taneczne zaprezentowane były na najwyż-
szym poziomie z czego można być dum-
nym, że jest to nasza młodzież z Trzemesz-
na.

Podczas pobytu w Strudze i Ohridzie 
młodzież korzystała z uroków Jeziora 
Ohryd , które choć głębokie na 300 m wy-
pełnione jest krystalicznie czystą i ciepłą 
wodą , otoczone jest setkami plaż , zato-
czek, klifów , a wokół jeziora roztacza się 
przepiękny widok na góry tworząc poczu-
cie turystycznego raju. Ohrid to również 
zabytki klasy „0” pochodzące z X wieku, 
które wprowadzają zwiedzających w za-

chwyt . Monastyry, cerkwie, kapliczki, 
wykopaliska archeologiczne w mieście 

Cyryla i Metodego powalają swoim misty-
cyzmem .

Zorganizowany został również rejs po 
jeziorze Ohrid statkiem turystycznym , na 
którym dla uczestników festiwalu nasza 
grupa strzechowa zainicjowała dyskotekę. 
Zabawa była przednia i niezapomniana .

Festiwal , zespoły, taniec, zabytki, wido-

ki, jezioro, góry, czysta woda, słońce, pla-
ża, dobra muza i Strzecha = Raj Na Ziemi.

Chcemy podziękować naszym spon-
sorom , którzy pomogli nam w realizacji 
naszego wyjazdu są to: Przedsiębiorstwo 
Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno, 
Piastowski Bank Spółdzielczy Janikowo 
oddział Trzemeszno, Trzemeszeńska Spół-
dzielnia Mieszkaniowa Trzemeszno .

„Strzecha” w Macedonii
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I Ogólnopolski Turniej Tańców Pol-
skich „O Bursztynowy Żagiel” w Gdań-
sku, który odbył się 12-14 września 2014 
r. to kolejny turniej na mapie Polski gdzie 
spotkają się najlepsze pary tańczące Tań-
ce Polskie w formie towarzyskiej. Orga-
nizatorami turnieju byli: Zespół Pieśni i 
Tańca Uniwersytetu Gdańskiego „Jantar” 
Stowarzyszenie Inicjatyw „Jantar”. Tur-
niej odbył się w sławnej i historycznej Sali 
BHP na terenie Stoczni Gdańskiej, gdzie 
odbywały się negocjacje „Solidarności„ 
reprezentowanej min. przez Lecha Wa-
łęsę z stroną ówczesnego komunistycz-
nego rządu.  Patronat turnieju Marszałek 
Województwa Pomorskiego, Mieczysław 
Struk Prezydent Gdańska, Paweł Adamo-
wicz oraz Stowarzyszenie Polskiej Sekcji 
Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń 
Folklorystycznych Festiwali i Sztuki Lu-
dowej CIOFF®. W turnieju wzięło udział 
18 Zespołów Pieśni i Tańca z całej Polski 
wystawiając do startów w kategoriach 
wiekowych ponad 150 swoich reprezen-

tantów.  Zmagania konkursowe trwały 
dwa dni, a każdy z nich kończył się fina-
łami i rozdaniem nagród dla zwycięzców.  
Nasz trzemeszeński zespół czyli Zespół 
Pieśni i Tańca „Strzecha” w kategorii VB 
reprezentowali Natalia Łuczyszyn i Mar-
cin Fatla .

Pary w kategorii VB tańczyły : Krako-
wiaka, Oberka , Kujawiaka i Mazura.

Poziom naszych par zawsze był bardzo 
wysoki , a w turniejach „Strzecha” bierze 
udział już od kilku dobrych lat. Marcin i 
Natalia to para plasująca się w czołówce 
polskich par tańczących Tańce Polskie. 
Instruktorem par jest p. Mariusz Zieliński.

Na turnieju w Gdańsku Marcin i Natalia 
zdobyli I miejsce w swojej kategorii po-
twierdzając tym swój wysoki poziom wy-
szkolenia tanecznego.

Wielkie gratulacje dla naszej złotej 
pary. Mamy nadzieję, że sukcesy tance-
rzy ‘Strzechy” będą motywacją dla innych 
tancerzy zespołu oraz zachęcą młodzież i 
starszych do wstąpienia w szeregi zespo-

łu. Tańce Polskie i folklor wracają dużymi 
krokami do obecnego życia i nic nie jest 
w stanie tego zatrzymać. Są ludzie dzięki, 
którym to dzieje się naprawdę. To instruk-
torzy, młodzież, dorośli i dzieci Zespołu 
Pieśni i Tańca „Strzecha”, którzy swoją 
postawą i swoistą pasją udowadniają każ-
dego dnia, że Polskie Tańce to powód do 
dymy , to Polskość, to „ My”, to nasze dzie-
dzictwo!!!

Sukces „Strzechy” w Gdańskim Turnieju

W piątek 5 września odbyły się kolejne 
dwie lekcje poświęcone Polskim Tańcom 
Narodowym w ramach projektu „Lato z 
folklorem”. W pierwszej lekcji uczestni-
czyły dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 
im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesz-
nie, a w drugiej z Zespołu Szkół w Kru-
chowie Szkoła Podstawowa i Gimnazjum 
im. Powstania Wielkopolskiego. W czasie 
lekcji prowadzonej przez p. Mariusza Zie-
lińskiego wspartej prezentacją multime-
dialną, przybliżone zostały wszystkie naj-
ważniejsze informacje dotyczące Polskich 
Tańców Narodowych. Zespół Pieśni i Tań-
ca „Strzecha” na żywo pokazał piękno tań-
ców polskich tańcząc w nowych strojach 
szlacheckich oraz w strojach krakowskich 
i kujawskich. Lekcje zostały przyjęte en-

tuzjastycznie czego dowodem były wielkie 
brawa dla tancerzy i prowadzącego.

