
100. urodziny w Gminie Trzemeszno
3 lutego 2018 roku 100-tne urodziny obchodziła najstarsza miesz-
kanka gminy Trzemeszno Pani Izabella Maria Kaptur z Lubinia gm. 
Trzemeszno. W dniu 05 lutego br. jubilatkę odwiedzili przedstawiciele 
władz gminy Trzemeszno: burmistrz Krzysztof Dereziński, przewod-
niczący Rady Miejskiej Sławomir Peno oraz Elżbieta Peno Z-ca Kie-
rownika USC.
Samorządowcy wręczyli Jubilatce kwiaty, list z życzeniami oraz pre-
zenty. Wręczono również list gratulacyjny adresowany od Pana Pre-
miera Polski Mateusza Morawieckiego.
W uroczystości uczestniczyła również delegacja kombatantów Pani 
Irena Karczewska oraz Pan Władysław Dereziński, obecna była rów-
nież  sołtys sołectwa Lubiń Pani Monika Krawczak oraz radny Rady 
Miejskiej Trzemeszna Pan Michał Behnke.
Pani Izabela Maria Kaptur urodziła się 03 lutego 1018 roku w miej-
scowości Lubiń  gmina Trzemeszno. Wychowała trzy córki  i jednego 
syna oraz doczekała się 14 wnuków i 12 prawnuków.

Elżbieta Peno

W Trzemesznie powstaje System
Monitoringu Zanieczyszczeń Powietrza

Już wkrótce w naszej Gminie powstanie system monitoringu za-
nieczyszczeń powietrza. Z inicjatywy Burmistrza Trzemeszna 
przez ostatnich kilka tygodni trwały prace mające na celu wpro-
wadzenie systemu. Na zlecenie Gminy Trzemeszno trwa in-
stalacja czujników mierzących stężenie pyłu zawieszonego PM 
10, PM 2,5 i PM 1, a także temperatury, ciśnienia i wilgotności 
powietrza. Odczyty z czujników będzie można śledzić w trybie 
rzeczywistym za pośrednictwem strony internetowej oraz mo-
bilnej aplikacji.
System złożony będzie z pięciu sensorów rozmieszczonych na 
terenie zwartej zabudowy. Instalowane czujniki zamontowane 
zostaną na obiektach użyteczności publicznej: na Szkole Pod-
stawowej nr 1, Przedszkolu nr 2, warsztatach szkolnych przy ul. 
Wyszyńskiego, świetlicy wiejskiej w Niewolnie oraz na budyn-
ku Urzędu Miejskiego przy ul. 1 Maja. Lokalizację sensorów do-
brano tak, aby pomiary prezentowały sytuację w wielu rejonach, 
gdzie występują różne typy zabudowy. Dzięki temu część urzą-
dzeń zlokalizowana będzie w miejscach, gdzie budynki głównie 
opalane są indywidualnie, natomiast jedno z nich zostanie zain-
stalowanie tam, gdzie dominuje zabudowa podłączona do sieci 
ciepłowniczej.
Każdy z sensorów posiada diodę, która wyświetla się w jednym 
z sześciu kolorów (od zielonego do czerwonego) odpowiadają-
cą stopniu zanieczyszczenia powietrza i która jest jednocześnie 
widoczna z większej odległości. Dzięki czujnikom mieszkańcy 
uzyskają dokładne dane na temat jakości powietrza w ich naj-
bliższym otoczeniu. Wprowadzenie systemu ma również walor 
edukacyjny, poprzez szeroki dostęp do danych oraz zwiększenie 
świadomości mieszkańców jakim i jakiej jakości materiałem nie 
należy opalać w piecu.
W najbliższym czasie planowane jest całościowe uruchomienie 
systemu wraz montażem zewnętrznej tablicy z wyświetlaczem 
LED na budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 1 Maja 21, która 
będzie wyświetlać komunikaty o aktualnym stanie powietrza.

