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CO SIĘ STAŁO 
W PSARSKIEM?

55-LATEK DŹGNIĘTY NO EM

POZNAJCIE HISTORIĘ JEDNEGO ZDJĘCIA PANA MICHAŁA ZE ŚREMU 
Tuż powojnie śremianin rozpoczął naukę w jednej ze śremskich podstawówek, wciąż ma zdjęcie klasowe ze szkoły  str. 16-17
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Hipokrates 2017  
Wybierz z nami 
najlepszych lekarzy 
z powiatu 
śremskiego  Strona 12
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Historia  
Zwykły ślusarz 
został prezesem 
śremskiej  
odlewni      Strona 24

A Mieszkańca Psarskiego dźgnął nożem jego kolega 
A Martwego 55-latka  odkryli policjanci, kiedy przyjechali 
sprawdzić co się dzieje w domu pod Śremem               STR. 6-7

Kadrowe roszady w śremskim szpitalu. 
Zwolniono m.in. ordynator neurologii

Śrem Sygnały od pacjentów sprawiły, że z pracą na śremskich oddziałach pożegnało się kilkoro lekarzy               str. 3

POWIAT 

Budki dla ptaków 
połączyły 
Grzybno i Ksią  
Wielkopolski 
 STR. 9
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ŚREM

Seniorzy 
obchodzili 
imieniny 
Katarzyn 
i Andrzejów   STR. 7

PIENIĄDZE 

Na co zostaną 
wydane 
pieniądze 
z gminnych kas 
 STR.  14-15

Z PROKURATURY 

Mieszkaniec 
Ksią a Wlkp. 
rząda „głowy” 
burmistrza 
 STR. 5

KSIĄ  WLKP. 

Młodzie  
chętnie poznaje 
wiersze dzięki 
nauczycielce  
języka polskiego 
i „Wieczorom 
z poezją”     STR. 20-21
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Od redaktora 
email:  

k.baksalary@glos.com 

Katarzyna Baksalary

Kryminalny tydzień 
w powiecie

W
minionym tygod-
niu mieszkańca-
mi Psarskiego 
i nie tylko 
wstrząsnęła in-

formacja o tragicznych wyda-
rzeniach w jednym z domów 
na terenie wsi. Osoby z którymi 
rozmawialiśmy nie potrafią 
zrozumieć co mogło się stać, 
żeby ktoś chwycił za nóż 
i dźgnął kolegę. Wielu jest prze-
konanych, że rozwiązaniem 
sprawy jest wódka , bo jak gło-
si powiedzonko od wódki ro-
zum krótki . Na razie śledczy 
oraz śremska prokuratura są 
oszczędni w przekazywaniu 
informacji na temat zdarzeń 
w Psarskiem.  
          W tym tygodniu opisujemy 
również kolejnego dilera nar-
kotyków, który dorabiał się 
sprzedając towar  także swo-
jemu dorosłemu już synowi. 

Sprawa zapewne wkrótce trafi 
na sądową wokandę podobnie 
jak dwóch pozostałych dilerów, 
których policja zatrzymała 
w minionym miesiącu. Nieste-
ty o ile narkotyki wymagają 
pewnej znajomości ludzi o tyle 
dopalalcze są dostępne na klik-
nięcie w komputerze. Dobrze 
jednak, że osoby handlujące 
narkotykami znikają z ulic i tra-
fiają przed oblicze sądu. Może 
dzięki temu kilku młodych lu-
dzi nie sięgnie po marihuanę 
czy amfetaminę. 
          Sprawą, która również inte-
resuje się w ostatnim czasie po-
licja jest kradzież pomarańczo-
wych kabli Geofizyki Toruń, 
która na terenach powiatu pro-
wadzi badania. Niestety zło-
dzieje nie zdają sobie sprawy, że 
przewody które kradną w sku-
pie złomu mają znikomą war-
tość bo nie zawierają miedzi

DZIEŃ DOBRY CHOINKA Z ŚOKIEM 
Już w poniedziałek uczniowie 
szkół podstawowych będą 
mieli okazję zrobić 
własnoręcznie wyjątkowe 
świąteczne drzewka 

CYTAT TYGODNIA/TWITT 
email: srem@glos.com

  
Zaraz medal dostaniesz 
za te Twoje zasługi!”

Jedna z kobiet podczas sesji w Książu do W. Płuzińskiego
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Bombki przygotowała śremska Fara i będzie można je 
kupić w niedzielę, 3 grudnia po każdej mszy świętej. 
Pieniądze ze sprzedaży tych idealnie nadających się 
na prezent lokalnych ozdób choinkowych pomogą 
przy remontach zabytkowej śremskiej parafii. 

IDEALNE NA ŚWIĘTA! 

Zbieracze 
Nasz minus w tym ty-
godniu przyznajemy 
tym, którzy bez namy-

słu ukradli kable toruńskiej 
Geofizyce. Niestety to nie 
tylko śremski przypadek. 
W wielu miejscach w całej 
polce gdzie pracują specja-
liści tacy jak z toruńskiej 
Geofizyki znikają specjali-
styczne przewody, które 
często są np. światłowoda-
mi i z metalami cennymi 
w skupie złomu nie mają nic 
wspólnego
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W mroźnym ciele - 
zdrowy duch! 
Plusa w tym tygodniu 
przyznajemy członkom 

śremskiego klubu „Mrozik”. 
Wielbiciele zimnych kąpieli 
oficjanie rozpoczęli swój se-
zon niedzielną kąpielą w Je-
ziorze Grzymysławskim. 
Amatorzy mroźnych kąpieli 
twierdzą, że nie ma nic bar-
dziej zdrowego dla organi-
zmu niż takie właśnie sposób 
jego hartowania. Póki co wy-
pada im wierzyć na słowo, bo 
trudno jest się przekonać. 

REDAKCJAREDAKCJA

W Śremie: „Szpikowa pacz-
ka” pomaga chorym 

GOŚĆ:  Wiele osób się zaanga-
żowało, aby zebrać jak naj-
więcej. Bardzo mnie cieszy 
ofiarność policjantów i pra-
cowników naszej Komendy, 
ale też wsparły nas różne 
śremskie instytucje, szkoły, 
przedszkola, firmy, kluby se-
niora. Nie chciałabym nikogo 
pominąć, bo wiele osób doło-
żyło swoją cegiełkę do tej 
szczytnej akcji. Myślę, że 
nasz Komendant rozpoczął 
w Śremie piękne przedsięw-
zięcie. Obecni na spotkaniu 
przedstawiciele różnych pod-
miotów zadeklarowali już 
nam gotowość do pomocy 
w przyszłym roku. To wszyst-
ko bardzo cieszy, bo możemy 
choć trochę wesprzeć po-
trzebujących. 

GOŚĆ:  Wszystkim, którzy 
wsparli tworzenie „Szpikowej 
paczki” w Śremie z głębi ser-
ca  serdecznie dziękujemy.   

GOŚĆ: A ja bardzo Pani dzię-
kuję za duże zaangażowanie 
organizacyjne. 

Poetycki wieczór w Książu 
Wielkopolskim  

GOŚĆ:  Super taki wieczorek 
byłam pozdrawiam organiza-
torkę Panią T. Janasik 

Turniej kopa sportowego 
w Dąbrowie 

GOŚĆ: Dopiszcie proszę zasa-
dy gry. Wiem, że łatwo je 
znajdę w internecie ale chęt-
niej przeczytam w waszej re-
lacji.

RED.

PLUS I MINUS TYGODNIA SREM.NASZEMIASTO.PL
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Kadrowe roszady w szpitalu
Powiat Skargi i narzekanie pacjentów przyniosły skutek. Nadeszły zmiany

Śremski szpital już od d u-
giego czasu zmienia swo-
je oblicze. Jedne zmiany 

widać go ym okiem, a mowa tu 
oczywi cie o odremontowanych 
kolejno oddzia ach. W tym roku 
remonty dobieg y w a ciwie koń-
ca, a pacjenci mogą cieszyć się 
nowym przyjaznym otoczeniem  

Drugim rodzajem zmian jest 
zespó  lekarski. We wcze niej-
szych wydaniach Tygodnika 

remskiego  opisywali my m.in. 
zmiany na oddziale urologicznym 
i rozstanie się placówki z dokto-
rem Donatem Sidorakiem, ordy-
natorem tego oddzia u. Później 
na naszych amach informowali-

my o zmianach w obsadzie le-
karskiej na ginekologii - ze szpita-
lem pożegna  się m.in. doktor u-
kasz Rybakowski. Teraz nadesz y 
zmiany na oddziale neurologicz-
nym.  

Zmianą, którą w ostatnim cza-
sie mogli zaobserwować pacjen-
ci remskiej neurologii jest osoba 
ordynatora oddzia u. Szpital roz-
sta  się z d ugoletnią ordynator te-

go oddzia u doktor Stefanią 
Ellmann-Vitali. 

– Od dnia13 listopada 201Ś ro-
ku ordynatorem oddzia u neuro-
logicznego jest pan doktor Midas 
Saadoun – informuje Micha  
Sobolewski, prezes remskiej 
lecznicy. 

Pacjenci oddzia u neurolo-
gicznego doktora Saadoun już 
wcze niej zdążyli poznać, gdyż 
od pewnego czasu pracuje on 
w remskim szpitalu na tym w a -
nie oddziale. Do tej pory jednak 
nie by  to pe en etat. Z po ową li-
stopada sytuacja się zmieni a. 

Wielu obserwujących zmiany 
w ród szpitalnego personelu za-
daje sobie pytanie : dlaczego do-
tychczasowa ordynator oddzia u 
rozsta a się ze remskim oddzia-
em neurologicznym? 

Niestety na to pytanie odpo-
wiedzi od prezesa Sobo-
lewskiego nie otrzymali my. 
Stwierdza on jednak, że wszel-
kie zmiany zawsze podyktowa-
ne są dobrem pacjenta, który 
powinien być stawiany 
na pierwszym miejscu. 

Na temat nag ego rozstania 
się by ej już ordynator neurologii 

wypowiedzia  się również staro-
sta Zenon Jahns podczas posie-
dzenia komisji zdrowia. Zasuge-
rowa  on, że ostatnie zmiany 
w szpitalu wynikają z różnych ne-
gatywnych informacji, które 
do niego docierają. 

– Sygna y, które do mnie do-
cierają są na tyle niepokojące, że 
uzna em iż należy dzia ać – 

przedstawia  sprawę radnym Ze-
non Jahns. 

Co więcej nie tylko na ordy-
nator neurologii narzekali pa-
cjenci. Szpital również zakończy  
wspó pracę z lekarzem Szpital-
nego Oddzia u Ratunkowego, 
Opieki Nocnej i wiątecznej oraz 
zasz y pewne zmiany na Izbie 
przyjęć. 

