
W ostatnich miesiącach Gmina Trzemeszno zrealizowała 
projekt Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w 
mieście i gminie Trzemeszno finansowany z Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. 

W ramach projektu opracowano między innymi Plan go-
spodarki niskoemisyjnej, wskazujący działania zmierzające 
do poprawy jakości powietrza w gminie poprzez zwiększenie 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii, redukcję zuży-
cia energii finalnej oraz redukcję emisji gazów cieplarnia-
nych. Zadaniem planu jest ułatwienie pozyskania środków fi-
nansowych na te działania w nowej perspektywie finansowej 
UE na lata 2014-2020. Plan określa kierunki rozwoju Gminy 
Trzemeszno w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwesty-
cyjnych m.in. w obszarach: termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej z montażem odnawialnych źródeł 
energii, modernizacja oświetlenia ulicznego, budowa ścieżek 
rowerowych, termomodernizacja budynków mieszkalnych i 
usługowych wraz z montażem odnawialnych źródeł energii.

Zaplanowanie działań objętych Planem wymagało zebra-
nia rzetelnych danych, zwrócono się więc do mieszkańców 
Gminy z prośbą o wypełnienie ankiet w zakresie zużycia pa-
liw i energii. Na podstawie uzyskanych danych oszacowano 
wielkości emisji CO2 w gminie oraz rozpoznano możliwości 
dotyczące m.in.: termomodernizacji budynków oraz instala-
cji odnawialnych źródeł energii.

Więcej informacji na temat Planu gospodarki nisko-
emisyjnej dla Gminy Trzemeszno można znaleźć na  
stronie www.trzemeszno.pl .

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 

Infrastruktura i Środowisko

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w mieście i gminie Trzemeszno

W dniu 10 września 2015 r. w Niewolnie odsłonięto tablicę 
upamiętniającą pomordowanych w 1939 roku mieszkańców 
Niewolna przez hitlerowskich najeźdźców. Uroczystość od-
była się z inicjatywy Sołectwa Niewolno, jego mieszkańców 
i rodzin pomordowanych, a swój patronat nad wydarzeniem 
objął Burmistrz Trzemeszna pan Krzysztof Dereziński i 
Miejsko-Gminny Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeń-
stwa w Trzemesznie, który ufundował tablicę, którą odsło-
nięto i poświęcono.

W wydarzeniu brały udział poczty sztandarowe ze  szkół 
z Gminy Trzemeszno, reprezentanci klas, zuchy, harcerze, 
przedstawiciele Urzędu Miejskiego z panami Burmistrzami 
Krzysztofem Derezińskim i Dariuszem Jankowskim oraz 
z panią Sekretarz Edytą Kubiak, a także Przewodniczący 
Rady Miejskiej Ludwik Macioł, ks. Proboszcz Piotr Kotow-

ski, członkowie rodzin pomordowanych, pani Stanisława 
Szymańska oraz członkowie  Miejsko-Gminnego Komitetu 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Trzemesznie, dyrek-
torzy szkół, nauczyciele, mieszkańcy sołectwa Niewolno w 
łącznej liczbie ponad 200 osób. 

Swoje przemówienia wygłosili: sołtys Niewolna Łukasz Za-
lewski, panowie Burmistrzowie: Krzysztof Dereziński i Dariusz 
Jankowski, panie: Urszula Ostrowska i Maria Wojciechowska, 
a także ks. Proboszcz Piotr Kotowski, który tablicę poświęcił. 
Jak podkreślono uroczystość miała na celu nie samo prze-
kazywanie wiedzy o mordach, które w tamtym czasie doko-
nano na mieszkańcach Niewolna, ale kultywowanie pamięci 
bohaterów walki o niepodległą Polskę. 10 września 2015r. w 
topografię Niewolna wpisano więc topografię pamięci.

Łukasz Zalewski

Pamięci pomordowanych w 1939 roku mieszkańców Niewolna

wrzesień 2015

http://www.trzemeszno.pl


W piątek 11 września br. w ramach cyklu Caffe Kultura 
gościliśmy Jacka Fedorowicza, znanego satyryka, aktora, 
twórcę audycji radiowych i programów telewizyjnych. Pan 
Jacek nie zawiódł. To były dwie godziny wypełnione bły-
skotliwymi anegdotami, opowieścią o życiu twórcy wszech-
stronnego. Nasz gość niezwykle ciepło wspominał swoją 
przyjaźń z Bogumiłem Kobielą i Zbigniewem Cybulskim, 
opowiadał o swojej działalności zarówno w czasach minio-
nego ustroju jak i czasu przemian.

Jacek Fedorowicz z wykształcenia jest artystą plastykiem, 
zawód wykonywany to już jednak inna dziedzina sztuki. 

Starszym słuchaczom i widzom znany jest jako twórca pro-
gramów telewizyjnych Poznajmy się, Małżeństwo dosko-
nałe oraz radiowego magazynu satyrycznego 60 minut na 
godzinę. Któż nie zna postaci Kolegi kierownika.

Najsłynniejszy  jednak cykl programów, to „DZIENNIK 
TELEWIZYJNY” realizowany od lat 90. ubiegłego wieku. 
W czasie trzemeszeńskiego spotkania pan Jacek zaprezento-
wał kilka najzabawniejszych fragmentów dziennika.

Osoba Pana Jacka, jak magnes,  przyciągnęła do Domu 
Kultury naprawdę sporą publiczność. Dziękujemy Państwu 
za obecność.

Jacek Fedorowicz w Trzemesznie

Agnieszka Łukomska I miejsce

Jerzy Semrau III miejsceJoanna Nowacka II miejsce

Letnia edycja konkursu fotografii mobilnej „Cztery 
pory roku” rozstrzygnięta. Nadesłano na konkurs 
12 zestawów zdjęć. Jury postanowiło nagrodzić 
i wyróżnić zdjęcia następujących autorów:
1. miejsce – Agnieszka Łukomska
2. miejsce – Joanna Nowacka
3. miejsce – Jerzy Semrau
Wyróżnienia :  Magdalena Luzar, Dominika 
Kretek, Marcelina Urbaniak.

Konkurs „Cztery pory roku” rozstrzygnięty
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 W drugim miesiącu tegorocznych ferii letnich – tak jak 
w lipcu – prowadzone były różne formy zagospodarowa-
nia czasu wolnego, w których brali udział  zuchy i harcerze  
uczestnicząc w zajęciach będących kontynuacją prowadzo-
nych w trakcie roku szkolnego 2014/2015 szczególnie w za-
kresie promowania  zdrowego stylu życia.

