
W dniu 3 stycznia 2018  roku w Środowiskowym Domu Samo-
pomocy w Trzemesznie odbyło się spotkanie Komitetu Honorowe-
go Obchodów Setnej Rocznicy Niepodległości Polski i Powstania 
Wielkopolskiego 1918/1919 połączone ze spotkaniem powołanego 
przez Burmistrza Trzemeszna Komitetu Obchodów 100 lecia Wy-
buchu Powstania Wielkopolskiego. Celem powołanego w grudniu 
2016 roku  z inicjatywy senatora Roberta Gawła Komitetu Honoro-
wego Obchodów Setnej Rocznicy Niepodległości Polski i Powsta-
nia Wielkopolskiego 1918/1919  jest między innymi:

- przygotowanie obchodów w sposób wykraczający poza dotych-
czasowe świętowanie tego typu wydarzeń,

- zaplanowanie spójnej koncepcji obchodów powiązanej ze sobą, 
aby mieszkańcy poszczególnych gmin mieli możliwość uczestnic-
twa we wszystkich wydarzeniach w powiecie,

- powstanie trwałych śladów naszej działalności w zakresie upa-
miętnienia obchodzonych wydarzeń,

- aby społeczność lokalna mogła identyfikować się z wydarze-
niami oraz brać w nich aktywny udział, dzięki ich apolityczności  
i organizacji w porozumieniu ponad podziałami.

Gmina Trzemeszno również włączy się w powyższe obcho-
dy, stąd też inicjatywa powołania przez Burmistrza Krzysztofa 
Derezińskiego gminnego Komitetu Obchodów 100 lecia Wybu-
chu Powstania Wielkopolskiego. Podczas dzisiejszego spotkania  
z rąk senatora RP Roberta Gawła zostały wręczone akty powołania 
wszystkim obecnym członkom komitetu.

Następnie Burmistrz Dereziński przedstawił zebranym propozy-

cje wydarzeń, które planowane są w gminie Trzemeszno w ramach 
obchodów rocznicowych w roku 2018. Ostateczne zadania zosta-
ną wpisane do kalendarza wspólnych wydarzeń i opublikowane  
do wiadomości wszystkich mieszkańców. 

Senator Robert Gaweł podkreślił, że najważniejsze w organizacji 
wszystkich wydarzeń jest to, aby były to wydarzenia dla wszyst-
kich mieszkańców, nie tylko dla samorządowców. Przedstawił 
również zadania, które planowane są do realizowania wspólnie 
przez wszystkich członków Komitetu Honorowego. Są to miedzy 
innymi: wydanie monografii o powstaniu wielkopolskim, wspólna 
sesja rad z powiatu gnieźnieńskiego, wydanie okolicznościowego 
znaczka i koperty, wystawa z klocków Lego „Herosi Wolności”, 
monografiki, mapa multimedialna, zakup flag powstańczych. Sena-
tor przedstawił także projekt znaku graficznego obchodów. Które 
z powyższych inicjatyw zostaną zrealizowane będzie zależało od 
możliwości finansowych samorządów. Na zakończenie przedsta-
wiciele trzemeszeńskich organizacji i innych działających podmio-
tów zadeklarowali swój czynny udział w organizacji obchodów: 
pani Stanisława Szymańska - trzemeszeńskiego Hufca ZHP, pan 
Mariusz Zieliński - Zespołu Pieśni i Tańca „Strzecha”, pan Ma-
rek Gotowała - członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz pan 
Zygmunt Nowaczyk - w imieniu lokalnych mediów.

W najbliższym czasie odbędą się kolejne robocze spotkania, na 
których poznamy harmonogram wydarzeń, który niezwłocznie 
Państwu przedstawimy.

Edyta Kubiak

Ruszyły przygotowania do obchodów 
Setnej Rocznicy Niepodległości Polski i Powstania Wielkopolskiego
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NewsMapa gminy Trzemeszno
W ostatnich dniach na internetowej stronie urzędowej www.trze-
meszno.pl pojawiła się NewsMapa gminy Trzemeszno. Z założenia 
jest ona interaktywnym harmonogramem wydarzeń, które będą 
odbywać się w gminie, ale NewsMapa to również swego rodzaju 
przewodnik po gminie, gdyż zawiera znaczniki z charakterystyczny-
mi lokalizacjami na terenie gminy. Po ich rozwinięciu prezentowane 
są informacje na ich temat (test, zdjęcia, odnośniki itp.).
Na mapie znajduje się panel z wyodrębnionymi funkcjami filtrowa-
nia kategorii lokalizacji oraz zdarzeń, dzięki któremu korzystający 
może bez problemu odnaleźć informację, której w danej chwili 
potrzebuje.
Serdecznie zachęcamy wszystkich mieszkańców do tworzenia naszej 
wspólnej interaktywnej mapy gminy Trzemeszno.
Propozycje prosimy nasyłać na adres e-mail: 
promocja@trzemeszno.pl

Z WIZYTĄ W KANCELARII PREZYDENTA
Daniel Bisikiewicz mieszkaniec Trzemeszna, który pełni w trze-

meszeńskim samorządzie funkcje Wiceprzewodniczącego Rady 
Miejskiej Trzemeszna dnia 29 stycznia 2018 r. uczestniczył w spo-
tkaniu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w War-
szawie.

Na zaproszenie Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta R.P. 
Pana Ministra Andrzeja Dery uczestniczył w kolejnym spotkaniu 
w sprawie zapoznania się z kalendarzem Uroczystych wizyt Prezy-
denta Andrzeja Dudy z okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości a także 100-tnej rocznicy wybuchu Powstania wiel-
kopolskiego. Ważną informacją jest fakt, że Zaproszenie które skie-
rował Daniel Bisikiewicz Zapraszając Prezydenta Andrzeja Dudę 
do odwiedzenia Trzemeszna w 2018 roku spotkało się z dużym 
zainteresowaniem i będzie brane pod uwagę przy konstruowaniu 
Kalendarza Pana Prezydenta. Ostateczną decyzje w sprawie wizyty 
w Trzemesznie podejmie sam Prezydent Andrzej Duda. Wyrażam 
Wielką Nadzieję że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej 
Duda Odwiedzi Trzemeszno, Miasto z którego wywodzą się zasłu-
żone postacie które zapisały się na kartach historii w walce o Odzy-
skanie przez Polskę Niepodległości dodaje Daniel Bisikiewicz.

