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ZAPRASZAMY
uczestników imprezy PROMENADA JAK 
ZA DAWNYCH LAT do wzięcia udziału 
we wspólnej piknikowej zabawie 
„MY CYGANIE”. Będziemy mogli rozpa-
lić ogniska, piec kiełbaski, gotować po-
trawy, postawić namioty, śpiewać, grać, 
tańczyć, wróżyć, handlować - słowem 
prowadzić cygańskie życie! A wszystko 
oczywiście w cygańskich strojach!

UCZESTNICY: rodziny, grupy koleżeń-• 
skie, stowarzyszenia, organizacje, ucznio-
wie i nauczyciele, pracownicy fi rm, koła 
gospodyń wiejskich, goście przyjezdni 
(minimum 5 osób, wiek nieograniczony)
MIEJSCE: Śrem, teren wzdłuż promenady • 
nad Wartą wskazany przez organizatora
ZGŁOSZENIA - do 20 września 2016, • 
do godz. 15:00 w Bibliotece Publicznej 
w Śremie, ul. Grunwaldzka 10 (w Wy-
pożyczalni dla Dorosłych - osobiście lub 
mailowo dyrektor@biblioteka.srem.pl). 
W zgłoszeniu podajemy wymyśloną 
nazwę taboru, ilość osób, imię i nazwisko 
osoby zgłaszającej, telefon kontaktowy. 
Uwaga: ilość miejsc ograniczona, decy-
duje kolejność zgłoszeń.
ROZBIJANIE OBOZÓW: 25 września • 
2016 - do godz.14:30
UDZIAŁ W IMPREZIE: uczestnicy orga-• 
nizują swoje tabory na własny koszt. Dla 
wszystkich osób taborów organizatorzy 
przewidują upominki.

ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY! 
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Przedszkole nr 7 „Janka Wędrow-
niczka” w Śremie zostało wyróż-

nione Certyfi katem „Zadowolonego 
Konsumenta”. Certyfi kat „Zadowolo-
ny Konsument”, to kolejne wyróżnie-
nie dla Przedszkola nr 7, świadczące 
o spełnianiu wysokich standardów z 
najwyższą jakością usług edukacyj-
nych, które przedszkole otrzymało na 
podstawie pozytywnych opinii dzieci 
i rodziców.

Organizatorem programu „Zado-
wolony Konsument” jest Europejskie 
Centrum Wspierania Marketingu. 
Certyfi kat ten jest symbolem uzna-
nia, zaufania i poświadczenia mar-
ki najwyższej jakości. Otrzymując to 
wyróżnienie, przedszkole dołączyło 
do najlepszych placówek oświato-
wych w Polsce.

WIZYTA W BIBLIOTECE
Dnia 3 sierpnia 2016 roku dzieci 

z Przedszkola nr 7 „Janka Wędrow-
niczka’’, dzięki zaproszeniu Bibliote-
ki Publicznej, mogły uczestniczyć w 
przedstawieniu Teatru Pana O. „Sco-
oby Doo i jego najlepszy przyjaciel 
Kudłaty oraz reszta członków Tajem-
niczej Spółki’’. Był to pełen przygód 
i wciągający do zabawy spektakl in-
teraktywny pt. „Skubiś i Straszny Za-
mek czyli Scooby Doo na tropie...”. 

NOWY ROK 
SZKOLNY
Po letnim odpoczynku, żegnając 

wakacyjne przygody z radością roz-
poczniemy nowy rok szkolny 2016/ 
17. Wrzesień w „Janku Wędrownicz-
ku”, jest miesiącem, w którym roz-
poczną, a także kontynuować będą 
edukację przedszkolną, dzieci w wie-
ku od 3 do 6 lat. Aby w pełni zapew-
nić dzieciom opiekę i edukację zo-
stały, jak co roku, zmodernizowane 
sale przedszkolne. Każda z sal, jest 
dostosowana do wieku dzieci, wypo-
sażona w atrakcyjne zabawki i pomo-
ce dydaktyczne. 

 Wystrój i sposób adaptacji wnętrza, 

a także zagospodarowanie placu za-
baw, zapewni dzieciom zdrowy roz-
wój, ich pomyślną adaptację, wpły-
nie na jakość kontaktów społecz-
nych. Umożliwi budowanie atmosfery 
życzliwości, uczenia się i rozumienia 

otaczającego świata.
Oprócz systematyczne i sumien-

nie realizowanej w placówce pod-
stawy programowej, na dzieci cze-
ka wiele atrakcyjnych wydarzeń. 
W pierwszym miesiącu nowego 

roku szkolnego, obchodzić będzie-
my m.in. „Dzień Przedszkolaka”, 
„Dzień Chłopca”. Pod koniec miesią-
ca wszystkie przedszkolaki wybiorą 
się na spacer i zaczną szukać pierw-
szych oznak nadchodzącej jesieni. 
Wrażeniami będziemy dzielić się na 
łamach prasy i stronie internetowej 
naszego przedszkola.

Marta Adamczak 

1 września nastąpi uroczy-
ste powitanie przedszko-

laków w nowym roku szkol-
nym 2016/2017.

4 września dzieci wezmą 
udział w Paradzie Przyja-
znych Smoków pod patro-
natem Starosty Śremskie-
go oraz Burmistrza Śremu. 
Jak zapewniają organizato-
rzy będzie głośno, kolorowo 
i przyjaźnie.

8 września o godz. 17.00 
odbędzie się zebranie rodzi-
ców, podczas którego omó-
wione zostaną ważne spra-
wy organizacyjne. Przewidy-
wany czas trwania zebrania - 
ok. 1,5 godz. Serdecznie za-
praszamy i życzymy, aby po-
byt w przedszkolu łączył się z 
miłymi przeżyciami.

12 września przedszkolaki 
przeniosą się w świat muzy-
ki podczas koncertu muzycz-
nego pt. „Lutnicze Laborato-
rium” w wykonaniu Agencji 
Artystycznej „Bonsai”. 

20 września z okazji Dnia 
Przedszkolaka odbędzie się 

festyn przedszkolny „Jarzę-
binowe Święto” dla dzieci i 
społeczności lokalnej . W tym 
wyjątkowym dniu na dzieci 
czekać będzie wiele atrakcji 
i niespodzianek.

27 września gościć będzie-
my aktorów z Teatru Pinokio. 
Poznamy przygody przed-
szkolaków i związane z nimi 
przeżycia dzięki sztuce pt. 
„Wesołe przedszkole”. 

29 września w naszym 
przedszkolu obchodzić bę-
dziemy Dzień Papryki. Bę-
dzie to doskonała okazja do 
poznania wartości odżyw-
czych i zachęcenia niejadków 
do spróbowania tego cenne-
go warzywa.

30 września będzie szcze-
gólnym dniem dla chłopców. 
Z pewnością koleżanki wraz 
z paniami nie zapomną o ich 
święcie.

U. Tomczyk, A. Mikołajczak 

W Przedszkolu Nr 2 „Sło-
neczne Gromada” za-

kończona została realizacja 
projektu matematycznego do-
fi nansowanego przez funda-
cję mBanku. Projekt nosił tytuł 
„Geometrycznych fi gur świat 
- przedszkolak jest z nimi za 
pan brat”. Koordynatorami 
projektu były: Danuta Marek, 
Wioletta Zielińska. W ramach 
zakończonego projektu zosta-
ły zrealizowane następujące 
przedsięwzięcia:

Planowane działania dy-• 
daktyczne (6) z zakresu 
dziecięcej matematyki
Kąciki matematyczne - w • 
każdej grupie
„Skrzynie skarbów” - zaopa-• 
trzone przez przedszkola-
ków i rodziców w przedmio-
ty kształtem przypominają-
ce fi gury - wszystkie grupy
Konkurs plastyczno-tech-• 
niczny „W krainie figur 
geometrycznych” - dla 

dzieci i rodziców całego 
przedszkola
Obchody dnia „Figury geo-• 
metryczne są bardzo sym-
patyczne”- spacery w oko-
licy przedszkola, w celu 
poszukiwania kształtów fi -
gur w otoczeniu, zabawy 
matematyczne, wykonanie 
plakatów z wykorzystaniem 
skarbów zgromadzonych 
w „Skrzyniach skarbów” - 
wszyscy przedszkolacy

Zaprojektowanie i wykona-• 
nie znaczka nawiązujące-
go do tytułu realizowanego 
projektu „Geometrycznych 
fi gur świat - przedszkolak 
jest z nimi za pan brat”- gru-
pa Dalmatyńczyki
Przygotowanie teczek z pro-• 
pozycjami matematycznych 
prac dla dzieci, możliwych 
do wykorzystania podczas 
zajęć, zabaw, plakat z na-
pisem „Dzień fi gur geome-
trycznych” - dla wszystkich 

p r z e d -
s z k o l a -
ków
W y p i e k • 
ciastek w kształcie figur 
podczas zajęć kulinarnych 
„Kuchciki gotują” - grupy 
starszaków Smerfy, Puchat-
ki, Pszczółki
Kwesta dobroczynna upie-• 
czonych ciastek z przezna-
czeniem dla „Kajtka - Motyl-
ka” mieszkającego w Śre-
mie chłopca chorego na 
rzadką chorobę genetycz-
ną skóry, zorganizowana 
podczas Festynu Rodzin-
nego pod Hasłem „Raz, 
dwa, trzy - Mamo, Tato bie-
gasz Ty!”
Zajęcia dydaktyczne z za-• 
kresu edukacji matematycz-
nej, z udziałem rodziców - w 
grupie Dalmatyńczyki 
„Akademia Nauki” - zajęcia • 
pod tytułem „Przedszkolak 
w świecie fi gur” - ekspery-
menty, doświadczenia, dla 
dzieci z wykorzystaniem 
fi gur - grupa Kreciki I po-
ziom, grupa Dalmatyńczyki 
I, II poziom

Realizowany w przedszko-
lu projekt miał na celu stymu-
lowanie myślenia matematycz-
nego dziecka poprzez różno-
rodne działania oraz pokaza-
nie dziecku, że matematyka 
może nie tylko uczyć, ale też 
dostarczać okazji do świetnej 
zabawy. 

Wioletta Zielińska 

PRZEDSZKOLE NR 3 
„JARZĘBINKA” W ŚREMIE

PRZEDSZKOLE NR 2 „SŁONECZNA GROMADA” W ŚREMIE

„JANEK WĘDROWNICZEK 
TO PRZEDSZKOLE, 

KTÓRE DAJE SUKCES 
W SZKOLE”.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
DO PRZEDSZKOLA 

OD WRZEŚNIA!

PRZEDSZKOLE NR 7 IM. „JANKA WĘDROWNICZKA” W ŚREMIE

Sukces Siódemki
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SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. GEN. D. CHŁAPOWSKIEGO

W BODZYNIEWIE 

Wakacje już za nami i czas 
zaplanować pracę na ko-

lejny rok. Mamy nadzieję, że w 
nadchodzącym roku szkolnym 
będzie się u nas działo równie 
wiele, co w minionym. 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
Uroczystość rozpoczniemy 1 września o godz. 8.00 mszą 

świętą, którą odprawi ks. proboszcz Ryszard Pazgrat. Na-
stępnie uczcimy pamięć ofi ar II wojny światowej. W monta-
żu słowno-muzycznym uczniowie przybliżą tragiczne wy-
darzenia II wojny światowej. Uczniowie z klas młodszych 
wierszem i piosenką pożegnają wakacje i powitają nowy 
rok szkolny 2016/2017. W tym dniu również nasza delega-
cja uda się do Śremu na uroczystości upamiętniające wy-
buch II wojny światowej. 

INTEGRACJA
Wrzesień to czas ponownych spotkań po wakacjach. Naj-

młodsi będą się integrować w najbliższej okolicy, na placach 
zabawach i spacerach. Ci starsi, czyli klasy IV-VI, wybiorą 
się na rajd integracyjny. W zeszłym roku gościliśmy w Nad-
leśnictwie Miranów i z sentymentem wspominamy ten czas. 
W tym roku zobaczymy gdzie nas nogi poniosą. 

SPRZĄTANIE ŚWIATA
Koniec września to czas włączania się w akcję Sprząta-

nie Świata. Tak jak i w poprzednich latach, tak i w tym roku 
udamy się w najbliższe nam rejony i będziemy porządko-
wać okolicę. 

MEGA MISJA
Od września tego roku przez cały rok szkolny będziemy 

uczestniczyć w projekcie Mega Misja organizowanym przez 
Fundację Orange. Zajęcia skierowane do uczniów kl. III - IV 
i będą się odbywać podczas zajęć świetlicowych. Projekt 
ma na celu przybliżenie dzieciom bezpiecznych zasad ko-
rzystania z Internetu oraz zapoznanie ich z zasobami sieci. 

Już 9 września nasz szkolny lider jedzie do Warszawy na 
szkolenie dotyczące pracy w tym projekcie. Uczestnictwo w 
tych zajęciach daje też dzieciom szansę na pozyskanie dla 
szkoły cennych nagród.

IV JAZDA INDYWIDUALNA NA CZAS
Już po raz czwarty nasza szkoła będzie współorganizato-

rem Indywidualnej Jazdy Czas, zwanej popularnie czasów-
ką. Zapraszamy wszystkich miłośników jazdy jednośladami 
do uczestnictwa. Zawody odbędą się 4 września. Starujemy 
w Szkole Podstawowej w Bodzyniewie.

DOŻYNKI GMINNE
11 września zapraszamy na Dożynki Gminne. Jak zawsze 

będzie dużo dobrej zabawy. Organizatorem Dożynek jest 
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Bodzyniewo. Zachęca-
my wszystkich do spędzenia z nami wspólnie tej niedzieli. 

13 gimnazjalistów (obecnie 
już absolwentów) Zespo-

łu Szkoły Podstawowej i Gim-
nazjum w Zbrudzewie spędziło 
7 lipcowych dni w towarzystwie 
grupy młodzieży z Rożnova 
pod Radhostem. Wspólnie od-
krywali uroki Wielkopolski. 

Krajoznawcze penetracje 
rozpoczęli od Śremu. Spacery 
po różnych zakątkach naszego 
miasta pozwoliły czeskim go-
ściom na poznanie okolicy Wie-
ży Ciśnień, Rynku z przyległymi 
uliczkami i zabytkami i prome-
nady z mariną. Wszyscy bawi-
li się doskonale na placach za-
baw i zewnętrznych siłowniach 
znajdujących się w naszych 
parkach. Młodzi ludzie skorzy-
stali również ze sportowych 
atrakcji oferowanych przez 
Śremski Sport. Boks, siatków-
ka, kręgle okazały się świetnym 
sposobem na integrację mię-
dzynarodowej grupy. 

Uczestnicy obozu odwiedzili 
też Bibliotekę Publiczną im. H. 
Święcickiego na Jezioranach. 
Poznali strukturę organizacyj-
ną tej placówki, jej zasoby i for-
my działalności. Mieli też moż-
liwość przypomnienia sobie 
gier planszowych w formie gi-
gant. Natomiast w Śremskim 
Ośrodku Kultury brali udział 
w warsztatach plastycznych, 

przygotowujących ich do kon-
kursu „Polsko-czeskie impre-
sje plastyczne z wędrówki po 
kraju Mieszka”.

Program letniego wypoczyn-
ku przewidywał wycieczkę do 
Poznania. Czesi i Polacy uda-
li się więc do Bramy ICHOT na 
Ostrowie Tumskim. Opowieść 
o przeszłości Wielkopolski i jej 
stolicy z zastosowaniem nowo-
czesnych urządzeń interaktyw-
nych spodobała się zwiedzają-
cym. Młodzież poznała ponad-
to tajniki przygotowania roga-
li świętomarcińskich. Na pew-
no krótki „staż cukierniczy” w 
Muzeum Rogalowym pozosta-
nie w pamięci każdego. Jed-
nak najwięcej emocji wzbudzi-
ła wizyta w parku linowym Pyr-
land. I młodszych i starszych 
zafascynowało pokonywanie 

przeszkód i wykonywanie akro-
bacji na wysokości 10 metrów.

Również zabytkowy Kórnik 
znalazł się w planach obozo-
wych. Czesi słuchali opowie-
ści o Białej Damie i przygląda-
li się posiadłości hr. Władysła-
wa Zamoyskiego, wędrując po 
alejkach arboretum. A ponie-
waż upał zmęczył zwiedzają-
cych, więc udali się na dwugo-
dzinną kąpiel w miejscowym 
basenie. Uczestnicy obozu do-
tarli również do Wrocławia. Tu 
zwiedzili Afrykarium, Hydropo-
lis i Rynek. 

