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Rozpoczęła się dziesiąta 
- jubileuszowa - edycja plebiscytu

ŚREMSKIE ŻYRAFY

  URZĄD MIEJSKI W ŚREMIE URZĄD MIEJSKI W ŚREMIE  

OLGA GARSTKA – ZWYCIĘŻCZYNI PROGRAMU 
MUST BE THE MUSIC

Uczennica Liceum Ogólnokształcącego i Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Śremie. 
Utalentowana wokalistka i pianistka. Zwyciężczyni 11. edycji Must Be The Music - muzycz-
nego show telewizji Polsat. Piosenkami własnego autorstwa pt. „Samozapłon” oraz „Koniec 
świata” zdobyła serca i głosy jurorów oraz publiczności

HUBERT SKRZYDLEWSKI – MISTRZ TAEKWONDO

Hubert jest numerem jeden w Polsce w taekwondo w kategorii wagowej - 78 kg junior (15-17 
lat). Niepokonany w Pucharach Polski w 2016 roku. Zdobył wiele tytułów i medali: złoty me-
dal w Pucharze Świata w Łotwie, srebrny medal w Pucharze Świata w Warszawie, brązowy 
medal w Pucharze Świata w Serbii oraz w Niemczech. Po raz pierwszy wywalczył brązowy 
medal w kategorii seniorów Mistrzostw Polski Seniorów. Był jednym z 8 zawodników (2 męż-
czyzn) powołanych przez Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego na Mistrzostwa Świata 
Juniorów w Kanadzie, gdzie zdobył 9. miejsce.

BEATA I SŁAWA SZYMICZEK – FIT THERAPY

Siostry, miłośniczki sportu i zdrowego stylu życia. Trenerki personalne, które dla popularyza-
cji zdrowia i dobrej formy fi zycznej prowadzą na terenie Śremu otwarte treningi fi tness. Pod-
czas wakacji w każdą sobotę organizują wspólne biegi. Trenerki dzielą się swoją pasją i wie-
dzą na portalach społecznościowych, zarażając sportem wielu śremian.

SZTAFETA PŁYWACKA

Grupa 14 osób, która w lipcu 2016r. przez 6 dni i 5 nocy przepłynęła 500 km rzeką Wartą bez 
przerwy w VI sztafecie pływackiej pn. Wartą dla Chojraków. Celem akcji, oprócz pobicia rekordu 
Guinessa, było zebranie funduszy na rozbudowę Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantolo-
gii Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W sztafecie płynęli: Stefan Cieślewicz, 
Andrzej Dworczak, Kacper Gabrysiak, Adam Jerzykowski, Wiktoria Kasprzak, Julia Klejszmit, 
Hanna Mazurczak, Alina Nawrot, Marek Pietraszewski, Anna Rudziakowicz, Monika Sury-Wal-
terowicz, Adrianna Wawrzyniak, Agata Winkler oraz pomysłodawca Roman Bartkowiak.

PLANSZOTEKA – SPOTKANIA PRZY GRACH PLANSZOWYCH

Śremski Klub Miłośników Gier Planszowych Planszoteka to organizacja non profi t, mająca na celu 
propagowanie spędzania wolnego czasu przy grach planszowych. Zamiłowanie do planszówek 
odkryło w sobie już wielu mieszkańców gminy Śrem. Stowarzyszenie łączy ludzi w każdym wieku 
z zaangażowaniem organizując sobotnie spotkania przy planszówkach w bibliotece publicznej. 
Pasjonaci i propagatorzy gier to: Adam Grzegorczyk, Artur Grzegorczyk, Katarzyna Leszczyń-
ska, Marcin Leszczyński, Anita Mansfeld, Krzysztof Mansfeld i Marcin Walczak.

KLASA PIŁKARSKA Z SP6

W czerwcu 2016r. w Głuchołazach klasa VI piłkarska ze Szkoły Podstawowej Nr 6 w Śremie zwy-
ciężyła w Ogólnopolskim Finale Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Nożnej Chłopców. Skład 
zespołu: Borys Boczar, Jakub Tomaszewski, Bartosz Kabaj, Hubert Osiewicz, Szymon Kędzio-
ra, Filip Wilkowski, Mikołaj Urbanek, Paweł Rubach, Michał Wojciechowski, Maksymilian Hyżyk, 
Damian Kołtański, Kamil Chiliński. Ponadto zawodnicy otrzymali również nagrody indywidualne: 
Borys Boczar został najlepszym bramkarzem, a Maksymilian Hyżyk najlepszym zawodnikiem 
turnieju. Trenerem i nauczycielem piłkarzy był Sebastian Białobrzeski.

Corocznie Burmistrz Śremu Adam Lewandowski przyznaje stauetki „Śremskiej Żyrafy” osobom, których inicjatywa i sukces 
są nietuzinkowe, rozsławiają Śrem w kraju oraz poza jego granicami, a także motywują innych do podejmowania prób 
przekraczania własnych barier. Za dokonania i zasługi w 2016 roku Burmistrz Śremu ogłosił 6 nominacji.

NOMINACJE

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO WYBORU NAJLEPSZEJ NOMINACJI.
Do 8 stycznia 2017 r. do godz. 23.59 na stronie www.srem.pl trwa plebiscyt, podczas którego można wybrać 

najbardziej interesująca i wartościową kandydaturę. To Wasze głosy potwierdzą wielkość sukcesu i popularność nominowanych. 
Podsumowanie plebiscytu odbędzie się podczas uroczystej Gali „Śremskie Żyrafy 2016”, która odbędzie się 10 stycznia 2017 r.

Urząd Miejski w Śremie, Pl.20 Października 1, 63-100 Śrem
tel. 061 28 35 225; infolinia 0801 300 031; urzad@srem.pl

Śrem, 28 grudnia 2016 roku
Burmistrz Śremu
Pl. 20 Października 1
63 – 100 Śrem

PPSOŚ.603.88.2016.BKA

INFORMACJA
o obowiązku przedkładania informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania 

substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (azbest, PCB) 

W związku z art. 162 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) i § 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów 
zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były 
lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31), 

informuję

o obowiązku corocznego (do 31 stycznia) przedkładania Burmistrzowi Śremu (dotyczy osób fi zycznych niebędących 
przedsiębiorcami) lub Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego (dotyczy osób prawnych) informacji o rodzaju, ilości 
i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (azbest, PCB).

Ponadto informuję, iż przekazanie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest 
Burmistrzowi Śremu w wymaganym terminie jest warunkiem pozytywnej weryfi kacji wniosku o wykonanie usługi usunięcia 
wyrobów budowlanych i odpadów zawierających azbest, złożonego w ramach zadania pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych 
zawierających azbest na terenie powiatu śremskiego”.

Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji 
przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, przeprowadza kontrole stanu tych wyrobów w terminach wynikających 
z oceny stanu tych wyrobów. Z przeprowadzonej kontroli okresowej sporządza się w jednym egzemplarzu ocenę stanu 
i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

Ocena pozwala na określenie stopnia pilności usunięcia wyrobów zawierających azbest (koniecznego do zamieszczenia 
w informacji o wyrobach zawierających azbest):

stopień pilności • I – wymagane pilne usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie,
stopień pilności • II - wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku,
stopień pilności • III - wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat.

Formularze informacji o wyrobach zawierających azbest oraz oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania 
wyrobów zawierających azbest dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Śremie w zakładce 
Jak załatwić sprawę?/Ochrona Środowiska oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Śremie przy Pl. 20 Października 1.

Niniejsza informacja została podana do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Śremie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Śremie.

z up. Burmistrza
Katarzyna Bednarowicz

Naczelnik Pionu Gospodarowania
Przestrzenią i Środowiskiem

Zmiany w komunikacji miejskiej 
od 1 lutego 2017 roku.

Gmina Śrem jest samorządem, który od 1 lipca 2016 r. oferuje mieszkańcom bezpłatną komu-
nikację miejską. Pomysł bezpłatnej komunikacji nie jest nowy. W niewielu samorządach w Polsce 
funkcjonują już darmowe przejazdy dla mieszkańców. W miastach, które zdecydowały się na uru-
chomienie bezpłatnej komunikacji miejskiej liczba podróżujących zwiększyła się co przełożyło się 
na ograniczenie ruchu pojazdów w mieście. Czy w Śremie uzyskano podobne wyniki?

Liczba przewiezionych pasażerów od lipca 2016 r. do listopada 2016 r. w porównaniu z rokiem 
ubiegłym zdecydowanie wzrosła:

Planowane zmiany rozkładu jazdy od 1 lutego 2017 roku:
Linia nr 1:

dodano kurs o godz. 7:35 w dni robocze• 
zlikwidowano kurs o godz. 15:10 w dni robocze• 
zlikwidowano kurs o godz. 7:05 w soboty• 

Linia nr 2:
z uwagi na wydłużenie linii nr 9 zlikwidowano kursy linii nr 2 o godz. 10:45, 12:00 i 16:45 • 
(w to miejsce kursy o godz. 9:57, 12:02, 17:02).

Linia nr 5:
zmiana godz. kursu z 14:00 na 14:25 • 
zmieniono trasę przejazdu dla 3 kursów linii nr 5 (8:00, 14:25, 15:35), • 
autobusy te będą jechały w pierwszej kolejności przez Nochowo

Linia nr 6:
dodano dodatkowy przystanek na żądanie w Mechlinie przy leśniczówce• 

Linia nr 9:
wydłużono wszystkie kursy, autobusy linii nr 9 będą jeździły przez ul. Mickiewicza, • 
Gostyńską, Staszica, Chłapowskiego i Kilińskiego. 

Linia nr 10:
zmiana godz. kursu z 16:30 na 14:30 • 

Linia nr 11:
odwrócono trasę przejazdu kursu o godz. 06:40, autobus będzie jechał przez Nochowo • 
a następnie do miejscowości gminy Dolsk

Linia nr 12:
zmiana godz. kursu z 14:35 na 13:35.• 

Aktualny rozkład jazdy w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie www.rozkladjazdy.srem.pl
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Jak wygląda budżet Śremu na 
2017 roku? 

– Jeśli chodzi o dochody to jest to 
ponad 153 mln złotych. To duże pie-
niądze, bo przypomnę, że dziesięć lat 
temu, w 2006 roku było to niewiele po-
wyżej 60 mln złotych. Dzisiaj mogę po-
wiedzieć, że prawdopodobnie zakoń-
czymy 2017 rok po stronie dochodów 
na poziomie 170 mln złotych. Na to 
złożą się między innymi środki unij-
ne, o które zabiegamy, a procedury 
nie są jeszcze zakończone. Po dru-
gie wszelkiego rodzaju inne wpływy, 
które planujemy pozyskać z pozaeu-
ropejskich źródeł. Na dochody budże-
tu składają się przede wszystkim po-
datki lokalne, które na 2017 rok obo-
wiązują w tej samej wysokości jak w 
2016 roku. Żadne opłaty nie będą ule-
gały zmianie, ponieważ jesteśmy w 
dobrej kondycji fi nansowej, więc nie 
ma takiej potrzeby. Dużo się buduje 
na terenie naszej gminy, a więc mo-
żemy powiedzieć, że podatki od nie-
ruchomości wzrosną. Nie ukrywam, 
że pracujemy też nad tym, aby sys-
tem tych podatków uszczelnić, każdy 
mieszkaniec naszej gminy może się 
spodziewać, że zostanie wezwany do 
pewnych wyjaśnień dotyczących de-
klaracji podatkowych. Kolejnym ele-
mentem dochodów jest odpis od PIT, 
czyli każdy z nas kto jest zameldowa-
ny lub mieszka tutaj ma możliwość i 
prawo rozliczenia podatku w wybra-
nym Urzędzie Skarbowym. Ja apelu-
ję do mieszkańców, aby rozliczali się 
właśnie tutaj, ponieważ te pieniądze 
wracają, są następnie wykorzystywa-
ne przez mieszkańców, bo budujemy 
za nie place zabaw, remontujemy dro-
gi, czy udostępniamy bezpłatną ko-
munikację miejską. Na dochody bu-
dżetu składają się również subwencje 
oświatowe. Musimy pamiętać o tym, 
że będą zachodziły zmiany struktural-
ne w gminnej edukacji. To się będzie 
na pewno wiązało z kosztami. 

Jak w takim razie przedsta-
wiają się kwestie związane z 
wydatkami? 

– Po stronie wydatków zaplanowa-
liśmy kwotę wynoszącą 149 mln zło-
tych. Widać zatem, że mamy nadwyż-
kę, wynoszącą około 4 mln złotych. Te 
pieniądze przeznaczymy na wykup 
papierów dłużnych, przyspieszymy 
tym samym spłatę zobowiązań. Naj-
większe pozycje jakie mamy w kwe-
stii wydatków to oczywiście edukacja, 
w szeroko pojętym znaczeniu. Mamy 
subwencję oświatową na szkoły pod-
stawowe i gimnazja, która wynosi 
około 28 mln złotych, ale ostatecznie 
wydamy na ten cel ponad 35 mln zło-
tych, czyli 7 mln dołożymy z własnych 
środków. Te pieniądze zostaną prze-
znaczone na wszelkiego rodzaju za-
jęcia, usługi edukacyjne, logopedycz-
ne, pedagogiczne, psychologiczne. 
Wśród kosztownych wydatków jest 
również opieka przedszkolna, która 
wynosi ponad 17 mln złotych. Dąży-
liśmy do tego, aby wszystkim dzie-
ciom w gminie zagwarantować pobyt 
w przedszkolu i to się udało. Wskaź-
nik, który mamy wykazuje 105 pro-
cent dzieci korzystających z naszych 
przedszkoli. Te dodatkowe 5 procent 
stanowią dzieci z sąsiednich gmin. 
Między samorządami dochodzi wów-
czas do rozliczenia fi nansowego, bo 
każda z gmin ma swoją średnią cenę 
usługi przedszkolnej. 

Kolejną ważną kwestią, na którą w 
budżecie musieliśmy wygospodaro-
wać pieniądze to opieka społeczna. 
Mamy grupę mieszkańców, która wy-
maga wsparcia. Nie mówimy tutaj o 
programie rządowym 500+. Wspar-
cie społeczne to między innymi do-
datki mieszkaniowe, zasiłki celowe, 
uruchamiane są także specjalne pro-
gramy unijne, na przykład „Aktywni 
w Śremie”, w ramach którego stara-
my się aktywizować osoby oddalone 
od rynku pracy. Nie jest to łatwe, po-
nieważ Unia Europejska stawia nam 
wysoko poprzeczkę, 50 procent osób 
objętych tym programem musi wrócić 
na rynek pracy. W przeciwnym razie 
będziemy musieli pieniądze pozyska-
ne na ten cel zwrócić. 

Na początek roku planujemy inwe-
stycje o wartości ponad 13 mln zło-
tych. Oczywiście, tak jak było to w 
roku 2016, wówczas także planowa-
liśmy wydać 12 mln na inwestycje, a 
skończyło się na 21 mln złotych. Prze-
widujemy, że taka sama sytuacja bę-
dzie miała miejsce w 2017 roku. Już 
jesteśmy po pierwszym przetargu, 
ponieważ czas nas goni, dzisiaj, kie-
dy rozmawiamy rozstrzyga się prze-
targ na termomodernizację nie-
ruchomości edukacyjnej w 
Nochowie. Spieszymy się, 
bo musimy  rozliczyć się 
do 31 października, po-
zostało 10 miesięcy na 
cały proces inwestycyj-
ny. W styczniu odbę-
dzie się przetarg na re-
alizację programu boisk 
przyszkolnych. W pierw-
szej kolejności będzie to 
boisko przy Gimnazjum nr 
1 w Śremie, gdzie powsta-
nie sztuczna nawierzchnia 
trawiasta, do tego oświetle-
nie, sztuczna bieżnia 100 me-
trowa dla lekkoatletów, rzutnie 
dla lekkoatletów. Chcemy zdą-
żyć z tym projektem na okres 
wakacyjny, aby mieszkańcy 
latem mogli już w pełni z tego 
miejsca korzystać. Kolejny będzie 
przetarg na budowę trzech boisk wie-
lofunkcyjnych, takich jak w tym roku 
powstało przy Szkole Podstawowej nr 
4 w Śremie. Nowe boiska powstaną 
przy Szkole Podstawowej nr 1, Szko-
le Podstawowej nr 6 oraz przy Zespo-
le Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w Śremie. Sądzę, że funkcjonować 
będą od 1 września. Mamy na to za-
gwarantowane pieniądze, ale to nas 
nie zwalnia z ubiegania się o środki 
zewnętrzne na ten cel. Wówczas mo-
żemy część pieniędzy odzyskać i za-
inwestować w kolejną infrastrukturę 
sportową. Pieniądze przeznaczymy 
także na budowę i modernizację dróg. 
W Śremie zajmiemy się ulicą Krętą, 
Franciszkańską, Makuszyńskiego, 
czy Heweliusza. Prace realizować 
będziemy również na terenach wiej-
skich – w Mechlinie, Dalewie, a tak-
że będzie to długo oczekiwana droga 
do Grzymysławia. Będziemy również 
kontynuowali prace dotyczące przy-
gotowania dokumentacji związanych 
z systemami drogowymi, a chodzi tu 

o ulicę Grunwaldzką od skrzyżowa-
nia ze Staszica i o przepust mosto-
wy przy tej ulicy. Dlaczego zajmuje-
my się ulicą Grunwaldzką? To proste, 
mamy w tym miejscu ponad 12 hek-
tarów poprzemysłowych. To narożnik 
ulicy Staszica i Grunwaldzkiej. W tym 
miejscu będziemy inwestowali w sie-
ci wodociągowe, sieci kanalizacyjne i 
w drogę, bo mamy klientów na te 12 
hektarów, którzy chcą rozpocząć tam 
działalność gospodarczą. Na 12 hek-
tarach zmieści się około pięciu lub 
sześciu podmiotów gospodarczych. 
W większości są to przedsiębiorcy lo-
kalni, ale nie tylko. 