Dzień Babci i Dziadka w Miatach
W piątek dnia 19 stycznia 2018 r. w świetlicy wiejskiej Miaty od-

był się Dzień Babci i Dziadka.            
Z okazji ich święta dzieci recytowały wiersze i śpiewały piosen-

ki .Na koniec  występu dzieci wręczyły babciom i dziadkom pięk-
ne tulipany. Po wystąpieniu dzieci, babcie i dziadkowie zostali na  
słodkim poczęstunku.         

Pani sołtys serdecznie dziękuje babciom i dziadkom za przybycie 
.Również   dziękuję dzieciom, że swym występem  uświetniły  ten 
szczególny dzień.                     

Początek roku jest zazwyczaj miesiącem przygotowań i podsu-
mowań. My zaczęliśmy od omówienia i zaplanowania najbliższych 
imprez z naszego kalendarza. W połowie stycznia odbyły się zajęcia 
o tematyce kulinarnej pod tytułem „Smaki świata”. Jak można się 
domyślić, był to dzień, w którym odkrywaliśmy te znane i te mniej 
znane warzywa i owoce, a także  zwyczaje kuchni zagranicznych. 
Zaczęło się bardzo przyjemnie – od przygotowania pizzy i sałatki 
warzywnej, czyli trochę po Włosku i trochę po Polsku, tradycyjnie. 
Najpierw oczywiście przypomnieliśmy sobie przepisy BHP obowią-
zujące podczas przygotowywania posiłków i po krótkiej instrukcji 
przystąpiliśmy do pracy. Uczestnicy podzieleni na grupy przygoto-
wali ciasto, a później kroili wybrane składniki. Jedna z grup przy-
gotowywała sałatkę warzywną. Kiedy pizza była już w piecu, aby 
umilić sobie oczekiwanie Pani Ola, która zorganizowała te zajęcia, 
dała grupom do rozwiązania zagadki, rebusy i zadania tematyczne. 
Potem przedstawiła nam różne suszone i świeże przyprawy, któ-
re wykorzystujemy w kuchni. Spróbowaliśmy też między innymi 
owoców kaki, granatu i imbiru. Kiedy nasze pizze były już gotowe, 
zasiedliśmy do stołu, aby wspólnie zjeść ten samodzielnie przygoto-
wany posiłek. Wszystko zniknęło błyskawicznie.

Żeby nie robić Wam smaku, powiemy teraz o innej imprezie, któ-
ra odbyła się w ostatni dzień miesiąca. Mamy okres karnawałowy, 
a nasza styczniowa zabawa to już tradycja. W tym roku miała ona 
tytuł „Bal u Królowej Zimy”. Było biało, śnieżnie i mroźno, czyli 
zupełnie inaczej niż za oknem. Na nasze zaproszenie przyjechały 
zaprzyjaźnione ośrodki ze Skubarczewa, Słowikowa i Gniezna. Na 
sali można było spotkać przeróżne ciekawe postacie – lwa, królika, 
żołnierzy, reprezentantów służby medycznej, kominiarza, pirata i 
wielu innych kolorowych przebierańców. Oprócz tańców były też 
ciekawe konkursy – zbijanie sopli lodowych i slalom hokejowy. Jed-
nak najbardziej widowiskowym zadaniem było stworzenie swojej 
wersji królowej zimy. Kilka grup wykorzystując suknie, materiały, 
tiule i błyszczące gadżety ubierało wybraną osobę według swojego 
projektu. Można było poszaleć, a efekty były niesamowite. W prze-
rwie zjedliśmy jeszcze wspólny posiłek przygotowany przez pra-
cownię kulinarną i pyszne słodkości przygotowane przez pracow-
nię gospodarczo-porządkową. Później z nowymi siłami ruszyliśmy 
jeszcze do tańca. Czas w tak miłym towarzystwie biegnie zdecydo-
wanie za szybko. Nasi niezmordowani  tancerze najchętniej pewnie 
bawiliby się do rana, ale czas już było kończyć tę kolorową zabawę. 
W przyszłym miesiącu czekają nas dwie fajne imprezy, ale o tym 
opowiemy następnym razem.

Tekst i zdjęcia: Joanna Walda.

Środowiskowy Dom Samopomocy informuje
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Latałem z Prezydentem - spotkanie z Panem Stanisławem Kaszyńskim w Domu Kultury

Po raz kolejny cykl „Caffe kultura” trzemeszeńskiego Domu Kul-
tury zgromadził dużą rzeszę zaproszonych gości i przyjaciół Pana 
Stanisława Kaszyńskiego. 

Pan Stanisław Kaszyński jest od wielu lat orędownikiem kultury  
i historii Trzemeszna w całej Polsce, a wielu Trzemesznianom 
szczególnie kojarzy się działalnością „Grupy Krakowskiej” w koń-
cu lat 80-tych ubiegłego wieku na terenie Gminy Trzemeszno. 

Styczniowe spotkanie w Domu Kultury miało jednak charakter 
prezentacji działalności dziennikarskiej naszego gościa, a w szcze-
gólności okresu pracy w grupie dziennikarskiej relacjonującej za-
graniczne podróże Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego na 
pokładzie nieistniejącego już samolotu prezydenckiego TU-154M. 
Autor przeleciał nim ponad 60 tyś. kilometrów. Zwiedził wraz  

z Prezydentem kraje Ameryki Południowej, Arabie Saudyjską, Ka-
tar, Kuwejt, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Ukrainę i kraje bałtyc-
kie. Opowieści o ciężkiej pracy dziennikarza okraszone anegdotami 
wytworzyły wspaniałą atmosferę tego przyjacielskiego spotkania. 
Pan Stanisław przygotował dla wszystkich uczestników niespo-
dziankę. Przypominając wizytę profesora Miodka z „Grupą Kra-
kowską” w Domu Kultury w Trzemesznie połączył sie telefonicznie 
z Panem Profesorem i podczas rozmowy wszyscy uczestnicy mogli 
„na żywo” posłuchać historii nazwy naszego miasta „Trzemeszno”, 
co wywołało wielkie uznanie i aplauz uczestników spotkania. Być 
może będziemy gościć jeszcze Pana Stanisława Kaszyńskiego, któ-
ry ciągle nie spoczywa na laurach przygotowując kolejne prezenta-
cje ze swojego bogatego życia dziennikarskiego.