•  W dniach 10 – 16 sierpnia 2015 roku odnotowano udział 
20 osób w biwaku zorganizowanym  w Centrum Edukacyj-
no- Wypoczynkowym   „Gajówka”  W  Gaju, gm. Witkowo. 
W biwaku uczestniczyli  zuchy i harcerze   z drużyn wcho-
dzących w skład  Szczepu „Feniks” im. Jana Kilińskiego 
w Trzemesznie. Funkcję Komendanta  biwaku pełnił pwd. 
Damian Bojanowski, jego zastępcą była Monika Woźniak. 
Zajęcia prowadzili również : Julia Nowak, Sandra Bethke, 
Krystian Bielaś, Jakub Przybylski, Sebastian Wołowiec, Hu-
bert Wawrzyniak. Koordynatorem przygotowań tej atrakcyj-
nej  formy NAL  były : Stanisława Szymańska –komendant-
ka Hufca i Teresa Górna- członkini KH. Uczestnicy zajęć   
byli zakwaterowani w namiotach korzystając z zaplecza np. 
kuchni, świetlicy itp. CEW. Program był bogaty w różno-
rodność  zajęć. Ważniejsze z nich to: zdobywanie umiejęt-
ności kwatermistrzowskich (rozbijanie i zwijanie namiotów, 
wystrój obozowiska, budowa szałasów i przygotowania 
ognisk), gry i zabawy rekreacyjno-sportowe, artystyczne, 
kuchenne ( w tym przygotowanie śniadań i kolacji, wypiek 
ciastek), z terenoznawstwa i samarytanki. Przeprowadzono 
też zajęcia z muzyki, historii ZHP, symbolice harcerskiej i 
szyfrach, o patronach drużyn oraz szczepu, gry pozoracyj-
ne. Ciekawymi okazały się nauka wyrobu świeczek i jak 
zrobić mydełko, spotkanie z leśnikiem i z rozpoznawania 
gatunków drzew.  Były też spotkania przy ognisku, wieczór  
filmowy, uczestnictwo w mszy św. Odprawionej przez Księ-
dza Krzysztofa Kubaszewskiego. Zadbano o dokumentację 

foto i nagrano filmik promujący pracę  harcerzy.
    Pobyt w CEW w Gaju zakończył się spotkaniem z ro-

dzicami. Uczestnicy biwaku z bagażem doświadczeń, zado-
woleni wracali do domów. Ciekawe atrakcyjne zajęcia były 
sposobem na edukację oraz zdrowy, aktywny styl życia.

•  W dniach 24 – 28 sierpnia 2015 roku Alicja Michalik i 
Katarzyna Wiśniewska prowadziły  zajęcia dla 23 zuchów i 
harcerzy z Zespołu Szkół w Kruchowie. Zrealizowany pro-
gram zajęć to: 

- Wycieczka autokarowa do Torunia w czasie której 
uczestnicy w Planetarium obejrzeli wystawę interaktywną  
Orbiratium oraz seans „Osiem Planet?”, w  Domu  Legend 
Toruńskich przenieśli się w świat magicznych opowieści o 
mieście, w czasie spaceru mieli okazję zobaczyć m.in. po-
mnik Mikołaja Kopernika, słynny teatr, Zamek Krzyżacki. 
Dużo wrażeń dostarczył rejs statkiem po Wiśle.

- Wycieczka autokarowa do Mosiny. Tu zorganizowano  
zwiedzanie i zajęcia  edukacyjne w Muzeum Przyrodni-
czym, przybliżono wiedzę o Wielkopolskim Parku Narodo-
wym : odbyły się zajęcia na świeżym powietrzu.

- Wycieczka autokarowa do Mogilna  celem zwiedza-
nia podziemia Klasztoru benedyktynów i oglądania filmu 
„Mały Książe” w Kinie Wawrzyn.

- Dwa dni zajęć na terenie ZS w Kruchowie: gry i zaba-
wy integracyjne, rekreacyjno- sportowe z terenoznawstwa, 
kulinarne, ognisko z pieczeniem kiełbasek- na pożegnanie 
wakacji!

 • Podsumowanie zajęć Nieobozowej Akcji Letniej 
2015 i planowanie najbliższych zadań w roku Harcerskim 
2015/2016     odbyło się na zbiórce funkcyjnej w dniu 31 
sierpnia br..

hm. Stanisława Szymańska
Komendantka Hufca ZHP Trzemeszno    

Foto :  Sandra  Bethke, Katarzyna Wiśniewska 

ZHP  INFORMUJE
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Środowiskowy Dom Samopomocy informuje
W ostatnim czasie miały u nas miejsce dwa wielkie wyda-

rzenia. Pierwszym z nich była impreza zorganizowana przez 
panią Aleksandrę Sieradzką pod tytułem „Czar Par”. W 
ostatnich latach kilka razy z rzędu odbywała się w naszym 
ośrodku „Randka w ciemno” ze znaną z telewizji formułą, 
a w tym roku postanowiliśmy odświeżyć jej przebieg, aby 
w zabawie brało udział więcej par. Tym razem trzydziestu 
Uczestników z trzemeszeńskiego oraz innych zaprzyjaźnio-
nych ośrodków, dobranych w pary rywalizowało ze sobą w 
najróżniejszych konkurencjach. Mieli oni okazję zmierzyć 
się w konkursie z dziedziny tańca, sportu, mody oraz tech-
niczno-artystycznej. Nagrodą dla trzech zwycięskich par 
był poczęstunek w specjalnie przygotowanej na tę okazję 
kawiarence. Tradycyjnie też bawiliśmy się przy znanych 
rytmach dyskotekowych i zjedliśmy wspólny obiad ze słod-
kim poczęstunkiem.

3 września odbyła się w Domu Kultury wystawa Uczest-
ników III Międzynarodowych Warsztatów Fotograficznych 
dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Na początku 
czerwca troje naszych Uczestników – Sylwia Greficz, To-
masz Zieliński i Piotr Kabaciński – brało udział w warsz-
tatach odbywających się w Gołąbkach. Mieliśmy okazję 
poznać nasze miasto od innej strony, wymienić się doświad-
czeniami, poznać nowych ludzi, brać udział w wykładach i 
zajęciach z dziedziny fotografii oraz odwiedzić kilka cieka-
wych miejsc w naszej okolicy. Tematem przewodnim wysta-
wy w było nasze miasto – Trzemeszno oraz jego mieszkańcy. 
Na początku organizatorzy wręczyli dyplomy i podziękowa-
nia autorom zdjęć. Miło było znów zobaczyć znajome twa-
rze i powspominać to, co się działo na warsztatach. Jesteśmy 
dumni z naszych fotografów i dziękujemy organizatorom na 
wspaniałe przygotowanie warsztatów oraz całej wystawy. 

