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FERIE W BIBLIOTECE
data godzina zajęcie

30.01 
poniedziałek

11:00-13:00 PROJEKCJA FILMU dla dzieci 
- „Bardzo Fajny Gigant”

11:00-13:00 WARSZTATY FILCOWANIA 
(„HERTMANUS”, odpłatnie - 35 zł)

11:00-15:00 INTERNET DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
(czas limitowany - do 1godziny/os.)

31.01 
wtorek

11:00-13:00 WARSZTATY FILCOWANIA 
(„HERTMANUS” odpłatnie - 35 zł))

11:00-13:00 ŚREM - MOJE MIASTO (quizy, zagadki)

11:00-15:00 INTERNET DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
(czas limitowany - do 1godziny/os.)

14:00-15:00 KARAOKE - zimowe hity

1.02 
środa

11:00-13:00 TRENING UMYSŁU 
(multimedialne zajęcia dla dzieci)

11:00-13:00 WARSZTATY FILCOWANIA 
(„HERTMANUS”, odpłatnie - 35 zł)

11:00-15:00 INTERNET DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
(czas limitowany - do 1godziny/os.)

2.02 
czwartek

11:00-13:00 ŚREM - MOJE MIASTO (quizy, zagadki)

11:00-13:00 WARSZTATY FILCOWANIA 
(„HERTMANUS” odpłatnie - 35 zł)

11:00-15:00 INTERNET DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
(czas limitowany - do 1godziny/os.)

14:00-15:00 ZWIERZĘTA POLARNE - zajęcia plastyczne

3.02 
piątek

11:00-13:00 PROJEKCJA FILMU dla dzieci- „Kopciuszek”

11:00-15:00 INTERNET DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
(czas limitowany - do 1godziny/os.)

4.02 
sobota

9:00-13:00 RODZINNE GRY PLANSZOWE 

9:00-13:00 INTERNET DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
(czas limitowany - do 1godziny/os.)

15:30 KRÓLOWA SNIEGU - wyjazd do Teatru Miejskiego 
w Lesznie (odpłatnie - 30 zł)

6.02 
poniedziałek

11:00-15:00 WIRTUALNE ZAWODY SPORTOWE 
(tablety, X-BOX)

11:00-15:00 INTERNET DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
(czas limitowany - do 1godziny/os.)

7.02 
wtorek

11:00 SPOTKANIE Z „MIKOŁAJKIEM” 
(Agencja PIERROT, odpłatnie - 5 zł)

11:00 BOOK-SZPAN - rozmowy młodzieży o książkach

11:00-13:00 ŚREM - MOJE MIASTO (quizy, zagadki)

11:00-15:00 INTERNET DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
(czas limitowany - do 1godziny/os.)

8.02 
środa

11:00 TEATR LATARENKA 
- spektakl „Jarzębinka” (odpłatnie - 5 zł)

11:00-15:00 INTERNET DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
(czas limitowany - do 1godziny/os.)

9.02 
czwartek

11:00 KARAWANA OPOWIEŚCI - „Baśnie skandynawskie” 
opowiada Szymon Góralczyk (odpłatnie - 5 zł)

11:00 BOOK-SZPAN - rozmowy młodzieży o książkach

11:00-15:00 INTERNET DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
(czas limitowany - do 1godziny/os.)

10.02 
piątek

11:00 TEATR „WARIATE” 
- „Lalki w teatrze” (odpłatnie - 5 zł)

11:00-15:00 INTERNET DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
(czas limitowany - do 1godziny/os.)

11.02 
sobota

9:00-13:00 RODZINNE GRY PLANSZOWE 

9:00-13:00 INTERNET DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
(czas limitowany - do 1godziny/os.)
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Gwiazdy na piasku: • 
Joginki opowieść o Indiach 
/Renata Radlak-Dominik.

Czekoladowe rendez-vous • 
/ Ewa Sosnowska.

Rok królika / Joanna Bator.• 

Wojenne związki: • 
Polki i Niemcy podczas 
okupacji / Maren Roger; 
tł. Tomasz Dominiak.

Imperialna gra Rosji • 
/ Malina Kaszuba, 
Mirosław Minkina.

Wajda: kronika • 
wypadków fi lmowych 
/ Bartosz Michalak

Moje królestwo: • 
rozmowa z Edwardem 
Dwurnikiem / Małgorzata 
Czyńska w rozmowie z 
Edwardem Dwurnikiem.

Życie bez zasłon / • 
Beata Jacewicz.

  BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA  

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

14, 21, 28 lutego - 11:00• 
CZYTAMY PRZEDSZKOLAKOM

16 lutego - 9:45, 20 lutego - 10:00, 22 lutego - 9:30 • 
- Przedszkole Pod Wierzbami
24 lutego - 10:00 - Przedszkole Janka Wędrowniczka• 

LEKCJE BIBLIOTECZNE
15 lutego - 9.45 - Lekcja biblioteczna - ZSS• 
17 lutego - 9.00 - Lekcja biblioteczna - SP nr 1• 
23 lutego - 11.00 - Lekcja biblioteczna - SP nr 4• 

SPOTKANIA Z TEATREM I LITERATURĄ (sala audiowizualna)
7 lutego - 11:00 - • Spotkanie z Mikołajkiem - Agencja PIERROT 
(wstęp 5 zł)
8 lutego - 11:00 - • Jarzębinka - Teatr Cieni LATARENKA (wstęp 5 zł)
9 lutego - 11:00 - • Baśnie skandynawskie - KARAWANA 
OPOWIEŚCI, Szymon Góralczyk (wstęp 5 zł)
10 lutego - 11:00 - • Lalki w teatrze - Teatr „WARIATE” 
(wstęp 5 zł)

(Karnet na wszystkie cztery przedstawienia w cenie 15 zł)

DLA MŁODZIEŻY
BOOK-SZPAN

2 i 9 lutego - 11:00 - BOOK-szpan (rozmowy młodzieży o • 
książkach, nagrania video)

KLUB ŁOWCÓW PRZYGÓD (sala audiowizualna)
14 lutego - 12:00 - • Dżungla, chicha i Indianie (spotkanie z Julią 
Mozgawą i Krzysztofem Czaplą)
21 lutego - 12:45 - • New York (wykład dla młodzieży prof. Richarda 
Malickiego w języku angielskim)

DLA DOROSŁYCH
WYKŁADY, IMPREZY

10 lutego - 18:15•  - Miłość jest… - wieczór walentynkowy (Urszula 
Zybura - poezja, Patrycja Kliber - śpiew, Łukasz Grzelka - gitara). 
Wstęp 15 zł (bufet kawowy gratis)
15 lutego - 18:15 - UNIWERSYTET LUDZI CIEKAWYCH • 
ŚWIAT@: Podróże do granic – Ameryka Łacińska i Australia. 
Wykładowcy: Robert Czerniak i Joachim Czerniak - podróżnicy 
(dodatkowy wykład)
23 lutego - 18:15 - UNIWERSYTET LUDZI CIEKAWYCH • 
ŚWIAT@: Gabon, Sao Tome - góry, goryle, szympansy, mandryle. 
Wykładowca: Robert Gondek - podróżnik, fotograf, miłośnik 
Afryki

SPOTKANIA KLUBOWE
27 lutego•  - 17:00 - MOJE HOBBY - spotkanie członków klubu
20 lutego - 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• 

Podane godziny dotyczą wyjazdu ze Starego Targowiska. 
Koszt: 30 zł (przejazd + bilet)
Rezerwacja biletów pod numerem telefonu 533 454 400
MEDIATEKA I PRACOWNIA KOMPUTEROWA
FERIE W MEDIATECE

31 stycznia - 14:00-15:00 - KARAOKE (zimowe hity)• 
1 lutego - 11:00-13:00 - Zagadki i łamigłówki dla dzieci• 
2 lutego - 14:00-15:00 - Zwierzęta polarne (zajęcia plastyczne)• 
6 lutego - 11:00-15:00 - Wirtualna rywalizacja na tabletach i • 
x-boxie

INTERNET DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
(pracownia komputerowa)

30 stycznia - 11 lutego - 11:00-15:00 (czas limitowany - do • 
1godziny/os.)

PORANKI FILMOWE
30 stycznia i 3 lutego - 11:00 - Projekcje fi lmów dla dzieci • 
(sala audiowizualna)
11 i 25 lutego - 10:00 - Poranek fi lmowy dla dzieci (mediateka)• 

TABLET-KI
15 lutego - 17:00 - Zajęcia dla dzieci z wykorzystaniem tabletów• 

BAJKI ŚPIEWAJĄCE
16 lutego - 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

31.01 - 15:00 - Układanie puzzli na czas• 
2.02 - 15:00 - Wesołe koło fortuny • 
(rebusy, zagadki)
7.02 - 15:00 - Pingwiny • 
(zajęcia plastyczne)
9.02 - 14:30 - Papierowy świat • 
(zajęcia plastyczne, origami)

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

2.02 - 16:00 - Czytam i maluję • 
(ilustracje do ulubionej książki)
 9.02 - 11:00 - Bezpieczna zima • 
(spotkanie z policjantami KPP w Śremie)
16.02 - 16:00 - Światowy dzień kota • 
(zajęcia plastyczne)
23.02 - 16:00 - Stare i nowe gry planszowe• 
(gry i zabawy)

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

31.01 - 16:00 - Maski karnawałowe • 
(zajęcia plastyczne) 
2.02 - 16:00 - Balik Karnawałowy dla dzieci• 
7.02 - 16:00 - Bajeczne popołudnie • 
(projekcja bajek)
9.02 - 16:00 - Robimy Walentynki • 
(zajęcia plastyczne)
14.02 - 10:00 - List od Pani Zimy • 
(zajęcia w Oddziale Przedszkolnym SP 
w Krzyżanowie)
16.02 - 16:00 - Zabawy i gry planszowe• 
21.02 - 10:00 - W krainie bajek • 
- Królewna Śnieżka (zajęcia w Oddziale 
Przedszkolnym SP w Krzyżanowie)
23.02 - 16:00 - Zimowe zagadki• 

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

31.01 - FERIE Z TABLETEM:• 
- 11:00 - dzieci (6-8 lat)
- 12:00 - dzieci (9-12 lat)
- 13:00 - młodzież
2.02 - 11:00 - Bajkowe gry planszowe • 
dla dzieci
7.02 - 11:00 - ZgraNA  GRUPA • 
(gry planszowe dla dzieci starszych 
i młodzieży)
14.02 - 16:00 - Poznajemy „Legendę • 
o św. Walentym” i zwyczaje walentynkowe
21.02 - 16:00 - ZgraNA GRUPA  • 
(zabawy integracyjne  przy muzyce)

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

30.01 - FERIE Z TABLETEM:• 
- 11:00 - dzieci (6-8 lat)
- 12:00 - dzieci (9-12 lat)
- 13:00 - młodzież
1.02 - 11:00 - Bajkowe gry planszowe • 
dla dzieci 
6.02 - 11:00 - ZgraNA  GRUPA • 
(gry planszowe dla dzieci starszych 
i młodzieży)
17.02 - 12:00 - Głośne czytanie dla • 
przedszkolaków „Księżniczka Zosia 
i jej kot” oraz zabawy ruchowe
24.02 - 12:00 - Czytamy „Księgę mądrego • 
malucha” (zajęcia dla przedszkolaków)

poniedziałek 10:00-18:00

wtorek nieczynne

środa 10:00-18:00

czwartek nieczynne

piątek 8:00-16:00

sobota nieczynne

PLANSZOTEKA
4 i 18 lutego - 9:00-13:00 - Klub Miłośników Gier Planszowych • 
(dla wszystkich zainteresowanych)

FILM
24 lutego - 17:00 - Projekcja fi lmu dla dorosłych • 
(informacja o tytule w mediatece)

KURS KOMPUTEROWY
2, 9, 16, 23 lutego - 16:00-18:00 - Kurs komputerowy dla dorosłych • 
(odpłatnie)

Przyjmujemy zapisy na kurs komputerowy (podstawy obsługi komputera), który 
będzie trwał od kwietnia do czerwca (raz w tygodniu po 2 godziny). Koszt kursu 
- 30 zł/miesiąc (12 zajęć, 24 godziny). Zapisy w pracowni komputerowej.