Nie jest tajemnicą, że obszary 
remskiego szpitala to miejsca 

najczę ciej krytykowane przez 
pacjentów. Wielu narzeka o na to 
jak przedmiotowo, a nie podmio-
towo zostali potraktowani. To ma 
się zmienić, a jak zapowiada sta-
rosta remski zgody na z e trakto-
wanie pacjenta w szpitalu nie ma 
i nie będzie. a ¹
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Pacjenci od lat narzekali na panią doktor i jej podejście do człowieka którego ma leczyć

k.baksalary@glos.com 

KATARZYNA BAKSALARY

KRONIKA 
POLICYJNA
DZWOŃ 997

Próba dezinformacji 
ŚREM. W ostatnich dniach 
na fali informacji o postawie-
niu zarzutów dyrektor jednej 
ze śremskich szkół ponad-
gimnazjalnych do redakcji do-
tarła informacja jakoby ta 
miała zostać zawieszona 
przez poznańskie Kuratorium 
Oświaty. Informacje spraw-
dziliśmy i dementujemy ją. 
Jak poinformowała nasz 
szkoła faktycznie pani dyrek-
tor nie ma na miejscu, ale już 
za kilka dni wróci do pracy 
i będzie pełnić dalej swoje 
obowiązki. Jak na razie no-
wych informacji co do postę-
pu działań prokuratury nie 
ma. Na wyjaśnienie sprawy 
trzeba cierpliwie poczekać

KB

REKLAMA 007779798

PRZYCHODNIA DLA ZWIERZĄT

Andrzej Majorczyk 
lekarz weterynarii

Śrem ul. Wiosny Ludów 18 
tel. 61 28 37 048   tel. kom. 668 441 554

REKLAMA 007931097
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Śremscy 
policjanci 
wyróżnieni 
 
„Kryształowe Gwiazdy” to 
wyróżnienie dla policjantów, 
którzy swoją postawą udo-
wodnili, że ich praca to prze-
de wszystkim działanie 
na rzecz drugiego człowieka 
i niesienie pomocy czasem 
bez względu na narażenia 
własnego życia.  
          Wśród tegorocznych wy-
różnionych „Kryształowymi 
Gwiazdami” byli również poli-
cjanci ze Śremu. Policjanta-
mi ze Śremu, którzy w tym 
roku zostali docenieni przez 
Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Poznaniu są st. sierż. 
Łukasz Góra i st. sierż. Maciej 
Glinkowski.  
          - St. sierż. Łukasz Góra 
to laureat „Kryształowej 
Gwiazdy ze Wstęgą”, czyli wy-
różnienia przyznawanego 
tym policjantom, którzy 
po raz kolejny uratowali życie 
ludzkie. Natomiast st. sierż. 
Maciej Glinkowski został 
uhonorowany „Kryształową 
Gwiazdą” - informuje Ewa 
Kasińska, rzecznik prasowa 
śremskiej komendy.  
          Panowie w minionym ro-
ku brali udział w interwencji 
na os. Jeziorany. Starsza 
mieszkanka jednego z blo-
ków chciała wyskoczyć z bal-
konu na czwartym piętrze. 
Dzięki postawie policjantów 
oraz pomocy mieszkańca 
Śremu kobietę udało się 
ściągnąć z balkonu i udzielić 
jej pomocy.  
          „Kryształowe Gwiazdy” to 
wyróżnienie fundowane 
wspólnie przez Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Po-
znaniu oraz Zarząd Woje-
wódzki Niezależnego Samo-
rządnego Związku Zawodowe-
go Policjantów województwa 
wielkopolskiego. W tym roku 
otrzymało je w sumie 124 poli-
cjantów z całej Wielkopolski. 
          Wśremskiej komendzie 
wcześniej „Kryształową 
Gwiazdą” oraz „Kryształową 
Gwiazda ze Wstęgą” wyróż-
niony został m.in. mł. asp. 
Dawid Wojtkowski, który 
również zmierzył się z rato-
waniem samobójcy 

(KB)
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pod swoim adresem oraz 22-
letni remianin, który na tere-
nie miasta handlował amfeta-
miną. Obaj tłumaczyć się będą 
przed sądem. Teraz w ręce po-
licji wpadł trzeci amator nar-
kotyków . Tym razem remscy 
policjanci zatrzymali razem 
z narkotykami mieszkańca 
gminy Brodnica. 

– W nocy, z 10 na 11 listopada 
br., policjanci Wydziału Krymi-
nalnego pełnili służbę 
w Manieczkach. Około godz. 
01.00 funkcjonariusze podeszli 
do trzech mężczyzn, którzy 
swym zachowaniem zwrócili 
ich uwagę – relacjonuje przebieg 
zdarzeń Ewa Ksińska, rzecznik 
prasowa remskiej komendy. 

– Kiedy policjanci okazali le-
gitymacje służbowe jeden 
z tych mężczyzn zaczął uciekać 
przeskakując przez maski za-
parkowanych samochodów. 
Funkcjonariusz z Zespołu 
do walki z Przestępczo cią Nar-
kotykową natychmiast ruszył 
za nim w po cig i po przebieg-
nięciu około 500 metrów dro-

gą gruntową, w rejonie ogród-
ków działkowych, zatrzymał 
43-letniego mieszkańca gminy 
Brodnica – dodaje policjantka.  

Jak się okazało pijany męż-
czyzna ([twierdzono około pro-
mila alkoholu w organizmie - 
przyp. red]  miał powody unikać 
policji. W kieszeniach jego 
spodni funkcjonariusze odkry-
li w sumie sze ć woreczków 
z amfetaminą.  

– Funkcjonariusze w miej-
scu jego zamieszkania znaleźli 
jeszcze jeden woreczek z reszt-
kami amfetaminy i słoik, w któ-
rym były charakterystyczne 
woreczki foliowe z zapięciem 
strunowym – informuje Ewa 
Ksińska i dodaje, że przygląda-
jąc się działalno ci 43-latka po-
licjanci ustalili m.in., że w cią-
gu kilku ostatnich miesięcy 
mężczyzna sprzedał porcje am-
fetaminy kilku osobom z po-
wiatu remskiego.  Co więcej 
mężczyzna sprzedawał narko-
tyk również swojemu dorosłe-
mu już synowi.  

43-latek już usłyszał zarzu-
ty a za sprzedaż amfetaminy 
odpowiadać będzie przed są-
dem. a  ¹

Zły czas dla 
dilerów

Ostatnie tygodnie to zły 
czas dla dilerów narko-
tyków. W ostatnim cza-

sie wpadł w ręce policji m.in. 
19-latek handlujący marihua-
ną, który w ostateczno ci usły-
szał ponad setkę zarzutów 

k.baksalary@glos.com 

KATARZYNA BAKSALARY

a  Diler 
amfetaminy 
z gminy 
Brodnica 
sprzedawa   
narkotyk 
nawet 
własnemu 
synowi.   
Teraz będzie 
się tłumaczyć 
sędziom
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Szkoda czasu na kradzież kabli
Przewody rozkładane w całym powiecie nie mają w sobie miedzi

 aa Od jakiego  czasu w gminie 
Książ Wielkopolski, a ostatnio tak-
że w gminie rem zauważalni są 
pracownicy Geofizyki Toruń, któ-
rzy prowadzą poszukiwania ropy 
naftowej oraz gazu. W tym celu 
wykorzystują specjalistyczny 
sprzęt. Jego czę ć została skradzio-
na. Złodzieje grasowali 
pod Książem Wlkp. 

- Firma, która na terenie powia-
tu remskiego szuka ropy naftowej 
i gazu ziemnego dwukrotnie w cią-
gu ostatnich tygodni zawiadomiła 
remską Policję o tym, że skradzio-

no jej specjalistyczne kable rozło-
żone na powierzchni ziemi w lesie 
między Książem Wlkp. 
a Zaborowem oraz przy drodze 
w Chrząstowie - informuje Ewa 
Kasińska, rzecznik prasowa 
remskiej komendy policji i doda-

je, że skradzione kable dla złodziei 
- wbrew ich oczekiwaniom - nie 
mają większej warto ci.  

- Kable są bardzo ważne dla 
prowadzonych poszukiwań i ba-

dań, natomiast złodziejom, którzy 
pewnie są zainteresowani miedzią 
ostatecznie się nie przydadzą, bo-
wiem zawierają znikomą ilo ć te-
go metalu - wyja nia policjantka 
i apeluje o pomoc w odzyskaniu 
skradzionych przewodów.  

W tej sprawie można pod nr 
tel.: 61 2ś 15 2Ś9,  61 2ś 15 211 
bądź 99Ś albo przesłać maila 
na adres: dyzurny.srem@po.po 
licja.gov.pla ¹
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Pomarańczowe kable mają znikomą wartość na skupie złomu

k.baksalary@glos.com 

KATARZYNA BAKSALARY

? 
Niestety ceny narkotyków, 
zwłaszcza tych kiepskiej 
jakości nie są aż tak 
wysokie. Często wystarczy 
kilkadziesiąt złotych. 
Tańszym i o wiele 
groźniejszym substytutem 
narkotyków są niestety 
dopalacze 
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a  Czytelnik przysłał zdjęcie, które - jego zdaniem - jest częstym 
widoczkiem w godzinach komunikacyjnego szczytu. Kierowcy 
jadący z wylotu ul. Szkolnej na most często robią to już na czer-
wonym świetle powodując w tym miejscu olbrzymie korki. No, 
cóż uwaga trafna. Przydałoby się więcej rozwagi.  (RED/JB)
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Trzeba przyznać, że Włodzi-
mierz Płuziński nie przebie-
rał w rodkach, aby wyka-

zać domniemaną niekompeten-
cję w pełnieniu urzędu przez bur-
mistrza Książa Wielkopolskiego, 
Teofila Marciniaka. W zawiado-
mieniu skierowanym do Prokura-
tury Rejonowej w remie możemy 
przeczytać między innymi 
o stwarzaniu zagrożenia natury 
rodowiskowej , marnotrawie-

nie rodków publicznych  , czy 

stwarzanie zagrożenia w ruchu 
drogowym . 

 W rozmowie z Tygodnikiem 
remskim  chętnie wskazuje na  

ledwo stojące prosto konary drzew 
w okolicznym lesie. Te w istocie 
przy większych porywach wiatru 
mogą stanowić realne zagrożenie 
dla ludzi, którzy jak zauważył Ty-
godnik remski  chętnie odwie-
dzają las nie bacząc na możliwe 
niebezpieczeństwo. Między inny-
mi z tych powodów Włodzimierz 
Płuziński domagał się od rady na-
tychmiastowego zwolnienia bur-
mistrza Książa Wielkopolskiego.   

Atmosfera na samej sesji zde-
cydowanie nie należała do najspo-
kojniejszych. Zaproszony na nią 
radca prawny starał się wytłuma-
czyć zebranym, że rada nie może 
odwołać burmistrza, a pismo skie-
rowane przez Wojciecha 
Płuzińskiego może potraktować 
wyłącznie jako skargę.  Ta w głoso-
waniu została odrzucona, tuż 
po wygłoszeniu  oficjalnego stano-
wiska Teofila Marciniaka w tej 
sprawie. Burmistrz Książa Wlkp. 
jednoznacznie stwierdził, że prak-
tycznie wszystkie zarzuty wobec 
niego kierowane są bezzasadne. 

Niektóre argumenty dodatkowo 
zostały potraktowane jako pomó-
wienie, jednak Teofil Marciniak nie 
zamierza na razie składać zawia-
domienia do prokuratury. W ro-

zmowie z T  przyznał, że ubole-
wa nad całą zaistniałą sytuacją 
i dodał, że zawsze będzie bronił 
swojego dobrego imienia i wkładu  
pracy w pełniony urząd.   

Prokuratura doniesieniu się 
przygląda i prowadzi postępowa-
nie wyja niające. Jak informuje 
prok. R. Mikołajczak może ono 
trwać do 30 dni. a ¹

b.klimczuk@glos.com 

BARTOSZ KLIMCZUK

Włodzimierz Płuziński na sesję przyszedł razem z żoną. Starał się przekonać 
wszystkich zgromadzonych na sali, że burmistrza Książa powinno się odwołać

DOMAGAŁ SIĘ „GŁOWY” 
TEOFILA MARCINIAKA
Książ Wlkp. Jeden z mieszkańców miasta 
złożył w urzędzie pismo, w którym dopominał 
się o natychmiastowe zwolnienie ze stanowiska 
burmistrza Książa Wielkopolskiego 
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Galą podsumowali 
Tydzień Kariery 

Śrem Nagrodzono wyróżnionych uczniów 

aa W ubieg y poniedzia ek, 
w auli remskiego ogólniaka od-
by a się gala podsumowująca 
Ogólnopolski Tydzień Kariery 
201Ś. W jej ramach nagrodzono 
uczniów wszystkich stopni edu-
kacyjnych, którzy wykazali się 
szczególną wiedzą lub umiejęt-
no ciami podczas konkursów 
i innych aktywno ci.  