W Trzemesznie powstanie Dzienny Dom „Senior WI-
GOR”. Na powstanie placówki Gmina otrzyma 231401,00 
zł dofinansowania, które uzyskała dzięki wygranemu kon-
kursowi ogłoszonemu przez Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior-WI-
GOR” na lata 2015-2020 – Edycja 2015. Trzemeszno zna-
lazło się w gronie 119 miejscowości z całej Polski. Celem 
zadania jest wsparcie seniorów (osób nieaktywnych zawo-
dowo w wieku 60+) poprzez umożliwienie im, korzystania 
z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty obej-
mującej usługi w zakresie prozdrowotnym, rekreacyjnym, 
opiekuńczym. Program zajęć skierowany do osób starszych 
zakłada zajęcia obejmujące ćwiczenia ruchowe, zajęcia 
komputerowe, zajęcia muzyczne, itp. Dzienny Dom „Senior 
– WIGOR” swoją działalność rozpocznie w połowie grudnia 
2015 r. Wcześniejsze otwarcie placówki nie będzie możli-
we z uwagi na konieczność wykonania prac remontowych. 
Placówka będzie mieściła się w Alumnacie. Projekt zakłada 

zaadoptowanie 9 pomieszczeń i części placu z ogrodem. Po-
wstaną pomieszczenia między innymi do aktywnego wypo-
czynku wyposażone w podstawowy sprzęt, odpowiedni do 
potrzeb seniorów, pomieszczenie klubowe wyposażone w 
sprzęt RTV oraz multimedialny, pomieszczenie  kuchenne, 
pomieszczenie pełniące funkcję sali spotkań, łazienka, itp. 
Dzienny Dom „Senior-WIGOR” będzie pozbawiony barier 
architektonicznych. Placówka skierowana jest docelowo do 
20 osób. Dla osób posiadających trudności w poruszaniu się 
Gmina zapewni dowóz. Wstępnie zakłada się, że DD „Se-
nior -WIGOR” będzie czynny w dni robocze od poniedział-
ku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 (8 godzin). W 
tym czasie seniorzy będą mieli zagwarantowany jeden go-
rący posiłek dziennie. W dalszej perspektywie zakłada się 
rozszerzenie zakresu działalności na współpracę z innymi 
instytucjami i organizacjami działającymi na terenie Gminy 
jak  i poza nią.

Dzienny Dom „Senior WIGOR” powstanie w Trzemesznie
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Koło Gospodyń Wiejskich w Kruchowie gmina Trze-
meszno ma już 65 lat. Z tej okazji panie zorganizowały w 
świetlicy wiejskiej uroczystości jubileuszowe. W sobotę 19 
września obchody rozpoczęła msza święta, po której odbyło 
się bardzo doniosłe ale pełne humoru spotkanie. 

Jubileuszową galę poprowadziła Aleksandra Bielak, któ-
ra powitała zaproszonych gości. Historię koła przestawiła 
Maria Dłutkowska, prezes KGW. Koło zostało założone w 
1950 roku  przez Marię Sobkowiak. – Początki były trud-
ne, brak prądu który został założony w Kruchowie dopie-
ro w 1962 roku, brak lokalu. Panie spotykały się w swoich 
domach, gdzie organizowały kursy gotowania i pieczenie. 
Widząc aktywność członkiń koła kolejni dyrektorzy miej-
scowej szkoły udostępniali po zajęciach lekcyjnych szkolne 
pomieszczenia na potrzeby KGW – wspominała M. Dłut-
kowska. 

Pierwszą przewodniczącą KGW była Maria Czajkowska 
w latach 1950 -1971,  następnie Teresa Drabik 1972-1980,  
Maria Czerniak 1981-1983, Jadwiga Pietraszak 1984-1990. 
W 1991 roku przewodniczącą koła została Maria Dłutkow-
ska, która tę funkcję piastuje do dziś.  – Kontynuujemy i 
pielęgnujemy nasze tradycje. Organizujemy uroczystości 
okolicznościowe, pracujemy charytatywnie  pieczemy ro-
gale na św. Marcina które trafiają do osób samotnych i po-
trzebujących. Z sukcesami bierzemy udział w różnych kon-
kursach kulinarnych. Gościmy u siebie zespoły artystyczne, 
członków stowarzyszeń  takich jak „Promyk” czy „Świato-
wid”. Organizujemy także wycieczki turystyczne, poznaw-
cze i kulturalne. Całą nasza działalność to praca społeczna 
z ludźmi i dla ludzi – mówiła M. Dłutkowska.   Prezes koła 
podziękowała także wszystkim instytucja i osobom prywat-
nym, które współpracują z kołem i je wspierają w jego dzia-

łalności. Szczególnie serdecznie podziękowała członkiniom 
KGW. Aktywnym paniom wręczono specjalne podziękowa-
nia. 

Koło KGW tworzą: Maria Dłutkowska, Janina Buluk, 
Wanda Baran, Leonora Bartz, Marta Bartz, Zofia Bartz, 
Aleksandra Bielak, Wiesława Cicha, Helena Duszyńska, 
Maria Dziel, Bożena Gadzińska, Wiesława Jankowska, Ma-
riola Jaskuła, Regina Kabacińska, Teresa Konwińska, Be-
ata Łukomska, Jolanta Łukomska, Teresa Łukomska, Tere-
sa Maciejewska,   Urszula Majerowicz, Alicja Michalska, 
Krystyna Moryson, Czesława Nalewaj, Aleksandra Pawlak, 
Maria Pietrzak, Irena Pietrzykowska, Elżbieta Przybysz, 
Joanna Rosłaniec, Danuta Rudyńska, Olimpia Sieja, Felicja 
Sobierajska, Jadwiga Stołecka, Ewa Walkowiak, Wiesła-
wa Walkowiak,  Eugenia Wilczura, Krystyna Wiśniewska, 
Zdzisława Witek, Kazimiera Witkowska, Danuta Zwolen-
kiewicz.  

Z życzeniami i gratulacjami przyjechał m.in. Krzysztof 
Dereziński burmistrz Trzemeszna, Ludwik Macioł prze-
wodniczący Rady Miejskiej, Alina Kociemba skarbnik gmi-
ny, Ryszard Dziel sołtys Kruchowa, Wojciech Jurgoński 
sołtys Ławek, Zygmunt Nowaczyk prezes Stowarzyszenia 
„Światowid”,  ksiądz proboszcz Ryszard Skrzypczak oraz 
delegacje zaprzyjaźnionych po sąsiedzku kół gospodyń 
wiejskich, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz  innych insty-
tucji i stowarzyszeń. 

Po części oficjalnej przyszła pora na występ artystyczny 
w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół w Kruchowie. 
Oprócz prezentacji historii koła uczniowie przygotowali 
także kilka humorystycznych scenek związanych z życiem 
na wsi. 