W Niewolnic w dniu 23.01.2018 odbyło się zebranie mieszkań-
ców pod hasłem „Oddychać po ludzku”. Spotkanie dotyczyło 
przeprowadzenia przez wieś nitki gazociągu z możliwo-
ścią przyłączenia do posesji. O dofinansowanie inewstycji 
mieszkańcy sołectwa zwrócą się do Narodowego Funduszu 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Informacji o sprawach 
technicznych oraz kosztach udzielił Pan Waldemar Gacą jako 
osoba współpracująca z firmą DUON Dystrybucja S.A., Na 
zebraniu były 23 osoby z czego 15 zdecydowanie wyraziło 
wolę przyłączenia do sieci w przypadku jej powstania. Podjęto 
też inicjatywę aby dotrzeć bezpośrednio  do jak największej 
liczby mieszkańców informując w domach o warunkach  
i kosztach, ponieważ wiele osób nie mogło uczestniczyć  
w zebraniu, a są zainteresowane tematem.

„Oddychać po ludzku”- spotkanie w Niewolnie
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14 stycznia 2018 roku – 
26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  
uzbieraliśmy 47.640,84 złotych
Informacje o przygotowaniach i przebiegu w/w finału zamieszczone 
były w prasie lokalnej - ,,Przemianach na Szlaku Piastowskim”  
i ,,Pałukach”. W tym numerze ,,Kosyniera” zamieszczamy ważniejsze 
fakty z tego miejsko-gminnego wydarzenia.

Głównym organizatorem 26 Finału WOŚP w naszym środowisku 
była Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego Trzemeszno im. 
Powstańców Wielkopolskich 1918/1919, a współorganizatorem Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Trzemesznie ze Stowarzyszeniem ,,Teraz”. Obo-
wiązki Szefa Sztabu pełniła Stanisława Szymańska – Komendantka 
Hufca ZHP, a członkowie Sztabu to: Włodzimierz Losik, Danuta Cho-
jecka, Teresa Górna, Beata Marciniak, Marzena Stankowska, Marzena 
Stojek-Kowalik, Irena Karczewska, Jerzy Karczewski, Mariusz Kowal-
czyk, Edyta Koperska, Agnieszka Balcerek. 

Naborem wolontariuszy zajęli się: Stanisława Szymańska, Beata 
Marciniak, Martyna Wekwerth, Włodzimierz Losik, Joanna Stejakow-
ska, Daria Rumińska. Lista została zamknięta według kolejności zgło-
szeń, a chętnych było dużo więcej. 

Wolontariuszami zostali:
Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzemesznie: Danuta Afanaszak, Mo-

nika Kulas, Katarzyna Kulik, Justyna Lis, Zofia Przybylska, Maja 
Świątek, Nikola Wiśniewska. Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzemesz-
nie: Teresa Górna, Renata Gezella-Figaj, Joanna Frelich, Agnieszka 
Słowińska-Kaszyńska, Agnieszka Majerowicz, Anna Kulczycka-Wi-
śniewska, Patrycja Nowak, Patryk Sarnowski. Szkoła Podstawowa  
w Kruchowie: Sebastian Graczyk, Kinga Lesiczka, Dominik Łukomski, 
Gabriel Wiśniewski oraz Marzena Stojek-Kowalik. Szkoła Podstawo-
wa w Trzemżalu: Ewa Fel, Magdalena Wiśniewska, Martyna Krajew-
ska, Alicja Paluch, Kinga Skonieczna, Kaja Winkiel. Przedszkole nr 1  

w Trzemesznie: Hanna Jagodzińska, Karolina Pilarowska-Kretek. 
Przedszkole nr 2 w Trzemesznie: Renata Gola, Ewelina Stablewska, 
Roksana Trzcińska. Gimnazjum w Trzemesznie: Marzena Stankowska, 
Magdalena Krzyżaniak-Świątek, Natalia Woźniak, Nikodem Bielaś, 
Weronika Brzewińska, Eryk Chojnacki, Leon Ciesielski, Tomasz Figas, 
Bartosz Filipek, Olgierd Gładziszewski, Jessica Grupa, Martyna Grze-

gorek, Jagna Jatczak, Karolina Kasprzyk, Aleksandra Kowalewska, 
Ewa Kubalska, Wiktor Kwiatkowski, Kacper Lis, Michalina Łabęc-
ka, Jakub Mytowski, Dobrosława Nitka, Natalia Nowak, Paweł Pluta, 
Zofia Pruss, Zuzanna Pruszak, Oliwia Siwińska, Judyta Słowik, Julia 
Stablewska, Dominika Szczudlik, Szymon Tomaszewski, Martyna We-
kwerth, Karolina Zamiara.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie: 
Patrycja Grochowska-Juszczyk, Michał Grobelski, Paweł Grzegorek, 
Patrycja Kujawa, Bartosz Kos, Jagoda Napieralska, Mateusz Woźniak

Zespół Szkół w Mogilnie (ZHP w Trzemesznie): Aleksandra Dobru-
chowska

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie: Edyta Koperska, 
Agnieszka Balcerek

Wolontariusze kwestowali do puszek – przed dniem 14 stycznia w 
czasie odbywających się imprez w szkołach lub przedszkolach, a w dniu 
14 stycznia w czasie kwest ulicznych oraz hali OSiR. Wzorem lat ubie-
głych słój z uzbieranymi ,,żółtkami” w Drink Barze przyniósł Włodzi-
mierz Pruss. 15.01.2018 w PAROC Polska kwestowały w/w Zofia Pruss, 
Jagna Jatczak, Martyna Wekwerth przy współpracy z Elżbietą Pruss.

Sztab w dniu 26 Finału WOŚP pracował w godz. 7-15 w ZSOiZ  
w Trzemesznie, a w godz. 15-21 w Hali OSiR-u w Trzemesznie. Zebra-
ne w puszkach pieniądze (z kwest i licytacji) liczyła komisja w składzie: 
Marzena Stankowska, Włodzimierz Losik, Danuta Chojecka, Teresa 
Górna, Marzena Stojek-Kowalik, Joanna Frelich, Agnieszka Maje-
rowicz, Ewa Fel, Magdalena Wiśniewska, Natalia Woźniak, Danuta  
i Zdzisław Wieczorek. 