Katarzyna Byczkowska

luty 2018



FERIE ZIMOWE Z DOMEM KULTURY
W feriach zimowych zorgasnizowanych przez trzemeszeński 
Dom Kultury uczestniczyło prawie 60 dzieci. Dwa tygodnie 
upłynęły bardzo szybko. Dzieci były m.im. w poznańskich 
Blubrach 6D oraz Muzeum Narodowym, na mogileńskim basenie 
i w kinie Helios na filmie „Tedi i mapa skarbów”. W Domu 
Kultury odbyły się zajęcia modelarskie, plastyczne, ruchowe w 
sali gimnastycznej LO. W ramach zajęć feriowicze odwiedzili 
trzemeszeński Komisariat, gdzie nasi policjanci opowiadali  
o swojej pracy oraz o zimowym bezpieczeństwie.

23 lutego br. okazji ferii zimowych Dom Kultury w Trzemesz-
nie zorganizował dla dzieci przedstawienie teatralne. Przy-
gody skrzata Titelitury zaprezentowało Krakowskie Studio  
Teatralne KRAK-ART
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IV Grand Prix Trzemeszna w biegach 
oficjalnie zakończone

Fundacja Aktywne Trzemeszno po raz czwarty zorganizowała 
cykl biegów, na które składały się  4 biegi/marsze trwające od li-
stopada 2017 do lutego 2018. 3 lutego 2018 odbył się ostatni bieg 
kończący IV Grand Prix Trzemeszna. Zwycięzcami ostatniej edycji 
zostali Agnieszka Kędzierska i Marek Wojciechowski w kategorii 
nordic walking, a w biegu na 10 km Olga Grabowska i Paweł Re-
zulak.

W IV edycji wyjątkowo zawodnikom dopisywała aura.Wie-
lu zawodników i zawodniczek poprawiało swoje wyniki. Gra-
tulujemy! Dodatkowo w całym cyklu rywalizowały dzieci  
i młodzież. Jednak najważniejszy cel, który udało nam się zreali-
zować to zaangażowanie do uczestnictwa całych rodzin. Kolorytu 
dodały dodatkowe klasyfikacje karnawałowe czy bieg dedykowany. 

Po 4-etapowej rywalizacji, w klasyfikacji generalnej IV Grand 
Prix Trzemeszna zwyciężyli:

Kobiety: Mężczyźni:
1. Violetta Mróz 1.Paweł Rezulak
2.Aneta Bartkowska 2.Tomasz Szajda
3.Ewa Krygier 3.Jacek Bosacki

w nordicwalking:
Kobiety Mężczyźni
1. Agnieszka Kędzierska 1. Marek Wojciechowski
2. Kamila Kolberg 2. Jerzy Buczkowski
3. Marianna Jóźwiak 3. Bohdan Stepniak

Na uroczystym zakończeniu cyklu oprócz najlepszych zawodników 
i zawodniczek zostały uhonorowane najlepsze drużyny. W kategorii 
biegowej-Altom z Gniezna, w kategorii nordic walkig Kijkowe Trze-
meszno. Organizator nagrodził również najszybszych zawodników  
z Trzemeszna.W biegu na 10 km wśród kobiet:(1)Anetę Bartkow-
ską,(2)Magdalenę Rosińską, (3)Marzenę Brzewińską, wśród męż-
czyzn:(1)Pawła Rezulaka,(2)Rafała Szczepankiewicza,(3) Mariusza 
Szubę. W kategorii nordic walking:(1)Agnieszkę Kędzierską,(2)Ka-
milę Kolberg,(3) Angelikę Płachcińską.

Gratulujemy nie tylko zwycięzcom, ale wszystkim uczest-
nikom. Brawa również dla Dzieci i ich Rodziców. Szczegól-
ne ukłony kierujemy do naszych wolontariuszy oraz strażaków 
 z OSP. Dziękujemy za wsparcie firmom: Drukarnia Majorczyk, Pa-
roc, O.W. Jutrzenka, Energo, Empik, Nadleśnictwu Gołąbki, Miastu 
i Gminie Trzemeszno.

Dla niektórych uczestników biegi były elementem treningu, dla 
innych początkiem drogi biegowej, niektórzy przyjechali z sympa-
tii, a niektórzy tutaj poprawili swoje rekordy biegowe. Wszystkich 
jednoczyło jedno: chęć biegania w przyjaznej i rodzinnej atmosfe-
rze.

Fundacja Aktywne Trzemeszno zaprasza już teraz na jubileuszo-
wą V edycję Grand Prix w biegach, w listopadzie 2018.

Do zobaczenia za 9 miesięcy!