Dziękujemy Pani Marlenie Sobieszak 
Dyrektor Zespółu Szkół Ogólnokształ-
cących i Zawodowych w Trzemesznie za 
udostępnienie Sali Gimnastycznej, gdzie 
odbyła się część lekcji w ramach projektu.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Publikacja współfinan-
sowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister-

stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

„Lato z folklorem” ciąg dalszy…
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ZHP INFORMUJE  !
Akcja Letnia   w Hufcu ZHP Trzemeszno

28 lipiec – 1 sierpień 2014r.
Zajęcia dla zuchów i harcerzy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Trze-
mesznie (łącznie 30 osób) przygotowały i prowadziły drużynowe 
Teresa Górna  i  Agnieszka Majerowicz.
W programie były zajęcia ciekawe i na wesoło :
- seans filmowy w kinie „Helios” w Gnieźnie,
- pobyt w Solankach w Inowrocławiu
          Temat „Promocja zdrowego stylu życia i dbałości o zdrowie”,
- zajęcia sportowe na terenie Szkoły,
- pobyt w Palmiarni Poznańskiej (zwiad z przewodnikiem),
- „Dzień artystyczny w Szkole” – zajęcia muzyczne i plastyczne.

W tym samym terminie 28.07 – 1.08.2014r. zajęcia dla zuchów i 
harcerzy z Zespołu  Szkół w Kruchowie  (łącznie 20 osób)  przy-
gotowały i prowadziły  drużynowe  Marzena Stojek  i Joanna 
Kańczukowska.
Zrealizowany został program zajęć :
- wyprawa rowerowa do Trzemeszna;
- w Trzemesznie Quest  - wyprawa odkrywców „SZLAKIEM 
POMNIKÓW PAMIĘCI” (dworzec  PKP -aleja dworcowa – Pl. 
Kilińskiego – ul.  Św. Jana – Pl. Kosmowskiego-          al. Ks. Ko-
walskiego – cmentarz),
- zajęcia w Family Park – Bydgoszcz
Sport, rozrywka, Pracownia Profesora Ciekawskiego (edukacyj-
ne),
- basen w Gnieźnie (kąpiel i nauka pływania),
- zajęcia „Z historią na ty” – w Dziekanowicach,
- rajd rowerowy do Gołąbek – zajęcia z terenoznawstwa, spraw-
nościowo- sportowe, 

  kąpiel i plażowanie.

W dniu 1.08.2014r. w 70 rocznicę wybuchu Powstania Warszaw-
skiego uczczono BOHATERÓW tego powstania.
•W dniach  11 – 16 sierpnia 2014 roku odbył się biwak w Radkowie 
w woj. Dolnośląskim.
Atrakcyjny program przygotowały dla 30 zuchów  Szkoły Podsta-
wowej Nr 1 w Trzemesznie drużynowe Jolanta Kurtysiak i Ewa 
Balcerzak, a w skład kadry weszły też Grażyna Mikuła  i Eliza 
Kurtysiak.  Głównym celem wyjazdu było rozwijanie zaintereso-
wań turystyczno- krajoznawczych.
Uczestnicy biwaku zwiedzili Radków, spędzili  jeden dzień 
w  Czechach w Mieście Skalnym  i na wyciągu w Czarnogórze, 
weszli na szczelinie, Błędne Skały, na Igliczną w Międzygórze, 
zwiedzali Jaskinię Niedźwiedzią w Kletnie, sanktuarium i Mu-
zeum Szopek w Wambierzycach.
Czas wolny od wędrówek wypełniły m.in. zabawy na powietrzu, 
plażowanie nad Zalewem  Radkowskim, biesiadowanie itp.
Piękne są górskie krajobrazy – wspominają uczestnicy letniej 
wyprawy. Środki  finansowe na w/w formy NAL’2014 : dotacja 
z UMiG Trzemeszno uzyskana w ramach konkursu ofert na let-
ni wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Trze-
meszno oraz środki własne drużyn.

Foto: Teresa Górna, Marzena Stojek, Jolanta Kurtysiak
Koordynator przebiegu HAL
Komendantka Hufca
Stanisława Szymańska
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URODZENIA
 
Zawodny Antoni (Dawid Marta) Trzemeszno
Weber Zuzanna (Marek, Renata) Trzemeszno
Grotowska Amelia Rafał, Roma) Trzemeszno
Frelich Mateusz (Dariusz, Iwona) Miaty
Czyżewski Eryk (Marcin, Bożena) Trzemżal
Wąsowski Oliwier (Bartosz, Agata) Niewolno
Majchrzak Lena  (Adam, Kamila) Kozłówko
Chmielewski Filip (Łukasz, Karolina) Zieleń
Ciszak Laura (Rafał, Paulina) Trzemeszno
Przystańska Natalia (Zbigniew, Anna) Kruchowo
Paluch Wiktor (Krzysztof, Monika) Trzemżal
Kuś Szymon (Roman, Emilia) Bieślin
Nowakowska Wiktoria (Dawid, Zdzisława) Huta Trzemeszeńska
Świątek Jakub (Mariusz, Daria) Szydłowo
 

MAŁŻEŃSTWA
 
Jabłoński Rafał- Trzemeszno, Harendziak Magdalena-Rudki
Bartkowski Tobiasz- Trzemeszno, Łykowska Aneta-Trzemeszno
Michalik Marcin-Wydartowo, Antas Martyna- Trzemeszno
Kaźmierczak Arkadiusz-Gaj, Rosińska Angelika-Miaty
Ostrowski Bartosz-Jastrzębowo, Brzewińska Lidia-Ławki
 
ZGONY
 
Poskrop Małgorzata- Ochodza, 53 lata
Kirszner Adolf- Trzemeszno, 78 lat
Wiśniewski Kazimierz-Trzemeszno, 57 lat

