
W niedzielę 20 sierpnia w Niewolnie odbyły się Dożynki Gmin-
ne. Święto plonów rozpoczęto od Mszy Świętej celebrowanej przez 
księdza prałata Piotra Kotowskiego. Następnie korowód złożony  
z delegacji poszczególnych sołectw przeszedł przez wieś z wień-
cami dożynkowymi. Delegacjom towarzyszyli przedstawiciele 
władz samorządowych, poczty sztandarowe OSP Trzemeszno, 
OSP Trzemżal, OSP Kruchowo, Koło Łowieckie BAŻANT, Koło 
Łowieckie CZAPLA, Zespół Pieśni i Tańca Strzecha oraz wszyscy 
uczestnicy nabożeństwa.  Na placu dożynkowym każdą delegację  
z wieńcem witał Krzysztof Dereziński, burmistrz Trzemeszna. 

Zgodnie z tradycją wieniec sołectwa Niewolno został „obtań-

czony” przez Zespół Pieśni i Tańca „Strzecha”.  Następnie sta-
rostowie dożynek Angelika Rosińska z Folusza i Michał Meller  
z Miławy przekazali bochen chleba z tegorocznych plonów bur-
mistrzowi Trzemeszna. Starostwie wraz z K. Derezińskim obczę-
stowali chlebem wszystkich uczestników dożynek. Ważną częścią 
uroczystości było wręczenie nagód i wyróżnień w następujących 

kategoriach:  Rolnik-Producent Rolny Gminy Roku 2017, Działko-
wiec Roku 2017, Gospodyni Domowa Roku 2017, Człowiek Środo-
wiska, Lider Środowiska Roku 2017, Sołtys Roku 2017, Wyróżnie-
nie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla Rolnictwa”.
Wyróżnienia w kategori „Rolnik Producent Rolny” otrzymali: 
Aneta i Eugeniusz Wiewióra z Gołąbek,  Wojciech Olszewski 

z Miławy, Waldemar Warda z Wydartowa,  Roman Nowacki  
Wymysłowa,  Zbigniew Wiśniewski z Miat, Wojciech Grotowski 
z Kozłowa.
Wyróżnienia w kategorii Działkowiec Roku 2017: Dariusz Szcze-
pankiewicz i Andrzej Gąsiorek.
Wyróżnienie „Gospodyni Domowa Roku 2017” otrzymała  Mario-
la Jurgońska z Ławek.
Wyróżnienie w kategorii „Człowiek środowiska” otrzymali: Jerzy 
Blejwas z Zielenia i Konstanty Oleksy z Kierzkowa.
Wyróżnienie „Lider środowiska”  otrzymała Eleonora Mądra  
z Trzemżala
W kategorii „Sołtys Roku” wyróżniono Filonę Goździcką z 
Sołectwo Popielewo, Wiesława Pokorskiego z Sołectwa Gołąbki, 
Łukasza Zalewskiego z Sołectwa Niewolno 
Wyróżnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla 
Rolnictwa” otrzymał Eugeniusz Kubasik z Dysika.
W części artystycznej wystąpiły lokalne zespoły: Ferajna, HOP 
z Niewolna. Złoty Liść, Artystyczny Zespół Świerszcze, Zespół 
Pieśni i Tańca Strzecha. 

Publiczność świetnie bawiła się na koncercie dwóch znanych ze-
społów disco polo: Soleo i Freaky Boys. Wykonawcy szybko na-
wiązali kontakt z publicznością, która dziękowała im za koncert 
gromkimi brawami. Dożyki zakończyła zabawa taneczna The Vio-
ce Bend oraz pokaz ogniowy Poi. 