NAUKA JĘZYKÓW (WOLONTARIAT)
7, 14, 21, 28 lutego - 17:30 - JĘZYK NIEMIECKI • 
dla początkujących
4, 11, 18, 25 lutego - 9:00 - JĘZYK ANGIELSKI • 
- konwersacje (grupa zaawansowana)
4, 11, 18, 25 lutego - 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• . Najnowsze 
powieści (ok. 100 tytułów), literatura faktu, podręczniki dla 
studentów i wiele innych. Literatura dostępna jest poprzez 
platformy IBUK oraz NASBI. Do rejestracji i korzystania w domu 
wystarczy karta czytelnicza i kod PIN (do pobrania w czytelni)
książki popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy dla • 
studentów 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 powiatu, • 
informatory o stanie ochrony przyrody w okolicy itp.
komplety czasopism lokalnych, • Co? Gdzie? Kiedy? w Śremie, Głos 
Śremski, Gazeta Śremska, Tydzień Ziemi Śremskiej, Tygodnik 
Śremski, Kurant, a także Kronikę Wielkopolski oraz Śremski 
Notatnik Historyczny
dokumenty życia społecznego m.in. plakaty, zaproszenia, foldery • 
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 te-
renie województwa wielkopolskiego w tym także Bibliografi i Re-
gionalnej Wielkopolski - tworzonej przez Wojewódzką Bibliotekę 
Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

3 stycznia – LITERACKI PORANEK MALUCHA. Spotkanie noworoczne z kominiarzem 

11 stycznia – WERNISAŻ WYSTAWY „Śrem i okolice w obiektywie Śremskiej Grupy Fotografi cznej”. Autorzy zdjęć: Barbara Sokołowska,  
Irena Krzeszewska, Szymon Mądry, Piotr Szalony, Piotr Pieczykolan, Kamil Kasprzak i Michał Bachorz

12 stycznia – KLUB ŁOWCÓW PRZYGÓD – Wyprawa do Meksyku,  
spotkanie z Szymonem Góralczykiem (KARAWANA OPOWIEŚCI)

18 stycznia – W STAROŻYTNYM RZYMIE – Spotkania z Krzysztofem Szulczewskim (dla młodzieży i dorosłych) 

16 stycznia – POETYCKA PRZYSTAŃ – Spotkanie z Niną Szmyt 

3 stycznia 2017 do księgozbioru biblioteki 
dodano 60 pozycji. Prosimy sprawdzić na 
stronie www.biblioteka.srem.pl w zakładce 
POLECAMY i zapoznać się z recenzjami. 
A oto niektóre zakupione książki:
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Kolędowanie w Muzeum Śremskim 
Czternastego stycznia w Muzeum Śremskim odbyło się tradycyjne 
śpiewanie kolęd. Goście spotkali się również z dyrektorem Muzeum 
Mariuszem Kondzielą, który opowiedział o planach rozbudowy muzeum. 
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Koncert zespołu JazzMeta (5 stycznia, Kinoteatr „Słonko”)

V Międzynarodowy Weekend Filmowy w Śremie 
(13-15 stycznia, Kinoteatr „Słonko”)

Koncert Karnawałowy 
w wykonaniu Solistów Narodowego 
Teatru Operetki Kijowskiej 
(15 stycznia, Hala Bazar)

Teatr dla dzieci - spektakl 
„MYSZY ŚMIEJĄ SIĘ W CISZY” 
(12 stycznia, Kinoteatr „Słonko”)

Koncerty edukacyjne dla dzieci 
na scenie Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Śremie 
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W tym miejscu cyklicznie będziemy przedsta-
wiać Państwu, czym na co dzień zajmuje się 

gmina oraz jakie realizuje zadania.
1. Zlecono dokumentacje:

przebudowa przepustu drogowego ul. Grunwaldzka • 
w Śremie, 
budowa drogi gminnej • 
budowa ul. Spokojnej w Mórce - projekt. Wszczęto • 
procedurę udzielenia zamówienia. 
budowa ul. Szafirkowej w Psarskim - projekt. • 
Wszczęto procedurę udzielenia zamówienia. 

2. Wybrano wykonawcę termomodernizacji ZSPiG w No-
chowie za 1.920.522,26 zł; termin 30 września br.

3. Wszczęto procedury udzielenie zamówienia na remon-
ty dróg, ulic, chodników:

rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej • 
na terenie miasta i gminy Śrem w 2017r. Termin na 
złożenie ofert - do 27 stycznia br.
Modernizacja dróg z wyłączeniem dróg o nawierzchni • 
asfaltowej. Termin na złożenie ofert - do 27 stycznia 
br.

4. Podpisano umowę dot. udzielenia dotacji na dofi nan-
sowanie robót konserwacyjnych urządzeń melioracji 
wodnej szczegółowej w 2017 roku na terenie działania 
Gminnej Spółki Wodnej Śrem o wartości 150 000 zł

5. Podpisano umowy na opracowanie dokumentacji tech-
nicznej na remont 4 lokali mieszkalnych. 

6. Podpisano umowy na wykonanie usługi konserwa-
cji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie 
gminy Śrem.

7. Podpisano umowę na prowadzenie szaletów 
miejskich.

8. Podpisano zlecenie na całoroczne utrzymanie miejsc 
pamięci.

9. Podpisano umowę na wykonanie usługi polegają-
cej na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryj-
nej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt.

10. Podpisano umowę na wykonanie zabiegów steryliza-
cji wolno żyjących kotów.

11. Podpisano umowę w sprawie zatrudnienia skazanych 
z Aresztem Śledczym w Śremie

12. Podpisano porozumienie o współpracy w zakresie 
pomocy w prowadzeniu Międzygminnego Schroniska 
dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju zawarte pomiędzy 
gminą Śrem a Fundacją „Schronisko dla Zwierząt w 
Gaju” do 31 stycznia br.

13. Podpisano umowę na odbiór i utylizację odpadów po-
chodzenia zwierzęcego.

14. Podpisano umowy - zlecenia dla 17 osób pełnią-
cych funkcję gospodarza świetlic wiejskich na tere-
nach gminny Śrem

15. Zlecono organizację Turnieju Halowej Piłki Nożnej Ze-
społów Wiejskich o Puchar Burmistrza Śremu

16. ZSPiG w Zbrudzewie ogłosił II przetarg na Przewóz 
dzieci i młodzieży do szkół prowadzonych przez gmi-
nę Śrem w czasie trwania dni nauki szkolnej z wyłą-
czeniem świadczenia usługi w miesiącach lipiec i sier-
pień oraz w okresie ferii zimowych.

17. Ogłoszono wyniki otwartych konkursów ofert na reali-
zację zadań publicznych w gminie Śrem na 2017r.

18. Spotkanie Burmistrza Śremu z przedstawicielami 
ZNP, NSZZ Solidarność oraz Kuratorium Oświaty w 
Poznaniu w sprawie reformy oświaty

19. Podpisano umowę z Bożeną Maciek Haściło pro-
wadzącą Przychodnię Leczenia Uzależnień i Współ-
uzależnień w Śremie na zadanie w ramach Gminne-
go Programu Profi laktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdzia-
łania Narkomanii.

20. Podpisano umowę z TPP im. Św. Brata Alberta „Na-
dzieja” na prowadzenie punktu wydawania żywności 
pozyskiwanej z Wielkopolskiego Banku Żywności.

21. Podpisano umowę z Fundacją na Rzecz Rewalory-
zacji Miasta Śrem na realizację programu terapeutycz-
nego poprzez prowadzenie hostelu dla osób uzależ-
nionych od alkoholu i doświadczających przemocy w 
rodzinie, w tym dla osób bezdomnych oraz domu dla 
bezdomnych kobiet dotkniętych uzależnieniom od al-
koholu i doświadczających przemocy w rodzinie.

22. Podpisano umowę z Fundacją Familia na prowadze-
nie świetlic socjoterapeutycznych oraz opiekuńczo-wy-
chowawczych dla dzieci z grupy ryzyka.

23. Podpisano umowę z Fundacją na Rzecz Rewalory-
zacji Miasta Śrem na zadanie pt. „Prowadzenie świe-
tlic socjoterapeutycznych oraz opiekuńczo-wychowaw-
czych dla dzieci z grupy ryzyka”. 

24. Podpisano umowę z Stowarzyszeniem Wspierające 
Rozwój i Zapobiegające Wykluczeniu Społecznemu 
WSPARCIE na zadanie pt. „Prowadzenie świetlic so-
cjoterapeutycznych oraz opiekuńczo-wychowawczych 
dla dzieci z grupy ryzyka”. 

25. Podpisano umowy z Klubami Sportowymi na realiza-
cję zadań z zakresu sportu. 

INFORMACJE GMINNE
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Od 1 września czekają nas duże 
zmiany w oświacie. Jak gmina 
Śrem się do nich przygotowuje? 

– Zmiany strukturalne, które nas 
czekają będą na pewno bardzo in-
tensywne. W grudniu powołałem 
specjalny zespół, który pracuje pod 
kierownictwem pani Barbary Jabłoń-
skiej, naczelnik pionu edukacji i usług 
społecznych. W zespole tym znaleźli 
się również dyrektorzy szkół, których 
te zmiany organizacyjne najbardziej 
będą dotykać. Mowa tu o dyrektorach 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Śremie, 
Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły 
Podstawowej nr 6 oraz Gimnazjum nr 
1. Przygotowali oni dokładne analizy 
w każdym możliwym wariancie. Na-
tomiast ja rekomenduję Radzie Miej-
skiej wariant najbardziej optymalny, 
który w pełni wykorzystuje wszystkie 
nieruchomości edukacyjne na terenie 
naszej gminy i który też najbardziej 
optymalnie zagospodaruje kadrę pe-
dagogiczną i spowoduje, że wszyst-
kie szkoły jakie funkcjonują na tere-
nie naszej gminy będą placówkami 
jednozmianowymi. Chcemy, żeby 
w szkołach miejskich było nie mniej 
niż 18 oddziałów, a nie więcej niż 30, 
czyli szkoły podstawowe w mieście 
będą miały od 450 do 600 uczniów. 
Na terenach wiejskich oczywiście 
będą funkcjonowały szkoły podsta-
wowe. Tam gdzie były zespoły szko-
ły podstawowej i gimnazjum, jak w 
Zbrudzewie, Nochowie, czy Dąbro-
wie, obecni uczniowie szóstych klas 
będą od września uczniami klasy 
siódmej. Szkoły podstawowe, czyli 
Krzyżanowo, Pysząca i Bodzyniewo 
będą dalej szkołami podstawowymi, 
ale z narastającą strukturą organiza-
cyjną, czyli siódme i ósme klasy rów-
nież będą w tych budynkach. W Krzy-
żanowie z czasem będziemy musieli 
pomyśleć o dodatkowej izbie lekcyj-
nej. Jeżeli chodzi o miasto, to mamy 
jeden zespół szkoły podstawowej i 
gimnazjum, w starej części miasta 
- tu powstanie szkoła podstawowa. 
Natomiast, jeżeli chodzi o Jeziora-
ny, to w placówce Gimnazjum nr 1 
powstanie Szkoła Podstawowa nr 5, 
jak to było przed laty. Klasy siódme i 
ósme w tej szkole, zgodnie z sugestią 
dyrektora i nauczycieli tej placówki, 
będą klasami dwujęzycznymi, na jed-
nym z przedmiotów językiem wykła-
dowym będzie język angielski. 

Powstaną nowe obwody szkolne. 
Dążymy do tego, żeby SP 4, SP6 
oraz przyszła SP5 były mniej więcej 
podobne ilościowo, jeśli chodzi o licz-
bę uczniów, obciążone. Po dokona-
niu analizy, te obwody są bardzo bez-
pieczne i stabilne. W sprawie kadry 
pedagogicznej, mogę powiedzieć, że 
w skali całej gminy, gdzie mówimy o 
około 430 nauczycielach, w najgor-
szej sytuacji pracę może stracić sie-
dem osób. Wszyscy dyrektorzy zo-
stali zobowiązani do tego, aby od 

nowego roku szkolnego w pierwszej 
kolejności zatrudniali te osoby, które 
już w ich szkołach pracowały. 

Zmiany wiążą się też z tym, że 
będziemy musieli przeorganizować 
te placówki pod kątem wyposaże-
nia. Musimy je bowiem dostosować 
do wieku uczniów, ale będziemy też 
bardzo dużo inwestować w szkoły. 
W najbliższym czasie czeka nas ter-
momodernizacja szkoły w Nocho-
wie, która się rozpocznie już w mar-
cu. Przygotowywana jest też termo-
modernizacja Szkoły Podstawowej nr 
6. Powstaną cztery boiska w ramach 
projektu „Boiska przyszkolne”, a za-
czniemy od boiska przy placówce 
obecnego Gimnazjum nr 1, w lutym 
przystąpimy do postępowania prze-
targowego. Powstaną również trzy 
boiska wielofunkcyjne, przy Szkole 
Podstawowej nr 1, Szkole Podstawo-
wej nr 6 i Zespole Szkoły Podstawo-
wej i Gimnazjum w Śremie. Ponadto, 
w ramach Budżetu Obywatelskiego, 
powstaną również dwa miasteczka 
rowerowe przy SP1 i ZSPiG w No-
chowie. Jesteśmy też benefi cjentem 
projektu „Gimnazjalista z pasją”, bę-
dzie on kontynuowany po wygasze-
niu gimnazjów w szkołach podsta-
wowych. Projekt zakłada otrzymanie 
dotacji na pracownie przedmiotowe, 
szkolenia dla pedagogów oraz dodat-
kowe zajęcia dla uczniów. Projekt re-
alizowany będzie ze środków Metro-
polii Poznań. Złożyliśmy też aplikację 
na wspieranie nauczania matematyki 
i informatyki w szkołach. 

Jesteśmy po pierwszych konsul-
tacjach ze związkami zawodowymi, 
które pozytywnie oceniły nasz pro-
jekt reorganizacji, jak również z ku-
ratorem oświaty w Poznaniu. Podję-
liśmy decyzję, że w trakcie prac nad 
budżetem na 2017 rok nie będziemy 
dokonywać intensywnych zmian je-
żeli chodzi o wysokość planów fi nan-
sowych szkół. Będziemy zmieniać 
budżet w maju i we wrześniu. Ważne 
jest to, że nie robimy burzy kadrowej, 
jeżeli chodzi o zarządzanie. Z mocy 
prawa dyrektor gimnazjum staje się 
dyrektorem szkoły podstawowej, 
chodzi nam o stabilność. 

Jak w tej chwili wyglądają prace 
remontowe na śremskim basenie? 
Co udało się już zrobić? A co jesz-
cze przed nami? 

