
Stanisław Kaszyński, autor wielu artykułów o naszym mieście 
i jego wybitnych postaciach, 12 stycznia br. świętował w Mo-
gilnie 60-lecie pracy dziennikarsko-literackiej. Jubilat poświęcił 
nam również obszerne fragmenty swoich książek, m.in.:“Gopło 
nad Sekwaną“, „Z Mogilna do Paryża“, „Mogilnianie w kultu-
rze Śląska“, „Z Polski i ze świata“. Wielokrotnie gościliśmy go 
na spotkaniach autorskich, przyjacielskich wizytach i podczas 
„Krakowskich prezentacji“.

Okazały jubileusz rozpoczęto ciekawą wystawą jego dorobku 
twórczego w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Ekspozycja zgro-
madziła także liczne odniesienia do naszego miasta. Wernisaż 
zgromadził około 170 gości z całego kraju. Gród Kilińskiego 
reprezentowali: burmistrz Krzysztof Dereziński, dyr. Mariusz 
Zieliński, Danuta i Eugeniusz Szrederowie, Marek Gotowała  
i Michał Alwin. Obok TVP Bydgoszcz, Radia Pomorza i Kujaw 

wystawę utrwalili uczestnicy ogólnopolskiej sesji dziennikar-
skiej i liczni fotoreporterzy.

Równie ciekawa część artystyczno-towarzyska jubileuszu od-
była się w mogileńskiej restauracji BOSS. Całość perfekcyjnie 
wyreżyserował i z zachwycającą elegancją poprowadził krakow-
ski przyjaciel jubilata  Bogusław Sobczuk - mistrz sztuki estra-
dowej, juror ogólnopolskich festiwali i konkursów. Z podobnym 
uznaniem goście przyjęli znakomity recital bydgoszczanki Alek-
sandry Kwiatkowskiej, jednej z najzdolniejszych interpretatorek 
piosenki literackiej młodego pokolenia.

Po bardzo udanym występie sympatyczne życzenia red. Ka-
szyńskiemu złożyli m. in.: wicemarszałek województwa kujaw-
sko-pomorskiego Dariusz Kurzawa, burmistrz Mogilna Leszek 
Duszyński, burmistzr Strzelna Dariusz Chudziński, prezydent 
Inowrocławia Ryszard Brejza, b. prezydent Gniezna Jacek Ko-
walski, proboszcz bazyliki prymasowskiej w Gnieźnie ks. in-
fułat  Jan Kasprowicz, delegacja Ciechrza i Kołodziejewa oraz 
liczni goście.

Gościem specjalnym uroczystości był I sekretarz ambasady 
KRLD w Warszawie Kwon Ju Hyok.

Honorowego Obywatela Miasta Mogilna udekorowano Meda-
lem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Meda-
lem 25-lecia Muzeum Niepodległości w Warszawie. Właśnie do 
tego muzeum w marcu br. ma być przeniesiona wystawa dorobku 
twórczego jubilata, a  jej wernisaż zostanie połączony z imprezą 
promującą nasz region.

Okolicznościowe adresy jubilatowi przesłali m. in.: abp Sta-
nisław Gądecki, prezydent Aleksander Kwaśniewski, poseł Eu-
geniusz Kłopotek, prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Maj-
chrowski, prof. Jan Miodek, b. prezydent Włocławka Ryszard 
Chodynicki i red. naczelny „Gazety Pomorskiej“ Wojciech Po-
tocki.

W opinii wielu gości jubileusz stał się wydarzeniem wartym 
trwałej pamięci.

Małgorzata Fimiak
Fot. Marcin Zieliński

Okazały jubileusz przyjaciela Trzemeszna
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Półkolonie TERAZ ZABAWA
W dniach od 21 do 25 stycznia Stowarzyszenie TERAZ zorgani-

zowało półkolonie dla 40 dzieci z gminy Trzemeszno. Organizato-
rzy zaplanowali dwa turnusy wypoczynku zimowego. W tym tygo-
dniu uczestniczyły dzieci i młodzież w wieku 6 do 10 lat.