Tydzień Kariery ma za zadnie 
inspirowanie ogólnopolskich i lo-
kalnych dzia ań na rzecz szeroko 
pojętego doradztwa zawodowe-
go. Has em tegorocznej edycji by-
o: Ja na rynku pracy. Moje talen-

ty i moje kompetencje . Szereg 
aktywno ci mia y zmobilizować 
do uczestnictwa nie tylko dzieci 
i m odzież, ale także ich rodziców 
oraz nauczycieli. Patronat 
nad remską ods oną Tygodnia 
Kariery obją  starosta, a także 
burmistrz. Stroną organizacyjną 
zaję a się poradnia 
psychologiczno-pedagogiczna.  

Zenon Jahns zabierając g os 
podziękowa  wszystkim za pod-
jęte dzia ania, a wyróżniającym 
się uczniom pogratulowa . Nie 
omieszka  z widownią podzielić 
się kilkoma swoimi obserwacja-
mi związanymi z  edukacją m o-
dzieży i ich wyborami mającymi 
znaczący wp yw na dalszą 
przysz o ć.  

– M odzież pope nia w dzi-
siejszych czasach wiele b ędów. 
Jednym z nich jest z y wybór 
szko y ponad gimnazjalnej. Lice-
um powinna wybrać tylko ta gru-
pa m odych, która chce i ma pre-
dyspozycje do kszta cenia się 
pod kątem okre lonych umiejęt-
no ci – t umaczy  starosta 

remski. Zenon Jahns doda  za-
raz, że dotyczy to wed ug niego 
takich zawodów jak chociażby 
prawnik, inżynier, informa-
tyk, lekarz czy dziennikarz. 
Wszyscy inni zdaniem starosty 
powinni pomy leć o szkole ofe-
rującej po jej ukończeniu konkre-
ty zawód.  

– Należy bacznie obserwować 
rynek pracy, aby potem nie ża o-
wać raz podjętej decyzji do koń-
ca życia. Po transformacji zachę-
cano m odzież do masowego 
studiowania co dzi  nie otwiera 
im wcale wielu drzwi – skwito-
wa  starosta remski.  

    Pod koniec uroczysto ci wy-
różniono nagrodami uczniów, 
którzy zajęli okre lone miejsca 
w różnych konkursach. W pozy-
tywnej rywalizacji wzię o udzia  
wiele osób, uczęszczających 
od szko y podstawowej aż 
do szko y redniej.  a ¹

b.klimczuk@glos.com 

BARTOSZ KLIMCZUK

KRÓTKO 
Z POWIATU
Z NAMI SIĘ DOWIESZ

Gmina Śrem 
wyróżniona   
Gmina Śrem została wyró nio-
na za realizowany od kwietnia 
2016 r. projekt pn. „Dbaj o sie-
bie, nie pal śmieci!”. Projekt zo-
stał zgłoszony do konkursu or-
ganizowanego przez Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu 
w ramach kategorii II, będącej 
promocją działań i inicjatyw 
społecznych samorządów lo-
kalnych w zakresie działalności 
proekologicznej. Gala wręcze-
nia nagród w konkursie „Dzia-
łania proekologiczne i prokul-
turowe w ramach strategii roz-
woju obszarów wiejskich” od-
była się 23 listopada. Nagrodę 
w wysokości 10 000 zł dla gmi-
ny Śrem odebrali zastępca 
burmistrza Śremu Bartosz 

eleźny oraz inspektor w Pio-
nie Gospodarowania Prze-
strzenią i Środowiskiem Urzę-
du Miejskiego w Śremie Małgo-
rzata Borowska. 

Biesiada wigilijna  
Odbędzie się w sali widowisko-
wej w Dolsku 17 grudnia 
o godz. 16.00. Wszyscy chętni 
do zaprezentowania się pod-
czas tej imprezy moga zgła-
szać się do dnia 13 grudnia 
w siedzibie Biblioteki Publicz-
nej, która jest jednym z organi-
zatorów. RED/JB
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Konkurs gwary 
Najlepszą znajomością po-
znańskiej gwary wykazali się 
uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej w Nochowie, drugie 
miejsce zajęli reprezentanci 
Szkoły Podstawowej w Pyszą- 
cej, a trzecie Szkoła Podsta-
wowa w Krzy anowie.  RED
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To już jest pewne. Od przysz e-
go roku możemy spodziewać się 
wyższych op at za dostarczanie 
wody i odbiór cieków. Podczas 
ostatniej sesji Rady Miejskiej 
w remie radni przyklepali  
nowe ceny, które wejdą w życie 
od początku 201ś roku.  

W przysz ym roku taryfa 
za pobór wody będzie wynosić 
3,36 z  (2 grosze więcej niż ta 
ustalona na rok 201Ś), a za od-
biór cieków 6,2ś z  (23 groszy 
więcej niż w kończącym się 
w a nie roku).   

– Po podwyżce za metr sze -
cienny wody ącznie z abona-
mentem trzeba będzie zap acić 
1Ś, 26 z  –t umaczy  podczas se-
sji W odzimierz Pepeta, szef 
remskich wodociągów. Zwróci  

uwagę zebranych, że podana 
kwota jest stosunkowo niewiel-
ka w porównaniu do tych obo-
wiązujących w sąsiednich po-
wiatach.   

Wed ug przytaczanych  kal-
kulacji, czteroosobowa rodzina, 
która zużywa oko o ś metrów 
sze ciennych wody miesięcznie 

zap aci  w 201ś roku dok adnie ś4, 
Ś4 z , czyli o 3, Ś4 z  więcej niż dzi .  

– Zmiany są konieczne, aby 
spó ka mog a wdrażać dalsze in-
westycje – t umaczy  W odzimierz 
Pepeta podkre lając jednocze nie, 
że tylko przez dwa lata przedsię-
biorstwo zainwestowa o w rozwój 
sieci 16 milionów z otych.   

Warto zwrócić uwagę, że ze 
względu na powstanie PGW Wo-
dy Polskie  taryfy mogą się jeszcze 
zmienić.  a  ¹  

Ścieki i woda za rok w górę
Śrem Podczas sesji przegłosowano nowe taryfy za wodę i ścieki 

To straszne co ludzie mó-
wią. Podobno jeden dru-
giego nożem zabi  – mó-

wi mieszkanka Psarskiego, wisi 
pod remem gdzie w sobotę, 25 
listopada dosz o do tragicznych 
wydarzeń. Wieczór dwóch ko-

legów zakończy  się bowiem 
miercią jednego z nich oraz 

oskarżeniem o zabójstwo. 
Z naszych ustaleń wynika, że 

dwóch 55-latków zna o się 
od d uższego już czasu. Razem 
zresztą  pracowali w jednej 
z firm nieopodal Psarskiego. So-
botni wieczór spędzali 
przy kieliszku  w domu jedne-

go z nich. W pewnym momen-
cie musia o do ć do konfliktu 
pomiędzy mężczyznami  i go-
spodarz dźgną  nożem swojego 
go cia. Zadane rany by y po-
ważne. Mężczyzna upad  
na pod ogę. 

W tym czasie jak wynika 
z naszych ustaleń i co również 
potwierdza remska Prokuratu-

k.baksalary@glos.com 

KATARZYNA BAKSALARY

ZABÓJSTWO POD ŚREMEM. 

NIE ŻYJE 55-LATEK
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Nagrody wręczał m.in. zastępca burmistrza Śremu 

b.klimczuk@glos.com 

BARTOSZ KLIMCZUK

aa Na amach Tygodnika 
remskiego  pisali my, że zanim 

jeszcze ustawa cofająca  wiek 
emerytalny wesz a w życie, po-
tencjalni emeryci - także Ci z na-
szego powiatu - zaczęli szturmo-
wać okoliczne odzia y ZUS. Jak 
się jednak okaza o, ten gwa tow-
ny pęd dotyczy  g ównie wrze -
nia. Potem impet znacznie opa-
da .  

Wed ug zdobytych danych, 
najwięcej zainteresowanych z po-
wiatu remskiego i redzkiego 

zg osi o się we wrze niu. ącznie 
ZUS rozpatrywa  wtedy oko o 
600 spraw. W miesiącu 
paźdznierniku do oddzia ów 
zg osi o się o ponad 100 mniej za-
interesowanych (43ś osób).  

W samym listopadzie (informa-
cje z dnia 2Ś.11 - przypis red.) wnio-
sków z obu powiatów wp ynę o 
tylko  111. Można z tego wysnuć 

wniosek, że największa liczba za-
interesowanych chcia a za atwić 
 sobie wiadczenie emerytalne 
najszybciej jak się da. a ¹ 

Największy pęd był 
na samym początku 

Powiat ZUS już nie obserwuje „szturmu” 

Na sygnale Tragicznie zakończyła się znajomość dwóch równolatków z Psarskiego. 
Jeden nie żyje, drugi jest podejrzany o zabójstwo. Zmarły pozostawił po sobie rodzinę
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Seniorzy świętowali 
Katarzynki i Andrzejki

Śrem Spotkanie zostało zorganizowane w Cechu Rzemiosł Różnych

aa To było z pewno cią jedno 
z bardziej wyjątkowych spotkań 
organizowanych dla seniorów. 
ź remskim Cechu Rzemiosł 
Ró nych emeryci przez kilka go-
dzin mogli nie tylko dobrze się 
bawić, ale tak e dowiedzieć się 
wielu interesujących informacji 
związanych z obchodzeniem 
w Polsce Andrzejek i Katarzy-
nek. Prelekcję związaną z tym 
tematem przeprowadziła Ewa 
Nowak, antropolog pracujący 
w remskim muzeum.  

Podczas spotkania 
integracyjno-edukacyjnego nie 
mówiono jednak o samych tyl-
ko zwyczajach związanych 
z Andrzejkami czy Katarzynka-
mi. Poruszono równie  bardzo 
wa ny społecznie temat jakim 
jest przemoc mę czyzn wobec 
płci przeciwnej. ź związku 
z tym po raz kolejny zainaugu-
rowano akcję Biała źstą ka . 
Jest ona symbolem sprzeciwu 
wobec tego typu patologicznych 
zachowań. Aby dać wyraz soli-
darno ci z innymi upamiętnia-
jącymi ten dzień, mę czy ni 
obecni na sali przypięli sobie 
miniaturowe białe wstą ki.  

ź spotkaniu wzięło udział 
wielu seniorów z ró nych rodo-
wisk i grup lokalnych. Pojawili 
się przedstawiciele między inny-
mi Towarzystwa Pomocy Po-
trzebującym im. w. Brata Alber-
ta Nadzieja , źielkopolskiego 
Związku Inwalidów Narządu 
Ruchu, Polskiego Związek Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów, 
Towarzystwa remskich Ama-
zonek, Polskiego Związek Kom-
batantów, Koła Emerytów i Ren-

cistów przy Międzyzakładowym 
Związku Zawodowym Hutni-
ków Odlewni eliwa. 

Poza zabawami integracyjny-
mi  seniorzy mieli okazję tak e 
obejrzeć występ artystyczny klu-
bu literackiego Amator.   

Inicjatywa powstała 
przy współdziałaniu  O rodka Po-
mocy Społecznej   i burmistrza 

remu.    a   ¹

b.klimczuk@glos.com 
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Wszyscy zgromadzeni na sali byli w dobrych nastrojach 

aa  Długo wyczekiwany remont 
ul. Staszica w remie w pełni. 
Ju  od jakiego  czasu widać  po-
stępujące namacalne zmiany - 
jest  widoczny powiększający 
się fragment nowego chodnika 
oraz układane są kolejne kra-
wę niki. Kierowcy niestety mu-
szą liczyć się z pewnymi utrud-
nieniami przeje d ając przez tę 
ulicę ze względu na pracujący 
tam cię ki sprzęt oraz robotni-
ków. Jak do tej pory nikt jednak 
nie skar y się. 

