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CO?
GDZIE?
KIEDY? INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy nu-
mer  informatora społeczno - kultural-

nego „W Śremie” – co, gdzie, kiedy? Bę-
dziemy w nim prezentować  wiadomości o 
ważniejszych wydarzeniach planowanych 
na nadchodzący miesiąc, informacje o im-
prezach kulturalnych, oświatowych, tury-
stycznych, rekreacyjnych, a także bieżące 
wiadomości z życia miasta i gminy.

Może nasuwać się pytanie - Po co ko-
lejna gazeta w Śremie? Odpowiedź jest 
prosta. Często  na stronach prasy lokalnej 
brakowało miejsca, by zmieścić informa-
cje o różnych inicjatywach społecznych. 
W nowym miesięczniku wiele miejsca 
przeznaczamy na przedstawianie dzia-
łalności fundacji, stowarzyszeń i organi-
zacji pożytku publicznego, które  powsta-
ły z inicjatywy osób prywatnych i działają 
w interesie społecznym. Na terenie na-
szej gminy takich organizacji jest już po-
nad pięćdziesiąt, a powstają wciąż nowe. 

Ich aktywność w wielu obszarach - kultu-
ry, sportu, rekreacji,  zdrowia, edukacji, 
pomocy społecznej i charytatywnej, opieki 
nad zwierzętami – jest bezcenna. Z pew-
nością  zasługuje na nasze uznanie oraz  
szeroką popularyzację i dlatego te infor-
macje znajdziecie Państwo na pierwszych 
stronach gazety.

Na kolejnych  zamieszczamy  termi-
ny imprez planowanych przez instytucje 
kultury na najbliższy miesiąc. Można je 
odczytać z zamieszczanych terminarzy, 
plakatów, afi szy i zaproszeń Śremskiego 
Ośrodka Kultury, Biblioteki Publicznej, Mu-
zeum Śremskiego, Śremskiego Sportu czy 
Klubu Relax. Mamy nadzieję, że  pomo-
gą one Państwu w planowaniu  spędza-
nia czasu wolnego.

Strony redagowane przez Urząd Miejski 
w Śremie to informacje o najważniejszych 
działaniach władz samorządowych, podej-
mowanych decyzjach dotyczących miasta 

i gminy oraz o prowadzonych  akcjach spo-
łecznych. O zabranie głosu, w ważnych 
sprawach, prosić będziemy burmistrza 
Śremu, naczelników pionów organizacyj-
nych ratusza, szefów gminnych spółek i 
placówek opieki społecznej.  

Wiele wydarzeń organizują placówki 
oświatowe – od przedszkoli po szkoły po-
nadgimnazjalne. Zapraszamy Dyrekcje do 
współpracy. Na łamach gazety zamieści-
my informacje o działalności kulturalnej 
szkół, osiągnięciach edukacyjnych, sukce-
sach uczniów i prowadzonych akcjach.

Kolejne numery „W Śremie” ukazywać 
się będą w ostatnie czwartki miesiąca 
w nakładzie 3500 egzemplarzy, z czego 
2500 jako insert w „Tygodniu Ziemi Śrem-
skiej”, a 1000  udostępnimy w instytucjach 
kultury i placówkach podległych Urzędowi 
Miejskiemu w Śremie. Pismo jest bezpłat-
ne, fi nansowane z budżetu gminy. 

Jerzy Kondras 

HARMONOGRAM MARATONU:
16.00 - ABT & CARDIO
17.00 - trening FUNKCJONALNY
18.00 - BOKS & AEROBOX
16.00 - 19.00 - SPINNING - Zajęcia prowadzone 
przez instruktorów Śremski Sport.
Po maratonie zapraszamy wszystkich do PIZZE-
RII TROPICANA gdzie za okazaniem biletu otrzy-
masz -50% na posiłek oraz IGUANA PUB&DAN-
CE na afterparty! Ilość miejsc ograniczona!

Podczas maratonu fi tness będzie można: 
skorzystać z bezpłatnej diagnostyki • 
komputerowej stóp i wad postawy 
oraz porad fi zjoterapeuty
zapoznać się z ofertą BODY CHIEF • 
- CATERING DIETETYCZNY 
skorzystać ze specjalnej • 
promocji sklepu 77SPORT 
- ODŻYWKI I SUPLEMENTY DIETY

SZANOWNI CZYTELNICY!

W dniu 9 kwietnia 2016 Śremski Sport zaprasza wszystkich chętnych 
do wzięcia udziału w maratonie fitness, który odbędzie się w obiekcie 
spółki Śremski Sport przy ulicy Staszica 1a. Start: 15:00 - bilet: 15 zł. 
Bilet upoważnia do kupna karnetu Open Fitness w promocyjnej cenie!

MARATON FITNESS

11 Gala Sportów Walki „GWS 
11”, która odbędzie się 

30 kwietnia 2016 r. w Śremie 
przy ul. Staszica 1a (Obiekt 
Sportowy - Basen) pod wzglę-
dem sportowym zapowiada 
się bardzo ciekawie. Odbędzie 
się 12 pojedynków,w tym dwie 
walki bokserskie przed główna 
kartą walk, następnie 5 walk 
bokserskich, 2 walki w formu-
le K1 oraz 3 MMA a wszystko 
to w pełnowymiarowym ringu. 

Wystąpi w nim 24 zawodników 
z czego 4 z sekcji bokserskiej 
klubu WARTA Śrem (Patryk 
Klupś, Maks Godziewski, Wik-
tor Borysewicz oraz Jakub Sar-
nowski). Ponadto podczas gali 
zaprezentuje się dwójka za-
wodników boksujących w Klu-
bie Sporty Walki Gostyń Mistrz 
Polski Karol Łapawa oraz Mi-
strzyni Polski Kadetek 2015 
Klaudia Budasz. Bilety już do 
nabycia w sklepie sportowym 

77SPORT Fit Shop, który znaj-
duje się w obiekcie sportowym 
przy ulicy Staszica 1a. Ceny bi-
letów podzielone są na 2 strefy. 
Strefa A zielona - trybuny- 40 zł, 
strefa B - czerwona - wokół rin-
gu - 40zł, strefa VIP - miejsca 
siedzące wokół ringu - 100 zł. 
Ilość miejsc ograniczona!

Ze sportowym pozdrowieniem 
Krzysztof Lewandowski

Specjalista ds. Organizacji imprez
Śremski Sport Sp. z o.o., tel. 887 888 214

GSW 11 - GALA SPORTÓW WALKI 
O PUCHAR BURMISTRZA ŚREMU

W Śremie jest około  
200 zuchów i harcerzy!
W tym roku śremski  
ogólniak obchodzi 158 lat!
Po raz 13. zorganizowane  
zostanie w Śremie Chóralne 
Święto Wiosny!
Najstarsza członkini Klubu  
Seniora „Młodzi Duchem” 
w tym roku kończy 99 lat. 
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W skład Hufca wchodzi sześć gro-
mad zuchowych (dzieci w wie-

ku 6-9 lat), osiem drużyn harcerskich 
(dzieci w wieku 10-12), dwie starszo-
harcerskie (młodzież w wieku 13-15 
lat) i jedna wędrownicza (młodzież od 
16 lat) oraz krąg instruktorów senio-
rów i klub kwatermistrzowski. Groma-
dy i drużyny działają przy szkołach w 
Śremie, Książu, Dąbrowie, Krzyżano-
wie, Zbrudzewie. Zuchów i harcerzy 
jest ok. 200. Każdą gromadę i drużynę 
prowadzi drużynowy. Zbiórki zuchowe 
i harcerskie odbywają się co najmniej 
raz w tygodniu. Oprócz zabaw i gier, 
młodzi ludzie uczą się wielu przydat-
nych umiejętności, zdobywają spraw-
ności i stopnie, wykonują pożyteczne 
prace, biorą udział w uroczystościach 
i imprezach lokalnych. 

Śremski hufi ec jest organizatorem 
biwaków, rajdów i zlotów, gier tereno-
wych, szkoleń. Cała kadra hufca, to 
około 25 osób. Wszyscy instruktorzy 
działają na zasadach wolontariatu. 

Własnością Hufca jest całoroczna 
stanica o nazwie „Stokrotka” w Grodze-
wie. Tam o każdej porze roku odbywają 

się biwaki, spotkania, szkolenia, warsz-
taty. Wszelkie prace porządkowe, re-
montowe i zdobnicze w stanicy wyko-
nują sami instruktorzy i starsi harce-
rze przy wsparciu kilkunastu oddanych 
przyjaciół harcerstwa spoza ZHP.

WŁADZE HUFCA:
harcmistrzyni Elżbieta Malicka • 
– Komendantka Hufca
harcmistrzyni Iwona Brenda • 
– Skarbniczka Hufca
harcmistrz Maciej Włodarski • 
– za-ca Komendantki
harcmistrz Paweł Silski • 
– członek Komendy Hufca
przewodniczka Karina Mikołajczyk • 
– członek Komendy Hufca

Siedziba Hufca:
Śrem, ul. Poznańska 17

(w Parku Powstańców Wlkp.)
W ostatnim czasie odbyły się dwie 

wspaniałe imprezy harcerskie. W dniu 
22 lutego wszyscy skauci świata ob-
chodzą swoje święto pod nazwą Dzień 

Myśli Braterskiej. Z tej oka-
zji śremskie drużyny 
harcerskie spotka-
ły się na wspólnej 
zbiórce „w kręgu 
ognia”. Były wy-
stępy, konkur-
sy, śpiewy przy 
wtórze gitar i 
wzajemne prze-
kazywanie sobie 
pozdrowień.

Każdego prze-
stępnego roku, 29 lu-
tego mają swoje szcze-
gólne święto - „imieniny zu-
cha” - najmłodsi członkowie harcer-
stwa. W myśl hasła „raz na cztery lata 
zuch jest pępkiem świata” gromady zu-
chowe Hufca zebrały się razem, aby ba-
wić się, śpiewać i wspólnie cieszyć się 
swoim świętem. 