– Na podstawie postępowania o 
zamówieniu publicznym została pod-
pisana umowa z fi rmą, która wykonu-
je całkowitą modernizację basenu. 
Zgodnie z tą umową do 31 sierpnia 
wszystkie te działania mają zostać 
ostatecznie zakończone. Obecnie 
wszystkie prace zgodnie z procedu-
rami i harmonogramem są realizowa-
ne. Do tej pory wykonane zostały pra-
cy rozbiórkowe całej niecki baseno-
wej oraz części towarzyszącej, czy-
li między innymi szatni. Wykonane 

zostały również wszystkie prace za-
bezpieczające konstrukcje stalowe 
dachu oraz roboty budowlane, czy-
li wykonanie konstrukcji płyty funda-
mentowej basenu. Teraz ta płyta jest 
wspierana na ponad dwudziestu słu-
pach, a wcześniej była tylko na kil-
ku. Wykonujemy te prace zgodnie 
ze specyfi kacją, żeby nie powstały 
żadne niedoskonałości techniczne. 
Wykonano także konstrukcję niec-
ki basenowej, czyli krótko mówiąc 
całe zbrojenia stalowe, schody na 
mały basen. Również wykonano płyty 
fundamentowe pod jacuzzi w części 
SPA. Tu pragnę zauważyć, że nowe 
jacuzzi nie będzie tej wielkości co po-
przednie, to będzie porządne, dużo 
większe. Wykonywane są także in-
stalacje wodno-kanalizacyjne i elek-
tryczne. Rozpoczęto stawianie ścian 
w części szatni i również powoli za-
czynają się prace, które mają do-
prowadzić do wykonania szybu win-
dowego, jak również zainstalowanie 
samej windy. Basen po moderniza-
cji będzie obiektem w pełni dosto-
sowanym i dostępnym. W tym tygo-
dniu zacznie się wylewanie niecki, 
czyli ta najważniejsza konstrukcyjna 
część prac. Na bieżąco chcemy za-
poznawać śremian z tym, jak wyglą-
da projekt oraz z tym co udało się już 
zrobić. Trwają także rozmowy na te-
mat remontu szatni przy sali gimna-
stycznej, jak i całej sali gimnastycz-
nej. Jest to obecnie w sferze projek-
towania, ale sądzę, że pod koniec 
pierwszego kwartału będziemy wie-
dzieli dokładnie co w tym zakresie 
możemy zrobić.

Według mojej oceny z basenu po 
tej modernizacji będziemy mogli ko-
rzystać minimum przez trzydzieści 
lat. Oczywiście planujemy zgodnie 
z zapowiedziami wiele innych atrak-
cji, ale o tym będziemy mówić póź-
niej. Dla nas najważniejszy jest teraz 
sam przebieg remontu. Ja zobowią-
załem się publicznie, że wszystkie 
roczniki, które nie miały w ostatnich 
dwóch latach nauki pływania będą 
od 1 września mogły z takich za-
jęć korzystać, a koszty pokryje-
my z budżetu gminy. Oczywi-
ście, najważniejsze jest, aby 
tak rozplanować zajęcia, aby 
od godzin porannych do wie-
czora basen był wykorzy-
stywany przez śremian.

Czas, który daliśmy so-
bie na tę modernizację jest 
optymalny, ale to na pewno in-
tensywna praca. Roboty trwają 
tam każdego dnia aż do soboty i 
nie jest to tylko osiem godzin, ale 
zdecydowanie więcej. 

Chciałabym poruszyć rów-
nież kwestie związane z po-
mocą społeczną. Co w tym 
zakresie wydarzyło się w minio-
nym roku, a co czeka nas w 2017 

roku? 
– W minionym roku ważnym dzia-

łaniem dla opieki społecznej było 
wdrożenie rządowego programu 
500+. Nasi pracownicy OPS stanęli 
na wysokości zadania, dzięki czemu 
wszystko poszło sprawnie i zgodnie 
z harmonogramem. W zeszłym roku 
Ośrodek Pomocy Społecznej prze-
niósł się także do nowej siedziby, 
chcemy bowiem, aby obsługa miesz-
kańców odbywała się w dobrych wa-
runkach. Poza głównymi zadaniami, 
które wynikają z ustawy o pomocy 
społecznej, staramy się w gminie re-
alizować wiele dodatkowych progra-
mów, pozyskiwać środki zewnętrzne, 
które mają przede wszystkim dać 
motywację mieszkańcom do zmia-
ny swojej sytuacji życiowej, domo-
wej, czy zawodowej. Do takich pro-
gramów na pewno należy pomoc w 
zakresie dożywiania. Z tej pomocy 
korzysta ponad 1200 osób, a rocz-
nie wydajemy około 132 tysięcy po-
siłków. Trzeba jednak zaznaczyć, że 
w ostatnim czasie zmieniły się kry-
teria dochodowe, które decydują o 
tym, że dana osoba może korzystać 
z pomocy w zakresie dożywiania. W 

przypadku osób samotnych jest to 
blisko 1300 złotych, a w rodzinie jest 
to ponad 800 zł na osobę. 

W tym roku czeka nas wejście w 
życie ustawy o wsparciu kobiet w 
ciąży i ich rodzin „Za życiem”. Bę-
dzie się to wiązało z działaniami na 
rzecz kobiet w ciąży, ich rodzin. W 
przypadku dzieci z ciężkim, nieod-
wracalnym upośledzeniem lub dzie-
ci z ciężką chorobą będzie następo-
wała wypłata jednorazowego świad-
czenia w wysokości 4 tysięcy zł, czy-
li kwocie, która jest zapisana w tej 
ustawie. Będziemy musieli też uru-
chomić system poradnictwa przez 
asystenta rodziny. Rodziny te będą 
także uprawnione do poradnictwa w 
zakresie wsparcia psychologicznego 
i przezwyciężania trudności w pie-
lęgnacji i wychowaniu dziecka. Ten 
program będzie wymagał, żebyśmy 
szerzej stosowali pomoc prawną, a w 
szczególności w zakresie praw rodzi-
cielskich i uprawnień pracowniczych. 
Poprzez Ośrodek Pomocy Społecz-
nej będziemy też raz w miesiącu w 
godzinach od 15 do 18 udostępniali 
taką pomoc prawną dla wszystkich 
zainteresowanych. 

Jeśli chodzi o inne działania w ra-
mach pomocy społecznej, to dla nas 
ważny jest projekt „Aktywni w Śre-
mie”, który ma na celu integracje i ak-
tywizację w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego na lata 2014-2020. Poprzez ten 
program chcemy dotrzeć do osób, 
które są najbardziej oddalone od ryn-
ku pracy. Już w tej chwili uczestnicy 
tego projektu podjęli zatrudnienie, 
może jeszcze nie w pełnym wymia-
rze godzin, ale powoli zaczynają ada-
ptować się na rynku pracy. Naszym 

zadaniem jest, aby jak najwięk-
szą liczbę z tych 200 uczestni-

ków projektu zaktywizować. 
Musimy to zrobić, bo zgod-
nie z założeniami projektu, 
Unia Europejska narzuca 
nam, że 56 procent osób 
musimy przywrócić na ry-
nek pracy. 

Ponadto będziemy rów-
nież realizować programy, 
które mają na celu aktywi-
zować seniorów. Jednym 
z takich zadań będzie po-
wstanie Karty Seniora, któ-
ra będzie uprawniała oso-
by starsze do korzystania 

z usług instytucji gminnych. 
Wzorem projektu Rodzina 3+, 

będziemy namawiali podmioty pry-
watne, fi rmy, przedsiębiorstwa, aby 
również wsparły Kartę Seniora, ofe-
rując im rabaty na swoje usługi. Jest 
duże zainteresowanie tym projek-
tem, więc prawnie chcielibyśmy go 
przygotować do końca pierwszego 
kwartału. 

Rozmawiała: Zuzanna Tomczyk  

Nie będzie burzy kadrowej
Z burmistrzem Śremu, Adamem Lewandowskim rozmawiamy o tegorocznych zmianach w oświacie, postępach 
prac remontowych na śremskim basenie oraz o istotnych kwestiach związanych z opieką społeczną. 

poznawać śremian z tym, jak wyglą-
da projekt oraz z tym co udało się już 
zrobić. Trwają także rozmowy na te-
mat remontu szatni przy sali gimna-
stycznej, jak i całej sali gimnastycz-
nej. Jest to obecnie w sferze projek-
towania, ale sądzę, że pod koniec 
pierwszego kwartału będziemy wie-
dzieli dokładnie co w tym zakresie 

Według mojej oceny z basenu po 
tej modernizacji będziemy mogli ko-
rzystać minimum przez trzydzieści 
lat. Oczywiście planujemy zgodnie 
z zapowiedziami wiele innych atrak-
cji, ale o tym będziemy mówić póź-
niej. Dla nas najważniejszy jest teraz 
sam przebieg remontu. Ja zobowią-
załem się publicznie, że wszystkie 
roczniki, które nie miały w ostatnich 
dwóch latach nauki pływania będą 
od 1 września mogły z takich za-
jęć korzystać, a koszty pokryje-
my z budżetu gminy. Oczywi-
ście, najważniejsze jest, aby 
tak rozplanować zajęcia, aby 

bie na tę modernizację jest 
optymalny, ale to na pewno in-
tensywna praca. Roboty trwają 
tam każdego dnia aż do soboty i 
nie jest to tylko osiem godzin, ale 

Chciałabym poruszyć rów-
nież kwestie związane z po-
mocą społeczną. Co w tym 
zakresie wydarzyło się w minio-
nym roku, a co czeka nas w 2017 

mach pomocy społecznej, to dla nas 
ważny jest projekt „Aktywni w Śre-
mie”, który ma na celu integracje i ak-
tywizację w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego na lata 2014-2020. Poprzez ten 
program chcemy dotrzeć do osób, 
które są najbardziej oddalone od ryn-
ku pracy. Już w tej chwili uczestnicy 
tego projektu podjęli zatrudnienie, 
może jeszcze nie w pełnym wymia-
rze godzin, ale powoli zaczynają ada-
ptować się na rynku pracy. Naszym 

zadaniem jest, aby jak najwięk-
szą liczbę z tych 200 uczestni-

ków projektu zaktywizować. 

z usług instytucji gminnych. 
Wzorem projektu Rodzina 3+, 

będziemy namawiali podmioty pry-
watne, fi rmy, przedsiębiorstwa, aby 
również wsparły Kartę Seniora, ofe-
rując im rabaty na swoje usługi. Jest 
duże zainteresowanie tym projek-
tem, więc prawnie chcielibyśmy go 
przygotować do końca pierwszego 
kwartału. 
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Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej
WIGILIA W NASZEJ SZKOLE

22 grudnia 2016 r. w naszej szkole odbyła się wigilia szkolna. Najpierw ucznio-
wie w klasach przygotowali poczęstunki, śpiewali kolędy i obdarowywali się drob-
nymi upominkami. Następnie wszyscy zgromadzili się w sali gimnastycznej, gdzie 
dzieci zaprezentowały przedstawienie pt. „Jasełkowa łezka- humoreska”. Jaseł-
ka, z bardzo ciekawą oprawą muzyczną, dostarczyły zebranym wiele wzruszeń. 
Rozstrzygnięto także przygotowane przez Samorząd Uczniowski indywidualne 
konkursy bożonarodzeniowe na najładniejszą kartkę świąteczną i bombkę. Na 
zakończenie spotkania poszczególne klasy zaśpiewały kolędy. Wszyscy dobrze 
się bawili, panowała miła, pełna życzliwości, świąteczna atmosfera. Dzień wcze-
śniej uczniowie klasy pierwszej oraz dzieci z oddziału przedszkolnego zaprosi-
li swoich rodziców na świąteczne przedstawienie. Dzieci wcieliły się w role dia-
błów i aniołów. Pokazały walkę dwóch światów, dobra ze złem. Śpiewały kolędy, 
tańczyły do muzyki klasycznej. 

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

SPOTKANIE OPŁATKOWE 
DLA SENIORÓW

Corocznie od wielu już lat, przed 
świętami Bożego Narodzenia, odby-
wa się spotkanie dla seniorów z No-
chowa. Nie inaczej było i w tym roku. 
Podczas spotkania goście mieli oka-
zję podzielić się opłatkiem, obejrzeć 
przygotowane dla nich przedstawie-
nie, wspólnie pośpiewać kolędy. Nie 
zabrakło też drobnych upominków. 
Wszystko to zawdzięczamy dobre-
mu sercu wolontariuszy, rodziców i 
stałych sponsorów - fi rmie „Rehau” i 
Spójni Nochowo.

JASEŁKA W ZERÓWCE
Pod koniec grudnia w zerówce od-

było się spotkanie świąteczne z ro-
dzicami, połączone z występem ar-
tystycznym dzieci. Przedszkolaki zło-
żyły rodzicom świąteczne życzenia 
oraz wręczyły własnoręcznie wykona-
ne upominki. Następnie odwiedził je 
Gwiazdor, który wręczył upominki.

Świątecznie zrobiło się nie tylko w 
oddziałach przedszkolnych, ale także 
w klasach SP i gimnazjum. Wszyst-
kie klasy miały okazję do spotkań 
przy opłatku, wzajemnego składania 
życzeń, obdarowywania się upomin-
kami. Uczniowie szkoły podstawo-
wej obejrzeli też przedstawienie „Do 
Betlejem”, natomiast najstarsi wraz z 
zaproszonymi gośćmi wzięli udział w 
koncercie piosenki świątecznej.

PLANETARIUM „APOLLO” 
W NASZEJ SZKOLE

W styczniu stanęła w sali gimna-
stycznej dmuchana kopuła, miesz-
cząca mobilne obserwatorium astro-
nomiczne. W środku, dzięki specjal-
nemu systemowi optycznemu, leżąc 
na karimatach zaciekawieni ucznio-
wie obejrzeli fi lm opowiadający histo-
rię planety Ziemi i jej miejsca w Ukła-
dzie Słonecznym. Dzieciaki, które 
obejrzały pokaz nie żałowały ani chwi-
li. Samo leżenie pod rozgwieżdżoną 

kopułą było frajdą. Słuchanie na te-
mat obrazów, które przewijały się nad 
głową stanowiło niesamowitą atrak-
cję, przy której zdobywanie wiedzy 
stawało się tylko przyjemnością.

BOARD GAMES
Uczniowie klasy 5a i 6a SP oraz 2A 

i 2B Gimnazjum, wykonali gry eduka-
cyjne do nauki języka angielskiego. 
Gry mają różny poziom trudności i 
dotyczą rozmaitych zagadnień. Wy-
korzystujemy je na lekcjach angiel-
skiego. To nasz kolejny pomysł na 
kreatywną i nieszablonową naukę ję-
zyka obcego. 