źarto równie  zwrócić uwa-
gę na przejazd kolejowy, który 
został zasypany tłuczniem - zbyt 
szybki przejazd mo e skończyć 
się odpryskami lakieru oraz 
mniejszymi wgnieceniami w ka-
roserii. Ostatecznie tory z re-
montowanej ul. Staszica mają 
 zniknąć na dobre. źedług infor-
macji zdobytych przez Tygod-
nik remski   koniec remontu 
ma nastąpić 15 grudnia.  a ¹ 

Remont ulicy Staszica idzie pełną 
parą. Koniec w przyszłym miesiącu

Śrem Na drodze widać już spore zmiany w wyglądzie okolicy 

k.baksalary@glos.com 
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Widać znaczny postęp 
w pracach budowlanych

ra Rejonowa kolega rannego 
mieszkańca Psarskiego dzwoni 
po pomoc twierdząc, e w jego 
znajomy le y na podłodze i wy-
miotuje krwią. Kiedy jednak 
na miejsce dociera karetka i ra-
townicy medyczni stwierdza, e 
telefon był głupim artem. Ka-
retka spod domu mę czyzny 
odje d a. 

Dyspozytor o tej sytuacji za-
wiadamia jednak remską ko-
mendę policji i na miejsce uda-
ją się policjanci. Podczas rozmo-
wy z 55-latkiem, który otworzył 
im drzwi zauwa ają, e ten ma 
krew na rękach. To spostrze e-
nie sprawia, e wchodzą do do-
mu, a w rodku - w kuchni - od-
krywają le ącego na podłodze 

kolegę gospodarza domu.  Nie-
stety na ratunek mimo wezwa-
nia ponownie karetki pogotowia 
jest ju  za pó no.  

Pijany kolega martwego 55-
latka staje się podejrzanym 
o popełnienie zabójstwa i prze-
wieziony zostaje do policyjnego 
aresztu. Tam okazuje się, e ma 
on około trzech promili  alkoho-
lu w wydychanym powietrzu. 
Po wytrze wieniu  - w ponie-
działek, 2Ś listopada - mę czy-
zna zostaje przesłuchany i po-
znaje zarzuty.  

– Mę czyzna usłyszał zarzut 
z art, 14ś, paragraf 1 kodeksu 
karnego [zarzut zabójstwa - 
przyp red.]. ź poniedziałek od-
była się rozprawa podczas któ-
rej Sąd Rejonowy w remie zde-
cydował o areszcie tymczaso-
wym dla podejrzanego na okres 
trzech miesięcy - wyja nia Re-
nata Mikołajczak, Prokurator 
Rejonowa w remie i dodaje, e 
na konkretne ustalenia w tej 
sprawie będzie trzeba poczekać. 

– Ciało mę czyzny odkryte 
przez policjantów zostało prze-
wiezione do poznańskiego Za-
kładu Medycyny Sądowej. Tam 
we wtorek zostanie przeprowa-
dzona sekcja zwłok oraz wszel-
kie dodatkowe badania. Na wy-
niki będzie trzeba zaczekać naj-
prawdopodobniej około trzech, 
czterech tygodni - mówi proku-
rator Mikołajczak. 

Kiedy policja i prokuratura 
pracuje nad ustaleniem przebie-
gu wydarzeń w domu 55-letnie-
go mieszkańca Psarskiego 
mieszkańcy nie kryją szoku. 

– ź yciu bym nie przypusz-
czał, e takie co  mo e się u nas 
stać. źidywałem czasem jedne-
go czy drugiego - wiadomo jak 
to jest w małych miejscowo -
ciach. Jeden sklep i wszyscy y-
ją na kupie. Nigdy bym jednak 
nie przewidział, e mo e doj ć 
do czego  takiego – mówi 
mieszkaniec Psarskiego. a ¹ 

We wtorek 
zostanie 
przeprowa-
dzona sekcja 
zwłok 
PROK. RENATA MIKOŁAJCZAK
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ZABÓJSTWO POD ŚREMEM. 

NIE ŻYJE 55-LATEK
Sprawdzamy co 
słychać na basenie

Śrem Opinie mieszkańców są skrajnie różne

aa Minęły pierwsze dni kiedy 
remianie i nie tylko mogą korzy-

stać z nowego basenu. General-
nie ile osób spytali my o zdanie 
tyle te  usłyszeli my odpowiedzi. 
Nie odbyło się bez skrajno ci - 
od zachwytu do kompletnej kla-
py. Jak jednak zapewnia prezes 

remskiego Sportu wcią  popra-
wiane są pewne mankamenty, 
który wychodzą ju  w praktyce, 
i które zgłaszane są równie  
przez u ytkowników nowego ba-
senu. 

Jedną z takich kwestii jest 
czytnik dłoni. Uspokajamy 
wszystkich nieufnych - czytnik 
nie skanuje naszych linii papilar-
nych, a jedynie układ naczyń 
krwiono nych w dłoni. 

– Tutaj potrzeba moim zda-
niem czasu, eby remianie się 
przyzwyczaili do tego typu urzą-
dzenia. Często zdarza się, e np. 
w recepcji jako wzór skanowana 
jest prawa dłoń, a klient do czyt-
nika np. wychodząc z basenu 
przykłada dłoń lewą – mówi pre-
zes Daniel Cicharski i dodaje, e 
podniesiona została równie  
czuło ć skanerów. To powinno 
rozwiązać czę ć problemów. 

Koniec remontu to jednak nie 
koniec rozwijania remskiego 
Sportu. Jak zapowiada prezes 

Cicharski chciałby dla korzysta-
jących z obiektu przygotować 
równie  nowy parking. 

– Przy budynku jest kawałek 
ziemi, który chciałbym przezna-
czyć na parking dla klientów. Zie-
mia nale y do gminy więc jest ja-
ka  szansa, e uda się to zrobić – 
mówi prezes i dodaje, e ma jesz-
cze inne plany np. stworzenie sal-
ki do ćwiczeń dla tych, którzy tre-
nują sztuki walki. a ¹

k.baksalary@glos.com 

KATARZYNA BAKSALARY
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- Ile osób tyle zdań na temat 
basenu  - Daniel Cicharski

Przeprowadzka 
Gmina będzie 
starała się kupić 
teren po straży 
pożarnej 
aa źielu z czytelników Ty-
godnika remskiego  zadaje so-
bie pytanie, kiedy wreszcie no-
wy budynek stra y po arnej 
na ulicy Grunwaldzkiej zacznie 
normalnie działać. Spekulacji 
nie brak: przechodnie chętnie 
wypatrują i rejestrują ka dy ruch 
i zmianę jaką się tam wprowa-
dza. Jednego ze remskich rad-
nych bardziej jednak ni  nowa 
siedziba stra y po arnej intere-
sowało to, co stanie się z tere-
nem po komendzie przy ulicy 
Farnej.  

– Ze względu na zbli ający się 
czas przeprowadzki Państwowej 
Stra y Po arnej w remie chciał-
bym zapytać, czy gmina rem 
będzie starała się zdobyć nieru-
chomo ć jaka po niej zostanie? 
– pytał radny Marek Basaj.  

Burmistrz odpowiedział 
twierdząco i o wiadczył, e wy-
słał w tej sprawie pismo 
do przedstawiciela skarbu pań-
stwa jakim jest w tym przypad-
ku starosta powiatu remskiego. 
Dodał równie , e chętnie prze-
znaczy ten teren po mieszkanio-
wą zabudowę komunalną oraz 
usługi komunalne.  a ¹ 

b.klimczuk@glos.com 

BARTOSZ KLIMCZUK

Na sygnale Tragicznie zakończyła się znajomość dwóch równolatków z Psarskiego. 
Jeden nie żyje, drugi jest podejrzany o zabójstwo. Zmarły pozostawił po sobie rodzinę
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Walki o „Małgorzatę” ciąg dalszy 
Śrem Zdziwienie wśród pracowników Centrum wywołała propozycja jednego z lekarzy

J uż znacznie wcze niej było 
wiadome, że powiatowi 
radni na najbliższej sesji za-

poznają się z sytuacją jaka panu-
je obecnie w Centrum Medycz-
nym Małgorzata . Dosyć szcze-
gółowej informacji udzielał dy-
rektor medyczny tej placówki, 
obecny podczas obrad.  

– Sytuacja w Centrum znacz-
nie się pogorszyła od wrze nia te-
go roku. Wtedy wła nie komor-
nik zajął konto spółki i posypała 
się w związku z tym lawina nega-
tywnych dla Małgorzaty  zda-
rzeń – przekonywał Krzysztof 
Rożnowski. Przypomniał 
przy tym inne problemy z jakimi 
do tej pory musiała zmagać się 
placówka.  

– Od trzech tygodni nie otrzy-
mujemy żadnych pieniędzy 
z Częstochowy [tam mie ciła się 
centrala spółki - przypis red.]. 
Działamy tylko i wyłącznie 
w oparciu o resztki rodków fi-
nansowych jakie pozostały nam 
z działalno ci komercyjnej – mó-
wił doktor Rożnowski. Z jego naj-
wieższych informacji wynikało, 

że trwają obecnie przygotowania 
do wej cia syndyka.  

Starosta remski ponownie 
dał do zrozumienia zebranym, że 
nie ma możliwo ci aby bez szko-

dy dla pacjentów szpitala rozsze-
rzył on swoją działalno ć o on-
kologię. Zaznaczył także, że kwe-
stia wypowiedzenia najmu Cen-

trum Medycznemu pojawiła się 
już w styczniu tego roku.  

– Mam zapewnienia od dok-
tora Frąckowiaka, że jest on chęt-
ny do wynajęcia całego budynku 
z przeznaczeniem parteru i pię-
tra na działanie onkologii. Resz-
ta kondygnacji miałaby być  przy-
stosowana do konsultacji neuro-
logicznych – mówił Zenon Jahns.  

Trzeba przyznać, że ta infor-
macja przekazana przez starostę 
bardzo zaskoczyła zebranych 
na sali pracowników Małgorza-
ty , łącznie z Krzysztofem 
Rożnowskim. Wiceprzewodni-
czący rady Marcin Szydłowski 
postanowił popytać powody tej 
dosyć zauważalnej reakcji przy-
byłych go ci.  

– Doktor Frąckowiak zawodo-
wo jest związany z Małgorzatą  
od 200ś roku. Na chwilę obecną 
jest w niej zatrudniony na umo-
wie cywilno-prawnej – rozpoczął 
swoją wypowiedź dyrektor me-
dyczny Centrum.  

– Jest on człowiekiem żyjącym 
w bardzo bliskich i zażyłych rela-
cjach z współwła cicielką Cen-
trum. Mam przemożne wrażenie, 
że jego propozycja została z nią 
uzgodniona  i jest to po pro-
stu zwykły przekręt – przyznawał 

bez ogródek Krzysztof 
Rożnowski.  Dyrektor medyczny 
dodał zaraz, że nawet je li jego 
obawy są nazbyt pesymistyczne 
to doktor Frąckowiak i tak pozo-
staje w jego oczach osobą niewia-
rygodną finansowo.  

– Zrobimy wszystko co w na-
szej  mocy aby dotrwać do końca, 
ale bez współudziału osób z po-
wiązaniami z byłym zarządem 
czy wła cicielami – skwitował 
Krzysztof Rożnowski. Starosta 
uspokoił dyrektora medycznego 
Małgorzaty  mówiąc, że nie zgo-

dzi się na złożoną przez doktora 
Frąckowiaka propozycję bez rów-
noczesnej akceptacji ze strony 
obecnych władz remskiego Cen-
trum.  

Dla starosty remskiego wyda-
wało się jasne, że bez względu 
na podejmowane przez dyrekto-
ra medycznego działania placów-
ka i tak musi na jaki  czas zrezyg-
nować ze swojej działalno ci. 
Krzysztof Rożnowski zapewnił, że 
on wraz z personelem czynią sta-
rania aby ewentualna przerwa 
przypadła na więta Bożego Na-
rodzenia.  