Zanotowano w USC - lipiec 2014

URODZENIA
 
Kachniarz Tymoteusz (Łukasz, Kamila) Trzemeszno
Kachniarz Natalia (Łukasz, Kamila) Trzemeszno
Borowczyk Wiktor (Arkadiusz, Ewelina) Trzemeszno
Bednarkiewicz Dominika (Patryk, Alina) Trzemeszno
Dziewiątka Radosław (Daniel, Karolina) Trzemeszno
Chudaś Filip (Michał, Ewa) Mijanowo
Tarłowska Martyna (Piotr Magdalena) Niewolno
Osowiec Teresa (Jarosław, Izabela) Bieślin
Strzeżyński Mikołaj (Piotr, Monika) Trzemeszno
Przybylska Julia (Mikołaj, Agata) Trzemeszno
Łuczak Wojciech (Maciej, Renata) Trzemeszno
Karpińska Maja (Robert, Roksana) Trzemeszno
Łuszcz Agata (Dariusz, Wioleta) Kruchowo
Grzywnowicz Nikodem (Grzegorz, Agnieszka) Kruchowo
Skrzypczak Emil (Dawid, Ewelina) Zieleń
Bartkowska Gabriela (Tobiasz, Aneta) Trzemeszno
 

MAŁŻEŃSTWA
 
Kostka Łukasz-Duszno, Posłuszna Agata- Trzemżal
Szczepankiewicz Andrzej- Trzemeszno, Nowicka Edyta- Trzemeszno
Graczyk Michał-Łubowo, Szajda Natalia – Trzemeszno
Świercz Daniel-Jastrzębowo, Sommer Paulina- Trzemeszno
Tarłowski Dariusz- Trzemeszno, Soszyńska Katarzyna-Mogilno
Borowczyk Mateusz-Trzemeszno, Pruss Paulina- Trzemeszno
Śrama Maciej-Trzemeszno, Sowińska Monika-Wylatowo
Łukowski Adrian-Kruchowo, Adamska Teodozja-Cytrynowo
 
ZGONY
 
Bojanowski Krzysztof – 42 lata       (brak meldunku)
Budner Aldona –Trzemeszno, 81 lat
Radaszewski Henryk- Lubiń, 67 lat
Ręklewska Bogdana- Gołąbki , 71 lat

sierpień2014

• 1 września 2014 roku w miejsko-gminnych obchodach 75 
rocznicy wybuchu II wojny światowej Hufiec ZHP Trze-
meszno reprezentowały grupy zuchów z GZ ,,Przyjaciele 
Indian”, harcerzy starszych i wędrowników z Gimnazjum 
oraz Liceum w Trzemesznie pod opieką Komendantki Hufca 
Stanisławy Szymańskiej z drużynowymi Teresą Górną, Ka-
tarzyną Wynarowicz.

• 10 września 2014 roku – dokładnie w 75 rocznicę wydarzeń 
10 września 1939 roku w Trzemesznie – przy pomniku w 
Niewolnie zebrały się liczne grupy zuchów i harcerzy, senio-
rów i instruktorów ZHP – na temat tej uroczystości patrio-
tycznej informacje zawarte są w art. UMiG.

Druga część spotkania harcerskich pokoleń Hufca ZHP Trze-
meszno odbyła się w Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Chabsku. 
Autokarami dotarła tam łączna grupa 108 uczestników. Głównym 
założeniem programowym był festiwal pieśni historycznej. Bar-
dzo dobrze zaprezentowały się:

Gromady zuchowe - ,,Leśne Ludki” i ,,Leśna Gromada” ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 Trzemeszno, ,,Przyjaciele Indian” ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 Trzemeszno.

Drużyny Harcerskie: z Kruchowa, Trzemżala, ,,Odkrywcy” z 
Trzemeszna. 10 Drużyna Starszoharcerska ,,Polanie” i 12 Druży-
na Wędrownicza ,,Skrzydła” z Gimnazjum oraz Liceum w Trze-
mesznie.

Występy w/w zespołów były przeplatane wspólnym śpiewem 
znanych pieśni o tematyce patriotycznej, żołnierskiej itp.

Następnie zapłonęło ognisko i była ,,biesiada”. Upieczone kieł-
baski, bułki, napoje, drożdżówki, jabłka wszystkim smakowały. 
Poszczególnym drużynom zostały wręczone dyplomy i nagrody 
– były to instrumenty muzyczne. Nastąpił czas rozstania pieśnią 
,,Do widzenia” i powrotem autokarami do domów.

tekst Stanisława Szymańska
foto Włodzimierz Losik

ZHP INFORMUJE  !
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Ta niezwykła przygoda Świerszczy i 
Świerszczyków rozpoczęła się 24.06 w 
Trzemesznie. W tym dniu godz 11.00 
dziewczynki wyjechały w daleko, podróż 
do Włoch na Festiwal Magia Italiana2014 
r. Żegnane przez rodziców, rodzeństwo i 
dziadków, z łezką w oku wsiadały do auto-
karu. Melancholia wyjazdu nie trwała dłu-

go. Kiedy znalazły się poza terenem Trze-
meszna,poszły w ruch laptopy, książki, 
gry i zabawy. Podróż przebiegała niezwy-
kle sprawnie. Niewiadomo kiedy znalazły 
się na dawnej granicy polsko – czeskiej, a 
potem Austria, Włochy i piękne Rimini, w 
którym odbywał się festiwal. Na miejsce 
dziewczęta dotarły na drugi dzień około 
godz 12.00. Po zakwaterowaniu się w hotel 
,,Ideale” , urządzeniu i kąpieli poszły na 
spacer i spotkanie z Morzem Adriatyckim. 
Następny dzień powitał je bardzo ulew-
nym deszczem do tego stopnia, że koncert 
konkursowy został przeniesiony na inny 
dzień, że względu na to, że miał odbyć się 
w porcie. Następne dni dziewczęta spędzi-
ły w Mirabilandii -  niezwykłym parku 

rozrywki. Tam też 
toczyły się zma-
gania konkurso-
we, które zostały 
zakończone na 
scenie plenerowej 
w porcie w Rimi-
ni. Były to bardzo 

trudne dni, pełne 
emocji i niezwykłych 
wrażeń. Po nich 
nastąpiły dni laby. 