ZABAWA KARNAWAŁOWA 
DLA RODZICÓW

Wspólnym odśpiewaniem utworu 
Agnieszki Osieckiej pt. „Niech żyje 
bal” rozpoczęła się zabawa karnawa-
łowa zorganizowana przez Radę Ro-
dziców działającą przy naszej szkole. 
Wszyscy świetnie się bawili, nie za-
brakło atrakcji, z których największą 

uwagę przyciągała loteria fantowa. 
Dochód uzyskany z tej zabawy oraz 
loterii fantowej przeznaczony będzie 
na rozwój bazy sportowej szkoły. 
Rada rodziców pragnie podziękować 
wszystkim darczyńcom, którzy wspo-
mogli materialnie organizację tej za-
bawy oraz nauczycielom i rodzicom, 
którzy również przyczynili się do suk-
cesu tego przedsięwzięcia.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA 
W PRZEDSZKOLU

16 stycznia dzieci z oddziału przed-
szkolnego wystąpiły w uroczystości 
z okazji zbliżającego się święta Bab-
ci i Dziadka. Podobnie, jak w ubie-
głym roku dzieci wystąpiły w przed-
stawieniu jasełkowym. Nasi goście z 
uwagą go wysłuchali i nagrodzili na-
szych małych aktorów gromkimi bra-
wami. Na koniec przedszkolaki wrę-
czyły dziadkom ręcznie wykonane 
upominki.

STYCZNIOWE SPOTKANIE 
Z SENIORAMI

W atmosferze śmiechu i zabawy 
upłynęło kolejne spotkanie uczniów 
z seniorami. Wolontariusze zadba-
li o stronę organizacyjną spotkania 
przygotowując słodki poczęstunek i 
część artystyczno-rozrywkową. Jak 
na karnawał przystało była muzyka, 
śpiewy i wspólne tańce. Nad oprawą 
muzyczną czuwał DJ Bartek Skrzyp-
czak (absolwent nochowskiej szko-
ły), a kierownictwo taneczne przejęły 

dziewczyny: Kinga Kubska i Weronika 
Marciniak (także absolwentki). Dziew-
czyny wykonały pokaz taneczny, a 
następnie poprowadziły błyskawiczny 
kurs tańca. Wieczór umiliły ponadto 
uczennice szkoły podstawowej: Zo-
sia Łowicka, Julka Rzepka i Martyn-
ka Żegleń, które wykonały własne in-
terpretacje wokalne utworów o tema-
tyce świątecznej. Wszystkim zaanga-
żowanym uczniom, a także ich rodzi-
com serdecznie dziękujemy.

CO BĘDZIE:
24 stycznia - gminny konkurs „Kin-• 
dersztuba - staranne wychowanie”
25 stycznia - koncert charytatyw-• 
ny dla Marysi
Jeżeli chcecie śledzić życie naszej 

szkoły odwiedzajcie stronę zspigno-
chowo.srem.pl i szkolnego Facebo-
oka „Szkoła Nochowo”. Zapraszamy 
również do oglądania szkolnego pro-
gramu „Byle do Przerwy” dostępnego 
na kanale YouTube.

OSIĄGNIĘCIA 
NASZYCH UCZNIÓW

Kilkunastu uczniów naszej szko-
ły zakończyło rok 2016 sukcesami. 

Rozstrzygnęliśmy wewnątrzszkolne 
konkursy „Biblioteka moich marzeń” 
i konkurs na anglojęzyczną Kartkę 
Bożonarodzeniową. 

SPOTKANIE Z PYRKIEM
We wtorek naszą szkołę odwiedził 

Pyrek – maskotka wielkopolskiej Po-
licji. Opowiedział nam o trudnej pra-
cy policjanta i o tym co robić, by bez-
piecznie spędzić nadchodzące fe-
rie zimowe. 

BEZPIECZNIE TU I TAM
W czasie zajęć świetlicowych dzie-

ci z klasy trzeciej dowiedziały się, dla-
czego założenie konta na portalu spo-
łecznościowym nie jest odpowiednie 
dla dzieci poniżej 13 roku życia. Trze-
cioklasiści poznali zagrożenia płyną-
ce z podawania w sieci danych oso-
bowych i materiałów osobistych.

MEGA MISJA W AKCJI
Świetlica Mega Misji pokonuje ko-

lejne zadania. Tym razem poznajemy 

możliwości wykorzystania sprzętu 
multimedialnego. Uczymy się nagry-
wania dźwięków i poznajemy tajniki 
fotografi i. Nasza praca została na-
grodzona przez Fundację Orange. 
Tym razem pozyskaliśmy dla naszej 
świetlicy cały karton książek dla dzie-
ci, które przekazaliśmy do szkolnej bi-
blioteki. Wśród nich pozycje najbar-
dziej lubianych dziecięcych autorów 
tj. Grzegorz Kasdepke – ambasador 
Mega Misji. Do tego kolejne pudełko 
to zestaw gier i to tych, które dzieci 
najbardziej lubią. 

SZKOŁA 
WIELOPOKOLENIOWA

17 stycznia odbyło się w naszej 
szkole kolejne spotkanie z cyklu „ 
Szkoła wielopokoleniowa”. Tym ra-
zem były to bezpłatne warsztaty 

masażu dla rodziców. Podczas spo-
tkania mamy poznały teoretyczne 
podstawy masażu dziecięcego oraz 
praktyczną naukę masażu Shanta-
la , który to przede wszystkim sty-
muluje prawidłowy rozwój psychofi -
zyczny dziecka i pomaga w uregu-
lowaniu snu, wycisza, uspakaja itp. 
Zajęcia prowadziła mgr fi zjoterapii, 
terapeuta NDT- Bobath pani Laura 
Kownacka.

SP BODZYNIEWO
– ODBĘDZIE SIĘ

Pod koniec stycznia będziemy ob-• 
chodzić Dzień Babci i Dziadka.
Tuż po feriach czeka nas czas za-• 
baw Walentynkowych.

Szkoła Podstawowa im. gen. D. Chłapowskiego w Bodzyniewie
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ŚWIĘTUJEMY 
RAZEM

Impreza środowiskowa odbyła się 
po raz dwunasty. Swoją obecnością 
zaszczycili nas: wizytator Kuratorium 
Oświaty w Poznaniu pani Agnieszka 
Duszyńska i Burmistrz Śremu Adam 
Lewandowski. Sala wypełniona po 
brzegi z zaciekawieniem obejrzała 
przedstawienie pt. „Czerwone trzewi-
ki” przygotowane przez klasę II gim-
nazjum. Przedszkolaki i klasa II SP 
wystąpili w mikołajkowych tańcach. 
Oprawę muzyczną zapewnił chór 
pod przewodnictwem pani Anny La-
ski - Szmyt. Po duchowej uczcie moż-
na było zrobić zakupy na kiermaszu. 
Ozdoby i pierniki przygotowali na-
uczyciele i rodzice. Na zakończenie 
każdy mógł poczęstować się kapustą 
z grzybami, pierogami oraz przepysz-
nym ciastem.

WIGILIA 
PRZEDSZKOLAKÓW

20 grudnia we wtorkowe popołu-
dnie w sali przedszkolnej, odbyło się 
spotkanie z okazji zbliżających się 
świąt Bożego Narodzenia. Główną 
atrakcją uroczystości był Gwiazdor, 

który wspólnie z rodzicami obejrzał 
przedstawione przez starszą grupę 
„Jasełka” oraz występy młodszych 
przedszkolaków. Najwięcej emocji i 
radości dostarczyły dzieciom prezen-
ty podarowane przez Gwiazdorka. 
Spotkanie było okazją do wspólnego 

kolędowania i degustacji upieczonych 
przez dzieci pierników.

ODWIEDZINY 
W PRZEDSZKOLU

W ramach Roku Sienkiewiczow-
skiego uczniowie klasy IV odwiedzi-
li przedszkolaków i zaprezentowali 
swoje umiejętności aktorskie - ode-
grali scenkę „Janko Muzykant” oraz 
„Dzień Niegrzeczności”. Za wspaniały 
występ widownia nagrodziła młodych 
aktorów gromkimi brawami. 

WIGILIE KLASOWE
22 grudnia cała społeczność szkol-

na od samego rana zebrała się w 
sali gimnastycznej, gdzie w świą-
tecznym nastroju obejrzała spektakl 
„Czerwone trzewiki”, przygotowa-
ny przez klasę II gimnazjum. Wspól-
nemu kolędowaniu nie było końca. 
W tym dniu atrakcją były również 

odwiedziny Gwiazdo-
ra, który obdarował wszystkie dzieci 
czekoladkami. 

NADESZŁA ZIMA
12 stycznia zima sypnęła upragnio-

nym śniegiem, co natychmiast wyko-
rzystały dzieci. W tym dniu nikomu 
niestraszny był mróz i z zaangażowa-
niem zabrały się do lepienia bałwana 
oraz zabaw na śniegu. 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
19 stycznia przedszkolaki święto-

wały Dzień Babci i Dziadka. Każda 
grupa przygotowała z tej okazji pro-
gram artystyczny, laurki i upominki. 
Występując przed taką publiczno-
ścią dzieci miały ogromną tremę, lecz 
nasi goście nie szczędzili im braw. 
Było to spotkanie o szczególnie ro-
dzinnym charakterze pełne ciepła i 
serdeczności. 

GMINNY ETAP 
POWIATOWEGO 

KONKURSU WIEDZY 
BIBLIJNEJ

W grudniu w Szkole Podstawowej 
nr 6 odbył się II etap Powiatowego 
Konkursu Wiedzy Biblijnej, obejmu-
jący szkoły podstawowe gminy Śrem. 
W konkursie wzięło udział 37 uczniów 
z klas III do VI z 6 szkół: Szkoły Pod-
stawowej w Pyszącej, Krzyżanowie, 
Zespołu Szkoły Podstawowej i Gim-
nazjum w Nochowie, Zespołu Szkół 
Katolickich w Śremie, Szkoły Podsta-
wowej nr 1 oraz Szkoły Podstawowej 
nr 6 w Śremie. 

BOŻE NARODZENIE
W czwartek 22 grudnia cała szkol-

na społeczność wzięła udział w spo-
tkaniach wigilijnych, które przygoto-
wali rodzice i wychowawcy klas. Był 
czas na poczęstunek, wspólne kolę-
dowanie, składanie życzeń i dzielenie 
się opłatkiem. W holu szkoły ucznio-
wie z kółka teatralnego zaprezento-
wali się w przedstawieniu przybliżają-
cym wydarzenia sprzed dwóch tysię-
cy lat. Młodzi aktorzy wcielili się w po-
stać Maryi, Józefa, Trzech Króli, pa-
sterzy i aniołów. Piękna, nastrojowa 

inscenizacja przeplatana była śpie-
wem kolęd oraz pastorałek. To był wy-
jątkowy dzień, pełen radości, życzli-
wości, uśmiechu…

THE FIRST CHRISTMAS
„The First Christmas”- to tytuł ja-

sełek , które zostały zainscenizowa-
ne przez założoną w tym roku gru-
pę teatralną Barski Brothers, prowa-
dzoną pod okiem p. Martyny Antonie-
wicz i Joanny Duszczak. Przedsta-
wienie zorganizowano dla klas 4-6 
i 1-3 naszej szkoły oraz w ramach 

współpracy ze środowiskiem lokal-
nym naszą sztukę wystawiono w 
przedszkolu „Pod Wierzbami”, gdzie 
gorąco przywitała nas dyrekcja, opie-
kunowie grup i dzieci.

WIGILIA DLA ZWIERZĄT
Kilka dni przed świętami ucznio-

wie Szóstki odwiedzili Schronisko dla 
bezdomnych zwierząt w Gaju. Jest to 
akcja organizowana od wielu lat. W 
tym roku oprócz radości i uścisków 
zawieźliśmy dary takie jak: koce, 
karma, akcesoria dla piesków oraz 

kotków. W zbiórkę zaangażowała się 
cała społeczność szkolna. 

SPELLING BEE
Dnia 10 stycznia 2017r. odbył się 

konkurs literowania w języku angiel-
skim dla klas 3 pod tytułem „SPEL-
LING BEE”. Celem konkursu było 
rozwinięcie umiejętności poprawne-
go literowania w języku angielskim, 
doskonalenie znajomości ortografi i 
oraz motywacja uczniów do nauki or-
tografi i. Konkurs przebiegał w trzech 
etapach a wzięło w nim udział 14 
uczniów. Dzieci zaprezentowały wy-
soki poziom przygotowania i bardzo 
dobrze opanowały materiał z klas I-III. 

BALIKI KARNAWAŁOWE
Karnawał to czas radości i zaba-

wy nie tylko dla dorosłych, ale też dla 
dzieci. To właśnie podczas balu kar-
nawałowego spełniają się marzenia, 
bo choć na krótką chwilę każdy może 
zostać księżniczką, królem lub najlep-
szym czarodziejem na świecie…

W poniedziałek 16 stycznia 2017r. 
sala gimnastyczna zamieniła się w 
salę balową. Stało się to za spra-
wą uczniów klas I-III, którym tego 
dnia wychowawcy zorganizowali 

wspaniałą zabawę 
karnawałową. Na tę okazję dzieci 
przygotowały fantazyjne przebrania, 
stroje, maski, rekwizyty oraz odpo-
wiedni makijaż. O dobry nastrój za-
dbali animatorzy z Centrum Kultury 
i Tańca „Hajdasz”, którzy wspólnie z 
dziećmi bawili się i tańczyli. Koloro-
we światła, dobry klimat, wesoła mu-
zyka- wszystko to sprawiło, że zaba-
wa była wyśmienita. Świadczyły o tym 
także roześmiane i szczęśliwe buzie 
przebierańców. 
MIĘDZY NAMI KOBIETKAMI

W środę 18 stycznia odbyła się 
prelekcja dla dziewczynek dotyczą-
ca dojrzewania i związanych z tym 
zmianach w organizmie. Prelegent-
ką była pani Halina Hirszfeld, która 
opowiedziała o programie edukacyj-
nym „Między nami kobietkami”- reali-
zowanym od kilkunastu lat w szko-
łach podstawowych na terenie ca-
łego kraju. Program obejmuje dzia-
łania upowszechniające wiedzę na 
temat dojrzewania, anatomii, higie-
ny, zdrowia oraz lęków towarzyszą-
cych młodym ludziom. Udział w spo-
tkaniu wzięły uczennice wszystkich 
klas szóstych.