Prawdą jest, że czę ć pacjen-
tów Małgorzaty  
została już odesłana do innych 

o rodków onkologicznych. W po-
niedziałek w placówce przebywa-
ło ich jeszcze szesnastu, jednak jak 
wspominał w rozmowie z Ty-
godnikiem remskim  Krzysztof 
Rożnowski, sytuacja finansowa 
staje się z dnia na dzień coraz bar-
dziej dramatyczna. W momencie 
rozmowy  nie było już pieniędzy 
na wyżywienie. a ¹

Radni z uwagą wysłuchali dyrektora medycznego Centrum 
Medycznego „Małgorzata” Krzysztofa Rożnowskiego

16 
Według informacji 
zdobytych w ubiegły 
poniedziałek, 
w „Małgorzacie” w tym 
czasie przebywało jeszcze 
szesnastu pacjentów. 
Mniej więcej połowę 
stanowili chorzy 
onkologicznie z powiatu 
śremskiego. Nie wiadomo 
jak ta liczba będzie się 
zmieniała w najbliższych 
dniach   

POZOSTALI PACJENCI 

b.klimczuk@glos.com 

BARTOSZ KLIMCZUK
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Ostatni w tym roku wykład 
Wyzwania rodzicielstwa  odbę-

dzie się w Szkole Rodzenia 
w remskim Szpitalu w dniu 4 
grudnia 201Ś roku o godzinie 
1ś.00 w sali konferencyjnej.od 

 Proponowany wykład stano-
wi uzupełnienie programu Szko-
ły Rodzenia i wpisuje się w zało-
żenia remskiego Programu 
Wspierania Rodziny na lata 201Ś-
2019. Podczas spotkania zostanie 
przedstawiona dostępna oferta 
pomocowa gminy rem na rzecz 
rodzin z dziećmi zarówno w za-
kresie wsparcia finansowego jak 

również w formie poradnictwa 
i usług społecznych. Kluczową 
czę cią spotkania jest wykład do-
tyczący budowania więzi emo-
cjonalnej  z dzieckiem, która za-
czyna kształtować się już w ciąży 
oraz wpływu atmosfery domu ro-
dzinnego na rozwój dziecka. 
Przedstawione zostaną także pra-
widłowo ci rozwojowe w pierw-
szych miesiącach życia dziecka, 
rola dotyku oraz fizycznej bli-
sko ci w prawidłowym rozwoju. 
Poruszone zostaną także tematy 
związane psychologicznymi 
aspektami dotyczącymi porodu. 

Podczas spotkania uczestnicy bę-
dą mogli korzystać z materiałów 
edukacyjnych i poczęstunku, 
a także otrzymają publikację te-
matycznie związaną z wychowa-
niem dzieci. Przedsięwzięcie ma 
na celu informowanie przyszłych 
rodziców o bogatej ofercie wspar-
cia realizowanej w gminie rem 
Informacji na temat kolejnych 
wykładów oraz pozostałych dzia-
łań w projekcie udziela Anna 

lipko- Rewers pod numerem te-
lefonu 612ś3999Ś w. 23. a ¹

Szkoła Rodzenia zaprasza 4 grudnia
Śrem Wykład „Wyzwania rodzicielstwa” w Śremskim Szpitalu

srem@glos.com 

RED/JB

aa Całkiem niedawno pisali my 
na łamach Tygodnika 

remskiego  o mieszkańcach uli-
cy księdza Jerzego Popiełuszki, 
którzy mają już do ć katastrofal-
nego stanu drogi prowadzącej 
do ich domów. Do protestu przy-
łączyła się dyrektorka Zespołu 
Szkół Politechnicznych wysyła-
jąc do urzędu pismo z apelem 
o zajęcie się tym problemem. My 
też zapytali my remski magi-

strat jakie ma plany wobec tej uli-
cy.  

W odpowiedzi czytamy, że ra-
tusz jest dobrze zaznajomiony 
z głosami domagającymi się 
zmiany obecnego stanu rzeczy. 
Nie zmienia to jednak faktu, że 
nowej nawierzchni nie ma w pla-
nach wydatków przyszłoroczne-
go budżetu. a ¹

Nowa droga do 2018 
roku nie powstanie 

Śrem Jest odpowiedź śremskiego urzędu

b.klimczuk@glos.com 

BARTOSZ KLIMCZUK

aa W czwartek, 23 listopa-
da odbyła się w Pałacu 
Działyńskich w Poznaniu uro-
czysto ć zorganizowana przez 
Wielkopolskie Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich.  

Podczas jej trwania dyrektor 
remskiej biblioteki został uho-

norowany Nagrodą Główną im. 
Andrzeja Wojtkowskiego. Przy-
znawana jest ona biblioteka-
rzom województwa wielkopol-

skiego za wybitne osiągnięcia 
w pracy zawodowej oraz za do-
robek naukowy w dziedzinie 
bibliotekarstwa i biblioteko-
znawstwa.  

Kandydatów do wyróżnienia 
nominują dyrektorzy bibliotek 
lub przewodniczący lokalnych 
kół Stowarzyszenia Biblioteka-
rzy Polskich.  a ¹

Dyrektor biblioteki 
nagrodzony 

Śrem Praca Jerzego Kondrasa wyróżniona

b.klimczuk@glos.com 

BARTOSZ KLIMCZUK

Dyrektor śremskiej biblioteki, wcielając w życie wiele cieka-
wych inicjatyw, z całą pewnością jest jednym z bardziej ak-
tywnych szefów tego typu instytucji w Wielkopolsce

F
O

T
. 

B
IB

L
IO

T
E

K
A

.S
R

E
M

.P
L

F
O

T
. 

R
E

D
. 

NW sobotnie popołudnie, 
25 listopada w Dąbrowie 
pod Śremem do kart 
zasiedli gracze w kopa 
sportowego. Tego dnia 
bowiem rozegrany został 
Superpuchar Wielkopolski 
w Kopa Sportowego 
o Puchar Burmistrza 
Śremu zorganizowany 
przez Wielkopolską Ligę 
Kopa Sportowego. Gminę 
Śrem reprezentował m.in. 
Marcin Szydłowski, 
gospodarz tego wieczoru. 
Do Dąbrowy zjechało 
w sumie ponad 120 graczy. 
Sama gra jest szczególnie 
popularna w Wielkopolsce. 
Grają w nią jednak również 
Ślązacy i Kaszubi. (KB)
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W tym roku w pomoc 
ptakom zaangażowa-
ły się szerzej dwie 

grupy. Jedna z nich to miesz-
kańcy gminy Brodnica i nie tyl-
ko, którzy biorą aktywny udział 
w spotkaniach Akademii Przy-
rody. Akademickie spotkania to 
inicjatywa Towarzystwa Przy-
jaciół Ziemi Brodnickiej 

Gniazdo  realizowane 
przy współpracy z Zespołem 
Szkół Rolniczych w Grzybnie 
oraz Nadleśnictwem Konstan-
tynowo.  

W tym roku warsztaty z bu-
dowania budek dla ptaków 
w Grzybnie odbyły się w sobo-
tę, 25 listopada w jednej z sal 

lekcyjnych grzybińskiej szkoły. 
Materiał na ptasie budki przy-
gotował natomiast tartak 
z Sulejewa. 

Zanim doszło jednak 
do wbijania w drewniane ścian-
ki budek gwoździ i iście fizycz-
nej pracy głos zabrała Katarzy-
na Maćkowiak z konstanty-
nowskiego nadleśnictwa.  

Dzięki pani Kasi uczestnicy 
warsztatów w ramach 
brodnickiej Akademii Przyrody 
dowiedzieli się m.in. jakie ptaki 
mogą zamieszkać wiosną w bu-
dowanych w sobotnie przedpo-
łudnie budkach, jakie są rodza-
je budek dla ptaków, gdzie i jak 
najlepiej budkę zamontować 
oraz jak o nią dbać by posłuży-
ła ptasim lokatorom przez dłu-
gi czas oraz na co zwracać uwa-

gę decydując się na zakup bud-
ki dla ptaków w sklepie. 

Każdy uczestnik warsztatów 
w Grzybnie własnoręcznie zło-
żoną budkę mógł zabrać ze so-
bą do domu, a organizatorzy 
oczekują wiosną na wieści, czy 
w ptasim domu pojawili się ja-
cyś lokatorzy. 

Drugą ekipą, która w tym ro-
ku postanowiła ptakom przygo-
tować mieszkania na wiosnę 
byli harcerze z Książa Wielko-
polskiego. 19 Drużyna Harcer-
ska Czarne Stopy  spędziła 
niedzielne przedpołudnie, 26 li-
stopada bardzo pracowicie. Ra-
zem ze strażakami, leśnikami 
oraz myśliwymi wieszali bo-
wiem budki dla ptaków. W ak-
cję zaangażowano również 
dzieci z ksiąskiej szkoły podsta-

wowej będące spoza harcerskiej 
braci. 

Działania związane z rozwie-
szaniem w lesie nieoopodal 
ksiąskich mogił pomogą harce-
rzom z Książa Wlkp. w stara-
niach się o wyjazd na zlot har-
cerski Intercamp  w Belgii. 

Jak zdradziła nam Marta 
Trzcińska wyjazd na zlot har-
cerski dla wszystkich członków 
drużyny jest ważny, najważniej-
sze jest jednak to czego dzieci 
uczą się podczas takich akcji. 
Jest to m.in. pomoc zwierzętom, 
szacunek dla przyrody oraz 
współpraca z różnymi organiza-
cjami i osobami. 

Po dobrze wykonanej pracy 
wszyscy poświęcili czas na za-
bawę oraz na pieczenie kiełba-
sek. a ¹ 

k.baksalary@glos.com 

KATARZYNA BAKSALARY

Niewielkie budki dla ptaków 
wielką sprawą dla ludzi

a Jesień i zima to najlepszy moment aby pomóc ptakom. To właśnie teraz  
w lasach pojawiają się nowe budki, które wiosną zamieszkają ptasi lokatorzy
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HARCERZE Z KSIĄ A WIELKOPOLSKIEGO NIEDZIELNE PRZEDPOŁUDNIE SPĘDZILI RAZEM ZE STRA AKAMI, 
ORAZ CZŁONKAMI KSIĄSKIEGO KOŁA ŁOWIECKIEGO. WSZYSCY WSPÓLNIE WYBIERALI NAJLEPSZE MIEJSCA 
NA ZAWIESZENIE BUDEK LĘGOWYCH. WIOSNĄ W ZAWIESZONYCH BUDKACH POJAWIĄ SIĘ PTASI LOKATORZY

NA TERENIE GMI-
NY BRODNICA 
PRĘ NIE DZIAŁA 
TOWARZYSTWO 
PRZYJACIÓŁ ZIEMI 
BRODNICKIEJ 
GNIAZDO. CZŁON-
KOWIE TOWARZY-
STWA ORAZ JEGO 
SYMPATYCY 
CHĘTNIE ANGA-

UJĄ SIĘ NIE TYL-
KO WE WŁASNE 
PROJEKTY ALE 
RÓWNIE  TE PRO-
PONOWANE 
PRZEZ INNE OR-
GANIZACJE I IN-
STYTUCJE Z TE-
RENU GMINY 
BRODNICA

Początki dzisiejszej 
Dru yny Harcerskiej 
„Czarne Stopy” działającej 
w Ksią u Wielkopolskim  
to Gromada Zuchowa 
„Mali Kosynierzy”, która 
powstała w 2013 roku. 
W tym te  roku harcerze 
zaczęli działać w swojej 
wówczas „zuchówce”. 19 
Dru yna Harcerska 
„Czarne Stopy” z Ksią a 
Wielkopolskiego - bo tak 
brzmi pełna nazwa - jest 
częścią Hufca Związku 
Harcerstwa Polskiego 
w Śremie i tak jak inne 
dru yny anga uje się 
w ycie i działania 
śremskiego hufca

DH „CZARNE STOPY”

„Akademia Przyrody” 
działająca na terenie gmi-
ny Brodnica organizuje nie 
tylko liczne warsztaty ale 
równie  spacery po ró -
nych zakątkach ziemi 
brodnickiej. „Tygodnik 
Śremski” brał udział m.in. 
w spacerze konwaliowym 
oraz po rezerwacie przyro-
dy w Krajkowie

GRZYBNO
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nie wizyt w gabinetach lekarskich 
spowodowanych trudnościami 
w porozumieniu się z powodu 
bariery językowej.  