Trzemeszno i okolice na wystawie w DK 
Dom Kultury w Trzemesznie od wielu lat prezentuje wystawy 

rodzimych twórców. Prezentacje te są doskonałą okazją do do bez-
pośredniego spotkania zarówno z twórczością, jak i z autorem.

W lutym tego roku czynna była w DK wystawa fotograficzna 
zatytułowana „Trzemeszno i okolice” Autorem zdjęć jest Zbi-
gniew Witryk. Czarno białe fotografie w atrakcyjny wizualne spo-
sób pokazują nasz region. Czyste, prawie graficzne obrazy ogląda 
się z przyjemnością. Autor ma przygotowanie i wykształcenie 
plastyczne, dzięki temu znakomicie komponuje kadry i buduje na-
strój. Fotografie Zbigniewa Witryka można obejrzeć także na Jego 
profilu facebook. Wystawa ta, była pierwszą prezentacją zdjęć au-
tora w naszym regionie.

W wernisażu uczestniczyli przyjaciele i znajomi autora. Otwar-
cia dokonali Krzysztof Dereziński Burmistrz Trzemeszna oraz 
Mariusz Zieliński Dyrektor Domu Kultury w Trzemesznie.
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ZIMOWY BIEG TRZECH JEZIOR 
10 lutego br. po raz szesnasty odbył się Zimowy Bieg Trzech Je-

zior. W iście zimowej aurze dystans 15 km pokonało 632 zawodni-
ków. Najlepszym biegaczem trzeci rok z rzędu został STARZIN-
SKIJ Andzej (nr 734 kat. M20), który osiągnął czas 00:46:26. Był 
to jego najlepszy czas na biegu zimowym. II miejsce wywalczył 
ELASRI Abderrahim (nr 741 kat. M30), który przybiegł prawie  
2 minuty później (00:48:14). Obaj biegacze reprezentowali barwy 
polskie. III miejsce zdobył MAKOŚ Kamil (nr 746 kat. M30) z wy-
nikiem 00:48:52.

Wśród kobiet najszybszą okazała się Polka OLEJNICZAK Justy-
na (nr 448 kat. K20) zdobywając czas 00:59:34. Ponad minutę póź-
niej na metę przybiegła Ukrainka KAZIMIROWA Olga (nr 542 kat. 
K40)1:00:44. III miejsce wywalczyła SURMACEWICZ Paulina (nr 
180 kat. K30) z czasem 01:01:39.

Kategoria Gmina Trzemeszno:
mężczyźni:
I GORZELAŃCZYK Paweł (564) 00:52:02
II ŚWIĄTKOWSKI Paweł (717) 00:54:35
III SZUKALSKI Michał (580) 01:01:27
kobiety:
I BARTKOWSKA Aneta (532) 01:10:54
II WILCZURA Martyna (471) 01:11:41
III STANKOWSKA Justyna (587) 01:14:46
Kategoria Lasy Państwowe:
mężczyźni:
I WIELGUS Arkadiusz (557) 00:56:14
II WIELGUS Marcin (475) 01:01:58
III ZIELIŃSKI Krzysztof (617) 01:18:49
Kategoria Honorowy Dawca Krwi:
mężczyźni:
I NARTOWSKI Kamil (561) 00:50:23
II KLEDZIK Zbigniew (333) 00:51:52
III REZULAK Paweł (429) 00:54:47
kobiety:
I MAY-ADAMEK Katarzyna (378) 01:09:53
II WILCZURA Martyna (471) 01:11:41
III FRĄCKOWIAK Ewelina (297) 01:14:14
Klasyfikacja klubowa:
I JW 2399 ŚWIĘTOSZÓW 03:30:41 +
MAKOŚ KAMIL BOLESŁAWIEC 00:48:52
WIŚNIOWSKI KRZYSZTOF BOLESŁAWIEC 00:51:43
KUŻAJ GRZEGORZ BOLESŁAWIEC 00:55:15
DRUCIAREK JAROSŁAW SZPROTAWA 00:54:51
II WITKOWO BIEGA 03:51:36 +
RUDNICKI RAFAŁ WITKOWO 00:59:20
REZULAK PAWEŁ ORCHOWO 00:54:47
KAŹMIERCZAK PIOTR WITKOWO 00:54:25
WASZTYL MICHAŁ POWIDZ 01:03:04
III TKKF PŁOCK 03:52:07 +
ZYCH MAREK BRUDZEŃ DUŻY 00:55:50
STAŃCZAK MARCIN ŁĄCK 00:55:21
GIŻYŃSKI PRZEMYSŁAW PŁOCK 00:56:29
STAWSKI PAWEŁ PŁOCK 01:04:27