Podczas 5-dniowych półkolonii odbyły się 3 wycieczki: do „Mły-
na wiedzy” w Toruniu, do parku zabaw „Jupiland” w Gnieźnie oraz 
do kina „Wawrzyn” w Mogilnie. Pozostałe dni uczestnicy spędzili 
aktywnie w Hali OSiR. W ramach wypoczynku zaplanowany był 
codziennie ciepły posiłek: obiady w Restauracji „Qrnik” oraz w 
Pizzerii „Amzis” w Trzemesznie a także w McDonaldzie w Inowro-
cławiu. Nad bezpieczeństwem dzieci czuwało trzech wychowawców 
oraz kierownik półkolonii.:-)

Półkolonie „TERAZ ZABAWA” współfinansowane były ze środ-
ków otrzymanych od Gminy Trzemeszno w ramach wsparcia reali-
zacji zadań publicznych w zakresie: „Zorganizowanie wypoczynku 
w okresie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i 
gminy Trzemeszno w 2019 roku „.

Ferie z Domem Kultury
W dniach 14-18 stycznia 2019 r. jako Dom Kultury w Trzemesz-

nie zorganizowaliśmy dla 30 osobowej grupy dzieci program za-
jęć i wyjazdów. Dla dzieci przygotowaliśmy gry i zabawy, zajęcia  
z garncarzem, każde dziecko zrobiło na kole garncarskim dzbanek 
lub skarbonę z gliny oraz naczynia gliniane wykonane metodą wa-
łeczków. Atrakcją był wyjazd do mogileńskiego kina Wawrzyn na 
film „Królowa Śniegu: po drugiej stronie lustra” oraz zwiedzanie 
nowo otwartych podziemi i wystawy historycznej w mogileńskim 
klasztorze. W środę  zorganizowaliśmy wyjazd do Interaktywne-
go Centrum Historii Ostrowa Tumskiego „Brama Poznania” gdzie 
przeprowadzone zostały zajęcia z animatorem, oprowadzanie po 
salach multimedialnych oraz zajęcia praktyczne, w drodze powrot-
nej zatrzymaliśmy się „w McDonaldzie” Czwartek, to wyjazd na 
mogileński basen. Na zakończenie pierwszego tygodnia zorgani-
zowaliśmy zabawy z chustą „Klanza” i konkursy sprawnościowe 
w sali gimnastycznej ZSOiZ w Trzemesznie, dzięki uprzejmości 
Dyrekcji szkoły, po powrocie do DK czekała na wszystkich smacz-
na pizza.

FERIE ZIMOWE W TRZEMESZNIE
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ŚDS informujePolski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów  w Trzemesznie  
w dniu 22 stycznia zorganizował spotkanie z okazji dnia Babci  
i Dziadka  Odbyło się ono w Domu Kultury, wzięło w nim udział  
60 osób. W miłej atmosferze przy kawie ciastku i owocach szybko 
minął czas.

W styczniu tradycyjnie już odbywają się u nas zajęcia o tematyce 
kulinarnej. W tym roku organizatorka tego rodzaju zajęć, Pani Ola, 
wprowadziła nas w tajniki przygotowywania pierogów. Najpierw 
uczyliśmy się jak wyrabiać dobre ciasto i przyrządzić różne far-
sze. Oczywiście po ich ugotowaniu odbyła się wspólna degustacja. 
Wszystko wyszło pysznie.

30 stycznia odbył się u nas coroczny Bal Karnawałowy. Tym ra-
zem postawiliśmy na klimaty pirackie. Cała sala główna udekorowa-
na była świecącymi rybami, muszlami, był statek, bezludna wyspa, 
a nawet rekin oraz piękna syrena. Wszystko przygotowane było w 
ramach zajęć przez terapeutów i Uczestników. Na zabawę zaprosze-
ni byli nasi przyjaciele z ośrodków z Gniezna, Skubarczewa, Słowi-
kowa i Bielic. Impreza zaczęła się przywitaniem wszystkich gości, 
a następnie wyruszyliśmy w muzyczną podróż po portach Europy. 
Odwiedziliśmy Grecję, Włochy, Hiszpanię, Anglię i zakończyliśmy 
swoją podróż w polskim porcie. Na naszym parkiecie można było 
zobaczyć szalejących piratów, policjanta oraz strażaka, różne sym-
patyczne zwierzaki, a także czarodzieja. Podczas konkursów było 
dużo śmiechu, a Uczestnicy otrzymali nagrody, podziękowania oraz 
słodkie upominki. Dziękujemy serdecznie wszystkim sponsorom za 
wsparcie finansowe, rzeczowe i duchowe.