Na scenie w czasie imprezy rekreacyjno-sportowej z elementami 
artystycznymi wystąpiły: Przedszkole nr 1 w Trzemesznie, formacja 
taneczna ,,Lala Dance” SP w Kruchowie, Oddział Przedszkolny SP  
w Kruchowie, Oddział Przedszkolny SP w Trzemżalu, formacja ta-

neczna ,,Hopki” z Niewolna, Przedszkole nr 2 w Trzemesznie, forma-
cja taneczna ,,Jedyneczki” z SP nr 1 w Trzemesznie, chór ,,Kantata”  
z Gimnazjum w Trzemesznie, Przedszkole i Żłobek ,,Razem Być”  
z Wymysłowa, Artystyczny Zespół ,,Świerszcze” oraz rodzeństwo Ku-
baccy z Gołąbek. Odbyły się także licytacje gadżetów WOŚP i od spon-
sorów, a o godz. 20 pokaz sztucznych ogni.

Imprezę oraz licytację wybranych gadżetów WOŚP i od sponsorów 
bardzo sprawnie prowadziła Agnieszka Twarużek. Na przybywających 
do Hali czekały liczne atrakcje: ABC Żeglarstwa, zajęcia rekreacyj-
no-sportowe dla dzieci i młodzieży, zajęcia ,,Bibliotekarze też grają z 
WOŚP”, malowanie twarzy, zaplatanie warkoczyków, tatuaże z henny, 
gry planszowe, figurki z balonów, wyżywienie: pajda chleba, ciepła 
zupa, ciasta, wata cukrowa, basen z kulkami, rysowanie na sztalugach.

W organizację 26 Finału WOŚP w Trzemesznie chętnie włączyli się: 
Urząd Miejskie Trzemeszno, burmistrz Krzysztof Dereziński, prze-
wodniczący Rady Miejskiej Sławomir Peno, radna Magdalena Krzy-
żaniak-Świątek, Stowarzyszenie Pod Żaglami, Wolni Strzelcy, Szkółka 
Szachowa Krzysztof Pruss, SP nr 1 w Trzemesznie, SP nr 2 w Trze-
mesznie, Gimnazjum w Trzemesznie, ZSOiZ w Trzemesznie, PAROC 
Polska, Zakład Poprawczy w Trzemesznie, Autohandel MS, Lucjan 
Błaszczyk, Anita Włodarczyk, rodzina Kocierz, Hotel i Restauracja 
,,Czeremcha”, Stowarzyszenie Światowid, PBS w Janikowie o/Trze-
meszno, Hotel ,,Pietrak” w Trzemesznie, Gabinet Kosmetyczny ,,Ar-
kadia”, Salon Fryzjerski ,,Modna Fryzura”, Studio ,,Niezapominajka”, 
Remondis AQUA Trzemeszno, Kwiaciarnia ,,Gretaflorist”, piekarnia  
i cukiernia ,,Piekuś”.

Zebraną kwotę 47.640,84 zł oraz walutę ,,obcą” (2 banknoty, 230 mo-
net) wysłaliśmy do Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
w Warszawie.

W imieniu Komendy Hufca ZHP Trzemeszno, OSiR-u i Stowarzysze-
nia ,,Teraz” wszystkim zaangażowanym w wsparcie i pomoc przy orga-
nizacji 26 Finału WOŚP w Trzemesznie dziękuję. W imieniu Fundacji 
WOŚP dziękujemy za każdą złotówkę, a nawet grosik, które pomogą 
realizować zadanie ,,dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”.

Szef Sztabu
hm. Stanisława Szymańska
Komendantka Hufca ZHP Trzemeszno
foto: Włodzimierz Losik
Ponawiamy prośbę o 1% podatku za 2017 rok. 
Przypominamy nasz KRS: 0000266321
Cel szczegółowy: ZHP Hufiec Trzemeszno
Za przekazanie nawet niewielkich kwot z góry dziękujemy.
      

ZHP informuje
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Konkurs plastyczny
Wśród różnych zdarzeń budujących atmosferę świąt konkurs na gwiazdę be-

tlejemską zajmuje stałe miejsce. Adresowany był do uczniów wszystkich klas. 
Rozdanie nagród odbyło się 21 grudnia. Skromne upominki uczniowie otrzy-
mali z funduszy pozyskanych ze szkolnego kiermaszu ozdób świątecznych i od 
sponsorów. Oto wyniki:

1 miejsce – Daria Kłysz kl. VII b
2 miejsce – Adam Wachowski kl. III c
3 miejsce – Julia Pilarowska kl. IV e
Wyróżnienia: Marta Labuda kl. III c
Martyna Wojtasińska kl. III e
Zuzanna Pilarowska kl. III c

Olimpiada Wiedzy  Archimedes Matematyka - Plus
Otrzymaliśmy wyniki XXVIII edycji Olimpiady Wiedzy Archimedes Ma-

tematyka-Plus.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i upominki od organizato-
ra. Laureat I stopnia z wyróżnieniem i laureaci I stopnia otrzymali dodatkowo 
nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

W niedzielę 14 stycznia 2018 r. odbył się XXVI Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. W tym roku zbierano fundusze dla wyrównania szans 
w leczeniu noworodków. Jak co roku włączyliśmy się w tę szlachetną akcję. Ze-
braliśmy 5977,44 zł. Wolontariuszkami były panie: Danuta Afanaszak, Monika 
Kulas, Katarzyna Kulik i Justyna Lis. Sprzedaż ciast prowadziły uczennice kla-
sy VII a: Paulina Kowalczyk, Kinga Liberkowska, Oliwia Rumińska, Marika 
Stachowiak i Wiktoria Wilkosz. W zbiórce ulicznej pomagali uczniowie naszej 
szkoły.