Przedruk z Tygodnika „Przemiany na Szlaku Piastowskim”

Gospodynie w Kruchowie świętowały swój jubileusz
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W dniu 05.09.2015r. Stowarzyszenie pod Żagla-
mi zorganizowało rejsy na jachtach żaglowych w 
ramach projektu „Żagle dla wszystkich”.  Projekt 
jest dofinansowany ze środków Programu „Dzia-
łaj Lokalnie IX” Polsko - Amerykańskiej Fundacji 
Wolności realizowanego przez Akademię Roz-
woju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj 
Lokalnie Stowarzyszenia Światowid. Głównym 
celem projektu jest wzbudzenie zapału do aktyw-
nego spędzania czasu oraz poznania zasad bezpie-
czeństwa na wodzie oraz rozwój turystyki żeglar-
skiej na akwenach wodnych gminy Trzemeszno.  
W dniu dzisiejszym uczestnikami projektu byli 
podopieczni z Środowiskowego Domu Samopo-
mocy w Trzemesznie. Przed rejsami odbyła się od-
prawa, gdzie wszyscy uczestnicy zostali zapoznani 
z zasadami bezpiecznego zachowania na wodzie  
i zostali wyposażeni w kamizelki ratunkowe. Na-
stępnie uczestnicy zostali podzieleni na niewielkie 
grupy. Część osób wsiadło do jachtów żaglowych i 
ruszyło w swój pierwszy rejs żeglarski. Natomiast 
dla tych, którzy pozostali na brzegu, czekała nie-
spodzianka w postaci zabawy, którą przygotowali 
instruktorzy ZHP, będący na kursie podharcmistrza 
organizowanym przez Komendę Chorągwi w Pozna-
niu. Po rejsach i zabawie wszyscy uczestnicy przy 
ognisku mogli posilić się pieczonymi kiełbaskami. 
Na zakończenie wszyscy otrzymali materiały edu-
kacyjne akcji „Bezpieczna Woda” , której ogólno-
polskim koordynatorem jest Ministerstwo Sportu i 
Turystyki we współpracy z Wodnym Ochotniczym 
Pogotowiem Ratunkowym, Ministerstwem Eduka-
cji Narodowej, Ministerstwem Spraw Wewnętrz-
nych i Ministerstwem Zdrowia, przy wsparciu Ko-
mendy Głównej Policji, Centrum Turystyki Wodnej 
PTTK i Polskiej Organizacji Turystycznej. 

Stowarzyszenie pod Żaglami informuje

W dniu 12 września br. po raz kolejny Stowarzyszenie pod 
Żaglami zorganizowało kolejne spotkanie nad brzegiem j. 
Popielewskiego w ramach projektu „Żagle dla wszystkich”. 
Projekt jest dofinansowany ze środków Programu „Działaj 
Lokalnie IX” Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności re-
alizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce 
oraz Ośrodka Działaj Lokalnie Stowarzyszenia Światowid. 
Tym razem nasze stowarzyszenie gościło podopiecznych 
Zespołu Placówek Wsparcia Rodziny w Trzemesznie „Dro-
ga do Domu”. Po zebraniu się nad brzegiem jeziora wszyscy 
uczestnicy zostali przywitani przez organizatorów a następ-
nie został przeprowadzony instruktaż,  na którym zostały 
omówione zasady bezpieczeństwa na wodzie. Po odprawie 
rozpoczęły się rejsy jachtami żaglowymi, gdzie uczestnicy 
mieli okazję popływać na jachtach okrytopokładowych jak i 
jachtach kabinowych. Niektórzy również aktywnie włączyli 
się w prowadzenie jachtu, ponieważ pod okiem skipera zasie-
dli za sterami jachtu lub jako załoganci wybierali szoty foka. 
Po rejsach na jachtach żaglowych wszyscy udali się na po-
siłek regeneracyjny - pieczone kiełbaski z ogniska. Ponadto 
miedzy rejsami uczestnicy mogli nauczyć się podstawowych 
węzłów żeglarskich. Każdy otrzymał materiały edukacyjne 
akcji „Bezpieczna Woda” , której ogólnopolskim koordyna-
torem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki we współpracy 
z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Mi-

nisterstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Spraw 
Wewnętrznych i Ministerstwem Zdrowia, przy wsparciu 
Komendy Głównej Policji, Centrum Turystyki Wodnej 
PTTK i Polskiej Organizacji Turystycznej. Projekt „Żagle 
dla wszystkich” realizowany przez nasze stowarzyszenie ma 
na celu stworzenie nowych możliwości i dać nowe możliwo-
ści do rozwoju nowych zainteresowań i poznanie swojego 
potencjału poprzez udział w naszych spotkaniach. Ponadto 
celem projektu jest wzbudzenie w uczestnikach zapału do 
uprawiania turystyki żeglarskiej i przekonanie ich, że jest to 
ciekawa forma spędzania czasu wolnego.    
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W dniach w dniach  10-13 czerwca 2015 r. w Ośrodku Wy-
poczynkowym „Jutrzenka” w Gołąbkach koło Trzemeszna 
odbyły się  III Międzynarodowe Warsztaty  Fotograficzne 
dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. Warsztaty były 
kolejną realizacją  arteterapeutycznych działań  zapocząt-
kowanych w 2003 roku w Gołańczy, a kontynuowanych w 
kolejnych latach, w różnych miejscowościach naszego wo-
jewództwa. W tym roku współorganizatorem imprezy był  
Dom Kultury w Trzemesznie oraz Stowarzyszenie Arty-
styczno – Rehabilitacyjno – Terapeutyczne „Promyk” Dęb-
nica

Celem Imprezy było umożliwienie osobom z niepełno-
sprawnością intelektualną nabycie nowych umiejętności w 
sferze poznawczej, intelektualnej i społecznej. Impreza była 
również okazją do spotkania się na polu integracyjnym osób 
sprawnych i niepełnosprawnych.

Efektem tych działań jest wystawa fotograficzna składają-
ca się ze zdjęć wykonanych przez uczestników III Między-
narodowych Warsztatów Fotograficznych dla Osób Niepeł-
nosprawnych Intelektualnie. Otwarcie wystawy odbyło się 3 
września br. w Trzemeszeńskim Domu Kultury. 

Dnia 19 września 2015 r .w Rodzin-
nym Ogrodzie Działkowym im. ,,Jana 
Kilińskiego”  spotkali się działkowcy, 
aby świętować działkowe dożynki.