Co roku harcerze spotykają się w 
Grodzewie na zlocie wszystkich dru-
żyn, aby podsumować rok harcer-
ski i sprawdzić się w działaniu oraz 
grach i zabawach, a także aby wyło-
nić i nagrodzić najaktywniejszych z 

druhen i druhów. Jedną z 
nagród dla najlepszych 

jest żółta koszulka z 
napisem „LIDER”. 

Tegoroczny zlot 
odbędzie się „w 
kowbojskim sty-
lu” w dniach 3-5 
czerwca.

Na zakończe-
nie roku szkolne-

go harcerki i har-
cerze wyruszą na 

dwudniowy pieszy 
rajd po terenach nasze-

go powiatu.
Od 15 marca trwają zapisy zuchów 

i harcerzy na obóz letni, który już od 
kilkunastu lat odbywa się w nadmor-
skiej Pogorzelicy. Obozy Hufca Śrem 
cieszą się niesłabnącą popularnością 
ze względu na świetny program, wspa-
niałe miejsce obozowania, bardzo do-
bre wyposażenie obozu w sprzęt noc-
legowy i gospodarczy oraz niezwy-
kle zaangażowaną, społeczną kadrę 
instruktorską.

harcmistrzyni Iwona Brenda 

Związek Harcerstwa Polskiego
CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA

Hufiec Śrem im. Mazurka Dąbrowskiego

  ORGANIZACJE 
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Stowarzyszenie 
Jasny Horyzont
Z inicjatywy Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych powstało 

Stowarzyszenie Jasny Horyzont, które serdecznie zapra-
sza rodziny potrzebujące pomocy, na zajęcia terapeutyczne 
oraz grupę wsparcia.

Obecnie rusza projekt pozytywnie rozpatrzony w ogłoszonym 
konkursie w Starostwie Powiatowym w Śremie. „Promienna Stro-
na Horyzontu” Projekt zakłada realizację trzech zadań.

W I zadaniu przebadamy 30 dzieci w wieku 1mc-6roku życia. 
Ma to na celu zbadanie etapu rozwoju dziecka i pomoże rodzi-
com podjąć decyzję m.in. czy 6 latek jest gotowy, aby pójść do 
pierwszej klasy.

II zadanie obejmie 20 osób w przedziale wiekowym 3-26 lat, 
zajęcia terapeutyczne (arteterapia) w grupie.

III zadanie to grupa wsparcia dla osób, które w rodzinie mają 
niepełnosprawnych podopiecznych, ilość osób - bez ograniczeń.

Wszystkie osoby 
zainteresowane prosimy 
o kontakt pod numerem 

telefonu: 784-783-447 
lub e-mail: jasnyhoryzontsrem@gmail.com

Pamiętajmy, że niepełnosprawna osoba 
w rodzinie to nie koniec świata.

Towarzystwo im. Ks. Piotra Wawrzy-
niaka w Śremie powstało w 1999 

roku. W skład zarządu wchodzą: Ma-
riusz Kondziela (Prezes), Danuta Woj-
ciechowska (Skarbnik), Leszek Mańkow-
ski (Sekretarz), Barbara Jabłońska, Pa-
weł Fabisiak.

Jako organizacja pożytku publicznego 
Towarzystwo funduje stypendia dla stu-
dentów z powiatu śremskiego. Przeka-
zanie 1% podatku na rzecz Towarzystwa 
pozwala młodym ludziom podjąć bądź 
kontynuować studia. Dotychczas z tej po-
mocy skorzystało kilkadziesiąt osób.

Towarzystwo kultywuje pamięć o doko-
naniach i zasługach Patrona. Działa na 
rzecz pobudzania świadomości narodo-
wej i patriotyzmu lokalnego. Krzewi idee 
pracy organicznej, prowadzi działalność 
oświatową i kulturalną.

Formy realizacji zadań to m.in.: stypen-
dia dla studentów, międzyszkolne kon-
kursy, koncerty, happeningi, fi lmy, wykła-
dy, wydawnictwa. Materialnymi 
efektami działań są: po-
mnik ks. P. Wawrzynia-
ka w Śremie odsło-
nięty 11 marca 2000 
r.; sztandar Gimna-
zjum nr 2 im. Ks. 
Piotra Wawrzynia-
ka w Śremie, ufun-
dowany z inicja-
tywy Towarzystwa 
w 2003 r.; ławeczka 
ks. P. Wawrzyniaka na 
śremskiej promenadzie 
postawiona w 2010 r. 

Powstały z inicjatywy Towarzystwa 
Komitet Obchodów 160. rocznicy urodzin 
i 100. rocznicy śmierci ks. Piotra Wawrzy-
niaka we współpracy z wieloma instytu-
cjami zorganizował ogólnopolskie obcho-
dy rocznic; w latach 2008-2010 zrealizo-
wano 32 wydarzenia związane z życiem i 
działalnością Patrona Towarzystwa. 

Towarzystwo przyznaje – społeczni-
kom wyróżniającym się osiągnięciami 
w sferze kultury, oświaty, gospodarki – 
Śremską Nagrodę Pracy Organicznej.

Od 2013 r. Towarzystwo (z partne-
rami) organizuje, poświęcony dokona-
niom Patrona, Międzyszkolny Konkurs 

„Król Czynu”, w którym uczestniczą 
gimnazjaliści. 

Ważne miejsce zajmuje współpra-
ca z Mogilnem, która nie ogranicza się 
do rocznicowych obchodów. W Śremie 
i Mogilnie odbyły się koncerty Roxany 
Tutaj zorganizowane przez Towarzystwo 
pod wspólnym patronatem burmistrzów 
obu miast. W konkursach „Król Czynu” 
uczestniczą gimnazjaliści z Mogilna.

IV MIĘDZYSZKOLNY 
KONKURS „KRÓL CZYNU”
5 lutego br. odbył się IV Międzyszkolny 

Konkursu „Król Czynu”, poświęcony życiu 
i działalności ks. Piotra Wawrzyniaka. 

Rywalizowało 25 uczniów z 9 szkół: 
Gimnazjum im. Ks. Piotra Wawrzyniaka 
w Mogilnie, Gimnazjum nr 1 w Mosinie, 
Gimnazjum im. Dr. Maksymiliana Kry-
busa w Książu Wielkopolskim, Gimna-
zjum im. Ks. Abp. Antoniego Baraniaka 
w Mchach, Gimnazjum im. Jana Pawła II 

w Dąbrowie, Gimnazjum Dwu-
języcznego w Śremie, Ka-

tolickiego Publicznego 
Gimnazjum im. Jana 

Pawła II w Śremie, 
Gimnazjum nr 1 im. 
Polskich Noblistów 
w Śremie, Gimna-
zjum nr 2 im. Ks. 
Piotra Wawrzynia-

ka w Śremie.
1. miejsce zajęła 

Marietta Milas z Gim-
nazjum im. Ks. Piotra 

Wawrzyniaka w Mogilnie. W 
fi nale uczestniczyli też: Denis Kieu 

Van (Gimnazjum nr 2 w Śremie), Paulina 
Zimowska (Gimnazjum nr 1 w Śremie), 
Patrycja Senftleben oraz Paweł Skrzy-
pek (oboje z Gimnazjum Dwujęzyczne-
go w Śremie).

Atrakcją była część muzyczna. Śpiewa-
ły: Roxana Tutaj - półfi nalistka „Must be 
the Music” oraz Kasia Hoffa - uczennica 

Gimnazjum w Dąbrowie. Finał prowadził 
pomysłodawca konkursu Leszek Mań-
kowski. Jury stanowili: Barbara Jahns i 
Zdzisław Żeleźny.

Patronat objął Burmistrz Śremu. Obok 
Towarzystwa współorganizatorami byli: 
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w Śremie, Urząd Miejski w Śremie, Spół-
dzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Waw-
rzyniaka, Parafi a NMP Wniebowziętej w 
Śremie, Śremski Ośrodek Kultury. 

ZAPROSZENIE
Towarzystwo im. Ks. Piotra Wawrzy-

niaka zaprasza na współorganizowane 
z Muzeum Śremskim wykłady o ks. P. 
Wawrzyniaku w ramach cyklu WYBITNI 
ŚREMIANIE, WYBITNI WIELKOPOLA-
NIE. Wykłady dr Danuty Płygawko ujaw-
nią mniej znane fakty z działalności i ży-
cia rodzinnego wielkiego wielkopolskie-
go organicznika. 

Uczestnikom wykładów w Muzeum To-
warzystwo oferuje zwiedzanie sali pa-
mięci patrona przy Spółdzielczym Ban-
ku Ludowym im. ks. P. Wawrzyniaka w 
Śremie. 

Działania propagujące postać kapłana, 
działacza gospodarczego, patrioty zapla-
nowano na maj i czerwiec 2016 r.

Zapraszamy także na nową stronę in-
ternetową Towarzystwa:

www.wawrzyniak.srem.pl

ORGANIZACJE  

Towarzystwo im. 
Ks. Piotra Wawrzyniaka 
w Śremie

Towarzystwo 
Śremskich 
Amazonek
Towarzystwo Śremskich Amazonek działa od 18 lat. Naszym 

celem jest wspieranie kobiet i rodzin po leczeniu raka piersi. 
Ułatwiamy powrót do normalnego życia i sprawności psychofi -
zycznej. Zachęcamy Panie do dzielenia się swoimi doświadcze-
niami i dawaniem świadectwa innym, że można cieszyć się ży-
ciem po przebytej ciężkiej chorobie. Kobiety mają możliwość po-
dzielenia się swoimi wątpliwościami, wymianą informacji, a także 
w zajęciach organizowanych przez klub. 

Spotykamy się w naszej siedzibie przy ul. Kilińskiego 2 w Śre-
mie. Spotkania ogólne odbywają się w pierwszą środę każdego 
miesiąca o godz. 16; dyżury prowadzone są w każdą środę od 
godz. 15:30 do 17:00. Wówczas można przyjść po informację, 
pomoc, literaturę.

Uważamy, że akcja zachęcająca do badań profi laktycznych po-
winna trwać cały rok, a październik mógłby być miesiącem pod-
sumowań. 17 tysięcy Polek słyszy rocznie diagnozę, z czego aż 
5 tys. umiera, ponieważ chorobę wykryto zbyt późno. 