Agata Kociucka 
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Szkoła Podstawowa nr 6 im. Braci Barskich w Śremie

Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Krzyżanowie
ŚWIĄTECZNY CZAS...

W dniu 22 grudnia, tuż przed świętami Bo-
żego Narodzenia przeżywaliśmy w szkole 
piękne chwile klasowych wigilii, podczas któ-
rych uczniowie dzielili się opłatkiem, składali 
sobie życzenia i śpiewali kolędy. Wyjątkowość 
tego czasu podkreśliły ponadto przygotowane 
przez uczniów jasełka. Tym razem maleńki Je-
zus zrodził się w otoczeniu bardziej nam współ-
czesnym, wśród pracowników hotelu, sportow-
ców, bezdomnych. Okazuje się jednak, że czas 
płynie, a człowiek niezmiennie potrzebuje tego 
co najważniejsze - miłości, zarówno tej boskiej 
jak i ludzkiej.

PODARUNEK ANIOŁA
Warto było wziąć udział w konkursie ŚOK-u! 

Eko-anioły zapewniły nam nagrodę, dzięki któ-
rej szkoła zakupiła laminator, a uczniowie otrzy-
mali upominki. Nasza kreatywność i twórcza in-
wencja zostały docenione, bardzo nam miło! 

WIZYTA Z RADOSNĄ NOWINĄ
W dniu 11 stycznia uczniowie naszej szko-

ły, którzy przygotowali świąteczne jasełka pod 

opieką katechetki, zaprezentowali swój występ 
o narodzinach Jezusa kuracjuszom i pacjentom 
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Śremie 
przy ulicy Promenady 7. Był to piękny i szla-
chetny prezent dla tamtejszych mieszkańców, 
natomiast dzieci odbyły ważną lekcję niesie-
nia radości i serdeczności innym. Występ bar-
dzo się podobał i wniósł jak najbardziej pozy-
tywną atmosferę w nie zawsze łatwą codzien-
ność chorych.

TWÓRCZE INSTALACJE
Uczniowie klasy szóstej uczestniczyli w cie-

kawych zajęciach plastycznych, podczas któ-
rych budowali styropianowe wieże, rywalizu-
jąc tym samym o wykonanie najwyższej i naj-
bardziej stabilnej. Było ciekawie, kreatywnie, a 
przede wszystkim czuło się smak pozytywnej 
rywalizacji. Taka forma lekcji plastyki bardzo 
nam się podoba!

SPOTKANIE ZE SZTUKĄ 
TEATRALNĄ

W dniu 19 stycznia uczniowie naszej szko-
ły uczestniczyli w spektaklach teatralnych, 
które odbyły się w auli Szkoły Katolickiej w 
Śremie. Klasy I-III obejrzały widowisko „Kot 
w kapeluszu”, natomiast klasy IV-VI spektakl 
„Nić życia”. To zawsze wielkie wydarzenie, kie-
dy możemy spotkać się ze sztuką wyższą i roz-
budzić swoją wyobraźnię dzięki aktorom, efek-
tom scenicznym, pięknemu językowi i przesła-
niu kierowanemu do widzów. Oby takich spo-
tkań było jak najwięcej!

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dąbrowie
SPOTKANIE OSÓB 

STARSZYCH I SAMOTNYCH
12 stycznia w naszej szkole odbyło się spo-

tkanie dla osób starszych i samotnych z okolicz-
nych wiosek. Zaproszeni goście, którzy przybyli 
na spotkanie, obejrzeli przestawienie w wyko-
naniu wolontariuszy, wspólnie z uczniami kolę-
dowali, a następnie wśród znajomych przy ka-
wie i ciastku miło spędzili popołudniowy czas 
na wspomnieniach i rozmowach.

SŁODKA PRZYGODA
20 grudnia przedszkolaki wybrały się na 

wycieczkę do Karmelkowa – manufaktury 

cukierków w Poznaniu. Dzieci wzięły udział w 
pokazie produkcji lizaków oraz w warsztatach 
„Zrób to sam”, podczas których każdy uczestnik 
kręcił swojego lizaka. Na koniec maluchy otrzy-
mały ciepłego cukierka degustacyjnego oraz 
szczelnie zapakowaną paczkę smakołyków.

KOLĘDNICY
9 stycznia grupa uczniów z naszej szko-

ły pierwszy raz udała się z kolędnikami misyj-
nymi do mieszkańców Dąbrowy, którym przy-
nieśli przesłanie misyjne oraz noworoczne 
życzenia. 

Wszystkim, którzy otwarli nam drzwi swoich 
domów bardzo dziękujemy.

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie
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FESTIWAL JASEŁEK…
„Ach, co za noc” - to tytuł przedsta-

wienia jasełkowego, którego główny-
mi wykonawcami byli uczniowie klas 
IV-VI oraz klasy III c. Przedstawie-
nie zostało wystawione podczas kla-
sowych wigilii dla całej społeczności 
szkolnej, a także dla rodziców i dziad-
ków uczniów naszej szkoły. Poza tym, 
jak zresztą już od ponad 20 lat, jaseł-
ka zostały zaprezentowane pensjona-
riuszom Zakładu Pielęgnacyjno-Opie-
kuńczego na Promenadzie. 

„Wigilia Elki” to tytuł przedstawie-
nia przygotowanego dla rodziców 
przez uczniów klasy 5 „c”. Typowo 
świąteczny spektakl poruszał wiele 
problemów, z którymi z okazji zbliża-
jących się świąt boryka się wiele ro-
dzin. Świąteczny wieczór składał się 
także z wielu innych atrakcji, np. quizu 

wiedzy o tradycjach czy klasowej edy-
cji programu „Jaka to melodia?”.

W TEATRZE ANIMACJI 
I MUZEUM

Dnia 19 stycznia uczniowie klasy 
5a i 5c zawitali do poznańskiego Te-
atru Animacji, gdzie zobaczyli spek-
takl pt. „Opowieści z niepamięci”, a 
także poznali teatr od kulis. W Mu-
zeum Narodowym uczestniczyli w 
warsztatach „Opowieści obrazów” 
oraz „Mitologia w sztuce”.

ZIMOWE SPOTKANIA 
Z KSIĄŻKĄ

W styczniu biblioteczne spotka-
nia z książką przebiegały pod ha-
słem zimy. W zajęciach, które miały 
formę literacko-plastyczną, uczestni-
czyli uczniowie z klas 1 i 2 oraz gru-
pa przedszkolna. 

KONKURS PLASTYCZNY 
W JEZIORACH WIELKICH
„Widokówki z leśnej wędrówki” to 

konkurs plastyczny organizowany 
co roku przez pracowników Wielko-
polskiego Parku Narodowego w Je-
ziorach Wielkich. Podczas pobytu w 
placówce uczniowie różnych szkół 
wykonują prace wybierając dowolną 
technikę plastyczną. Tym razem z Je-
dynki II miejsce otrzymał Bartosz Na-
skrent z klasy 5 „c”.

SPOTKANIE Z SZYMONEM 
GÓRALCZYKIEM

Uczniowie Kopernika aktywnie 
uczestniczą w zajęciach organizo-
wanych przez Bibliotekę Publiczną w 
Śremie. Tym razem opowiadacz ba-
śni i pasjonat różnych kultur - Szymon 
Góralczyk w ciekawy sposób zachę-
cał do poznawania świata. Przy dźwię-
kach oryginalnego instrumentu happy 
drum wysłuchano baśni rodem z Mek-
syku i odległych terenów Finlandii. 

WIZYTA WOLONTARIUSZKI
W dniach 9-11 stycznia gościliśmy 

w szkole Griselle Castillo, wolonta-
riuszkę Programu Euroweek – szko-
ły dla leaderów w Bystrzycy Kłodz-
kiej. Meksykanka przebywa w Pol-
sce od maja ubiegłego roku i promuje 
swój kraj oraz jego kulturę. Podczas 
zajęć uczniowie mieli okazję wysłu-
chać prezentacji o Meksyku, poćwi-
czyć hiszpański, wziąć udział w grach 
i zabawach językowych, a tym sa-
mym sprawdzić swój poziom języka 
angielskiego. 

KALENDARIUM
WYDARZEŃ

JUŻ TERAZ ZAPRASZAMY!
FERIE NA SPORTOWO w ponie-• 
działki i wtorki od 9.30 – 11.00
ŚWIATOWY DZIEŃ KOTA 17 lutego • 
2017r.  Z tej okazji biblioteka szkolna 
dla wszystkich małych i dużych mi-
łośników futrzanych czworonogów 

przygotowała moc 
atrakcji. W dniach od 
13-17 lutego będzie można m.in.:
- wziąć udział w konkursie plastycz-

nym „Koty, kotki i kocury na kart-
kach literatury”

- obejrzeć wystawę książek, których 
bohaterami są koty 

- posłuchać czytanych przez panią 
bibliotekarkę historyjek o kotach

- wspólnie stworzyć prezentację 
multimedialną „Nasze koty na 
wesoło”

DRZWI OTWARTE – 2 marca • 
2017r. o godz. 16.30
TARGI EDUKACYJNE – 17 mar-• 
ca 2017r.

SZKOLNE KONKURSU:
RECYTATORSKI

I miejsce: Patrycja Pękalska kla-
sa 6a

II miejsce: Amelia Andrzejewska 5b, 
Daria Lange 4c

III miejsce: Martyna Kaczmarek 5b, 
Igor Hyżyk 4c

PIĘKNEGO CZYTANIA 
II miejsce: Zuzanna Michalska, Pa-

tryk Geltz
III miejsce: MartynaKaczmarek

ORTOGRAFICZNY KL. IV-VI
I miejsce: Agata Grabowska IVa, Zu-

zanna Bąk VIb
II miejsce: Patryk Geltz IVb, Zuzanna 

Michalska VIa
III miejsce: Wiktoria Kassner IVa, Ju-

lia Pilarska Vb

JASEŁKA W KLUBIE RELAX
12 i 13 grudnia członkowie Koła Te-

atralnego, prowadzonego od 16 lat w 
Gimnazjum nr 1 w Śremie przez p. 
Barbarę Hejne oraz p. Alinę Niemier, 
zaprezentowali JASEŁKA dla miesz-
kańców Jezioran. Spektakl wzboga-
ciły kolędy w wykonaniu Zespołu Wo-
kalnego kierowanego przez p. Leszka 
Wawrzynowicza.

LAUREACI KONKURSU 
„ŚREMSKI EKO ANIOŁ 

2016”
Miło nam poinformować, iż Gim-

nazjum nr 1 znalazło się w gronie 
Laureatów Konkursu - „Śremski Eko 
Anioł 2016” Podczas imprezy „Świą-
teczne Klimaty na Śremskim Rynku” 
zorganizowanej w dniu 18.12.2016 
przez Śremski Ośrodek Kultury, dy-
rektor naszego gimnazjum p. Karolina 

Worobiew oraz opiekunowie konkur-
su p. Barbara Hejne oraz p. Alina Nie-
mier odebrały dyplom Laureata. Na-
grodę w wysokości 600 zł opiekuno-
wie przeznaczyli na potrzeby szkoły.

FINAŁ KONKURSU 
NA PLAKAT

„BĄDŹMY ZDROWI”
20 grudnia w naszej szkole odby-

ło się podsumowanie wojewódzkie-
go konkursu na plakat pod hasłem 
„Bądźmy zdrowi”. Organizatorem 
imprezy była Powiatowa Stacja Sa-
nitarno-Epidemiologiczna w Śremie, 
a z ramienia naszego Gimnazjum 
spotkanie przygotowała koordynator 
Wychowania Zdrowotnego- p. Alina 
Niemier. Młodzież z naszego Gim-
nazjum wzbogaciła imprezę wystę-
pami wokalnymi i tanecznymi. Pierw-
sze miejsce w powiecie i III miejsce 
w województwie zdobył uczeń naszej 
szkoły Jakub Tomaszewski - klasa Ib. 
Uczestnicy konkursu otrzymali dyplo-
my oraz nagrody rzeczowe. Pani Ali-
na Niemier otrzymała podziękowanie 

od Dyrektor Powiatowej Stacji Sani-
tarno-Epidemiologicznej w Śremie za 
współpracę i pomoc przy organizacji 
wielu imprez z zakresu profi laktyki 
zdrowotnej. Uroczystość zakończyła 
się spotkaniem wszystkich zebranych 
przy świątecznym stole.

JASEŁKA W GIMNAZJUM 
NR 1

W sobotę 17 grudnia na jasełka 
zostały zaproszone rodziny uczniów 
z Koła Teatralnego (prowadzonego 
od 16 lat w Gimnazjum nr 1 w Śre-
mie przez p. Barbarę Hejne i p. Alinę 
Niemier przy współpracy Koła Mu-
zycznego pod kierunkiem p. Leszka 
Wawrzynowicza), a także nauczycie-
li, pracowników obsługi i administra-
cji. Zaproszenie na spektakl przyjęli 
także B. Jabłońska - Naczelnik Pionu 
Edukacji, K. Ankudowicz - członek Za-
rządu Spółdzielni Mieszkaniowej, W. 
Majchrzak i A. Lazar - przedstawiciele 

Klubu Relax. Główne role w tegorocz-
nych jasełkach przypadły nauczycie-
lom oraz pracownikom szkoły. Nie 
umniejszyło to roli uczniów z Koła 
Teatralnego z klas drugich, którzy 
równie pięknie zaprezentowali swo-
je umiejętności. Spektakl odbywał 
się w wyjątkowej scenerii, przygoto-
wanej z rekwizytów Koła Teatralne-
go, a aktorzy wystąpili w kostiumach 
tego Koła.

„SKĄPIEC” W 
INTERPRETACJI TEATRU 
MŁODEGO POKOLENIA

4 stycznia 2017r. uczniowie Gim-
nazjum nr 1 im. Polskich Noblistów 
w Śremie obejrzeli komedię Moliera 
„Skąpiec” w interpretacji Teatru Mło-
dego Pokolenia z Białegostoku.