Przed rozpoczęciem uroczystości 
delegacja działkowców oraz v-ce Bur-
mistrz MiG Trzemeszna, jak corocznie, 

złożyli wiązanki kwiatów pod pomni-
kiem swojego patrona, Jana Kilińskie-
go. Po raz kolejny w Trzemesznie i to w 
ogrodzie Jana Kilińskiego uroczystość 
rozpoczęło  wprowadzenie do Domu 
Działkowca Sztandaru Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych miasta i po-
wiatu gnieźnieńskiego przez Henryka 
Bujanowskiego, prezesa ogrodu gnieź-
nieńskiego oraz działkowiczki - Danu-
tę Rybicką i Violettę  Robaszkiewicz 
.Po przywitaniu przez prezesa ROD, 
Waldemara Kwiatkowskiego, wszyst-
kich przybyłych gości oraz działkow-
ców, odśpiewano hymn działkowców. 
W spotkaniu uczestniczyli przybyli 
prezesi z zaprzyjaźnionych ogrodów 
gnieźnieńskich oraz delegacja z ROD 
im. Karola Świerczewskiego w Wit-
kowie z prezesem Edmundem Rybar-
czykiem. Swoją obecnością zaszczycił 
nas również v-ce Burmistrz MIG w 
Trzemesznie, Dariusz Jankowski oraz 

działkowcy, a także sympatycy ogro-
du.

W tym roku działkowcy mają szcze-
gólny powód do świętowania – poin-
formował prezes. Jest nim wejście w 
życie nowej ustawy o ROD, która jest 
gwarantem dalszego istnienia ogro-
dów. Wejście ustawy w życie jest suk-
cesem wszystkich działkowców. Nie 
byłby on możliwy, bez jedności i so-
lidarności całego środowiska, jakiego 
udzielali działkowcy w procesach no-
wego prawa działkowego. Ponad 920 
tysięcy podpisów zebranych pod pro-
jektem ustawy o ROD i przeszło 700 
tysięcy podpisów pod projektem usta-
wy o zmianie ustawy Prawa budowla-
nego i innych ustaw zostało docenione 
przez posłów i senatorów i dostrzeżone 
przez nie zawsze życzliwe media.

Spotkanie było również okazją  do 
przedstawienia przez Prezesa aktu-
alnych problemów działkowców oraz 
podsumowania wykonania tegorocz-
nych prac w ogrodzie przez działkow-
ców min. wymiana ogrodzenia od 
strony Domu Działkowca, wymiana 
skrzynek licznikowych na alejkach 
ogrodowych oraz wymiana instalacji 
centralnego ogrzewania w domu dział-

kowca, tym samym podziękował ak-
tywnie pomagającym w tych pracach 
działkowcom. Tradycyjnie rozstrzy-
gnięto konkurs ,,Piękna działka 2015”, 
a także wyróżniono osoby aktywnie 
wpierające działania ogrodu.

Zarząd ROD również ufundował 
nagrody dla działkowców, biorących 
udział w powiatowym konkursie 
,,Piękna działka 2015”.

Przed salą Domu Działkowca moż-
na było podziwiać wystawę rękodzieła 
działkowiczek oraz fantazyjnie prze-
tworzone plony ogródkowe. Wśród 
nich znalazł się wózek dziecięcy bliź-
niaczy oraz zwykły, warzywne gryzo-
nie oraz wiele innych postaci.

Po zakończonej części oficjalnej 
przybyli goście zwiedzali piękniejący 
ogród, a następnie wszyscy razem  w 
znakomitych humorach bawili się do 
białego rana przy dźwiękach muzyki, 
smacznych potrawach oraz przepysz-
nym  torcie malinowym przygotowa-
nych przez samych działkowców .

Dzień Działkowca w Trzemesznie 

Powarsztatowa wystawa fotograficzna w Domu Kultury

KOSYNIER | Biuletyn Informacyjny Gminy Trzemeszno | wrzesień 2015 7



Wyróżnienie w projekcie Cyfrowa 
Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan 

Po raz drugi jury projektu, któremu przewodził prof. Wal-
demar Łazuga, wybrało 10 grup, których biogramy odzna-
czają się kreatywnością, fachowym podejściem do tematu 
oraz dużą liczbą ciekawostek i materiałów dodatkowych, 
uzupełniających życiorysy. 

Wśród wyróżnionych biogramów znalazł się biogram opra-
cowany przez grupę projektową ze Szkoły Podstawowej nr 2 
im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie. Uczniowie klasy 
VIa  w składzie: Marcelina Gaca, Angelika Witek, Krystian 
Słowik oraz Gracjan Jakubowski opracowali biogram 
Czesława Bisikiewicza - szewca w czwartym pokoleniu, za-
łożyciela Izby Maszyn i Eksponatów Szewskich w Trzemesz-
nie. Opiekunem grupy projektowej była Jolanta Świerkot.  
  23 czerwca 2015 r. w auli Biblioteki Uniwersytetu Medycz-
nego w Poznaniu odbyła się uroczysta gala, podsumowująca 
II edycję projektu Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii Wiel-
kopolan. W trakcie uroczystości zostali nagrodzeni ucznio-
wie, autorzy 10 najlepszych biogramów. Cała ceremonia 
miała iście hollywoodzką oprawę - starostowie powiatów, 
z których pochodziły wyróżnione zespoły, zapraszali je 
na scenę wraz z opiekunami (a nierzadko i z bohatera-
mi!) i przy dźwiękach fanfar wręczali im nagrody.  Potem 
były podziękowania dyrektorów i nauczycieli - dla orga-
nizatorów projektu, ale przede wszystkim – dla uczniów! 
  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w 
Trzemesznie po raz drugi otrzymała wyróżnienie. W I edy-
cji projektu Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolan 
wyróżniony został biogram Henryka Wrzeszczyńskiego 
- dyrektora szkoły w Niewolnie, założyciela Izby Pamięci, 
więźnia obozu Mathausen-Gusen.

Witaj Szkoło!
Dnia 1 września 2015 r. cała społeczność szkolna wraz 

z rodzicami uczniów spotkała się na uroczystym apelu in-
augurującym nowy rok szkolny. Wszystkich zebranych 
powitał dyrektor szkoły p. Jarosław Kaniasty. Dyrektor za-
powiedział, iż ten rok będzie przebiegał m.in. pod hasłem:  
„Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnia-
nie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży”. 

 Uroczystość zaszczycił swoją obecnością radny Rady 
Miejskiej w Trzemesznie p. Tadeusz Pawlak.

  

W październiku Dom Kultury w Trzemesznie 
prezentuje wystawę fotograficzną Edwarda Ko-
ralewskiego „Ptaki wokół nas”. Autor pochodzi z 
Wielkopolski, z ziemią mogileńską związany jest 
od 1970 roku; fotograf amator i miłośnik ptaków.  
Z wykształcenia budowlaniec, pracował w Re-
jonie Dróg Publicznych; obecnie jest na rencie.  
Ojciec dwójki dzieci. 