Fantom ufundowany przez Starostwo Śremskie wykorzystuje-
my do organizowania spotkań profi laktycznych, które przeprowa-
dziłyśmy w czerwcu i październiku 2015 roku: w Zespole Szkół 
Technicznych w Śremie oraz w Zespole Szkół Politechnicznych 
w Śremie. Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała naszej poga-
danki. Akcje profi laktyczne oraz nauka samobadania piersi mają 
przypominać jak ważne jest dbanie o własne zdrowie, które po-
winno stać się naszym codziennym nawykiem. Musimy pamiętać, 
że nikt za nas tego nie zrobi. Nie odkładajmy profi laktyki na póź-
niej, trzeba zrobić pierwszy krok. Towarzystwo Śremskich Ama-
zonek zrzeszone w Federacji na pewno Ci w tym pomoże. Po-
wiemy, jak mądrze i odpowiedzialnie, niewielkim nakładem pra-
cy można o siebie zadbać. Godnie nosimy na piersi nasz Ama-
zoński łuk – symbol waleczności. 

Do naszego Towarzystwa obecnie należy 39 pań z powiatu 
śremskiego oraz z powiatów ościennych. 

W tym roku realizujemy dwa projekty: 
* Starostwo Powiatowe w Śremie – Ruch dla zdrowia w okre-

sie od marca do listopada (masaże i gimnastykę) 
* 10 dniowy turnus rehabilitacyjny Świnoujście, w dniach od 

4-14 maja. Są jeszcze ostatnie wolne miejsca. Serdecznie 
zapraszamy. Projekt dofi nansowany z PFON.

W pierwszą środę 6 kwietnia odbędzie się zebranie sprawoz-
dawcze za 2015 rok.

Kontakt: tel. 791 597 909, e-mail: ratajczakala@gmail.com, 
Zapraszamy też na nasz profi l na Facebooku: FB/ Towarzystwo 
Śremskich Amazonek

Ławeczka ks. Wawrzyniaka 
od sześciu lat znajduje się 
na śremskiej promenadzie!
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Koło Polskiego Towarzy-
stwa Turystyczno-Krajo-

znawczego Odlewni Żeliwa w 
Śremie istnieje od 1967 roku. 
Przed trzema laty kilku człon-
ków – pasjonatów rowero-
wych, utworzyło w jego struk-
turach Klub Turystyki Rowe-
rowej „Warcianie”. Nazwa, jak 
łatwo się domyślić, nawiązu-
je do miejsca, w którym nam 
przyszło żyć. 

Jazda na rowerze w naszych 
warunkach jest możliwa cały 
rok. Szczególnie jeśli pamięta 
się o zaleceniach Norwegów, 
którzy uważają, że „nie ma złej 

pogody na rower, jest tylko nie-
odpowiednio ubrany rowerzy-
sta”. I tak pierwszą tegoroczną 
wycieczkę odbyliśmy 1 stycz-
nia. Po niej były kolejne. Aż 
19 marca grupa trzyosobowa 
pojechała na zaproszenie ro-
werzystów z KTR „Sigma” do 
Poznania. Na miejsce zbiór-
ki udaliśmy się samochodem 
przystosowanym do przewo-
zu rowerów. Tam przy hotelu 
„Naramowice” spotkaliśmy się 
z członkami z innych klubów i 
miast. Oprócz poznaniaków, 
byli rowerzyści z Nowego To-
myśla, Solca Wlkp., Kościana, 

i my ze Śremu. Uczestniczyli-
śmy w Rajdzie Rowerowym do 
„Śnieżycowego Jaru”. Znajdu-
je się on niedaleko wioski Star-
czanowo. Z Poznania jechali-
śmy „Nadwarciańskim Szla-
kiem Rowerowym” w kierunku 
północnym. Aż do Biedruska 
wiedzie on terenem leśnym. 
Po przekroczeniu Warty pro-
wadzi przez Promnice, Mści-
szewo do Starczanowa. Po 
krótkim odpoczynku i space-
rze wśród śnieżycy wiosennej 
wróciliśmy do Poznania. Trasa 
tym razem prowadziła drogami 
uczęszczanymi przez innych 

użytkowników. Chociaż to była 
sobota, ruch samochodowy był 
dość duży. 

Następną wyprawą, już cały 
czas „na kołach”, będzie wy-
jazd do Stęszewa. Weźmiemy 
udział w 50-tym jubileuszowym 
rajdzie turystycznym „Ruszaj 
się bo zardzewiejesz”. Jest to 
rajd organizowany przez nasz 
macierzysty oddział PTTK- H. 
Cegielskiego. A po nim będą 
jeszcze inne organizowane 
przez nas imprezy lub takie, w 
których będziemy gośćmi. Za-
praszamy chętnych do wspól-
nych wyjazdów. Włodzimierz Bobrowski 

Polski 
Związek 
Filatelistów
Polski Związek Filatelistów jest stowarzyszeniem zareje-

strowanym, posiadającym osobowość prawną, godło, 
sztandar, odznakę organizacyjną oraz własne wyróżnienia 
honorowe i własne czasopisma fachowe. Celem PZF jest 
zrzeszenie fi latelistów w kraju dla ułatwienia im fachowe-
go kolekcjonerstwa znaków pocztowych, upowszechnia-
nia fi latelistyki w Polsce, propagowanie polskich znaków 
pocztowych w kraju i za granicą, pomoc w zdobywaniu wie-
dzy specjalistycznej członkom Związku oraz ochrona przed 
fałszerstwami. 

PZF powstał w 1950 r. z inicjatywy ośrodków fi latelistycz-
nych m.in. Krakowa, Warszawy i Wrocławia. Na dzień 31 XII 
1991 Związek liczył 208.350 członków dorosłych i 32.609 
młodzieży. (Encyklopedia Filatelistyki Wydawnictwo Na-
ukowe PWN * Warszawa 1993). W latach70-tych w Śre-
mie działały 3 Koła dorosłych (miejskie, wojskowe, Odlew-
ni) oraz kilka szkolnych. Koło Odlewni Żeliwa liczyło ponad 
100 członków. Przemiany społeczno-gospodarcze oraz ogól-
ne zubożenie społeczeństwa doprowadziły do ogromniej re-
dukcji ilości zrzeszonych w Kołach członków. Z wszystkich 
Kół ostało się Koło Odlewni Żeliwa, nie mające de facto nic 
wspólnego z Odlewnią . 

W latach70-tych w Śremie 
działały 3 koła filatelistyczne

Można śmiało powiedzieć, że z ilości doszliśmy do jako-
ści. Pozostali w Kole PZF OŻ fi lateliści rozwijają swoje za-
interesowana i ciągle doskonalą swoją wiedzę. Oprócz po-
zycji książkowych (wspomniana Encyklopedia), posiadamy 
w biblioteczce Koła roczniki czasopisma „Filatelista” oraz 
otrzymujemy każdy bieżący numer tego miesięcznika. Po-
stęp techniczny (internet) umożliwia nam bieżące śledzenie 
„wychodzących” nowości Poczty Polskiej, a Biuletyn Filateli-
styczny KZP (Tygodnik- Wydawnictwo elektroniczne) pozwa-
la śledzić działania kolegów fi latelistów całej Polski. Umoż-
liwia nam to reagowanie na każdy zauważony sygnał, który 
pozwala nabyć interesujący nas walor fi latelistyczny (kartka 
beznominałowa, znaczek spersonalizowany, datownik oko-
licznościowy itp., itd.) A odbywające się „w okolicy” imprezy 
fi latelistyczne inspirują nas do ich zwiedzania.

W związku z obchodami 1050 rocznicy Chrztu Polski w 
Gnieźnie odbędzie się Wystawa Filatelistyczna (od 22.03 
do 26.06) oraz wydana kartka pocztowa - Św. Wojciech 
Jego kult na przestrzeni wieków. Od 14.04 do 31.12 Urząd 
Pocztowy Gniezno 1 będzie stosował datownik pocztowy ze 
zmienną datą, nawiązujący do 1050 rocznicy Chrztu Polski. 
Urząd Pocztowy Poznań 2 będzie stosował datowniki z ha-
słem 1050 rocznica Chrztu Polski w dniach 15.04 oraz 16.04. 
Zapraszamy do odwiedzenia Wystawy w Gnieźnie oraz do 
wykorzystania w/w datowników pocztowych.

Włodzimierz Bobrowski 

Od trzynastu lat odbywa się wiosną w 
Śremie, z inicjatywy Śremskiego Sto-

warzyszenia Śpiewackiego im. Stanisława 
Moniuszki, przegląd chórów z Wielkopol-
ski - Chóralne Święto Wiosny.

Jego geneza sięga XIX wieku, kie-
dy obecny powiat śremski znajdował się 
pod zaborem pruskim. W Śremie odbywa-
ło się wówczas Wiosenne Święto Pieśni, 

podczas którego Polakom śpiewającym 
w niemieckim chórze, pozwolono zaśpie-
wać cztery pieśni w języku polskim. W 
Śremie wielokrotnie odbywały się zjaz-
dy chórów, szczególnie po utworzeniu w 
Poznaniu, w 1892 roku, Wielkopolskiego 
Związku Śpiewaczego, którego nasz chór 
był współzałożycielem. 

W 1880 roku ks. Piotr Wawrzyniak 

powołał przy śremskiej farze, dla obrony 
polskiej mowy przed germanizacją, Koło 
Śpiewackie Polskie. Chór naszego Sto-
warzyszenia jest chlubnym kontynuato-
rem tegoż Koła, które po II wojnie świato-
wej przyjęło nazwę Koło Śpiewackie MO-
NIUSZKO, a w 2005 roku zostało zareje-
strowane pod dzisiejszą nazwą. 

Henryka Socha 

XIII Chóralne Święto Wiosny

Koło PTTK Odlewni Żeliwa w Śremie Koło Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego 

Odlewni Żeliwa w Śremie 
istnieje od 1967 roku
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Dnia 12 lutego 2016 r. w auli Zespołu Szkół Politechnicznych w Śremie 
zebrało się ponad 100 osób zaproszonych na spotkanie pokoleń 

potomków powstania wielkopolskiego w 97. rocznicę jego wybuchu.