Świątecznie w Szymanowie
Stowarzyszenie „Sympatyczni 

Mieszkańcy Szymanowa” zaprosili 
na dzień 08.01.2017 uczniów Gimna-
zjum nr 1 z Koła Teatralnego do świe-
tlicy w Szymanowie. Mieszkańcy z tej 
miejscowości oraz mieszkańcy wsi 
Góra i Psarskie mogli obejrzeć przed-
stawienie jasełkowe przygotowane 
przez naszą młodzież pod opieką p. 
Barbary Hejne, p. Aliny Niemier oraz 
p. Leszka Wawrzynowicza. Zebra-
na widownia także z występującymi 
wspólnie śpiewała kolędy, a na koniec 
gorąco oklaskiwała występ uczniów. 
Cała wizyta przebiegła w bardzo mi-
łej i radosnej atmosferze.
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Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Śremie
V GMINNY FESTIWAL 
„ŚPIEWAM, BO LUBIĘ”

15 grudnia 2016 r. odbył się V 
Gminny Festiwal „Śpiewam, bo lubię” 
zorganizowany przez naszą szko-
łę. Kolejna edycja festiwalu przepro-
wadzona została przy współudziale 
Śremskiego Ośrodka Kultury oraz To-
warzystwa im. Ks. Piotra Wawrzynia-
ka. Honorowy patronat nad festiwa-
lem objął Burmistrz Śremu pan Adam 
Lewandowski. Na scenie Kinoteatru 
Słonko zaprezentowało się 7 zespo-
łów wokalnych. 

RODZINNE WARSZTATY 
PLASTYCZNE

19 grudnia w godzinach popołu-
dniowych w naszej szkole zostały 

zorganizowane bożonarodzeniowe 
warsztaty plastyczne. Z wielkim za-
pałem uczestnicy zabrali się do pra-
cy, wykonując bombki techniką deco-
upage, bombki techniką marmurko-
wą oraz kolorowe witraże. Wzruszył 
nas widok współpracujących ze sobą 
przedstawicieli różnych pokoleń. Naj-
młodszy uczestnik miał 2 latka, a naj-
starszy 78 lat.

JASEŁKA 
W NASZEJ SZKOLE

Tradycją naszej szkoły stały się wi-
gilijne spotkania całej społeczności 
szkolnej w sali Bazar. 21 grudnia, w 
godzinach popołudniowych, ucznio-
wie wraz z rodzicami i nauczycielami 
odegrali niesamowite przedstawienie 

wprowadzające widzów w świątecz-
ny nastrój. Na scenie pojawili się mię-
dzy innymi aniołowie, pasterze oraz 
diabły. Nie zabrakło oprawy muzycz-
nej, a sceneria zachwyciła każde-
go widza.  

SZKOLNY ETAP 
KONKURSU SPELL IT

W dniu 13 stycznia, uczniowie klas 
trzecich szkoły podstawowej zmaga-
li się z literowaniem słów oraz zdań 
w języku  angielskim. Bezkonku-
rencyjna okazała się Julia Majew-
ska z klasy 3b, która zajęła pierwsze 
miejsce w konkursie. Równie dobrą 

znajomością angielskiego alfabetu 
wykazali się Piotr Edwarczyk z 3a zaj-
mując drugie miejsce oraz Magda Ja-
skuła, również z klasy 3a, która upla-
sowała się na trzecim miejscu.

KARNAWAŁOWY BALIK 
DLA NAJMŁODSZYCH

Piątek 13 stycznia okazał się 
szczęśliwym dniem dla najmłodszych 
uczniów naszej szkoły oraz dla kan-
dydatów do klas pierwszych szkoły 
podstawowej. Z utęsknieniem każ-
dy uczestnik balu czekał na godzinę 
17:00 by zaprezentować swoje prze-
branie. Nie zawiedli również nauczy-
ciele naszej szkoły zmieniając się w 
przeróżne postaci z bajek. Profesjo-
nalną oprawę muzyczną zapewnił 
DJ Boston.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Kopernika w Śremie

Szkoła Podstawowa nr 4 im. M. Konopnickiej w Śremie
17 stycznia klasy III a, III b i II b 

wzięły udział w ZABAWIE KARNA-
WAŁOWEJ w Klubie Relax , nato-
miast 18 stycznia uczestniczyły w 
koncercie z cyklu ,,Kulturka i wszyst-
ko gra” - Viva Carnival”. 

* * *
„SZTUKA ŚWIATA W NASZYM 

WYDANIU” to szkolny konkurs pla-
styczny, w którym prace uczniów 
klas czwartych zostaną zakodowa-
ne i w czasie Drzwi Otwartych bę-
dzie można oddać głos na wybraną 
kompozycję. 

* * *
Z WIZYTĄ Nasi uczniowie regu-

larnie uczestniczą w różnych inicja-
tywach Biblioteki Publicznej im. H. 
Święcickiego w Śremie. Ostatnio 
mieli okazję wysłuchać relacji z po-
dróży po Meksyku pana Szymona 
Góralczyka.

* * *
ANGIELSKI JEST WAŻNY 17 

stycznia zespół anglistów zorganizo-
wał w naszej szkole powiatowy etap 
konkursu językowego dla klas trze-
cich szkół podstawowych pt. „Spell 
it! - literowanie słów w języku angiel-
skim”. Podobnie jak w roku poprzed-
nim, zgłoszenia napłynęły z wielu 
miejsc. W konkursie wzięło udział 24 
uczestników. Choć poziom prezen-
towany przez dzieci był bardzo wy-
soki, w dogrywce udało się wyłonić 
zwycięzców, którzy otrzymali nagro-
dy oraz dyplomy.

I miejsce: Dawid Temporale ze 
Szkoły Podstawowej w Dąbrowie

II miejsce: Helena Jurga ze ze 
Szkoły Podstawowej nr 4 w Śremie

III miejsce: Lena Bartkowiak ze 
Szkoły Podstawowej nr 4 w Śremie

* * *

CO W NAJBLIŻSZEJ
PRZYSZŁOŚCI:

27 stycznia SU zorganizuje „SZKOL-• 
NY WIECZÓR FILMOWY” dla 
uczniów klas V-VI połączony z za-
jęciami integracyjnymi (sportowe, 
plastyczne, komputerowe, histo-
ryczne, rozrywkowe). Przeprowa-
dzi także szkolny konkurs plastycz-
ny dla klas I-III pt. „Zima”. Czas trwa-
nia: ferie zimowe. 
Z okazji walentynek 14 lutego SU • 
zorganizuje POCZTĘ WALEN-
TYNKOWĄ. Tego dnia członko-
wie SU będą sprzedawać ciastecz-
ka w kształcie serca. Przygotują 
również papierowe serca (kartki 
walentynkowe). 
17 lutego SU zorganizuje szkol-• 
ną ZABAWĘ walentynkową, połą-
czoną z pocztą walentynkową oraz 

wyborem królowej i króla balu. Na 
zabawę uczniowie mogą przyjść 
przebrani (temat przebrania dowol-
ny). Dla osób, których stroje będą 
najciekawsze, są przewidziane spe-
cjalne nagrody.
W lutym odbędzie się również BA-• 
LIK BRYTYJSKI DLA KLAS III- w 

programie: tańce, piosenki, konkur-
sy i zabawy prowadzone przez na-
uczycielki języka angielskiego.
Zespół anglistek przeprowadzi • 
także konkurs ,,MÓJ PIERWSZY 
SŁOWNIK OBRAZKOWY” przezna-
czony dla klas II. 

Zofia Jurga 
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PLUSZAKI W ZANZIBARZE 
Ogromne zainteresowanie i ra-

dość pojawiły się na twarzach przed-
szkolaków, kiedy zobaczyły na zdję-
ciach pluszaki zebrane przez nich w 
ramach „ Małego Wolontariatu”. Nie 
byłoby w tym nic niezwykłego, jednak 
podróż jaką pokonały, była zdumie-
wająca. Dotarły one bowiem na wy-
spę Zanzibar na Oceanie Indyjskim. 
Podziękowanie, którego dopatrzeć 
się można na jednym ze zdjęć wzru-
szyło wszystkich.

WYJĄTKOWE 
PRZEDSTAWIENIE

Patron Przedszkola nr 7 nieustan-
nie zachęca nas do wędrowania po 
stronach przepięknych książek i do 
poznawania jego literackich znajo-
mych i przyjaciół. I nikogo nie trzeba 
do tego namawiać – przedszkolaki 
uwielbiają poznawać nowe historie i 
opowieści, a nauczyciele chętnie się-
gają do biblioteki młodego czytelnika. 

Literackie spotkania popierają oraz 
wspierają rodzice przedszkolaków 
i chętnie przychodzą, aby poczy-
tać ulubione książeczki swoich dzie-
ci. Odwiedziny w bibliotece stały się 
niemal codziennością, a my ciągle 
poszukujemy i chcemy rozszerzać 
nasze czytelnicze doświadczenia. 
Nauczyciele przygotowują specjalne 
muzyczne zajęcia, podczas których to 
właśnie postacie z bajek i baśni za-
praszają do wspólnego śpiewu, gry
 i tańca. Bajkowe postacie zaprasza-
ją również na zajęcia kulinarne, a tam 
oprócz nowych historii przedszkolaki 
poznają ciekawe przepisy i przygoto-
wują bajkowe specjały. Tak właśnie 
było podczas niespodzianki jaką dla 
dzieci przygotowali Jaś, Małgosia i nie 
taka straszna Baba Jaga. Przedsta-
wienie przypomniało dzieciom histo-
rię rodzeństwa, które nade wszytko 
lubiły łakocie, a spotkanie to nie mo-
gło zakończyć się inaczej jak wspól-
nym przygotowaniem aromatycznych 
pierniczków. 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA 
W „JANKU 

WĘDROWNICZKU”
„To, czego dzieci potrzebują w ob-

fi tości dostarczają dziadkowie. Dają 
bezwarunkową miłość, dobroć, cier-
pliwość, poczucie humoru, komfort, 
lekcje życia. Oraz, co najważniejsze, 
ciasteczka”. Rudolph Giuliani

W styczniu babcie i dziadkowie ob-
chodzą swoje wielkie święto. Żyjemy 
w czasach, gdzie pośpiech generuje 
wiele naszych działań i w znacznym 
stopniu ogranicza kontakty z bliskimi. 
Święto babci i dziadka to doskonały 
pretekst na zwolnienie codzienne-
go biegu i okazja do wspólnej rado-
ści. Aby Babcia i Dziadek poczuli się 

wyjątkowo i mile, by ciepło i radośnie 
wspominali ten dzień, przedszkolaki 
przygotowały wyjątkowe programy 
artystyczne oraz upominki, a rodzi-
ce smaczny poczęstunek. Spotka-
nia dostarczyły wszystkim mnóstwo 
wzruszeń oraz pozytywnych emocji, 
a czas zatrzymał się w miejscu. 

DZIEŃ 18 STYCZNIA JEST 
MIĘDZYNARODOWYM 

DNIEM KUBUSIA 
PUCHATKA

Przedszkolaki wspólnie świętowały 
urodziny misia o bardzo „małym ro-
zumku’’, ale bardzo dobrym serdusz-
ku, którego słowa zawierają często 
bardzo głębokie mądrości. Puchatek 
poprzez swoje przygody, czasem po-
rażki, pokazuje dzieciom, jak należy 
właściwie zachowywać się, jak trakto-
wać przyjaciół i bliskie osoby. Z oka-
zji święta „Kubusia Puchatka” każ-
de dziecko przyniosło do przedszko-
la pluszaki, książeczki, gry i zabawki 

związane z bajką o Puchatku... Dzieci 
przez cały dzień bawiły się nimi, roz-
wiązywały zagadki dotyczące boha-
terów bajki, wyklejały postać Kubusia, 
słuchały przyniesionych przez siebie 
bajek. Nie zabrakło również czasu na 
małe co nieco. Sto lat Puchatku!

SERDECZNIE  
ZAPRASZAMY

DZIECI WRAZ Z RODZICAMI 
NA ZAJĘCIA ADAPTACYJNE 

DLA PRZYSZŁYCH 
PRZEDSZKOLAKÓW

„Roześmiane buziaki mają 
przyszłe przedszkolaki”

Czas trwania zajęć 
- od godz. 17 do godz. 18

HARMONOGRAM SPOTKAŃ:
30 I 2017 r. • 

,,Pada, pada śnieg”
6 II 2017 r.• 

,,Mam chusteczkę kolorową, 
zrobię dzisiaj to i owo”

13 II 2017 r.• 
,,Bałwankowa rodzinka”

20 II 2017 r.• 
,,Moja buzia lubi się bawić”

27 II 2017 r.• 
,,Baju, baj bajeczko”

6 III 2017 r.• 
,,Piłki kolorowe”

13 III 2017 r.• 
,,Raz, dwa, trzy ćwiczę ja 

- ćwicz i ty”
20 III 2017r.• 

,,Wiosno, wiosenko zapukaj 
w nasze okienko”

27 III 2017 r.• 
,,Kolorowa wiosna - 

wiosna radosna”

 Za nami pierwszy miesiąc nowe-
go roku. Oj, wiele działo się w Przed-
szkolu Jarzębinka w styczniu! Dzień 
Babci i Dziadka. Przede wszystkim 
był to czas przygotowań i spotkań z 
ukochanymi babciami i najdroższy-
mi dziadkami. W każdej grupie od-
była się uroczystość, na której dziel-
ni przedszkolacy, prezentowali się w 
programach artystycznych przygo-
towanych dla tych wyjątkowych go-
ści. Nie zabrakło też wspólnych plą-
sów i zabaw czy różnego typy kon-
kursów dziadków z wnukami. Dziad-
kowie przyjęci zostali przy suto za-
stawionych stołach w przygotowa-
niu których pomogli rodzice oraz 

obdarowani zostali zrobionymi wła-
snoręcznie przez dzieci upominkami. 
Dzień Babci i Dziadka to wspaniała 
okazja do wyrażenia im naszej miło-
ści i wdzięczności za trud, i pomoc w 
wychowaniu najmłodszego pokole-
nia. A czym byłoby dzieciństwo, bez 
tych ukochanych osób, aż trudno so-
bie wyobrazić. 