Kolejki do lekarzy 
specjalistów  
O ile nie ma większych proble-
mów z lekarzami stomatologami 
(można już znaleźć pomoc nawet  
w tym samym dniu) – tak z inny-
mi specjalnościami bywa różnie. 
Według informacji zawartych 
na stronie internetowej Narodo-
wego Funduszu Zdrowia (według 
stanu na 29 listopada br.) przykła-
dowo: do lekarza chirurga czeka 
się średnio 11 dni, na dermatolo-
ga czeka się średnio 17 dni, do la-
ryngologa – 52 dni, okulisty –od 
66 dni nawet do roku), do psy-
chiatry – 84 dni, neurologa – 100 
dni, kardiologa – 140 dni. Jeżeli 
mamy skierowanie na rezonans 
magnetyczny przyjdzie nam po-
czekać grubo ponad rok - dokład-
nie – 269 dni. Najgorzej – jak zau-
ważyliśmy mają pacjenci, którym 
zalecono skorzystanie z fizjote-
rapii. W tym przypadku kolejka 
sięga aż 337 dni. Trzy dni dłużej 
poczekają osoby chcące w ra-
mach NFZ zrobić sobie protezę 
zębową.  

Dość enigmatyczne określe-
nie terminu oczekiwania jako: 

powyżej roku  – czeka pacjen-
tów chcących wykonać sobie 
w śremskim szpitalu zabiegi ta-
kie jak: endoprotezoplastyka 
stawu biodrowego lub kolanowe-
go . Tu pierwsze terminy zaczy-
nają się od lutego 2019 roku i mar-
ca 2020 roku. Podobnie ma się 
rzecz w oczekiwaniu na przyjęcie 
na oddział rehabilitacji neurolo-
gicznej. Tutaj pierwszy wolny 
termin  został podany jako 23 
kwietnia 2020 roku.  

 Powyższe zestawienie nie 
może szokować zwłaszcza mło-
dych ludzi, którzy ze służbą 
zdrowia nie mieli jeszcze do czy-
nienia. a ¹

RAPORT
WARTO WIEDZIEĆ 
aNajbliższe terminy 
wszczepienia „sztucznego” 
biodra czy kolana w śremskim 
szpitalu są wolne na początku 
2020 roku 

DŁUGA KOLEJKA  

PO SZTUCZNE 

BIODRO I KOLANO 
Zdrowie Jeszcze żadnej ekipie rządowej w Polsce nie udało się 
w pełni wyeliminować kolejek w służbie zdrowia. Sprawdziliśmy - 
na podstawie oficjalnych danych - jak to wygląda u nas w powiecie

K olejne ekipy zawiadujące 
ministerstwem zdrowia 
od początku transforma-

cji ustrojowej zapowiadają stop-
niową likwidację kolejek  do le-
karzy specjalistów i po usługi me-
dyczne. Taki stan rzeczy trwa 
więc już ponad ćwierć wieku. 
W dzisiejszym raporcie przyglą-
damy się jak sytuacja kolejkowa  
ma się w powiecie śremskim.  

Najprościej  i najłatwiej  (o 
ile można użyć w tym przypadku 

takich stwierdzeń) mają w tym 
względzie pacjenci z wykrytym 
u siebie rakiem (o zgrozo!) złośli-
wym. Podchodzą oni wówczas 
pod utworzony 1 stycznie 2015 
roku tak zwany Pakiet Onkolo-
giczny  zwany czasami Zieloną 
Kartą . Pakiet onkologiczny jest  
nowym sposobem diagnostyki 
i leczenia pacjentów z nowotwo-
rami złośliwymi. Pacjent posia-
dający takową kartę  może li-
czyć, że w przeciągu najpóźniej 
trzech miesięcy zostanie u niego 
postawiona pełna diagnoza i roz-
poczęte leczenie. Jeżeli więc rak 

zosta-
nie wy-
kryty we 
wczesnym 
stadium jego 
rozwoju jest szansa, 
że pechowiec jeszcze tro-
chę pożyje.  

Oblegana medycyna 
pracy  
Nie ma problemów z dostaniem 
się do lekarza rodzinnego. Wyjąt-
ki stanowią okresy wzmożonych 
zachorowań np. na grypę, kiedy 
zdarza się, że pacjent otrzyma po-

radę nie 
od rana ale 

w godzinach popo-
łudniowych. Kolejki kilkugodzin-
ne zdarzają się u lekarzy z medy-
cyny pracy. Związane jest to z du-
żym ruchem kadrowym i częstej 
w ostatnim czasie fluktuacji pra-
cowników w zakładach pracy. 
Duża liczba zatrudnianych w na-
szym rejonie pracowników 
z Ukrainy powoduje też wydłuża-

srem@glos.com 

REDAKCJA/JB

Jest to zabieg chirurgiczny 
polegający na wycięciu 
zmienionego chorobowo 
segmentu organizmu (np. 
stawu) i wszczepieniu 
elementu sztucznego, 
przejmującego funkcję 
uszkodzonej struktury. 
Także: alloplastyka, 
endoplastyka. Zabieg 
endoprotezoplastyki jest 
stosowany w leczeniu 
zmian zwyrodnieniowych 
oraz w wielu urazach 
(złamania szyjki kości 
udowej, złamania w okolicy 
krętarza). Polega ono 
na zastąpieniu naturalnego 
stawu biodrowego 
sztucznym stawem – 
endoprotezą. (Wikipedia) 

ENDOPROTEZOPLASTYKA
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Na specjalistyczne zabiegi czeka się powyżej dwóch lat 

PORADY 
PRAWNE

W celu prowadzenia określonej 
działalności gospodarczej moż-
na również utworzyć spółkę cy-
wilną. Utworzenie takiego pod-
miotu jest możliwe generalnie 
w celu dążenia do osiągnięcia 
każdego zgodnego z przepisami 
wspólnego celu gospodarczego. 
Każdy ze wspólników jest po-
nadto zobowiązany do wniesie-
nia wkładu. Umowa spółki cywil-
nej powinna być stwierdzona 
pismem, lecz nie jest to warunek 
konieczny, a jedynie ułatwienie 
dla przejrzystości wzajemnych 
relacji wspólników i w celach do-
wodowych. Spółka cywilna musi 
posiadać co najmniej dwóch 
wspólników, co ma ten skutek, 
że w razie wystąpienia ze spółki 
jednego z nich, spółka ulega roz-
wiązaniu. Spółka cywilna jest 
traktowana jako swoista wspól-
nota prawna – jej wspólnicy są 
przedsiębiorcami, a ona sama 
nie ma zatem odrębnej podmio-
towości prawnej w zakresie pra-
wa cywilnego (zdolność praw-
na) czy procedury cywilnej 
(zdolność sądowa). Przystąpie-
nie do spółki cywilnej niesie 
za sobą jednak dosyć znaczne 
ryzyko finansowe. Spółka nie 
ma „swojego” majątku, gdyż 
wszelkie aktywa to majątek 
wspólny jej wspólników. Za zo-
bowiązania zaciągane przez 
spółkę odpowiadają zatem 
wszyscy jej wspólnicy. Jest to 
odpowiedzialność nieograniczo-
na, co oznacza, że każdy wspól-
nik ponosi ją całym swoim (oso-
bistym) majątkiem. Jeżeli spłaci 
on wierzycieli, może domagać 
się od pozostałych wspólników 
zwrotu w odpowiednich propor-
cjach. Należy także pamiętać, że 
wspólnik przystępujący do spół-
ki cywilnej odpowiada za zobo-
wiązania spółki cywilnej powsta-
łe przed jego przystąpieniem   
 

Joanna Rybakowska-Kuraś 
radca prawny 

Kancelaria Radcy Prawnego 
Śrem, ul. Paderewskiego 15 

tel.: 506 020 495 
www. kancelaria.kuras.pl
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W ramach akcji funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Śremie udało się 
zebrać pokaźną ilość środków chemicznych dla cierpiących na choroby onkologiczne 
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W akcję zaangażowało się wiele śremskich środowisk i organizacji. Na sali były obecne 
między innymi przedstawicielki klubów seniora oraz Towarzystwa im. Brata Alberta

Szpikowa paczka 
pomaga chorym

Śrem Komenda zaangażowała się w akcję 

P olicyjni Krewniacy czyli 
Klub Honorowych Daw-
ców Krwi przy Komen-

dzie Wojewódzkiej Policji w Po-
znaniu postanowił się przyłą-
czyć się do akcji Szpikowa 
Paczka . Ma ona na celu wspar-
cie materialne chorych onkolo-
giczne osób i ich rodzin. 

remscy policjanci również bar-
dzo zaangażowali się w przed-
sięwzięcie i przez ostatnie ty-
godnie zbierali na ten cel rodki 
chemiczne. 

– Na początku listopada 
wpłynęło do Komendy Powia-
towej Policji w remie pismo 
od Krewniaków . Poinformo-
wali nas, że od lat współpracują 
z fundacją Anny Wierskiej Dar 
Szpiku  i w ramach pomocy or-
ganizują po raz kolejny akcję 

Szpikowa Paczka  – tłumaczy-
ła zebranym podczas spotkania 
Ewa Kasińska, rzecznik 

remskiej komendy oraz 

koordynatorka akcji w regionie.  
– Początkowo w działanie 

zaangażowali my wyłącznie 
pracowników mundurowych 
i cywilnych z Komendy Powia-
towej Policji w remie. Krótko 

potem zdałam sobie sprawię, że 
przecież jest w mie cie wiele 
osób i organizacji, które również 
chętnie zaangażują się w zbiór-
kę rodków chemicznych – mó-
wiła Ewa Kasińska.  Słowa zo-
stały przekute w czyn. 

W ten sposób narodziła się 
współpraca nie tylko z Klubem 

RELAX i Spółdzielnią Mieszka-
niową, ale także z innymi orga-
nizacjami działającymi na tere-
nie remu. Podczas spotkania 
podziękowano między innymi  
Marii Bychawskiej, dyrektorce 
Zespołu Szkół Technicznych 
w remie, przedstawicielom 
z klubu seniora Nadzieja  oraz 

Młodzi Duchem , a także To-
warzystwu Pomocy Potrzebują-
cym im. w. Brata Alberta Na-
dzieja.  

– Nie przypuszczali my, że 
akcja tak bardzo się rozro nie – 
przyznawał Wojciech 
Majchrzak. – W szybkim czasie 
zaczęły dołączać do niej inne 

remskie instytucje – kontynu-
ował swoją wypowiedź. W tym 
miejscu wspomniano chociaż-
by o Szkole Podstawowej numer 
6 czy Przedszkolu Mali Przy-
rodnicy .  

Ogromne ilo ci zgromadzo-
nych rodków chemicznych zo-
staną przekazane dalej do Po-
znania pod koniec tego miesią-
ca. a ¥

b.klimczuk@glos.com 

BARTOSZ KLIMCZUK

Ku naszemu 
pozytywnemu 
zdziwieniu 
akcja bardzo 
szybko się 
rozrosła  
WOJCIECH MAJCHRZAK

REKLAMA 007870785
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Mo emy powierzyć im 
NASZE ZDROWIE

Hipokrates 2017  Wybieramy najlepszych pracowników służby 
zdrowia w powiecie gnieźnieńskim i w całym województwie

Już  od  tygodnia trwa głoso-
wanie w prestiżowym plebi-
scycie Hipokrates Wielkopol-

ski  organi“owanym pr“e“ Głos 
Wielkopolski , który ma “a “ada-
nie wyłonić najleps“ych pracow-
ników służby “drowia w nas“ym 
regionie.  