Spotkanie pokoleń 
potomków powstańców 
WIELKOPOLSKICH 

Uroczystość rozpoczęła się od 
wprowadzenia pocztów sztanda-

rowych: Związku Kombatantów RPi-
BWP, TMZŚ, Szkoły Podstawowej 
im. Powstańców Wielkopolskich w 
Pyszącej, Gimnazjum im. Powstań-
ców Wielkopolskich w Dolsku, ZST i 
ZSP w Śremie.

Prowadząca spotkanie, uczenni-
ca ZSP Julita Bręgiel, powitała go-
ści, wśród których byli: potomkowie 
powstańców wielkopolskich, wice-
prezes Zarządu Oddziału Wielko-
polskiego Towarzystwa Pamięci Po-
wstania Wielkopolskiego w Pozna-
niu Janusz Sałata, przedstawiciele 
władz samorządowych, służb mun-
durowych, instytucji kultury i dele-
gacje zaprzyjaźnionych organizacji 
pozarządowych.

Henryka Socha, przewodniczą-
ca Klubu Pamięci Powstania Wiel-
kopolskiego działającego przy To-
warzystwie Miłośników Ziemi Śrem-
skiej, przedstawiła działania klubu, 
którego głównym celem jest kultywo-
wanie pamięci o zwycięskim zrywie 
Wielkopolan i przekazywanie wiedzy 
o powstaniu wielkopolskim młodemu 
pokoleniu. 

Uczennica Anna Wójcik zapre-
zentowała swoją prezentację mul-
timedialną ukazującą postać kolej-
nego śremskiego powstańca wiel-
kopolskiego Bohdana Medarda Ra-
domskiego. W latach poprzednich 
przedstawieni zostali: dr Seweryn 
Matuszewski, Daniel Kęszycki, Ste-
fan Chosłowski, Czesław Klaczyński, 
ks. Jan Beisert.

Zespół uczniów, przygotowany pod 
kierunkiem pań Beaty Sarnowskiej-
Czajki i Anny Pelińskiej-Kopruckiej, 
wystąpił w montażu poetycko-mu-
zycznym „Wielkopolskie drogi do-
wolności”, w którym przedstawiono 
przebieg powstania w Śremie i w 
Wielkopolsce.

Głos zabrali również prezes TMZŚ 
Jerzy Naskręt oraz wicestarosta Ja-
nusz Przywara i wiceprezes Zarządu 
Głównego Towarzystwa Pamięci Po-
wstania Wielkopolskiego w Poznaniu 
Janusz Sałata.

Delegacje złożyły kwiaty pod po-
mnikami powstańców wielkopolskich 
przy ZSP, na cmentarzu parafi alnym 
i pod Doboszem.

Wiesława Grobelna 
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Klub Krótkofalowców „LAMBDA” zrzesza 
pasjonatów łączności przeprowadzanych 

za pomocą fal radiowych. Krótkofalarstwo to 
hobby polegające na nawiązywaniu łączno-
ści radiowych na wydzielonych pasmach ra-
diowych, między krótkofalowcami przy pomo-
cy radiostacji, potwierdzaniu łączności za po-
mocą karty QSL, uczestnictwie w zawodach 
krótkofalarskich.

Członkowie oraz sympatycy klubu na prze-
łomie kilku ostatnich lat brali udział w wielu im-
prezach promujących gminę Śrem.

Były to m.in., takie wydarzenia jak:
- Dni Śremu
- Półmaraton Śrem
- Targi Edukacyjne
- Szybowcowe MŚ Leszno
- Rowerem do...
- Europejskie Mistrzostwa Motorowodne
- Promenada jak za dawnych lat
- 150 lat Liceum Ogólnokształcącego w 

Śremie
- Majówka rodzinna Szkoły Podstawowej Nr 

1 w Śremie 

- Dni Otwarte w Szkole Podstawowej Nr 4 w 
Śremie

- Mistrzostwa Polski Juniorów w szermierce 
- Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Szermier-

ce Śrem
- Uroczystość wręczenia sztandaru Powiato-

wej Komendzie Policji w Śremie.
Członkowie klubu planują uruchomić stałe 

spotkania dla dzieci, młodzieży i dorosłych w 
Bibliotece Publicznej w Śremie. Podczas tych 
zajęć wprowadzą każdego zainteresowanego 
w fascynujący świat łączności przeprowadza-
nych drogą radiową, umożliwiając poznanie 
ciekawych ludzi oraz miejsc. Chodzi o pokaza-
nie mieszkańcom naszej gminy, że istnieją róż-
ne, ciekawe zainteresowania, które mogą po-
szerzyć horyzonty w wielu dziedzinach.

Klub Krótkofalowców „LAMBDA”
Pl. Straży Pożarnej 1, 63-100 ŚREM

http://www.sp3pkc.pl/ 
e-mail: sp3pkc@interia.pl 

lub sp3sld@interia.pl
Adres do korespondencji:

Robert Gołębiowski
ul. Kilińskiego 26/12, 63-100 ŚREM

Robert Gołębiowski 

Wartością każdej szkoły są jej 
uczniowie; później absolwen-

ci. To ich sukcesy i dorobek tworzą 
chlubną historię szkoły. Liceum Ogól-
nokształcące im. Gen. Józefa Wy-
bickiego w swej 158-letniej historii 
szczyci się ogromną rzeszą absol-
wentów z niepodważalnym dorob-
kiem w różnych dziedzinach nauki, 
życia gospodarczego, społecznego 

czy kulturalnego. To oni rozsławiają 
nasze miasto, są dumą szkoły i wspa-
niałym przykładem dla kolejnych po-
koleń uczniów. 

Stowarzyszenie Absolwentów Li-
ceum Ogólnokształcącego podjęło 
inicjatywę stworzenia Galerii Wybit-
nych Absolwentów by ich pokazać 
poprzez umieszczenie biogramów 
na ścianach korytarzy i wmontowanie 

imiennych medalionów w płycie 
chodnika; tego samego którym co-
dziennie zmierzali do swojej szkoły. 

Otwarcie Galerii odbyło się w dniu 
jubileuszu 155-lecia szkoły 8 kwiet-
nia 2013r. i od tamtego czasu co-
rocznie w dniu jubileuszu szkoły, 

umieszczamy w Galerii Wybitnych 
Absolwentów kolejne osobowości. W 
Galerii zostali już umieszczeni:

Prof. Antoni Kalina - absolwent • 
z 1867 roku, językoznawca i 
slawista, rektor Uniwersytetu 
Lwowskiego
Ks. Piotr Wawrzyniak - absolwent • 
z 1867 roku, duchowny, społecz-
nik, patron spółek zarobkowych, 
współzałożyciel i dyrektor Banku 
Ludowego
Dr Ludwik Mycielski - absolwent • 
z 1873 roku, poseł, działacz spo-
łeczny i gospodarczy
Prof. Heliodor Święcicki - absol-• 
went z 1873 roku, lekarz medy-
cyny, współtwórca Uniwersyte-
tu Poznańskiego i jego pierw-
szy rektor
Prof. Kazimierz Idaszewski - ab-• 
solwent z 1898 roku, inżynier elek-
tromechanik, zasłużony wykła-
dowca i pracownik naukowy Poli-
techniki Wrocławskiej

Prof. Eugen Mittwoch - absolwent • 
z 1894 roku, orientalista, fi lolog, 
badacz języków klasycznych Bli-
skiego Wschodu
Oskar Callier - absolwent z 1869 • 
roku, fi lolog, wykładowca, autor 
wielu słowników
Witold Hulewicz - absolwent z • 
1918r., dziennikarz, poeta, tłu-
macz, współtwórca polskiego radia.

W tym roku, 8 kwietnia podczas 
uroczystości jubileuszowych, umie-
ścimy w Galerii absolwenta z 1893 
roku, dr med. Wincentego Styczyń-
skiego - lekarza, działacza niepodle-
głościowego na Górnym Śląsku.

Gabriela Wasielewska 

Dyrekcja szkoły 
i Zarząd Stowarzyszenia 

Absolwentów Liceum 
serdecznie zapraszają 

do udziału w tegorocznych 
uroczystościach. 

Przy Parafi i Najświętszego Serca Jezusa 
w Śremie działa klub seniora pod nazwą 

MŁODZI DUCHEM, który skupia 76 członków 
w wieku 62-99 lat. Seniorzy spotykają się w 
auli Jana Pawła II w każdy czwartek miesiąca 
w godzinach 10:00-14:00. Od wielu lat klubem 
społecznie kieruje pani Barbara Jedlińska. W 
klubie organizowane są, między innymi:

wycieczki krajoznawcze do różnych miej-• 
scowości w kraju
wyjazdy do teatrów, opery i muzeów• 
zabawy taneczne• 
spotkania z przedstawicielami władz sa-• 
morządowych, przedstawicielami organi-
zacji pozarządowych i instytucji kultury

spotkania ze znawcami różnych dziedzin • 
wiedzy (m.in. z przedstawicielami służby 
zdrowia na temat chorób, zdrowego odży-
wiania, znaczenia aktywności fi zycznej)
wystawy prac plastycznych i rękodzieła • 
członków klubu 
spotkania podtrzymujące stare polskie • 
zwyczaje (np. wieczór wigilijny, śniadanie 
wielkanocne).

Członkowie klubu aktywnie też uczestniczą 
w ofercie kulturalnej śremskich instytucji kul-
tury – Śremskiego Ośrodka Kultury, Biblioteki 
Publicznej i Muzeum Śremskiego.

Barbara Jedlińska 

Śniadanie Wielkanocne w Klubie, które odbyło się 17 marca 

MŁODZI DUCHEM

CHĘTNYCH ZAPRASZAMY DO NAS 
– U NAS MILE SPĘDZISZ CZAS!

Klub Krótkofalowców 
„LAMBDA”

8 kwietnia będziemy świętować kolejny jubileusz śremskiej 
Alma Mater. Od trzech lat, z tej okazji, Galeria Wybitnych 
Absolwentów Liceum poszerzana jest o kolejną wybitną postać.