SPONSOR GŁÓWNY: PAROC POLSKA
SPONSORZY: PPHU JACEK SURDYK, PKOB WEGNER, 

LASY PAŃSTWOWE, PBS W JANIKOWIE, HYDROART GACA, 
KOPALNIA KRUSZYWA AVACO ŁAWKI, AQUA REMONDIS 
TRZEMESZNO, IZOTRANS, CEMBRIT PRODUCTION, PPZ 
TRZEMESZNO, FIRMA MARSZAŁ.

ORGANIZATORZY: URZĄD MIEJSKI TRZEMESZNA, OSIR 
W TRZEMESZNIE, OSP GMINY TRZEMESZNO, STARO-
STWO W GNIEŹNIE, STOWARZYSZENIE TERAZ.
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• Działania Sztabu 26 Finału WOŚP zostały zakończone. Z Fundacji 
w Warszawie otrzymaliśmy informację, że po przeliczeniu przeka-
zanej przez nas waluty ,,obcej” (2 banknoty i 230 monet) na złotów-
ki ze Sztabu w Trzemesznie przekazana została kwota 47.770,58 
złotych. Sztab został rozliczony. Członkowie Sztabu i wolontariu-
sze otrzymali potwierdzenia zebranej kwoty oraz podpisane przez 
Jurka Owsiaka w imieniu własnym i przyjaciół podziękowania.  
Do tych podziękowań dołączam swoje. Pomagajmy potrzebującym!! 
hm. Stanisława Szymańska

• W dniu 18 lutego harcerze z 3 Szczepu Harcerskiego ,,Feniks” 
wraz z zaprzyjaźnionymi dziećmi i młodzieżą wzięli udział  
w wycieczce do Poznania. Udało się odwiedzić Rogalowe Mu-
zeum Poznania, Blurby 6D, Muzeum Powstania Wielkopolskiego 
wraz z przewodnikiem oraz obejrzeć tematyczny film. 19 lutego 
– dzień wycieczki do Konina. Uczestnicy aktywnie i przyjemnie 
spędzili czas w konińskim Centrum Makiet ,,Mikroskala”, odwie-
dzili mini ZOO oraz zjedli przepyszne naleśniki nad bulwarem. 
Dzień później, 20 lutego, odbyła się wycieczka na mogileńskie lo-
dowisko oraz na film ,,Tedi i Mapa Skarbów”. 21 i 22 luty to czas 
zajęć stacjonarnych, gier terenowych oraz wspólnej integracji. 
Cykl wycieczek i spotkań zakończyło wspólne spotkanie z okazji 
Dnia Myśli Braterskiej, zorganizowane w Domu Działkowca ROD 
im. Jana Kilińskiego w Trzemesznie. Opiekunami w czasie 5 dni 
zajęć byli: Paulina Kwiatkowska, Irena i Jerzy Karczewscy, Anna 
Hęś, Justyna Łabęcka, Włodzimierz Losik oraz Beata Marciniak. 
phm. Paulina Kwiatkowska

• W dniach 22 i 23 lutego 2018 roku grupa 28 zuchów i harcerzy 
uczestniczyła w jednodniowych zajęciach stacjonarnych, które 
miały miejsce w SP w Kruchowie. Pierwszego dnia uczestniczy-
li w Dniu Myśli Braterskiej w Trzemesznie. Po południu miały 
miejsce gry i zabawy integracyjne, śpiewanie piosenek i pląsów 
harcerskich, a wieczorem świeczowisko. 23 lutego odbył się wy-
jazd do Gniezna na basen i do McDonalds’a. Opiekunami na bi-
waku były dh Marzena Stojek- Kowalik oraz Aleksandra Winkel. 
pwd. Marzena Stojek-Kowalik
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.

hm. Stanisława Szymańska
foto: Paulina Kwiatkowska, Anna Hęś  
Komendantka Hufca ZHP
Marzena Stojek-Kowalik
Trzemeszno                  

ZHP informuje
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Bal karnawałowy u Misia Uszatka
 