Występy „JEDYNECZEK” podczas WOŚP
Zespół taneczno – aerobikowy „Jedyneczki” zawsze bardzo chętnie wspiera 

swoimi występami różne inicjatywy charytatywne. Było tak też w tym roku, 
podczas  Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dziewczęta zaprezen-
towały się w czterech układach tanecznych, bawiąc nimi  licznie zgromadzoną 
w hali OSiR publiczność.
Order Uśmiechu dla Grzegorza Kasdepke

Grzegorz Kasdepke jest autorem wielu książek dla dzieci. Uczniowie naszej 
szkoły  przyjemnością sięgają po utwory tego pisarza.

W 2018 roku twórca ma okazję otrzymać Order Uśmiechu, który jest przy-
znawany przez dzieci i młodzież do osiemnastego roku życia.

Przyłączyliśmy się do akcji pisania listów i zbierania podpisów, które są nie-
zbędne, aby ulubiony autor otrzymał ten zaszczytny tytuł.
„Akademia pana Kleksa” według czwartoklasistów

23 stycznia uczniowie klasy IV d zaprezentowali swoim rodzicom i dziadkom 
fragmenty „Akademii pana Kleksa” Jana Brzechwy. W głównych rolach wystą-
pili Bartek Kłysz (pan Kleks), Agata Sosnowska (Adaś) i Inga Stempuchowska 
(szpak Mateusz). Partie narracyjne przeplatały się z piosenkami śpiewanymi 

lub tańczonymi przez uczniów. W przygotowaniu dekoracji pomogli rodzice, 
którzy zadbali również o piękne stroje młodych aktorów. 

24 stycznia przedstawienie obejrzeli uczniowie klas I – III, którzy następnie 
uczestniczyli w konkursie dotyczącym treści lektury.
Turniej szachowy - TRZEMŻAL 2018

18 stycznia 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 
r w Trzemżalu odbył się II Międzyszkolny Turniej Szkół Podstawowych w Sza-
chach, którego organizatorem był pan Krzysztof Prus – nauczyciel szkoły 
w Trzemżalu. 

W zawodach szachowych uczestniczyło 20 uczniów, w tym siedmioro repre-
zentantów naszej szkoły. Byli to: Miłosz Kaniewski, Antoni Prus (kl. Va), Julia 
Grzechnik (kl. IVb), Wojciech Burczyński, Karol Kaliniak (kl. IVa), Marcel 
Przybysz, Igor Szczepankiewicz (kl. IV c). Każde dziecko rozegrało sześć partii 
z przedstawicielami innych szkół.  

Zwycięzcą turnieju został Miłosz Kaniewski, który obronił mistrzowski tytuł 
z zeszłego roku. Czwarte miejsce w klasyfikacji ogólnej zajął Wojciech Bur-
czyński. Uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki
Mistrzostwach Miasta i Gminy Trzemeszno w piłce ręcznej

13 grudnia reprezentacja chłopców kl. VII z naszej szkoły wzięła udział 
w Mistrzostwach Miasta i Gminy Trzemeszno w piłce ręcznej w kategorii – 
Gimnazja.Po raz pierwszy rywalizowaliśmy z uczniami starszymi o 2 lata. 
Z lekką tremą i chęcią sprawdzenia swoich umiejętności czekaliśmy na pierw-
sze mecze. Nasz udział zaliczyć należy do udanych, gdyż w końcowej klasyfi-
kacji zajęliśmy II miejsce, wyprzedzając Gimnazja z Kruchowa i Trzemżala. 
Ulegliśmy tylko Gimnazjum z Trzemeszna, które zajęło I miejsce w zawodach.

Naszą szkołę reprezentowali: Marcel Grzelak, Jakub Bednarek, Dominik 
Nowak, Szymon Wasilewski, Hubert Cichy, Maksymilian  Welzant, Dominik 
Śrama, Nikodem Szablewski, Sebast ian Baran, Oliwia Kolberg.
Mistrzostwa Miasta i Gminy w piłce siatkowej

19 stycznia w Hali OSiR w Trzemesznie odbyły się Mistrzostwa Miasta 
i Gminy Trzemeszno w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców szkół podstawo-
wych i gimnazjów.

Zawody rozegrano systemem „każdy z każdym” do dwóch wygranych se-
tów. Nasza szkoła zaprezentowała się bardzo dobrze zdobywając dwa pierw-
sze miejsca w kategorii szkół podstawowych oraz dwa III miejsca  w kategorii 
gimnazjów.

Naszą szkołę reprentowali:
kategoria szkół podstawowych: Wiktoria Kostka, Zofia Mikuła , Blanka 

Chojnacka, Anastazja Wikaryczak,  Oliwia Rożek, Zofia Wekwerth, Julia Ka-
pela, Marcelina Kachniarz, Maja Barczak, Weronika Brauza, Mikołaj Czarnec-
ki, Fryderyk Antas, Kacper Witkowski, Paweł Wójkowski, Adam Gołębiowski, 
Ksawier Ostrowski, Jakub Skrzypczak, Jakub Zawada, Dawid Gajos,

kategoria gimnazjów: Joanna Zielińska, Daria Kłysz, Weronika Wiśniewska, 
Oliwia Kolberg, Wiktoria Pietrzak,Julia Liszkowska, Oliwia Balcerek, Maksy-
milian Welzant, Dominik Nowak, Jakub Bednarek, Hubert Cichy, Marcel Grze-
lak, Sebastian Baran, Dominik Śrama, Oskar Dzienniak, Szymon Wasilewski.

Opiekunowie: Wioletta Chojnacka, Edmund Łukomski.

23 stycznia odbył się kolejny etap  Mistrzostw Podrejonowych w piłce siatko-
wej dziewcząt i chłopców w Szczytnikach Duchownych.

W kategorii dziewcząt mecze rozegrały drużyny z Fałkowa, Szczytnik Du-
chownych i Trzemeszna.

Oto wyniki:
SP1 Trzemeszno :  Fałkowo  –  2 : 0
Fałkowo : Szczytniki Duchowne –  1 : 2
SP1 Trzemeszno : Szczytniki Duchowne – 2 : 0
Natomiast w kategorii chłopców rywalizowały drużyny z Owieczek,  Szczyt-

nik Duchownych i Trzemeszna.
SP1 Trzemeszno :  Owieczki – 1 : 2
Owieczki : Szczytniki Duchowne – 2 :0
SP1 Trzemeszno : Szczytniki Duchowne – 1 :2
Ostatecznie dziewczęta z naszej szkoły zajęły I miejsce, co dało awans 

do Mistrzostw Powiatu, a chłopcy zajęli miejsce III.
Skład reprezentacji SP1 Trzemeszno: Wiktoria Kostka, Zofia Mikuła, Blanka 

Chojnacka, Anastazja Wikaryczak, Zofia Wekwerth, Oliwia Rożek, Julia Ka-
pela, Maja Barczak, Marcelina Kachniarz, Weronika Brauza, Fryderyk Antas, 
Kamil Sydorowicz, Kacper Witkowski, Patryk Bombel, Mikołaj Czarnecki, Ja-
kub Skrzypczak, Ksawier Ostrowski, Jakub Szczepankiewicz, Filip Gąsiorek.