Program wakacyjnego spo-
tkania młodzieży przewidywał 
nie tylko wycieczki, zwiedzanie, 
zabawy. Młodzi ludzie mieli roz-
winąć umiejętności społeczne: 
przekazywanie wiedzy o wła-
snych krajach, komunikowanie 

się mimo bariery językowej, 
uczenia się nawzajem. Służyły 
temu codzienne zajęcia popo-
łudniowe w zespołach polsko-
czeskich: prezentacje grupowe, 
gry językowe, nauka tańca.

Ostatnie popołudnie, w pią-
tek 22 lipca, obozowicze spę-
dzili w naszej szkole, gdzie za-
prezentowali efekty integracji 
międzynarodowej: prace pla-
styczne i scenki dramowe, na-
wiązujące do poznanych miejsc 
i przeżyć. Obserwowali to ro-
dzice naszych gimnazjalistów 
i przedstawiciele władz Gminy. 
Następnie wszyscy mogli spró-
bować m.in. potraw wielkopol-
skich: gziki z pyrkami, plyndzy 
oraz uraczyć się słodkim. A wie-
czorem dzieci starsze i młodsze 
świetnie bawiły się w Niesłabi-
nie przy ognisku zorganizowa-
nym przez panią sołtys wsi i 
miejscowych strażaków. 

Wiele wrażeń i doświad-
czeń, nowe umiejętności, a 
przede wszystkim nawiązanie 
nowych przyjaźni - tak można 
podsumować okres od 17 do 
23 lipca 2016r., czas spotka-
nia młodzieży polskiej i cze-
skiej, które mogło być zreali-
zowane dzięki fi nansowemu 
wsparciu Urzędu Miejskiego 
w Śremie.

Ewa Nowak 

NOWE BOISKO 
TYPU ORLIK 

Godzina 9.00 - rozpoczęcie roku szkol-
nego. Widzimy się po wakacyjnej przerwie 
i witamy jedyną w tym roku klasę pierw-
szą złożoną z dzieci 6 i 7 letnich. Przyję-
tych do grona uczniów zostaje 23 dzie-
ci. Taka grupa pierwszaków będzie oto-
czona szczególnie troskliwą opieką na-
uczycieli i pracowników szkoły oraz star-
szych koleżanek i kolegów. Dzieci rozpo-
czynają swój pobyt w szkole w ważnym 
dla nas wszystkich momencie - w czasie 
wakacji trwała budowa na terenie szko-
ły nowego boiska sportowego! Od wrze-
śnia mamy więc zapewnioną lepszą bazę 
sportową szkoły: zamiast piaszczystego 
terenu do gry w piłkę - boisko sportowe 
z prawdziwego zdarzenia do gier w pił-
kę i ćwiczeń sportowych w czasie lekcji 
wychowania fi zycznego i podczas zajęć 
pozalekcyjnych. 

PODWÓRKO ZABAWY
I NAUKI – PROJEKT BUDŻETU 

OBYWATELSKIEGO – NR 2
To projekt zgłoszony przez przewod-

niczącą Rady Rodziców panią Justynę 
Michałowską do Budżetu Obywatelskie-
go. Nasze podwórko szkolne jest bardzo 
zniszczone. Ma popękany, nierówny as-
falt. Coraz trudniej się na nim bawić. Stąd 
pomysł: położenie równej kostki brukowej 
w dwóch kolorach, które utworzą wzór – 
przede wszystkim mini tor do nauki jaz-
dy na rowerze. Przyda się bardzo do ćwi-
czenia w bezpiecznych warunkach prak-
tycznej nauki jazdy, skręcania, itp. dla 
uczniów zdających na kartę rowerową i 
wszystkich innych dzieci doskonalących 

swoje umiejętności. Wzory na powierzch-
ni podwórka pomogą organizować dzie-
ciom różne zabawy, rozwijać wyobraźnię 
i pożytecznie spędzać czas na świeżym 
powietrzu. Tym bardziej, że popołudniami 
podwórko szkolne jest dostępne dla oko-
licznych mieszkańców i wszystkich chęt-
nych. Wśród zieleni, na ławeczkach, któ-
re otoczą plac podwórka, będzie można 
mile i bezpiecznie spędzić czas. To pro-
jekt naprawdę obywatelski - dla ponad 
500 dzieci szkolnych, ich młodszego i 
starszego rodzeństwa, rodziców, opie-
kunów i wszystkich chętnych nie związa-
nych bezpośrednio ze szkołą! Czy dzieci 
doczekają się podwórka?

Wszystko rozstrzygnie się podczas gło-
sowania w dniach od 16-25 września br. 
Prosimy o oddanie swojego głosu na 
projekt ogólnogminny NR 2: 
PODWÓRKO ZABAWY I NAUKI przy 
Szkole Podstawowej nr 4 w Śremie.

ZEBRANIA Z RODZICAMI 
I ZAJĘCIA INTEGRACYJNE
We wrześniu odbywają się pierwsze 

zebrania z rodzicami i wybory do „tró-
jek klasowych” oraz Rady Rodziców. Od 
lat dzięki dobrej współpracy z rodzicami 
udaje się organizować wiele ciekawych 
imprez, konkursów i cyklicznych akcji. 
Są to m.in. Kiermasz Mikołajkowy, Drzwi 
otwarte, Rajd Szkolny, konkursy dla klas, 
zbiórki makulatury, puszek, baterii, itp. 
Większość inicjatyw jest sprawdzonych, 
lubianych przez uczniów i warto je konty-
nuować, ale zawsze chce się jeszcze cze-
goś więcej, czegoś jeszcze ciekawsze-
go. Już dziś więc zapraszamy rodziców, 
którzy mogą poświęcić choć trochę swo-
jego czasu, do czynnego włączenia się 
do działań Rady Rodziców i trójek klaso-
wych. Dobrą okazją do poznania specyfi ki 
i potrzeb szkoły i uczniów są tzw. „zielone 
szkoły”, wycieczki i inne tego typu zajęcia 
i spotkania integrujące dzieci, wychowaw-
ców i rodziców. Ważne są szczególnie w 
klasach pierwszych i czwartych. Tu uczeń 
spotyka się z nowymi nauczycielami i wy-
chowawcą, a dla niektórych rodziców to 
często pierwsze spotkanie ze szkołą od 
czasu, gdy przestali być uczniami. Warto 
się wzajemnie poznać i „oswoić” podczas 
np. wyjścia do lasu, na ognisko, spaceru 
historycznym śremskim szlakiem, zabaw 
taneczno-sportowych, wspólnego pod-
wieczorku, itp. 

Pierwsze zebrania z rodzicami odbędą 
się w „Czwórce” dnia 15 września br.

Na rozpoczynający się rok szkolny ży-
czę owocnej nauki, zabawy i ciekawego 
szkolnego życia!

Ewa Wańska 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. M. KONOPNICKIEJ W ŚREMIE

ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ZBRUDZEWIE

Czesi wyjechali, wspomnienia wakacyjne pozostały
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Kończy się przyjemny okres wakacyjny, wra-
camy do codzienności. Śremskie Amazonki 

swoje wakacje w tym roku zaczęły wcześniej. W 
maju przebywałyśmy na 10 dniowym turnusie 
rehabilitacyjnym w Świnoujściu. Resztę waka-
cji Amazonki spędzały w zależności od swoich 
upodobań - nad morzem, w górach...

Od 30 czerwca do 3 lipca trzyosobowa druży-
na reprezentująca nasze Towarzystwo uczest-
niczyła w XXII Ogólnopolskiej Spartakiadzie po-
łączonej z Jubileuszem 25-Lecia Poznańskie-
go Towarzystwa Amazonki. 

Nasze koleżanki z całej Polski w rywalizo-
wały w sportowych konkurencjach. Punktem 
kulminacyjnym był wyścig łodzi smoczych po-
łączony z „Ceremonią kwiatową”. Piękna i uj-
mująca uroczystość oddająca pamięć dla tych 
co odeszły oraz radość dla tych co pokona-
ły chorobę. 

Od 17 do 22 lipca dwie Amazonki z nasze-
go Towarzystwa uczestniczyły w trekkingu gór-
skim. Organizatorem projektu było Poznańskie 

Towarzystwo Amazonki pod patronatem Fede-
racji „Razem przez góry-Amazonki zdobywają 
Tysięczniki” w Starym Gierałtowie.

Zdobyliśmy Góry: Borówkową (878m); Czer-
nicę (1100m) Trojak(765m) Śnieżnik (1218m). 
Zwiedziliśmy ruiny zamku Karpień oraz kopal-
nię złota w Złotym Stoku. Pokazałyśmy so-
bie, że pomimo trudności zdrowotnych dały-
śmy radę.

Realizujemy projekt fi nansowany przez Sta-
rostwo Powiatowe w Śremie na zabiegi indywi-
dualne oraz terapię tańcem.

Osoby zainteresowane oraz ich rodziny 
zapraszamy w każdą środę w godzinach od 
15:30-17:00. Spotkanie ogólne 7 września 
2016 o godz.16:00. Miejce: Biblioteka przy 
Moście, I piętro

Zapraszamy! 
Aleksandra Ratajczak  

KONTAKT:
Aleksandra Ratajczak, tel. 791 597 909 
FB/ Towarzystwo Śremskich Amazonek

Plaża Seniorów - to zadanie publiczne obej-
mujące działania kulturalno-rozrywkowe 

dla seniorów, na które Towarzystwo Pomocy 
Potrzebującym im. Św. Brata Alberta „Nadzie-
ja” w Śremie uzyskało grant z Gminy Śrem, 
a realizowane było na Plaży Miejskiej nad je-
ziorem Grzymisławskim w dniach 23 lipca i 6 
sierpnia 2016 r.

Celem projektu było włączenie seniorów i 
emerytów do aktywnego spędzenia wolnego 
czasu na łonie przyrody, integracja społecz-
na z osobami na co dzień korzystającymi z 
plaży oraz zachęcenie se-
niorów do działań kulturalno-
rozrywkowych.

Program imprez obejmo-
wał m.in. popularne zabawy 
z czasów młodości seniorów 
oraz gry i konkurencje sporto-
we z nagrodami prowadzone 
na plaży przez instruktorów i 
animatorów. Seniorzy, rodzi-
ce i dzieci mogli brać udział 
w prostych konkurencjach 

sportowych (biegi w wor-
kach, odbijanie piłeczki, bieg 
z woreczkiem na głowie, itp.). 
Uczestnicy imprez dwa razy 
wysłuchali recitalu aktorki 
Magdaleny Pawelec zatytuło-
wanego „Cztery strony kobie-
ty” (artystka śpiewała znane 
piosenki do tekstów Osiec-
kiej, Abramova, Piaf, Tuwi-
ma, Cygana, Młynarskiego, 
Wolskiego i innych) ze zna-

komitym akompaniamentem Michała Rukszy. 
Po koncercie seniorzy skupiali się wokół przy-
gotowanego ogniska, przy którym piekli kieł-
baski oraz korzystali z serwowanych napojów 
i słodkości. Imprezy kończyły się zabawą przy 
zespole Capella Canta Brass. 

Partnerem działań „Plaża Seniorów” była Bi-
blioteka Publiczna w Śremie, która opracowa-
ła program animacji, przygotowywała materia-
ły i sprzęt do przeprowadzenia zajęć na plaży 
oraz koordynowała merytorycznie projekt.

Krystyna Szymańska 

Zakończyły się  wakacje zorganizowa-
ne dla dzieci i młodzieży przez Towa-

rzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. 
Brata Alberta „Nadzieja” w Śremie. W tym 
roku z dwóch form wypoczynku skorzy-
stało  125 dzieci.  Podczas dwóch tur-
nusów półkolonii, które odbyły się w II 
połowie lipca i sierpnia, dzieci były na 
czterech wycieczkach autokarowych: w 
Poznaniu  zwiedziły Laboratorium Wy-
obraźni, w Hermanowie zwiedzały stad-
ninę koni i mogły dosiąść konia, kto się 
nie bał. Natomiast w Kościanie bawiły się 
poznając zwyczaje indiańskie w Klubie 
„Nenufar”. Z kolei w Dolsku poznawały 
zasady bezpieczeństwa podczas waka-
cji, odwiedziły Straż Pożarną i posteru-
nek Policji. Oprócz tego były dwa rejsy, 
jeden statkiem po Warcie w Poznaniu , 
drugi  jachtem po jeziorze Grzymisław-
skim. Ponadto dzieci miały zajęcia w Mu-
zeum Śremskim, uczyły się zasad gry w 
szachy i warcaby , strzelały z wiatrówki, 
uczestniczyły w konkursach plastycz-
nych, zawodach sportowych. Na zakoń-
czenie każda grupa  miała dyskotekę w 
gościnnych progach „Tropicany”, a na pa-
miątkę każdy uczestnik otrzymał dyplom  
i nagrody. Każdy turnus trwał dziesięć 
dni, dzieci otrzymywały drugie śniadanie 

i obiad. Opiekę nieodpłatnie na każdym 
z turnusów sprawowało czterech opieku-
nów. Przy organizacji półkolonii wspierał 
nas  bardzo Klub „Relax” SM.

Drugą propozycją dla dzieci i mło-
dzieży była  dziesięciodniowa kolonia  
w Ustce, gdzie wyjechało ostatecznie 

37 dzieci, które zakwaterowane były w 
Ośrodku Kolonijno- Wypoczynkowym 
„Skaut”. Uczestnicy  zwiedzali liczne 
atrakcje Ustki, tj. Muzeum Ziemi Ustec-
kiej, bunkry, Muzeum Figur Woskowych, 
pojechali do Łeby, przeprawili się  stat-
kiem na wydmy, odbyli po morzu rejs stat-
kiem „Dragon”, weszli na Latarnię Mor-
ską, zwiedzili Słupsk, korzystali z plażo-
wania. Dzieci także spotkały się terapeu-
tą, z którym miały zajęcia na temat róż-
nych uzależnień  jakie na nich czyhają. 
Czas spędzony na kolonii był bardzo po-
uczający i ciekawy. Dzieci wróciły z Ustki 
pełne wrażeń. Opiekę nad nimi sprawo-
wało czterech opiekunów.

Zarówno półkolonie jak i kolonia były 
zgłoszone do Kuratorium  Oświaty w 
Poznaniu. 

Wypoczynek był dofi nansowany z bu-
dżetu gminy Śrem.

Krystyna Szymańska 

CZAS DLA SENIORA
Kończą się wakacje dla dzieci , zbliża się ciekawy okres dla 

osób niepełnosprawnych i seniorów zrzeszonych w Klubie 
Seniora przy Towarzystwie Pomocy Potrzebującym im. Św. 
Brata Alberta „Nadzieja” w Śremie. 

Już 27 sierpnia 50 osobowa grupa RON (Rodzin Osób 
Niepełnosprawnych) wyjeżdża na siedmiodniowy turnus do 
Ośrodka „Leśna Polana” w Ustroniu Morskim. Podczas tur-
nusu, oprócz wypoczynku, odbędzie się dla nich kurs samo-
obrony. Turnus zakończy się drugiego września, a już trzecie-
go września na ich miejsce do tego samego ośrodka przyje-
dzie 53 osobowa grupa seniorów. Oprócz kąpieli morskich i 
słonecznych chętni będą mogli korzystać z zabiegów rehabili-
tacyjnych. Turnus trwać będzie do 9 września. 

Oba turnusy dofi nansowane zostały ze środków gminy Śrem 
i PFRON, a dodatkowo turnus dla grupy RON z budżetu Sta-
rostwa Powiatowego i Wojewody Wielkopolskiego. 

* * *
Na tym nie kończą się propozycje, dla seniorów, gdyż już 

15 września 46 osób seniorów wybiera się na wycieczkę na 
piękne Podlasie. Podczas czterodniowej wycieczki zwiedzać 
będziemy ciekawe zabytki kultury podlaskiej, a także pozna-
wać zwyczaje i kulinaria tej ziemi. Wycieczka będzie dofi nan-
sowana ze środków gminy Śrem. 

* * *
Już 13 września rozpoczynają się cotygodniowe spotkania 

w Klubie Seniora, a także zajęcia grupy artystycznej, tanecz-
nej, chóru i lekcje języka angielskiego. Na 24 września zapla-
nowaliśmy wyjazd na Święta Górę w Gostyniu na koncert „Sa-
cra Montan”. We wrześniu planowane jest także zakończenie 
części sportowej „Senioriady”, w tym celu będziemy się kon-
taktować z poszczególnymi klubami. Dokończymy rozpoczętą 
w czerwcu imprezę, którą przerwała niesprzyjająca aura. 

Pragniemy poinformować także, że Towarzystwo otrzyma-
ło dotację ze środków Wojewody Wielkopolskiego, miedzy 
innymi w planach jest wyjazd do teatru w Poznaniu w paź-
dzierniku. Czekamy na propozycje repertuarowe po sezonie 
ogórkowym.