   Karnawał, to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą. Bal 
karnawałowy dla przedszkolaków to dzień niezwykły, często wy-
czekiwany przez wiele tygodni. Jest karnawał, w karnawale wszy-
scy urządzają bale  - i w Przedszkolu nr 2 im. Misia Uszatka w 
Trzemesznie odbył się bal karnawałowy. W piątek 9 lutego sala 
przedszkolna wyglądała bajecznie i kolorowo, przystrojona barw-
nymi łańcuchami , serpentynami i balonami. Przepięknie przebrane 
przedszkolaki z dumą prezentowały wymyślne stroje. Przebierańcy 
świetnie się bawili uczestnicząc z wielką ochotą we wszystkich za-
bawach i konkursach. Skoczna i rytmiczna muzyka zachęcała do 
tańca. W trakcie karnawałowych szaleństw można było posilić się 
słodką przekąską i napić soku. Tego dnia już od rana w Przedszko-
lu pojawiali się kolorowi gości.  Dzieci przebrane były za bohate-
rów znanych bajek, w salach przedszkolnych można było spotkać 
wróżki, królewny, delikatne motylki, rycerzy, piratów, policjantów, 
Spider – Mana,  Batmana … nie sposób wymienić wszystkich. 
Rozpoznać dzieci było bardzo trudno. Bal karnawałowy przygoto-
wały Roksana Trzcińska i Eliza Starczewska, które dbało o  świet-
ny nastrój wszystkich uczestników. W balu uczestniczyli również 
przedstawiciele Rady Rodziców, którzy nie szczędzili wysiłku, aby 
bal pozostał w pamięci przedszkolaków na dłużej. Bardzo gorąco 
dziękujemy Rodzicom za przepiękne stroje wszystkich przedszko-
laków,  jak również za wspaniałą zabawę.  Kolorowe stroje, bajeczny 
wystrój i słodkości to wspomnienia, które będą towarzyszyły przed-
szkolakom jeszcze prze wiele dni,  do kolejnego balu.

Małgorzata Winiarska 

Półkolonie TERAZ ZIMA
W dniach od 19 do 23 lutego Stowarzyszenie TERAZ zorganizo-

wało po raz drugi ferie zimowe tym razem dla dzieci i młodzieży w 
wieku od 10 do 14 lat. Udział w półkoloniach pn. „TERAZ ZIMA” 
wzięło 40 dzieci z Gminy Trzemeszno.

Podczas pięciodniowego wypoczynku, zostały zorganizowane 
trzy wyjazdy:

- Jump Arena w Poznaniu,
- Kręgielnia i lodowisko w Mogilnie,
- ognisko w Gołąbkach.
Poza tym dzieci uczestniczyły w zajęciach w hali OSiR w Trze-

mesznie. Między innymi spotkały się z st. asp. Krzysztofem Sochą, 
który przedstawił problem cyberprzestępczości oraz brały udział w 
zajęciach rekreacyjno-sportowych.

Uczestnicy codziennie otrzymywały dwa posiłki: drugie śniada-
nie oraz obiad. Nad dziećmi czuwała wykwalifikowana kadra wy-
chowawców Stowarzyszenia TERAZ.

Półkolonie „TERAZ ZIMA” współfinansowane są ze środków 
otrzymanych od Gminy Trzemeszno w ramach wsparcia realizacji 
zadań publicznych w zakresie: „Zorganizowania wypoczynku zi-
mowego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Trzemeszno w 2018 
roku”.

Stowarzyszenie TERAZ
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Bal karnawałowy
W tygodniu kończącym karnawał  odbyły się zabawy karnawa-

łowe dla uczniów klas 0-III i IV-VII.   Zorganizowany został kon-
kurs na najładniej pomalowane twarze. Jury wybrało i nagrodziło 
najlepszych. W przyszłym roku planujemy konkurs na najciekawsze 
maski karnawałowe.

Wygraliśmy naukową stację zabaw
Dzięki zaangażowaniu Rodziców, Nauczycieli, Mieszkańców 

Trzemeszna, a przede wszystkim Uczniów naszej szkoły zwycię-
żyliśmy w II etapie głosowania na Naukową Stację Zabaw. Zostanie 
ona wybudowana na terenie szkoły. Dziękujemy wszystkim oso-
bom, które oddały głosy.