26 stycznia w Szkole Podstawowej nr 8 w Gnieźnie przeprowadzono Mi-
strzostwa Powiatu w piłce siatkowej dziewcząt. Podczas zawodów spotkały się 
4 drużyny: SP3 Gniezno, SP Kiszkowo, SP Żydowo i SP1 Trzemeszno. Zawody 
rozegrano systemem „każdy z każdym”  do dwóch wygranych setów. Poziom 
zawodów był bardzo wyrównany, o czym świadczyło rozegranie przez drużyny 
każdego meczu po trzy sety.

W podsumowaniu nasza reprezentacja była jedyną, która wygrała wszystkie 
spotkania. To zagwarantowało nam pewny awans do zawodów rejonowych.

Klasyfikacja końcowa: I miejsce – SP1 Trzemeszno; II miejsce – SP3 Gniezno
 III miejsce – SP Kiszkowo; IV miejsce – SP Żydowo
Skład drużyny: Wiktoria Kostka, Zofia Mikuła, Blanka Chojnacka, Anasta-

zja Wikaryczak Oliwia Rożek, Zofia Wekwerth, Julia Kapela, Maja Barczak, 
Marcelina Kachniarz, Weronika Brauza.

Opiekun: Wioletta Chojnacka
Wiadomości zebrał szkolny  zespół  redakcyjny.
Foto. p. K. Kulik, p. W. Chojnacka p. M. Nowaczyk

Tytuł laureata zdobyli uczniowie, 
którzy uzyskali 80 – 100 pkt.
Laureat I stopnia z wyróżnieniem  – 
100 pkt
Fabian Morzyński kl. III b
Laureat I stopnia – 96 pkt
Mikołaj Brończyk kl. V a 
Miłosz Kaniewski kl. V a 
Martyna Szambelan kl. V a
Laureat II stopnia – 92 pkt
Alicja Paulus kl. IV a 
Łukasz Wenski kl. IV f 
 Laureat III stopnia – 88 pkt
Milena Hołoga kl. III b 

Igor Szczepankiewicz kl. IV c 
Nikola Wiśniewska kl. IV a 
Patryk Bombel kl. VI a 
Laureat IV stopnia – 84 pkt
Aleksandra Lukstaedt kl. III b 
Bartłomiej Joszcz kl. IV b 
Bartosz Pruszak kl. IV f 
Marcel Przybysz kl. IV c 
Zuzanna Wiśniewska kl. IV c 
Aleksandra Arczewska kl. V a 
 Laureat V stopnia – 80 pkt
Kamila Rynarzewska kl. III a 
Hanna Kulas kl. VI a 
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WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO
10 stycznia 2018 r. odbył się Wojewódzki Konkurs Języka An-

gielskiego - etap szkolny. Uczestniczyło w nim 12 uczniów naszej 
szkoły. Duży sukces odniósł Szymon Oświęcimski z kl. VII, który 
uzyskał największą ilość punktów i zakwalifikował się do etapu re-
jonowego. 

WARSZTATY O CYBERPRZEMOCY
11.01.18 r. odbyły się warsztaty na temat „Cyberprzemocy” dla 

uczniów  klasy VI i VII.  Zajęcia prowadzone były przez panią Gal-
las - pedagoga PPP w Gnieźnie i pana Krzysztofa Sochę - policjanta 
Komendy Powiatowej w Gnieźnie. Celem spotkania było uświada-
mianie uczniów   o zagrożeniach płynących z korzystania z Interne-
tu i innych środków masowego przekazu.

   18.01.18 r. zorganizowano we współpracy z PPP w Gnieźnie i 
Komendą Powiatową w Gnieźnie warsztaty dla rodziców na temat 
„Cyberprzemocy”. Na spotkaniu rodzice mogli zasięgnąć wiedzy o 
zagrożeniach czekających na ich dzieci w Internecie. 

MISTRZOSTWA GMINY TRZEMESZNO W PIŁCE SIATKOWEJ
19 stycznia 2018 roku w hali widowiskowo – sportowej Ośrod-

ka Sportu i Rekreacji w Trzemesznie odbyły się gminne zawody  

w siatkówkę.
Naszą szkołę godnie reprezentowali: DZIEWCZĘTA – Alek-

sandra Olejniczak, Weronika Bojanowska, Natalia Filipiak, 
Wiktoria Nowicka, Dominika Olejniczak, Klaudia Różycka, 
Dominika Wegner, Sandra Wieczorek i Weronika Wojtaszak. 
CHŁOPCY – Kacper Guzik, Kacper Paternoga, Witold Trzciński, 
Paweł Nowicki, Jakub Koperski, Jakub Walkowiak, Samuel Gumie-
niak, Igor Kędzierski, Jakub Ogara i Błażej Michalak.

Dziękujemy za walkę i wzorową postawę.