* * *
Jak widać propozycji jest wiele. Zapraszamy wszyst-

kich chętnych seniorów do aktywnego udziału w naszych 
przedsięwzięciach!

Bezpieczne wakacje 
z bratem Albertem

TOWARZYSTWO ŚREMSKICH AMAZONEK 

KONIEC WAKACJI
PLAŻA SENIORÓW
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Przychodnia Leczenia Uzależnień i 
Współuzależnienia w Śremie ofe-

ruje od wielu lat profesjonalną i peł-
nozakresową pomoc w szeroko ro-
zumianej problematyce uzależnie-
nia. Rocznie z naszej pomocy korzy-
sta 650  osób ze Śremu i jego okolic. 
Wielu naszych pacjentów zmieniło 
swoje życie i trwale utrzymuje trzeź-
wość. Pomoc u nas znajdą zarówno 
osoby uzależnione jak również człon-
kowie ich rodzin. Warto wspomnieć, 
że również do nas mogą się zgła-
szać osoby, które pochodzą z rodzin z 
problemem alkoholowym i w obec-
nym dorosłym życiu doświadczają 
różnych problemów psychologicz-
nych. Ponadto zajmujemy się wspar-
ciem dla ofi ar przemocy i również 
sprawców przemocy. 

Osoby zgłaszające się do Przy-
chodni w zależności od zgłaszanego 
problemu otrzymują profesjonalną 
pomoc w postaci poradnictwa psy-
chologicznego, wsparcia oraz dzia-
łań terapeutycznych zarówno w po-
staci terapii indywidualnej jak i te-
rapii grupowej. Przychodnia działa-
jąc zgodnie ze standardami leczenia 

uzależnień określonych przez Mini-
sterstwo Zdrowia wypracowała dwu-
etapowy program terapeutyczny obej-
mujący pacjentów uzależnionych 
oraz osoby żyjące w związku z oso-
bą uzależnioną.  

Pacjenci korzystają z pomocy nie-
odpłatnie - Przychodnia ma kontrakt 
z NFZ i współfi nansowana z budże-
tu gminy Śrem. 

Tak jak wcześniej wspominali-
śmy mamy cztery grupy pacjentów 
w naszej Przychodni, a więc:

osoby uzależnione od substan-• 
cji najczęściej alkohol i narkoty-
ki oraz od czynności np. hazard 
(UZALEŻNIENIE), 
osoby żyjące w związku z oso-• 
bą uzależnioną, najczęściej są to 
żony (WSPÓŁUZALEŻNIENIE),
osoby pochodzące z rodzin z pro-• 
blemem alkoholowym (DDA), 
osoby doświadczające przemocy i • 
sprawcy przemocy (PRZEMOC)

UZALEŻNIENIE
Pomocy osobom uzależnionym 

udzielamy w ramach leczenia am-
bulatoryjnym i w ramach oddziału 

dziennego. 
Leczenie ambulatoryjne najłatwiej 

jest dostosować do swoich codzien-
nych obowiązków. Składa się z kon-
sultacji i terapii indywidualnej jak 
również z terapii grupowej dzielącej 
się na program podstawowy trwają-
cy cztery miesiące (zajęcia w ponie-
działki i czwartki) oraz po jego zakoń-
czeniu pacjent rozpoczyna program 
pogłębiony (poniedziałki). Ponadto 
pacjent ma możliwość skorzystania 
z konsultacji psychiatrycznych. Na-
tomiast Dzienny Oddział Terapii Le-
czenia Uzależnień od Alkoholu jest 
bardzo dobrą alternatywą dla wy-
jazdów do Ośrodków stacjonarnych, 
gdzie leczenie odbywa się w syste-
mie zamkniętym. Pacjent uzależnio-
ny intensywnie pracuje nad zmianą i 
jednocześnie nie zrywa kontaktów z 
rodziną i uczy się sobie radzić z utrzy-
maniem trzeźwości w warunkach nor-
malnego życia. Trwa ona osiem tygo-
dni, terapia odbywa się od poniedział-
ku do piątku w godzinach od 9.00 do 
15.00 w siedzibie Przychodni. Zajęcia 
obejmują sesje psychoedukacyjne, 
wykłady terapię grupową i indywidu-
alną. Wystawiamy zwolnienia.   

WSPÓŁUZALEŻNIENIE
Uzależnienie oddziałuje na wszyst-

kich członków rodziny i ten problem 
nie dotyczy tylko samego uzależnio-
nego, również osoby żyjące w związ-
ku z osobą uzależnioną w wyniku 
działania długotrwałego stresu po-
trzebują wsparcia, pomocy i wiedzy 
jak postępować z osobą uzależnio-
ną. Dlatego objęte są one pomocą i 
mogą skorzystać w naszej Przychod-
ni z pomocy psychologicznej w takiej 
samej strukturze, czyli program pod-
stawowy (spotkania odbywają się w 
każdą środę o godzinie 17.00) i po-
głębiony (zajęcia we wtorki o godzi-
nie 17.00) oczywiście są dostosowa-
ne do specyfi ki problemów tej grupy 
oraz terapia indywidualna. Osoby z 
tej grupy mogą też korzystać z kon-
sultacji psychiatrycznych.

DDA
Osoby pochodzące z rodzin z pro-

blem alkoholowym często w swo-
im dorosłym życiu zmagają się róż-
nymi problemami psychicznymi 
np. wysokim poziomem lęku, ni-
skim  poczuciem własnej wartości, 

impulsywnością, trudnościami w re-
lacjach szczególnie w związkach in-
tymnych. Również osoby z tej grupy 
mogą skorzystać z pomocy w naszej 
Przychodni w ramach terapii indywi-
dualnej i grupowej.

PRZEMOC 
W naszej Przychodni znajdą po-

moc ofiary przemocy jak również 
sprawcy przemocy. Corocznie orga-
nizujemy warsztaty dla osób nie ra-
dzących sobie ze złością

ZESPÓŁ
W przychodni pracuje zespół do-

świadczonych specjalistów psycho-
terapii uzależnień, psychologów, in-
struktor terapii uzależnień, lekarz 
psychiatra i asystentki. Cały czas 
się rozwijamy i podnosimy nasze 
kwalifi kacje. 

KONTAKT:
Przychodnia Leczenia 

Uzależnień i Współuzależnień 
w Śremie

ul. Mickiewicza 5, Śrem
tel. 61 28 28 016

Przychodnia Leczenia Uzależnień 
i Współuzależnienia w Śremie
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WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK INWALIDÓW 
NARZĄDU RUCHU - KOŁO ŚREM

POZNAWALI STOLICĘ

Poznaj Stolicę - to zadanie, które realizował Wielkopolski Zwią-
zek Inwalidów Narządu Ruchu Koło Śrem w dniach 13 -15 

lipca 2016 r. Zwiedziliśmy Pałac Króla Jana III oraz Park w Wi-
lanowie, kryptę, gdzie pochowani są wielcy Polacy w Świątyni 
Opatrzności Bożej, Muzeum Katyńskie, Łazienki. Odwiedziliśmy 
Stare Powązki, byliśmy w Palmirach i Centrum Nauki Kopernik. 
Spojrzeliśmy na Warszawę i okolice z tarasu widokowego Pałacu 
Kultury i Nauki. Podziwialiśmy ogrody dachowe na Centrum Na-
uki Kopernik i Zamku Królewskim. Piękna jest nasza stolica!

Maria Pękala 

Od kilku tygodni Biblioteka Pedago-
giczna w Śremie mieści się w nowej 

siedzibie przy ulicy Kilińskiego 2. Warto 
odwiedzić to miejsce. 

CO NALEŻY WIEDZIEĆ?
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w 

Poznaniu Filia w Śremie działa od 1951 
roku. - Swoją „karierę” rozpoczynała w 
gabinecie Inspektora Szkolnego ze zbio-
rami mieszczącymi się w dwóch szafach 
– czytamy na stronie biblioteki. W latach 
następnych dzieliła pomieszczenia z Bi-
blioteką Publiczną. Na początku lat sie-
demdziesiątych biblioteka przeniosła się 
do siedziby w Szkole Podstawowej nr 1 w 
Śremie. W tym miejscu funkcjonowała aż 
do tego roku. Wiosną tego roku podjęta 
została decyzja o przeniesieniu siedziby 
na ulicę Kilińskiego 2 (w miejsce dotych-
czasowej Biblioteki Publicznej w Śremie 
– wypożyczalni dla dorosłych). 

Biblioteka Pedagogiczna w Śremie to 
jedyna na terenie naszego powiatu pla-
cówka o charakterze naukowym. Korzy-
stają z niej głównie nauczyciele, studen-
ci kierunków pedagogicznych, ale tak-
że uczniowie, emerytowani pedagodzy, 
czy wszyscy zainteresowani naucza-
niem i wychowaniem. Personel biblio-
teki stanowiły dotychczas: Drogosława 
Żychska (1951-1955), Krystyna Rusz-
czyńska (1955-1961), Anna Gumińska 
(1961-1970), Teresa Borowska (1970-
1993), Elżbieta Balcerowicz (1980-2015), 
a także pracujące obecnie Lidia Urbań-
ska (od 1993 roku) oraz Ewa Witasik (od 
2015 roku). 

DLA KOGO? 
W Bibliotece Pedagogicznej w Śremie 

czytelnik odnajdzie przede wszystkim 
piśmiennictwo specjalistyczne z takich 
dziedzin jak: psychologia, pedagogika, 
socjologia, czy fi lozofi a. Ponadto biblio-
teka posiada również bogaty zbiór ksią-
żek naukowych i popularnonaukowych z 
innych dziedzin wiedzy oraz podstawowy 
kanon lektur z literatury pięknej. Bibliote-
ka gromadzi także czasopisma oraz zbio-
ry multimedialne.

Na co dzień Biblioteka Pedagogicz-
na zajmuje się nie tylko wypożyczenia-
mi. W swojej ofercie proponuje również 

sporządzanie zestawień bibliograficz-
nych, prowadzenie lekcji bibliotecznych, 
zajęcia prowadzone w ramach przyspo-
sobienia bibliotecznego, udzielanie tele-
fonicznych informacji na temat zbiorów, 
przygotowywanie materiałów na konfe-
rencje, narady i szkolenia. Ponadto Bi-
blioteka Pedagogiczna organizuje warsz-
taty i szkolenia dla nauczycieli. Udziela 
szkołom i placówkom informacji na temat 
zmian wprowadzanych w systemie oświa-
ty, oraz gromadzi i udostępnia materiały 
dotyczące: kierunków polityki oświatowej 
państwa i literatury dotyczącej doskona-
lenia zawodowego nauczycieli i realiza-
cji zadań dydaktycznych, kompleksowo 
wspomaga pracę bibliotek szkolnych. 
Podczas jednego z ostatnich warszta-
tów pedagodzy mogli dowiedzieć się jak 
korzystać z różnych źródeł. Od wielu lat 
swoją ofertę biblioteka prezentuje na Tar-
gach Edukacyjnych w Śremie. 

Ostatnio biblioteka dorobiła się również 
nowego sprzętu komputerowego. To uła-
twi codzienną pracę zarówno biblioteka-
rek, jak i czytelników, którzy również będą 
mogli korzystać z komputera. 

NOWA SIEDZIBA
Przez 45 lat siedziba biblioteki mieści-

ła się w Szkole Podstawowej nr 1 w Śre-
mie. W tym roku podjęta jednak została 
decyzja o przeniesieniu Biblioteki Peda-
gogicznej na ulicę Kilińskiego 2. W miej-
sce gdzie przez wiele lat znajdowała się 
wypożyczalnia dla dorosłych Biblioteki 
Publicznej w Śremie. – To bardzo dobra 
lokalizacja, blisko centrum. W pobliżu jest 
sporo miejsc do parkowania. Na pewno 
czytelnicy trafi ą do nas bez problemu – 
mówią pracownice Biblioteki Pedagogicz-
nej w Śremie, Lidia Urbańska oraz Ewa 
Witasik. Panie dodają jednak, że z sen-
tymentem wspominać będą poprzednią 
siedzibę, w której również bardzo dobrze 
im się pracowało. 

– Teraz mamy na pewno więcej miej-
sca, a to stwarza nowe możliwości – tłu-
maczy Lidia Urbańska. I faktycznie, bi-
bliotekarki mają całkiem sporo planów 
na zagospodarowanie większej po-
wierzchni. Planują spotkania, wystawy, 
a także częstsze lekcje biblioteczne dla 
klas szkolnych. – Wcześniej również to 

robiłyśmy, ale ze względu na małą po-
wierzchnię, było to bardzo utrudnione. Te-
raz nie będzie żadnego problemu – do-
dają bibliotekarki. Panie chciałyby rów-
nież w nowej siedzibie promować lokal-
nych artystów i pasjonatów, poprzez or-
ganizowanie niewielkich wystaw i spo-
tkań. Na początek czytelnicy będą mogli 
zapoznać się z pracami Dariusza Żabiń-
skiego, śremskiego fotografi ka. Wkrótce 
odbędzie się także wystawa prac w kon-
kursie na SLEEVEFACE, organizowane-
go przez Bibliotekę Pedagogiczną i bi-
blioteki szkolne. Zadaniem uczestników 
było zrobienie zdjęcia z twarzą zasłonię-
tą okładką książkę – to okazja, aby wyra-
zić swoją osobowość poprzez książkowe 
alter ego. Wystawa konkursowych zdjęć 
uświetni ofi cjale otwarcie biblioteki, które 
odbędzie się na początku września.

W tej chwili w nowej siedzibie Bibliote-
ki Pedagogicznej w Śremie trwają ostat-
nie prace związane z porządkowaniem 
bibliotecznych zasobów. Wcześniej przez 
dwa miesiące trwały prace remontowe. 
Wycyklinowana została podłoga, ściany 
wygładzono i pomalowano. – Bardzo po-
mogli nam osadzeni z Aresztu Śledczego 
w Śremie. Jesteśmy im bardzo wdzięcz-
ni, a także dyrekcji aresztu za okazane 
wsparcie. Panowie pomogli nam pod-
czas przeprowadzki i podczas większo-
ści prac remontowych. Szczególnie dzię-
kujemy również Jerzemu Balcerowiczowi, 
dyrektorowi Aresztu Śledczego w Śremie, 
Małgorzacie Pawelczyk, dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 1 oraz Danucie Wielbo-
wicz, dyrektor Publicznej Biblioteki Pe-
dagogicznej w Poznaniu  – wyjaśniają 
bibliotekarki.

Panie dodają również, że cieszą się, 
że sąsiadują z Filią Biblioteki „Przy Mo-
ście”. – Na pewno będziemy miały tutaj 
dobrą, owocną współpracę – mówią pra-
cownice biblioteki. 

Biblioteka Pedagogiczna w Śremie
ul. Kilińskiego 2, 63-100 Śrem;

tel.: 61-28-29-827 
biblioteka@srem.pbp.poznan.pl

http://srem.pbp.poznan.pl
Biblioteka czynna:

Poniedziałek - piątek 10.00-17.00 

Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Walki 
„Leo” jak co roku zorganizowało obóz 

sportowo-rekreacyjny dla dzieci i mło-
dzieży. Mali śremianie od 6 do 19 sierp-
nia wypoczywali w Mrzeżynie, nad pol-
skim morzem. 

Udział w obozie wzięły 42 osoby - dzieci 
i młodzież w wieku od 9 do 16 lat. Wśród 
nich były zarówno osoby związane ze Sto-
warzyszeniem, jak i grupa dzieci nie tre-
nująca na co dzień. Dzieci wzięły udział 
w rejsie statkiem po morzu, były w parku 
linowym, a także dzięki specjalnej ciuchci 
mogły zwiedzić Mrzeżyno. W ośrodku, w 
którym wypoczywali śremianie dzieci mo-
gły korzystać z basenu, przygotowanych 
animacji, a także brały udział w konkur-
sach i zabawach oraz wieczornych dys-
kotekach. Nie zabrakło też codziennych 
treningów. Sponsorami wyjazdu byli: TO-
TEM, Cafe & Lunch Młyn, S&S Poligra-
fi a, Grupa Kontrast, Rafał Szymański, 

Drukarnia Tomczak, OPTICO, Klak Ener-
getyka. Obóz został współfi nansowany ze 
środków gminy Śrem. 

Po wakacjach Stowarzyszenie Miłośni-
ków Sztuk Walki „Leo” wraca do regular-
nych treningów. We wtorki zajęcia odby-
wają się o 19 w Szkole Podstawowej nr 
1 w Śremie, w środy o 16.30 w Śremskim 

Sporcie, o 17 grupa zawodowa. W czwart-
ki treningi odbywają się w SP1 o 19, w 
piątki w SP1 o 16.30, o 17.15 gr. zaw., o 
18.15 gr. dorosłych. W CK Książ Wlkp. - 
zajęcia o godz. 16, wtorki i czwartki. Za-
pisy ciągłe, kontakt 600544779. Treningi 
ruszają od 6 września. 