Karnawał w Jarzębince Tradycją 
przedszkola jest coroczne organizo-
wanie ogólnoprzedszkolnego baliku 
karnawałowego. W tym roku bal W 
królestwie bajek i baśni jest tematycz-
nie ściśle związany z rocznym planem 
pracy przedszkola oraz realizowanym 
w placówce projektem „Zaczytane 

przedszkole” - założeniem których 
jest rozwijanie w dzieciach pasji słu-
chania i czytania literatury dziecięcej. 
Przy dźwiękach muzyki oraz licznych 
atrakcjach i konkursach przygotowy-
wanych przez personel przedszkola, 
mali przedszkolacy kultywować będą 
starą tradycje karnawałową.

A co przed nami: Czas ferii - które 
wcale nie będą nudne. Na tych, któ-
rzy podczas ferii nigdzie nie wyjadą, 
czekać będzie: 

Akademia fi lmowa przedszkola-• 
ka - spotkania fi lmowe odbędą się 
przy nowo zakupionej tablicy inte-
raktywnej, pomocy dydaktycznej 
na miarę XXI wieku 

kreatywne zabawy plastyczne i • 
konstrukcyjne 
spotkania literackie z udziałem • 
dziadków, rodziców, rodzeństwa 
i absolwentów przedszkola
zajęcia i zabawy taneczno-ru-• 
chowe oraz na co wszyscy liczy-
my, zabawy na śniegu w ogrodzie 
przedszkolnym. 

W lutym kontynuowane będą zada-
nia związane z realizacją międzynaro-
dowego projektu „Szukanie zaginio-
nej książki” we współpracy z placów-
kami edukacyjnymi z Grecji i Hiszpa-
nii w ramach e-Twiningu.

Grupa Motylki 21 lutego spotka 
się z intendentką przedszkolną, aby 

opracować jednodniowy jadłospis dla 
przedszkola i porozmawiać o zasa-
dach zdrowego odżywiania.

21 lutego dzieci z grupy Wiewiórki 
podczas zabaw badawczych odkry-
wać będą właściwości śniegu, zbada-
ją także czy śnieg jest czysty.  Grupa 
Muchomorków zamieni się w małych 
odkrywców. Przeprowadzi szereg za-
baw badawczych i eksperymentów, 
dzięki którym pozna tajemnice fi zy-
ki i chemii. Biedronki pogłębią wie-
dzę na temat kosmosu i skonstruują 
prawdziwą rakietę.

20 lutego wszyscy przedszkolacy 
spotkają się z aktorem Piotrem Wi-
toniem, który poprowadzi zajęcia te-
atralne. 24 lutego obejrzymy teatrzyk 
pt. „ Baśń o dwunastu miesiącach”

15 i 22 lutego o godz. 15.30 od-
będą się kolejne zajęcia dla malusz-
ków , którzy wkrótce rozpoczną edu-
kację przedszkolną z cyklu „Dzielny 
przedszkolak”. Zapraszamy! Czeka 
na Was balik!

 W lutym najlepsi nasi piłkarze we-
zmą udział w turnieju piłkarskim dla 
przedszkolaków organizowanym 
przez UKS Śrem.

G. Szalona., U. Tomczyk 

JADŁODAJNIA NA TARASIE - 
SŁONECZNA GROMADA PAMIĘTA 

O PTAKACH
Ćwir, ćwir, ćwir zima biała podwóreczko przy-

sypała... Grupa ,,Dalmatyńczyki” tę piosenkę 
wcześniej poznała i zaraz o karmniku sobie 
pomyślała. Z pomocą pana Rafała nowa jadło-
dajnia powstała, by Słoneczna Gromada o pta-
kach zimą nie zapomniała. Gdy mróz na dwo-
rze ptaszki chcą mieć schronienie, ale brzuszki 
mają też głodne, więc proszą o jedzenie. Na ta-
rasie małą stołówkę dostały i już nie tylko małe 
sikoreczki, ale i sroki do nas przyleciały. A my 
o okruchach i nasionkach pamiętamy, a potem 
zza okna na ptaszki zerkamy. 

LUTY W PRZEDSZKOLU
„NA DWORZE KRÓLA 

LECHOSŁAWA ŚMIAŁEGO” 
- BALIK KARNAWAŁOWY

Dnia15 lutego „Król Lechosław”, wśród her-
bów, rycerskich tarcz, otoczony księżniczkami, 
królewiczami, rycerzami, jak również biedron-
kami, kotkami, motylkami i innymi postaciami, 
będzie niezwykłym wodzirejem zabawy kar-
nawałowej. Dla wszystkich przebranych dzie-
ci będzie dużo niespodzianek, tanecznych ko-
rowodów, pląsów, konkursów i innych atrakcji. 
Zapewniamy, że to będzie całkiem „prawdziwy 
bal na sto par”. Zapraszamy wszystkie dzieci 
ze „Słonecznej Gromady”!

BALIK KARNAWAŁOWY 
DLA DZIECI 2,5- I 3-LETNICH 

NIE UCZĘSZCZAJĄCYCH 
DO PRZEDSZKOLA

Serdecznie zapraszamy dzieci 2,5 letnie i 
3-letnie nie uczęszczające do przedszkola na 
spotkanie pod hasłem „Balik w przedszkolu dzi-
siaj...” dnia 16 lutego br. o godz. 16.00. Dzieci 
mogą przyjść przebrane za ulubione postacie. 
W planie: pląsy, zabawy taneczne, korowody i 
wiele innych niespodzianek. Jest to kolejne spo-
tkanie z cyklu spotkań adaptacyjnych, których 
celem jest poznanie przyszłego przedszkola, 
nauczycieli i wspólna zabawa z rówieśnikami. 

 ZUCHY ZDOBYWAJĄ 
I SPRAWNOŚĆ ZUCHOWĄ 

– MŁODY OBYWATEL
W dniu 9 stycznia 2017r. gromada zuchowa 

podsumowała pracę dotyczącą zdobycia spraw-
ności „Młody Obywatel”. Druh hm. Maciej Wło-
darski wręczył wszystkim zuchom sprawności i 
pogratulował im zdobytej wiedzy. Przeprowadził 
pogadankę na temat „Zuchem warto być”. 

WYJAZD DZIECI 5-LETNICH 
DO TEATRU MUZYCZNEGO 

W POZNANIU
16 lutego pięciolatki z grup Muminki i Smer-

fy wyjadą do Teatru Muzycznego w Pozna-
niu na spektakl teatralny pt. Pchła Szachraj-
ka” Jana Brzechwy. To kolejny w tym roku wy-
jazd dzieci do teatru. Spektakle teatralne to nie 
tylko świetna zabawa dla najmłodszych, ale 

przede wszystkim kształ-
towanie ich wrażliwości i 
wyobraźni.

SANKI, BAŁWANKI I INNE 
NIESPODZIANKI PODCZAS FERII
Przedszkole „Słoneczna Gromada” może 

pochwalić się niezwykłym terenem ogrodu 
przedszkolnego, w którym dzięki urozmaico-
nej rzeźbie terenu dzieci mają możliwość po-
jeździć z górki na sankach. Korzystając z uro-
ków zimy i przy sprzyjającej temperaturze pla-
nujemy szereg zabaw na śniegu. Zimowe za-
bawy to nie tylko wspaniała rozrywka, ale tak-
że budowanie odporności i rozwijanie tężyzny 
fi zycznej dzieci.

UDZIAŁ W AKCJI 
„OPATRUNEK NA RATUNEK” 

Dzieci z Przedszkola „Słoneczna Gromada” 
w ramach Roku Wolontariatu włączyły się w 
akcję Fundacji Redemptoris Missio pt. „Opa-
trunek na ratunek”.

Misyjne szpitale w Afryce potrzebują: ban-
daży (dzianych i elastycznych), gazy opatrun-
kowej i plastrów, igieł i strzykawek oraz ręka-
wiczek jednorazowych. Zbiórka przyczynia się 
do rozwijania w dzieciach empatii, wrażliwości, 
chęci niesienia pomocy potrzebującym. Wszyst-
kie zebrane materiały zostaną wysłane na ad-
res wskazany przez Fundację.

PRZEDSZKOLA  

PRZEDSZKOLE NR 3 „JARZĘBINKA” W ŚREMIE

PRZEDSZKOLE „POD WIERZBAMI” PRZEDSZKOLE NR 7 im. „JANKA WĘDROWNICZKA” W ŚREMIE

PRZEDSZKOLE NR 2 „SŁONECZNA GROMADA” W ŚREMIE

  PRZEDSZKOLA

JAK WYGLĄDAŁO 
ŻYCIE PRADZIADKÓW?
Babcia i dziadek, o których roz-

mawiali przedszkolacy z grupy 
„Słoneczka” z Przedszkola „Pod 
wierzbami” w przeddzień Ich świę-
ta doskonale wiedzą, jak XXI wiek 
i nowoczesny świat techniki może ułatwić ży-
cie. Dzieci na podstawie opowiadania na-
uczycielki i ilustracji dowiedziały się, jak daw-
niej odbywała się czynność prania, z czego 
odtwarzano muzykę, co to jest bicykl i auto-
mobil, czym różniła się maszyna do pisania 
od komputera, telefon pradziadka od telefonu 
taty, czy żelazko prababci od żelazka mamy. 
Przedszkolacy mogli również poznać w prak-
tycznym działaniu zasadę pracy ręcznego 
młynka do kawy i młynka elektrycznego oraz 
przyjrzeć się lampie naftowej, którą od daw-
na zastąpiły lampki na prąd. Dzieci na podsu-
mowanie stwierdziły, że obecne urządzenia 
są szybsze, wygodniejsze i bardzo ułatwiają 
wszystkim życie. A na pytanie, jak będzie wy-
glądał świat za 50 lat posypały się propozycje 
zdecydowanie przekraczające możliwości dzi-
siejszej techniki, chociaż..., kto wie…?

SENIORZY OBCHODZĄ 
SWOJE ŚWIĘTO

Choć w styczniu za oknem biało, zimno i 
nieprzyjemnie to jednak są takie dwa dni w 
roku, kiedy każdemu robi się cieplej na ser-
cu. To Dzień Babci i Dziadka. Zapraszanie 

seniorów do Przedszkola „Pod 
wierzbami” na uroczystość z oka-
zji ich święta jest tradycją na sta-
łe wpisaną w repertuar imprez pla-
cówki. Tak też się stało 16 stycz-
nia 2017r., kiedy to przedszkola-
ki z grupy „Słoneczka”  gościły 

swoich dziadków na przedstawieniu słowno 
– muzycznym przy kawie i słodkościach. W 
trakcie uroczystości babcie i dziadkowie mo-
gli podziwiać swoje pociechy w różnych for-
mach artystycznych, również zaprezentowa-
nych w języku angielskim. Frekwencja, jak 
co roku, dopisała. Dzieci obdarowały swoich 
ukochanych gości upominkami. Były to laur-
ki z życzeniami. Na koniec uroczystości pro-
wadząca zaproponowała wszystkim wspólne 
zabawy. Był to między innymi wspólny śpiew 
karaoke przy tablicy multimedialnej, taniec 
„Krasnoludki”, czy kontynuowanie treści zna-
nych wierszyków. Atmosfera tej uroczystości 
była wspaniała. Dzieci poczuły się prawdziwy-
mi gospodarzami tejże placówki. Spotkanie 
upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. To 
był naprawdę wyjątkowy dzień, pełen uśmie-
chu, radości i dumy!

PRZEDSZKOLE  
„POD WIERZBAMI”
O PROFILU ARTYSTYCZNO-
JĘZYKOWYM

Serdecznie zaprasza dzieci 3-letnie
„NA DNI OTWARTE”, które odbędą się

30.01.2017 i 6.02.2017
Startujemy o godz. 16.oo

W PROGRAMIE:
SPACEREK PO PRZEDSZKOLU• 
„OKNA ZIMĄ MALOWANE” • 
„SOPELKOWA ORKIESTRA”• 
WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE:

www.podwierzbami.naszsrem.pl

16 stycznia grupa „Pszczółek” wzięła udział 
w Przeglądzie Jasełek organizowanym przez 
Przedszkole ,,Niezapominajka’’.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
W dniach 16-20 stycznia odbyły się w na-

szym przedszkolu uroczystości z okazji Dnia 
Babci i Dziadka. Przedszkolaki pokazały swo-
je zdolności aktorskie podczas występów ar-
tystycznych dla najbliższych. Dziadkowie byli 
dumni ze swoich pociech i nagrodzili ich grom-
kimi brawami. Był również słodki poczęstunek 
dla dziadków i drobne upominki przygotowane 
przez wnuków.

CZYTANIE Z SENIORAMI
W ramach akcji ogólnopolskiej CAŁA POL-

SKA CZYTA DZIECIOM wszystkie grupy przed-
szkolne zaprosiły na wspólne czytanie bab-
cie i dziadków. Dziadkowie przynieśli ulubio-
ne baśnie swoich pociech, które przedszkola-
ki słuchały z wielkim zainteresowaniem. Dzie-
ci zaprosiły także dziadków do wspólnego tań-
ca. Dziadkowie zostali obdarowani pięknymi 
laurkami. 

LUTY
Ferie w przedszkolu „Mali Przyrodnicy”
Proponujemy dla dzieci w czasie ferii wiele 

atrakcji, m.in.:
- „Mały odkrywca” - zajęcia rozbudzające cie-

kawość poznawania świata
- „Matematyka dla smyka” - zabawy rozwija-

jące zdolności matematyczne
- „Spiżarnia smakosza” - zajęcia kulinarne, 

karnawałowe przysmaki
- „Tańczące nutki” - zajęcia- muzyczno-ru-

chowe, tańce przy muzyce
- „Plastusiowo” - zajęcia plastyczne 

 „BAL MALUSZKA” 
Dnia 15 lutego zapraszamy wszystkie dzie-

ci poniżej 3 roku życia na zajęcia adaptacyj-
ne, na których odbędzie się balik karnawało-
wy. Wszystkie dzieci wraz z rodzicami prosimy 

o przygotowanie pięk-
nych, kolorowych stro-
jów. Gwarantujemy 
suuuper zabawę.