Sukcesy w konkursie recytatorskim
9 lutego 2018 roku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Słowi-

kowie odbył się IV Międzyszkolny Konkurs Recytatorski  pt. „Mi-
łość niejedno ma imię”. 

Uczniowie występowali w dwóch kategoriach wiekowych . Kla-
sy I – III reprezentowały: Magdalena Lilberkowska kl. III e, Marta 
Labuda III c, Zosia Przybylska III c, natomiast IV – VII: Zuzanna 
Fołda klasa VII d, Zofia Walaszak klasa IV e, Miłosz Kaniewski 
klasa V a.

Dwoje uczniów odniosło sukces w konkursie. Z trzecim miejscem 
(klasy I – III) wróciła Magdalena Liberkowska, która wykonała 
utwór  Juliana Tuwima pt. ”Spóźniony słowik”. Trzecie miejsce za-
jął również Miłosz Kaniewski, zaprezentował on wiersz B. Leśmia-
na pt. ”Urszula Kochanowska” .

Mistrzostwa w piłce koszykowej 
5 lutego odbyły się Mistrzostwa Miasta i Gminy Trzemeszno 

w piłce koszykowej dziewcząt i chłopców klas VII szkół podsta-
wowych oraz II i III klas gimnazjów. W zawodach wzięły udział 
reprezentacje  Gimnazjum Trzemeszno, Gimnazjum Kruchowo 
oraz  (jako jedynej  przystępującej do rywalizacji ze szkół podsta-
wowych)  naszej szkoły.

Zawody rozegrano systemem „każdy z każdym”, na przemian 
dziewczęta i chłopcy. Po dzielnej walce drużyna dziewcząt z naszej 
szkoły zajęła III miejsce, a drużyna chłopców miejsce II.

Skład reprezentacji: Oliwia Kolberg, Oliwia Liberkowska, Daria 
Kłysz, Weronika Wiśniewska, Wiktoria Dłutkowska, Julia Grze-
gorska, Oktawia Fatla, Jakub Bednarek, Dominik Śrama, Maksy-
milian Welzandt, Sebastian Baran, Hubert Cichy, Dominik Nowak, 
Oskar Dzienniak, Marcel Grzelak.

6 lutego na sali gimnastycznej w Kruchowie rywalizowały 
ze sobą w Mistrzostwach Miasta i Gminy Trzemeszno w piłce ko-
szykowej trzy szkoły: SP1Trzemeszno, SP2 Trzemeszno oraz SP 
Kruchowo.

Reprezentacja naszej szkoły wypadła wzorowo: i dziewczęta, 
i chłopcy  zdobyli pierwsze  miejsca w zawodach.

Skład reprezentacji: Wiktoria Kostka, Oliwia Rożek, Anastazja 
Wikaryczak, Weronika Brauza, Dominika Piotrowska, Agata Hęś, 
Oliwia Socha, Otylia Paczkowska, Mikołaj Czarnecki, Damian Gaj-
os, Fryderyk Antas, Adam Gołębiowski, Kamil Sydorowicz, Kacper 
Witkowski, Paweł Wójkowski, Jakub Zawada, Mateusz Linetty, Igor 
Kawka.

Ferie w górach
Już po raz dziesiąty szkoła była organizatorem wypoczyn-

ku zimowego w Tatrach. Podczas ferii, w dniach 10 – 16 lute-
go,  w Gliczarowie na zimowisku przebywało pięćdziesięcioro 
uczniów naszej szkoły. Głównym celem zimowiska był aktywny 
wypoczynek na świeżym powietrzu, poznanie ciekawych miejsc,  
zwyczajów mieszkańców Podhala. Największą atrakcją była jed-
nak jazda na nartach. Zajęcia realizowane były na stokach o zróż-
nicowanej trudności  w zależności od  poziomu umiejętności 
technicznych adeptów narciarstwa. Dzieci bardzo szybko opa-
nowały technikę jazdy oraz doskonaliły swoje umiejętności każ-
dego dnia, prezentując swoje postępy w zawodach narciarskich. 
Urozmaiceniem były rozgrywki świetlicowe w tenisie stołowym, 
bilardzie oraz konkursy plastyczne. Dużą niespodzianką, a zarazem 
atrakcją, był występ kapeli góralskiej,  który odbył się w świetlicy 
naszego budynku. Siedmioosobowy zespół  ubrany w piękne stroje 
regionalne  prezentował ludową muzykę , śpiew i taniec. Koncert  
przeplatały  ciekawostki i quizy dotyczące Podhala.