(zut) 

Stowarzyszenie Miłośników 
Sztuk Walki „Leo” na obozie

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W ŚREMIE W NOWEJ SIEDZIBIE ZAPROSZENIE 
NA SPEKTAKL 

Śremskie Stowarzyszenie Przyjaciół 
Teatru zaprasza na spektakl pt. Honeymoon w wykona-

niu Teatru Lubuskiego z Zielonej Góry, w dniu 20 września, 
wtorek, o godz. 18.00, w restauracji Relax. Bilety w cenie 
25 zł dla członków stowarzyszenia i 30 zł dla sympatyków 
można kupić w Fotostudio - Andrzej Chrabąszcz.

Hanna Grabowska 



7CO? GDZIE? KIEDY? URZĄD MIEJSKI W ŚREMIE  



CO? GDZIE? KIEDY?8   SCHRONISKO W GAJU

1996
20 lutego – z inicjatywy Aliny Owczar-

czak zwołano do sali konwiktu przy ul. Po-
znańskiej zebranie śremian celem utworze-
nia Koła Towarzystwa Opieki nad Zwierzę-
tami w Polsce (dalej: TOZ). Wzięło w nim 
udział 29 osób. Z Poznania przybyła prezes 
Okręgu TOZ Stefania Kozłowska, a ze Śro-
dy lek. wet. Paweł Skarżyński. Wskazywali 
oni na podstawowe zadania jakie powinni 
realizować członkowie TOZ Śremie: wal-
kę z patologią wobec zwierząt, edukację 
wśród dzieci i utworzenie schroniska dla 
potrzebujących zwierząt. Wybrano Zarząd 
w składzie: prezes - Alina Owczarczak, vice 
prezes - lek. wet. Wiesław Ciborowski, se-
kretarz - Danuta Płygawko, skarbnik - Ma-
rzena Płończak. 

Starania TOZ o nawiązanie współpracy 
ze szkołami na terenie gminy Śrem. Dzia-
łalność edukacyjna. Przekazanie przez wła-
dze miasta dla TOZ 1000 zł na fi nansowanie 
tej działalności.

8 czerwca – pikieta TOZ pod hasłem 
„Traktuj zwierzę jak człowieka”. W pocho-
dzie spodRatusza na Jeziorany wzięły udział 
dzieci ze SP nr 1 i 6, które przygotowały z 
opiekunami plakaty i transparenty. 

Maj-listopad – pertraktacje TOZ z wła-
dzami miasta w/s utworzenie schroniska 
dla bezdomnych i potrzebujących zwierząt 
w Górze. Protest mieszkańców wsi. Zarząd 
Miejski „rozumiejąc jednak potrzebę stwo-
rzenia schroniska na terenie miasta” za-
akceptował jego utworzenie „na bazie ist-
niejącego w Parku Miejskim zwierzyńca” 
(pismo burmistrza Andrzeja Ratajczaka z 
29 XI do Zarządu TOZ). Adaptację i zarzą-
dzanie placówką powierzono Przedsiębior-
stwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio-
wej w Śremie. 

Pierwsze interwencje inspektora TOZ 
Haliny Miedzińskiej. Pomoc dla opiekunów 
bezdomnych kotów. Dokarmianie łabędzi na 
Warcie. Interwencje weterynaryjne.

1997
20 lutego – spotkanie zarządu TOZ z 

przedstawicielami Wydziału GK w/s przy-
szłego schroniska w Parku Miejskim. TOZ 
wyraził nadzieję, że będzie miało charakter 
tymczasowy i nadal czynić będzie starania o 
lokalizację nowego i stałego schroniska.

Maj – otwarcie „Schroniska dla zwie-
rząt” w Parku Miejskim z boksami dla 6. 
psów. Zarządzanie powierzono Mariannie 
Kosmalskiej z PGK i M. Opiekunem psów 
został Edward Klaczyński. 

Lipiec – Andrzej Lazar i Wojciech Maj-
chrzak zaproponowali stałą współpracę TOZ 
z Klubem SM „Relax”. Odtąd w tym Klubie 
odbywały się zebrania, prelekcje i większość 
imprez organizacji dla dzieci. Pomagała nam 
również TV „Relax”

Wrzesień – utworzenie przez TOZ, w pry-
watnej posesji w Grodzewie, własnego, ma-
łego „przytuliska” dla potrzebujących psów 
i kotów. Rozmowy insp. Haliny Miedzińskiej 
z władzami miasta w/s budowy schroniska 
zgodnie z obowiązującymi wymogami TOZ 
w Polsce.

Październik – od tego miesiąca TOZ w 
Śremie miało swoje logo. Wykonał je spo-
łecznie historyk z Instytutu Historii UAM w 
Poznaniu prof. dr hab. Zbigniew Pilarczyk 
(przez ostatnie 8 lat prorektor ds. studenc-
kich). Na bazie logo powstały pierwsze „ce-
giełki TOZ” drukowane w przedsiębiorstwie 
Roberta Łagody „Seri-Druk”. 

5 października – w Muzeum Śremskim 
TOZ był współorganizatorem imprezy „Pro-
mocja i pomoc - popołudnie dla sztuki i zwie-
rząt”. W bogatym programie odbyła się au-
kcja 17. obrazów (kopie dzieł wielkich ma-
larzy) namalowanych przez dzieci ze SP w 
Masłowie, z której dochód przeznaczono na 
odbudowę po powodzi ZOO w Opolu. TOZ 
zakupiło 5 prac. Odbyła się także I Wielka 
Loteria TOZ, a wśród licznych nagród główną 
wygraną był olejny obraz Barbary Houwalt 
- „Bukiet kwiatów na ogrodowym krześle”. 

27 października – dyskoteka i loteria dla 
sympatyków TOZ ze SP nr 1. Współpracę 
organizacji ze szkołą koordynowały nauczy-
cielki: Barbara Ziółkowska, Wioleta Owczar-
ska i Krystyna Siebert.

14 listopada – delegacja kl. Vf ze SP 
nr 6: Marta Maćkowiak, Paulina Zawadz-
ka, Katarzyna Zielińska i Szymon Jakowiec 
odwiedziła „Schronisko dla Zwierząt” w Par-
ku Miejskim przywożąc po raz pierwszy su-
chą żywność dla psów, zakupioną z fundu-
szy zebranych pod opieką Henryki Sochy 
- nauczycielki biologii i opiekunki szkolne-
go Koła TOZ. 

Grudzień – Władze miasta przyznały 
TOZ dotację w wysokości 1000 zł. Zakupio-
no m.in.: leki dla zwierząt, książki o tematy-
ce zwierzęcej z przeznaczeniem na poda-
runki dla działaczy organizacji i niezbędne 
materiały biurowe.

1998
3 stycznia – w zamian za suchą karmę 

zabrany został przez TOZ ze „Schroniska” 
w Parku Miejskim 13. brązowobeżowy pie-
sek rasy „à la corgi”. Wcześniej wałęsał się 
w okolicach SP nr 6 i uczniowie szkoły nadali 
mu imię Mikuś. Został „maskotką” TOZ.

9 stycznia – podczas apelu dla młod-
szych klas w SP nr 6 ofi arowano od TOZ 
do gabinetu biologicznego książkę i obraz 
przedstawiający pawia, autorstwa Marty 
Kaźmierczak że SP w Masłowie. Uczennice 
z kl. VI c przekazały TOZ 33,50 zł. 

16 stycznia – kostiumowa dyskoteka 
„Pod psem i kotem” w SP nr 5 dla dzieci z 
klas IV i V.Dzieci przebrały się za wszyst-
ko co szczeka, miauczy i lata. Nagrodzono 
najciekawsze stroje w różnych kategoriach. 
Zwyciężyły bezapelacyjnie dwie „zielone 
żaby”: Julia Rybakowska i Martyna Stasiak. 
Bilet był losem loterii TOZ. Przygotowały ją: 
Alinka Byra, Joasia Matelska, Hania Kam-
zelak i Marta Malicka. Przekazano dla TOZ 
448,65 zł. Dzieci pracowały przy organizacji 
imprezy pod kierunkiem Marii Koniecznej.

20 i 23 stycznia – vice-dyrektor Liceum 
Ogólnokształcącego w Śremie mgr Zofi a 
Szelerska przekazała zebrane wśród lice-
alistów pieniądze dla TOZ w wysokości 
300,87 zł. W rewanżu otrzymali kopię obra-
zu Salvadora Dali „Niewidzialna harfa”, na-
malowany przez Iwonę Jankowską ze SP 
w Masłowie. 

Luty – insp. Halina Miedzińska podję-
ła rozmowy z władzami Śremu na temat 
budowy dużego schroniska dla zwierząt 
w Grodzewie. W maju TOZ wycofało się z 
tego projektu.

2 marca – dyplom „Laur Kulturalny Bur-
mistrza Miasta Śremu” dla Danuty Płygaw-
ko „za zaangażowanie w rozwój kulturalny 
naszego regionu”. Za rok dyplom przyzna-
no ponownie.

28 marca – VI rajd maluchów „Pamię-
tajmy o zwierzętach” zorganizowany w SP 
nr 6. Popularyzowano turystykę i wiedzę o 
przyrodzie i zwierzętach z okolic Śremu. Na-
uczyciel historii Zdzisław Żeleźny przekazał 
na fundusz TOZ dochód z imprezy w wyso-
kości 575 zł. 

13-14 czerwca – TOZ zaprosiło podczas 
„Dni Śremu” sympatyków i przyjaciół do 
„Wspólnej zabawy i rozmów o zwierzętach w 
naszym mieście”. Zorganizowano Korowód 
z udziałem dzieci przebranych za zwierząt-
ka prowadzony przez Orkiestrę Dętą, który 
wyruszył sprzed ratusza na stadion przy ul. 
Zamenhofa. Na stoisku TOZ przygotowano 
loterię na pomoc dla zwierząt i działalność 
edukacyjną. 

TOZ rozpoczął w mieście akcję eduka-
cyjną dla właścicieli psów pod hasłem 
„Pokaż klasę, posprzątaj po swoim pu-
pilku”. Rozdawano i sprzedawano kartoni-
ki z papierowymi torebkami na psie odcho-
dy. Wręczono 50. osobom plakietki „Przyja-
ciel TOZ w Śremie” jako dowód wdzięczno-
ści za szczególną pomoc i życzliwość dla 
organizacji. 

19 czerwca – podziękowanie ze Szko-
ły Podstawowej nr 6 dla TOZ za pomoc w 

pracy szkoły. 
27 czerwca – udział TOZ w festynie nad 

jeziorem organizowanym przez TV „Relax” 
pod hasłem „Bezpieczna woda”. Przygoto-
wano materiały edukacyjne i loterię. Uczest-
niczyły w nim dzieci związane z TOZ: Joasia 
Adamska, Marcin Buchwald, Magda Cibo-
rowska, Hania Kamzelak, Alinka Byra, Julia 
Rybakowska i Laura Ziółek. Pierwszy raz 
wystąpiliśmy w „fi rmowych” żółtych czapecz-
kach. Furorę zrobiły kolorowe balony z logo 
TOZ, wykonane przez fi rmę „Seri-Druk”. 

Lipiec – adaptacja pomieszczenia na 
„przytulisko” TOZ dla psów w zabudowa-
niach po byłym gospodarstwie rolnym, dzier-
żawionym przez Janusza Przywarę we wsi 
Międzychód w gminie Dolsk. Ciężkie prace 
porządkowe wykonali działacze i przyjacie-
le organizacji. 

Uczniowie I kl. modelarskiej ZSZ im. H. 
Cegielskiego pod kierunkiem mistrza Tade-
usza Jankowskiego wykonali dla „przytu-
liska” 10 drewnianych bud. Zbigniew Mar-
chwacki, ofiarował TOZ dużą metalowa 
klatkę z przeznaczeniem dla groźnych bez-
domnych psów. O tej inicjatywnie Zarząd 
TOZ powiadomił burmistrza Śremu Andrzeja 
Ratajczaka. Stanowisko negatywne wobec 
projektu stworzenia (w przyszłości) w Mię-
dzychodzie dużego schroniska wyraził bur-
mistrz Dolska. Nie spotkaliśmy się jednak z 
objawami niezadowolenia i agresji ze stro-
ny mieszkańców wsi. 

We wrześniu w Międzychodzie TOZ utrzy-
mywało 12 psów. Ich fotografi czne portrety 
zamieszczano z apelem o adopcję na ła-
mach „Tygodnika Śremskiego”. Wykonał je 
społecznie dla TOZ Edward Knasiak.

6 lipca – pierwsze (z czterech) waka-
cyjne spotkanie z dziećmi w Klubie „Relax” 
poświęcone różnym zwierzętom. Prowa-
dzone przez członków Zarządu TOZ – Da-
nutę Płygawko i insp. Halinę Miedzińską. 
Dzieci otrzymywały materiały edukacyjne, 
oglądały książki i albumy fotografi czne ze 
zwierzętami. 

 PAMIĘCI HALINY MIEDZIŃSKIEJ

Fakty z działalności Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Śremie (lata 1996-2006)

W lutym tego roku minęło dwa-
dzieścia lat od utworzenia w 

Śremie Koła Towarzystwa Opieki 
nad Zwierzętami w Polsce (TOZ). 
Przetrwało zaledwie 10 lat, ale 

doprowadziło do najważniejszego 
celu jaki sobie wytyczyli działacze 
– utworzenia gminnego „Schroni-
ska dla zwierząt”. Bez wątpienia to 
przede wszystkim zasługa, trwa-
jącej w swym uporze, Haliny Mie-
dzińskiej (1949-2007). 

Towarzystwo przez 10 lat swego 
istnienia prowadziło wielką akcję 
edukacyjną wśród uczniów szkół 
podstawowych w gminie Śrem, 
wyznając zasadę „czym skorup-
ka za młodu nasiąknie”. Zjedny-
waliśmy ich sympatię przez naukę 
i zabawę. To oni stali się najwier-
niejszymi pomocnikami naszej or-
ganizacji. Było to możliwe dzięki 
przychylności dyrektorów i zaan-
gażowaniu wielu wspaniałych na-
uczycieli. Prowadziliśmy walkę z 

patologią wobec zwierząt. Poma-
galiśmy wielu osobom dokarmia-
jącym bezdomne koty. Propagowa-
liśmy i fi nansowaliśmy sterylizację 
psów i kotów. Na tę działalność 
staraliśmy się zdobywać fundusze 
(nie pobierano składek). Wspar-
cie otrzymaliśmy także ze strony 
władz miasta. Wielkim sponso-
rem TOZ w Śremie była poznańska 
malarka Barbara Houwalt (1911-
2005), która ofi arowała na pomoc 
dla cierpiących zwierząt w gminie 
swoje wspaniałe obrazy. 

Pełniąc funkcję sekretarza i pre-
zesa TOZ w Śremie, ze staranno-
ścią zawodowego historyka, zgro-
madziłam olbrzymie archiwum. 
Skrzętnie je przetrzymywałam, bo 
zawarte w nim setki dokumentów 

i zdjęć są dowodem wielkiej spo-
łecznikowskiej pasji i zaangażo-
wania wielu małych i dorosłych 
śremian. Z radością przyjęłam 
zgodę dyrektora Biblioteki Pu-
blicznej w Śremie, aby przejął to 
archiwum do jej zbiorów. Zgodzi-
łam się je uporządkować, by mo-
gło być dostępne dla wszystkich 
śremian. 

„Nasze dzieci” to dziś już doro-
śli obywatele miasta i mogą się-
gnąć do zasobów archiwum, by 
odnaleźć ślady swego zaangażo-
wania w TOZ. O jego działalności 
pisali dziennikarze śremskich ty-
godników i poznańska prasa, o 
czym świadczą zachowane wy-
cinki prasowe. Regularnie pisa-
łam o działalności TOZ na łamach 

wychodzącej w Muzeum Śrem-
skim „Gazety Śremskiej”. Poma-
gali nam także pochodzący ze Śre-
mu studenci UAM w Poznaniu. 

Opracowałam małe kalenda-
rium działalności TOZ w Śremie. 
Nie mogłam napisać o wszystkim 
co zrobiliśmy i przepraszam, że 
nie wymieniłam wszystkich, któ-
rzy nam pomagali.