SPORTOWY PLEBISCYT ROZSTRZYGNIĘTY
Zakończony został VI Plebiscyt na Najpopularniejszego Spor-

towca Juniora Gminy Trzemeszno, którego organizatorem było 
Gimnazjum w Trzemesznie oraz Międzyszkolny Klub Spor-
towy. W tej edycji zgłoszonych zostało 25 zawodników z klu-
bów i szkół, którzy nie ukończyli osiemnastego roku życia. 
Głosowanie trwało od 29 listopada do 22 grudnia 2017 
roku. Uroczystego podsumowania plebiscytu dokona-
no 19 stycznia podczas Balu Sportowca, który odbył się w 
Gościńcu „Liliowy Staw” w Małachowie koło Witkowa. 
Ostatecznie Najpopularniejszym Sportowcem Juniorem Gmi-
ny Trzemeszno 2017 roku została zawodniczka KS Trzemesz-
no – Aleksandra Olejniczak, która podczas głosowania uzyskała 
385 punktów. Podczas balu nagrodzona została czołowa piątka. 
Oprócz zwycięzcy uhonorowani zostali kolejno Eryk Grzegor-
ski (Zjednoczeni Trzemeszno) – 344 punkty, Maja Barczak (Sa-
muraj Gniezno/Trzemeszno) – 316 punktów, Zofia Mikuła (MKS 
Trzemeszno) – 305 punktów oraz Blanka Chojnacka (MKS Trze-
meszno) – 295 punktów. Laureaci otrzymali pamiątkowe statuetki, 
dyplomy oraz bony podarunkowe na zakup sprzętu sportowego. 
Patronat nad plebiscytem objął burmistrz Trzemeszna – Krzysztof 
Dereziński, który podczas gali wraz ze sponsorem nagród – Panią 
Hanną Czarny wręczył zawodnikom nagrody.

Oto jak prezentowała się czołowa dziesiątka plebiscytu:   
1. Aleksandra Olejniczak - KS Trzemeszno - 385 pkt. 
2. Eryk Grzegorski - TLKS Zjednoczeni Trzemeszno - 344 pkt. 
3. Maja Barczak - AKT Samuraj Gniezno/Trzemeszno - 316 pkt. 
4. Zofia Mikuła - MKS Trzemeszno - 305 pkt. 
5. Blanka Chojnacka - MKS Trzemeszno - 295 pkt. 
6. Witold Trzciński - KS Trzemeszno - 293 pkt. 
7. Adam Woźniak - Czerwony Smok Poznań/ZSOiZ Trzemeszno - 
279 pkt. 
8. Adrian Fabianek - MKS Trzemeszno - 259 pkt. 
9. Kacper Czarnecki - TLKS Zjednoczeni Trzemeszno - 230 pkt. 
10. Bartosz Pruszak - MKS Trzemeszno - 226 pkt.

WOŚP 
11 stycznia 2018 r. wolontariusze z naszej szkoły przy aktywnym 

wsparciu nauczycieli, Rady Rodziców i uczniów przygotowali w 
Domu Kultury imprezy na rzecz 26 finału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy.

 Dla uczniów klas I – III zorganizowany został bal przebierańców 
z wieloma atrakcjami i konkursami, a dla uczniów klas IV – VII 
dyskoteka. Przygotowana została loteria fantowa, licytacja, słodki 
poczęstunek, napoje i kanapki. 

W dniu 14 stycznia podczas trzemeszeńskiego  finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy rodzice z naszej szkoły włączyli 
się w sprzedaż upieczonych przez  przedstawicieli wszystkich klas 
ciast, a zuchy z 6 Gromady Zuchowej „Przyjaciele Indian” pomaga-
ły w zbieraniu datków na rzecz 26 finału.  
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Gimnazjalna WOŚP 2018
„Dla wyrównania szans w leczeniu noworodków” -  tak brzmiał 

cel tegorocznemu 26. finałowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Organizatorami działań na rzecz WOŚP był samorząd 
uczniowski, który w pełni wywiązał się ze swojego zadania. W 
naszej szkole w tygodniu poprzedzającym ogólnopolski finał, w 
trakcie przerw działały m.in. kawiarenki, które były przygotowa-
ne przez uczniów poszczególnych klas. Za niewielką kwotę można 
było kupić wiele pysznych, domowych ciast, uroczych babeczek, 
napojów oraz zdrowych smoothie.

Kolejnym pomysłem, który cieszył się niezwykle wysokim za-
interesowaniem i  dużym powodzeniem, były kolorowe kartoniki 
zaopatrzone w nazwy poszczególnych przedmiotów szkolnych. 
Uczeń, który zakupił kartonik z nazwą danego przedmiotu był na 
nim zwolniony z pytania i niezapowiedzianych kartkówek. Kartoni-
ki były sprzedawane za symboliczną złotówkę. Jak łatwo było prze-
widzieć,  chętnych nie brakowało. Spore grono uczniów postanowi-
ło wydać po 5, 6 złotych tak, aby bezstresowo minęły im całe dni w 
szkole. Zbierano też pieniądze bezpośrednio do puszki WOŚP. 

Podczas szkolnego finału WOŚP zebraliśmy aż 1191,37 złotych. !
Kolejnym ważnym wydarzeniem była zbiórka uliczna na rzecz fun-

dacji Jurka Owsiaka, która odbyła się 14 stycznia w Trzemesznie. Zde-
cydowana większość wolontariuszy pracujących w tym dniu to ucznio-
wie naszej szkoły. Poniżej przedstawiamy zestawienie zebranych przez 
nich kwot:

JATCZAK JAGNA / WEKWERTH MARTYNA - 808,18 ZŁ 
NOWAK NATALIA / KUBALSKA EWA / BRZE-
WIŃSKA WERONIKA -                 678,26 ZŁ 
STABLEWSKA JULIA / NITKA DOBROSŁAWA - 803,73 ZŁ 
KOWALEWSKA ALEKSANDRA / NOWAK PATRYCJA - 693,88 ZŁ 
SZCZUDLIK DOMINIKA / KASPRZYK KAROLINA - 723,68 ZŁ 
ŁABĘCKA MICHALINA / SIWIŃSKA OLIWIA -  1006,65 ZŁ 
TOMASZEWSKI SZYMON / FILIPEK BARTOSZ - 141,08 ZŁ 
CIESIELSKI LEON / BIELAŚ NIKODEM -   129,11 ZŁ 
PRUSS ZOFIA / DOBRUCHOWSKA ALEKSANDRA -   1151,22 ZŁ 
SŁOWIK JUDYTA / PLUTA PAWEŁ -      946,67 ZŁ 
LIS KACPER -                   587,41 ZŁ 
SARNOWSKI PATRYK / CHOJNACKI ERYK - 308,55 ZŁ 
FIGAS TOMASZ / GŁADZISZEWSKI OLGIERD - 158,86 ZŁ 
GRZEGOREK MARTYNA -             235,82 ZŁ 
PRUSZAK ZUZANNA / GRUPA JESSICA / ZAMIARA KAROLINA - 1057,11 ZŁ 
KWIATKOWSKI WIKTOR / MYTOWSKI JAKUB - 623,16 ZŁ 
WOŹNIAK NATALIA -           959,98 ZŁ 
GIMNAZJUM W TRZEMESZNIE (MARZENA STANKOWSKA) -                1191,37 ZŁ 
KRZYŻANIAK ŚWIĄTEK MAGDALENA -                       285,95 ZŁ 