Wiadomości zebrał szkolny zespół redakcyjny
Foto. p. K. Kulik, p. W. Chojnacka
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Pierwsze urodziny „Kijkowego Trzemeszna”
We wtorek 27 lutego w restauracji Czeremcha w Trzemesznie od-

było się spotkanie z okazji pierwszej rocznicy powołania do życia 
„Kijkowego Trzemeszna” – zespołu entuzjastów nordic walking. 
W uroczystości udział wzięła spora grupa miłośników tej aktyw-
ności fizycznej a także zaproszeni goście – Burmistrz Trzemeszna 
Krzysztof Dereziński, Przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir 
Peno, Sekretarz Gminy Edyta Kubiak oraz Dyrekcja Gimnazjum 
w Trzemesznie Sławomir Kupś i Danuta Derezińska. Z zaproszenia 
skorzystały również osoby, które od lat bezinteresownie wspierają 
organizację „Trzemeszeńskiego Marszu po Zdrowie” czyli Otwar-
tych Mistrzostw Trzemeszna w nordic walking. Warto w tym miej-
scu dodać, iż 1 maja tego roku odbędzie się już siódma edycja tych 
zawodów.

Wszystkich przywitała Justyna Stankowska, która serdecznie po-
dziękowała za tak liczne przybycie. W kilku słowach opowiedziała 
jak z nieśmiało kiełkującej myśli narodził się pomysł – najpierw na 
zawody a następnie na stworzenie kijkowej drużyny. Mocno jednak 
podkreśliła ważną kwestię, że nie doszłoby do realizacji tych za-
mierzeń gdyby nie ludzie – ich pasja, życzliwość, zaangażowanie  
i zwykłe chęci.

Urodzinowe obchody rozpoczęto od krótkiego podsumowania 
rocznej działalności grupy, która pochwalić się może niezłym do-
robkiem. Trzemeszeński team nordic walking zanotował na swoim 

koncie 37 startów. Najwięcej mają za sobą Agnieszka Kędzierska 
(33), Kamila Kolberg (28) i Marzena Stankowska (24) oraz Iwona 
Wiśniewska (22), Angelika Płachcińska i Arkadiusz Kędzierski 
(15), Małgorzata Szczudlik (14), Maria Nowicka (13), Magdalena 
Rosińska i Magdalena Sosnowska (11). Najbardziej utytułowaną za-

wodniczką jest A. Kędzierska, która stawała na podium 27 razy, na 
drugim miejscu K. Kolberg – 19 razy na podium i A. Kędzierski –  
7 razy. Pojedynczymi, ale równie ważnymi sukcesami poszczy-
cić się mogą także – Magdalena Rosińska, Angelika Płachcińska, 
Marzena Stankowska, Iwona Łaniecka von Gierschewski, Danuta 
Grzegorek, Magdalena Paczkowska i Justyna Stankowska.

Działalność „Kijkowego Trzemeszna” to nie tylko udział w ry-
walizacji sportowej. Członkowie zespołu mocno stawiają na takie 
ważne elementy jak zdrowie, zabawa, integracja i pomoc innym.  
W związku z tym spotykają się na wspólnych treningach oraz chęt-
nie uczestniczą w zawodach i akcjach o charakterze charytatywnym 
i sami podejmują takie inicjatywy.

Jak przystało na urodziny – były życzenia, podziękowania i gra-
tulacje oraz tort. Miłą niespodziankę sprawili przedstawiciele władz 
samorządowych. Pod adresem „Kijkowego Trzemeszna” skierowali 
mnóstwo ciepłych słów, podkreślając przede wszystkim ogromny 
wkład w promocję miasta. Okolicznościowe grawertony trafiły do 
drużyny oraz na ręce Agnieszki i Arkadiusza Kędzierskich a także 
Kamili Kolberg.

Agnieszka Kędzierska w imieniu osób tworzących “Kijkowe 
Trzemeszno” podziękowała Marzenie i Justynie Stankowskim  
za ogromne zaangażowanie w działalność grupy.

Marzena Stankowska
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