Dziś pozostaje mi jeszcze zwró-
cić się do śremian o zapobieganie 
bezdomności zwierząt, humanitar-
ne ich traktowanie i nie pozostawa-
nie obojętnymi wobec tych potrze-
bujących i tych, którzy im pomaga-
ją. Także o przychylność dla „Fun-
dacji Dr Lucy” i pomoc dla „Schro-
niska dla zwierząt” w Gaju. 

dr Danuta Płygawko 

KRONIKA
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13 lipca – nadzwyczajne zebranie spra-
wozdawczo-wyborcze w Klubie SM „Re-
lax”.Zebranie prowadziła prezes Okręgu 
TOZ w Poznaniu – Stefania Kozłowska. 
Dokonano wyboru nowego Zarządu. Z po-
wodu ustąpienia ze stanowiska prezesa 
Aliny Owczarczak na jej miejsce wybra-
no Danutę Płygawko. Nowym skarbnikiem 
została Dioniza Mikołajczak, sekretarzem 
Michał Ślęzak. W skład Zarządu weszły: 
Agnieszka Jahns, Mariola Janowicz i Bar-
bara Ziółkowska.

28 lipca – Towarzystwo zaprosiło dzieci 
do kina „Słonko” na animowany fi lm amery-
kański pt. „101 Dalmatyńczyków”

2 sierpnia – na zaproszenie TOZ w Swa-
rzędzu wzięliśmy udział w festynie „Dzień 
sportu i rekreacji”. Sprzedawaliśmy nasze 
balony i cegiełki, a dochód przekazano na 
tamtejsze schronisko TOZ, w którym przy-
garnięto 152 bezpańskie psy.

18 sierpnia – dzięki interwencji insp. Ha-
liny Miedzińskiej zakończyła się „gehenna” 
zwierząt gospodarczych (krowy, konie) i 
psów w gospodarstwie mieszkańca wsi Ko-
narzyce. Pertraktacje w tej sprawie prowa-
dziła od maja z władzami gminy Książ. 

15 września – prezes okręgu TOZ w 
Poznaniu Stefania Kozłowska zawiadomi-
ła śremski TOZ, że pierwszym laureatem 
w Polsce „Statuetki św. Franciszka” patro-
na TOZ w Polsce, został burmistrz Śremu 
- Andrzej Ratajczak, w podziękowaniu za 
utworzenie Schroniska w Parku Miejskim, za 
życzliwość i zrozumienie dla działaczy TOZ 
oraz za dobrą współpracę organizacji z pod-
legającą Burmistrzowi Strażą Miejską.

27 września – w Muzeum Śremskim od-
był się II. Festyn TOZ pod hasłem „Podaj 
rękę - zyskasz przyjaciela”. W II. Wielkiej 
Loterii główną nagrodą był olejny obraz Bar-
bary Houwalt „Wielkopolska chata”. Artyst-
ka w towarzystwie Romana Szafrańskiego 
przybyła na festyn, serdecznie witana przez 
jego uczestników. Swoje prace dla TOZ ofi a-
rowali też śremscy artyści: Eugeniusz Fer-
ster, Mariusz Dziuba i Irma Koralewska. W 
Małej Loterii „każdy los wygrywał”. Gośćmi 
imprezy byli prezes poznańskiego Okręgu 
TOZStefania Kozłowska i dwaj przedstawi-
ciele Królewskiego Towarzystwa Zwalcza-
nia Okrucieństwa wobec Zwierząt z Londy-
nu. Prezes Kozłowska przekazała „Statuet-
kę św. Franciszka” dla burmistrza Śremu An-
drzeja Ratajczaka na ręce jego żony Wandy 
Ratajczak, gdyż laureat tego „zwierzęcego 
Oskara” z powodu wyjazdu nie mógł osobi-
ście odebrać.

12 października – spotkanie z dziećmi 
w Klubie „Relax” i rozmowy na temat „Jak 
pomagamy zimą zwierzętom”. Wręczenie 
dyplomów „Mały działacz TOZ”. Zaprosze-
nie na spotkanie przyjął burmistrz Andrzej 

Ratajczak, który odebrał dyplom do „Statu-
etki św. Franciszka” oraz swoją fotografi ę (z 
psem Burkiem) z wizyty w „przytulisku” TOZ 
w Międzychodzie.

20 października – w SP nr 6 odbyła się 
„Wystawa zwierząt domowych”. Dzieci za-
prezentowały swoje psy, koty, chomiki, pa-
pugi, króliki, żółwie. Imprezę z dziećmi przy-
gotowali nauczyciele: Henryka Socha, Jan 
Muszyński, Katarzyna Szubert i Robert Pia-
secki. Prezes TOZ przygotowała wystawę 
ilustrującą współpracę i pomoc szkoły dla 
organizacji.

23 października – dyskoteka „Pod psem 
i kotem” w SP nr 5 dla klas VII-VIII. Organi-
zatorkami były Alina Byra, Hania Kamzelak i 
Joanna Matelska we współpracy z Marią Ko-
nieczną i Danutą Płygawko. Udział w impre-
zie wzięli także uczniowie SP nr 4 z nauczy-
cielkami Marią Tomczak i Teresą Bittner. 

Listopad – uczniowie SP nr 3, na proś-
bę TOZ rozpoczęły pod opieką nauczycielki 
Barbary Żurawik, zimową akcję dokarmiania 
łabędzi pod śremskim mostem. Ziarno ofi a-
rowali rodzice uczniów SP w Pyszącej, któ-
rzy działali dla TOZ pod kierunkiem nauczy-
cielki biologii Urszuli Ciesielskiej. 

1999
15 stycznia – w Klubie „Relax” bawiło się 

130. miłośników zwierząt ze SP nr 1, 4, 5 i 6 
na balu kostiumowym „Pod psem i kotem”. 
W ten sposób TOZ podziękował dzieciom 
za pomoc i ofi arność na rzecz„przytuliska” 
w Międzychodzie. Bilet wstępu był jednocze-
śnie losem na loterię, w której można było 
wybrać albumy, książki, kalendarze, notesy, 
ramki do zdjęć i inne niespodzianki.

8 marca – insp. Halina Miedzińska poin-
formowała o zagrożeniu likwidacji „przytuli-
ska” w Międzychodzie. TOZ ze sprzedaży 
cegiełek, zbiórek i dochodów z imprez nie 
był w stanie bez pomocy Urzędu Miasta go 
modernizować i utrzymać. Argumentowano, 
że „na terenie gminy nie mogą funkcjonować 
dwa schroniska fi nansowane z budżetu gmi-
ny”. Jednak, po pertraktacjach Haliny Mie-
dzińskiej, w końcu miesiąca władze zdecy-
dowały się wspomagać TOZ i „przytulisko”, 
gdyż często brakowało miejsca dla bezpań-
skich psów w schronisku w Parku Miejskim i 
psy przywożono do Międzychodu. Tak mia-
ło być do czasu utworzenia nowego schro-
niska gminnego.

10 marca – w Klubie „Relax” pogadanka 
dla dzieci Radosława Łucki, współzałoży-
ciela Śremskiego Towarzystwa Przyrodni-
czego, pt. „Ptaki żyjące w naszym otocze-
niu”. Wręczenie dyplomów członkom szkol-
nych kół TOZ. 

9 kwietnia – „Wiosenna dyskoteka” 
z atrakcjami dla miłośników zwierząt z 
klas III-VI w Klubie „Relax”. Konkurs na 

„najśmieszniejsze nakrycie głowy”. Przyby-
ły dzieci ze SP nr 1,4, 5 i 6 w towarzystwie 
nauczycielek: Barbary Ziółkowskiej, Wiolety 
Owczarczak, Teresy Bittner, Marii Koniecz-
nej, Henryki Sochy i Ewy Świdurskiej.

29 kwietnia – podziękowanie dla uczniów 
i nauczycieli ze SP nr 3 za pomoc dla TOZ 
i miłą współpracę. W dokarmianiu łabę-
dzi szczególnie zaangażowani byli ucznio-
wie: Tomasz Antczak, Dawid Koralewski, 
Arkadiusz Tomczak i nauczycielka Barba-
ra Żórawik.

13 maja – z wielkim żalem Zarząd i człon-
kowie TOZ przyjęli wiadomość o nagłej 
śmierci, nieodżałowanego dla organizacji, 
burmistrza Śremu Andrzeja Ratajczaka. 

22 czerwca – spotkanie z dziećmi i do-
rosłymi pod hasłem „Witamy lato z psem i 
kotem” w Klubie „Relax”. W programie była 
pogadanka o obowiązkach wobec czworo-
nogów w upalne dni; podziękowanie za po-
moc dla TOZ - dyplomy i książki; apel o zna-
lezienie opiekunów dla psów i kotów; dys-
koteka. Książki za 300 zł ufundował naczel-
nik Wydz. Oświaty, Kultury i Sportu Adam 
Lewandowski.

28 lipca – insp. TOZ Halina Miedziń-
ska zgodziła się na objęcie stanowiska 
II prezesa TOZ w Śremie do spraw zwie-
rząt oraz prowadzenie rozmów z władzami 
i spraw organizacyjnych związanymi z utwo-
rzeniem schroniska dla gminnych bezdom-
nych psów i kotów.

19 września – III. Wielka Loteria dla TOZ 
podczas Dożynek Powiatowych na stadio-
nie przy ul. Zamenhofa. Główną nagrodą był 
obraz Barbary Houwalt „Wiatrak w Opaleni-
cy”. Swoje dzieła na loterię przekazali także: 
Eugeniusz Ferster, Karol Krotofi l, Katarzyna 
Własińska, Irma Koralewska, Andrzej Ole-
biński, Dariusz W. Żabiński, Mariusz Stołow-
ski. Na Małą Loterię ofi arował nagrody tak-
że Wydział Oświaty, Kultury i Sportu UM, dr 
Lucyna Własińska z „Acrylmedu” (za parę 
lat twórczyni „Fundacji Dr Lucy”), Krzysztof 
Budzyń, Jacek Bambrowicz, PSS „Społem”. 
Czynny był antykwariat z książkami ofi aro-
wanymi TOZ przez Barbarę Houwalt. 

Październik – nagłośnienie przez prezes 
TOZ sprawy bestialskiego otrucia 7. kotów 
na terenie Ogrodu Działkowego im. M. Ko-
pernika w Śremie. 

7 grudnia – w Klubie „Relax” odbyło 
się „Świąteczne spotkanie przyjaciół zwie-
rząt” uczniów SP nr 1, 5 i 6, które przyby-
ły do Klubu z opiekunkami Marią Koniecz-
ną i Henryką Sochą. Wręczono dyplomy od 
TOZ: Kasi Trojanek, Ewie Nowickiej, Nata-
lii Ziółkowskiej. 

2000
5 stycznia – insp. Halina Miedziń-

ska otrzymała 565 głosów w plebiscycie 

„Śreminin Roku ‘99” i zdobyła trzecie 
miejsce!

12 stycznia – odbyła się w Sadzie rejo-
nowym w Śremie pierwsza rozprawa wy-
toczona przez TOZ za znęcanie się nad 
zwierzętami. Na ławie oskarżonych za-
siadł mieszkaniec Czempinia, który dopro-
wadził we wsi Iłówiec do zagłodzenia 4 z 7 
byczków. Przez 2 tygodnie nie otrzymywały 
pożywienia i picia. Wyrok: 3 miesiące kary 
więzienia z zawieszeniem na 3 lata, dozór 
kuratora, pokrycie kosztów procesu i 500 zł 
nawiązki na rzecz TOZ. 

Luty – rozpoczęły się prace remontowe 
(sfi nansowane przez miasto), adaptacja 
i wyposażanie (przez TOZ) obory po ho-
dowli byków na „Schronisko dla zwie-
rząt” w Gaju. Obora należała do Kombina-
tu Manieczki i została wydzierżawiona przez 
Urząd Miejski na 5 lat. Gmina planowała 
przejęcie na stałe całego terenu. 

Zaangażowanie w pracach adaptacyjnych 
i porządkowych insp. Haliny Miedzińskiej i 
przyszłego opiekuna zwierząt w schronisku 
Romana Konika. Pomoc w wyposażeniu pla-
cówki ze strony wielu instytucji, m. in. PSS 
„Społem” (lodówki), Szpitala Miejskiego (me-
ble), fi rm prywatnych. 

1 marca – została zawarta umowa nr 
FN15/00 „na zarząd Schroniska dla zwie-
rząt w Gaju” pomiędzy gminą Śrem, repre-
zentowaną przez burmistrza Marka Basaja 
i przedstawiciela Zarządu Miejskiego Zbi-
gniewa Ratajczaka, a TOZ, reprezentowa-
nym przez Halinę Miedzińską i Danutę Pły-
gawko. Na prowadzenie schroniska miasto 
przekazywało miesięcznie ryczałt w wyso-
kości 1800 zł. Z tego małą pensję pobie-
rał opiekun psów Roman Konik, a Halina 
Miedzińska jako „zarządzająca” pracowa-
ła społecznie. 

10-11 czerwca – udział TOZ w „Dniach 
Śremu”. Stoisko na stadionie przy ul. Za-
menhofa. Zorganizowano IV. Wielką Lote-
rię na rzecz TOZ i z obrazem olejnym Bar-
bary Houwalt - „Martwa natura w altanie” 
jako nagrodą główną. Swe dzieła ofi arowa-
li TOZ także: Robert Czapracki, Eugeniusz 
Ferster, Karol Krotofi l (z Torunia), Irma Karo-
lewska, B. Hoppe. A. Kędzierski, Magdalena 
Konieczna, Katarzyna Własińska, Zbigniew 
Pilarczyk, D. Radajewski, Andrzej Olebiński, 
P. Tomczyk. Artystyczne fotografi e: Mariusz 
Dziuba. Andrzej Majorczyk, D. Płygawko, 
Zbigniew Szmidt, Dariusz W. Żabiński. Na-
grody rzeczowe ufundował Wydział Oświa-
ty, Kultury i Sportu UM. 

Prezes zarządu okręgu TOZ w Poznaniu 
Stefania Kozłowska wręczyła Halinie Mie-
dzińskiej „Statuetkę św. Franciszka” w po-
dziękowaniu „za wspaniałą działalność w 
organizacji i spowodowanie utworzenia w 
Gminie Śrem schroniska dla zwierząt we 

wsi Gaj”. Nagrodzona powiedziała dzien-
nikarzowi „Głosu Wielkopolskiego”: „[…] 
kocham wszystkie zwierzęta. Jeżeli dzieje 
się im krzywda to niezależnie od tego czy 
jest to słoń czy mrówka, po prostu muszę 
im pomoc”.

15 czerwca – nagłośnienie w prasie i 
zgłoszenie na Policję faktu bestialskiego 
zatrucia 3. kotów i 6. małych kociąt na tere-
nie Ogrodu Działkowego im. Karola Świer-
czewskiego w Śremie. Policja przeprowa-
dziła drobiazgowe śledztwo (przesłucha-
nia na Komendzie wskazanych podejrza-
nych) i choć „nie wykryto” bezpośrednie-
go sprawcy zatrucia, koty odtąd mają tam 
„święty spokój”.

20 lipca – prezes TOZ przekazała do 
Urzędu Miejskiego pozytywną opinię Zarzą-
du w sprawie projektu elektronicznej iden-
tyfi kacji zwierząt systemem „INDEXEL” In-
stytutu Rhone-Materieux Lyon (podskórne 
wprowadzenie zwierzętom elektronicznego 
numeru). Identyfi katory ułatwić miały odnale-
zienie właściciela wałęsającego się psa i po-
ciągnięcia go do odpowiedzialności - zgod-
nie z regulaminem Straży Miejskiej. 

2001
12 lutego – zebranie sprawozdawczo-

wyborcze TOZ w Śremie w Klubie „Relax” 
w związku z upływem pierwszej kadencji 
działalności Zarządu. Wybrano nowy Za-
rząd na kadencję 2001-2006 w składzie: 
prezes - techn. wet. Robert Lampasiak, 
vice-prezes ds. zwierząt - Halina Miedziń-
ska, skarbnik - Roman Konik, sekretarz 
- Danuta Płygawko. Członkowie Zarządu: 
Grzegorz Bambrowicz, Teresa Bittner, Ma-
riola Janowicz, Agnieszka Jahns, Dioniza 
Mikołajczak, Barbara Ziółkowska. 

2005
Marzec – insp. Halina Miedzińska zapo-

wiedziała, że w końcu kwietnia kończy swoją 
społeczną pracę jako kierownik „Schroniska” 
w Gaju. W schronisku w tym czasie znajdo-
wało się 26 psów i 20 kotów. 

Grudzień – zakończyły się wielomiesięcz-
ne zabiegi związane z wyborem fi rmy mają-
cej poprowadzić Schronisko w Gaju. Zwycię-
żyła fi rma WADMAR, która wcześniej przez 
kilka tygodni zajmowała się tamtejszymi 
zwierzętami za pieniądze gminy. 