W porozumieniu z Wojewódzkim 
Zarządem Dróg nastąpi kontynuacja 
chodników przy ulicy Grunwaldzkiej. 
Dzisiaj mamy próbkę tego jak one 
będą wyglądały przy Galerii Jeziorany. 
Ponadto w porozumieniu z Wojewódz-
kim Zarządem Dróg modernizowana 
będzie również od sierpnia do wrze-
śnia ulica Staszica. Od skrzyżowania 
z Grunwaldzką do Gostyńskiej. To dla 
nas ważne, bo będzie się wiązało z 
zakończeniem największej inwesty-
cji, którą obecnie realizuje gmina, a w 
jej imieniu spółka Śremski Sport, czy-
li modernizacja basenu. Jak przypo-
mnę na ten cel przeznaczymy 12 mln 
złotych. Planowane zakończenie tej 
modernizacji to koniec sierpnia 2017 
roku, to nie tylko remont basenu, ale 
również część, gdzie znajduje się od-
nowa biologiczna, czy część restau-
racyjna i szatnia. Obecnie przygoto-
wujemy się także do stworzenia biz-
nesplanu dotyczącego remontu szat-
ni przy sali gimnastycznej i samej sali 
gimnastycznej. 

Wśród inwestycji nie zabraknie 

również infrastruktury rekreacyjnej. 
Będziemy inwestować na plaży miej-
skiej, między innymi w duży parking 
przy części gastronomicznej, wykona-
my tam też nowe opłotowanie. Nato-
miast w Parku Miejskim, wzgórze przy 
Śremskim ZOO będzie podlegało re-
witalizacji. Będzie to miejsce rodzin-
nego wypoczynku i relaksu. Ważną 
kwestią są również inwestycje, które 
przeprowadzimy w ramach budżetu 
obywatelskiego. W Parku Odlewni-
ków powstanie Pumptrack, natomiast 
przy Szkole Podstawowej nr 1 w Śre-
mie oraz przy Zespole Szkoły Podsta-
wowej i Gimnazjum w Nochowie po-
wstaną miasteczka rowerowe. 

Przygotowujemy też dokumenta-
cję dotyczącą modernizacji boisk w 
Parku Miejskim w Śremie, bo w 2018 
roku właśnie w tym miejscu będziemy 
inwestować. 

Nie tyko inwestycje gminne będą 
charakteryzowały budżet. Dziewięć 
milionów złotych Śremskie Wodocią-
gi zainwestują w infrastrukturę i w mo-
dernizację tego co już mamy, w prze-
pompownie wody, ujęć wody. Chcemy 
również, aby powstały nowe zasoby 
lokalowe. Jesteśmy drugą lub trzecią 
gminą w Polsce, gdzie zaproponu-

jemy rotację mieszkań. Osobom 
starszym, które często zamiesz-

kują samotnie duże mieszkania 
zaproponujemy mniejsze, wy-

godniejsze lokale, z windą, 
dostosowane do ich po-

trzeb. Mamy już koncep-
cję tego miejsca, które 

powstanie przy uli-
cy Powstańców 

Wielkopolskich. 
Natomiast te 
duże mieszka-
nia zaproponu-

jemy młodym 
rodzinom.  

Podtrzymujemy tak-
że wszelkiego rodzaju usługi. W 

gminie Śrem dalej korzystać bę-
dzie można z bezpłatnej komu-
nikacji. Zaznaczam, że wszyst-

kie dane statystyczne wskazują, że 
wzrost użytkowników komunikacji 
miejskiej wynosi 100 procent niemal 
na każdej linii. Od 1 lutego  funkcjo-
nować będzie nowy rozkład jazdy. 
Rozmawiamy również na temat do-
wozów w kierunku Nochowa do fi rmy 
REHAU, w kierunku Pyszącej do fi rmy 
Defor, czy Zbrudzewa do fi rmy Leopol. 
Będziemy się starali pomóc miesz-
kańcom dotrzeć do pracy, wymaga to 
jednak dodatkowych autobusów, więc 
do tego musi przygotować się także 
przewoźnik. W tej chwili robimy anali-
zy, pomagają nam te fi rmy, ponieważ 
ankietują swoich pracowników na ten 
temat. Chciałbym tylko przypomnieć 
wszystkim użytkownikom miejskiej ko-
munikacji, iż nie funkcjonuje ona jak 
taksówka. Czasami trzeba nieco da-
lej dojść lub należy pięć minut dłużej 
poczekać, wszystkich potrzeb nie je-
steśmy w stanie zrealizować.  

Czy ma pan swoje obawy przed 
nowym rokiem? 

– Zagrożeniem może być ogólna 

sytuacja ekonomiczno-gospodarcza 
kraju, ale staramy się wszystkie kwe-
stie brać pod uwagę. Na pewno cze-
kają nas spore wyzwania, chociażby 
te związane ze zmianami w oświa-
cie, ale zapewne w styczniu wszyst-
ko już będzie jasne. Postaramy się, 
aby te zmiany przebiegły jak najspo-
kojniej i bezpieczniej. Przypatrujemy 
się i dokonujemy ogromnych analiz 
dotyczących zasobów kadrowych. 
Wszystkie nieruchomości szkolne na 
terenie gminy Śrem w dalszym cią-
gu będą wykorzystywane na potrze-
by uczniów. 

Proszę przypomnieć także o ja-
kie środki unijne stara się gmi-
na Śrem.  

– Pierwszym takim projektem jest 
rozbudowa szkoły w Dąbrowie. Koszt 
tej inwestycji wyniesie 1,4 mln złotych, 
budynek rozbudujemy o trzy dodat-
kowe sale. Koncepcyjnie chcieliby-
śmy się również przygotować do roz-
budowy szkoły w Krzyżanowie, aby 
przystąpić do tej inwestycji w 2018 
lub 2019 roku. Złożyliśmy również 
dużą aplikacją na termomodernizację 
Szkoły Podstawowej nr 6, przeszliśmy 
już wszystkie kwestie formalne. Cała 
inwestycja wyniesie 5 mln złotych, z 
czego ubiegamy się o 3 mln 700 tys. 
zł dotacji. Złożyliśmy także aplikację 
o cyfryzację usług administracyjnych 
na blisko 700 tysięcy złotych. Ponad-
to Muzeum Śremskie złożyło również 
aplikację o modernizację i budowę sali 
widowiskowej. Wartość tej inwesty-
cji to 7 mln złotych, czekamy do koń-
ca stycznia, aby się dowiedzieć jakie 
będą losy tego wniosku. Do końca 
lutego składamy również dwie duże 
aplikacje, dotyczące punktów prze-
siadkowych. Jeden dotyczący ulicy 
Stary Rynek połączony ze ścieżkami 
rowerowymi, a drugi wniosek obejmo-
wał będzie węzeł komunikacji wodnej. 
Razem na kwotę 8 mln złotych. Dodat-
kowo z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich starać się będziemy o pie-
niądze na budowę świetlicy wiejskiej 
w Zbrudzewie. Również z Lidera Zie-
lonej Wielkopolski, gdzie mamy przy-
dzieloną określoną kwotę w stosunku 
do liczby mieszkańców na terenach 
wiejskich, w tym przypadku będziemy 
ubiegać się o środki na boisko wielo-
funkcyjne na terenie Zbrudzewa. Je-
steśmy także benefi cjentem programu 
„Gimnazjalista z pasją”, ponieważ mu-
simy pamiętać, że gimnazja funkcjo-
nować będą jeszcze przez trzy lata. 
Dzięki temu pozyskamy pieniądze na 
wyposażenie szkolnych pracowni, na 
studia podyplomowe dla nauczycieli, 
czy dodatkowe zajęcia. Jesteśmy rów-
nież benefi cjentem środków fi nansu-
jących asystentów rodziny. Czekają 
nas jeszcze dwa projekty metropoli-
talne – jeden dotyczący wsparcia na-
uczania przedmiotów matematycz-
nych i informatycznych, a drugi wspie-
rający usługi medyczne. Będzie to 
wsparcie i fi nansowanie bezpłatnych 
badań przesiewowych. 

Czego życzy pan mieszkańcom 
na 2017 rok?

– Przede wszystkim zdrowia, po-
nieważ bez niego nie możemy sta-
wiać sobie kolejnych wyzwań, ani ich 
realizować. Życzę również, aby wśród 
nas było wiele życzliwości.

Rozmawiała: Zuzanna Tomczyk  
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na rynek pracy. W przeciwnym razie 
będziemy musieli pieniądze pozyska-

Na początek roku planujemy inwe-
stycje o wartości ponad 13 mln zło-
tych. Oczywiście, tak jak było to w 
roku 2016, wówczas także planowa-
liśmy wydać 12 mln na inwestycje, a 
skończyło się na 21 mln złotych. Prze-
widujemy, że taka sama sytuacja bę-
dzie miała miejsce w 2017 roku. Już 
jesteśmy po pierwszym przetargu, 
ponieważ czas nas goni, dzisiaj, kie-
dy rozmawiamy rozstrzyga się prze-
targ na termomodernizację nie-
ruchomości edukacyjnej w 

1 w Śremie, gdzie powsta-
nie sztuczna nawierzchnia 
trawiasta, do tego oświetle-
nie, sztuczna bieżnia 100 me-
trowa dla lekkoatletów, rzutnie 
dla lekkoatletów. Chcemy zdą-
żyć z tym projektem na okres 
wakacyjny, aby mieszkańcy 

wstaną miasteczka rowerowe. 
Przygotowujemy też dokumenta-

cję dotyczącą modernizacji boisk w 
Parku Miejskim w Śremie, bo w 2018 
roku właśnie w tym miejscu będziemy 
inwestować. 

Nie tyko inwestycje gminne będą 
charakteryzowały budżet. Dziewięć 
milionów złotych Śremskie Wodocią-
gi zainwestują w infrastrukturę i w mo-
dernizację tego co już mamy, w prze-
pompownie wody, ujęć wody. Chcemy 
również, aby powstały nowe zasoby 
lokalowe. Jesteśmy drugą lub trzecią 
gminą w Polsce, gdzie zaproponu-

jemy rotację mieszkań. Osobom 
starszym, które często zamiesz-

kują samotnie duże mieszkania 
zaproponujemy mniejsze, wy-

godniejsze lokale, z windą, 
dostosowane do ich po-

trzeb. Mamy już koncep-
cję tego miejsca, które 

powstanie przy uli-
cy Powstańców 

rodzinom.  
Podtrzymujemy tak-

że wszelkiego rodzaju usługi. W 
gminie Śrem dalej korzystać bę-
dzie można z bezpłatnej komu-

O budżecie Śremu
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W 2012 obchodziliśmy 100 
lat harcerstwa w Śremie, 

kiedy to została założona dru-
żyna skautowa Przemysława, 
a niecały rok później drużyna 
Tadeusza Rejtana. Na pierw-
szą drużynę żeńską przyszło 
nam czekać cztery lata. W 
1916 dh Janina Łakińska z Po-
znania (za męża Jakubowska), 
przyczyniła się do powstania 
w Śremie drużyny skautek im. 
Emilii Plater. Trzon drużyny 
tworzyły dh drużynowa Pela-
gia Koralewska, rada drużyny 
Teodora Grabowska, Janina 
Śramska, Irena Dzięciołówna, 
Janina Szrajberówna, Czesła-
wa Olszewska, Pelagia Żukie-
wiczówna, Waleria Florcza-
kówna, Zofi a Szubert z domu 
Garlicka. Drużyny żeńskie w 
owym czasie o wiele wolniej 
się rozwijały, niż męskie. Ogół 
mieszkańców w tym czasie na 
poczynania skautek patrzył 
krytycznie.

Drużyna skautek Emilii Pla-
ter musiała działać niejed-
nokrotnie zakonspirowana, 
zbiórki drużyna organizowa-
ła przeważnie w mieszka-
niach prywatnych oraz u sióstr 
Elżbietanek.

W okresie letnim, gdy pogo-
da pozwalała, zbiórki były or-
ganizowane w terenie. Pod-
czas zajęć prowadzono kur-
sy z języka polskiego, historii 
Polski, geografi i oraz uczono 
pieśni patriotycznych, w te-
renie odbywały się przeważ-
nie podchody i zdobywanie 
sprawności.

W 1918 przy Szkole Wydzia-
łowej w Śremie powstała dru-
żyna skautek im. Królowej Ja-
dwigi, której założycielami byli 
Alfons Dzięcioł, były drużyno-
wy Drużyny Przemysława oraz 
jego siostra Stefania Dzięcio-
łówna, późniejsza działaczka 
harcerek w Chorągwi. Druży-
nową została założycielka dh 
Stefania, zastępowymi były dh 

Bolesława Mielochówna, Anie-
la Chałupczakówna, oraz He-
lena Szczepaniakówna, opie-
kunką drużyny była nauczyciel-
ka Szkoły Wydziałowej Fran-
ciszka Kluskówna. Zbiórki dru-
żyny odbywały się przeważnie 
w mieszkaniach prywatnych u 
dh. Kaźmierczakówny, Dzię-
ciołówny, a niekiedy wspólnie 

z drużyną Emilii Plater u sióstr 
Elżbietanek.

W okresie Powstania Wiel-
kopolskiego wiele skautek 
wstąpiło do Ochotniczej Ligi 
Kobiet, popularnie zwanej 
„Olkami”. W powstaniu prze-
ważnie pełniły służbę jako sa-
nitariuszki. Drużyny skautek 
ze Śremu podczas wojny pol-
sko – bolszewickiej, Powstań 
Śląskich, plebiscytu na War-
mii i Mazurach oraz na Gór-
nym Śląsku, zgłosiły opiekę 
nad ludnością przemieszcza-
jącą się przez Śrem. Miały 
punkt na dworcu kolejowym, 
gdzie wydawały ciepłe posiłki. 

Natomiast w szpitalu odwie-
dzały rannych żołnierzy, opie-
kowały się mogiłami żołnie-
rzy, a dla walczących na fron-
cie szyły onuce. W 1918 Zwią-
zek Skautowy w Wielkopolsce 
zmienił nazwę na Harcerski. W 
1919 Drużyna harcerek Emilii 
Plater harcówkę wydzierżawi-
ła od DH Rejtana w budynku 

nad Wartą należącego do pana 
Szczepskiego. Drużyna Kró-
lowej Jadwigi miała harcówkę 
przy Szkole Wydziałowej.

W chwili odzyskania niepod-
ległości zmienił się profi l pra-
cy w drużynach harcerek, or-
ganizowały kursy nauczania 
podstawowego (Emilii Plater), 
przedmioty z zakresu gospo-
darstwa domowego, opieki nad 
dziećmi oraz kursy z pracy biu-
rowej. Nie zaniedbywano rów-
nież zajęć w terenie, gdzie zdo-
bywano sprawności harcerskie 
oraz gier sprawnościowych. 
W 1929 drużyna Emilii Pla-
ter urządziła kolonie letnie w 

Kórniku nad jeziorem, ze zwie-
dzaniem Kórnika i pobliskich 
miejscowości. Drużynową 
była wówczas dh Mieczysława 
Gantnajewska siostra dh. Ma-
riana drużynowego Przemy-
słąwa. Na początku 1930 roku 
DH Emilii Plater zostaje prze-
mianowana na drużynę szkol-
ną. W 1932 roku w Śremie zo-

stał powołany Hufi ec Harcerek 
ZHP, komendantem została dh 
Gustawa Reichert nauczyciel-
ka Szkoły Powszechnej. Do 
Hufca należały drużyny z Kór-
nika, Bnina, Mosiny , Robako-
wa oraz ze Śremu. W 1934r. 
Drużyna Królowej Jadwigi zo-
stała przeniesiona do Gimna-
zjum, opiekunką początkowo 
była dh Gustawa Reichert Ła-
koma, po niej drużyną opieko-
wała się prof. tego Gimnazjum 
dh Aniela Boratyńska.