Dziewczynki wraz z opiekunami i mama-
mi, które im towarzyszyły wybrały się do 
San Marino na zwiedzanie i zakupy, zwie-
dziły też Rimini, które ciągnie się wzdłuż 
morze na przestrzeni 44 km, kąpały w mo-
rzu i opalały. Nadszedł dzień koncertu ga-
lowego. Świerszczyki nie mogły się docze-
kać informacji w o tym, kto wystąpi w tym 
koncercie i jakie zajęły miejsce. Starsze 
dziewczęta już wiedziały, że w koncercie 
galowym tańczą tylko najlepsi, dlatego nie 
przeżywały tak mocno jak maluchy, ale to 
nie znaczy, że nie towarzyszyła im nutka 
niepewności, przecież to międzynarodowy 
konkurs. Zatańczyły perfekcyjnie, ale cóż 
ostatnie słowo należy do jurorów. Wresz-
cie nadeszła ta chwila- 1 lipca – gala, a w 

niej małe i większe Świerszcze. I wreszcie 
moment kulminacyjny – ogłoszenie wyni-
ków:

Świerszcze – I miejsce
Świerszczyki – I miejsce
Wyróżnienie – za choreografię
Radość była przeogromna, dziewczyn-

ki cieszyły się i skakały w górę, a mamy 
nawet uroniły łezkę, oczywiście ze wzru-
szenia.Nadszedł ostatni dzień pobytu, po-
żegnanie z plażą i z morzem, pakowanie 
się. Wczesnym rankiem nastąpił  wyjazd 
do Guliano stamtąd uczestniczki festiwalu 
płynęły statkiem do Wenecji, tam zwie-
dzanie, lody od Jagódki, ponieważ miała 
imieninki i powrót do miejscowości, z któ-
rej wypłynęły. A tam już późniejszy obiad, 
toaleta i odjazd do domu. Nocka w autoka-
rze upłynęła błogo i spokojnie. Rankiem 4 
lipca dziewczynki witały Polskę, a wieczo-
rem stęsknionych  rodziców i Trzemeszno.

Na drugi dzień po powrocie Świerszcze 
tańczyły wraz z innymi zespołami przed 
Domem Kultury w Trzemesznie z oka-
zji przyjazdu delegacji zaprzyjaźnionych 
z Trzemesznem miast europejskich. W 
niedzielę 6 lipca Świerszcze wystąpiły w 
Skorzęcinie. Tańczyły półtorej godziny 
dla ogromnej publiczności. Od poniedział-
ku rozpoczęły wakacje w gronie swoich 
najbliższych.

Danuta Szreder

„Świerszcze” we Włoszech
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„Zabytki architektury sakralnej w Trzemesznie na dawnych i współczesnych pocztówkach” Od 12 września zapraszamy Państwa do 
zapoznania się z kolekcją pocztówek trzemeszeńskich obrazujących obiekty sakralne naszego miasta. Oryginalne widokówki udostęp-
nione zostały przez Pana Zbigniewa Kowalczyka, kolekcjonera trzemeszeńskich pamiątek oraz Pana Romana Kokotta gnieźnieńskiego 
regionalisty. Bazylika Trzemeszeńska, Kościół ewangelicki, Kościoły św Ducha i św Łazarza, Alumnat to najważniejsze sakralne obiek-
ty Trzemeszna mające bogatą dokumentację fotograficzną. Wystawa będzie czynna do końca września. Zapraszamy do zwiedzania.

Wystawa poświęcona dawnemu Trzemesznu

W minioną sobotę 6 września 2014 r zorganizowaliśmy dla najmłodszych festyn na skwerze Cegielskiego przed Domem Kultury. 
Dzieci tworzyły autoportrety, który następnie zawisły w plenerowej galerii przed Domem Kultury. Duże bańki mydlane zawsze cieszą 
się wielkim zainteresowaniem, i tym razem rodzicie ze swoimi pociechami wypuścili w powietrze niezliczona ilość baniek. Oczywi-
ście malowanie twarzy jest stałym punktem naszych zabaw. Natalia Sobocińska sprawnie wymalowała kilkadziesiąt dziecięcych buzi. 
Ponad 200 baloników do modelowania, zamienionych w pieski, miecze, kwiaty, nakrycia głowy trafiło w ręce dzieci. Zabawa była 
przednia, także dzięki pięknej pogodzie.

Mini festyn dla dzieci

Rockowa scena plenerowa 2014
29 sierpnia 2014
Plac Cegielskiego przed Domem Kultury
godz. 18.00

zagrali:
AVOCADO COVERBAND
SZEZLONG

www.dktrzemeszno.net
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Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie informuje

7 sierpnia br. na słonecznym boisku Orlik odbył się festyn dla dzieci. Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji i świetną zabawę 
dla swoich uczestników. 

Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz egzotycznych owadów,  o których opowiadał pan Jacek z Ministerstwa Motyli. Owady 
można było obejrzeć, a co odważniejsi mogli wziąć je na rękę bądź pogłaskać. Tradycyjnie dużą popularnością cieszyły się konkurencje 
Dzieci wzięły także udział w konkursie plastycznym pod nazwą. Wszystkie dzieci uczestniczące w festynie zostały obdarowane upo-
minkami w formie zabawek i gadżetów oraz słodyczami.  