Sylwester w Miatach
Tradycyjnie jak co roku odbył się bal sylwestrowy. Do tańca 

grał Dj Wiktor z Orchowa. Wszystkim dopisywały szampańskie 
humory. O północy wszyscy złożyli sobie życzenia noworoczne. 
Potem wyszli na zewnątrz i powitali Nowy Rok przy pokazie 
fajerwerków. Zabawa trwała do białego rana.
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Bieg Powstańca w 100 lecie zwycięskiego 
Powstania Wielkopolskiego,V Grand Prix 

Trzemeszna w biegach
8 grudnia 2018 roku odbył się 2 bieg V Grand Prix Trzemeszna 

w biegach. Podczas 1 biegu, w listopadzie świętowaliśmy 100 lecie 
praw kobiet, tym razem organizator imprezy Fundacja Aktywne 
Trzemeszno, zaprosiła biegaczy i kijkarzy do uczczenia pamięci 
uczestników Powstania Wielkopolskiego. O zwycięskim powstaniu 
przypominały biało czerwone kotyliony oraz tematyczna wystawa. 
Pamięć o Bohaterach sprzed 100 lat stała się zachętą do pomocy 
pani Róży i panu Jerzemu. W ramach ogólnopolskiej akcji  Szla-
chetna Paczka, której koordynatorami byli: Filip Kubacki i Magda 
Rosińska, zawodnicy zebrali potrzebne dla Nich materiały, akceso-
ria i produkty spożywcze.

W sportowej rywalizacji pierwsze 3 miejsca zajęli:
bieg open- 10 km
-kategoria  kobiet
1.Joanna Stawowa z Żydowa 
2.Violetta Niemczyk z Janikowa
3.Violetta Mróz z Gasawy
-kategoria mężczyzn
1.Paweł Świątkowski z Jastrzębowa
2.Jarosław Gozdarski z Witkowa
3.Filip Borowczak z Wrześni.
nordic walking open-5,5km
- kategoria kobiet:
1.Joanna Zwolenkiewicz z Gąsawy
2.Anna Stempniak z Inowrocławia
3.Magdalena Sosnowska z Trzemeszna
-kategoria mężczyzn:
1.Grzegorz Mądry z Trzemeszna
2.Jerzy Buczkowski ze Żnina
3.Marek Wojciechowski z Gniezna.
Gratulujemy wszystkim, którzy ukończyli dzisiejszy bieg i marsz, 

zwłaszcza tym najmłodszym. Dziękujemy wszystkim, którzy nas 
wspierają i już dziś zapraszamy na 3 bieg V Grand Prix Trzemeszna 
w biegach, który odbędzie się w Gołąbkach w sobotę 12 stycznia 
2019 roku. Tym razem hasło przewodnie: karnawał, czyli Bieg Prze-
bierańców. 

Więcej informacji na stronie www.aktywnetrzemeszno.pl
PROJEKT  REALIZOWANY PRZEZ FUNDACJĘ AKTYWNE 

TRZEMESZNO PRZY WSPARCIU GMINY TRZEMESZNO

Karnawałowo na Grand Prix Trzemeszna w biegach
3 impreza V Grand Prix Trzemeszna w biegach, organizowana 

przez Fundację Aktywne Trzemeszno miała charakter karnawało-
wy, oprócz ścigania nie zabrakło dobrej zabawy. 12 stycznia 2019 
roku w Gołąbkach, na starcie biegu i marszu nordic walking stanęli 
m.in Ojciec Mateusz, Piraci z Karaibów, Trzej Królowie, Rolnicy, 
Robotnicy, Biedronki i inne dziwadła.

W bardzo jesiennej atmosferze w biegu na 10 km zwyciężyli Jo-
anna Stawowa z Żydowa oraz Paweł Rezulak z Witkowa, w kate-
gorii nordic walking Joanna Zwolenkiewicz z Gąsawy i Grzegorz 
Mądry z Trzemeszna. Serdecznie gratulujemy zarówno dorosłym 
jak i dzieciom biorącym udział w swoich zmaganiach. Dodatkowo 
zebrano też kilkanaście kilogramów nakrętek dla chorej Roksanki 
z Mogilna.