2006
Kwiecień – stwierdzenie przez inp. Halinę 

Miedzińską uchybień wobec psów znajdują-
cych się w Schronisku w Gaju. Interwencje u 
władz miasta i nagłośnienie sprawy w prasie. 
Koniec II kadencji działalności TOZ w Śre-
mie. Nie wybrano nowego Zarządu. 

W grudniu 2007r. zmarła insp. Halina 
Miedzińska.

 PAMIĘCI HALINY MIEDZIŃSKIEJ

Fakty z działalności Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Śremie (lata 1996-2006)
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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
ZAJĘCIA STAŁE

LITERACKIE PORANKI MALUCHA (dzieci 1-3 lat) - 20 i 27 września, • 
g.11:00 (wypożyczalnia dla dzieci)
AKTYWNE MALUSZKI (odpłatnie, zajęcia ogólnorozwojowe, sala ani-• 
macji) - środy, g.10.30 (niemowlaczki od 6 miesiąca życia), g.11:30 
(maluszki powyżej 1 roku do 2,5 lat). Bliższe informacje: Katarzyna 
Lorek, tel. 509 101 173.
PORANNE BAJKI ŚPIEWAJĄCE (dzieci 2-4 lat) - 5 i 19 września, • 
g.11:00 (sala audiowizualna, szczegółowe informacje- Anna Majorczyk 
w mediatece, tel. 61 28 35 467 w. 205)
POPOŁUDNIOWE BAJKI ŚPIEWAJĄCE (dzieci 2-4 lat) - 14 i 28 wrze-• 
śnia, g.16:30 (sala audiowizualna szczegółowe informacje - Anna Ma-
jorczyk w mediatece, tel. 61 28 35 467 w. 205)
TABLET-KI (tematyczne zajęcia z wykorzystaniem tabletów dla dzie-• 
ci 7+) - 7 i 21 września, g.17:00 (szczegóły o projekcie w mediatece, 
tel. 61 28 35 467 w. 205)

FILM
PORANKI FILMOWE (dzieci 4-6 lat) - 3, 17 września, g.10:00 (szcze-• 
góły o projekcji w mediatece, tel. 61 28 35 467 w. 205)

TEATR
WARSZTATY TEATRALNE (dzieci kl. I-III, płatne) - 15, 22, 29 wrze-• 
śnia g.15:30 (sala animacji, informacje w dziale dziecięcym- tel. 61 28 
35 467 w. 207)

ZAJĘCIA REKREACYJNE
AIKIDO (zajęcia rekreacyjne płatne) - wtorki i czwartki (dzieci początku-• 
jące g.17:00, dzieci ćwiczące g.17:45 (sala animacji). Info: Sensej Aiki-
do Piotr Witoń 1 Dan Aikido, tel.606349661, mail: srem-aikido@wp.pl, 
FB: aikido.srem)

KONKURSY
XI KONKURS JEDNEGO WIERSZA - (regulamin na stronie • www.
biblioteka.srem.pl). Bliższe informacje w wypożyczalni dla młodzieży.
X GMINNY KONKURS CZYTELNICZY- • (regulamin na stronie www.
biblioteka.srem.pl). Bliższe informacje w wypożyczalni dla młodzieży.

DLA MŁODZIEŻY
LITERATURA

BOOK-SZPAN - rozmowy młodzieży o książkach - 7 i 21 września, • 
g.16:30 (wypożyczalnia dla młodzieży) 

PODRÓŻE
KLUB ŁOWCÓW PRZYGÓD: • Przygoda z Archeologią - spotkanie z 
Anną Haberland - 28 września, g.11:00 (sala audiowizualna).

ZAJĘCIA REKREACYJNE
AIKIDO (zajęcia rekreacyjne płatne) - wtorki i czwartki (młodzież i do-• 
rośli początkujący g.18:30, młodzież i dorośli ćwiczący g.19:30 (sala 
animacji). Info: Piotr Witoń tel. 606349661

KONKURSY
XI KONKURS JEDNEGO WIERSZA - (regulamin na stronie • www.
biblioteka.srem.pl). Bliższe informacje w wypożyczalni dla młodzieży.
X GMINNY KONKURS CZYTELNICZY - • (regulamin na stronie www.
biblioteka.srem.pl). Bliższe informacje w wypożyczalni dla młodzieży.

DLA DOROSŁYCH
SPOTKANIA

UNIWERSYTET LUDZI CIEKAWYCH SWIAT@ - (inauguracja 12. roku • 
wykładów). Temat: Wieczór literacko-muzyczny z fl etnią Pana w tle. Go-
ście: Oleg Dowgal (muzyk Filharmonii Lwowskiej) i Roman Pankiewicz 
(podróżnik) - 29 września, g.18:15 (sala audiowizualna)

FILM
KINO OSKAROWE (projekcja fi lmu) - 23 września, g.17:00 (szczegóły • 
o projekcji w mediatece, tel. 61 28 35 467 w. 205) 

KURSY, HOBBY
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI (rozmowa o książce „Morfi na” Szcze-• 
pana Twardocha - 19 września g.16:00 (salonik czytelniczy)
MOJE HOBBY (spotkanie hobbystów) - 26 września g.17:00•  (salo-
nik czytelniczy)
KURS KOMPUTEROWY DLA SENIORÓW (zajęcia płatne) - wtorki, • 
g.14:00 -16:00 i czwartki, g.16:00-18:00 (sala komputerowa)

ZAJĘCIA REKREACYJNE
AIKIDO (zajęcia płatne) - wtorki i czwartki (młodzież i dorośli początku-• 
jący g.18:30, młodzież i dorośli ćwiczący g.19:30 (sala animacji). Info: 
Piotr Witoń, tel. 606349661
JOGA (zajęcia płatne) - środy, g.18:00 (sala animacji, pierwsze zaję-• 
cia 7 września). Zapisy: Katarzyna Krzysztofi ak, e-mail: projektjoga@
gmail.com

DLA WSZYSTKICH
NARODOWE CZYTANIE: Henryk Sienkiewicz „Quo vadis” - 3 wrze-• 
śnia, g.11:00-13:00 (ogród Biblioteki). Wysłuchamy fragmentów po-
wieści w interpretacji zaproszonych przedstawicieli władz miasta i po-
wiatu, śremskich instytucji i organizacji, a także chętnych do czytania 
mieszkańców miasta i gminy oraz gości. Prosimy o przyniesienie wła-
snych egzemplarzy powieści, które zaopatrzymy w okolicznościową 
pieczęć. Narodowemu Czytaniu patronuje Para Prezydencka. Imienne 

ZAPROSZENIA wydajemy w Bibliotece w wypożyczalni dla dorosłych. 
Serdecznie zapraszamy na ucztę - nie tylko duchową!
PIERWSZY KONWENT GIER PLANSZOWYCH (realizacja projek-• 
tu Planszówkowe podróże po literaturze) - 9 i 10 września (szczegó-
łowy program dostępny na stronie www.biblioteka.srem.pl oraz w bi-
bliotece i fi liach)
SPOTKNIE MIŁOŚNIKÓW GIER PLANSZOWYCH - 24 września, g. • 
9:00-13:00 (planszoteka). Zapraszamy na rodzinne i towarzyskie roz-
grywki planszówkowe. Oferujemy bogaty wybór gier, dla początkują-
cych graczy zapewniamy instruktaż.
PROMENADA JAK ZA DAWNYCH LAT - „MY CYGANIE”, 25 wrze-• 
śnia, g. 15:00-19:00. W tym roku spotykamy się nad Wartą w cygań-
skich kostiumach, rozbijamy tabory (uwaga: KONKURS NA NAJBAR-
DZIEJ WIERNY KULTURZE CYGAŃSKIEJ TABOR!). Będziemy mo-
gli rozpalić ogniska, nad którymi możemy piec kiełbaski, postawić na-
mioty i przenieść się w czasy, kiedy Cyganie wędrowali od miasta do 
miasta. Czasy te na pewno przypomni nam znakomity CYGAŃSKI 
TEATR MUZYCZNY TERNO z Gorzowa Wielkopolskiego, który bę-
dziemy gościć na Promenadzie. TERNO też przyjedzie z cygańskim 
taborem (z autentycznym wozem cygańskim), rozbije namioty, będą 
warsztaty tańca, wystawa strojów, cygańska wróżka, a goście często-
wani będą potrawami przygotowanymi nad ogniskiem. Na zakończe-
nie cygańscy artyści z EDWARDEM DĘBICKIM na czele zaprezentu-
ją koncert „Muzyka i tańce z różnych stron świata”. DO ZOBACZENIA 
NA PROMENADZIE!!!

WYSTAWY
ŚLADAMI HENRYKA SIENKIEWICZA (40 lat badań dr Danuty Płygaw-• 
ko nad życiem i działalnością społeczną H. Sienkiewicza) 
MALARSTWO I RYSUNKI - prace Bogdana Styperka inspirowane • 
naturą

FILIE BIBLIOTEKI
- PROPOZYCJE I GODZINY OTWARCIA WE WRZEŚNIU

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

ZAPRASZAMY
dzień godziny

6, 13, 20, 27 września, g.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

8 września, g.13:00 - Gry i zabawy• 
12 września, g.16:00 - Świeczniki i inne • 
ozdoby z masy solnej (zajęcia plastyczne) 
21 września, g.15:00 - Jesień w • 
bibliotece (zajęcia plastyczne)
29 września, g.13:00 - Dzień chłopca • 
(gry i zabawy, zajęcia plastyczne)

poniedziałek 10:00-18:00
wtorek 8:00-15:00
środa 8:00-17:00

czwartek 9:00-15:00
piątek nieczynne
sobota nieczynne

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

ZAPRASZAMY
dzień godziny

13 września, g.16:00 - Jesienna • 
widokówka (zajęcia plastyczne)
22 września, g.10:00 - Jesienne grzyby • 
(zajęcia plastyczne, głośne czytanie)
29 września, 16:00 - Dzień • 
chłopca (zabawy i konkursy)

poniedziałek nieczynne
wtorek 10.00-18.00
środa nieczynne

czwartek 10.00-18.00
piątek nieczynne
sobota nieczynne

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

ZAPRASZAMY
dzień godziny

6 września, g.15:00 - Grzybobranie • 
(zajęcia plastyczne)
8 września, g.10:00 - Wspomnienia z • 
wakacji (zajęcia plastyczne) w Oddziale 
Przedszkolnym SP w Krzyżanowie
15 września, g.15:00 - • 
Zabawy i gry planszowe
20 września, g.10:00 - Jesienne • 
jeżyki (głośne czytanie i zajęcia 
plastyczne w Oddziale Przedszkolnym 
SP w Krzyżanowie)
27 września, g.15:00 - Jesienne czytanie • 
(głośne czytanie i zajęcia plastyczne)

poniedziałek 08.00-13.00
wtorek 08.00-17.00
środa nieczynne

czwartek 08.00-18.00
piątek 08.00-14.00

sobota nieczynne

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

ZAPRASZAMY
dzień godziny

9 września, g.12:00 - Wakacyjne • 
wspomnienia (zajęcia plastyczne) 
21 września, g16:00 - Jesienny • 
krajobraz (zajęcia plastyczne) 
30 września, g12:00 - Dzień • 
chłopca (zabawy i konkursy)

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

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

Z okazji 10-lecia istnienia w Polsce Dyskusyjnych Klubów Książki tysiąc  
członków DKK-ów uhonorowanych zostało zaproszeniem na „Literacki 
Woodstock” we Wrocławiu. Śremski klub reprezentowały 4 Panie

W lipcowej „Bajkowej wędrówce po planszy” w ogrodzie biblioteki udział  
wzięło 260 dzieci i 80 dorosłych. Planszówki zawędrowały również na plażę. 
Dziękujemy Wolontariuszom zaangażowanym w realizację projektu!

W wakacyjne miesiące każdego słonecznego dnia Biblioteka na plaży  
prowadziła animacje dla dzieci. Zorganizowała imprezę „Powitanie lata” 
(przerwana przez niepogodę) „Idziemy na plażę”  oraz „Zakończenie sezonu 
Zadanie fi nansowane było ze środków przekazanych przez Urząd Miejski

W dniach 18-22 lipca fi rma „Twój Robot” prowadziła dla dzieci zajęcia  
z robotyki

Scooby Doo, Kudłaty oraz reszta członków Tajemniczej Spółki  
(Teatr Pana O.) zaprezentowali spektakl, a następnie bawili się z dziećmi 
w ogrodzie Biblioteki  

„Afryka dzika oczami Sienkiewicza” – cykl zajęć z wykorzystaniem  
powieści „W pustyni i w puszczy” zakończył się wręczeniem 
dla dzieci dyplomów uczestnictwa
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Muzeum Śremskie
zaprasza

na spotkanie poetyckie 
z ks. dr Andrzejem Wałdowskim

17 września 
(sobota) godz. 17.00Zdjęcie zostało wykonane podczas wernisażu wystawy (26 CZERWCA 2016):   STANISŁAW MROWIŃSKI, SZTUKA UŻYTKOWA, PROJEKTY

Muzeum Śremskie w tym roku zorganizowało na plaży  
wystawę archiwalnych fotografi i plażowej w stylu retro  

AKCJA LATO 2016 
w Muzeum Śremskim
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Mieszkańcy Śremu zgłosili w tym roku 
ponad 30 projektów do budżetu obywatel-
skiego, z czego 27 pozytywnie przeszło we-
ryfi kację i od 16 września śremianie będą 
mogli oddawać na nie swoje głosy. Co Pan 
sądzi o tych propozycjach? 

– Pomysły śremian są bardzo dobre. Miesz-
kańcy wiedzą już, że budowanie dróg i parkin-
gów jest zadaniem takich podmiotów jak gmi-
na, czy powiat. Natomiast w ramach budżetu 
obywatelskiego bardzo często chcą stworzyć 
w swoim otoczeniu coś dającego im przyjem-
ność, służącego rozrywce, pozwalającego na 
odpoczynek i relaks. Stawiają więc na innowa-
cyjne miejsca do zabawy, które mają charakter 
edukacyjny, sportowy, czy muzyczny. Oprócz 
tego mamy sporo projektów związanych z re-
kreacją. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ 
w dzisiejszych czasach większość z nas lubi 
sport. Ta różnorodność dyscyplin jest bardzo 
szeroka. To nie tylko piłka nożna, ale też jazda 
na rowerze, nordic walking, bieganie, fi tness. 
W projektach mieszkańców są zatem propo-
zycje, które pomogą im uprawiać ich ulubio-
ne dyscypliny sportowe. Ludzie lubią również 
przestrzenie, które są odmienne, cenią sobie 
ciekawe miejsca wypoczynku w parku, czy na 
osiedlu. Chcą w sposób kreatywny spędzać 
wolny czas. Dlatego też w tegorocznych pro-
pozycjach budżetu obywatelskiego pojawiły się 
projekty związane z powstaniem miasteczka 
rowerowego, czy parku linowego. 

Trzeba też docenić to, że mieszkańcy Śre-
mu przygotowują te projekty z dużym zaan-
gażowaniem. Znaczna część z nich jest bar-
dzo dobrze zrealizowana pod względem pro-
jektowym, architektonicznym, fotografi cznym. 
Oczywiście zdarzają się pewne niedoskona-
łości, ale wszyscy się uczymy. Mogę zade-
klarować, że tak jak zwiększyliśmy pulę środ-
ków budżetu obywatelskiego w stosunku do 
poprzedniego roku, zwiększymy ją ponownie 
w przyszłym roku, o kwotę minimum 100 ty-
sięcy złotych. 

Dziś pierwszy września. W szkołach za-
brzmiał symboliczny, pierwszy dzwonek. A 
jak placówki w gminie Śrem są przygoto-
wane do nowego roku szkolnego? 

– Ostatnie czasy były pełne obaw ze wzglę-
du na kwestie związane z sześciolatkami. Na 
szczęście udało nam się to załatwić bez zbęd-
nych problemów i trudności. Wszystkie dzieci 
znalazły swoje miejsca w przedszkolach. Dziś 
te placówki różnią się między sobą, jedne sta-
wiają na naukę języka angielskiego, inne na 
sport, jeszcze inne oferują opiekę nad dziećmi 
niepełnosprawnymi. Ta oferta jest bardzo sze-
roka. Wszystkie dzieci obejmujemy też opie-
ką logopedyczną.