Organizatorem  festynu była Placówka Wsparcia Dziennego oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w  Trzemesznie.

Po raz drugi w tegoroczne wakacje Ośrodek Sportu i Rekreacji, KS Trzemeszno oraz Placówka Wsparcia Dziennego zorganizowały 
jednodniowe wyjazdy dla dzieci i młodzieży do Skorzęcina. Wyjazdy odbyły się od 18 do 21 sierpnia. Udział w wycieczkach zechcia-
ły wziąć takie miejscowości jak: Miaty, Zieleń-Bieślin, Kamieniec, Niewolno, Jastrzębowo-Smolary, Wydartowo, Lubiń, Cytrynowo, 
Ławki, Grabowo, Kruchowo oraz Trzemeszno (128 uczestników). Uczestnikom zagwarantowano dojazd i powrót autokarem z miejsca i 
do miejsca zamieszkania oraz opiekę jaką sprawowali nad uczestnikami członkowie KS Trzemeszno. Dzieci otrzymały poczęstunek w 
formie napojów oraz drożdżówek ufundowanych przez Cukiernię Domową Walkowiak z Trzemeszna.

WAKACYJNY DZIEŃ DLA DZIECI NA BOISKU ORLIK

JEDNODNIOWE WYJAZDY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  DO SKORZĘCINA
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16.08.2014 w Niewolnie został rozegrany 
IV turniej z cyklu Turniejów Piłki Nożnej 
Sołectw o Puchar Burmistrza MiG Trze-
meszno i Stowarzyszenia Światowid 2014 
roku. Do końca tegorocznego Grand Prix 
pozostały jeszcze dwa turnieje: 14.09.2014 
w Mijanowie i 28.09.2014 w Wydartowie.

Do turnieju przystąpiły wszystkie dru-

żyny: 12 sołectw. Po raz trzeci w tym roku 
mistrza zdobył Zieleń-Bieślin. Aktualnie 
sołectwo to zdobyło 90 pkt. i w tabeli ge-

neralnej widnieją na I miejscu. II 
miejsce tym razem należało do 
Rudek, które aktualnie posiada 
69 pkt. i II miejsce w tabeli. III 
miejsce na podium  wywalczyli 
piłkarze z Szydłowa-Płaczkowa. 
Szydłowo aktualnie w tabeli stoi 
na III miejscu z ilością 66 pkt.   
Wyłonieni zostali również król 
strzelców turnieju – Kacper 
Wlekiński z Szydłowa, najlep-
szy zawodnik – Piotr Nowicki 
z Zielenia oraz najlepszy bram-
karz Piotr Stablewski z Niewol-
na. 

Oprócz rozgrywek piłki noż-
nej odbyły się także zajęcia rekreacyjno-
-sportowe dla dzieci i młodzieży. Dzieci 
mogły skorzystać z darmowego dmucha-
nego placu zabaw oraz z kul wodnych. 
Ponadto odbyły się także konkurencje 
sportowe. Gospodarze zadbali również o 
poczęstunek dla wszystkich uczestników 
turnieju, można było skosztować kiełbaski 

z grilla, bigosu, grochówki czy wypieków 
domowych przygotowanych przez miesz-
kańców Niewolna. 

Organizatorzy: Stowarzyszenie Świato-
wid z Łubowa, Urząd Miasta i Gminy w 
Trzemesznie, Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Trzemesznie, Sołectwo Niewolno.

TURNIEJÓW PIŁKI NOŻNEJ SOŁECTW O PUCHAR BURMISTRZA 
MIG TRZEMESZNO I STOWARZYSZENIA ŚWIATOWID

W dniach 10-14 września 2014 r. w 
Gnieźnie odbywał się 57. Ogólnopolski 
Zlot Przewodników Turystyki Pieszej 
PTTK. W sobotę 13 września około 150 
przewodników z całego kraju przybyło do 
Trzemeszna zgłębiać walory historyczne, 

turystyczne i krajoznawcze Ziemi Gnieź-
nieńskiej. Burmistrz Trzemeszna Krzysz-
tof Dereziński, który objął Honorowy Pa-
tronat nad zlotem powitał gości w murach 
trzemeszeńskiej bazyliki oraz opowiedział 
o naszej gminie.

Na koniec wręczył pamiątkowy album o 
Wielkopolsce prezesowi, który stwierdził, 
że odwiedził wiele miast w Polsce, ale ni-
gdzie tak jak tutaj władze tak pięknie nie 
opowiadały o swoim mieście.

Autor: Edyta Kubiak

Przewodnicy turystyki pieszej PTTK w Trzemesznie
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Warsztaty z C-zetem i Zielonym
W sobotę 23.08.2014 r. w Placówce 

Wsparcia Dziennego w Trzemesznie odby-
ło się spotkanie warsztatowo – koncertowe 
z lokalnymi muzykami specjalizującymi 
się w nurcie muzyki RAP. Swoją obecno-
ścią zaszczycili placówkę i podopiecznych: 
C-zet Chinczyk oraz Marcin „ZIELONY” 
Zieliński. Podczas spotkania młodzież 
uczestnicząca w sobotniej imprezie do-
wiedziała się wiele na tematy związane z 
hip-hopem – goście w sposób bardzo przy-
stępny wyjaśnili podopiecznym, czym jest 

ten nurt muzyczny oraz z jakich elemen-
tów się składa. Zainteresowanie, które 
można było zaobserwować na twarzach 
dzieci świadczyło o tym, że kultura ta –  
jest obecna w życiu części z nich. Młodzi 
słuchacze aktywnie uczestniczyli w spo-
tkaniu śpiewając niektóre teksty a także 
odpowiadając na pytania stawiane przez 
gości. Wyjątkowym momentem spotkania 
był pokaz pierwszych kroków tanecznych 
zademonstrowanych naszym gościom 
przez jednego z uczestników spotkania- 6- 

letniego Jasia. Pokaz umiejętności został 
nagrodzony brawami oraz słowami uzna-
nia z ust „C-ceta” i „Zielonego”. 