158 lat śremskiej 
ALMA MATER

dr med. Wincenty Styczyński 
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W niedzielny poranek, 6 marca, 
seniorzy z Klubu Seniora „Na-

dzieja” przy Towarzystwie Św. Bra-
ta Alberta w Śremie udali się dwoma 
autokarami do Poznania na Kaziuki 
- uroczystości ku czci świętego Kazi-
mierza Patrona Polski i Litwy. W tym 
roku odbyły się po raz 23. Ich orga-
nizatorem jest Poznański Oddział 

Towarzystwa Miłośników Wilna i Zie-
mi Wileńskiej.

Patronat honorowy nad festynem 
objął arcybiskup Stanisław Gądec-
ki - Metropolita Poznański i władze 
Poznania. W kościele Farnym od-
była się uroczysta msza święta, po 
której przez Stary Rynek do ratu-
sza, ruszył korowód Jagiellonów. Z 

ratuszowych krużganków królewicz 
Kazimierz wraz ze świtą i całym or-
szakiem pozdrowił zebranych go-
ści. Tłumy poznaniaków i gości mo-
gły zrobić sobie zdjęcia ze słynnymi 
postaciami z orszaku.

Uroczystości uświetniły swoimi 
występami zespoły folklorystycz-
ne z różnych regionów Polski i ze-
spół Pieśni i Tańca „Zgoda” z Litwy, 
ubrany w piękne kolorowe stroje 
ludowe.

Na ratuszu pojawiły się znane ko-
ziołki poznańskie i z okazji festynu 
zostały odegrane dwa hejnały- po-
znański i wileński.

Wokół Starego Rynku stały stra-
gany, gdzie można było podziwiać 
różne wyroby wileńskie i nie tylko. 

Kupcy oferowali specjały kuch-
ni litewskiej, wędliny, chleby, sęka-
cze i dania na ciepło, w tym słynne 
litewskie kartacze i cepeliny. Na in-
nych straganach można było nabyć 

różne wyroby sztuki ludowej - ubio-
ry ludowe, palmy wielkanocne, cera-
mikę i wyroby wikliniarskie. Wszyst-
ko to cieszyło się dużym zaintereso-
waniem uczestniczących. Z uwagi 
na niezbyt sprzyjającą aurę można 
było rozgrzać się gorącymi napojami 
- kawą, herbatą, a nawet pysznym 
Grzańcem Galicyjskim.

Wieloletni prezes Rejonowego So-
lecznickiego Związku Polaków na Li-
twie pan Zdzisław Palewicz otrzymał 
z rąk Jacka Jaśkowiaka, prezydenta 
Poznania – ŻURAWINĘ 2016, nagro-
dę przyznawaną za zasługi dla Pola-
ków na Kresach. Zadowoleni i pełni 
wrażeń wróciliśmy do domu.

Krystyna Szymańska 

ZAJĘCIA STAŁE
(sala Klubu „Relax”, ul. Chłapowskiego 3):

Spotkania Klubu Seniora „Nadzieja” • 
– wtorki, godz. 10:00-12:00
Nauka języka angielskiego dla seniorów • 
– środy, godz. 14:00-15:00
Zajęcia taneczne dla seniorów – środy, godz. 19:00• 

WYCIECZKI:
Wyjazd na Targi Viva Seniorzy (dawniej Targi Aktywni 50+). • 
Miejsce: Międzynarodowe Targi Poznańskie.
Termin: 22-23 kwietnia 2016

Wycieczka autokarowa do Opola i okolic dla do osób 50+. • 
Termin: 23-24.05.2016
Wycieczka autokarowa po Ziemi Kieleckiej dla do osób 50+.• 
Termin: 27-29.06.2016

IMPREZY:
II Powiatowy Przegląd Twórczości Scenicznej Osób Niepeł-• 
nosprawnych „ŚWIAT TALENTÓW BEZ GRANIC: FESTI-
WAL CUDÓW” – ŚREM 2016”. Miejsce: Ośrodek Pielęgna-
cyjno-Opiekuńczy w Śremie ul. Promenada 7. Termin: 19 
maja 2016, godz. 9:30 - 17:00
III ŚREMSKA SENIORIADA • 
– Igrzyska sportowo-kulturalne 50+. 

Miejsce: Żurawiec koło Manieczek. 
Termin: 20.06.2016, od godz. 15:00 

OFERTA NA WAKACJE:
Półkolonie letnie dla dzieci w wieku od 6-10 lat. • 
Miejsce: sala Klubu „Relax“, Śrem, ul. Chłapowskiego 3. 
Termin: I turnus 18-29.07.2016 r., II turnus 16-26.08.2016 r.
Kolonia w Ustce dla dzieci w wieku 10-13 lat. • 
Miejsce: Ośrodek Kolonijno-Wypoczynkowy „Skaut“, 
Ustka, ul. Darłowska. Termin: 02-11.08.2016 r.

Zapisy i bliższe informacje - w biurze Towarzystwa.
Krystyna Szymańska 

TOWARZYSTWO POMOCY POTRZEBUJĄCYM 
im. Św. Brata Alberta „Nadzieja”

Biuro Towarzystwa: 63-100 Śrem, ul. Chłapowskiego 1, tel.: 663 953 504. Biuro czynne: pn.-pt., w godz. 9:30-13:30.
www.nadzieja.srem.info        e-mail: brat_albert@poczta.onet.eu

Uroczystości ku czci świętego Kazimierza Patrona Polski i LitwyKAZIUKI
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Stowarzyszenie Miłośników 
Sztuk Walki „LEO” zrze-

sza osoby ceniące sport, ak-
tywny wypoczynek i rozwój. W 
tej chwili Stowarzyszenie liczy 
około 120 członków. Prężnie 
działa zarówno w Śremie, jak 
i od niedawna w fi lii w Książu 
Wielkopolskim. 

W Śremie miłośnicy sztuk 
walki spotykają się we wtorki 
o godzinie 19 (Szkoła Podsta-
wowa nr 1), środy o godzinie 
16.30 (Śremski Sport), czwart-
ki o godzinie 19 i w piątki o go-
dzinie 16.30 (SP1). Zajęcia w 
Książu (prowadzone w Cen-
trum Kultury Książ) odbywają 
się we wtorki o godzinie 16.30 
i w czwartki o godzinie 16.30. 
Zajęcia odbywają się też w 
Dolsku - poniedziałki, środy, 
piątki godz. 20.00 - w Miejsko
-Gminnym Ośrodku Sportu i 
Rekreacji w Dolsku.

W zajęciach biorą udział 
dzieci już od piątego roku ży-
cia. Uczestnicy podzieleni są 
na trzy grupy wiekowe. Pierw-
sza to dzieci w wieku od 5 do 
11 lat. Druga grupa to osoby 
od 12 do 16 roku życia. Trze-
cia grupa to osoby dorosłe. 
Dla dzieci zajęcia są okazją 
do wzięcia udziału w ćwicze-
niach ogólnorozwojowych. To 
także motywacja, aby ruszyć 
się się z domu. 

W ostatnim czasie Stowa-
rzyszenie zaangażowało się 
również w pilotażowy program 
realizowany wspólnie z UKS. 

W specjalnych zajęciach bio-
rą udział młodzi piłkarze, któ-
rzy biorą udział w ćwiczeniach 
ogólnorozwojowych z ele-
mentami walki i elementami 
akrobatycznymi. W Zespole 
Szkół Technicznych w Śremie 
uczniowie uczestniczą w zaję-
ciach z samoobrony. 

Członkowie Stowarzyszenia 
Miłośników Sztuk Walki „LEO” 
regularnie biorą udział w presti-
żowych imprezach sportowych, 
zawodach i mistrzostwach. 

Tradycją stał się organi-
zowany od siedmiu lat przez 
Stowarzyszenie obóz rekre-
acyjno-sportowy nad polskim 

morzem. W tym roku 40-o-
sobowa grupa dzieci wraz z 
opiekunami pojedzie do Mrze-
żyna. W czasie wakacji Sto-
warzyszenie zorganizuje tak-
że piknik nad Wartą. W maju 
najmłodsze dzieci pojadą rów-
nież do wrocławskiego ZOO i 
Afrykarium. 

Nie zabraknie także imprez 
sportowych organizowanych 
przez Stowarzyszenie Miło-
śników Sztuk Walki „LEO”. 
Osiemnastego czerwca odbę-
dą się zawody o Puchar Sta-
rosty. Natomiast w paździer-
niku zawody o Puchar Burmi-
strza Śremu. 

Ostatnie spotkanie z pół-
rocznego cyklu XIV-go 

Międzyzakładowego i X-go 
Międzyszkolnego Turnieju 
Strzeleckiego odbyło się 12 
marca. Zmagania w klasyfi ka-
cji drużyn międzyzakładowych 
wygrał zespół REHAU I przed 
zespołem DEFOR oraz Staro-
stwem Powiatowym w Śremie. 
Klasyfi kację indywidualną wy-
grał Włodzimierz Olejniczak 
przed Jarosławem Klaczyń-
skim i Damianem Łabutką.

Wśród drużyn „munduro-
wych” pierwszą lokatę zdo-
była ekipa zespołu „KS Start” 
(6. batalion dowodzenia SP) 
przed drużyną „Łysi i Osa” oraz 
Aresztem Śledczym w Śremie. 

Klasyfi kację indywidualną wy-
grał Marcin Kłosiewicz przed 
Andrzejem Filipowskim i Hen-
rykiem Mor.

W klasyfikacji drużynowej 
zespołów szkolnych wygrał Ze-
spół Szkół Ogólnokształcących 
I, drugą lokatę uzyskał Zespół 
Szkół Technicznych II przed 
Zespołem Szkół Ogólnokształ-
cących II. Indywidualnie naj-
lepszym strzelcem okazał się 
Hubert Łabutka przed Arturem 
Dębickim i Angeliką Kiezik.

* * *
XXIV Turniej Kręglarski od-

był się w niedzielę 13 marca
Tradycyjnie rywalizacja od-

bywała się na kręgielni oraz 

na strzelnicach. Na kręgiel-
ni „kulanie” mistrzowskie wy-
grał Stanisław Graczyk przed 

Marcinem Kłosiewiczem i Ma-
ciejem Wawrzyniakiem.

W „numeratorze” najlepszy 
wynik osiągnął Sławomir Ba-
szyński pokonując Marcina 
Kłosiewicza i Artura Osińskie-
go. Konkurencję dla dzieci wy-
grał Piotr Podgórny przed An-
drzejem Kłosiewiczem i Marty-
ną Baszko.