Fotografią interesuje się od dzieciństwa, jego 
pierwsze aparaty to AMI, SMIENA, FED, START 
i ZENIT, obecnie posługuje się aparatem cyfrowym 
NIKON D 5100. W latach 70-tych należał do koła foto-
graficznego „Paralaksa”. W 2006 roku zdobył I miej-
sce i cztery wyróżnienia w konkursie fotograficznym  
w Siemionkach „Przyroda wokół nas” w kategorii 
„Niecodzienne zjawiska przyrodnicze”.

Trzemeszeński wernisaż odbył się 25 września br. 
Licznie zgromadzona publiczność mogła również  
obejrzeć prezentację multimedialną, którą niezwykle 
ciekawym komentarzem ozdobił Paweł Kaczorowski 
leśnik i fotograf z Mogilna. 

„Ptaki wokół nas” - wystawa w Trzemeszeńskim Domu Kultury
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Szkoła – nareszcie!
Po fantastycznych wakacjach każdy 

z nas zatęsknił za niezwykłym klima-
tem szkoły. Nowy rok szkolny rozpo-
częliśmy wyjątkowo licznie. Uczymy 
się w 29 oddziałach klasowych!

Początek roku to głównie przypo-
mnienie zasad bezpieczeństwa na dro-
dze, na terenie szkoły. Już 9 września 
uczniowie naszej szkoły mieli okazję 
wziąć udział w ogólnopolskiej akcji 
edukacyjnej „ My nie gryziemy”, któ-
rej celem były zasady bezpieczeństwa 
w obcowaniu ze zwierzętami oraz po-
znanie mowy ich ciała.

Multimedialna sala edukacyjna oraz 
interaktywna forma prezentacji przy-
czyniły się do znakomitego zrozumie-
nia tematu prewencji pogryzień przez 
psy.

Nowy skład pocztu sztandarowego
Niezwykłe wyróżnienie jakim jest 

przynależność się do składu pocztu 
sztandarowego szkoły w tym roku 
przypadło w udziale uczniom klasy 
VIb: Milenie Wiśniewskiej, Sandrze 
Zwierzyńskiej oraz  Tomaszowi Ko-
złowskiemu.

Lekcje historii i patriotyzmu
Zuchy z drużyn Leśna Gromada i 

Leśne Ludki w dniu 1 września pełniły 
warty na grobach poległych w czasie II 
wojny światowej.

10 września drużyny zuchowe, po-
czet  sztandarowy oraz uczniowie  na-
szej szkoły uczestniczyli  w gminnych 

uroczystościach odsłonięcia obelisku 
w Niewolnie upamiętniającego tra-
giczne wydarzenia  z 1939 roku. 

Wiadomości zebrał szkolny  zespół  re-
dakcyjny: Dominika Derezińska,  Nikodem 

Żywczewski
Foto. p. K. Kulik p. J. Kurtysiak     

Kolejna akcja poboru krwi odbyła się 
18 września br. przy hali OSiR w Trze-
mesznie. W czasie czterogodzinnej akcji 
zarejestrowało się  49 dawców, leczy tyl-
ko 25 osób zostało zakwalifikowanych i 
oddało krew. W sumie zebrano 11 088 
ml krwi. Organizatorzy dziękują Ośrod-
kowi Wypoczynkowemu „Jutrzenka” 
w Gołąbkach za grochówkę i chleb ze 
smalcem, a także Dyrektorowi OSiR w 
Trzemesznie Mariuszowi Kowalczyko-
wi za udostępnienie hali OSiR. Organi-
zatorem akcji był Klub HDK „Kropelka” 
w Trzemesznie.

Akcja poboru krwi w Trzemesznie
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Kolejne dni wakacji mijają nieubłaganie – jak wiecie w naszej pla-
cówce nie lubimy tracić czasu i tym razem postanowiliśmy wybrać 
się nieco dalej od Trzemeszna i złożyliśmy wizytę we Wrocławskim 
ZOO. W wyjeździe udział wzięli podopieczni, którzy brali udział w 
konkursie plastycznym - ”Patologia to nie moja droga” organizowa-
nym przez KPP Gniezno oraz konkursie plastycznym i wiedzy nt 
postaci z bajek.Wizyta krótka ale jak zwykle bardzo treściwa. Głów-
nym celem naszej wycieczki było zwiedzenie Afrykarium, o którym 
słyszeliśmy w zasadzie tylko dobre albo bardzo dobre rzeczy – nie-
stety głównie z telewizji więc wizyta we Wrocławiu była wspaniałą 
okazją do zweryfikowania tych opinii. Oczywiście nasze zwiedza-
nie łączyło się przy okazji ze wspaniałym spacer po bez mała całym 
ogrodzie zoologicznym, który w opinii uczestników wycieczki jest 
najwspanialszym z dotąd odwiedzanych. Oczywiście wisienką na 
torcie było dla nas Afrykarium. I jak myślicie podobało nam się? 
OCZYWIŚCIE- było świetnie! Afrykarium bardzo pozytywnie nas 
zaskoczyło! Tylu fantastycznych zwierząt w jednym miejscu jeszcze 
nie mieliśmy okazji podziwiać a przecież regularnie bierzemy udział 
w wycieczkach do Poznańskiego ZOO i tego typu miejsca nie są nam 
obce. Wszędzie gdzie zatrzymywaliśmy się podczas naszej wypra-
wy zadziwiało nas jak bliski kontakt ze zwierzętami można mieć. 
Generalnie większość z nich była praktycznie na wyciągnięcie ręki. 
Wyjątek stanowiły zwierzęta, które w kontakcie z człowiekiem mogą 
być nieco niebezpieczne. Wszędzie przygotowane były dodatkowe 
dodatkowe atrakcje a to można było pogłaskać tego czy innego fu-
trzaka a to mogliśmy podziwiać w innym miejscu jak zwierzęta są 
karmione a w innym miejscu podziwialiśmy środowisko zbliżone do 
naturalnego dla danego gatunku. Wszystko to sprawiało, że naszą 
wizytę zapamiętamy na długo i choć w ciągu jednego dnia nie dało 
się zobaczyć wszystkiego to satysfakcja z wizyty pozostała ogromna 
– może jeszcze się tam wybierzemy przy kolejnej nadarzającej się 
okazji... kto wie – z pewnością zrobimy to z największą przyjemno-
ścią !!!