 Na koniec goście zaśpiewali kilka utwo-
rów ze swojego repertuaru, który tak bar-
dzo spodobał się publice, że artyści zmu-
szeni byli zagrać coś na bis.

Pracownicy oraz podopieczni wraz z 
rodzicami pragną przekazać serdeczne 
podziękowania za spotkanie i wyrazić 
nadzieję, że nie będzie ono jedynym z tak 
ciekawymi artystami.

Od 25 do 29 sierpnia 2014 roku pod-
opieczni Placówki Wsparcia Dziennego w 
Trzemesznie uczestniczyli w półkoloniach 
ekologicznych „ECO KIDS” - organizo-
wanych przez Fundację Wspierania Twór-
czości, Kultury i Sztuki- ARS w Pozna-
niu. Tydzień ten obfitował w ekologiczne 
„myślenie” oraz „tworzenie”. Głównym 
jednak celem półkolonii było pokazanie 
dzieciom jak można wykorzystywać ma-

teriały na pozór bezużyteczne i zmieniać 
je we wszystko to, co podpowiada nam 
wyobraźnia - praktycznie, twórczo, arty-
stycznie oraz w pełnej symbiozie i przyjaź-
ni ze środowiskiem. Oprócz zabawy pod-
opieczni Placówki Wsparcia Dziennego 
nabywali wiedzę o tym, co to znaczy żyć 
„ECO” oraz uświadamiali sobie, że ekolo-
gia to nie tylko segregacja odpadów, ale i 
projektowanie własnego ogródka, odzieży 

czy spędzenie czasu w zgodzie z naturą. 
Podczas pobytu w Poznaniu podopiecz-
ni odwiedzili również Palmiarnię, Ogród 
Botaniczny, Multikino, Stary Rynek oraz 
inne ciekawe miejsca Stolicy Wielkopolski 
- choć największą popularnością cieszyły 
się okoliczne place zabaw i ogródki „Jor-
danowskie”.

Placówka Wsparcia Dziennego w Trzemesznie

Półkolonie ekologiczne „ECO KIDS” 
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Dzień Dawcy Szpiku - Trzemeszno
W Polsce, co godzinę stawiana jest komuś diagnoza: 
nowotwór krwi, czyli białaczka. Dla wielu pacjentów 
jedyną szansą na wyzdrowienie jest przeszczepienie 
szpiku od dawcy niespokrewnionego. Cały czas są w 
Polsce pacjenci, dla których nie znaleziono dawcy, wśród 
22 milionów osób zarejestrowanych na całym świecie. By 
zwiększyć szansę na znalezienie dawcy dla pacjentów 
organizujemy Dzień Dawcy Szpiku w Trzemesznie wraz 
z Panią Elizą Kurtysiak.

- Zdecydowałam się na zorganizowanie akcji, ponieważ jest 
to szczytny cel. Im więcej ludzi będzie zarejestrowanych 
tym większa szansa na uratowanie życia osobom chorym 
na białaczkę.  Wystarczy tylko chwila. Ważne jest 
pomaganie innym zwłaszcza, że to nic nas nie kosztuje. – 
mówi inicjator akcji – Eliza Kurtysiak

Rejestracja potencjalnych dawców:
Data: 12 października 2014
Godziny: 10:00 – 17:00
Miejsce: Dom Kultury
Adres: ul. św. Jana 11, Trzemeszno
Kto może zostać dawcą?Zarejestrować może się 
każdy zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, 
ważący minimum 50 kg (bez dużej nadwagi). Zajmuje 
to tylko chwilę, polega na przeprowadzeniu wstępnego 
wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza z dany-
mi osobowymi oraz pobraniu wymazu z błony śluzowej 

z wewnętrznej strony policzka. Na podstawie pobranej 
próbki zostaną określone cechy zgodności antygenowej, 
a jeśli okaże się, że kod genetyczny dawcy zgadza się z 
kodem genetycznym chorego, wtedy dochodzi do przesz-
czepienia. Wszyscy, którzy chcą się zarejestrować powin-
ni mieć ze sobą dokument tożsamości z nr PESEL.

Nie musisz zapłacić za swoją rejestrację, jednak jej 
koszt wynosi 250 zł.  Fundacja DKMS Polska potrzebuje 
wsparcia finansowego by pokryć koszty rejestracji, 
dlatego jeśli możesz sfinansuj częściowo jej koszt. 
Darowiznę można przekazać na nr konta: 86 1240 6292 
1111 0010 4159 8437.

Fundacja DKMS Polska to aktualnie największa baza 
dawców szpiku w Polsce, w której zarejestrowanych jest i 
przebadanych ponad 545 000 (lipiec 2014) potencjalnych 
dawców szpiku, a już 1 296 (lipiec 2014)  osób oddało 
swoje komórki macierzyste lub szpik, dając szansę na 
życie Pacjentom zarówno w Polsce, jak i na świecie. 
Fundacja DKMS Polska została zarejestrowana 28 
listopada 2008 roku, jednak działalność rozpoczęła 25 
lutego 2009 roku.
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Znawczynie ojczystej ortografii
Uczennice, które zwyciężyły w wewnątrz-
szkolnych eliminacjach, wzięły udział w 
gminnym konkursie ortograficznym dla 
klas I-III,  który odbył się po raz czter-
nasty w  Zespole         Szkół  im. Po-
wstańców Wielkopolskich w Kruchowie. 
W skład szkolnej reprezentacji weszły:  
Paulina Kowalczyk i Wiktoria Wilkosz z 
klasy IIIa  oraz  Natalia Gaca, Maja Gajda  
i Julia Liszowska z kl. III b.  Najlepsza 
w potyczce z przedstawicielami innych 
szkół okazała się Maja Gajda ( I miejsce 
w gminie Trzemeszno ), a zaraz po niej, 
na drugim miejscu - Julia Liszowska, 
u której jury doceniło piękną graficzną 
stronę pisma. Laureatki oraz pozostałe 
uczestniczki wróciły do domu szczęśliwe, 
z dyplomami i ciekawymi nagrodami 
książkowymi. 