W 1935 drużynowa Emilii 
Plater dh Aleksandra Domal-
ska wraz z innymi druhnami 
założyły pozaszkolną druży-
nę harcerek im. Zofi i Chrza-
nowskiej, drużynową została 
dh Kazimiera Olejniczaków-
na. Jako jedyna w Śremie mia-
ła możliwość być drużynową 
wszystkich trzech drużyn har-
cerek w Śremie.

Wyróżniającą w Hufcu Żeń-
skim drużyną była drużyna 
Emilii Plater, przy której istniała 
Gromada Zuchowa prowadzo-
na również przez dh. A. Domal-
ską. Prawie każdego roku dru-
żyny Emilii Plater i Zofi i Chrza-
nowskiej wspólnie organizo-
wały obozy letnie ze środków 
własnych i przy pomocy rodzin 
harcerek, przeważnie przez 
państwa Domalskich, Rado-
wiczów, Pańczaków i innych, 
często rodziny harcerek wspól-
nie z harcerkami przebywały 
na obozach. W 1938r. dh Alek-
sandra Domalska wykonała 

sztandar dla drużyny Emilii 
Plater, drzewce ufundował jej 
ojciec Stanisław. Sztandar zo-
stał poświęcony w maju 1938 r. 
przez kapelana harcerzy śrem-
skich księdza prefekta Anto-
niego Rzadkiego.

Od 1938r. drużyny harce-
rek należą do Pogotowia Wo-
jennego, ogłoszonego przez 
Kwaterę Główną Harcerek. 
W 1939 drużyny na ostatni 
obóz przed wybuchem wojny 
wyjechały do Radogoszczy 
koło Międzychodu. W 1939r. 
w związku wybuchem II wojny 
światowej wszystkie drużyny 
zostały rozwiązane, niektóre 
harcerki przeszły do pracy w 
konspiracji (A. Domalska, M. 
Skarbek). Drużyny Harcerek 
Emilii Plater ze swą drużyno-
wą, w miarę swych możliwości, 
pomagały najbiedniejszym ro-
dzinom oraz wysiedlonym z te-
renu Śremu wysyłając paczki z 
żywnością i odzieżą. Harcerki 
do chwili aresztowania przez 
gestapo prowadziła dh Alek-
sandra Domalska.

Po wojnie, już w lutym 1945r., 
zostaje reaktywowana drużyna 
Harcerek Emilii Plater, funkcję 
drużynowej pełni dh A. Domal-
ska. W maju wznawia działal-
ność drużyna Królowej Jadwi-
gi w Liceum Ogólnokształcą-
cym, opiekunką jest dh Sta-
nisława Malińska. W trzecim 
kwartale tego roku zostaje po-
wołana Komenda Hufca Har-
cerek ZHP W Śremie komen-
dantem została mianowana dh 
Domalska. Drużynę Emilii Pla-
ter objęła dh Olijana Koszutów-
na, jej przyboczną była dh Ja-
nina Cielusta. W 1948r. druży-
na harcerek im. Emilii Szcza-
nieckiej z Książa Wlkp. otrzy-
mała sztandar, który został 

poświęcony w miejscowym ko-
ściele. Pod koniec roku 1947 
komendantką Hufca Harce-
rek została dh Stanisława Ma-
lińska, w 1948 hufi ec Żeński i 
Męski zostały połączone, ko-
mendantem Hufca ZHP Śrem 
był dh Mieczysław Kaczma-
rek. Już wspólne obozy były 
w 1948r. w Dusznikach Zdro-
ju, a w 1949r. w Kuźni Racibor-
skiej. W 1949r. przestał istnieć 
ZHP, zamiast niego powołano 
OH ZMP. Większość instruk-
torów zrezygnowała z pracy 
w nowym związku, który był 
przekształcony na modłę pio-
nierów radzieckich. Niektórzy 
pracowali z młodzieżą w in-
nym stylu.

W 1957r. następuje powrót 
do harcerstwa. W Liceum 
Ogólnokształcącym powsta-
ła drużyna dziewcząt im. Ma-
rii Curie -Skłodowskiej, zało-
życielką jej jest dh Stanisława 
Malińska, w Szkole Podstawo-
wej nr 1 drużyna im. Dąbrówki, 
gdzie drużynową była dh Tere-
sa Tomaszewska oraz w Szko-
le Podstawowej nr 2 - dalsza 
kontynuacja Drużyny im. Emi-
lii Plater, prowadziła ją dh Ha-
lina Sroczyńska. Znajdowały 
się również drużyny harcerek 
w miejscowościach ościen-
nych należących do Hufca 
ZHP Śrem. Najdłużej istnieją-
ca drużyną harcerek była dru-
żyna Emilii Plater, która zosta-
ła rozwiązana wówczas, gdy 
powstały gimnazja. W chwili 
obecnej drużyny są miesza-
ne z przewagą dziewcząt. Wy-
mienię kilka nazwisk zasłużo-
nych żyjących działaczek ZHP: 
dh hm. Elżbieta Malicka, dh 
hm. Krystyna Gulczewska, dh 
hm. Teresa Tomaszewska Ty-
kwa, dh hm. Iwona Brenda, 
dh hm. Janina Kuźnicka, dh 
phm. Hanna Pieprzyk, w Ksią-
żu Wlkp. dh hm. Gunther Ma-
ria, w Dolsku dh hm. Chojnac-
ka, w Kórniku dh Krystyna Ant-
kowiak. Wypada wspomnieć iż 
w czasach Polski Ludowej licz-
ne grono nauczycielskie pra-
cowało jako instruktorzy ZHP. 
Tymi kilkoma zdaniami chcia-
łem przypomnieć harcerstwo 
żeńskie w Śremie, gdyż w la-
tach międzywojennych pozo-
stawało w cieniu harcerstwa 
męskiego, sławnego także na 
arenie międzynarodowej, dzię-
ki orkiestrze dętej.

CZUWAJ!   M. Stasiak

ZAPOMNIANY JUBILEUSZ
ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO - HUFIEC W ŚREMIE

Domalska A. pod koniec  
lat osiemdziesiątych

Drużyna im. Emilii Plater 1916-1917 

TOWARZYSTWO POMOCY POTRZEBUJĄCYM IM. ŚW. BRATA ALBERTA „NADZIEJA” W ŚREMIE

Bożonarodzeniowa zbiórka żywności 
W dniach od 9 do 18 grudnia 2016 Towa-

rzystwo Pomocy Potrzebującym im. 
Św. Brata Alberta „Nadzieja” przeprowa-
dziło bożonarodzeniową zbiórkę żywności 
w sklepach na terenie Śremu. W akcji po-
magali wolontariusze ze Szkolnych Klubów 
Wolontariackich działających przy Zespole 
Szkół Ogólnokształcących, Zespole Szkół 

Technicznych, Zespole Szkół Politechnicz-
nych oraz przy Zespole Szkół Ekonomicz-
nych. W pracę logistyczną przy zbiórce bar-
dzo mocno zaangażowany był Pan Euge-
niusz Grześkowiak z Punktu Żywności dzia-
łającego przy Towarzystwie. Dzięki hojności 
wszystkich darczyńców udało nam się ze-
brać 985,180 kilogramów żywności, która 

w tym roku została przekazana dla ludzi sa-
motnych, chorych i niepełnosprawnych.

Dziękujemy serdecznie wszystkim dar-
czyńcom, wolontariuszom i osobom zaan-
gażowanym w zbiórkę, za dary serca, ja-
kie dzięki Wam mogły otrzymać osoby po-
trzebujące z gminy Śrem.

Anna Michalak 

Towarzystwo 
Pomocy Potrzebującym

im. św. Brata Alberta 
„NADZIEJA”

63-100 Śrem 
ul. Chłapowskiego 1 

tel: 663 953 504
e-mail: brat_albert@poczta.onet.eu

www.nadzieja.srem.info

Dwudziestego siódmego 
grudnia odbyły się uroczy-

stości związane z 98. rocz-
nicą wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego. 

Obchody rozpoczęły się o go-
dzinie 10 w Parku Miejskim im. 
Powstańców Wielkopolskich, 
gdzie złożone zostały wiązanki 
kwiatów pod Pomnikiem Dobo-
sza oraz przypomniano sylwet-
ki Powstańców. O godzinie 11 w 
kościele garnizonowym odpra-
wiona została msza święta w 
intencji Powstańców Wielkopol-
skich. Po godzinie 12 na cmen-
tarzu parafi alnym, przy Kwate-
rze Powstańców Wlkp. odbył 
się apel poległych i salwa ho-
norowa. Następnie mieszkańcy, 
w towarzystwie wojska i orkie-
stry dętej, przeszli pod wieżę ci-
śnień, gdzie zorganizowane zo-
stały dalsze uroczystości. 

Wydarzenie zorganizowa-
ła gmina Śrem oraz Muzeum 
Śremskie. 

Obchody Powstania Wielkopolskiego w Śremie
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Biblioteka Publiczna im. H. Święcickiego
ul. Grunwaldzka 10, 63-100 Śrem

www.biblioteka.srem.pl     info@biblioteka.srem.pl
tel.: 61 28 35 467

ZAPRASZAMY:
poniedziałek 11:00 -15:00,
wtorek - piątek 10:00-19:00

sobota 9:00-13:00

DLA DZIECI
LITERACKIE PORANKI MALUCHA

3, 10, 17, 24 stycznia, godz. 11:00• 

CZYTAMY PRZEDSZKOLAKOM
04.01  9:00 - Przedszkole Pod Wierzbami• 
05.01  9:30 - Przedszkole Jarzębinka• 
09.01 10:00 - Przedszkole Jarzębinka• 
09.01 10:45 - Przedszkole Janka Wędrowniczka• 
11.01  9:30 - Przedszkole Jarzębinka• 
11.01 10:30 - Przedszkole Pod Wierzbami• 
12.01 10:00 - Przedszkole Pod Wierzbami• 
13.01  9:00 - Przedszkole Janka Wędrowniczka• 
18.01  9:30 - Przedszkole Słoneczna Szóstka• 
18.01 10:30 - Przedszkole Janka Wędrowniczka• 
19.01  9:00 - Przedszkole Pod Wierzbami• 
19.01 10:00 - Przedszkole Słoneczna Szóstka• 
20.01  9:00 - Przedszkole Janka Wędrowniczka• 
23.01  9:00 - Przedszkole Niezapominajka• 
26.01 10.30 - Przedszkole Janka Wędrowniczka• 
27.01 10.45 - Przedszkole Janka Wędrowniczka• 

LEKCJE BIBLIOTECZNE
13.01 10:00 - Lekcja biblioteczna (SP nr 4, kl. III)• 
16.01 13:00 - Lekcja biblioteczna (SP nr 4, kl. III)• 

SCENA DLA DZIECI
12.01 9:00 - • Baśnie z czterech stron świata 
- opowiada Szymon Góralczyk (sala audiowizualna)
25.01 9:00 - Teatr MASKA - • Warzywa i owoce 
mają czarodziejskie moce (sala audiowizualna, wstęp 5 zł)

DLA MŁODZIEŻY
BOOK-SZPAN

5 i 19 stycznia 16:30 - (rozmowy młodzieży o książkach, • 
nagrania video)

KLUB ŁOWCÓW PRZYGÓD
12.01 10:30 - • Meksykańskie opowieści 
(opowiada Szymon Góralczyk)
18.01 12:50 - • W starożytnym Rzymie (spotkanie 
z przewodnikiem po Rzymie Krzysztofem Szulczewskim)

POETYCKA PRZYSTAŃ
16.01 17:00 - spotkanie autorskie z poetką Niną Szmyt • 
(dla młodzieży i dorosłych)

SCENA MŁODYCH
25.01 10:30 - Teatr MASKA - • Jestem tu nowy 
(sala audiowizualna, wstęp 5 zł)

DLA DOROSŁYCH
SPOTKANIA, IMPREZY

11.01 18:00 - WERNISAŻ wystawy „Śrem i okolice w obiek-• 
tywie Śremskiej Grupy Fotografi cznej”
23.01•  17:00 - MOJE HOBBY - spotkanie członków klubu
26.01 18:15 - UNIWERSYTET LUDZI CIEKAWYCH SWIAT@ • 
- Autostopem przez Amerykę Środkową. Wykładowcy: Seba-
stian Hennic i Wojtek Malicha - podróżnicy
30.01 16:00 - DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI • 
- spotkanie członków klubu

WYJAZDY DO TEATRU MIEJSKIEGO W LESZNIE
4 lutego 15:30 - KRÓLOWA ŚNIEGU (spektakl rodzinny)• 
19 marca 17:30 - MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ• 
31 marca 18:30 - ABONAMENT NA SZCZĘŚCIE • 
(godziny wyjazdu ze Starego Targowiska, koszt 30 zł)

MEDIATEKA I PRACOWNIA KOMPUTEROWA
TABLET-KI

4 i 18 stycznia 17:00 - zajęcia dla dzieci • 
z wykorzystaniem tabletów

PORANKI FILMOWE
7 i 21 stycznia 10:00 - projekcje fi lmów dla dzieci• 

BAJKI ŚPIEWAJĄCE
11 i 25 stycznia  16:30 - zajęcia ruchowe dla dzieci • 
przy teledyskach
16 stycznia   11:00 - zajęcia ruchowe dla dzieci • 
przy teledyskach

FILIE BIBLIOTEKI
- PROPOZYCJE I GODZINY OTWARCIA

ŚREM - PRZY MOŚCIE
ul. J. Kilińskiego 2, tel.: 61 830 35 44

ZAPRASZAMY
dzień godziny

10,17,24,31 stycznia, 15:00 • 
- zajęcia edukacyjno-biblioteczne 
dla dzieci szkolnych
głośne czytanie dla grup przedszkolnych • 
i uczniów (terminy do uzgodnienia)

poniedziałek 11:00-15:00
wtorek 11:00-18:00
środa 9:00-16:00

czwartek 11:00-18:00
piątek 9:00-16:00
sobota nieczynne

PYSZĄCA
ul. Długa 8, tel.: 570 580 376

ZAPRASZAMY
dzień godziny

5.01, 16:00 - Wigilijna opowieść • 
(głośne czytanie)
12.01, 16:00 - Maski karnawałowe • 
(zajęcia plastyczne)
19.01, 16:00 - Laurki na dzień babci • 
i dziadka
26.01, 16:00 – Projekcja fi lmu dla dzieci• 

poniedziałek 10:00-18:00
wtorek 8:00-14:00
środa 10:00-16:00

czwartek 10:00-18:00
piątek nieczynne
sobota nieczynne

BŁOCISZEWO
ul. Kasztanowa, tel.: 731-055-300

ZAPRASZAMY
dzień godziny

10.01, 16:00 -Zimowe zagadki • 
(zajęcia dla dzieci)
12.01, 10:00 - Dla Babci i Dziadka • 
(zajęcia plastyczne Oddział Przedszkolny 
- Krzyżanowo)
17.01, 16:00 - Dla Babci i Dziadka • 
(zajęcia plastyczne)
19.01, 10:00 - Kraina Bajek - „Kopciuszek” • 
(głośne czytanie i zajęcia plastyczne, 
Oddział Przedszkolny - Krzyżanowo) 
24.01, 16:00 - Bajkowy wieczór • 
(projekcja bajek)
26.01, 10:00 - List od Pani Zimy • 
(gry, zabawy, zajęcia plastyczne, 
Oddział Przedszkolny - Krzyżanowo)

poniedziałek 08.00-14.00
wtorek 08.00-17.00
środa nieczynne

czwartek 08.00-18.00
piątek 08.00-14.00

sobota nieczynne

NIESŁABIN
 ul. Szkolna 10, tel.: 731-099-300

ZAPRASZAMY
dzień godziny

12.01, 16:00 - „Z ortografi ą za pan brat” • 
(konkurs dla młodzieży)
19.01 10:15 „Zimowe pingwiny” • 
(zajęcia dla dzieci, Oddział Przedszkolny 
w Zbrudzewie) 
24.01 17:00 „Dzień Babci i Dziadka” • 
(przedstawienie dla mieszkańców, 
świetlica wiejska)

poniedziałek nieczynne
wtorek 10.00-18.00
środa nieczynne

czwartek 10.00-18.00
piątek nieczynne

sobota nieczynne

WYRZEKA
 ul. Ks. P. Wawrzyniaka 13, tel.: 731-099-300

ZAPRASZAMY
dzień godziny

13.01, 12:00 - „Zimowe bałwanki” • 
(zajęcia plastyczne dla dzieci)
18.01, 16:00 - „W kręgu przysłów”• 
23.01, 17:00 - „Dzień Babci i Dziadka” • 
przedstawienie dla mieszkańców wsi

poniedziałek 10:00-18:00
wtorek nieczynne
środa 10:00-18:00

czwartek nieczynne
piątek 7:00-15:00
sobota nieczynne

PLANSZOTEKA
14 i 28 stycznia 9:00-13:00 - spotkanie Klubu • 
Miłośników Gier Planszowych

KINO OSKAROWE
20 stycznia 17:00 - projekcja fi lmu dla dorosłych• 

KURS KOMPUTEROWY
5, 12, 19 stycznia 16:00 - Kurs komputerowy dla dorosłych • 
(odpłatnie)

NAUKA JĘZYKÓW (WOLONTARIAT)
3, 10, 17, 24, 31 stycznia 17:30 - JĘZYK NIEMIECKI • 
- dla początkujących 
7, 14, 21, 28 stycznia 9:00 - JĘZYK ANGIELSKI • 
- konwersacje (grupa zaawansowana)
7, 14, 21, 28 stycznia 10:00 - JĘZYK ANGIELSKI • 
- dla początkujących

E-LEARNING (FUNMEDIA)
ANGIELSKI, NIEMIECKI, HISZPAŃSKI, FRANCUSKI, WŁOSKI • 
- bezpłatna nauka języków z dowolnego komputera 
- bliższe informacje w mediatece

MEDIATEKA OFERUJE
Za okazaniem karty czytelnika wypożyczamy:

Filmy DVD (ponad 1000 tytułów) 
Audiobooki dla dzieci i dorosłych (336 tytułów) 
Czytniki e-booków (książki elektroniczne) 

Na miejscu udostępniamy:
Tablety 
Gry planszowe (blisko 100 tytułów) 
Gry na konsoli Xbox360 

Organizujemy okolicznościowe zajęcia tematyczne (andrzejkowe, 
świąteczne, karnawałowe, feryjne, wakacyjne) oraz zajęcia dla 
grup szkolnych.