Spotkanie noworoczne w Niewolnie
Środa 9 stycznia 2019 r. to dzień, w którym w świetlicy w Nie-

wolnie mieszkańcy spotkali się na wspólnym kolędowaniu i śpie-
waniu pieśni patriotycznych. Wieczór upłynął przyjemnie, w bar-
dzo serdecznej atmosferze. Na pianinie grała p. Krystyna Giemza, 
na flecie Weronika Wiśniewska i Jan Tarłowski, a także jeden  
z utworów solo wykonała Paulina Maryjańska. Nad całością czu-
wał sołtys - Łukasz Zalewski.
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Z potrzeby serca włączyliśmy się w zbiórki na rzecz Wielkiej Or-

kiestry Świątecznej Pomocy. Ze sprzedaży ciast i napojów oraz bi-
letów na dyskotekę uzbieraliśmy w naszej szkole:

4 125, 60 zł 
Bardzo dziękujemy wszystkim Rodzicom i Uczniom, którzy za-

angażowali się w nasze akcje.

Zwycięstwo w zawodach rejonowych w siatkówkę
W Szkole Podstawowej w Szczytnikach Duchowych rozegra-

ne zostały rejonowe zawody w siatkówkę w ramach eliminacji 
do finału powiatu. Reprezentacja chłopców z klas szóstych dziel-
nie i z wielkim zaangażowaniem zaprezentowała się na parkiecie: 
rozegrała dwa  mecze, obydwa wygrywając  stosunkiem setów 2: 
1 ze szkołami z Owieczek i gospodarzem zawodów Szczytnikami 
Duchowymi. Zwycięstwo to daje nam możliwość gry w finale po-
wiatu, który rozegrany zostanie w SP 1 Gniezno. Oto skład naszej 
reprezentacji: Mikołaj Czarnecki, Jakub Skrzypczak, Mikołaj Broń-
czyk, Hubert Szczepankiewicz, Kacper Górny, Alan Mrzewka, To-
masz Giza, Wiktor Dawidowicz, Antoni Chudziński.

Zimowisko w Białym Dunajcu
Już po raz jedenasty byliśmy uczestnikami zimowiska w Białym 

Dunajcu. Odbywało się ono w terminie od 12 do 18 stycznia 2019 r. 
Tym razem sceneria zimowa wokół naszego miejsca naszego pobytu 
była bajkowa. Duże ilości śniegu, zaspy, zawieje i zamiecie śnieżne 
dawały wrażenie, że jesteśmy odcięci od świata. Nie trwało to jed-
nak długo. Natura podarowała nam również piękny dzień ze słońcem 
i przyjazną temperaturą. 50-cioosobowa drużyna potrafiła pokonać 
wymienione trudności i dzielnie uczyła się oraz doskonaliła tajniki 
narciarstwa. Każdego dnia jeździliśmy na nartach po różnych sto-
kach. Najlepszy jednak ze wszystkich okazał się Rusiński Wierch, 
który spełniał nasze oczekiwania. Byliśmy również w Zakopanem 
kupując pamiątki. Mieliśmy również czas na relaks w Aqua Parku, 
korzystając z szerokiej oferty basenowej. Oj, uciechy było sporo!!!

W przerwie między narciarstwem rozgrywane były różne kon-
kursy sportowe i plastyczne: bilard, tenis stołowy, ,,piłkarzyki”, 
a na stoku również zawody w slalomie. Emocji było sporo, lecz naj-
ważniejsza była dobra atmosfera i zabawa wszystkich uczestni-
ków. Niestety, nieubłaganie szybko płynący czas dał o sobie znać 
18 stycznia, gdy kierowaliśmy się w drogę powrotną do domu. 

Wiadomości zebrał szkolny  zespół  redakcyjny.
Foto. p. K. Kulik,
p. W. Chojnacka
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MISTRZOSTWA PODREJONOWE W PIŁCE SIATKOWEJ
9 stycznia 2019 r. w Szczytnikach Duchownych, odbyły się mi-

strzostwa podrejonowe w piłce siatkowej dziewcząt. W zawodach 
wzięły udział dziewczęta z Lednogóry, Szczytnik Duchownych oraz  
SP-2 Trzemeszno. 

Nasza kadra w składzie: Aleksandra Olejniczak, Weronika Bojanow-
ska, Kinga Kubiak, Maja Kapela, Michalina Zebel, Amanda Fojucik, 
Maria Kowalska, Marcelina Firek, Wiktoria Brzewińska i Tatiana Ja-
godzińska zajęła ostatecznie 2 miejsce.