„Brzechwiada”
Czwartoklasiści  mieli okazję wykazać się 
znajomością twórczości Jana Brzechwy 
biorąc udział w konkursie Brzechwiada.
Drużyny reprezentujące poszczególne 
klasy czwarte odpowiadały na pytania 
dotyczące utworów tego poety  oraz 
zaprezentowały recytację jednego z 
wierszy. Analizie poddano między innymi 
zagadnienia: Po co i dokąd wysłał kozioł 
koziołka? Jakie smutki dręczą pieski? Kto 
rozpoczął wiosenne porządki? Nad czym 
zamyśliła się sobota?  
Pierwsze miejsce zajęła klasa IV a w 
składzie:Eryk Chojnacki, Oktawia Giza, 
Wiktoria Wachowskamiejsce drugie  - 
klasa IV c :Aleksandra Kowalewska, 
Martyna Marszał, Nikodem Żywczewski 
miejsce trzecie  - klasa IVb : Karolina 
Choniej, Antoni Mikuła, Wojciech 
Szymański

Ekolider 2014
Działania mające na celu dobro Ziemi 
towarzyszą nam od lat. Świadczyć o tym 
mogą liczne nagrody i tytuły zdobyte 
przez naszą szkołę. W tym roku, podczas 
powiatowego podsumowania zdobyliśmy 
wyróżnienie. Zebraliśmy 160 kg zużytych 
baterii, 154 kg puszek aluminiowych, 
1t nakrętek, 11t makulatury oraz 5,5 t 
elektroodpadów. Wśród najpracowitszych 
obrońców czystości naszej planety znaleźli 
się: Kacper Labuda (kl.VIc ), Jakub Sęk 
(kl. IIIb ), Klaudia Stołecka (kl. VIa) oraz 
Łukasz Staszak (kl. VIc ). Wręczaniu 
nagród towarzyszyły występy szkolnego 
chóru oraz Jedyneczek.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego
Jak każdego roku dokonaliśmy demokra-
tycznego wyboru spośród kandydatów do 
Samorządu Uczniowskiego.  Okazało się, 
że największym zaufaniem społeczności 
uczniowskiej cieszą się:  Nicole Brzycka 
(kl. VIc), Jakub Czarnecki (kl. VId), 
Dominika Derezińska (kl. Vc),  Wiktor 
Dzięcielak (kl. IVa), Bartosz Filipek (kl. 
Va), Jakub Gadziński (kl. VIb), Nikodem 
Żywczewski (kl. Vc). Funkcję przewodni-
czącego SU w bieżącym roku szkolnym 
pełnił będzie Jakub Czarnecki, zastępcą 
została Dominika Derezińska.

Zaszczytna funkcja 
Powołanie w skład szkolnego pocztu 
sztandarowego to niezwykłe wyróżnienie 
dla ucznia,  przypadło ono przedstawicie-
lom klasy VIa, która poprzedni rok nauki 

zakończyła ze znakomitymi wynikami. 
Opiekę nad szkolnym sztandarem powie-
rzono: Jagodzie Białek, Jagnie Jatczak, 
Kacprowi Kiedrowskiemu oraz Nicole 
Galus, Klaudii Stołeckiej i Jakubowi 
Mytowskiemu.

Niezwykła lekcja historii
10 września, w 75. rocznicę  próby  
podjętej przez mieszkańców Trzemeszna 
i okolic, aby powstrzymać  hitlerowców 
przed wkroczeniem do miasta, delegacje 
uczniów, zuchy z Leśnej Gromady i 
Leśnych Ludków wraz z Panią Dyrektor 
Krystyną Kwaśniewską wzięły udział w 
spotkaniu patriotycznym, którego celem 
było wspomnienie tamtych złowrogich 
i tragicznych chwil oraz oddanie hołdu 
obrońcom naszej Małej Ojczyzny. 

                                                                                
Wiadomości zebrał szkolny  zespół  redak-
cyjny:
                                                                                            
Nicole Brzycka, Dominika Derezińska, 
Eryk  Walter
                                                                                                 
Foto. p. K. Kulik
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 UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
  Dnia 1 września 2014 r. uczniowie naszej 
szkoły powitali nowy rok szkolny.
Podczas apelu dyrektor  szkoły p. Jarosław 
Kaniasty serdecznie przywitał wszystkich   
uczniów, rodziców, nauczycieli, pracow-
ników szkoły oraz przewodniczącą  Rady 
Rodziców - p. Jadwigę Schillak i  przedsta-
wiciela Urzędu Miasta i Gminy w Trze-
mesznie - p. Pawła Piechowiaka.
  Dyrektor podkreślił, iż w tym roku szkol-
nym nastąpiły pewne zmiany personalne, 
np. w  związku z tym, że na emeryturę 
przeszedł p. Kazimierz Chojecki – do-
tychczasowy nauczyciel matematyki, od 
września tego roku pracę w naszej szkole 
rozpocznie p. Natalia Tatarczak. 
  Następnie głos zabrał p. Paweł Piecho-
wiak, który życzył zarówno uczniom, jak 
i nauczycielom wielu sukcesów w nowym 
roku szkolnym.
  Po uroczystym apelu uczniowie spotkali 
się ze swoimi wychowawcami.