INTERNET
W godzinach otwarcia biblioteki zapewniamy bezpłatny dostęp 
do Internetu oraz Wi-Fi

CZYTELNIE
CZYTELNIA OGÓLNA OFERUJE:

dostęp do 1600 pozycji książkowych w wersji on-line  . Naj-
nowsze powieści (ok. 100 tytułów), literatura faktu, podręcz-
niki dla studentów i wiele innych. Literatura dostępna jest po-
przez platformy IBUK oraz NASBI. Do rejestracji i korzysta-
nia w domu wystarczy karta czytelnicza i kod PIN (do pobra-
nia w czytelni)
książki popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy dla stu- 
dentów i maturzystów (literatura, pedagogika, psychologia, 
ekonomia, prawo, administracja, sztuka i inne)
kilkanaście tytułów czasopism (numery bieżące i archiwalne)  
udostępnianych na miejscu lub wypożyczanych do domu 
realizację wypożyczeń międzybibliotecznych 
korzystanie z Internetu i komputerowego katalogu zbiorów  
biblioteki
korzystanie z pakietu Offi ce wraz z drukowaniem 
kserowanie i skanowanie materiałów bibliotecznych 

CZYTELNIA REGIONALNA UDOSTĘPNIA:
wszelkiego rodzaju materiały dokumentujące historię, a także  
bieżące życie gospodarcze, społeczne, polityczne i kulturalne 
najbliższej okolicy 
druki zwarte tj. książki i broszury, raporty o stanie gminy i po- 
wiatu, informatory o stanie ochrony przyrody w okolicy itp.
komplety czasopism lokalnych,   Co? Gdzie? Kiedy? w Śremie, 
Głos Śremski, Gazeta Śremska, Tydzień Ziemi Śremskiej, Ty-
godnik Śremski, Kurant, a także Kronikę Wielkopolski oraz 
Śremski Notatnik Historyczny
dokumenty życia społecznego m.in. plakaty, zaproszenia, folde- 
ry turystyczne, druki okolicznościowe, materiały promocyjne 
dokumenty wtórne (kserokopie) 
prace niepublikowane: maszynopisy, pamiętniki, wspomnienia 
prace licencjackie, magisterskie i dyplomowe dotyczące  
Śremu
bibliografi ę regionalną. Baza tworzona w naszej bibliotece jest  
dostępna za pomocą katalogu rozproszonego bibliografi i regio-
nalnych. Zapewnia on możliwość udostępniania i przeszukiwa-
nia 21 baz bibliotek powiatowych i gminnych działających na 
terenie województwa wielkopolskiego w tym także Bibliografi i 
Regionalnej Wielkopolski - tworzonej przez Wojewódzką Biblio-
tekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.
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CO?

GDZIE?

KIEDY? INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

WYDAWCA I ADRES REDAKCJI:
Biblioteka Publiczna im. H. Święcickiego
ul. Grunwaldzka 10, 63-100 Śrem

KONTAKT: redakcja@biblioteka.srem.pl

Jerzy Kondras (redaktor naczelny), tel. 668 605 309
Zuzanna Tomczyk (redaktor prowadząca), tel. 607 141 496
Karol Kowalski (opracowanie grafi czne PRE-press)

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i opracowania edytorskiego nadesłanych tekstów. Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Złożenie tekstu do publikacji jest równoważne z oświadczeniem, ze autor posiada pełne prawa autorskie 
do tekstu oraz wyrażeniem zgody na publikację artykułu w Informatorze Społeczno-Kulturalnym Co? Gdzie? Kiedy? w Śremie. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń, afi szy i plakatów nadesłanych do druku. Informator wydawany przy redakcji Tydzień Ziemi Śremskiej.

6 grudnia – Mikołajki w bibliotece BOOK-SZPAN – dyskusje młodzieży o książkach

15 grudnia – Uniwersytet Ludzi Ciekawych Świat@.
Temat: Specyfika kulturowa Wietnamu.  
Wykładowca: prof. Nguen Chi Thuat
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16-19 grudnia 
– Mikołajki w filiach biblioteki

PYSZĄCA

WYRZEKA

  BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA  

Budowa bibliotecznej choinki z książek

Z placu zabaw “przeBUDOWA” (wypożyczonego z Centrum Nowoczesności 
Młyn Wiedzy z Torunia) w ciągu 3 miesięcy skorzystało blisko 3000 dzieci!

12 grudnia – Mikołajki poetyckie, finał XI Konkursu Jednego Wiersza

15 grudnia 
– wizyta dzieci z Lubinia

20 grudnia – Teatr Cieni LATARENKA, 
przedstawienie „Szopka Bożonarodzeniowa”

29 listopada - Baśnie meksykańskie 
opowiadał Szymon Góralczyk

16-19 grudnia 
– Mikołajki w filiach biblioteki

Zajęcia w mediateceLiterackie Poranki Malucha

BŁOCISZEWO

NIESŁABIN
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Zajęcia w muzeum w ramach programu Rodzina 3+
  MUZEUM

Szkoła Podstawowa im. gen. D. Chłapowskiego w Bodzyniewie
FESTIWAL PIOSENKI 
JESIENNO-ZIMOWEJ

25 listopada odbył się festiwal pio-
senki jesienno-zimowej dla dzieci z 
klas I-III oraz przedszkola. Laureatka-
mi zostały: Marta Krzyżaniak, Weroni-
ka Piątek, Amelia Szczepaniak, Mar-
celina Cielebąk, Katarzyna Lesińska 
i Magdalena. Gratulujemy!

OCHOTNICZA STRAŻ 
POŻARNA…

23 listopada do naszej szkoły przy-
jechała Ochotnicza Straż Pożarna, 
by przeprowadzić alarm przeciwpo-
żarowy. W akcji udział wzięły dzie-
ci z oddziałów przedszkolnych oraz 
uczniowie z klas I-VI. Dzieci po spraw-
nej ewakuacji ze szkoły mogły zapo-
znać się z panami strażakami, a na-
wet obejrzeć od środka wóz strażac-
ki. Dziękujemy!

„WE ARE FRIENDLY 
WITH ENGLISH”

2 grudnia odbył się szkolny kon-
kurs „We are friendly with English”. 
Zadaniem uczniów było przeczytanie 

fragmentu tekstu opisującego życie 
sławnej osoby. Pozostali uczniowie 
klasy czwartej, piątej i szóstej odga-
dywali kim są opisywane postacie. 

Z ZESPOŁEM MAZOWSZE
6 grudnia uczniowie naszej szkoły 

udali się do Poznania do hali widowi-
skowo-sportowej Arena. Tutaj mieli 
okazję obejrzeć występy zespołu ar-
tystycznego Mazowsze. 

ZIMOWA OLIMPIADA 
PRZEDSZKOLAKÓW

5 grudnia dzieci z grupy Pszczółki 
brały udział w Zimowej Olimpiadzie 
Przedszkolaków. Dużo zabawy, ry-
walizacji i śmiechu. Zajęliśmy II miej-
sce. Gratulacje!

SZKOŁA 
WIELOPOKOLENIOWA

7 grudnia odbyło się w naszej szko-
le kolejne spotkanie z cyklu „Szko-
ła wielopokoleniowa”. dzieci z nie-
wielką pomocą rodziców, dziad-
ków oraz starszego rodzeństwa 
wykonywały ozdobę świąteczną z 
drewna- choinkę.

ANDRZEJKI…
W radosnej atmosferze: tańce, 

poznawanie andrzejkowych zwy-
czajów, smacznych poczęstunkach, 
upłynął dzieciom czas andrzejko-
wych zabaw.

PSZCZÓŁKI PIEKĄ PIERNIKI
Pszczółki świątecznie udekorowały 

swoja salę lekcyjną. 7 grudnia dzieci 
piekły pierniki. Całą klasę wypełnił za-
pach cynamonu. Piernikowe wypieki 
sprawiły dzieciom dużo radości.

MIKOŁAJKI W BIBLIOTECE
Z okazji mikołajek Biedronki i 

Pszczółki wybrały się na wycieczkę 
do Biblioteki Publicznej w Śremie. 
Długo oczekiwany gość - Święty Mi-
kołaj - wywołał uśmiech na twarzach 
przedszkolaków. Święty Mikołaj za-
prosił dzieci do zabawy, tańca i śpie-
wu. Na koniec obdarował wszystkich 
cukierkami.

IGRZYSKA SZKÓŁ 
WIEJSKICH

7 grudnia drużyna z naszej szko-
ły wzięła udział w turnieju koszyków-
ki chłopców w ramach Igrzysk Szkół 
Wiejskich. Zajęliśmy trzecie miejsce.

SZKOLNE MIKOŁAJKI
Jak co roku w naszej szkole w mi-

kołajki robiliśmy sobie wspólne zdję-
cia. Wszyscy przynieśliśmy z domu 
czerwone czapki i sprawdzaliśmy, jak 
by nam było w roli Mikołaja.

MEGA MISJA 
I JEJ OSIĄGNIĘCIA

Uczniowie biorący udział w pro-
jekcie Mega Misji zdobyli dla naszej 

szkoły kolejną nagrodę. Tym razem 
z Fundacji Orange otrzymaliśmy ta-
blet! Na zajęciach j. angielskiego już 
z niego korzystały Pszczółki. Nagro-
da jednak nie jest najważniejsza. Cie-
szymy się, że przez zabawę poznaje-
my świat mediów. 

JESIEŃ I ZIMA W POEZJI…
9 grudnia odbył się międzyklaso-

wy konkurs recytatorki o tematyce je-
sienno- zimowej. Laureaci tego kon-
kursu w młodszej grupie wiekowej to: 
Zuzanna Migacz, Bartosz Głowiński, 
Amelia Szczepaniak, Barbara Huszał, 
a w starszej grupie wiekowej - Marce-
lina Cielebąk, Hubert Cieślak oraz Na-
talia Skrzypczak i Łucja Byszewska. 

CAŁA POLSKA 
CZYTA DZIECIOM

Uczniowie starszych klas naszej 
szkoły włączyli się w projekt „Cała 
Polska czyta dzieciom”. W ramach 
tego projektu nagrywaliśmy krótkie fi l-
miki propagujące czytelnictwo. Dzieci 
miały za zadanie przynieść ulubiona 
książkę i o niej opowiedzieć. 

NASZE OZDOBY NA CHOINKĘ
Samorząd Uczniowski w grudniu 

ogłosił konkurs na najładniejszą ozdo-
bę choinkową. Tuż przed Świętami 
ogłoszone zostały wyniki. Pani Olga 
Genderka-Plackowska – opiekun SU 
wręczyła dyplomy i nagrody oraz po-
gratulowała zwycięzcom.

SPOTKANIE WIGILIJNE 
DLA SENIORÓW

19 grudnia odbyło się w naszej 
szkole - tradycyjnie już - spotkanie 
wigilijne dla seniorów. Nasi goście 

obejrzeli misterium bożonarodzenio-
we przygotowane przez naszych mło-
dych aktorów. Po przedstawieniu był 
czas na rozmowy przy kawie.

BOKAWI – DZIĘKUJEMY
Zakończył się Projekt Budżetu Oby-

watelskiego BOKAWI - zajęcia spor-
towe, fi tnes i taniec towarzyski. Dzię-
kujemy autorowi projektu - sołtysowi 
wsi Kadzewo - panu Michałowi Jan-
kowskiemu. Dziękujemy wszystkim 
uczestnikom i uczestniczkom pro-
jektu za aktywny udział w zajęciach. 
Szczególne podziękowania składa-
my instruktorkom KSA w Śremie – 
pani Joannie Urbańskiej i pani Mag-
dzie Nawrot. Cieszymy się, że w na-
szej szkole mogły się odbywać ta-
kie zajęcia.

WIGILIA SZKOLNE
22 grudnia zorganizowane w na-

szej szkole zostały Wigilie klasowe. 
Był to czas spędzony z wychowawcą, 
nie zabrakło dzielenia się opłatkiem, 
kolęd i oczywiście prezentów. Potem 
cała społeczność szkolna obejrza-
ła spektakl dotyczący Bożego Naro-
dzenia. Następnie wspólnie, już po 
raz drugi, śpiewaliśmy piosenki świą-
teczne w j. angielskim - „Sing Christ-
mas Songs with us”. 

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO
Karnawał...•  W naszej szkole co roku 
odbywają się bale karnawałowe. 
Tak będzie i tym razem.
Rodzina wielopokoleniowa•  w 
klasie V i VI - tym razem poznamy 
tajniki włoskiej pizzy.

Szkoła Podstawowa nr 4 im. M. Konopnickiej w Śremie

GODZINA KODOWANIA, organi-
zowana w ramach Tygodnia Eduka-
cji Informatycznej (Computer Science 
Education Week, USA), jest najwięk-
szą inicjatywą edukacyjną w histo-
rii, adresowaną do uczniów z całego 
świata. Cieszy się również dużą po-
pularnością w Polsce. W 2016 roku 
Tydzień Edukacji Informatycznej przy-
padał na 5-11 grudnia 2016. W tym 
tygodniu na lekcjach zajęć kompu-
terowych uczniowie klas IV-VI roz-
wiązywali łamigłówki z postaciami z 
ich gier i zabaw, których rozwiązanie 

polega na ułożeniu programów z go-
towych bloczków. Oferta łamigłówek 
i kursów jest obecnie bardzo bogata, 
dzięki propozycjom wielu partnerów, 
takich jak Microsoft, czy Disney. Zaję-
cia cieszyły się dużym zainteresowa-
niem zarówno na lekcjach jak i poza 
lekcjami. Niektórzy nawet zdobywa-
li certyfi katy po przejściu wszystkich 
etapów. Gratulujemy!

W styczniu nadal będziemy wyko-
nywać działania w ramach „PRO-
JEKTU „BEZPIECZNIE TU I TAM” 
organizowanego przez Fundację 

Orange, do którego nasza szkoła 
przystąpiła. Celem Konkursu jest po-
pularyzacja wiedzy o zasadach bez-
piecznego korzystania z internetu i 
nowych technologii wśród uczniów 
szkół podstawowych, a także wśród 
ich rodziców. W ramach konkursu 
przeprowadzimy zajęcia edukacyjne 
dla uczniów i zadanie konkursowe 
„Rywalizacja na multimedia”. Konkurs 
trwa do 31 marca 2017r.