Dożynkom towarzyszyły dodatkowe atrakcje. Wiele emocji 
przyniósł widzom pokaz Strong Man, w których każdy mógł spró-
bować swoich sił. Na scenie wręczono również nagrody w konkur-
sie wędkarskim, zorganizowanym przez Stowarzysznie Złoty Lin. 
Na najmłodszych czekały liczne atrakcje w postaci dmuchanych 
placów zabaw. Sołectwa przygotowały swoje stoiska, gdzie można  
było skosztować przepysznych wypieków i przetworów.
Dożynki Gminne w Niewolnie wsparli:
ENERGO Sławomir Hartwich
Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie
Prefere Resins
PPZ „TRZEMESZNO” Sp. z o.o.
Firma MARSZAŁ Sp. z o.o. z Wydartowa
Hotel Restauracja Czeremcha
Stowarzyszenie „Sąsiedzi” z Mogilna
CEMBRIT S.A.
Gospodarstwo Rolne Kamieniec 
Alior Bank 
P.U.P.H „Izotrans” Sp. z o.o.

Święto Plonów w Niewolnie
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Pokaz STRONG MAN

Sołtysi Gminy Trzemeszno

Korowód dożynkowy

Wyróżnieni rolnicy

"Świerszcze" na scenieZespół Pieśni i Tańca STRZECHA

Zespół HOP z Niewolna

Sożynki Gminne w Niewolnie - fotorelacja
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Starostowie Dożynek Gminnych Niewolno 2017

ANGELIKA ROSIŃSKA – starościna. Wraz mężem prowadzi w 
miejscowości Folusz gospodarstwo rolne o powierzchni ok. 1000 
ha. Wiodącą uprawą jest kukurydza, ale uprawiają także zboża i 
rzepak. Dodatkowo świadczą również usługi agrotechniczne oferu-
jąc prace  najnowocześniejszymi maszynami rolniczymi. Wspólnie 
wychowują trójkę dzieci.

MICHAŁ MELLER – starosta. Wraz z żoną i dwójką synów 
prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 51 ha w miejscowo-
ści Miława. Gospodarstwo nastawione jest na produkcję roślinną 
i zwierzęcą. Produkcja roślinna obejmuje zboża, rzepak, rośliny 
strączkowe i ziemniaki, a zwierzęca trzodę chlewną.

Dożynki Gminne Niewolno 2017 wieczorny koncert FREAKY BOYS oraz SOLEO

FREAKY BOYSFREAKY BOYS

POKAZ POI

SOLEOSOLEO
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Sołectwo Kamieniec Sołectwo Kozłowo

Sołectwo MiławaSołectwo Mijanowo

Sołectwo MiatySołectwo Ławki

Sołectwo LubińSołectwo Kruchowo

Stoiska dożynkowe
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Sołectwo Niewolno Sołectwo Popielewo

ŚDS TrzemesznoSołectwo Zieleń

Sołectwo WymysłowoSołectwo Wydartowo

Sołectwo TrzemżalSołectwo Szydłowo
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Grabowo

Kozłowo

Ławki

Cytrynowo Duszno Gołąbki

Jastrzębowo Kamieniec

Kruchowo Lubiń

ROD „Zielone wzgórze”ROD Jana Kilńskiego

Wieńce dożynkowe
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ZieleńWymysłowo

ROD im. Jana Kilińskiego

Trzemżal

Miława

Niewolno Popielewo

ROD Zielone Wzgórze Szydłowo

Wydartowo

MijanowoMiaty Brzozówiec Święte
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Wakacje w mieście
 Dom Kultury w Trzemesznie przygotował w dniach 7,9,11 sierpnia wakacyjne zabawy dla dzieci w ramach „Wakacji w mieście”. W 

poniedziałek dzieci malowały wielką panoramę Trzemeszna. W środę o bezpieczeństwie, zasadach ruchu drogowego, o pracy policjanta 
- opowiadali i zabawy prowadzili Panowie Arkadiusz Wieczorek i Krzysztof Socha z Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie. Piątko-
we zabawy przebiegały po hasłem „Zabawa w cyrk”. Bańki mydlane, rysowanie kredą, i balony modulacyjne to tylko niektóre z zabaw,  
w jakich wzięły udział dzieci.
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Inscenizacja historyczna wybuchu Powstania Warszawskiego
5 sierpnia br. po raz pierwszy w historii Trzemeszna odbyła się 

inscenizacja historyczna wybuchu Powstania Warszawskiego, or-
ganizowana przez Stowarzyszenie Trzemeszeńscy Patrioci, przy 
wsparciu gminy Trzemeszno oraz Domu Kultury w Trzemesznie. 
Odtworzenie wydarzeń oraz klimatu z przed blisko 73 lat było moż-
liwe dzięki współpracy z Grupami Rekonstrukcji Historycznej: 
GRH Dragoner, SRH Nordland, Drużyna Tradycji 70 pułku piecho-
ty z Pleszewa wraz z Grupą Operacyjną Maxxim.