Obecnie realizujemy teraz też program bu-
dowy boisk przyszkolnych. W tej chwili po-
wstają dwa takie miejsca, jedno ze środków 
budżetu obywatelskiego przy Zespole Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Nochowie oraz 
drugie przy Szkole Podstawowej nr 4 w Śre-
mie. Takie same boiska powstaną przy Szkole 
Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 6 
oraz przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gim-
nazjum w Śremie. Takie boisko kosztuje nie-
całe pół miliona złotych, ale ta inwestycja daje 
szansę pełnej edukacji sportowej wśród dzie-
ci. Powstanie także duże boisko z nawierzch-
nią trawiastą i tartanową przy Gimnazjum nr 
1. Boisko to będzie miało także wyodrębnione 

miejsce do lekkoatletyki. W tej chwili kończy-
my właśnie projekt tej inwestycji. Myślę, że 
w przyszłym roku, we wrześniu wszystkie te 
szkoły będą mogły pochwalić się nowymi bo-
iskami. Jeśli chodzi o szkoły, to mogę również 
powiedzieć, że od pierwszego września Szko-
łą Podstawową w Krzyżanowie zarządzać bę-
dzie nowy dyrektor, ponieważ obecny dyrektor 
przeszedł do szkoły w innej gminie. 

Dziś myśląc o oświacie, myślimy rów-
nież o zmianach jakie ją czekają. To będą 
trudne decyzje i trudne sprawy do rozwią-
zania dla gminy? 

– Jeżeli chodzi o edukację, to wszystkie 
sprawy są trudne. W gminie Śrem, w szkołach, 
przedszkolach i instytucjach oświatowych pra-
cuje około 1200 pracowników. To bardzo dużo 
osób. Oświata jest bardzo skomplikowanym 
obszarem, ale na pewno poradzimy sobie ze 
wszystkimi zmianami. Dalej korzystać będzie-
my ze wszystkich nieruchomości szkolnych. 
Nie będzie też redukcji etatów wśród nauczy-
cieli i kadry szkolnej. Mamy rok czasu na to, 
aby dokonać szczegółowych badań statystycz-
nych i ten potencjał, który mamy na pewno po-
rządnie wykorzystamy.

Cały czas trwa remont ratusza. Kiedy 
Urząd Miejski w Śremie wróci do swojej 
siedziby na Placu 20 Października? 

– Myślę, że będzie to 1 października. 
Ten budynek liczy ponad 190 lat. Podob-
nie jak wieża ciśnień i śremska fara, to 
jedna z architektonicznych wizytówek 
tego miasta. Remontujemy to dla przy-
szłych pokoleń, ponieważ chcemy, aby 
one również korzystały z tego miejsca. 
Warunki w jakich przez ostatnie lata ob-
sługiwaliśmy w tym miejscu klientów bu-
dziły wiele zastrzeżeń. Kiedy osoba nie-
pełnosprawna chciała skorzystać z usług 
Urzędu, urzędnik musiał wyjść do niej na ze-
wnątrz. Teraz się to zmieni, z poziomu rynku 
osoby niepełnosprawne wjadą na wszystkie 
poziomy ratusza. Będą porządne toalety na 
parterze dla klientów. Każdy pracownik urzędu 
będzie identyfi kowany elektronicznie, będzie 
też wprowadzony dress code dla urzędników. 
Na każdym poziomie będą pomieszczenia so-
cjalne do użytku pracowników. Myślę, że ten 
remont wystarczy na kolejne 50 lat i na pew-
no nie będziemy musieli się już wstydzić tego 
jak wygląda centrum zarządzania naszą gmi-
ną. To nie koniec zmian, jakie dotyczą starej 
części miasta. Mieszkańcy już na pewno za-
uważyli, że taka sama nawierzchnia drogi jaka 
znajduje się na rynku, powstaje także przy uli-
cy Akacjowej i Ogrodowej, będziemy te pra-
ce kontynuować w kierunku ulicy Popiełusz-
ki. Chcemy tymi zmianami pobudzić również 
właścicieli prywatnych nieruchomości do od-
nowienia elewacji tych budynków. Pracujemy 
w tej chwili nad planem funkcjonalnym i pro-
jektem unijnym, który będzie dotyczył punktu 
przesiadkowego na terenie Starego Rynku, 
czyli tak zwanego Gasplacu. Chcemy zmie-
nić całą przestrzeń tego miejsca, a więc dro-
gi, chodniki i parking pod mostem. To będzie 
kosztowny projekt, ale będziemy się starać o 
pieniądze na ten cel w Metropolii Poznań. W 
tej części miasta powstanie też dworzec rowe-
rowy, będą punkty przesiadkowe dla komuni-
kacji miejskiej. Dzisiaj ta przestrzeń nie wyglą-
da imponująco, chcemy to zmienić. Ten projekt 
złożymy do końca listopada. 

Czy w związku z tym, że mamy już wy-
remontowany rynek, teraz także ratusz, to 
właśnie w tym miejscu odbywać się bę-
dzie więcej imprez, spotkań, wydarzeń 
kulturalnych? 

– Na pewno tak. Pierwsze takie wydarzenie 
już niebawem, bo 17 września. Wówczas od-
będzie się Folklor Fusion Festival, organizo-
wany w ramach współpracy z naszymi miasta-
mi partnerskimi. Są jednak imprezy, które dalej 
będą odbywać się we właściwych sobie miej-
scach, jak „Promenada jak za dawnych lat”, 
czy wakacyjne atrakcje na plaży miejskiej.

W tym roku przez całe wakacje, więk-
szość wydarzeń kulturalnych skoncentro-
wana była właśnie na plaży. 

– Plaża to miejsce, które staramy się z roku 
na rok coraz lepiej zagospodarować. Naszym 
celem jest stworzenie warunków dobrych dla 
rekreacji i spędzania czasu wolnego w przy-
jemnej atmosferze na świeżym powietrzu. To 
miejsce, gdzie powinno być dużo ławek, miejsc 
do grillowania. Mieszkańcy w tym roku mogli 
korzystać z darmowych leżaków, parasoli, wy-
pożyczalni kajaków. Powoli to miejsce cieszy 
się coraz większym zainteresowaniem wśród 
mieszkańców, którzy rzadziej wyjeżdżają do 
ościennych gmin, aby korzystać z ich jezior. 
Obserwujemy też, że to nas, ze względu na 
naszą plażę i jezioro, zaczęli odwiedzać miesz-
kańcy innych miejscowości. W najbliższym 
czasie chcemy wyremontować ulicę Jeziorną, 

czyli aleję która prowadzi od plaży aż do dro-
gi do Nochowa. Moim marzeniem jest rów-
nież wykorzystać lasek znajdujący się w po-
bliżu plaży, być może udałoby nam się poszu-
kać podmiotu, który w tym miejscu stworzyłby 
park linowy. Szkoda tylko, że zdarzają się akty 
wandalizmu, przez które jesteśmy zmuszeni 
zamieszczać w tym miejscu monitoring.

Podczas ostatniej naszej rozmowy mó-
wiliśmy o darmowej komunikacji miej-
skiej. Wówczas byliśmy chwilę przed jej 
uruchomieniem. Teraz funkcjonuje ona już 
od dwóch miesięcy. Czy docierają do Pana 
pierwsze sugestie mieszkańców?

– Widzimy już jasno, że liczba osób korzy-
stających z komunikacji miejskiej wzrasta już 
w tej chwili, w czasie wakacji. Poprosiliśmy na-
szych stażystów z Urzędu Miejskiego, aby kil-
ka razy w ciągu tygodnia podróżowali komu-
nikacją miejską. Z każdego takiego przejaz-
du sporządzają notatkę służbową, która daje 
nam obiektywny obraz tego, jak ta komunika-
cja funkcjonuje. Nie wyobrażam sobie, żeby 
młodzi ludzie od pierwszego września nie do-

jeżdżali do szkoły darmowym autobusem. 
Dlatego prawdziwy wzrost zaintereso-
wania bezpłatnymi przejazdami dopiero 
przed nami. Apeluję do wszystkich, aby 
wzięli pod uwagę tę formę transportu, 
dojazdu do szkoły i do pracy. Do koń-
ca roku oczekujemy też na uwagi od 
mieszkańców dotyczące rozkładu jaz-
dy. Zdajemy sobie sprawę, że nie jest 
on doskonały, ale nie możemy go zmie-
niać co tydzień, dlatego wszystkie su-
gestie mieszkańców są dla nas bardzo 
cenne. Zdarzają się też głosy mieszkań-
ców na obecność w autobusach rowerów, 
czy wózków dla dzieci. Przypominamy, że 
to komunikacja miejska – każdy może z 
niej skorzystać. Wynajęliśmy także fi rmę 
zewnętrzną, która będzie przyglądała się 
kosztom związanym z komunikacją miej-
ską, po to, abyśmy mogli cały czas ją ulep-
szać, zmieniać i doskonalić. Musimy pa-
miętać o tym, że darmowa komunikacja to 
duże przedsięwzięcie. W Polsce zdecydo-
wało się na nią zaledwie 30 miast.

We wcześniejszych rozmowach mówi-
liśmy również o kolejnych inwestycjach 
przy ulicy Mickiewicza, czyli budowie sali 
widowiskowej na terenie należącym do 

Muzeum Śremskiego. Jak w tej chwili wy-
gląda ten projekt? 

– Mamy gotowe pozwolenia na budowę. 
Posiadamy też kosztorys, który na pierwszy 
rzut oka jest przerażający, ponieważ opiewa 
na kwotę 8 milionów złotych. Wynajęliśmy fi r-
mę, która przygotowuje nam aplikację, z któ-
rą będziemy mogli starać się o pieniądze na 
ten cel. Naszym wkładem własnym będą pie-
niądze, które zainwestowaliśmy w remont mu-
zeum. Będziemy ubiegać się o fi nansowanie 
tej inwestycji w ramach projektu modernizacji 
obiektów wpisanych do rejestru konserwatora 
zabytków na cele kulturalne. Projekt jest impo-
nujący, daje możliwość korzystania z sali wi-
dowiskowej, ale także pozwoli w ciekawy spo-
sób promować różne wydarzenia kulturalne. 
To miejsce ma być ponadregionalne, służące 
różnym inicjatywom. 

Rozmawiała: Zuzanna Tomczyk  

Pomysły śremian są bardzo dobre
Z burmistrzem Śremu, Adamem Lewandowskim rozmawiamy o projektach zgłoszonych do budżetu obywatelskiego, 
remoncie ratusza, pierwszych spostrzeżeniach na temat komunikacji miejskiej, a także o planowanych inwestycjach.

– Jeżeli chodzi o edukację, to wszystkie 
sprawy są trudne. W gminie Śrem, w szkołach, 
przedszkolach i instytucjach oświatowych pra-
cuje około 1200 pracowników. To bardzo dużo 
osób. Oświata jest bardzo skomplikowanym 
obszarem, ale na pewno poradzimy sobie ze 
wszystkimi zmianami. Dalej korzystać będzie-
my ze wszystkich nieruchomości szkolnych. 
Nie będzie też redukcji etatów wśród nauczy-
cieli i kadry szkolnej. Mamy rok czasu na to, 
aby dokonać szczegółowych badań statystycz-
nych i ten potencjał, który mamy na pewno po-

pełnosprawna chciała skorzystać z usług 
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będzie identyfi kowany elektronicznie, będzie 
też wprowadzony dress code dla urzędników. 
Na każdym poziomie będą pomieszczenia so-
cjalne do użytku pracowników. Myślę, że ten 
remont wystarczy na kolejne 50 lat i na pew-
no nie będziemy musieli się już wstydzić tego 
jak wygląda centrum zarządzania naszą gmi-
ną. To nie koniec zmian, jakie dotyczą starej 
części miasta. Mieszkańcy już na pewno za-
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Do jakich cyklicznych spotkań i za-
jęć po wakacjach wraca biblioteka? 
Czy planowane są w tej ofercie ja-
kieś nowości?
– Na pewno kontynuować będziemy 
sprawdzone formy pracy kierowane 
do wszystkich grup wiekowych. Dla 
dzieci w wieku od roku do 3 lat od-
bywać się będą wtorkowe Literac-
kie Poranki Malucha, które od wie-
lu lat prowadzą bibliotekarki Elżbieta 
Urbanek i Magdalena Karasiak. Od 
jak dawna organizowane są te spo-
tkania niech świadczy fakt, że nie-
które mamy przyprowadzające swoje 
pociechy na zajęcia, też kiedyś - jako 
małe dzieci - brały w nich udział! Na 
pewno nie znikną „głośne czytania” 
dla przedszkolaków i uczniów młod-
szych klas. Z uwagi na duże zaintere-
sowanie, na zajęcia te trzeba się za-
pisywać z kilkutygodniowym wyprze-
dzeniem. W dziale medialnym, pro-
wadzonym przez Annę Majorczyk i 
Wiktora Kmiecińskiego, dzieci mogą 
przychodzić na poranki fi lmowe, ko-
rzystać z tabletów, gier na konsoli 
X-box i gier planszowych, a na „Baj-
ki śpiewające” należy wcześniej re-
zerwować terminy. Nowością w dzia-
le będą tematyczne zajęcia zatytuło-
wane „Tablet-ki”, oczywiście z wyko-
rzystaniem tabletów. 
Niektóre formy działalności będą od-
płatne. Należą do nich: warsztaty te-
atralne, kursy komputerowe, zaję-
cia aikido, joga dla początkujących, 
nowe zajęcia pod nazwą „Aktywne 
Maluszki-Śrem” (dla niemowlaków od 
6 miesiąca życia do 2,5 lat). Spotka-
nia usprawniające dla niemowlaków 
prowadzone będą metodą Weroniki 
Sherborn oraz „nauka czytania” me-
todą Glenna Domana, który propago-
wał ideę, by naukę tę rozpoczynać już 
w wieku niemowlęcym. 
Młodzież, pod opieką bibliotekarek 
Ewy Urbanowicz i Renaty Mozdzierz, 
spotykać się będzie z młodymi po-
dróżnikami w Klubie Łowców Przygód 
oraz „szpanować książkami” w kolej-
nych amatorskich nagraniach „Book-
Szpanu”. Po raz jedenasty przepro-
wadzony zostanie Powiatowy Kon-
kurs Jednego Wiersza oraz dziesiąty 
już Gminny Konkurs Czytelniczy. O 
szczegółach tych konkursów moż-
na przeczytać na stronie interneto-
wej biblioteki.
W dalszym ciągu, przynajmniej raz 
w miesiącu, organizować będziemy 
przedstawienia teatralne dla dzie-
ci. Od jesieni planujemy wyjazdy do 
nowo otwartego Teatru Miejskiego w 
Lesznie. Mamy nadzieję, że ta pro-
pozycja przyjmie się wśród śremian, 
tym bardziej, że czytelnicy często do-
pytują się o różnego rodzaju wyciecz-
ki. Oddział dla dorosłych obsługiwa-
ny przez bibliotekarki Lidię Tomczak 
i Elżbietę Banaszak zaprasza raz w 
miesiącu na spotkania Dyskusyjnego 
Klubu Książki, i oglądania w Telewizji 
Relax cotygodniowych odcinków roz-
mów o książkach pt. „Co czytamy”. 

Kontynuowane będą również spotka-
nia hobbystów z cyklu „Moje Hobby”. 
W ciągu roku nie zabraknie też spo-
tkań z pisarzami i poetami. Dla do-
rosłych gwarantujemy comiesięcz-
ne wykłady w Uniwersytecie Ludzi 
Ciekawych Świat@, który we wrze-
śniu rozpocznie już 13 rok spotkań. A 
dla seniorów oferujemy kursy obsłu-
gi komputera prowadzone przez na-
szego instruktora Jerzego Stankiewi-
cza. Niewątpliwie nowością w biblio-
tece i chyba atrakcją, której osobiście 
doświadczyłem w Centrum Nowo-
czesności „Młyn Wiedzy” w Toruniu, 
będzie interaktywna wystawa „Prze-
budowa”. Po nawiązaniu współpracy 
i podpisaniu umowy z Centrum No-
woczesności, od października w bi-
bliotece udostępnimy dzieciom inte-
raktywną wystawę składającą się ze 
150 wielkich klocków, które dowolnie 
można komponować architektonicz-
nie, budować pojazdy i wznosić róż-
norodne konstrukcje. Wypożyczenie 
tej atrakcji jest kosztowne, dlatego 
za wstęp na „Prze-budowę” pobiera-
na będzie opłata w wysokości 5 zł od 
osoby. Wystawę udostępnimy aż do 
końca marca, a od kwietnia zaprosi-
my na nową - „dźwiękową” pt. „Wmik-
suj się”. Wystawy umieszczone będą 
w remontowanych obecnie salach na 
pierwszym piętrze, w nowych prze-
strzeniach biblioteki, które nazy-
wamy „LA-WI-NA” - Laboratorium 
Wiedzy i Nauki. Rozbudowując 
propozycje wystaw współpra-
cować będziemy również z 
innymi instytucjami oferu-
jącymi atrakcyjne naukowe 
eksponaty. 