Jednocześnie włączyliśmy się w 
obchody DNIA BEZPIECZNEGO IN-
TERNETU (DBI) ma na celu przede 
wszystkim inicjowanie i propagowa-
nie działań na rzecz bezpiecznego 
dostępu dzieci i młodzieży do zaso-
bów internetowych, zaznajomienie 
rodziców, nauczycieli i wychowaw-
ców z problematyką bezpieczeństwa 
dzieci w Internecie oraz nagłośnie-
nie tematyki dotyczącej bezpieczeń-
stwa online. W 2017r. DBI obchodzić 

będziemy 7 lutego pod hasłem „Ra-
zem zmieniamy internet na lepsze”. 
Podczas zbliżającej się 13. edycji wy-
darzenia w Polsce organizatorzy chcą 
zwrócić uwagę na rolę każdego użyt-
kownika internetu w budowaniu bez-
piecznego i przyjaznego środowiska 
online. Każdy z nas ponosi odpowie-
dzialność za to, co robi w sieci i w jaki 
sposób z niej korzysta. Podczas ob-
chodów DBI szczególnie podkreślo-
ny zostanie potencjał internetu, który 
dzieci mogą wykorzystać zarówno w 
edukacji, kontaktach z rówieśnikami 
jak również jako formę twórczej roz-
rywki. W ramach obchodów w mie-
siącu styczniu będziemy przeprowa-
dzać zajęcia edukacyjne dla dzieci 
klas I-VI, powstaną gazetki ścienne, 
przedstawienie dla rodziców i dzie-
ci oraz konkurs wiedzy Bezpieczni w 
Sieci po całym cyklu edukacyjnym w 
formie Qizu.

10 stycznia odbędzie się Ogólno-
polska Olimpiada Matematyczna 
„OLIMPUS - sesja zimowa” dla klas 
IV-VI, w której zgodnie z tradycją weź-
mie udział nasza szkoła. Do konkursu 
przystąpią dwadzieścia dwie osoby.

Spell it! - literowanie słów w ję-
zyku angielskim. 17 stycznia 2017 
roku, nasza szkoła po raz kolejny zor-
ganizuje powiatowy etap konkursu 

językowego dla klas III szkoły podsta-
wowej pt. „Spell it! - literowanie słów w 
języku angielskim”. Nasz konkurs już 
od kilku lat cieszy się ogromną popu-
larnością wśród wszystkich szkół pod-
stawowych w powiecie śremskim.

Głównym celem konkursu jest po-
prawne przeliterowanie słów w języ-
ku angielskim. W pierwszym etapie 
konkursu wszyscy uczniowie literują 
wylosowane przez siebie słowa. W 
kolejnym mają przed sobą znacznie 
trudniejsze zadanie w postaci dyktan-
da. Mamy nadzieję, ze w tym roku po-
ziom będzie równie wysoki jak w la-
tach poprzednich.

BALE - W okresie karnawałowym 
nasza szkoła szczególnie współ-
pracuje ze śremskim klubem Relax. 
Dzieci mają okazję bawić się przy 
znakomitej muzyce Pana Wojtka 
Majchrzaka i wspaniałych efektach 
świetlnych. Zabawy są zawsze na 
bardzo wysokim poziomie!

Agnieszka Gruchalska 
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19 grudnia w bibliotece 
szkolnej odbyło się ko-

lejne SPOTKANIE Z KSIĄŻ-
KĄ. Tym razem najmłodsi czy-
telnicy z klasy 1A poznali opo-
wiadanie pt. „Bałwanek i wró-
ble”. Aby chociaż troszkę po-
czuć atmosferę zimowej aury 
uczestnicy spotkania wykona-
li samodzielnie bałwanki. W 
czasie spotkania nie zabrakło 
też zajęć tanecznych. Spotka-
nie w pełni spełniło swoją rolę. 
Zachęciło dzieci do kontaktu z 
książką oraz uwrażliwiło je na 
to, aby nie krzywdzić i nie do-
kuczać innym osobom.

  SZKOŁY SZKOŁY  

KIEDY LUDZIE SĄ BLISKO LUDZI
- cudowne święta Bożego Narodzenia w IIIb

Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Kopernika w Śremie
ALARM 

PRZECIWPOŻAROWY
25 listopada w naszej szkole za-

wył alarm. Cała społeczność szkol-
na bardzo sprawnie ewakuowała się 
na zewnątrz budynku. Na pierwszym 
piętrze pojawił się dym. Na szczęście 
po paru minutach okazało się, że były 
to tylko ćwiczenia przeciwpożarowe z 
udziałem jednostek Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Śremie. Akcja została 
przeprowadzona bardzo sprawnie, 
a dzięki uprzejmości strażaków, naj-
młodsi uczniowie szkoły mogli zapo-
znać się z podstawowym sprzętem 
gaśniczym.

ANDRZEJKI
24 listopada uczniowie klas II i III 

SP uczestniczyli w wieczorze an-
drzejkowym. Po poznaniu tradycji 
ludowych związanych z obchodami 
tego święta przystąpiono do wróżb. 
Dzieci z kółka kulinarnego piekły tego 
dnia ciasteczka z wróżbami, które 
losowali trzecioklasiści. Ogromnym 
powodzeniem cieszyła się zabawa 

taneczna, którą przygotował i profe-
sjonalnie poprowadził Pan Tomek - 
DJ BOSTON.

29 listopada dla uczniów klasy 
pierwszej odbył się wieczorek fi lmo-
wo-andrzejkowy. Zabawę taneczną 
przeplatały przygotowane przez na-
uczycielki wróżby andrzejkowe. Na 
koniec zabawy odbyła się projekcja 
bajek dla dzieci. 

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
Mały, duży, bury, kolorowy, milutki, 

z kokardką czy w kubraczku... Każ-
dy posiada bądź posiadał własnego 
ulubionego misia pluszowego. 25 li-
stopada obchodziliśmy święto naj-
bardziej popularnej zabawki w Euro-
pie, najlepszego przyjaciela dzieci, 
niezastąpionej przytulanki - Pluszo-
wego Misia. Wśród nowoczesnych i 

atrakcyjnych zabawek, moda na misie 
nie przemija, bo „czy to jutro, czy to 
dziś, wszystkim jest potrzebny Miś!”

MISTRZOSTWA SZKOŁY 
W HALOWEJ PIŁCE 

NOŻNEJ CHŁOPCÓW
29 listopada, po trzydniowych zma-

ganiach, zakończyły się Mistrzostwa 
Szkoły w Halowej Piłce Nożnej Chłop-
ców. Po rozegraniu 10 zaciętych me-
czów, które trwały 2x10 min., wyłonio-
no zwycięzcę zawodów. Bezkonku-
rencyjni okazali się uczniowie klasy 
3A, którzy nie przegrali żadnego me-
czu i ustrzelili w całym turnieju 89 bra-
mek! Na drugim stopniu podium upla-
sowali się uczniowie klasy 3B, a na 
trzecim 1B. Podczas zmagań ucznio-
wie rywalizowali także o tytuł „Najlep-
szego Strzelca” i „Najlepszego Bram-
karza”. Zostali nimi odpowiednio: Ka-
mil Szymandera (3A) oraz Kacper By-
kowicz (3B).

WYCIECZKA DO FABRYKI 
BOMBEK W GNIEŹNIE

W grudniu najmłodsi uczniowie na-
szej szkoły mieli okazję wybrać się 
na wycieczkę do Fabryki Bombek w 
Gnieźnie. Uczestnicy z zaintereso-
waniem obserwowali cykl produkcji 
bombek choinkowych, od dmucha-
nia szklanych rurek, poprzez srebrze-
nie, do dekorowania. Po zwiedzaniu 
fabryki uczniowie mogli wykazać się 
pomysłowością, dekorując własne 

bombki. Każdy z uczestników deko-
rował bombki, według własnego po-
mysłu, a na pamiątkę pobytu w fabry-
ce otrzymał bombkę z własnym imie-
niem. Wycieczka dostarczyła dzie-
ciom mnóstwa wrażeń i wprowadzi-
ła w atmosferę zbliżających się świąt 
Bożego Narodzenia.

IMPREZA POWITALNA
Jak co roku pierwszym poważnym 

zadaniem Samorządu Uczniowskie-
go było zorganizowanie imprezy po-
witalnej oraz pasowanie uczniów 
klas I na gimnazjalistów. W tym roku 
dołączyli do nich również uczniowie 
klasy 4A, którzy od września rozpo-
częli naukę w murach naszej szko-
ły. Ze względu na obchody 100–le-
cia naszej placówki i liczne imprezy 
im towarzyszące, pasowanie odby-
ło się dopiero 2 grudnia i rozpoczęło 
się zebraniem uczniów w sali gimna-
stycznej „Bazar”. Następnie wyzna-
czone z każdej klasy grupy uczniów 
poddawane były różnorakim konku-
rencjom intelektualnym oraz spraw-
nościowym. Zmagania nie ominęły 

również wychowawców klas. Dzień 
zakończył się uroczystym ślubowa-
niem, po którym każdy uczeń otrzy-
mał dyplom pasowania na ucznia Ze-
społu Szkoły Podstawowej i Gimna-
zjum w Śremie.

MIKOŁAJKI

6 grudnia w murach naszego gim-
nazjum zrobiło się czerwono. Sa-
morząd Uczniowski przygotował dla 
uczniów naszej szkoły Mikołajki. Na 
korytarzach szkoły rozbrzmiewały ko-
lędy, a uczniowie mogli otrzymać od 
Świętego Mikołaja słodki upominek. 
Warunek był jeden! Musieli dobrze 
odpowiedzieć na pytanie związane 
ze świętami Bożego Narodzenia (za-
dawane przez „asystentki” Mikołaja - 
Śnieżynki) lub zaśpiewać kolędę. 

JASNA STRONA MOCY 
CZYTANIA

W naszej szkole gościła pani kie-
rownik Biblioteki Pedagogicznej, która 
spotkała się z uczniami kl. V i VI, by 
zachęcić ich do czytania. Uczniowie 
na początku wysłuchali opinii piętna-
stolatka, który twierdził: „nie czytasz, 
nie możesz być inteligentny...”, a na-
stępnie rozważali jakie są pozytywne 
i negatywne strony czytania. Na za-
kończenie obejrzeli fi lmik, zachęcają-
cy do międzypokoleniowych dyskusji 
o książkach.

ŚWIĘTO PLUSZOWEGO 
MISIA W ZERÓWCE

25 listopada swe urodziny obcho-
dzą pluszowe misie, z tej okazji przed-
szkolaki i uczniowie klas I-III przypro-
wadzili do szkoły swych pluszowych 
ulubieńców, by wspólnie świętować. 
Podczas zabawy nie brakowało mi-
siowych piosenek i wierszyków, a tak-
że książkowej historii o Misiu o Bar-
dzo Małym Rozumku, a dla najaktyw-
niejszych słodkiego co nieco.

WARSZTATY RĘKODZIEŁA
W listopadzie, na zajęciach Robótki 

ręczne gościliśmy panią Danielę, któ-
rej pasją jest haft matematyczny. Na 
kilku spotkaniach dziewczęta mogły 
zapoznać się z podstawowymi wzo-
rami haftu oraz samodzielnie wyha-
ftować wybrane wzory. 

ANDRZEJKI W KL. I-III
W poniedziałek, 28 listopada zorga-

nizowano Andrzejki dla klas edukacji 
wczesnoszkolnej. W przerwach mię-
dzy wróżbami był czas na dyskote-
kę i konkurencje sportowe. Wszyscy 
wspaniale się bawili, humory dopisy-
wały, a przepowiedziana przyszłość 
zawsze może się spełnić. 

Andrzejkową zabawę zorganizo-
wano także w oddziałach przedszkol-
nych w Wyrzece i Nochowie.

ŚWIATOWY DZIEŃ 
WALKI Z AIDS

1 grudnia obchodzimy Świato-
wy Dzień Walki z AIDS. Z tej okazji 
uczniowie klasy III A i II A przygotowa-
li apel. W programie gimnazjaliści zo-
baczyli przygotowany przez uczniów 
fi lm informujący o sposobach zaka-
żenia wirusem. 

DOM DZIECKA 
W BODZEWIE

3 grudnia reprezentacja szkoły sku-
piająca szkolnych Wolontariuszy i 
członków Samorządu Uczniowskiego 
udała się do Domu Dziecka w Bodze-
wie. Gospodarze przyjęli nas bardzo 

serdecznie; był czas na wspólny po-
częstunek, krótki koncert kolędowy, 
zabawy i rozmowy. Pobyt w Bodzewie 
zaowocował nowymi znajomościami i 
niezapomnianymi wrażeniami. 

MIKOŁAJKI W SZKOLE
6 grudnia uwielbiają chyba wszy-

scy, ale najbardziej na Świętego cze-
kają dzieci. W tym roku był z nami 
przez cały dzień. Chętni mogli wziąć 
udział w Loterii Mikołajkowej, pośpie-
wać i potańczyć przy radosnej, świą-
tecznej muzyce. Najmłodsi przenie-
śli się do jego magicznej krainy oglą-
dając fi lm „Przyjaciel Świętego Mi-
kołaja”. Na każdego czekał słodki 
upominek.

IGRZYSKA 
SZKÓŁ WIEJSKICH 
- KOSZYKÓWKA

W grudniu, w Krzyżanowie odbyły 
się Igrzyska Szkół Wiejskich - turniej 
koszykówki chłopców. Nasi chłop-
cy wygrali wszystkie mecze zajmu-
jąc I miejsce.

POWIATOWY KONKURS 
WIEDZY BIBLIJNEJ

W piątek 9 grudnia uczniowie, któ-
rzy zwycięsko przeszli etap szkolny, 
mieli okazję zaprezentować posiada-
ne wiadomości podczas etapu gmin-
nego, który odbył się w Szkole Pod-
stawowej nr 6. Uczennica Anna Mo-
stowska z kl. IV zajęła miejsce II, a 
Ewa Cieślak z kl. V - miejsce I.

Przegląd świątecznej piosenki 
anglojęzycznej

9 grudnia uczniowie szkoły pod-
stawowej wzięli udział w Przeglądzie 
Świątecznej Piosenki Anglojęzycznej. 
Klasy zaprezentowały znane piosenki 
świąteczne w języku angielskim. Nie 
zabrakło świątecznych przebrań i ele-
mentów choreografi i. 

SZKOLNE KOŁO TEATRALNE 
W DPS W PSARSKIEM

13 grudnia Szkolne Koło Teatral-
ne odwiedziło po raz szósty DPS w 
Psarskiem. W tym roku mali aktorzy 
zaprezentowali przedstawienie pt.: 
„Do Betlejem”, które wraz z wyjątko-
wą scenografi ą bardzo spodobało się 
mieszkańcom domu.

SPOTKANIE OPŁATKOWE 
DLA SENIORÓW

Corocznie od wielu już lat, przed 
świętami Bożego Narodzenia, odby-
wa się spotkanie dla seniorów z No-
chowa, podczas którego goście mają 
okazję podzielić się opłatkiem, obej-
rzeć przygotowane dla nich przedsta-
wienie, wspólnie pośpiewać kolędy, 
nie brakuje też nigdy drobnych upo-
minków. Wszystko to zawdzięczamy 
dobremu sercu wolontariuszy, rodzi-
ców i stałych sponsorów - fi rmie „Re-
hau” i Spójni Nochowo.

CO BĘDZIE:
14 stycznia 2017•  - Zabawa 
karnawałowa dla rodziców w 
restauracji Lascada.
19 stycznia 2017•  - Spotkanie 
karnawałowe dla seniorów.

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Wł. Zamoyskiego w Nochowie

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Śremie

Spotkanie z książką

W XI edycji Konkursu Jed-
nego Wiersza, którego 

organizatorem jest Biblioteka 
Publiczna w Śremie, ucznio-
wie naszej szkoły wykazali się 
ogromnym kunsztem sztuki po-
etyckiej. W  kategorii szkół pod-
stawowych powiatu śremskiego 
stanęli na wszystkich miejscach 
podium. Gratulujemy  publikacji  
autorskich wierszy w profesjo-
nalnej  antologii poetyckiej naj-
młodszych śremian pt. W sen-
nym ogrodzie… Szczególne 
słowa uznania dla Pawła Maty-
siaka za zajecie I miejsca, Dag-
mary Jankowskiej za zajecie II 
miejsca, Aleksandry Skrzypczak 
za zajęcie III miejsca i Mai Pierz-
chlewicz za wyróżnienie.