Trzemeszno na kilka godzin znalazło się pod okupacją niemiecką 
i choć dla większości mieszkańców naszego miasta sceny te były 
nowością, mury budynku poczty oraz innych zabudowań ulicy Mic-
kiewicza doskonale pamiętają tamte jakże trudne czasy. Siedziba 
Poczty Polskiej przyodziała ponure barwy tamtych lat, na oknie 
pojawiła się swastyka. Przed budynkiem spacerował nerwowo 
wartownik niemiecki. Atmosfera tego dnia w mieście była gęsta, 
ponieważ Niemcy już od jakiegoś czasu otrzymywali meldunki  
o możliwości wybuchu Powstania. Mimo miażdżących dyspropor-
cji we wszystkich aspektach Polacy postanowili rozpętać Powsta-
nie Warszawskie. Broni wystarczyło, aby wyposażyć 70 plutonów  
o łącznej liczebności 3500 żołnierzy, co wynosiło 10% stanu bojo-
wego Okręgu Warszawskiego AK. Ze względu na ogromne braki w 
uzbrojeniu pułkownik Antoni Chruściel ps. „Monter” polecił, aby 
żołnierzy AK, dla których zabrakło broni palnej uzbrajać w sie-
kiery, kilofy, łomy, a następnie przydzielać do grup szturmowych, 
jako siły pomocnicze. Powstanie rozpoczął atak od ulicy Henryka 
Dąbrowskiego. Celem powstańców było zdobycie posterunku poli-
cji oraz gniazda karabinu maszynowego, co udało się przy drugim 
podejściu. Mimo strat osobowych powstańcom udało się opanować 
budynek, a jeńcy zostali odprowadzeni z budynku i ustawieni w ko-
lumnie. Wartym odnotowania jest fakt, iż Polacy w przeciwieństwie 
do wojsk niemieckich, nie mordowali jeńców oraz cywili.
Trzemeszeńscy Patrioci pragną podziękować wszystkim obecnym. 
W szczególności:
- Gmina Trzemeszno (wsparcie finansowe)
- Dom Kultury w Trzemesznie (wsparcie techniczne)
- radny Maciej Elantkowski (autor scenariusza bitwy, rekonstruk-
tor)
- Poczta Polska w Trzemesznie (udostępnienie terenu budynku)
- Andrzej Leśniewski z synem (wsparcie merytoryczne)
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Dnia 26 sierpnia 2017 roku w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym 
im. Jana Kilińskiego w Trzemesznie odbyły się jubileuszowe uro-
czystości okazji 80-lecia założenia Ogrodu  połączone z Dniem 
Działkowca  z udziałem władz samorządowych, przedstawicieli OZ 
PZD w Poznaniu, prezesów zaprzyjaźnionych Ogrodów Witkowa i 
Gniezna oraz licznej grupy działkowców.

Całą uroczystość rozpoczęto, jak corocznie, od złożenia kwiatów 
pod pomnikiem  Jana Kilińskiego. Następnie na budynku  Domu 
Działkowca z inicjatywy Zarządu ROD odsłonięto tablicę upamięt-
niającą założycieli naszego Ogrodu – Sylwestra Kamyszka i Leona 
Kierczyńskiego. Do odsłonięcia tablicy poproszony został Tadeusz 
Kamyszek – syn założyciela oraz długoletni działkowiec w towa-
rzystwie Pana Burmistrza Krzysztofa Derezińskiego. Za ufundo-

wanie w/w tablicy działkowcy składają z tego miejsca serdeczne 
podziękowanie Panu Burmistrzowi Krzysztofowi Derezińskiemu.