Na strzelnicy tarczę „Krę-
glarską” zdobył Ludwik Ko-
morowski przed Jerzym No-
wakiem i Andrzejem Filipow-
skim. Do tarczy sponsorowa-
nej przez króla żniwnego Wal-
demara Ronke najcelniejsze 
strzały z broni krótkiej oddali: 
Jerzy Nowak, Artur osiński i 
Jan Ciszewicz. Kura zestrzelił 
Andrzej Kubiak.

* * *
W sobotę 19 marca, druży-

ny reprezentujące służby mun-
durowe oraz pracownicy ad-
ministracji państwowej stanę-
li na strzelnicy do rywalizacji w 

XIV turnieju strzeleckim. 
Szable starosty w klasyfi kacji 
indywidualnej odebrali w ko-
lejności Michał Podgórny, Łu-
kasz Parzysz obaj z 6. batalio-
nu dowodzenia Sił Powietrz-
nych oraz Witold Tomaszew-
ski reprezentujący KBS Śrem. 
Puchary burmistrza miasta w 
klasyfikacji drużynowej wy-
walczyły zespoły w kolejności: 
6 batalion dowodzenia Sił Po-
wietrznych w składzie: Michał 
Podgórny, Łukasz Parzysz, 
Marcin Kłosiewicz. W pokona-
nym polu pozostali: KBS Śrem 
w składzie: Witold Tomaszew-
ski, Andrzej Filipowski, Damian 
Łabutka i Starostwo Powiato-
we Śrem w składzie: Łukasz 
Musielak Andrzej Wolsztyniak 
Witalis Sąsiadek.

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Śremie 

KURKOWE BRACTWO STRZELECKIE

Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Walki „LEO”

www.facebook.com / SzkolaWalkiLeo
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Remont basenu to duża i bez wątpienia cza-
sochłonna inwestycja. Trudno jednak nie 
zadać pytania, kiedy śremianie będą mogli 
ponownie korzystać z pływalni? 
— Jeśli nie wydarzy się nic nadzwyczajnego, to 
myślę, że będzie to koniec tego roku. Oczywi-
ście, zdajemy sobie sprawę, że mogą zdarzyć 
się różne okoliczności. Mamy jednak nadzie-
ję, że nie pojawią się żadne dodatkowe wady 
techniczne oraz, że fi rma, wybrana w zamówie-
niu publicznym, okaże się wiarygodna, solid-
na i skuteczna. Chcielibyśmy, żeby od nowego 
roku wszyscy wreszcie mogli korzystać z base-
nu. Myślę tu między innymi o uczniach. Mamy 
bowiem obowiązek nauki pływania w klasach 
trzecich. W tej chwili mamy zaległy jeden rocz-
nik. W przyszłym roku będziemy zatem uczyć 
dzieci z trzeciej i czwartej klasy. Za basenem 
na pewno stęsknieni są również nasi sportow-
cy, chociażby przedstawiciele Klubu Wodnik. A 
także wielu innych miłośników spędzania cza-
su wolnego właśnie na basenie. Są to zarów-
no osoby dorosłe, jak i młodzież, przedszko-
laki, czy seniorzy. Średnio dziennie z basenu 
korzystało ok 700 osób. Do tego dochodzą 
osoby, które korzystają z fi tnessu, siłowni. To 
naprawdę duża liczba mieszkańców naszego 
miasta i nie tylko mieszkańców, przyjeżdżają 
do nas także osoby spoza gminy. 

Projekt zakłada stworzenie pełnowymiaro-
wej niecki basenu o głębokości od 1,2-2,0 
metrów. Powstanie też rekreacyjna strefa 
rodzinna dla najmłodszych, nowoczesna 
odnowa biologiczna, dwupoziomowa re-
stauracja oraz nowe szatnie, zmodernizo-
wane zostanie zaplecze techniczne obiektu. 
— Kieruje nami myślenie o potrzebach i oczeki-
waniach naszych mieszkańców. Basen będzie 
pełnowymiarowy, jedyna różnica pomiędzy 
nowym wyglądem basenu, a poprzednim jest 
taka, że nie będzie tej części bardzo głębokiej. 
Dodatkowo będziemy mogli organizować rów-
nież zawody pływackie. To bez wątpienia bę-
dzie duża zmiana w stosunku do tego, co było 
wcześniej. Chcemy przygotować basen w taki 
sposób, aby mógł służyć przynajmniej kolejne 
dwadzieścia lat. Zastosujemy nowe technolo-
gie, które będą zarządzały chemią basenową, 
a także gospodarką wodną. Będzie to zatem 
basen o wiele tańszy w eksploatacji, przewidu-
jemy, że nawet o 40 procent tańszy niż wcze-
śniej. Wykorzystamy nowy sposób rekuperacji i 
klimatyzacji basenowej. Zmieni się też wszyst-
ko co jest wokół basenu, czyli zaplecze, szat-
nie. Powstanie dwupoziomowa restauracja. To 
wszystko ma zaspokoić istniejące i przyszłe po-
trzeby mieszkańców. Jeśli chodzi o część ba-
senową, to wzorujemy się na rozwiązaniach 
wykorzystanych w Jarocinie, czy w Kórniku. 
Tworząc część restauracyjną skupiliśmy się na 
wykorzystaniu walorów tego budynku, który jak 
niewiele osób pamięta ma już 50 lat. Podsta-
wowy element tych zmian wynika z potrzeby 
zapewnienia użytkownikom basenu należyte-
go bezpieczeństwa. 

W najbliższym czasie mają w Śremie rów-
nież powstać cztery boiska wielofunkcyj-
ne, zlokalizowane przy Szkole Podstawo-
wej nr 1, nr 4, nr 6 oraz przy Zespole Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Śremie. Skąd 
ta decyzja?
— Myślimy przede wszystkim o edukacji szkol-
nej w zakresie wychowania fi zycznego. Nie 
ukrywajmy, że do tej pory inwestowaliśmy mię-
dzy innymi w zadania związane z termomoder-
nizacją szkół, ich remontami. Teraz chcemy, 
aby każda placówka miała swoje boisko wie-
lofunkcyjne, na którym można trenować piłkę 
nożną, koszykówkę, siatkówkę. Spora część 
śremskiej młodzieży oraz dzieci to osoby zrze-
szone w klubach sportowych. Mam nadzieję, że 
te kluby również będą korzystać z tych boisk. 
Ponadto jestem zdania, że ludzie chcą mieć bo-
iska jak najbliżej siebie, na swoich osiedlach. 
Trudno się temu dziwić, chcą mieć łatwy do-
stęp do tych miejsc, a także mieć oko na swo-
je pociechy. Chcemy też, żeby osoby, które 
uprawiają sport na bardziej zaawansowanym 
poziomie również mogły się rozwijać w odpo-
wiednich warunkach. Dlatego powstanie także 
boisko przy Gimnazjum nr 1 w Śremie. 
To wszystko w 2017 roku. Podkreślam, że sta-
nie się to bez złotówki kredytu na ten cel. Mamy 
pieniądze na to, aby zrobić te wszystkie boiska. 
Mało tego, w 2018 roku planujemy boczną pły-
tę w parku pokryć sztuczną nawierzchnią oraz 
wykonać tartanową bieżnię wokół głównej pły-
ty boiska, która z kolei pozwoli lekkoatletom na 
realizację ich ambicji sportowych. 
Szkoła musi być miejscem przyjaznym, ale tak-
że otwartym po ostatnim dzwonku. Po lekcjach 
te boiska nadal powinny być otwarte, z tych 
miejsc będą mogły korzystać kluby sportowe. 
To jest naszym głównym celem. Myśleliśmy o 
tym, aby zbudować boisko w Parku Odlewnika, 
ale to wiązałoby się ze stworzeniem kolejnego 
systemu zarządzania tym miejscem. W przy-
padku szkół to nie będzie konieczne. 

Jest w Śremie sport, który mógłby być na-
szą wizytówką, a może już nią jest?
— Sądzę, że są to sztuki walki. Sukcesy, ja-
kie osiągamy w tych dyscyplinach są napraw-
dę imponujące. Świetnie radzimy sobie w ta-
ekwondo, jujitsu. Mamy piękną tradycję gru-
dniowych zawodów w shotokan. Znakomicie 
radzą sobie nasi bokserzy, to młodzi ludzie, 
którzy cały czas się w tej dyscyplinie rozwija-
ją. Oczywiście, jest też cała masa innych spor-
towych dziedzin, w których śremianie osiąga-
ją sukcesy. Mamy prawdziwe perełki wśród 
młodych piłkarzy, jest znakomita lekkoatletka 
Patrycja Wyciszkiewicz i wielu innych. Ja je-
stem zwolennikiem sportu rekreacyjnego. Ta-
kiego, który pozwala się każdemu realizować. 
Nie każdy musi być mistrzem, sport powinien 
przede wszystkim sprawiać nam przyjemność. 
Sam biegam i widzę, jak ważne jest wytycza-
nie sobie jakiegoś celu.
W tym roku organizować będziemy kolej-
ną edycję półmaratonu, 10-kilometrowy bieg 

po starych ulicach Śremu, sztafetę z 
okazji Dnia Niepodległości, w sierpniu 
zorganizowany zostanie Puchar Polski 
w Nordic Walking. Tych imprez spor-
towych o szerszym zakresie mamy 
coraz więcej. 