Konkurs jednego wiersza

I miejsce dla Zespołu Wokalnego Cantando 
na V gminnym festiwalu ,,Śpiewam bo lubię”!

I miejsce klasa VIa i klasa 
Va, gratulacje!

KLASYFIKACJA:
KLASY V:

I miejsce - V a
II miejsce - V c
III miejsce - V d

KLASY VI:
I miejsce - VI a
II miejsce - VI b
III miejsce - VI c

Halowy turniej piłki nożnej w SP1

Wolontariusze z Kopernika wyróżnieni Konkurs pięknego czytania Konkurs piosenki bożonarodzeniowej



CO? GDZIE? KIEDY?20 21CO? GDZIE? KIEDY?

ANDRZEJKOWE WRÓŻBY
Od środy 23 do piątku 25 listopa-

da klasy I-III uczestniczyły w zaba-
wach andrzejkowych organizowa-
nych w Klubie Relax. Wspólne tańce 
uzupełniło poznanie wróżb i tradycji 
ludowych związanych z obchodami 
tego dnia. Wszystkie zabawy potrak-
towaliśmy oczywiście z „przymruże-
niem oka”.

VI WOJEWÓDZKI 
KONKURS PRZYRODNICZY

Dnia 24 listopada odbył się etap 
szkolny VI Wojewódzkiego Konkur-
su Przyrodniczego. W naszej szko-
le przystąpiło do niego 36 uczniów 
z klas V i VI. Tegoroczny test wyma-
gał od uczestników szerokiej wiedzy 
zwłaszcza z geografi i i biologii. Do 
etapu rejonowego, który odbędzie się 
16 lutego 2017 r., zakwalifi kowało się 
sześcioro uczniów. 

JASNA STRONA MOCY 
CZYTANIA

Szkolną bibliotekę odwiedziła w 
piątek 25 listopada kierownik Bi-
blioteki Pedagogicznej- pani Lidia 

Urbańska. Spotkała się z uczniami 
klasy V c, aby wspólnie zastanowić 
się nad rolą książek w życiu i warto-
ści płynących z ich czytania. Piątokla-
siści obejrzeli dwa fi lmy, których bo-
haterowie zachęcali do sięgania po 
literaturę piękną. 

WOJEWÓDZKI KONKURS 
JĘZYKA POLSKIEGO 

Dnia 25 listopada 2016r. odbył się 
etap szkolny Wojewódzkiego Kon-
kursu Języka Polskiego dla uczniów 
szkół podstawowych. W naszej szko-
le do konkursu przystąpiło 26 uczniów 
klas V-VI. Do etapu rejonowego za-
kwalifi kowało się pięcioro uczniów. 

TURNIEJ MINI PIŁKI 
SIATKOWEJ DZIEWCZĄT
W sobotę 3 grudnia odbył się w 

naszej szkole Turniej Mini Piłki Siat-
kowej Dziewcząt o Puchar Dyrekto-
ra z okazji XXV-lecia SP nr 6 w Śre-
mie. Uczestniczyły w nim siatkarki z 
8 miejscowości. To był dopiero drugi 
turniej naszych najmłodszych repre-
zentantek, które zaczynają i przecie-
rają „siatkarskie szlaki”.

MIKOŁAJKOWE 
SPOTKANIE W BIBLIOTECE

Uczniowie klasy V b wzięli udział w 
zajęciach bibliotecznych pt. Legenda 
o Świętym Mikołaju. Spotkanie odbyło 
się 6 grudnia 2016 r. i zostało poświę-
cone życiu Świętego Mikołaja- bisku-
pa Miry Licyjskiej, który ze względu 
na przypisywane mu legendą uczynki 
został pierwowzorem postaci rozda-
jącej dzieciom prezenty. Pani biblio-
tekarka przypomniała piątoklasistom 
treść legendy a następnie zaprosiła 
do wspólnej zabawy z wykorzysta-
niem elementów biblioterapii. 

ZAJĘCIA Z FILCOWANIA
Dekoracje świąteczne są tematem 

wielu zajęć plastyczno-technicznych 
organizowanych w okresie przed-
świątecznym. Ciekawe doświad-
czenia i nowe umiejętności zdobyli 
w dniu 7 grudnia uczniowie klas IIIf 
i IIIe. Uczestniczyli oni w zajęciach 
z filcowania prowadzonych przez 
p. Katarzynę Hertmanowską. Efek-
tem ich pracy był własnoręcznie wy-
produkowany fi lc, z którego następ-
nie wykonali ozdobne serduszka z 
zawieszką. 

GMINNY KONKURS 
PLASTYCZNY

W SP nr 4 odbył się w listopadzie 
Gminny Konkurs Plastyczny po ha-
słem „Będąc pisarzem i malarzem”. 
Polegał na zaprojektowaniu i wyko-
naniu okładki do napisanej przez sie-
bie książki. Miejsca na podium wy-
walczyły reprezentantki naszej szko-
ły: I - Emilia Jankowiak, III - Patrycja 
Jankowska. 

ZDROWE PONIEDZIAŁKI
Od grudnia odbywają się w na-

szej szkole cykliczne spotkania dla 
wszystkich klas I-VI promujące zdro-
wy styl życia. Pierwsze zajęcia pro-
wadziła p. Dorota Drąg z Poradni Le-
czenia Uzależnień i Współuzależnień 
i dotyczyły profi laktyki nałogów. Dru-
gie spotkanie przygotowała p. Da-
nuta Dziuba, która mówiła o zacho-
waniu bezpieczeństwa na terenie 
szkoły jak i poza nią. Chętni nauczy-
ciele wzięli udział w szkoleniu doty-
czącym ról wspierających dzieci pro-
wadzonym przez psycholog Joannę 
Misiek- Zbierską. 

YOU CAN SING
12.12.2016r. w Szkole Podstawo-

wej nr 1 w Śremie odbył się Gmin-
ny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej 
„You Can Sing!” Miło nam poinformo-
wać, że w kategorii klas I-III Iga Cze-
terbok zajęła III miejsce, a w kate-
gorii klas IV-VI komisja konkursowa 
przyznała II miejsce Jagodzie Stę-
pie. Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów!

EKO ANIOŁ NA „6”!
W konkursie plastycznym organizo-

wanym przez Śremski Ośrodek Kultu-
ry pn. ŚREMSKI EKO ANIOŁ ‘2016, 
naszą szkołę reprezentowała pra-
ca wykonana przez Julię Siczyńską 
z klasy IIe i jej tatę- Witolda. Bardzo 
się cieszymy, że została doceniona i 
otrzymaliśmy DYPLOM LAUREATA. 
Tę radosną wiadomość przekazano 
nam podczas fi nału konkursu, który 
odbył się w ramach imprezy plenero-
wej na śremskim rynku- „Świątecz-
ne klimaty”.

  SZKOŁY SZKOŁY  

ANDRZEJKOWE WRÓŻBY
30 listopada uczniowie naszej 

szkoły skorzystali podczas przerw z 
andrzejkowych wróżb przygotowa-
nych przez przedstawicieli Uczniow-
skiego Samorządu. Było wiele emocji 
i niespodzianek związanych z odczy-
tywaniem biegu przyszłego losu.

WARZYWA MOŻNA 
POLUBIĆ

24 listopada uczniowie klasy II zor-
ganizowali kolorową i smaczną insce-
nizację utworu J. Tuwima „Na straga-
nie”. Zaproszonymi gośćmi byli przed-
szkolacy i pierwszoklasiści, którzy ra-
dośnie oklaskiwali starszych kolegów. 
Po występie odbył się konkurs doty-
czący znajomości warzyw i smaczna 
degustacja przygotowanych warzyw-
nych szaszłyków. Wszyscy zebra-
ni orzekli, że warzywa są naprawdę 
pyszne! To wspaniała edukacja arty-
styczna i zdrowotna w jednym!

KONKURSOWE 
RYWALIZACJE

Z końcem listopada i początkiem 
grudnia liczna grupa uczniów naszej 
szkoły wzięła udział w szkolnym eta-
pie wojewódzkich konkursów z języ-
ka polskiego, matematyki, przyrody 
i języka angielskiego. Do kolejnego 
etapu z języka polskiego i przyrody 
przeszła uczennica klasy V - Nadia 
Pawłowska. Jak widać, warto podej-
mować wyzwania!

GDYBYM BYŁ MALARZEM...
28 listopada uczennice naszej 

szkoły wzięły udział w Gminnym Kon-
kursie Plastycznym pod hasłem „Gdy-
bym był pisarzem i malarzem”. Dziew-
czynki wróciły z sukcesami - Nadia 
Pawłowska zajęła I miejsce, a Nata-
lia Dorsz III w kategorii klas V, nato-
miast Martyna Chmiel III w kategorii 
klas IV. Serdecznie gratulujemy na-
szym artystkom.

ŚWIĘTO 
PLUSZOWEGO MISIA

Pluszowe Misie jak co roku święto-
wały w naszej szkole wraz z przed-
szkolakami i uczniami klas I-III. To 
chyba jedno z najprzyjemniejszych i 
najprzytulniejszych świąt. Uczniowie 
zapoznali się nieco bliżej z historią 
tych obchodów podczas pogadanki z 
panią z biblioteki naszej szkoły.

SPARTAKIADA MALUCHA
5 grudnia nasze maluchy wzięły 

udział w spartakiadzie, gdzie zapre-
zentowały swoje sportowe umiejętno-
ści i pozytywną rywalizację.

ŚWIĘTA BONGO 
NARODZENIA

W związku z narastającą świątecz-
ną atmosferą zorganizowaliśmy w na-
szej szkole spotkanie z Mikołajem i 
Kiermasz Bożonarodzeniowy, gdzie 
można było kupić przepiękne świą-
teczne ozdoby i dekoracje wykonane 

przez uczniów, rodziców i nauczy-
cieli. Spotkanie zostało połączone z 
Piknikiem Orange przygotowanym w 
ramach zadań związanych z projek-
tem „Bezpiecznie Tu i Tam”, w którym 
uczestniczy szkoła. Uczniowie wraz z 
rodzicami obejrzeli materiały dotyczą-
ce bezpiecznego korzystania z Inter-
netu. Przyjemna atmosfera nadcho-
dzących świąt świetnie współgrała z 
dydaktycznym przesłaniem i zadania-
mi podejmowanymi przez dzieci. Naj-
większą niespodzianką było jednak 
spotkanie z Mikołajem i Reniferem. 
Wszystkie dzieci otrzymały upomin-
ki i z uśmiechniętymi buziami wróci-
ły do domów.

NASZE KONKURSOWE 
SUKCESY

Jesteśmy dumni z naszych uczen-
nic, które z dużymi sukcesami wró-
ciły z gminnego etapu Powiatowego 
Konkursu Wiedzy Biblijnej odbywają-
cego się 9 grudnia w Szkole Podsta-
wowej nr 6 im. Braci Barskich w Śre-
mie. Joanna Kaczor zajęła I miejsce 
w kategorii klas VI, Natalia Dorsz II 
miejsce na poziomie klas V, Nad-
ia Pawłowska III miejsce w kategorii 
klas V, a Zuzia Zastrożna IV miejsce 
na poziomie klas V. Duże gratulacje 
dla dziewcząt!

ANIELSKIE WARSZTATY
W naszej szkole odbyły się popo-

łudniowe warsztaty, podczas których 

uczniowie wykonali piękne EKO-anio-
ły na konkurs organizowany przez 
ŚOK. Młodzi artyści wykazali się twór-
czą wyobraźnią, solidnością i precy-
zją wykonania.

TURNIEJ GWIAZDKOWY
Odbył się Gwiazdkowy Turniej Pił-

ki Nożnej dla klas IV i młodszych pod 
patronatem Burmistrza Śremu.

SĄD NA LEKCJI
15 grudnia odbyła się lekcja otwar-

ta z języka polskiego, podczas której 
uczniowie klasy VI zaprezentowa-
li „walkę na argumenty” w oparciu o 
starożytny „Mit o Prometeuszu”. Szó-
stoklasiści bardzo wiarygodnie weszli 
w grane role i z przekonaniem bronili 
swego zdania i prezentowanych racji. 
Całości zajęć przyglądali się zapro-
szeni uczniowie klasy III i IV. Emocje 

były naprawdę ogromne.

KREATYWNA LEKCJA 
W TERENIE

Uczniowie klas I-III pojechali w dniu 
20 grudnia do Biblioteki Publicznej w 
Śremie na ciekawą lekcję kreatywne-
go budowania i przebudowywania z 
nietypowych klocków. Zabawy i rado-
ści było wiele, a kreatywny plac za-
baw naprawdę robi wrażenie!

POMYŚLNY UDZIAŁ W 
PROJEKCIE

Grudzień jest kolejnym miesiącem, 
w którym kontynuujemy zadania pro-
jektu „Bezpiecznie Tu i Tam”. Uczen-
nica klasy IV - Natalia Tomczak zaję-
ła IV miejsce i została uhonorowana 
nagrodą w „rywalizacji na słowa”, je-
steśmy z niej dumni i liczymy na ko-
lejne sukcesy w tej tematyce.

Szkoła Podstawowa im. W. Reymonta w Krzyżanowie

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Braci Barskich w ŚremieGimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie
„CHODŹ NA SŁÓWKO” 

W ITEATRZE TVP 
21 listopada po raz kolejny na-

sza szkoła skorzystała z możliwości 
uczestniczenia w spektaklu teatral-
nym transmitowanym w ramach pro-
jektu iTeatr TVP dla Szkół. Uczniowie 
klasy 1a, 1d, 1e i 1f po opieką swo-
ich polonistek obejrzeli sztukę Ma-
liny Prześlugi „Chodź na słówko” w 
wykonaniu aktorów Teatru Nowego 
w Poznaniu.

DRUGA CZĘŚĆ „DZIADÓW” 
NA SZKOLNEJ SCENIE

24 listopada odbyły się w naszej 
szkole niecodzienne lekcje języka 
polskiego, na które udało się zapro-
sić niemal wszystkie klasy naszego 
gimnazjum. Pracownia polonistycz-
na została w tym dniu przemieniona 
w salę teatralną. Członkowie kółka 
polonistyczno-teatralnego odgrywali 
na scenie II część „Dziadów” i inter-
pretowali tekst lektury obowiązkowej. 
Tego dnia wieczorem przedstawienie 
obejrzeli też Rodzice i zaproszeni Go-
ście młodych aktorów.

NOC FILMOWA
25 listopada Samorząd Uczniow-

ski, którym w tym roku opiekują się 
p. Monika Łada i p. Magdalena Jan-
kowska, zorganizował dla drugo-
klasistów Noc Filmową. Tuż przed 

godziną 21.00 w szkole zjawili się jed-
nak nie tylko drugoklasiści, ale rów-
nież uczniowie klas: 3a, 3d, 2a, 1b i 
1d oraz członkowie kółka polonistycz-
no-teatralnego ze swoimi nauczycie-
lami. Gimnazjaliści nie tylko oglądali 
fi lmy, ale także grali w przeróżne gry 
i bawili się. 

SPOTKANIE Z KULTURĄ 
- „STRUNY BRZDĘK”

21 listopada 2016r. w naszej szkole 
odbył się koncert pt. „Struny brzdęk” 
z cyklu spotkań z kulturą - Muzycz-
ny Kogel- Mogel. Poznaliśmy budo-
wę oraz historię instrumentów oraz 
usłyszeliśmy ciekawe techniki gry. 
Nie zabrakło też interakcji z publicz-
nością- w takcie koncertu osoby chęt-
ne mogły podejść i asystować muzy-
kowi w grze na instrumentach. Orga-
nizatorem koncertów jest pan Leszek 
Wawrzynowicz.

SUKCES UCZENNIC 
Z KLASY 3A

28 listopada odbyła się Powiato-
wa Olimpiada Wiedzy O AIDS/HIV. 
Drugie miejsce w powiecie zajęła 
Zuzanna Matyja z klasy 3a, a Olga 
Kaczmarek z klasy 3a - piąte miej-
sce. Warsztaty edukacyjno-artystycz-
ne dla uczestników tej Olimpiady oraz 
scenografię przygotowały p. Alina 
Niemier i p. Barbara Hejne.

IMPREZA CZYTELNICZA
29 listopada 2016 r. w bibliotece 

szkolnej odbyła się „Impreza czytel-
nicza” zorganizowana przez klasę 2 
a (innowacja angielsko- niemiecka) 
pod opieką anglistki- p. Magdaleny 
Jankowskiej i bibliotekarki- p. Juli-
ty Jakubiak- Malinowskiej dla klas 
czwartych z SP4 w Śremie. Spotkanie 
miało na celu propagowanie i zmoty-
wowanie do czytania nie tylko w ję-
zyku polskim, ale również w języku 
angielskim. 