Dalsza część jubileuszu prowadzona była w Domu Działkowca 
przez Prezesa Waldemara Kwiatkowskiego. Uroczystość rozpoczęta 

Wyjątkowy jubileusz w wyjątkowej oprawie
została wprowadzeniem Sztandaru Rodzinnych Ogrodów Dział-
kowych miasta i powiatu gnieźnieńskiego i odśpiewaniem Hymnu 
Działkowców oraz uczczeniem minutą ciszy zmarłych działkow-
ców.

Obchodzona uroczystość uświetniona została znakomitym wy-
stępem ,,Strzechy” oraz  rewelacyjnym tańcem uczestnika progra-
mu ,,Mam Talent” Jacka Kuranta– ,,Tańczący z kukłami”.

Prezes Zarządu ROD przedstawił krótki zarys historyczny Ogro-
du, a następnie dokonano wyróżnienia zasłużonych działkowców 
za zaangażowanie w pracę na rzecz ogrodu oraz Domu Działkowca. 
Wręczono także upominki oraz złożono serdeczne gratulacje dział-
kowcom, którzy zdobyli bardzo wysokie miejsca w powiatowym 
konkursie ,,Piękna Działka 2017”: I miejsce – Iwona i Paweł Dojas, 
II – Bogusława i Krzysztof Dziel oraz IV – Krystyna Płażalska. 

W dalszej części uroczystości Prezes Zarządu ROD wręczył upo-

minki w konkursie ,,Najładniejsza Działka” w naszym ogrodzie. 
Nagrodzono również wielu działkowców za aktywność i zaanga-
żowanie w pracy na rzecz ogrodu, przygotowanie tegorocznych 
dożynek –stoiska oraz kosza dożynkowego, jubileuszowej pięknej 
wystawy – rękodzieła naszych działkowiczek oraz fantazyjnie prze-
tworzonych plonów ogrodowych, a także pomoc w przygotowaniach 
naszej uroczystości – za wszystko bardzo serdecznie dziękujemy.

Zaproszeni goście i uczestniczący w uroczystościach działkowcy 
otrzymali piękne pamiątkowe medale z okazji 80-lecia założenia 
naszego ogrodu.

 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 przepysznych tortach, przygotowanych 
przez samych działkowców.
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W dniu 6 sierpnia br. Stowarzyszenie pod Żaglami zorganizowało 
po raz drugi spotkanie nad jeziorem Popielewskim w Trzemesznie 
w ramach projektu „ABC pod Żaglami”. Zanim uczestnicy wsiedli 
do łodzi żaglowych przedstawiono im zasady bezpiecznego zacho-
wania nad wodą oraz omówiono wykonywanie zespołu ćwiczeń na 
fantomach, których głównym celem jest przywrócenie podstawo-
wych czynności życiowych. Ponadto uczestnicy mogli poznać bu-
dowę jachtów żaglowych oraz zapoznać się z teorią żeglowania. Na-
stępnie wszyscy uczestnicy wyruszyli w rejs żeglarski po jeziorze 
Popielewskim, gdzie mogli  podziwiać walory turystyczne i krajo-
znawcze naszego akwenu oraz zasiąść za sterem jachtu żaglowego.

Po zakończonym rejsie wszyscy zostali zaproszeni do ogniska, 
gdzie mogli posilić się pieczoną kiełbaską i podzielić się swoimi 
wrażeniami z rejsu.  Projekt jest współfinansowany ze środków 
gminy Trzemeszno w ramach zadania publicznego „Wspieranie roz-
woju sportu na terenie gminy Trzemeszno w 2017 r.”