WOŚP
Nasza szkoła aktywnie uczestniczyła w 27. Finale Wielkiej Orkie-

stry Świątecznej Pomocy. “Orkiestrową” zbiórkę rozpoczęto już 10  
i 11 stycznia br. “SIĘ DZIAŁO!”.

 Podczas imprezy w szkolnej świetlicy działała  kawiarenka “U Jur-
ka”. Nie zabrakło w niej pysznych kanapek, ciasta domowego wypieku 
oraz soków. Również najmłodsi, “zerówka” oraz klasy 1-3, włączyli się 
w zbiórkę pieniędzy, kupując ciasta upieczone przez nauczycieli. 

Wielką atrakcją dla dzieci okazala się możliwość zrobienia zdjęcia 
w “fotobudce”. 

Nieodłącznym elementem szkolnego finału WOŚP była licytacja 
przedmiotów przyniesionych przez kadrę pedagogiczną. 

Dodać należy, że nasi uczniowie brali udział w “orkiestrowaniu” na 
hali OSiR, m.in.klasy 0-3, mimo wielkiej tremy, przepięknie zaprezen-
towały swoje talenty wokalne, śpiewając piosenki.

Dziękujemy wszystkim za udział i wsparcie finansowe dla WOŚP!

CZAS  PODSUMOWAŃ
10 stycznia w szkole odbyło się zebranie z rodzicami mające na celu 

podsumowanie efektów pracy w I półroczu roku szkolnego 2018/2019. 
Zanim nastąpiły spotkania w klasach z wychowawcami, dyrektor Sła-
womir Kupś w auli ZSO i Z przedstawił rodzicom sprawozdanie z dzia-
łalności szkoły w I półroczu oraz wyniki pracy uczniów i ich osiągnię-
cia.  Na liście tych, którzy osiągnęli średnią powyżej 4, 75 i co najmniej 
bardzo dobrą ocenę zachowania znalazło się sporo nazwisk. 

Członkowie koła teatralnego „Cztery żywioły” i szkolnego chóru 
„Kantata” zaprezentowali rodzicom świąteczny program „Prezent dla 
najbliższych”, którego treść powinna być realizowana w codziennym 
życiu, a nie tylko „od święta”. Rodzicom występ bardzo się spodobał, 
czemu dali wyraz,  długo oklaskując wykonawców i twórców oraz we 
wzruszających i ciepłych komentarzach. 

ZUCHOWA AKCJA ZIMOWA
W dniach 14-18 stycznia 2019 r. zuchy z 6 GZ „Przyjaciele Indian”  

i 13 GZ „Leśna Gromada” wspólnie spędziły ferie na grach i zabawach 
sportowo - integracyjnych.

Zuchy odwiedziły Centrum Chemii w Małej Skali i Centrum No-
woczesności w Toruniu, były w Muzeum Początków Państwa Polskie-
go w Gnieźnie oraz w Hali Widowiskowo - Sportowej w Mogilnie na 
kręglach i bilardzie oraz w kinie „Wawrzyn” na filmie pt. „Królowa 
Śniegu. Po drugiej stronie lustra”.

Zuchami opiekowały się druhny: Teresa Górna, Agnieszka Majero-
wicz, Monika Kulas i Justyna Lis.

PLEBISCYT NA NAJPOPULARNIEJSZEGO SPORTOWCA 
GMINY TRZEMESZNO 2018 ROZSTRZYGNIĘTY

25 stycznia 2019 r. w Liliowym Stawie, odbyła się uroczysta gala 
i wręczenie nagród najpopularniejszym sportowcom naszej gminy. 
Wśród wyróżnionej piątki znaleźli się również uczniowie naszej szkoły. 
V miejsce zajął Adrian Ziemba - piłkarz MKS Trzemeszno, IV miejsce 
zajęła Aleksandra Olejniczak - lekkoatletyka/nordic walking (reprezen-
tując Kijkowe Trzemeszno).
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ZHP informuje
• W dniach 14-18.01.2019r. 32 zuchów z 6 GZ ,,Przyjaciele Indian” 

oraz GZ ,,Leśna Gromada” wzięły udział w 5-dniowych zajęciach.  
W Toruniu  odwiedziły Młyn Wiedzy oraz robiły świeczki z parafiny. 
Były w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, kino 
i kręgle w Mogilnie oraz zajęcia sportowo-rekreacyjno-integra-
cyjne w Szkołach Podstawowych w Trzemesznie. 