Chcemy, wspólnie “ nas“ymi 
C“ytelnikami, docenić tych, któ-
rym możemy powier“yć nas“e 
“drowie i życie. Tą nagrodą każdy 
“ nas może powied“ieć im d“ię-
kuję . 

Pierwsi liderzy 
głosowania w naszym 
powiecie 
W gronie nominowanych w plebi-
scycie  nie brakuje również kandy-
datów “ powiatu gnieźnieńskiego. 
Po pierws“ym tygodniu głosowa-
nia liderem w  kategorii pielęgniar-
ka/pielęgniar“ jest Arnold 
Świtalski “ Wojewód“kiego S“pi-
tala dla Nerwowo i Psychic“nie 
Chorych D“iekanka w Gnieźnie. 
Z kolei w kategorii  pediatra roku 
na prowad“enie wysunęła się Ma-
rzena Szczepańska.  

Wśród lekar“y rod“innych pro-
wad“i Tracey Chambati, której 
profesjonali“m doceniają  pacjen-
ci “ pr“ychodni APIMED w Gnieź-
nie. 

W gronie farmaceutów doceni-
liście Agnieszkę Buczkowską, 
która pracuje w aptece  Prima  
w Gnieźnie.   

W kategorii Pr“yja“na Placów-
ka Służby Zdrowia najwięcej gło-
sów ma Centrum Medyczne 
Salomed. (Publikowane wyniki 
pochod“ą “  29 listopada). 

Oc“ywiście, to dopiero poc“ą-
tek akcji. Ws“ystko wciąż może się 
“mienić, a ostatec“ny wynik “ale-
ży wyłąc“nie  od Państwa głosów.  
Pamiętajmy, że każdy głos jest 
na wagę “łota. 

„To okazja, by pacjent 
mógł ocenić osobę, 
którą darzy 
zaufaniem“ 
Plebiscyt honorowym patronatem 
objął Jan Grabkowski, starosta po-
“nański ora“ prof. dr hab. Andr“ej 
Tykarski, rektor Uniwersytetu Me-

dyc“nego w Po“naniu, która to 
uc“elnia jest partnerem meryto-
ryc“nym plebiscytu. 

- Cies“ę się, że po ra“ tr“eci Uni-
wersytet Medyc“ny im. Karola 
Marcinkowskiego bier“e ud“iał 
w inicjatywie, która po“wala poka-
“ać społec“eństwu sylwetki osób 
“wią“anych “ medycyną, które po-
pr“e“ swoje d“iałanie i fachowość 
są bliskie swoim pacjentom - mó-
wi prof. dr hab. Andr“ej Tykarski. 

- To oka“ja by pacjent mógł do-
cenić osobę, która nie tylko mu po-
mogła, ale taką którą obdar“ył “au-
faniem. Pr“y współud“iale nas“ej 
uc“elni wyłonimy “wycię“ców 
pos“c“ególnych kategorii, 
a pr“y tym po“namy tych najbar-
d“iej cenionych, o których mówi 
się mało, a są tak ważni i potr“ebni 
w systemie opieki “drowotnej. Wy-
różnienia pr“y“nawane pr“e“ pa-
cjentów to na pewno najleps“e 
“ nagród, jakie można “dobyć. 

Plebiscyt w całej Wielkopolsce 
odbywa się w kategoriach  powia-
towych:  Lekar“ Rod“inny Roku, 
Pediatra Roku, Stomatolog Roku, 
Pielęgniarka lub Położna Roku, 
Farmaceuta Roku, Najbard“iej 
pr“yja“na placówka służby “dro-
wia - pr“ychodnia lub gabinet le-
karski ora“ wojewód“kich: Gine-
kolog Roku, Chirurg Roku, Ortope-

da Roku, Okulista Roku, Kardiolog 
Roku, Ratownik Medyc“ny Roku 
i  S“pital Roku. 

Uroczysta gala 
z udziałem 
autorytetów                         
oraz  koncertem                        
Alicji Majewskiej 
i Włodzimierza Korcza 
16 styc“nia 2018 roku “wycię“cy 
ora“ laureaci “ powiatów we“mą 
ud“iał w nie“wykle uroc“ystej Ga-
li Hipokratesa Wielkopolski 2017, 
podc“as której odbiorą medale 
“ rąk starosty powiatu po“nańskie-
go ora“ nagrody, które wręc“ać bę-
dą: prof. Andr“ej Tykarski, rektor 
UMP, Jan Grabkowski, starosta po-
“nański i Adam Pawłowski, redak-
tor nac“elny Głosu Wielkopol-
skiego .  

Gala odbęd“ie się o god“inie 12 
w Centrum Kongresowo-Dydak-
tyc“nym Uniwersytetu Medyc“ne-
go im. Karola Marcinkow-skiego 
pr“y ul. Pr“ybys“ewskiego 37 
a w Po“naniu. Wydar“enie uświet-
ni koncert Alicji Majewskiej i Wło-
d“imier“a Korc“a, którym towa-
r“ys“yć będ“ie kwartet smyc“ko-
wy. 

Również w styc“niu ukaże się 
dodatek Głosu Wielkopolskiego  
Hipokrates Wielkopolski 2017. 

W tym specjalnym, oka“jonalnym 
wydaniu “apre“entujemy ws“yst-
kich “wycię“ców nas“ego plebiscy-
tu.  

Zagłosuj na swoich 
faworytów! 
Pierws“y, powiatowy etap plebi-
scytu potrwa do piątku, 15 grudnia 
do god“iny 21. Zwycię“cy “  każde-
go powiatu awansują do woje-
wód“kiego finału,  “achowując 
swoje głosy “dobyte w pierws“ym, 
powiatowym etapie.  

Wojewód“ki finał ro“poc“nie 
się w ponied“iałek, 18 grudnia i bę-
d“ie trwać do piątku, 29 grudnia 
do god“iny 21.  

Głosowanie w plebiscycie od-
bywa się “a pomocą SMS Premium 
(kos“t 2,46 “ł “ VAT). Aby oddać 
głos na swojego faworyta, wystar-
c“y wysłać SMS pod numer 72355, 
w treści wpisując odpowiedni pre-
fiks.  

Więcej informacji i dotychcza-
sowe rezultaty głosowania  moż-
na znaleźć na stronie: 
www.gloswielkopolski.pl/hipok
rates.  

Pytania dotyczące plebiscytu 
można kierować pod adresem ple-
biscyt@glos.com lub telefonicznie 
- 502 499 786 (Milena Kochanow-
ska). a¹

Akcja ma wyłonić najlepszych pracowników służby zdrowia w Wielkopolsce
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Poznaj kandydatów 
w naszym plebiscycie 

LEKARZ RODZINNY ROKU  
Grzegorz Goćwiński, Śrem, Centrum Medyczne 
„Hipokrates”  (LER.174) 
Ilona Świdurska-Zajler, Śrem, NZOZ Przychodnia 
Zespołu Lekarza Rodzinnego „Hipokrates” (LER. 51) 
Lidia Pietrzak Tatara, Śrem, Przychodnia Zespołu 
Lekarza Rodzinnego „Eskulap” ( LER.52) 
Hanna Ratajczak, Śrem, Przychodnia Zespołu Leka-
rza Rodzinnego i Specjalistów Centrum Zdrowia 
„MEDYK”  ( LER.50) 
Joanna Panek, Książ Wielkopolski, Przychodnia Le-
karza Rodzinnego „Bellus”  ( LER.182) 
Teresa Czosnowska, Książ Wielkopolski, Bellus. 
Przychodnia Lekarza Rodzinnego (LER.52) 

STOMATOLOG ROKU  
Edyta Marcinkowska, Śrem, Indywidualna Praktyka 
Dentystyczna(STO.157) 
Iwona Ryś, Śrem, Estetica (STO.156)  
Bartłomiej Muszalski, Śrem, AlligoDent (STO.170) 
Marta Wilska, Śrem, Nad Zalewem (STO.169) 

PIELĘGNIARKA LUB POŁO NA ROKU 
Stefania Chorała, Śrem, Zakład Opiekuńczo - leczni-
czy Śrem( PIE.150) 
Małgorzata Nędzewicz, Śrem, Indywidualna prakty-
ka pięlegniarska (PIE.178) 
Grażyna Kasprzak, Śrem, Szkoła Rodzenia „Natu-
ra”(PIE.176) 
Jolanta Stempniak, Śrem, Indywidualna Praktyka 
Położnej Środowiskowej(PIE.177) 

FARMACEUTA ROKU  
Anna Wojciechowska, Śrem, Apteka Zielo-
na (FAR.37) 
Magdalena Puchalska, Śrem, Apteka Profilaktyka 
(FAR.61) 

PRZYJAZNA PLAC. SŁU BY ZDROWIA 
Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego „FAMI-
LIA” (ZOZ.99) 
Przychodnia Lekarza Rodzinnego - Gabinety Spe-
cjalistyczne „BELLUS” Teresa Czosnowska 
(ZOZ.100) 
Pielęgniarsko-Położniczy Ośrodek Medycyny 
Środowiskowo-Rodzinnej „VITA” (ZOZ.98) 
Przychodnia Lekarza Rodzinnego i Lekarzy Specjali-
stów „KO-MED”(ZOZ.97) 
Poliklinika Chirurgiczna „MEDINET” (ZOZ.96) 

PEDIATRA ROKU 
Ewa Stachowiak, Śrem, Salus/Medeus (PED.55) 
Artur Bielawski, Śrem, Hipokrates (PED.53) 
Marek Głaczyński, Śrem, Esculap (PED.56) 
Paweł Kemnitz, Śrem, Indywidualna Praktyka Lekar-
ska (PED.86) 
Barbara Chełmińska-Milkiewicz, Śrem, Me-
dyk(PED.54) 
 
 
Cena za jednego SMS-a to  2,46 zł z VAT

Głosować można wysyłając SMS pod numer 72355 w treści  
zawierający prefiks kandydata  z listy poniżej.
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P
rzedsiębiorstwa społeczne 
stanowią coraz większy 
odsetek podmiotów pro-
w a d z ą c yc h  d z i a ł a l n o ś ć 

gospodarczą. Różnią się od irm ko-
mercyjnych przeznaczeniem zysku, 
którego nie dzielą pomiędzy założy-
cieli. Służy on reintegracji członków, 
może być inwestowany w rozwój 
wspólnoty lokalnej lub utworzenie 
nowego miejsca pracy. A działania 
przedsiębiorcze są prowadzone nie 
tylko w ramach spółdzielni socjal-
nych, ale także spółek non profit 
i organizacji pozarządowych oraz 
centrów integracji społecznej.

Centrum Integracji Społecznej 
w  Śremie jest prowadzone przez 
Fundację na Rzecz Rewaloryzacji 
Miasta Śrem i zainaugurowało swoją 
działalność 1 grudnia 2016 roku. Na 
podstawie złożonego wniosku do 
Urzędu Marszałkowskiego Fundacja 
otrzymała dofinansowanie w wy-
sokości 60% kosztów pierwszego 
wyposażenia CIS-u. Do udziału 
w zajęciach uczestnicy są kierowani 
na podstawie skierowań z Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Śremie. Są to 
osoby bezdomne oraz długotrwa-
le bezrobotne, które samodzielnie 
nie mogą zaistnieć na rynku pracy. 
W ramach reintegracji zawodowej 
są prowadzone dwa warsztaty: sto-
larsko-budowlany i porządkowy. Po-
czątkowo w obu warsztatach uczest-
niczyło 15 osób, natomiast od maja 
2017 roku zwiększono ich liczbę do 
25. Uczestnicy Centrum za udział 
w zajęciach w ramach warsztatów 
otrzymują świadczenie integracyjne 
w wysokości 50% zasiłku dla bezro-

botnych – w okresie próbnym przez 
1 miesiąc oraz 100% zasiłku dla bez-
robotnych – w okresie uczestnictwa 
przez 11 miesięcy. Świadczenia inte-
gracyjne są refundowane w ramach 
współpracy z Powiatowym Urzędem 
Pracy w Śremie. Wszyscy uczestnicy 
są objęci przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej ubezpieczeniem zdro-
wotnym oraz składkami społeczny-
mi. Wraz ze świadczeniem integra-
cyjnym co miesiąc otrzymują paczki 
żywnościowe w ramach posiłków 
oraz systematycznie są im przekazy-
wane środki czystości. Od początku 
działalności do Centrum zostało 
skierowanych już ponad 30 osób.