Drugie spotkanie „ABC pod Żaglami”
  W dniu 19.08.2017 r. Stowarzyszenie Wędkarskie Złoty Lin or-
ganizowało spławikowe zawody wędkarskie o puchar Burmistrza 
Trzemeszna Krzysztofa Derezińskiego. Zawody sędziowali Andrzej 
Lisiecki i Romuald Lisiecki. Zawodnicy rywalizowali w trzech ka-
tegoriach i po trzygodzinnych zmaganiach zajęli kolejno wynikli:
Kategoria kobiety
I. Martyna Iwińska 1820 pkt.
II. Joanna Lisiecka 1675 pkt.
III. Maria Michalak 1210 pkt.
Kategoria drużynowa
I. Wojciech Szarzyński & Gracjan Szarzyński 6695 pkt
II. Kamil Stańczak & Radosław Smarzyk 5475 pkt
III. Robert Kasprzak & Hubert Cieślewicz 3875 pkt.
IV. Artur Zakrzewski & Aleksander Zakrzewski 3150 pkt.
V. Tomasz Wilkowski & Eryk wilkowski 1475 pkt.
Kategoria senior
I. Rafał Bociek 5490 pkt.
II. Robert Lewandowski 5425 pkt.
III. Krzysztof Stachowiak 5145 pkt.
IV. Mieczysław Stempuchowski 4345 pkt.
V. Tomasz Nowak 4095 pkt.
VI. Bartosz Skupiewski 4080 pkt.
VII. Dawid Kortus 3980 pkt.
VIII. Bartosz Roszak 3730 pkt.
IX. Sławomir Wiśniewski 3635 pkt.
X. Janusz Jankowski 3220 pkt.
XI. Jacek Stachowiak 3200 pkt.
XII. Mirosław Wiewióra 3150 pkt.
XIII. Mateusz Wiewióra 2430 pkt.
XIV. Piotr Socha 2345 pkt.
XV. Dariusz Tomczak 2375 pkt.
XVI. Mateusz Woźniak 2250 pkt.
XVII. Sławomir Meller 2205 pkt.
XVIII. Tomasz Michalak 2000 pkt.
XIX. Piotr Frąszczak 1965 pkt.
XX. Maciej Krenc 1720 pkt.
XXI. Andrzej Górny & Norbert Dąbrowski 1675 pkt.
XXII. Rafał Pawlaczyk 1610 pkt.
XXIII. Tomasz Żółtowski 1555 pkt.
XXIV. Leszek Gaca 630 pkt.
XXV. Mateusz Gaca nie sklasyfikowany
   Po wędkowaniu zawodnicy posilili się grochówką oraz drożdżów-
kami , które upiekła pani Magdalena Zakrzewska –dziękujemy jej 
za to. Następnie zostały odczytane wyniki, a wręczenie pucharów i 
nagród najlepszej trójce w danej kategorii nastąpiło na dożynkach 
gminnych w Niewolnie. Na koniec prezes stowarzyszenia podzię-
kował osobom i instytucjom, które przyczyniły się do organizacji 
zawodów: Urzędowi Miejskiemu Trzemeszna, prezesowi Gospodar-
stwa Rybackiego w Łysinnie Henrykowi Sobolewskiemu (użyczył 
bezpłatnie jezioro na czas trwania zawodów). Zawody finansowane 
ze środków budżetu gminy z projektu „ Rodzinne Wędkowanie” - 
cykl zawodów wędkarskich.

RODZINNE WĘDKOWANIE
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Na terenie wielu gmin Województwa Wielkopolskiego w dniach 11-12 sierpnia 2017 roku przeszły gwałtowne nawałnice wraz z silnymi 
opadami atmosferycznymi, które spowodowały poważne zniszczenia również na terenie Gminy Trzemeszno. Dotyczy to przede wszystkim 
północno-zachodniej części tj. terenu sołectw Kruchowo, Ławki, Jastrzębowo, Gołąbki, Grabowo. W wyniku działania żywiołu uszko-
dzonych zostało 11 budynków mieszkalnych oraz 32 budynki gospodarcze. Dodatkowo ucierpiały uprawy rolne, lasy, w tym również 
lasy prywatne. Specjalna Komisja powołana przez Burmistrza Trzemeszna Krzysztofa Derezińskiego prowadzi obecnie prace, dotyczące 
szczegółowego szacowania szkód.