RAZEM : 12490,67 ZŁOTYCH

SERDECZNIE WSZYSTKIM DZIĘKUJEMY ZA POMOC  I WKŁAD 
PRACY, JAKI WŁOŻYLI WE WSZYSTKIE PRZYGOTOWANIA :).
Góra Grosza

Jak co roku ta ogólnopolska akcja została przeprowadzona i w 
naszej szkole. Zbiórka monet od 1 grosza do 5 złotych  trwała od 
27 listopada do 2 stycznia. W celu zmobilizowania do aktywnego 
włączenia się w tę inicjatywę, Samorząd Uczniowski zapropono-
wał konkurs  „Klasowa Góra Grosza” – zwyciężyła klasa, która 
uzbierała najwięcej monet, a pod uwagę wzięto wagę dostarczonych 
„groszy”. Finał akcji, czyli publiczne ważenie monet odbyło się 4 
stycznia. Za poszczególne miejsca klasy otrzymały odpowiednią 
ilość punktów do klasyfikacji generalnej całorocznego konkursu 
„Świętujemy z Klasą”. Tym razem udało się zebrać ponad 30 kilo-
gramów monet, z czego prawie połowę, bo aż 14,258 kg dostarczy-
ła klasa 3 D, niewiele mniej ( 10,706 kg ) zebrała 3 A.
Podsumowanie semestru

12 stycznia zakończyliśmy I semestr roku szkolnego 2017/2018. 
Czas więc na podsumowania. Poniżej przedstawiamy trzy klasy z 
najwyższą średnią ocen oraz z najlepszą frekwencją.

KLASY Z NAJWYŻSZĄ ŚREDNIĄ OCEN 
3 D – 4,08 
2 C – 3,97 
3 B – 3,56

KLASY Z NAJLEPSZĄ FREKWENCJĄ 
2 C – 94 % 
3 D – 93,87 % 
2 A – 89,90 %

Od kilku lat wyróżniamy indywidualnie tych uczniów,  którzy 
mogą poszczycić się 100 % obecnością. Na koniec roku otrzymują 
oni pamiątkowe medale „Mistrz Frekwencji”. Oto potencjalni kan-
dydaci do tej nagrody, którzy w tym semestrze nie opuścili żadnej 
godziny:
Zuzanna Balcerzak – 2 A 
Samanta Kubasiak – 2 B 
Bartosz Piechnik – 2 B 
Przemysław Dylawerski – 2 C 
Miłosz Strzeżyński – 3 A 
Dobrosława Nitka – 3 B 
Paweł Pluta – 3 B 
Szymon Gaca – 3 C 
Michał Nowak – 3 E
 Sukces siatkarek

W czwartek 25 stycznia reprezentantki Gimnazjum w Trzemesznie 
udały się do Kruchowa, aby wziąć udział w finałach Mistrzostw Powia-
tu Gnieźnieńskiego w piłce siatkowej. Do zawodów przystąpiły cztery 
szkoły – zwycięzcy rejonów, na jakie podzielony jest powiat gnieźnień-
ski w rywalizacji dotyczącej gier zespołowych. Po pasjonujących poje-
dynkach trzemesznianki pozostawiły w pokonanym polu koleżanki z 
Kiszkowa, Czerniejewa oraz Gniezna i tym samym zostały mistrzynia-
mi powiatu gnieźnieńskiego. Gratulujemy! 

NASZA DRUŻYNA – Julia Stablewska, Klaudia Lisiecka, Zu-
zanna Balcerzak, Zofia Wojtaszewska, Julia Schillak, Karolina Ba-
czyńska, Karolina Jankowska, Karolina Kasprzyk, Zuzanna Pru-
szak i Julia Guzik. Trener/Opiekun – Justyna Stankowska
Wyniki konkursu mitologicznego

9 stycznia 2018 roku odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów 
za udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mitologicznej, która od-
była się 14 listopada 2017 roku. Nasze gimnazjum reprezentowało 
19 uczniów, wśród których najwięcej punktów zdobyli: Katarzy-
na Naskręt  z kl. 3b i Jan Adamski z 3e. Celem konkursu była 
popularyzacja i poszerzanie wiedzy na temat wierzeń religijnych 
starożytnej Grecji i Rzymu.

Redakcja numeru: Oliwia Kostka, opiekun Iwona Łaniecka-v. Gier-
schewski
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Kolorowo i ślisko tak można podsumować 3 bieg IV Grand Prix w 
biegach Trzemeszna. Styczniowy bieg miał charakter karnawałowy, 
stąd 13 stycznia 2018 w Gołąbkach  startowały Wiedźmy, Władcy 
Egiptu, Arabowie, Diablice, Pajace, Spece od skażeń chemicznych 
czy Paczki Prezentów. W IV edycji Grand Prix powoli zaczyna się 
kształtować klasyfikacja generalna. Po  biegu styczniowym sytu-
acja wygląda następująco: 

-w biegu głównym pierwsze miejsce zajmuje Patryk Bogucki, za 
nim Adrian Kowalski i Przemysław Orchowski, w kategorii kobiet: 
Violetta Mróz, Ewa Krygier i Agnieszka Mielecka,

- w nordic walking pierwsza trójka mężczyzn: Bohdan Stepniak, 
Łukasz Jóźwiak, Szymański Tomasz, kategoria kobiet: Agnieszka 
Kędzierska, Kamila Kolberg, Małgorzata Kozakowska.

Organizator IV Grand Prix Trzemeszna w biegach-Fundacja Ak-
tywne Trzemeszno zaprasza biegaczy, miłośników nordic walking 
oraz dzieci na ostatni bieg z IV edycji i uroczyste zakończenie cy-
klu 3 lutego 2018 roku, do Ośrodka Wypoczynkowego ”Jutrzenka”  
w Gołąbkach.

3. bieg IV Grand Prix w biegach Trzemeszna
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