Wizyta PWD we Wrocławskim ZOO - Afrykarium

Wakacyjny czas mija nieubłaganie więc ciągle towarzyszy nam 
myśl, że powinniśmy wykorzystywać go z rozmysłem – postano-
wiliśmy więc wybrać się gdzieś stosunkowo blisko i spożytkować 
go w najlepszy możliwy sposób. Więc od czego nasza wyobraźnia 
i pomysłowość ? Na efekty naszego „mędrkowania” nie trzeba było 
długo czekać – ruszyliśmy przed siebie na poznańską Maltę aby od-
wiedzić miejsce, które pozwoliło nam na kilka godzin „oderwać się 
od ziemi”. Gościnę zapewnili nam tego dnia właściciele Pyrland’u - 
nietuzinkowego parku linowego, który jest pięknie usytuowany w le-
sie - nad Jeziorem Maltańskim. Choć już kilka razy mieliśmy okazję 
korzystać z tego typu atrakcji to jednak każdy z takich parków jest 
inny i oferuje zupełnie inne atrakcje w odmiennych okolicznościach 
natury. Tak, bo właśnie o wspomniane obcowanie z naturą głównie 
tutaj chodzi i jest to obok odrobiny adrenaliny, którą gwarantuje 
wspinaczka główną atrakcją. Przyjęto nas bardzo miło przywitali in-
struktorzy wspinaczkowi i nie tylko nas przeszkolili w użytkowaniu 
i wykorzystywaniu sprzętu wysokogórskiego ale także zorganizowa-
li dla nas możliwość usmażenia kiełbasek na ognisku oraz przepro-
wadzili z nami ciekawe zajęcia integracyjne, podczas których mogli-
śmy przekonać się jak wiele potencjału grupowego drzemie w naszej 
placówkowej grupce i ile możemy wspólnie zdziałać jeśli wzajemnie 
się wspieramy. Czas spędzony w „lesie” na łonie natury a do tego w 
tak ekstremalnym wydaniu przysporzył nam wiele radości i spowo-
dował, że solidnie udało nam się zapomnieć o świecie. Choć wszyscy 
zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że kiedyś będziemy musieli jednak 
wrócić do rzeczywistości. Dziękujemy za świetny wakacyjny czas- 
wszyscy wychodząc w Pyrlandu żegnaliśmy się wesołym: do zoba-
czenia !

Kolejne wakacyjne wyprawy 
Placówki Wsparcia Dziennego
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“Projekt Zajawka 2015″  - pod takim hasłem na dwóch sce-
nach w Centrum Konferencyjno Wypoczynkowym “Magnolia” 
w Bystrzycy odbyło się 4-5 września wydarzenie artystyczno- 
muzyczno-warsztatowe a w ramach jego trwania m.in liczne 
koncerty hip – hopowe, reegowe i elektroniczne oraz wystawa 
malarstwa Katarzyny Kossowskiej – artystki z Poznania, zwią-
zanej z malarstwem, rzeźbiarstwem, fotografią oraz architektu-
rą wnętrz.  Do Bystrzycy zjechali się zarówno wykonawcy do-
brze znani lokalnym fanom, jak i artyści znani w całej Polsce. 
W części koncertowej wystąpili: “Szpila”, “Adishone”, “Zielo-
ny”, “MalMarti”, “Hopkins”, “C-zet i Rap Chata”, “KaCeZeT/
Grizlle”, “Ras Luta”, “RR Brygada”, “DonGURALesko”, “Dj 
War”, “Funky Fellaz”, “Mordor Muzik” oraz “Co Cie Trapy”. 

Na zakończenie “Zajawki” jeden z obrazów, który namalo-
wany został „live” - podczas trwania poszczególnych koncer-
tów został przez organizatorów jak i artystkę wręczony burmi-
strzowi- Krzysztofowi Derezińskiemu. Organizatorzy bardzo 
dziękują za wsparcie Dyrektorowi OSiR’u Trzemeszno panu 
Mariuszowi Kowalczykowi oraz Naczelnikowi OSP Trzemesz-
no panu Tomaszowi Schillak. 

Organizatorami wydarzenia w edycji 2015 byli: URZĄD 
MIEJSKI TRZEMESZNA, PLACÓWKA WSPARCIA 
DZIENNEGO W TRZEMESZNIE, CENTRUM KONFE-
RENCYJNO WYPOCZYNKOWE MAGNOLIA oraz RAP 
CHATA Z POZNANIA.

Impreza nie mogłaby się także odbyć bez wsparcia sponso-
rów, którymi były trzemeszeńskie firmy m.in.: PPZ TRZE-
MESZNO, SERVNET TRZEMESZNO, PKOB “WEGNER” , 
HYDROART GACA, HOTEL “CZEREMCHA”, LOTIS - DE-
ALER SAMOCHODÓW LUKSUSOWYCH – ŁUKASZ PILI-
CHOWSKI, AUTO - KOMIS “MANTA” SARNOWSKI RE-
MIGIUSZ, ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH ROBERT 
ŁUKASIK. Bardzo dziękujemy do zobaczenia już za rok! :)

tekst: PWD
foto: trzemeszno24.info

Skoro zimą wakacje spędzaliśmy w górach to jaki kierunek 
wybrać latem ? Bez chwili namysłu większość dzieci uczęsz-
czających na zajęcia do PWD odpowiadało „morze”- więc 
postanowiliśmy spełnić ich marzenie i na kilka dni wybrać 
się w miejsce gdzie polskie morze spotyka piękną piaszczystą 
plażę a lekka morska bryza wakcynie otula (mimo upału) od-
poczywających . Trójmiasto: bo właśnie tam wybraliśmy się 
na krótki pobyt wakacyjny - listą swoich atrakcji może kon-
kurować z niejednym światowym kurortem. Trzy prawie po-
łączone wspólnie miasta a jednocześnie niezwykle różnorod-
ne: Gdańsk, Gdynia i Sopot zapewniły nam podczas naszego 
wyjazdu całą gamę atrakcji. W Gdyni był to – bliski kontakt 
z morzem, świetny park linowy „Kolibki Adventures”, zwi-
dzenia Skweru Kościuszki ze wszystkimi jego atrakcjami w 
Sopocie zwiedzanie, fantastyczny wypoczynek na plaży, molo 
i sponsorowane przez Aqua Park Sopot 3 godzinne „darmo-
we” wejście z możliwością skorzystania ze wszystkich atrakcji 
jakie oferuje to wspaniałe miejsce a Gdańsk ? Gdańsk otu-
lał nas wypoczynkiem i świetnymi warunkami bytowymi. 
Optymalny program wycieczek, aura i miejsce spowodowały, 
że bawiliśmy się świetnie a noclegi w niedaleko położonym 
schronisku młodzieżowym o świetnym standardzie dopełni-
ły atrakcji. To nie pierwszy nasz pobyt nad polskim morzem 
jednak każdy z nich był inny i każdy zawsze zaskakuje nas 
czymś nowym – jednak nigdy nas nie nudzi. Po powrotach 
zaraz chętnie wybralibyśmy się kolejny raz. Jednak przyjdzie 
nam poczekać na kolejny wypad na piaszczyste plaże niestety 
cały rok. Liczymy na to, że minie on nam radośnie i wesoło 
byśmy kolejny raz mogli zanurzyć się w falach Bałtyku.  