SPOTKANIE Z PISARKĄ 
GRAŻYNĄ BĄKIEWICZ

29 listopada naszą szkołę odwie-
dziła pani Grażyna Bąkiewicz- pisar-
ka, dziennikarka i nauczyciel historii. 
Uczniowie klasy 3b i 2d wysłucha-
li fascynującej opowieści o tym, dla-
czego zamiast wymarzonym dzien-
nikarstwem, pani Bąkiewicz zajęła 
się uczeniem historii i ile dobrego z 
tego wynikło dla kariery pisarskiej. 
Pisarka opowiadała o swojej pracy, 
odpowiadała na pytania gimnazjali-
stów. Nie tylko zachęcała młodzież 
do czytania książek, ale i do pisania 
własnych tekstów. 

„TEATR ILUZJI” 
ALEKSANDRA TKACZA

30 listopada uczniowie klas: 3D, 
1D, 3E, 3B, 2A, 2B, 2E, 1A oraz 2F 
wzięli udział w spektaklu „Teatr Iluzji”. 

Forma przedstawienia była bardzo 
atrakcyjna oraz dopasowana do po-
ziomu percepcji uczniów. Wszyscy 
przekonali się, że sztuka iluzji wpły-
wa korzystnie na rozwój wyobraźni i 
logicznego myślenia.

PIERWSZE MIEJSCE 
W KONKURSIE 

WIEDZY O KRAJACH 
ANGLOJĘZYCZNYCH

2 grudnia 2016 w murach śremskie-
go LO odbył się fi nał gminnego Kon-
kursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycz-
nych dla Gimnazjum. Naszą szkołę 
reprezentowała trzyosobowa druży-
na: Paulina Antoszczyszyn, Weroni-
ka Baraniak oraz Sebastian Witasiak 
z klasy 3b – podopieczni pani Iwony 
Wołowiec. Uczestnicy najpierw wzięli 
udział w części pisemnej, następnie 
drużyny przystąpiły do części ustnej. 
Nasi uczniowie wykazali się ogrom-
ną wiedzą i zajęli pierwsze miejsce! 
Gratulujemy sukcesu! 

XI GALA 
WOLONTARIATU

2 grudnia w Auli Jana Pawła II od-
była się XI Gala Wolontariatu. To 
święto wolontariuszy i osób wspoma-
gających działalność Klubów Wolon-
tariatu. Nasza tegoroczna absolwent-
ka - Weronika Leśna była nomino-
wana do tytułu Wolontariusza 2016 
Roku. Serdecznie gratulujemy!

XIII CHARYTATYWNA GALA 
MŁODYCH TALENTÓW 

5 grudnia w Gimnazjum nr 1 im. 
Polskich Noblistów w Śremie odbyła 
się XIII Charytatywna Gala Młodych 
Talentów. Jak co roku imprezę mają-
ca na celu wewnątrzszkolne fi nanso-
we wsparcie, będących w potrzebie 

uczniów szkoły, zorganizowali p. Bar-
bara Hejne, p. Alina Niemier i p. Le-
szek Wawrzynowicz.

Uczniowie, nauczyciele, absolwen-
ci gimnazjum oraz zaproszeni goście 
przygotowali piękny program arty-
styczny, obejmujący występy wokal-
ne, taneczne i sportowe.

„BESTIA” W ITEATRZE 
TVP DLA SZKÓŁ

14 grudnia uczniowie klas pierw-
szych obejrzeli spektakl muzyczny 
„Bestia” z Lubuskiego Teatru w Zie-
lonej Górze, zrealizowany w ramach 
projektu „Teatr nie gryzie - spróbuj 
go oswoić”. 

ŚREMSKI EKO ANIOŁ 2016

Uczniowie naszej szkoły pod opie-
ką p. Barbary Hejne i p. Aliny Niemier 
przygotowali prace na konkurs Śrem-
ski EKO Anioł 2016 .

Finał konkursu organizowanego 
przez ŚOK i wystawa pokonkursowa 
odbyły się 18 grudnia 2016 r. na śrem-
skim rynku podczas imprezy plenero-
wej „Świąteczne Klimaty”. 

SUKCES W KONKURSIE 
BĄDŹMY ZDROWI 

Jakub Tomaszewski z klasy 1 b za-
jął trzecie miejsce w Wojewódzkim 
Konkursie na Plakat Bądźmy Zdrowi. 
Gratulujemy Jakubowi i opiekunowi - 
p. Alinie Niemier!

JUBILEUSZOWY 
KUBUŚ PUCHATEK

1 listopada 2016r. nasza szkoła 
wzięła udział w gminnym konkursie 
„ Akademia Kubusia Puchatka”. Or-
ganizatorem konkursu była Biblioteka 
Publiczna w Śremie. Uczennice klasy 
szóstej: Aleksandra i Wiktoria Kucza 
oraz Zuzanna Grzelczyk dzielnie wal-
czyły o każdy punkt w ośmiu konku-
rencjach czytelniczych. Mimo świet-
nego przygotowania nie udało się za-
jąć miejsca na podium. Spotkała nas 
jednak miła niespodzianka – jubile-
uszowy tort, oczywiście z Kubusiem 
Puchatkiem. Był wyśmienity. Naszym 
dziewczynom gratulujemy, bo zwycię-
żyły w szkolnym konkursie.

34. FESTIWAL FILMOWY 
„ALE KINO” 

29 listopada 2016r. 38 uczniów z 
klas IV-VI wraz z opiekunami, wzię-
ło udział w Międzynarodowym Fe-
stiwalu Filmów Młodego Widza „Ale 
Kino” w Poznaniu. W tym roku obej-
rzeliśmy dwa fi lmy: „Na linii wzroku” i 
„Pies, który zatrzymał wojnę”. To pięk-
ne opowieści o relacjach między ludź-
mi, o uczuciach i przyjaźni. Po obej-
rzeniu fi lmów spotkaliśmy się z ich 

twórcami. Z niecierpliwością czekamy 
na festiwal w przyszłym roku. Wyjazd 
zorganizowała Irena Pajzert.

ANDRZEJKI
Dnia 30 listopada uczniowie kla-

sy pierwszej oraz dzieci z oddzia-
łu przedszkolnego uczestniczyły we 
wspólnych zajęciach. Dzieci przybli-
żały tradycje związane z andrzejkami 
oraz rozwijały wrażliwość językową. 
Poznały zwyczaj obchodzenia wigi-
lii świętego Andrzeja oraz przysłowia 
związanie z andrzejkami. Najistotniej-
szą i najatrakcyjniejszą częścią zajęć 
były wspólne wróżby.

DZIEŃ PRAW DZIECKA
W dniach 21-24 listopada w naszej 

szkole zorganizowaliśmy obchody 
Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziec-
ka, który został ustanowiony przez 

Rzecznika Praw Dziecka i przypada 
na dzień 20 listopada.

W ramach obchodów uczniowie 
wzięli udział w zajęciach wychowaw-
czych, podczas których nauczyciele 
przybliżali uczniom ich najważniej-
sze prawa, wynikające z Konwencji 
o Prawach Dziecka. Przedstawicie-
le poszczególnych klas wraz z peda-
gogiem szkolny i opiekunem Samo-
rządu Uczniowskiego uczestniczyli w 
uczniowskiej debacie na temat zna-
jomości praw dziecka, ich przestrze-
gania w szkole i w domu. Uczniowie 
wspólnie zastanawiali się, co można 
zrobić i gdzie szukać pomocy, gdy 
ich prawa nie są respektowane. W 
ramach obchodów przeprowadzono 
także konkurs plastyczny „ Mamy pra-
wa, znamy prawa”. Uczniowie mie-
li za zadanie przygotować ilustrację 
do jednego, ważnego dla nich pra-
wa. Mamy nadzieję, że podjęte dzia-
łania przyczyniły się do zwiększenia 
świadomości prawnej uczniów i lep-
szej znajomości ich praw.

LEKCJA W SCHRONISKU
Dnia 22 listopada 2016 roku ucznio-

wie klasy pierwszej i dzieci z oddzia-
łu przedszkolnego na zaproszenie 

Przedszkola „Leśne Skrzaty” w Py-
szącej wyjechali do Schroniska dla 
zwierząt w Gaju. Dzieci spotkały się 
z behawiorystą Panem Grzegorzem 
Kałużnym, który opowiadał o pracy 
w schronisku i opiece nad zwierzęta-
mi. Uczniowie obejrzeli fi lm pod tytu-
łem „Nie porzucaj” i wraz z opiekuna-
mi zwiedzili schronisko. Pamiętając o 
potrzebach zwierząt zawiozły im kar-
mę. Lekcja o zwierzętach zrobiła na 
wszystkich duże wrażenie. 

PRZEDSTAWIENIE 
TEATRALNE 

14 grudnia uczniowie klasy 1 i dzie-
ci z oddziału przedszkolnego na za-
proszenie Przedszkola „Leśne Skrza-
ty” w Pyszącej obejrzały przedstawie-
nie „Trzy świnki”. Po spektaklu dzieci 
uczestniczyły w spotkaniu z Mikoła-
jem. Były zagadki śpiewy i wspólna 
zabawa. Na pamiątkę tego niezwykłe-
go dnia każde dziecko zrobiło sobie 
pamiątkowe zdjęcie z Mikołajem. 

SPOTKANIE 
ZE ŚW. MIKOŁAJEM 

W SOPLICOWIE
Dnia 1 i 8 grudnia 2016 roku kla-

sa I,II,III i 0 wybrały się na spotkanie 

ze św. Mikołajem do Soplicowa. Ra-
zem z pastuszkiem karmiliśmy zwie-
rzęta, z ciocią Telimeną malowali-
śmy szopkę betlejemską, śpiewali-
śmy kolędy i mówiliśmy o zwycza-
jach świątecznych. Potem było we-
sołe spotkanie z Mikołajem-dostali-
śmy wspaniałe bombki. Wróciliśmy 
bardzo zadowoleni.

ZAJĘCIA Z ROBOTYKI

Dnia 21 listopada 2016 roku ucznio-
wie klasy pierwszej i dzieci z oddziału 
przedszkolnego wzięły udział w za-
jęciach z robotyki. Uczniowie pozna-
li podstawy programowania i mogli 
w grupach zbudować swojego robo-
ta, którego pod okiem instruktora za-
programowali. Wszystkie roboty po-
ruszały się zgodnie z wprowadzonymi 
polecenia. Zajęcia sprawiły wszystkim 
wiele radości.

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej
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PRZEDSZKOLE NR 3 „JARZĘBINKA” W ŚREMIE

PRZEDSZKOLE „POD WIERZBAMI” W ŚREMIE

Takie i inne wierszyki usły-
szeli rodzice w Przed-

szkolu „Pod wierzbami” w 
grupie „Słoneczka”, którzy 
przyszli na przedstawienie 
„Bajka o srebrnej gwiazd-
ce” opowiadające o nie-
sfornej sroce, która kradnie 
zwierzątkom w lesie gwiazd-
kę zdobiącą choinkę. Zgu-
bę na szczęście znajdują 
mieszkańcy lasu, a sroka 
obiecuje przynieść i zawie-
sić na drzewku wiele innych 
gwiazdek.

Mnóstwo emocji, rado-
ści i wzruszeń było również 

wtedy, kiedy do sali wkroczył 
ważny Gość - sam Mikołaj 
Święty! Przyjechał do dzieci 
rowerem ze względu na brak 
śniegu. Każdy przedszkolak 
odważnie lub mniej odważ-
nie rozmawiał z Mikołajem, 
otrzymał od niego prezent i 
pożegnał uściskiem dłoni.

Na zakończenie rodzice 
wraz z dziećmi wspólnie za-
tańczyli „Polkę śmieszkę”. 
Wszyscy wspaniale się roz-
śpiewali i rozbawili. I zapew-
ne w takich nastrojach roz-
poczęli wspólne rodzinne 
kolędowanie…

Andrzejki w Przedszkolu „Pod wierzba-
mi” należą do tradycji. Ich celem jest 

budzenie i rozwijanie zainteresowań trady-
cjami, obrzędowością i zwyczajami ludo-
wymi, czynne uczestnictwo w zabawach, 
wyzwalanie pozytywnych emocji dzieci, 
integracja.

Dzień 30 listopada był w grupie „Słone-
czek” dniem radosnych wróżb i zabaw, w 
których dzieci mogły poznać swoją bliższą 

i dalszą przyszłość. Zatem było odczyty-
wanie symboliki ulubionych kolorów, rzu-
canie monetą do miski, ustawianie bambo-
szy w kierunku drzwi, taniec z kapeluszem, 
wróżba z symbolem zawodu, niespodzian-
ka ukryta w jajku. Wróżby przeplatane były 
tańcami oraz zabawami przy muzyce. An-
drzejkowe spotkanie zakończyło się słod-
kim poczęstunkiem. Zabawa jak zwykle 
wprawiła dzieci w doskonały humor.

SPOTKANIE 
PRZY CHOINCE
„Boże Narodzenie to piękny czas, bo go zgody wzywa nas. 
Święta, święta i Wigilia to najmilsza z wszystkich chwila. 
I śpiewanie kolęd też, a więc śpiewaj, jeśli chcesz…”

MAGIA ANDRZEJKOWYCH 
WRÓŻB I CZARÓW

MIKOŁAJ 
W „JARZĘBINCE”

6 grudnia 2016 roku nasze przed-
szkole odwiedził św. Mikołaj. Długo 
oczekiwany gość wywołał uśmiech na 
twarzach przedszkolaków. Św. Miko-
łaj został zaproszony przez dzieci do 
zabawy, tańca i śpiewu. Miło spędzo-
ny czas uświetniły wspólne zdjęcia 
oraz prezenty zakupione przez Radę 
Rodziców. Dzieci z ogromną radością 
zaprosiły św. Mikołaja za rok, obiecu-
jąc, że czekając na niego będą bar-
dzo grzeczne! 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
Mimo, że styczeń jest zimowym 

miesiącem, pełnym chłodnych chwil, 
są takie dwa dni, jedyne dwa dni w 
roku, kiedy każdemu robi się cieplej 
na sercu, bo przecież jest to świę-
to naszych kochanych babć i dziad-
ków. Są to szczególne dni dla dziad-
ków, kiedy to wnuki okazują im swo-
ją miłość, wdzięczność i przywiąza-
nie. Każde dziecko w tych dniach 
jest dumne ze swoich dziadków i 
chce im to jak najcudowniej wyrazić. 
Dzień babci i dziadka w przedszko-
lu to chyba najlepszy sposób, aby 

wnuki mogły docenić swoich dziad-
ków i pochwalić się nimi przed inny-
mi dziećmi. 

Dzień babci i dziadka w przedszko-
lu obchodzony jest bardzo hucznie. 
Przygotowywane są przede wszyst-
kim przedstawienia w formie mu-
zyczno-słownych wystąpień dzie-
ci, na które zapraszani są kochani 
dziadkowie.

16.01.2017 Wiewiórki zaprasza-• 
ją swoje Babcie i Dziadków na 
uroczystość.
17.01 2017 Dzień Babci i Dziad-• 
ka uczczą Biedronki.
18.01.2017 Swoich dziadków • 
będą gościć najmłodsze przed-
szkolaki z grupy Misie.
19.01.2017 „Uśmiech dla Bab-• 
ci i Dziadka” uroczystość w 
grupie Muchomorki i w grupie 
Stokrotki
20.01.2017 Dziadków i Babcie • 
zapraszają Motylki.

„W ŚWIECIE 
BAJKI I FANTAZJI” 

W grupie Muchomorki przez cały 
miesiąc będą czytane utwory lite-
ratury dziecięcej przez dziadków i 
rodziców.

11.01. Muchomorki pójdą do biblio-
teki na cykliczne spotkanie w ramach 
akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

12.01.Starszaki z grupy Motylki 
spotkają się ze starszymi kolegami z 
Szkoły Podstawowej nr4.

PRZEDSZKOLE NR 3 „JARZĘBIN-
KA” zaprasza dzieci 2-3 letnie wraz z 
rodzicami na spotkania przygotowują-
ce do edukacji przedszkolnej „BĘDĘ 
DZIELNYM PRZEDSZKOLAKIEM” 
w dniach 11.01; 18.01; 25.01. 2017 
w godz.15.30 -16.30

„Jest karnawał, w karnawale wszy-
scy urządzają bale”. „W królestwie 
bajek i baśni” - pod takim hasłem 26 
stycznia w przedszkolu nr 3 „Jarzębin-
ka” odbędzie się bal przebierańców.