LEKKOATLETYCZNY MITING WŚRÓD GWIAZD
Wiktoria Trzcińska – uczennica klas VIa 
rozpoczęła starty lekkoatletyczne już 
30 sierpnia 2014 r. Na początek wraz z 
opiekunem – p. Marcinem Jakubiakiem 
odwiedziła Wrześnię, gdzie odbywał się 
Miting Lekkoatletyczny Wśród Gwiazd. 
Wiktoria zajęła w nim wysokie drugie 
miejsce, startując z dziewczętami trenu-
jącymi w Klubie Orkan Września, skąd 
wywodzi się olimpijczyk z Pekinu oraz 
inicjator mitingu we Wrześni - Tomasz 
Szymkowiak. 

  Podczas zawodów można było podziwiać 
podwójnego Mistrza 

Olimpijskiego - Tomka Majewskiego w 
pchnięciu kulą, który wręczał również na-
grody najlepszym zawodnikom mitingu. 
Na zawodach pojawił się również Marcin 
Lewandowski - biegacz średniodystansowy 
na 800 m,  który próbował pobić rekord 
Europy na dystansie pół mili, wynoszący 
dotychczas 1:46:70. W konsekwencji Mar-
cin wynikiem 1:46:46. ustalił nowy rekord 
Europy.

XXXIII OGÓLNOPOLSKI BIEG KAZIMIERZOWSKI
PYZDRY 2014
Dzień później, czyli 31 sierpnia 2014 r. 
Wiktoria Trzcińska, Natalia Osowiec 
i Dominika Brzewińska pod opieką 
p. Marcina Jakubiaka wybrały się do 
miejscowości Pyzdry, gdzie odbywał się 
XXXIII Ogólnopolski Bieg Kazimie-
rzowski. Dziewczęta spisały się rewela-
cyjnie, zajmując całe podium. Po zaciętej 
walce okazało się, że  Wiktoria Trzcińska 
zajęła I miejsce, II miejsce przypadło 
Natalii Osowiec, a na miejscu III znalazła 
się  Dominika Brzewińska. Dziewczęta 
oprócz medali otrzymały cenne nagrody 
rzeczowe, więc do domów wracały w 
bardzo dobrych humorach.

Ostatni miesiąc upłynął nam spokojnie i 
bez większych wydarzeń. Odbyło się kilka 
wycieczek, konkursów i ciekawych zajęć 
dodatkowych. 22 sierpnia kilkoro Uczest-
ników wybrało się pod opieką p. Aleksan-
dry Sieradzkiej i p. Agaty Nowickiej do 
Gniezna na wyjazd edukacyjny i zwie-
dzanie Katedry. Na początek jako środek 
transportu wybraliśmy autobus. Każdy 
musiał sam zakupić bilet i sprawdzić roz-
kład jazdy – tak uczymy się gospodarowa-
nia swoimi pieniędzmi, odpowiedzialności 
i radzenia sobie w prostych, codziennych 
sytuacjach. Po dotarciu na miejsce skie-
rowaliśmy się w stronę Wzgórza Lecha, 
gdzie podziwialiśmy widoki i odpoczywa-
liśmy. Potem zaczęliśmy zwiedzanie samej 
Katedry: pomnik Bolesława Chrobrego, 
kaplice, relikwie, drzwi gnieźnieńskie. 
Weszliśmy również na balkon widokowy 
wieży. Po takim wysiłku ruszyliśmy na 
deptak, aby odetchnąć, a że słońce prażyło, 
dla orzeźwienia zamówiliśmy lody. To był 
nasz ostatni punkt wycieczki i czas było 
wracać do Ośrodka. Tym razem pocią-
giem. W ostatni ciepły weekend, wybrali-
śmy się na przekładaną z powodu deszczu 
i długo oczekiwaną wycieczkę rowerową. 
Pod opieką p. Janusza Kolberga i p. Artura 
Kubasika Uczestnicy uzbrojeni w odblaski 
i po sprawdzeniu stanu swoich pojazdów 

wyruszyli w stronę Ostrowitego.
Spędziliśmy trochę czasu nad jeziorem, 

zebraliśmy siły i ruszyliśmy w drogę po-
wrotną. Pogoda dopisała. Trochę zmęczeni 
ale zadowoleni wróciliśmy z udanej i na 
pewno nie ostatniej w tym roku wycieczki 
rowerowej.

Joanna Walda
Zdjęcia: Renata Kuchta

Środowiskowy Dom Samopomocy informuje
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Zwiększenie częstotliwości odbioru brązowych worków z selektywnie zebranymi odpadami biodegradowalnymi

Na ulicach objętych workowym systemem segregacji od września tego roku zwiększy się częstotliwość odbioru brązowych 
worków z selektywnie zebranymi odpadami biodegradowalnymi. Informujemy, że należy je wystawiać przed posesję do 
godziny 7:00 w dniu zbiórki, która będzie się odbywać ze zwiększoną częstotliwością (co 2 tygodnie) w okresie: od 1 września 
do 30 listopada 2014 (zgodnie z poniższym harmonogramem) oraz w kolejnych latach od 1 kwietnia do 30 listopada. 
Do brązowego worka można wrzucać m.in. odpady kuchenne pochodzenia roślinnego (resztki owoców i warzyw, łupiny 
orzechów), trawę, liście, kwiaty, wióry z drewna, drobne gałęzie, igliwie, natomiast nie należy wrzucać resztek mięsa i kości, 
zepsutej żywności, kamieni, popiołu, opakowań, odchodów zwierzęcych. Brązowe worki do selektywnej zbiórki można 
odbierać w siedzibie Urzędu Miejskiego Trzemeszna (ul. Dąbrowskiego 2, pokój nr 4), bądź w siedzibie firmy Remondis Aqua 
Trzemeszno Sp. z o.o. (ul. 1 Maja 21, Trzemeszno).
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