Opiekunami były drużynowe zuchów: Teresa Górna, Monika 
Kulas oraz Justyna Lis, Agnieszka Majerowicz.

Tekst: pwd. Teresa Górna

• W dniach 21-25.01.2019 r. odbyła się Nieobozowa Akcja Zi-
mowa Hufca ZHP Trzemeszno. Ponad 40 uczestników w czasie 
3 wycieczek odwiedziło: 
- Biskupin (Muzeum Archeologiczne oraz Interaktywne Mu-
zeum Rybactwa), 

- Słupcę (Muzeum Regionalne) 
- Gniezno (Muzeum Zabytków Kultury Technicznej, Park 

Trampolin JumpWorld). 
Odbyły się także 2 dni zajęć stacjonarnych: 

- poświęcone Janowi Kilińskiemu z okazji zbliżającej się  
200. rocznicy jego śmierci- 28.01.2019r. Uczestnicy byli w Izbie 
Pamięci płk. Jana Kilińskiego oraz zapalili znicz pod pomni-
kiem, 
- gry i zabawy integracyjne, rozgrywki sportowe, 

• 22 stycznia, w 156. rocznicę Powstania Styczniowego o 
godz. 12.00. harcerze Hufca ZHP Trzemeszno zaciągnęli hono-
rowe warty pod obeliskiem znajdującym się na terenie Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych. Złożyliśmy kwiaty 
oraz zapaliliśmy znicz w intencji poległych.

 
Opiekę sprawowali: Paulina Kwiatkowska, Martyna Kwiatkow-
ska, Anna Kwiatkowska, Włodzimierz Losik, Beata Marciniak 
oraz Hanna Golińska.

• 28 stycznia 2019 roku, w 200. rocznicę śmierci trzemeszeń-
skiego szewca i pułkownika Jana Kilińskiego, harcerze i zuchy 
z 6 GZ ,,Przyjaciele Indian”, 8 DH ,,Odkrywcy” im. Vasco da 
Gamy oraz 10 WDH ,,Polanie” im. Bolesława Chrobrego razem 
z instruktorami: Anną Hęś, Stanisławą Szymańską, Włodzimie-
rzem Losikiem, Jagną Jatczak, Martyną Kwiatkowską wzięli 
udział w obchodach upamiętniających tę rocznicę. Na początku 
wysłuchaliśmy wykładu dr. Andrzeja Leśniewskiego pt. ,,Trze-
meszno Gród Kilińskiego”. Następnie przeszliśmy pod pomnik 
pułkownika, gdzie zaciągnęliśmy honorowe warty. Razem z 
uczestnikami odśpiewaliśmy ,,Rotę” oraz hymn Polski. Ułożyli-
śmy także biało-czerwoną flagę ze zniczy.

Tekst: phm. Paulina Kwiatkowska

Jako stowarzyszenie, organizacja pożytku publicznego działa-
my w oparciu o składki członkowskie.

Liczymy na wsparcie finansowe od sympatyków ZHP, między 
innymi na przekazanie 1% podatku za 2017 rok. Darczyńcom  
z lat ubiegłych serdecznie dziękujemy.

Przypominamy nasz KRS – 0000266321
Cel szczegółowy – ZHP Hufiec Trzemeszno + ewentualnie na-

zwa drużyny 
Za przekazanie nawet niewielkich kwot z góry dziękujemy.
hm. Stanisława Szymańska
komendantka Hufca ZHP Trzemeszno
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16 lutego 2019 r. godz. 17  sala wystaw DK

Dom Kultury w Trzemesznie
zaprasza na otwarcie wystawy malarstwa

„Oblicza natury”

Dom Kultury w Trzemesznie • ul. św Jana 11 • 62-240 Trzemeszno • www.dktrzemeszno.net • tel. 61 41 54 380

Konrad Szary

I MISTRZOSTWA 
GMINY TRZEMESZNO
W JEDZENIU PĄCZKÓW

Dom Kultury w Trzemesznie

Zapisy w Domu Kultury do  dnia 26.02.2019r. do godziny 16 lub do momentu  

zapisania maksymalnej liczby zawodników. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowy regulamin dostępny jest na stronie www.dktrzemeszno.net

BOXING 
TRZEMESZNO

Dom Kultury w Trzemesznie
ul. Św. Jana 11, 62-240 Trzemeszno
tel. 61 41 54 380  domkultury@dktrzemeszno.net