G. Szalona, U. Tomczyk 

„MIKOŁAJEK CZAS 
CIESZY KAŻDEGO Z NAS”
6 grudnia odbyło się spotkanie mi-

kołajkowe, w którym wzięły udział 
dzieci ze wszystkich grup przedszkol-
nych. Tego dnia przedszkolacy przy-
gotowali dla Świętego Mikołaja pięk-
ne występy wokalne, recytacje oraz 
tańce, a pod choinką czekały mikołaj-
kowe prezenty. 

„GDZIE JEST ŚWIĘTY 
MIKOŁAJ ?” – WYCIECZKA 

DO NENUFAR CLUB 
Dnia 7 grudnia udały się na wy-

cieczkę do Nenufar Club w Kościa-
nie, aby poszukać Świętego Mikoła-
ja. Dzieci uczestniczyły w programie 
„Gdzie jest święty Mikołaj’’, który łą-
czył ze sobą humor z przesłaniem 
Świąt Bożego Narodzenia. Wspól-
nie dekorowały pierniki, poznały tra-
dycje bożonarodzeniowe, otrzymały 

upominek świąteczny i spędziły czas 
bawiąc się w Sali Zabaw Nufrik.

Program skutecznie budował świą-
teczny nastrój i pozwolił zapoznać 
się z dawno zapomnianymi trady-
cjami świątecznymi. Przybliżył du-
cha Świąt Bożego Narodzenia i 
uświadomił wszystkim to, co w nich 
najistotniejsze.

SPARTAKIADA 
PRZEDSZKOLAKÓW

Dnia 5 grudnia odbyła się Zimowa 

Olimpiada Przedszkolaków. W zor-
ganizowanej w hali sportowej Spół-
ki Śremski Sport, tłumnie przybyły 
dzieci ze wszystkich przedszkoli z 
gminy Śrem. W licznych konkuren-
cjach uczestniczyły reprezentanci z 
najstarszych grup „Bratki’’ i „Tulipa-
ny’’. Uroczystego otwarcia Zimowej 
Olimpiady dokonał Burmistrz Śremu 
Adam Lewandowski. Po rozgrzewce 

przygotowanej przez instruktora Fit-
ness Śremski Sport dziesięciooso-
bowe reprezentacje przedszkolaków 
zmagały się w czterech konkuren-
cjach sportowych. Przez ponad dwie 
godziny mali zawodnicy dzielnie wal-
czyli o zajęcie jak najlepszego miej-
sca w każdej konkurencji i wygranie 
wspaniałych nagród ufundowanych 
przez Urząd Miejski w Śremie. Nasi 
reprezentanci zajęli III miejsce i otrzy-
mali piękny puchar. 

KIERMASZ 
BOŻONARODZENIOWY

Magię zbliżających się Świąt po-
czuliśmy w dniach 14-16 grudnia or-
ganizując w naszym przedszkolu kier-
masz bożonarodzeniowy „Aniołeczki i 
bombeczki”. Pojawiły się na nim roz-
maite ozdoby świąteczne, które były 
dziełem rąk dzieci, rodziców i nauczy-
cieli. Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim rodzicom, którzy włączyli się w 

przygotowanie pięknych ozdób świą-
tecznych, za poświęcony czas i wło-
żone w to serce oraz wszystkim tym, 
którzy zatrzymali się na chwilę i wy-
brali coś dla siebie.

PRZEDSZKOLNE 
KOLĘDOWANIE

Czas Bożego Narodzenia to okres, 
w którym śpiewamy kolędy, pastorał-

ki i piosenki o tematyce świątecznej. 
Uczestnicy Przedszkolnego Kolędo-
wania zebrali się 14 grudnia na depta-
ku przed przedszkolem, by zaprezen-
tować mieszkańcom naszego miasta 
repertuar świąteczny. Przygotowane 
zostały również życzenia świąteczne 
od dzieci i pracowników przedszkola, 
którymi obdarowano przechodniów. 
Zadowolone, uśmiechnięte twarze, 
miłe słowa podziękowań oraz brawa 
ludzi, były najpiękniejszą nagrodą dla 
przedszkolaków i wychowawczyń, 
które przygotowały występ.

„LEGENDY POZNAJEMY 
I O ŚREMIE DUŻO WIEMY’’

Swoje miasto, region dzieci z 
Przedszkola nr 7 „Janka Wędrownicz-
ka’’ w Śremie poznały dzięki spotka-
niu z panem Cicharskim, który przy-
bliżył nam piękną „Legendę o zamu-
rowanym zakonniku’’. Od wielu lat w 
Śremie krążą legendy o tajemniczych 
przejściach i korytarzach. Sekretny 
tunel miał łączyć kościół pofrancisz-
kański i kościółek znajdujący się na 

terenie Klasztorku, o tym również pan 
Cicharski opowiedział nam podczas 
spotkania. Swoje opowieści wzboga-
cił pięknymi zdjęciami. Dzieci z wypie-
kami na twarzy i ogromnym zacieka-
wieniem słuchały dawnych historii o 
naszym mieście.

Marta Adamczak 

PRZEDSZKOLE NR 7 im. „JANKA WĘDROWNICZKA” W ŚREMIE

PRZEDSZKOLE NR 2 „SŁONECZNA GROMADA” W ŚREMIE
DZIEŃ BABCI I DZIADKA 

W PRZEDSZKOLU 
„SŁONECZNA GROMADA”
Jak co roku dziecizapraszają swoje 

Babcie i Dziadków z okazji ich świę-
ta do przedszkola. Dzieci przygoto-
wują upominki, laurki z życzeniami 
oraz występ artystyczny. Nie zabrak-
nie pięknych wierszyków, piosenek 
oraz popisów tanecznych i instrumen-
talnych. Rodzice dbają o to, aby na 
stole pojawiły się smakołyki,owoce, 
soki i napoje gorące. Uroczystości z 
okazji Dnia Babci i Dziadka organizo-
wane będą w dniach 16-20 stycznia 
2017 r. w Przedszkolu nr 2 „Słonecz-
na Gromada” przy ul. Mickiewicza 91. 
Zapraszamy!

„SNUJ SIĘ, 
SNUJ BAJECZKO....” - 

SPOTKANIE ADAPTACYJNE 
DLA DZIECI 2,5 LETNICH
Już po raz kolejny Przedszkole nr 2 

„Słoneczna Gromada”zaprasza dzieci 
2,5 letnie i 3-letnie, które nie uczęsz-
czają do przedszkola na kolejne spo-
tkanie adaptacyjne. Tym razem 11 
stycznia 2017 r. (środa) o godz. 16.00 
odbędzie spotkanie pt. „Snuj się, snuj 
bajeczko...”,na którym dzieci obejrzą-
przedstawieniept. „Żuk i biedronka”. 
Aktorami będą... i tutajpojawi się nie-
spodzianka. To barwne, pełne humo-
ru przedstawienie, które z pewnością 

podobać się będzie małym widzom. 
Ponadto gry i zabawyz rówieśnika-
mi, a wszystko po to, aby wkrocze-
nie w progi przedszkola w nowym 
roku szkolnym przebiegło łagodnie i 
bezstresowo.

URODZINY 
W PRZEDSZKOLU

Dzieci świętują swoje urodziny w 
domu z rodziną, ale wiele radości 
sprawia im to, gdy mogąbawić się 
wspólnie ze swoimi koleżankami i 
kolegami z przedszkola. Tradycyj-
nie organizujemy urodziny dla dzie-
ci urodzonych w danym miesiącu. 
Uroczystość urodzinowa jest świet-
ną zabawą , dzieci wyróżniają się 

kolorowymi urodzinowymi czapecz-
kami, nie może zabraknąć urodzino-
wego tortu, tradycyjnychsto lat, lau-
rek z życzeniami oraz wspólnych za-
baw, konkursów i pląsów przy muzy-
ce. Uśmiechy na twarzach jubilatów 
to najlepszy dowód na to, że przyję-
cia urodzinowe w naszym przedszko-
lu są udane i na pewnokażde dziecko 
może liczyć na swoje niezwykłe uro-
dziny w przedszkolu.

WYSTĘP ŚWIĄTECZNY
Święta to radosny czas spotkań, 

wspólnego śpiewania kolęd, obdaro-
wywania się prezentami, słowem nie-
zwykły i magiczny czas w ciągu roku. 
Dzieci z grupy Smerfy pamiętały o lu-
dziach chorych, starszych, często sa-
motnych. Kiedy przygotowały piękne 
przedstawienie pt. „Bal pod choinką” 
postanowiły wybrać się do Zakła-
du Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. 
Promenada,aby tam zaprezentować 
się przedseniorami . Z kolędą, życze-
niami i barwnym przedstawieniem-
dzieci przyniosą innym dużo radości 
w codziennej egzystencji. 

W dniu 15 grudnia spotkały się 
z Gwiazdorem dzieci 2 letnie. 

Wraz z Rodzicami brały udział w za-
bawach i pląsach muzycznych, na-
śladowały gesty do świątecznych ry-
mowanek oraz wierszyków. 

Był też słodki poczęstunek i zaba-
wa ulubionymi zabawkami. Chętne 
dzieci mogły wykonać sobie pamiąt-
kową fotografi ę z przybyłym gościem. 
A potem odbyła się wspólna praca 
plastyczna ,,Choineczka”. Dzieci na-
klejały ozdoby wykonane przez Ro-
dziców i przy piosence ,,Ubierzemy 
dziś choinkę” dekorowały bombkami 

choinki dla Gwiazdora. Na końcu 
otwieranie prezencików, naśladowa-
nie ukrytych tam zabawek sprawiło 
wiele emocji oraz radości. 

Dzieci 4 letnie z grupy ,,Dalmatyń-
czyki” z wielkim zaangażowa-

niem wałkowały ciasto i wykrawały 
pierniczki, jako poczęstunek na świą-
teczne spotkanie z rodzicami. Kolej-
ny dzień też obfi tował w nowe i inte-
resujące doświadczenia. ,,Z czego 
powstaje lukier?, ,,Jak zmienić jego 

kolor?” - pytały dzieci”, a potem barwi-
ły lukier kakao i sokiem z jagód odkry-
wając, że można go też zmieniać, by 
pierniczki były różnorodnie udekoro-
wane. A najlepsze działanie? To było 
oczywiście próbowanie już polukro-
wanych i ozdobionych wypieków. 

E. Wojta 

,,GDY ŚWIĄTECZNY CZAS OCZARUJE NAS...” 
- SPOTKANIE W SŁONECZNEJ GROMADZIE

JUŻ ZAPACHNIAŁO ŚWIĘTAMI...

  PRZEDSZKOLA
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I jak się Wum „Pyra” podobała? Wew tyn „Hymn 
poznanioków” nawtykałam tyla ausdruków, że 

musieć się uśmioć kożdyj zez tegu naszygu fyr-
tla. Co jo za to moge, że mum ździebko szplina, 
wedle wiyrszyków gwarowych. Wew grudniu 
hejbłam sie, a mioł to być prezynt łod Gwiazdo-
ra, a bez łopóźniynia, bydzie na „Czech Króli”; 
przeinaczułam dla Wos zez polskiygu na nasze 
oż czy wiyrszyki różnych wiyrszokletów: Jana 
Brzechwy „Brudas” czyli „Szuszwol” po naszy-
mu; Aleksandra Fredry „Małpa w kąpieli” czyli 
po naszymu „Afa wew kąpiółce” oraz Juliana 

Tuwima „Murzynek Bambo” czyli „Murzajek” 
po naszymu. Tak czy inaczy, kożdyn jedyn zez 
nich jest czorny, rojber i ganc du sie pasujum. 
Szak nie?! Jak zawdy życze Wum, miast lotać 
po składach za jedzum na fest wyżyrke, sied-
nijcie, poczytejcie wiyrszyki i sie chichrejcie, bo 
to ło wiela zdrowsze łod wuchty żarła coście 
narychtowali na Gwiozdke: chabasu, kapuchy 
z betkami, pyrów, makocza abo makiełków. Z 
łokazji Świunt co buły i co bydum, życze Wum 
zdrowotnygu chichrania 

c. Janina co mo ździebko szplina.  

Łe jery! Wiaruchna!

Aleksander Fredro „Małpa w kąpieli” 
- Afa wew kąpiółce wg Janki Kuźnickiej

Rada afa, że sie wiara chichrała, 
Kiedy łuna człeka udowała, 
Gdy szpycła roz w kąpiółce panium 
Wlazła pod stół i cicho czeko na nium. 
Pani wyszła, dźwi zamkneła,
Afa freśkunda – zaroz wziyna sie do dzieła! 
Łapsła Pani kapalinder w paski, 
zez betów lumpy, wielgie lustro - I hyc! Do waski. 
Zaś wajchami niezgloźnie krynci ! 
W te i wefte chachmynci, 
Zez dołu, nazad do góry, 
Oż sie gorunc puściuł z rury. 
Ciepluchno - miło - niebo - raj! 
Afa dumo: „W to mi graj!” 
Wystworzać fi fy, kepy, huźdanie, 
Dyć jak na fogelce rojbrowanie. 
Oż się włoda pod nium mojto! 
Ale ciepełka za wiela ździebko. 
Trochę nadto... Ba, gorunco!... 
Faramuszka! - afa nie ciul, 
Sobie poradzi: Skyndy gorunc cieknie, 
Tam palec wetknie. „Łe jeryniu! Piecze!” 
Ni ma da, trza prek nawiywać! 
Afa w te pyndy gno,
A war za nium wew gónito, 
Doobkoła cołkij lotajum chaty. 
Dyć to nie wyc - parzy wew „szfajsaparaty”. 
Pizgła wew łokno... Brzdynk! Z ledwościum uciekła! 
Że ino na paluchach pryzgle, bo je przypiekła, 
Cołkiym szczynśliwo. - Przeca tak zowdy zez nicpotymi bywo.

DRĄGAL 
- ktoś wysoki

ECIE-PECIE 
- ktoś powolny

Rysunki Michała Bukowego
z „Małego Słowniczka Śremskiej Gwary” Ewy Nowak
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FAMUŁA 
- rodzina

GIDEJA 
- wysoka kobieta

„Brudas” Jan Brzechwa - Szuszwol 
po naszymu wg Janki Kuźnickiej

Józio glyndzi „mum fefra wedle brechtanio, 
Ganc doś mum szwamki , kalafy muzganio!” 
Wykosierować sie nie dum, wole być szuszwolem. 

Buczała matka i łociec brawyndziół: 
„Tyn Józio śpike zez ślipiów num spyndziół, 
Bez dwie niedziele nie tknół żybury. 
Czorne mo łapy, giyry i pazury.
Unorany, od klapioka oż do klapioka.
Czy chtóś tu szpycowoł tegu łopyploka? 
Marejcie knyfa, bo sie zatytło w kożdej chwili, 
Dyć ni można ciyngim żyć w takij gemyli!” 

Józiu na jeich prośby buł guchy jak kiep , 
Oglajdrany, jak na grumodnice lep, 
Wszystko upypłoł, w co wetknuł pazury.
Godoł Matce „Sama hycni do żybury”. 
Łociec niech sie wew wasce, ciyngim płechto , 
Famule lajsne badeje, tyż niech sie brechto, 
Niech sie pindaczum, a ja chromole 
Byde szuszwolem! Chce być szuszwolem ! 

Przezywoł gó stryjek: „Józio- łachmyta”, 
Wuja dóń godoł: „sznupa niemyta”, 
Błogała ciotka: „Józiu ty szczunie, 
Bachej sie!” Ady Józio ino kielczy sie du niej. 
Oż w kóńcu poszed lołs z chaty na Czystym 
I zwiyzłowato starym napisoł listym.
Brechtać sie ni móm łochoty, trudno! 
I ućknuł miyszkać – dokónd? - na Bródno.

„Murzynek Bambo” J.Tuwima 
czyli Murzajek po naszymu 
wg Janki Kuźnickiej

Murzajek miyszko łod nos, kilosów wiela,
I czornom skóre mo nasz kompela.

Wuchte sie uczy bez cołkie ranki
Zez swej murzajskiej piyrszej czytanki.

A dyć gdy do chaty zez lani wraco,
Cingim cumpruje - to jegu praco.

Oż Mama: Bambo-gzubie! - kalafe drze,
A szmodruch ino napuczuł sie.

Mama brawyndzi: „Napi sie mlika”
A łón na glupke mamie ucika.

Mama znowyk brynczy: „Pódź sa sie płechtać”,
A łón sie boi w żyburze brechtać.

Ady Mama kocho swygo nojdorka,
Wszak fi fny szczunek zez tygu żgojka.

Szkódno, że Bambo szuszwol, - ale nie rudy,
nie łazi z nami razym do budy.