Ostatnio było również głośno 
na temat sali widowiskowej 
i kompleksu, który miałby 
powstać przy Muzeum 
Śremskim. Jakie były 
reakcje śremian po 
p o i n f o r m o w a -
niu mieszkań-
ców o tych 
planach? 
— Śremia-
nie od daw-
na oczeku-
ją powstania 
sali widowi-
skowej. W tej 
chwili korzystamy 
z kinoteatru „Słonko”, 
a także z hali Bazar, to jednak roz-
wiązanie zastępcze. Potrzebna jest 
sala z prawdziwego zdarzenia. Kom-
pleks przy muzeum ma pozwolenie na 
budowę, to oznacza, że w tej chwili 
czekamy na rozdanie unijne, kiedy 
zostanie ogłoszony konkurs pod nazwą „Mo-
dernizacja obiektów kulturalnych”. My jeste-
śmy gotowi do zgłoszenia naszego projektu. 
Połączenie promenady, starej części miasta z 
muzeum to ciekawy pomysł. Co więcej, chcie-
libyśmy złożyć również drugi projekt, pozwa-
lający nam na wykończenie wieży ciśnień we-
wnątrz. Wieża ma służyć celom rekreacyjnym 
i kulturalnym. Powstanie tam ściana wspinacz-
kowa, a także galeria sztuki. Gotowy jest już 
punkt widokowy. Ulica Mickiewicza to jedna z 
piękniejszych ulic w naszym mieście. Pracow-
nia nad Wartą, która stworzyła projekt komplek-
su muzealnego, dołożyła wszelkich starań, aby 
to miejsce służyło nie tylko celom kulturalnym, 
czy komercyjnym, ale także żeby ten obiekt 
wpisywał się w wygląd tej ulicy.

Nowa sala ma być wielofunkcyjna, jakie za-
tem będzie wykorzystywana?
— Zarówno sala, jak i plener, który się tam 
znajduje może służyć nauce tańca, koncertom, 
wydarzeniom teatralnym, różnorodnym impre-
zom, a także może być przestrzenią wynajmo-
waną w celach komercyjnych, do organizacji 
konferencji, wykładów. Na pewno ta sala bę-
dzie miała szerokie zastosowanie. Myślę, że 
jej lokalizacja, bliskość rzeki Warty także będą 
walorami tego miejsca. 

Czy powstanie kompleksu przy muzeum, 
spowoduje, że Śremski Ośrodek Kultury 
nie będzie już funkcjonował w dotychcza-
sowym miejscu?
— Budynek przy ulicy Mickiewicza 77 na 

pewno pozostanie siedzibą ŚOK. To budynek 
historyczny. Nie ma może sali widowiskowej, 
ale również spełnia swoje funkcje. Sale, w któ-
re jest wyposażony służą wielu zajęciom i spo-
tkaniom artystycznym. Gminę na pewno stać 
na to, aby utrzymać ten budynek oraz kom-
pleks przy muzeum. 

Jakie zadania muszą sobie dziś stawiać in-
stytucje kulturalne, aby przyciągać do sie-
bie mieszkańców?
— Jak wszyscy wiemy, biblioteka nie zajmu-
je się wyłącznie wypożyczaniem książek, mu-
zeum organizowaniem wystaw, a ośrodek kul-
tury nie zajmuje się tylko koncertami. Te in-
stytucje mają ze sobą rywalizować, ale ma to 
być pozytywna rywalizacja. To się u nas dzie-
je. Swoją niszę wypracowała sobie biblioteka, 
ponieważ w pełni korzysta z możliwości nowej 
siedziby. Ponadto regularnie też wydaje kolej-
ne publikacje. Mam nadzieję, że w tym roku 
ukaże się szósty tom w ramach cyklu „Śrem w 
małych monografi ach”, który traktować będzie 
o harcerstwie w Śremie. Dobrze realizuje się 
dom kultury, który oddziela komercję od ofert 
darmowych. Jest przystanią dla kultury, orga-
nizatorem koncertów, wydarzeń teatralnych, a 
także miejscem, które promuje lokalnych arty-
stów. Muzeum tworzy natomiast tradycję, pie-
lęgnuje historię, zajmuje się tym co ważne dla 
regionu, chociażby poprzez wydawanie „Gaze-
ty Śremskiej”. Każdy kto się interesuje historią 
może się tam realizować. 

Rozmawiała Zuzanna Tomczyk  

po starych ulicach Śremu, sztafetę z 
okazji Dnia Niepodległości, w sierpniu 
zorganizowany zostanie Puchar Polski 
w Nordic Walking. Tych imprez spor-
towych o szerszym zakresie mamy 

Ostatnio było również głośno 
na temat sali widowiskowej 
i kompleksu, który miałby 
powstać przy Muzeum 
Śremskim. Jakie były 
powstać przy Muzeum 
Śremskim. Jakie były 
powstać przy Muzeum 

reakcje śremian po 
p o i n f o r m o w a -
niu mieszkań-

skowej. W tej 
chwili korzystamy 
z kinoteatru „Słonko”, 
a także z hali Bazar, to jednak roz-
wiązanie zastępcze. Potrzebna jest 
sala z prawdziwego zdarzenia. Kom-
pleks przy muzeum ma pozwolenie na 
budowę, to oznacza, że w tej chwili 

Burmistrz Śremu, Adam Lewandowski w rozmowie z nami wyjaśnia, jak wyglądać będzie 
nowy basen, dlaczego gmina zdecydowała się na budowę nowych obiektów sportowych 
oraz jaki sport można uznać za wizytówkę naszego miasta. Ponadto mówi również 
o nowej sali widowiskowej i kompleksie, jaki ma powstać przy Muzeum Śremskim. 

Potrzebna jest 
pozytywna rywalizacja

ROZMOWA  
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19 i 22 kwietnia w kinoteatrze „Słonko” odbędą się przesłuchania  
w ramach XXIV Pomarańczowego Konkursu Poezji i Prozy14 kwietnia w kinoteatrze „Słonko” wystąpi zespół Cisza Jak Ta 

Od 11 do 12 czerwca obchodzić będziemy Dni Śremu. W tym roku  
wystąpią LEMON, DAWID KWIATKOWSKI, VIDEO I PATRYK KUMÓR

Śremski Ośrodek Kultury oraz Fundacja „Widmo” zachęcają młodzież do udziału w Akademii Filmowej  21 kwietnia odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu „Pasjonaci. Ocalić od zapomnienia” 

30 kwietnia w kinoteatrze „Słonko” wystąpi Zenon Laskowik 

Śremski Ośrodek Kultury zaprasza na koncert z cyklu  
„Zaczarowany Świat Operetki i Musicalu”

28 kwietnia w kinoteatrze „Słonko” zaprezentowany zostanie  
spektakl dla dzieci „Pchła Szachrajka”

PRACE REMONTOWE W KINOTEATRZE „SŁONKO” - W DNIACH 01.04-10.04.2016 KINO NIECZYNNE
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Kolejne wydanie 
Gazety Śremskiej 
Prezentujemy kolejną okładkę Gazety Śremskiej nr 3-4/2016. 

Gazeta Śremska jest dwumiesięcznikiem społeczno-kultu-
ralnym od dwudziestu lat wydawanym przez Muzeum Śremskie. 
Można ją kupić na terenie Śremu. Więcej informacji o gazecie i 
miejscu jej zakupu na facebook/Muzeum Śremskie. 

Zajęcia wielkanocne 
dla dzieci

W Muzeum Śremskim w dniach od 22 lutego do 22 mar-
ca odbywały się zajęcia wielkanocne pod hasłem Pisan-

ki, kraszanki, malowanki”. Zajęcia skierowane były do dzieci 
ze szkół podstawowych i przedszkoli. Cieszyły się one dużym 
zainteresowaniem. 

Podczas zajęć dzieci wysłuchały krótkiego wykładu na temat 
tradycji związanej ze zdobieniem wielkanocnych jajek. Następ-
nie wzięły udział w warsztatach, podczas których własnoręcz-
nie będą zdobiły pisanki metodą wydrapywania wzoru.
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CO?

GDZIE?

KIEDY? INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

WYDAWCA I ADRES REDAKCJI:
Biblioteka Publiczna im. H. Święcickiego
ul. Grunwaldzka 10, 63-100 Śrem
KONTAKT: redakcja@biblioteka.srem.pl

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

Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń, afi szy i plakatów 
nadesłanych do druku.
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SPOTKANIA, WARSZTATY, KURSY DLA DZIECI:
SPOTKANIE AUTORSKIE Z AGNIESZKĄ FRĄCZEK - • 5 kwietnia, godz. 11:00
LITERACKIE PORANKI MALUCHA • (dzieci od 1 do 3 lat) - 5,12,19,26 kwietnia, godz. 11:00
BAJKI ŚPIEWAJĄCE • (dzieci od 2 do 4 lat) - 4, 18 kwietnia, godz. 11:00; 13, 20 kwietnia, godz. 16:30
PORANKI FILMOWE (dzieci od 4 do 6 lat)) - • 2 i 16 kwietnia, godz. 10:00
EKO-PAKA warsztaty plastyczne (ekologia, dla dzieci przedszkolnych) - • 6 kwietnia, godz. 17:00
WARSZTATY TEATRALNE (zajęcia odpłatne dla dzieci klas I-III) - • każdy czwartek, godz.15:30 
AIKIDO (odpłatne zajęcia rekreacyjne) - • wtorki, godz. 17:00
ROBO KIDS - KURS ROBOTYKI • (zajęcia odpłatne dla dzieci 5-7 lat) - 8 i 22 kwietnia, godz.17:00-18:30 
LEGO MINDSTORMS - KURS ROBOTYKI (zajęcia odpłatne dla dzieci 8-12 lat) - • 8 i 22 kwietnia, 
godz.17:00-19:00
WIECZÓR Z ANDERSENEM (dla kl. II a i b SP nr 1) - • 1 kwietnia, godz. 18:00-22:00
CZYTAMY PRZEDSZKOLAKOM• 
- 1 kwietnia, godz. 10:30 (dla dzieci z Przedszkola Jarzębinka)
- 6 kwietnia, godz. 9:15; 13 kwietnia, godz. 9:30; 20 kwietnia, godz. 9:30; 
  22 kwietnia, godz. 10:00 (dla dzieci z Przedszkola Pod Wierzbami)
- 7 kwietnia (dla dzieci z Przedszkola Mali Przyrodnicy)
- 13 kwietnia, godz. 10:30; 14 kwietnia, godz. 10:00 (dla dzieci z Przedszkola Janka Wędrowniczka)

TEATR:
TO-I-HOLA-HOLAny!•  (Teatr Filharmonia Pomysłów, odpłatnie) - 15 kwietnia, godz. 17:00
FRANIO NIEJADEK•  (Teatr Maska, odpłatnie) - 21 kwietnia, godz. 9:00 
JESZCZE JEDEN, JESZCZE RAZ•  (Teatr Maska, odpłatnie) - 21kwietnia, godz. 10:00

POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY 
pt. PRZYGODY KUBUSIA PUCHATKA”
do 14 maja przyjmowanie prac (regulamin dostępny na www.biblioteka.srem.pl)

DLA MŁODZIEŻY:
BOOK SZPAN - rozmowy o książkach, spotkanie młodzieży - • 6 kwietnia, godz.16:30
KLUB ŁOWCÓW PRZYGÓD „Finlandia - kraina reniferów”, spotkanie z M. Haberland - • 8 kwietnia, 
godz. 13:00 
AKADEMIA LITERATURY I SZTUKI • (dla młodzieży gimnazjalnej): „Refl eksja nad światem i człowiekiem 
w poezji Wisławy Szymborskiej” -  Wykładowca: dr hab. prof. UAM Leszek Teusz - 11 kwietnia, 
godz. 13:00
LET’S TALK - porozmawiajmy po angielsku (wolontariat) - • 2,9,16,23,30 kwietnia. godz.18:00
KONWERSACJE W JĘZ. NIEMIECKIM • (dla młodzieży i dorosłych, pierwsze zajęcia) - 4 kwietnia, g.15.00 

DLA DOROSŁYCH:
UNIWERSYTET LUDZI CIEKAWYCH ŚWIAT@ • 
- 31 marca, godz. 18:15 - „Moja Albania, czyli nie tylko o osłach i mercedesach” 
  - Wykład Izabeli Nowek-Tomczyk; 
- 28 kwietnia, godz. 18:15 - „Niemcy - moja mała ojczyzna” - wykładowca: Roman Pankiewicz
MOJE HOBBY (spotkanie hobbystów) - • 4 kwietnia, godz.17:00
KURS KOMPUTEROWY DLA SENIORÓW - • czwartki, godz. 16:00-18:00
DARMOWE SZKOLENIA KOMPUTEROWE 25+ (Realizator: Firma WroComp) - • 7 kwietnia, 
godz. 9:00 rozpoczęcie 
SPOTKANIE PRZY GRAMOFONIE (piosenki Anny Jantar) - • 5 kwietnia, godz.17:00 
JOGA DLA WSZYSTKICH (spotkanie z Joanną Jakubik-Hajdukiewicz) - • 8 kwietnia, godz. 17:00
PLANSZOTEKA - spotkanie miłośników gier planszowych • (bez ograniczeń wiekowych) - 9, 26 kwietnia, 
godz. 9:00-13:00
KINO OSKAROWE - wieczór fi lmowy - • 15 kwietnia, godz. 17:00
WIECZÓR FILMOWY DLA KOBIET - • 29 kwietnia, godz. 18:00
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI - rozmowa o książce: • Panna młoda w śniegu, J. Seghers 
- 18 kwietnia, godz. 16:00
AIKIDO (odpłatne zajęcia rekreacyjne) - • wtorki, godz. 18:30
ZNAJDŹ SWOJĄ PASJĘ (warsztaty rękodzielnicze z D. Witczak) - • 23 kwietnia, godz. 9:00
WERNISAŻ WYSTAWY malarstwa A. Więcka • 
(do 25.04. można oglądać wystawę prac Anny Radajewskiej) - 29 kwietnia, godz. 17:00

I PRZEGLĄD MAŁYCH FORM ARTYSTYCZNYCH 
„POMÓŻ SOBIE, DBAJ O ZDROWIE”.

Organizator: PRZEDSZKOLE „POD WIERZBAMI” - - 19 kwietnia, godz. 10:00 (Biblioteka Publiczna)

Biblioteka Publiczna w Śremie 
zaprasza na

KURS ROBOTYKI 
- ROBO KIDS -

(zajęcia odpłatne dla dzieci 5-7 lat).

KURS ROBOTYKI

Najbliższe spotkania 
odbędą się

8 i 22 kwietnia, 
godz.17:00-18:30.



CO? GDZIE? KIEDY?16   SZKOŁA

Budżet obywatelski – projekt „BOKAWI” 
- Pełną parą ruszyły zajęcia zorganizowane 
przez szkołę w ramach projektu „BOKAWI”. 
Raz w tygodniu odbywają się, prowadzone 
przez wykwalifi kowaną instruktorkę, zajęcia 
fi tness oraz zajęcia sportowe dla dzieci i doro-
słych. Szczególnie dużym zainteresowaniem, 
dbających o formę i zdrowy sposób spędza-
nia wolnego czasu pań, cieszą się zajęcia fi t-
ness, które już od 29 marca odbywać się będą 
w wtorki o godzinie 19.00 i 20.00.

Warsztaty biblioterapeutyczne - W piątek 
4 marca odbyły się w naszej szkole warszta-
ty biblioterapeutyczne o tematyce związanej z 
agresją. Uczestniczyli w nich uczniowie klas 
IV, V oraz VI. Warsztaty prowadziła pani Ewa 
Witasik z Publicznej Biblioteki Pedagogicznej 
w Śremie.

Spotkanie z teatrem - W piątek 11 marca 
przyjechał do nas teatrzyk ART-RE z Krakowa, 
który zaprezentował przedstawienie pt. „Ko-
zucha - Kłamczucha”. Młodzi aktorzy bez uży-
cia magii zaczarowali nasze dzieci i poprzez 
wspólną zabawę uczyli o jednej z uniwersal-
nych wartości - szczerości. Wszystkie dzie-
ci z klas 1-3 z pełnym zaangażowaniem brały 
aktywny udział w przedstawieniu. Były tańce, 
śpiewy dużo zabawy i humoru.

Szkoła wielopokoleniowa - 10 marca zor-
ganizowaliśmy kolejne spotkanie z cyklu „Szko-
ła wielopokoleniowa”. Tym razem tematem 
były tradycje wielkanocne. Zebrani wykonali 
wielkanocne chorągiewki oraz kwiaty. Ponad-
to piekli ciasteczka. Świąteczne ozdoby oraz 
wypieki zostały przeznaczone na kiermasz. 
Uzyskane środki przeznaczono na: „Żłóbek na 

peryferiach” - akcję charytatywną, w ramach 
konkursu „Mój szkolny kolega z misji”, w któ-
rej uczestniczy nasza szkoła. 

Bieg dla rodziny z Mełpina - W niedzie-
lę 13 marca reprezentacja Bodzyniewa wzię-
ła udział w biegu charytatywnym organizowa-
nym przez grupę Runners Power dla rodziny 
Śląskich z Mełpina. Wszystkie pieniądze prze-
kazane zostały na odbudowę domu. Była duża 
porcja zdrowia zabawy i uśmiechu. Organiza-
torom biegu oraz wszystkim uczestnikom ser-
decznie dziękujemy!

KONKURS „Sławni Wielkopolanie” - w 
dniu 27 kwietnia 2016 roku odbędzie się w 
naszej szkole VII edycja gminnego konkur-
su historyczno-plastycznego „Sławni Wiel-
kopolanie”. W tym roku uczestnicy konkursu 

wykazywać się będą wiedzą na temat życia i 
działalności naszego patrona - generała Dezy-
derego Chłapowskiego.

1 marca w Gimnazjum Dwujęzycznym i Li-
ceum Ogólnokształcącym im. Gen. Józefa 

Wybickiego obchodzono Dzień Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych. Z tej okazji uczniowie przy-
gotowali montaż słowno-muzyczny. Na spo-
tkanie przybyło wielu zaproszonych gości. 

Już 31 marca w szkole odbędą się „Dni Te-
atru”. Wszystkie klasy Gimnazjum Dwu-

języcznego oraz Liceum Ogólnokształcą-
cego zaprezentują krótkie przedstawienia 
na scenie (aula szkolna). Opiekunem całej 

imprezy jest p. Joanna Jankowiak - instruk-
tor teatralny.

8 kwietnia odbędzie 158 rocznica powsta-
nia szkoły. Tego dnia uczniowie pierw-

szych klas LO będą ofi cjalnie przyjęci w po-
czet uczniów szkoły. Kolejnym ważnym wy-
darzeniem będzie odsłonięcie medalionu 
pamiątkowego oraz tablicy doktora Wincen-
tego Styczyńskiego – absolwenta szkoły z 
roku 1893.

Od 11 do 13 kwietnia teatr LO „Scena 
bez kurtyny” zaprasza na przedstawie-

nie Odjazd, na podstawie książki My, dzie-
ci z dworca ZOO. Spektakle o godzinie 19 w 
auli szkolnej.

29 kwietnia godz. 9 odbędzie się uroczyste 
zakończenie nauki klas trzecich LO.

30 marca - uczeń naszej szkoły, Antoni Jur-
ga, wyjeżdża wraz z nauczycielką ma-

tematyki na spotkanie z Kuratorem Oświaty 
w Poznaniu. Na uroczystości laureaci m.in. 
Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego 
otrzymają dyplomy i nagrody. Naszemu ma-
tematykowi gratulacje należą się „podwójne”, 
gdyż jest dopiero uczniem V klasy!

9 kwietnia w szkole gościć będziemy uczest-
ników fi nału Wojewódzkiego Konkursu Wie-

dzy Morskiej pt. „Polska Marynarka Wojen-
na a Historia Wybrzeża Polskiego.” Uczest-
nicy startują w kilku konkurencjach – m.in. w 
strzelaniu, dlatego zawody mogą odbyć się w 

naszej szkole, która posiada strzelnicę. Mamy 
nadzieję, że śremskie drużyny powtórzą swo-
je coroczne sukcesy.

14 i 28 kwietnia w szkole będzie rozbrzmie-
wał język angielski. W te dni gościć bę-

dziemy uczestników Powiatowego Konkur-
su Literowania „Speel it” klas III oraz uczniów 
starszych, z klas VI w konkursie „Mistrz Gra-
matyki Angielskiej”

21 kwietnia po raz XIV Szkoła Podstawo-
wa nr 4 organizuje dla uczniów klas III 

Gminny Konkurs „Bezpiecznie na drodze” pod 
patronatem programu Bezpieczne Miasto i Ko-
mendanta Powiatowego Policji w Śremie.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W ŚREMIEGIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE 
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ŚREMIE

WIADOMOŚCI

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie

Do udziału zapraszamy uczniów szkół podstawowych!