DZIEŃ KOTA
17 lutego - W tym 

dniu zachęcamy dzieci do przynoszenia plu-
szaków - kotków, książek o kotach, a nawet 
kocich przebrań.

22 lutego - Koncert muzyczny „Struny 
brzdęk”

„DZIEŃ DINOZAURA”
26 lutego - Dzieci będą zdobywały wiado-

mości na temat dinozaurów, poznawały ich 
historię.

BAL W PRZEDSZKOLU
28 lutego - Wszystkie przedszkolaki prze-

bierają się za swoje wymarzone, bajkowe po-
stacie. Na dzieci będzie czekał karnawało-
wy poczęstunek oraz zabawy, konkursy i inne 
atrakcje. 

1 marca - Zajęcia adaptacyjne dla dzieci po-
niżej trzeciego roku życia.

3 marca - grafi ka komputerowa, grupy star-
sze, w Zespole Szkół Technicznych H. Cegiel-
skiego w Śremie

Przedszkole „Mali Przyrodnicy” bierze udział 
w akcji „Opatrunek na ratunek” organizowanej 
przez Fundację Pomocy Humanitarnej „Re-
demptoris Missio”. Będziemy zbierać banda-
że, gazy, plastry, igły, strzykawki, rękawiczki 
jednorazowe.

PRZEDSZKOLE „MALI PRZYRODNICY”
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V Konkurs „Król Czynu”
27 stycznia 2017r. o godz. 12.30 w Kinoteatrze Słonko 

w Śremie odbędzie się fi nał V Międzyszkolnego Kon-
kursu „Król Czynu” poświęconego życiu i działalności ks. 
Piotra Wawrzyniaka. Udział wezmą uczniowie szkół gimna-
zjalnych. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo im. Ks. 
Piotra Wawrzyniaka w Śremie we współpracy z Zespołem 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Śremie, Urzędem Miej-
skim w Śremie, Spółdzielczym Bankiem Ludowym im. Ks. P. 
Wawrzyniaka, Parafi ą NMP Wniebowziętej w Śremie oraz 
Śremskim Ośrodkiem Kultury. W tym roku Patronat Hono-
rowy objęli: Burmistrz Śremu Adam Lewandowski oraz Bur-
mistrz Mogilna Leszek Duszyński. Patronem medialnym jest 
Tydzień Ziemi Śremskiej. 

Jak zawsze, najpierw o godz. 10.00 odbędzie się półfi -
nał w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Śremie. 
Uczniowie zmierzą się z pisemnym testem, a najlepszych pię-
ciu awansuje do fi nału. Finał w Kinoteatrze Słonko, z udzia-
łem publiczności, rozpocznie się o 12.30. Finaliści będą od-
powiadać w formie ustnej na pytania ilustrowane slajdami i 
fi lmami wyświetlanymi na ekranie kinowym. Finaliści otrzy-
mają cenne nagrody, w tym roku dla zwycięzcy przewidzia-
na jest niespodzianka – nagroda specjalna. Fundatorami na-
gród obok Towarzystwa są patroni konkursu – burmistrzowie 
Śremu i Mogilna oraz sponsor, którym tym razem jest spół-
ka Proxicom. Uhonorowani zostaną także wszyscy pozostali 
uczestnicy konkursu oraz nauczyciele, którzy przygotowali 
uczniów. Tradycyjnie fi nał będzie wzbogacony o występy wo-
kalne. Wystąpią: Roxana Tutaj oraz gimnazjalistka z Mogil-
na - Jowita Matuszak. Finał Konkursu w „Słonku” jest otwar-
ty dla wszystkich mieszkańców. Zapraszamy.

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK INWALIDÓW 
NARZĄDU RUCHU KOŁO ŚREM

Spotkanie 
noworoczne
13 stycznia w stołówce Szkoły Podstawowej nr 1 w Śre-

mie odbyło się Spotkanie Noworoczne zorganizowa-
ne przez Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu 
Koło Śrem. Spotkanie zaszczycili swą obecnością wicesta-
rosta Janusz Przywara, wiceburmistrz Bartosz Żeleźny, z-ca 
kierownika PCPR Karolina Gałuszka, przedstawicielka OPS 
Alicja Jankowiak. Zebranych powitała prezes Koła Maria Pę-
kala, przedstawiła sprawozdanie z działalności Koła w 2016, 
plan pracy na rok 2017 oraz poprosiła o uczczenie chwilą ci-
szy pamięci zmarłych członków. Goście, jak i Prezes złożyli 
zebranym życzenia na rok 2017. Po części ofi cjalnej i posił-
ku uczestnicy spotkania wieczór spędzili na tańcach. 

Od kilku tygodni mamy rok 2017 - rok, 
w którym Towarzystwo Miłośników 

Ziemi Śremskiej obchodzi swój Jubileusz 
130-lecia. Jedną z dziedzin będących w 
programie działań Towarzystwa jest dzia-
łalność w zakresie regionalizmu i patrio-
tyzmu. Szczególne miejsce zajmuje upa-
miętnianie ludzi i wydarzeń związanych 
z Powstaniem Wielkopolskim. Od 1996 
r. przy Towarzystwie działa Klub Pamięci 
Powstania Wielkopolskiego, w którym od 
początku funkcję przewodniczącej spra-
wuje pani Henryka Socha. Zadaniem 
Klubu było i jest pielęgnowanie pamięci i 
przekazywanie wiedzy, zwłaszcza młode-
mu pokoleniu, o Powstaniu i jego uczest-
nikach. Dzięki współpracy z innymi orga-
nizacjami, instytucjami czy placówkami 
oświatowymi zorganizowanych zostało 
wiele konkursów, wystaw, festiwali pieśni 
patriotycznych czy corocznych spotkań 
pokoleń z powstańcami wielkopolskimi, a 
gdy ich zabrakło, z ich potomkami. 

Kolejne rocznice Powstania Wielkopol-
skiego są dla nas, Wielkopolan, jednym 
z ważniejszych polskich wydarzeń histo-
rycznych. Z tej okazji, każdego roku 27 
grudnia organizowane są w Śremie lo-
kalne uroczystości. Tak też było miesiąc 
temu. Jednak Towarzystwo rozpoczęło 
upamiętnienie 98 rocznicy wybuchu po-
wstania już 3 grudnia 2016r., kiedy to 
pięcioosobowa delegacja TMZŚ wzię-
ła udział w Sejmiku Wielkopolskich Re-
gionalistów organizowanym od lat przez 
Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w 
Poznaniu. W programie, jak zwykle, była 
msza św. w intencji Wielkopolan w po-
znańskiej farze, później krótka uroczy-
stość i składanie kwiatów pod tablicą pa-
miątkową Polskiego Sejmu Dzielnicowe-
go obradującego w Poznaniu, w budyn-
ku dzisiejszego kina Apollo, w dniach 3-5 
grudnia 1918r., a następnie debata nt. 
„Wielkopolski patriotyzm”, gdzie wystąpili 
prof. dr hab. Ryszard Kowalczyk z UAM i 
Tomasz Łęcki z Wielkopolskiego Muzeum 

Niepodległości. Wręczono też nominacje i 
Nagrodę Główną „Wielkopolskiego Pega-
za” za 2016r. przyznawaną przez WTK od 
ponad 40 lat. Dodam, że Nagrodę Główną 
za 2013r. Kapituła przyznała Towarzystwu 
Miłośników Ziemi Śremskiej.

27 grudnia 2016r. lokalne uroczysto-
ści w Śremie rozpoczęły się przy pomni-
ku Dobosza programem okolicznościo-
wym przygotowanym przez Towarzy-
stwo i ZSP. Każdego roku Henryka So-
cha – przewodnicząca Klubu Pamięci 
Powstania Wielkopolskiego działające-
go przy TMZŚ przypomina postać jedne-
go ze śremskich powstańców wielkopol-
skich. W tym roku przypomniała tragicz-
ne losy pięciu młodych powstańców, któ-
rzy zginęli podczas walk i spoczywają w 
mogile powstańczej na cmentarzu para-
fi alnym przy jednostce wojskowej: Mar-
cina Jankowskiego, Tomasza Kowalczy-
ka, Józefa Jurgi, Edmunda Paschke i Le-
ona Tomaszewskiego. Następnie uczen-
nice ZSP Ewelina Pawłowska i Aleksan-
dra Stiller pod kierunkiem pań Beaty 
Sarnowskiej-Czajki i Anny Pelińskiej-Ko-
pruckiej w krótkim montażu historyczno-

poetyckim przedstawiły najważniejsze 
fakty z pierwszych dni powstania, przepla-
tając je poezją patriotyczną. Uroczystość 
zakończono odśpiewaniem Roty i złoże-
niem kwiatów pod Doboszem. Delegacja 
i poczet sztandarowy Towarzystwa brał 
udział również w dalszych obchodach. 
Następnego dnia, 28 grudnia, odbywa-
ją się ogólnopolskie obchody Powstania 
Wielkopolskiego w Warszawie. Od pięciu 
lat uczestniczy w nich delegacja TMZŚ. W 
tym roku była wyjątkowo skromna, gdyż 
Śrem reprezentował tylko prezes TMZŚ 
Jerzy Naskręt.

Z okazji 98 rocznicy wybuchu powstania 
odbędzie się jeszcze jedna uroczystość 
26 stycznia 2017r. – spotkanie pokoleń 
potomków powstańców wielkopolskich, 
którego organizatorami są Towarzystwo 
i ZSP im. Powstańców Wielkopolskich w 
Śremie. Zbliża się 100 rocznica Powstania 
Wielkopolskiego. Na tę okoliczność Towa-
rzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej, przy 
wsparciu Starostwa Powiatowego, przy-
gotowuje folder „Wędrówka po Śremie 
śladami Powstania Wielkopolskiego”.

Wiesława Grobelna 

Od pewnego czasu stało się 
tradycją organizowanie przez 

różne grupy społeczne Wieczerzy 
Wigilijnej. Tradycję tę już od wie-
lu lat kultywują śremscy instruk-
torzy Hufca ZHP Śrem i w  grud-
niu  spotykają się na Wieczerzy 

Wigilijnej w swoje Bazie w Gro-
dzewie. W świątecznie przystro-
jonej świetlicy, przy choince spo-
tykają się instruktorzy  Komendy 
Hufca, drużynowi, członkowie Krę-
gu Seniora „Warcianie”. W 2016r. 
na zaproszenie Hufca przybyli na 

Wigilię Komendant Chorągwi Wiel-
kopolskiej dh. Tomasz Kujaczyński 
i Przewodniczący Wielkopolskiej 
Rady Kręgów Starszyzny Harcer-
skiej dh Paweł Napieralski. Wśród 
uczestników nie zabrakło dh. Kry-
si Gulczewskiej - jednej z najstar-
szych instruktorek Hufca .

Wszyscy obecni, odświętnie 
umundurowani, przywitali Betle-
jemskie Światełko Pokoju i po zło-
żeniu sobie życzeń oraz łamaniu 
opłatkiem, zasiedli do tradycyjnej 
wieczerzy. Była zupa grzybowa, 
karp smażony, kapusta z grzybami, 
makowiec, pierniki i owoce. Instruk-
torów jak zwykle odwiedził gwiaz-
dor, w tym roku z aniołkami, które 
obdarowały wszystkich upominka-
mi. Były okolicznościowe konkursy, 
śpiewanie kolęd i pamiątkowe zdję-
cia. Spotkanie zakończył braterski 
krąg i przesłana przez dh. komen-
dantkę Elżbietę Malicka iskierka.

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

W ŚREMIE

Półkolonie zimowe  
W dniach od 6 -11 lutego 2017r. Towarzystwo Pomocy Po-

trzebującym im. Św. Brata Alberta „Nadzieja” w Śremie wraz z 
Klubem Relax organizuje półkolonie zimowe dla dzieci z gmi-
ny Śrem. Jedną z wielu atrakcji jaką przygotowaliśmy  w tym roku jest wyjazd  
do  nowo otwartego  Centrum wiedzy o wodzie  „Hydropolis”  we Wrocławiu. 
Uczestnicy półkolonii pojadą  również do  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Kościanie  na lodowisko i  basen. Odbędą się  także  zajęcia na strzelni-
cy w Szkole Podstawowej nr 4 w Śremie,  w Muzeum Śremskim,  oraz na Krę-
gielni TKKF „Sokół”. Na zakończenie półkolonii planujemy zorganizować kulig 
dla dzieci, jeżeli  tylko aura zimowa nam na to pozwoli, jeśli pogoda nie dopisze 
odbędzie się dyskoteka w Tropicanie.

Nagrody dla Towarzystwa 
W dniu 10 stycznia 2017 roku  podczas Gali Śremskie Żyrafy 2016 Towarzy-

stwo Pomocy Potrzebującym  im. Św. Brata Alberta „Nadzieja” otrzymało z rąk 
Marszałka Województwa  Wielkopolskiego  Pana  Marka Woźniaka  „Odznakę 
Honorową”  za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego. W tym samym dniu 
otrzymaliśmy również Nagrodę Specjalną Śremskie Żyrafy 2016, którą wręczył 
nam  Burmistrz Śremu Pan Adam Lewandowski .  Jesteśmy bardzo zaszczyceni, 
że Zarząd Województwa Wielkopolskiego i Burmistrz Śremu  docenili 25 lat pra-
cy Towarzystwa na rzecz społeczności  śremskiej. Dziękujemy  serdecznie.

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI ŚREMSKIEJ 

Wkład TMZŚ w upamiętnienie 
98 rocznicy Powstania Wielkopolskiego

Wigilia Instruktorska w grudniu 2016r. 
w Bazie Hufca ZHP w Grodzewie