Przytoczone formy pracy 
świadczą o faktycznej zmianie 
funkcji biblioteki, która prze-
kształca się w nowoczesne cen-
trum dostępu do wiedzy, kultury 
i nauki. A co z podstawowym zada-
niem każdej biblioteki, jakim jest 
gromadzenie księgozbioru?
– Nie zapominamy o naszych podsta-
wowych obowiązkach, jakie nakłada 
na nas Ustawa o bibliotekach i sys-
tematycznie uzupełniamy zbiory nie 
tylko o książki, ale także o audiobo-
oki na płytach CD z najnowszymi ty-
tułami literatury pięknej dla dorosłych 
i dzieci oraz o fi lmy na płytach DVD. 
Zakupy dla poszczególnych działów 
i fi lii czynione są z uwzględnieniem 
potrzeb czytelników, którzy zgłasza-
ją swoje propozycje bezpośrednio w 
rozmowach z bibliotekarzami, mailo-
wo lub pozostawiając swoje propo-
zycje pisemnie. Dążąc do uzyskania 
Certyfi katu BIBLIOTEKA+, który po-
twierdzi, że pracujemy zgodnie z naj-
lepszymi europejskimi standardami, 
musimy spełnić, między innymi, kryte-
rium wielkości rocznego zakupu księ-
gozbioru na poziomie 12 książek na 
100 mieszkańców. W naszym przy-
padku wymagana ilość to 5.100 wo-
luminów rocznie. Dotychczas zakupy 

kształtowały się na poziomie ok. 4 
egzemplarzy na100 mieszkańców, a 
w tym roku będzie ich 3 razy więcej, 
dzięki przyznanej przez Gminę Śrem 
większej dotacji. W tym roku do wy-
dania na zbiory mamy 100.000 zł. 
W pierwszym półroczu przybyło już 
2.763 egzemplarzy. Większe zakupy 
nowości wydawniczych są już odczu-
walne dla czytelników oraz dla biblio-
tekarek Elżbiety Matuszczak i Kata-
rzyny Piaseckiej, które każdy zakup 
muszą opracować i wprowadzić do 
katalogu on-line. Wymogiem Certyfi -
katu Biblioteka+ jest również wydłu-
żenie czasu pracy wiejskich fi lii biblio-
teki do 30 godzin tygodniowo. Na trzy 
czwarte etatu są już zatrudnione bi-
bliotekarki w Pyszącej i Błociszewie, 
a do końca tego roku wydłużymy pra-
cę fi lii w Niesłabinie i Wyrzece. Zbiory 
udostępniamy również w fi lii biblioteki 
„Przy Moście”.

Wiele nowoczesnych bibliotek ofe-
ruje korzystanie z bibliotecznych 
platform cyfrowych. Czy śremska 
biblioteka nadąża za cyfryzacją i 
czy udostępnia takie usługi?
– Tak, to są inne, zaawansowane i 
kosztowne (dla bibliotek) możliwości 
korzystania ze zbiorów cyfrowych. W 
lipcu 2016r. biblioteka nasza przystą-
piła do Konsorcjum Bibliotek Wielko-
polskich, które wspólnie wykupiły do-
stęp on-line do wybranych publikacji 
na platformie IBUK Libra, który jest 
Internetowym zbiorem elektronicz-
nych publikacji renomowanych pol-
skich wydawnictw. Serwis ten, na-
leżący do Wydawnictwa Naukowe-
go PWN, umożliwia czytanie ksią-
żek na komputerach stacjonarnych, 
laptopach, tabletach czy smartfo-
nach, a także zaawansowaną pracę 
z tekstem. Mamy również dostęp do 
NASBI (Naukowa Akademicka Sie-
ciowa Biblioteka Internetowa), który 
umożliwia dostęp do literatury spe-
cjalistycznej z różnych dziedzin wie-
dzy oraz szerokiej oferty e-booków, 

ich błyskawicznego wypożyczania i 
czytania na komputerze. Dostępny 
jest również serwis OSBI (Ogólnopol-
ska Sieciowa Biblioteka Internetowa), 
który gromadzi literaturę piękną oraz 
popularnonaukową. Zarejestrowany 
czytelnik może korzystać z e-booków, 
audiobooków oraz kursów video na 
dowolnym urządzeniu i w dowolnym 
miejscu. Każdy posiadacz elektro-
nicznej karty czytelnika Biblioteki Pu-
blicznej w Śremie ma możliwość bez-
płatnego korzystania z tych usług. 
Jednak, aby móc korzystać należy 
utworzyć tam swoje osobiste konto. 
W tym celu należy pojawić się w czy-
telni przy ulicy Grunwaldzkiej i pobrać 
darmowe kody PIN. Szczegółowych 
informacji o serwisach i sposobach 
korzystania z nich na pewno udzielą 
nasze bibliotekarki Ewa Bąk i Paulina 
Wojtkowska. Warto także wspomnieć, 
że na stronie internetowej naszej bi-
blioteki jest zakładka „zbiory cyfrowe”, 
która umożliwia dostęp do książek z 
serii „Śrem w małych monografi ach” 
oraz egzemplarzy „Śremskiego Ku-
riera Bibliotecznego”. Wydawnictwa 
nasze zdigitalizowała Wielkopolska 
Biblioteka Cyfrowa. 

Jakie nadchodzące imprezy - or-
ganizowane przez bibliotekę - 

powinny szczególnie zainte-
resować śremian? 
– Już 3 września zapraszamy 
do ogrodu bibliotek na piątą 
edycję Narodowego Czytania. 
W tym roku czytamy „Quo va-
dis” Henryka Sienkiewicza. 
Wysłuchamy fragmentów po-
wieści w interpretacji zapro-
szonych przedstawicieli władz 

miasta i powiatu, śremskich 
instytucji i organizacji, a także 

chętnych do czytania mieszkańców 
miasta i gminy oraz gości. Prosimy o 
przyniesienie własnych egzemplarzy 
powieści, które zaopatrzymy w oko-
licznościową pieczęć. Narodowemu 
Czytaniu patronuje Para Prezydenc-
ka. Imienne zaproszenia wydajemy 
w Bibliotece w wypożyczalni dla do-
rosłych. Serdecznie zapraszamy na 
ucztę - nie tylko duchową. W dniach 
9-10 września pod patronatem Mar-
szałka Województwa Wielkopolskie-
go Marka Woźniaka oraz Burmistrza 
Śremu Adama Lewandowskiego bę-
dzie miał miejsce w naszej bibliotece 
I Konwent Gier Planszowych - Plan-
szoteka 2016. Jest to kolejny punkt 
realizacji projektu „Planszówkowe 
podróże po literaturze” koordynowa-
nego przez naszą animatorkę kultury 
Marię Biernat, a realizowanego przez 
Fundację na Rzecz Rewaloryzacji 
Miasta Śrem w partnerstwie z biblio-
teką i znacznym udziale fanów gier, 
i wolontariuszy. Projekt fi nansowa-
ny jest głównie ze środków Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go i licznych sponsorów. Na konwent 
przyjadą przedstawiciele wydawnictw 
gier planszowych, gościć będziemy 

dr Annę Mochocką i dr Michała Mo-
chockiego z Uniwersytetu Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy z wykładami 
popularnonaukowymi i warsztatami 
tworzenia gier. Gracze spotkają się na 
żywo z youtuberami - Wookim i chło-
pakami z Melanżowni TV, Piechem z 
Granie w chmurach i Piotrem - Granie 
Troll TV. Gościem konwentu będzie 
również Krzysztof Wolicki, projektant 
gier planszowych, takich jak „Achaja”, 
„Pan Lodowego Ogrodu” czy „Encla-
ve: Zakon Krańca Świata”. Podczas 
dwudniowej imprezy uczestnicy będą 
mieli do dyspozycji około 300 tytułów 
gier, odbywać się będą eliminacje do 
Mistrzostw Polski w grach ”Sabota-
żysta” i „Red7” oraz turnieje z nagro-
dami dla wszystkich grup wiekowych. 
Na wszystkich, którzy nas odwiedzą 
czekają niespodzianki.

Jak co roku jesienią, zorganizo-
wana zostanie impreza „Prome-
nada jak za dawnych lat”. Kiedy 
się odbędzie, jaki będzie motyw 
przewodni tegorocznej zabawy 
nad Wartą, jakie atrakcje zostaną 
przygotowane?
– Tegoroczna promenada z tytułem 
„My Cyganie” odbędzie się tradycyj-
nie w ostatnią niedzielę września, 
czyli 25. W tym roku spotykamy się 
nad Wartą w cygańskich kostiumach, 
uczestników imprezy poprosimy o 
rozbicie cygańskich taborów i ogło-
simy konkurs na najbardziej wierny 
kulturze cygańskiej tabor. Do konkur-
su zapraszamy całe rodziny, a tak-
że członków stowarzyszeń, organi-
zacji, fi rmy, zakłady pracy. Będziemy 
mogli rozpalić ogniska, nad którymi 
możemy piec kiełbaski, postawić na-
mioty, śpiewać, a kto żyw niech bie-
rze jakiś instrument i gra, jak piękny 
Cygan. Przenieśmy się w czasy, kie-
dy Cyganie wędrowali od miasta do 
miasta. A czasy te na pewno przypo-
mni nam znakomity Cygański Teatr 
Muzyczny Terno z Gorzowa Wielko-
polskiego, który będziemy gościć na 
Promenadzie. Cygańscy artyści też 
przyjadą z cygańskim taborem (z au-
tentycznym wozem cygańskim), roz-
biją namioty, będą warsztaty tańca, 
wystawa strojów, cygańska wróżka, 
a goście częstowani będą potrawa-
mi przygotowanymi nad ogniskiem. 
Na zakończenie cygańscy artyści, z 
Edwardem Dębickim na czele, zapre-
zentują koncert „Muzyka i tańce z róż-
nych stron świata”. Podczas imprezy 
czynne będzie muzealne Foto-atelier 
w starym stylu oraz wystawa Ewy No-
wak „Tu jest, tu było - tak się mówi-
ło”. Liczę, że jak co roku śremianie nie 
zawiodą i przyłączą się do wspólne-
go świętowania na już ósmej impre-
zie „Promenada jak za dawnych lat”. 
Należy zaznaczyć, że każdego roku 
przedsięwzięcie to fi nansowane jest 
z budżetu biblioteki oraz gminy Śrem 
przy znacznym wsparciu fi nansowym 
Sponsorów. Wierzę, że i w tym roku 
Sponsorów nie zabraknie!

Rozbijemy cygańskie tabory
Rozmowa z Jerzym Kondrasem, dyrektorem śremskiej biblioteki na temat najbliższych imprez, cyklicznych spotkań i bibliotecznych nowości.

nie, budować pojazdy i wznosić róż-
norodne konstrukcje. Wypożyczenie 
tej atrakcji jest kosztowne, dlatego 
za wstęp na „Prze-budowę” pobiera-
na będzie opłata w wysokości 5 zł od 
osoby. Wystawę udostępnimy aż do 
końca marca, a od kwietnia zaprosi-
my na nową - „dźwiękową” pt. „Wmik-
suj się”. Wystawy umieszczone będą 
w remontowanych obecnie salach na 
pierwszym piętrze, w nowych prze-
strzeniach biblioteki, które nazy-
wamy „LA-WI-NA” - Laboratorium 
Wiedzy i Nauki. Rozbudowując 
propozycje wystaw współpra-

Przytoczone formy pracy 
świadczą o faktycznej zmianie 
funkcji biblioteki, która prze-
kształca się w nowoczesne cen-

blioteki jest zakładka „zbiory cyfrowe”, 
która umożliwia dostęp do książek z 
serii „Śrem w małych monografi ach” 
oraz egzemplarzy „Śremskiego Ku-
riera Bibliotecznego”. Wydawnictwa 
nasze zdigitalizowała Wielkopolska 
Biblioteka Cyfrowa. 

Jakie nadchodzące imprezy - or-
ganizowane przez bibliotekę - 

powinny szczególnie zainte-

instytucji i organizacji, a także 
chętnych do czytania mieszkańców 
miasta i gminy oraz gości. Prosimy o 
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Od początku maja w ra-
mach działań projekto-

wych odbywały się spotka-
nia z mieszkańcami miasta 
w śremskich Klubach Senio-
ra, w Klubie Kombatanta oraz 
chętnymi, którzy zechcieli mi 
pomóc i podzielić się swoją 
wiedzą na temat miejsc zna-
nych, zapomnianych, istnie-
jących lub nieistniejących, 
które nadal żyją w pamięci... 
Wspólnie udało nam się ze-
brać i zweryfi kować około 100 
miejsc… miejsc ważnych dla 
nas wszystkich, tworzących 
naszą małą historię - historię 
miasta, w którym mieszkamy 
- historię miejsc i ludzi, którzy 
ją tworzyli.

Spotkania odbyły się rów-
nież w paru szkołach po-
nadgimnazjalnych. Ucznio-
wie wprawdzie niewiele wie-
dzieli, ale niektórych udało 
się zainteresować na tyle, że 
porozmawiali ze starszymi 

członkami rodziny i przekaza-
li zdobyte informacje. To waż-
ne, żeby w takich projektach 
współuczestniczyli i młodzi i 
starsi, ci , którzy coś wiedzą i 
ci, którzy chcą się dowiedzieć. 
Bo tak naprawdę o to właśnie 

chodzi - o przekazanie historii 
- po to, żeby wiedza o naszym 
mieście, jego miejscach, na-
zwach, historiach z nimi zwią-
zanych, nie odeszła razem z 
pamięcią tych, którzy jeszcze 
pamiętają.

Zakończenie projektu odbę-
dzie się podczas dorocznego 
święta na Promenadzie, orga-
nizowanego przez Bibliotekę 
- 25 września. Będą Państwo 
mogli obejrzeć niewielką wy-
stawę fotografi i archiwalnych 
i współczesnych związanych 
z projektem oraz otrzymać 
sentymentalny Plan Śremu 
- Tu jest... Tu było... Tak się 
mówiło...

Dziękuję bardzo wszystkim, 
którzy pomogli w zrealizowa-
niu projektu - znaleźli czas na 
rozmowę, odszukali zdjęcia, 
opisali zapamiętane miejsca i 
historie. Dziękuję również Mu-
zeum Śremskiemu i Skarbni-
cy Historycznej Śremu za udo-
stępnienie archiwów. 

Zapraszam serdecznie 25 
września na spotkanie na 
Promenadzie! 

Ewa Nowak 

Łokazja do chichrania
Jestem rodowitą śremianką, moje dzieciństwo wiodłam 

w okolicach Gazplacu, Bóżnicy, Szkoły nr 2, Ryjoczka 
i ulicy Farnej. Z gwarą śremską jestem więc związana 
od dzieciństwa. Spotkanie w naszej Bibliotece z p. Ewa 
Nowak i „Mały słowniczek śremskiej gwary” zainspirowa-
ły mnie do „przetłumaczenia” znanych wierszyków Tu-
wima, Brzechwy i innych autorów. A że lubię przelewać 
swoje myśli na papier z tej zabawy mam już kilkadziesiąt 
takich „przetłumaczonych” wierszyków i tytułów fi lmów 
„po naszymu” oraz kilka własnych rymowanek.

Łe jery! Wiaruchna!
Co jo byde dalij glyndzić, nie! Szpycnijcie sami, co 

nawyćwirzołam zez tymi wiyrszykami, ady kożdo ło-
kazja do chichrania jest dobro na zgryzoty. Famuła sie 
fest kielczuła, może i Wum spodobajum sie te auzdru-
ki. Ino zawdzicie bryle i kiknicie wew te młoje grygoły 
(ło ile je Kondras wydrukuje). Pozdrowio Wos c. Janina 
co mo ździebko szplina. 

„Okulary” - Julian Tuwim

Bryle „po naszymu”
wg Janki K.

Pón Hilary, loto i drze sie co chwile:
„Kaj sum młoje nowe bryle?”
Szudro w płorach i kabacie,
Zzuł trzewiki, seblyk gacie.
W szafunierkach już gimela, 
Kiknuł w kiejdy porannika i mantela.
„Granda!” – wrzeszczy. „Włos mi staje!
Któś mi głabnół młoje blaje!”
I pod wyrem i wew betach, kaj te blyce,
Wszyndzie gmyro, taśto świce!
Tetro w piecu i w kómini,
Myszów w japie nie łominie.
Już w antrejce brechom śrupie próg,
Szkiełów wzywać chce rug cug.
Nogle do lusterka szpycnół,
i jak poparzony hycnół.
„Nojdły sie! Sum! Młoje blyce,
Dyć je móm na swojyj kluce”.

Janina Kuźnicka 

Tu jest... Tu było... Tak się mówiło...
Pod koniec września kończy się projekt „Tu jest… Tu było… Tak się mówiło...”, który realizowany 
jest dzięki wsparciu finansowemu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i Stowarzyszenia Centrum 
PISOP (PISOP to skrót słów – Poradnictwo, Informacja, Szkolenie Organizacji Pozarządowych).