Wycieczka Placówki Wsparcia Dziennego do Trójmiasta

Projekt Zajawka 2015
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Pierwszy dzień roku 
szkolnego 2015/2016

O godzinie 9.15 1 września 2015 roku 
na boisku ZSOiZ pojawili się wszyscy 
gimnazjaliści. Wśród nich była spora 
grupa pierwszoklasistów wraz z wy-
chowawcami:
I A  - p. Stanisławem Płanetą
I B – p. Iwoną Łaniecką-v.Gierschew-
ski
I C – p. Karoliną Liberkowską 
I D – p. Bożeną Łukiewską
I E – p. Edytą Gromelską 

Uroczystość rozpoczął dyrektor 
Sławomir Kupś, witając uczniów, na-
uczycieli i zaproszonych gości – wi-
ceburmistrza  Dariusza Jankowskiego. 

Przedstawił także nowych nauczycieli: 
p. Edytę Gromelską, p.Bożenę Kup-
czyk (matematyka), p. Katarzynę Ja-
nik (język angielski), p. Aleksandrę 
Baranowską (zajęcia techniczne),    p. 
Michała Stochlińskiego (muzyka), ks. 
Grzegorza Wolińskiego (religia).

Po życzeniach sukcesów  w nowym 
roku szkolnym uczniowie wraz z wy-
chowawcami udali się do klas. Tam 
poznali swój plan lekcji i podzielili się 
wrażeniami z wakacji. 

Uczciliśmy pamięć.
W 76. rocznicę obchodów września 

1939 uczniowie naszego gimnazjum 
reprezentujący wszystkie klasy wzię-
li udział w odsłonięciu obelisku upa-
miętniającego pomordowanych przez 
hitlerowców mieszkańców Niewolna. 

Zagrali dla Marcina
Drużyna nauczycieli trzemeszeń-

skiego gimnazjum 13 września zagrała 
w festynie charytatywnym dla Marci-
na Straszewskiego. Celem tej imprezy 
była zbiórka pieniędzy na podjazd dla 
wózka inwalidzkiego, którym porusza 
się Marcin. Na festynie nie zabrakło 
także kibiców Gimnazjum, którzy 
wspierali swoją drużynę podczas me-
czu i włączyli się do grona ofiarodaw-
ców.

 

Wspólne decyzje przy 
Okrągłym Stole.

Prężnie działający samorząd 
uczniowski naszego gimnazjum posta-
nowił wyjść naprzeciw oczekiwaniom 
społeczności uczniowskiej. Zaprasza 
on przewodniczących i zastępców 
klas do debaty na temat działań, któ-
re chcieliby podejmować uczniowie w 
nowym roku szkolnym. W związku 
z tym, że debata odbywać będzie się 
pod koniec września, uczniowie mogą 
się do niej przygotować, dyskutując w 
klasach o : 

imprezach, które mogłyby się od-
bywać w szkole, systemie oceniania 
i sposobie prowadzenia lekcji, dodat-
kowych zajęciach pozalekcyjnych, co-
miesięcznych konkursach samorządu,

śmieciowym jedzeniu, zewnętrznym 
i wewnętrznym wystroju szkoły.

   Mamy nadzieję, że debata przy 
Okrągłym Stole będzie owocna i wiele 
z pomysłów na niej przedstawionych 
będzie  zrealizowanych. 

   Więcej informacji na temat prze-
biegu debaty przedstawimy w następ-
nym numerze. 

Nowy rok – wiele zmian.
W naszej szkole wielkie zmiany. 

Razem z nowym rokiem przybyły do 
szkole nowe ławki, na których podczas 
przerw można sobie usiąść. Gałęzie 
drzew, które przeszkadzały, zostały 
przycięte. W niektórych klasach po-
wymieniano stoły i krzesła. Położono 
nowy chodnik, skracający drogę na bo-
isko szkolne. Zamknięto sklepik. 

Uczniom podobają się nowe zmia-
ny, dzięki którym nasza szkoła stała 
się ładniejsza. Może trochę brakuje 
sklepiku, ale będzie trzeba się do tego 
przyzwyczaić.

Kolejny Piknik Integracyjny 
i Sportowe Otrzęsiny 
pierwszoklasistów

W tym roku już po raz drugi odbył 
się Piknik Integracyjny połączony ze 
Sportowymi Otrzęsinami uczniów 
klas pierwszych.

25 września w Ośrodku Wypoczyn-
kowym „Jutrzenka” w Gołąbkach po-
jawili się prawie wszyscy uczniowie 
tegorocznych klas pierwszych wraz 
ze swoimi wychowawcami. Powitali 
ich dyrektor S. Kupś, wicedyrektor D. 
Derezińska, nauczyciele wychowania 
fizycznego – główni organizatorzy tej 
imprezy: p.p. J.Bąk, J. Stankowska, M. 
Stankowska i G. Witkowski a także 
spora grupa rodziców.

   Aby zostać pełnoprawnym gimna-
zjalistą  uczniowie każdej klasy wraz z 

wychowawcą musieli  pokonać prawie 
dwukilometrowy dystans, na którym 
znajdowały się stacje z konkurencja-
mi uzupełniającymi: 1. przekładanie 
hula-hoop, 2. skoki przez płotki, 3. 
przesypywanie piasku, 4. rzut piłeczką 
do celu, 5. pokonanie tunelu. W każdej 
konkurencji uczestniczyło 10 uczniów. 
Liczył się końcowy czas oraz popraw-
ność wykonywania ćwiczeń ( za nie-
poprawne wykonanie były dodawane 
sekundy ). Wszyscy bawili się świetnie 
i wszyscy pokonali dystans w dobrym 
czasie. Jednak zwycięzca mógł być 
tylko jeden – została nim klasa I C, 
która otrzymał Puchar Przechodni od 
ubiegłorocznego zwycięzcy – obecnie 
klasy II B.

Warto dodać, że wszyscy wzajemnie 

się wspierali, pomagali sobie, dopingo-
wali i stanowili prawdziwe drużyny.

Po pokonaniu trasy można było 
usmażyć sobie kiełbaski na ognisku 
oraz ugasić pragnienie napojami przy-
gotowanymi przez rodziców. Niektó-
rzy mieli jeszcze tyle sił, że grali w 
siatkówkę lub piłkę nożną. 

Na zakończenie przewodniczący 
klas złożyli ślubowanie a wszyscy 
uczniowie otrzymali certyfikaty oraz 
zostali pasowani przez dyrektora na 
ucznia Gimnazjum w Trzemesznie.

Chyba trudno byłoby znaleźć pierw-
szoklasistę, który byłby niezadowolo-
ny z tej imprezy.

Redakcja: Artykuły do tego nume-
ru przygotowała Oliwia pod opieką 

p. I. Łanieckiej - v. Gierschewski 
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