Obecnie w zajęciach bierze udział 
14 uczestników, w tym 10 osób jest 
od początku założenia Centrum. 
Centrum Integracji Społecznej 
współpracuje łącznie z 12 pracodaw-
cami. W chwili obecnej uczestnicy 
realizują program zajęć reintegracji 
zawodowej i  społecznej u  pięciu 
pracodawców. Uczestnictwo w CIS-
ie znacznie przyczynia się do 
wzmocnienia samooceny i poczucia 
własnej wartości oraz zwiększenia 
motywacji do aktywności zawo-
dowej i szukania pracy. Uczestnicy 
kształtują i wzmacniają nawyki pra-
cy oraz dążenie do kształtowania ak-
tywnej i odpowiedzialnej postawy 
życiowej, aby własnym staraniem 
osiągnąć samodzielność ekono-
miczną dzięki zatrudnieniu. Do naj-
większych osiągnięć CIS-u można 
zaliczyć przede wszystkim fakt, że 
dzięki powyższym działaniom czte-
ry osoby już podjęły zatrudnienie 
na umowę o pracę, a dwie kolejne   

podejmą pracę od stycznia 2018 
roku. W ramach projektu Wielkopol-
skie Centrum Ekonomii Solidarnej 
aktualnie trzy osoby realizują w CIS-
ie indywidualny program zatrud-
nienia. Kadra i  uczestnicy odbyli 
spotkania konsultacyjno-doradcze 
z doradcą z Fundacji Pomocy Wza-
jemnej Barka z Poznania, przeszli 
szkolenie „Spadochron” oraz war-
sztaty motywacyjne. Korzystają tak-
że ze szkoleń wewnętrznych oraz 
szkoleń i warsztatów prowadzonych 
w ramach współpracy z Fundacją 
Pomocy Wzajemnej Barka.

Centrum podejmuje też liczne dzia-
łania reintegracyjne na rzecz uczest-

ników i kadry prowadzącej CIS, które 
mają na celu naukę i poprawę zasad 
komunikacji oraz budowanie więzi 
interpersonalnych. W październiku 
wszyscy uczestniczyli w wyjeździe 
integracyjnym Szlakiem Piastow-
skim – do Biskupina i Gniezna. Zbli-
żają się święta, tak więc uczestnicy 
i kadra CIS-u zasiądą niebawem przy 
wspólnym wigilijnym stole.

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjal-
na Paumark to prężnie rozwijające 
się przedsiębiorstwo, które w tym 
roku dba o utrzymanie porządku 
i  czystości oraz pielęgnację tere-
nów zielonych na terenie osiedla 
Jeziorany w Śremie na rzecz Spół-

dzielni Mieszkaniowej w  Śremie 
(obsługiwany teren to powierzchnia 
łącznie 75.000 tys. m kw.!), sprząta 
nieruchomości na budowie na rzecz 
Everest Development, podejmuje 
się też innych zleceń z powyższego 
zakresu. Zainicjowało także powsta-
nie kolejnej spółdzielni. Paumark 
ma więc co świętować i w prezencie 

gwiazdkowym spółdzielcy otrzy-
mają znaczące bony upominkowe. 
Wielobranżowa Spółdzielnia Socjal-
na Warta właśnie została zarejestro-
wana i liczy pięciu członków. Będzie 
zajmować się porządkowaniem 
wnętrz, klatek schodowych, sprzą-
taniem deweloperskim. Od grudnia 
trzy osoby będą zatrudnione na 
część etatu, a od stycznia 2018 roku 
dwie osoby na pełen etat. Na wypo-
sażeniu będzie m.in. profesjonalna 
zamiatarka i szorowarka. Obie spół-
dzielnie wkrótce będą korzystały 
z dużej hali magazynowej (260 m 
kw.). Plany rozwojowe są ambitne, 
sprzętu przybywa – potrzeba dobre-
go i obszernego zabezpieczenia.

Członkowie obu Spółdzielni, a także 
Stowarzyszenia Animatorów Eko-
nomii Społecznej Gospodarki Ryn-
kowej „Szansa”, z którym już jakiś 
czas temu otworzyli Klub Mieszkań-
ców przy ul. Przemysłowej 5, pla-
nują wspólne spotkanie wigilijne. 
A przedtem obchody 2-lecia dzia-
łalności gospodarczej Paumarku, 
bo, jak podkreśla prezes Spółdzielni 
Arkadiusz Wieliński, w pierwszym 
roku działalności jest jeszcze wiele 
niewiadomych, a drugi rok już daje 
powód do patrzenia w przyszłość 
z optymizmem.

Jest praca dzięki spółdzielniom socjalnym 
w powiecie śremskim! 
A Ostatnie tygodnie roku to czas podsumowań, przygotowań do świąt Bożego Narodzenia i planowania przyszłości. Miasto Śrem i powiat śremski 
sprzyjają rozwojowi ekonomii społecznej. Prężnie działające Centrum Integracji Społecznej, Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Paumark oraz 
właśnie powstała Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Warta pokazują, że warto postawić na przedsiębiorczość społeczną.

Artykuł sponsorowany w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej

Projekt Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej (Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej) jest realizowany przez partnerów:  

Fundację Pomocy Wzajemnej Barka, Wielkopolską Radę Koordynacyjną Związek Organizacji Pozarządowych oraz Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka.

Paumark - dbałość o sprzęt to podstawa profesjonalizmu Warta - spotkanie założycielskie Spotkanie szkoleniowe w CIS-ie

W Biskupinie - wyjazd integracyjny CIS-u
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Ostatni taki 
budżet 
w powiecie 
śremskim
Pieniądze Spłata długów SP ZOZ zaha-
muje plany inwestycyjne na kilka lat. 
Rok 2018 ostatnim rokiem inwestycji

Powiat śremski tak jak i gminy rów-
nie  przygotowa  ju  projekt 
uchwa y bud etowej na nadcho-

dzący 2018 rok.  Jak zapowiedzia  staro-
sta śremski Zenon Jahns podczas posie-
dzeń ostatnich komisji rady powiatu gdzie 
analizowany by  w aśnie projekt bud e-
tu rok 2018 to ostatni rok większych in-
westycji. 

– Przez ostatnie lata powiat du o in-
westowa . Między innym w szpital [re-
monty - przyp. red.], szko y oraz drogi. Te-
raz czeka nas sp ata zobowiązań SP ZOZ 
i jest to ostatni kredyt, który będziemy za-
ciągać w najbli szym czasie. Musimy go 
sp acić do 2023 roku – mówi  starosta do-
dając, e zmniejszanie inwestycji będzie 
odczuwalne w kolejnych czterech, pięciu 
latach. – Mówię o tym wprost przed wy-
borami. Od 2019 do 2023 nie będziemy ju  
tyle inwestować. Ruszy się coś w tym 
względzie dopiero w 2024 roku – doda  
Zenon Jahns. 

Jak zatem wygląda ostatni inwestycyj-
ny projekt bud etu powiatu śremskiego?  

Dochody bud etu powiatu 
śremskiego na rok 2018 zaplanowane zo-
sta y na poziomie nieco ponad 64 mln 
z otych. Ca kowite wydatki natomiast ja-
kie zostaną poniesione oscylują wokó  
kwoty 66,3 mln z otych.  Przeliczając te 
dwie kwoty wychodzi, e deficyt bud e-
towy na 2018 rok w powiecie śremskim 
będzie na poziomie oko o 2,5 mln z otych. 

Kwota wydatków inwestycyjnych 
w ostatnim na kilka lat bud ecie inwe-
stycyjnym  planowana jest na poziomie 
ok. 6,9 mln z otych. Największym wydat-
kiem w tej puli jaki w 2018 roku poniesie 
powiat śremski są drogi. Jak wynika z pla-
nów w nadchodzącym roku powiat wyda 

na ten cel oko o 4,1 mln z otych. W tej 
kwocie ujęte są m.in. Przebudowa na-
wierzchni drogi powiatowej na odcinku 
Lubiatowo-Dolsk (800 tys. z ), przebudo-
wa nawierzchni drogi powiatowej na od-
cinku Góra do drogi wojewódzkiej 310 
(500 tys. z ) oraz przebudowa nawierzch-
ni drogi w Grzybnie (400 tys. z ). 

Oprócz inwestycji drogowej w Grzyb-
nie powiat zainwestuje w tej miejscowoś-
ci jeszcze 400 tys. z otych finansując mo-
dernizację dachu i elewacji pa acu, w któ-
rym mieści się Zespó  Szkó  Rolniczych. 

Pieniądze z kasy powiatu trafią rów-
nie  do śremskiej komendy policji oraz 
stra y po arnej. W planach bud etowych 
znajduje się bowiem m.in. 80 tys. z otych 
na modernizacje sali konferencyjnej 
śremskiej policji oraz 85 tys. z otych 
na dofinansowanie zakupów komendy  
powiatowej stra y po arnej.  Powiat do-
o y równie  pieniądze na zakup wozów 

stra ackich. Po 50 tys. z otych dla ochot-
ników z Szo der i Grzybna (lekkie samo-
chody ratowniczo-gaśnicze) oraz 250 tys. 
z otych dla stra aków z Nies abina (cię -
ki wóz bojowy). 

Mówiąc o powiecie śremskim nie 
mo na równie  zapomnieć o szpitalu, 
który jest jedyną spó ką w gestii powiatu. 
Co prawda etap remontowy w tej placów-
ce ju  się zakończy  powiat jednak zdecy-
dowa  o dokapitalizowaniu spó ki i prze-
znaczy  na ten cel 300 tys. z otych. 

Pieniądze z bud etu powiatu zoba-
czą  równie  szko y. W sumie trafi do nich 
650 tys. z otych. Za te pieniądze sfinan-
sowane będą m.in. : rozbudowa zaplecza 
sportowego oraz modernizacja zaplecza 
warsztatowegow Zespole Szkó  Politech-
nicznych, modernizacja placu manewro-
wego przy Zespole Szkó  Rolniczych oraz 
wymiana pieca na hali sportowej Zespo-
u Szkó  Ekonomicznych.  a ¹

k.baksalary@glos.com 
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W budżecie 
o historii gminy

Brodnica 45 tys. zł na rotunde i pomnik

aa Na terenie gminy Brodnica 
będą inwestować nie tylko 
w drogi, place zabaw czy świet-
lice wiejskie. Gmnina pamięta-
a równie  o swoim historycz-

nym obliczu. Jednym z przed-
sięwzięć mówiących o historii 
tych ziem i jej mieszkańcach, 
które wymaga wsparcia od stro-
ny urzędu jest renowacja kapli-
cy pw. Narodzenia Najświętszej 
Marii Panny w Manieczkach. 

W nadchodzącym  2018 ro-
ku z kasy gminnej Brodnicy 
na wsparcie dzia ań Komitetu 
Spo ecznego Odnowy Kaplicy-
Rotundy ufundowanej przez 
gen. Józefa Wybickiego, który 
w swoim czasie by  w aścicie-
lem majątku Manieczki prze-
znaczone zostanie 25 tysięcy 
z otych. Z pewnością będzie to 
zastrzyk gotówki dla tych, któ-

rzy obecnie dzia ają w ramach 
komitetu. Postępy prac mo na 
oglądać niemal na bie ąco. Ka-
plica stoi bowiem 
w Manieczkach nieopodal 
g ównej drogi przez tę miejsco-
wość. Na ten moment zobaczyć 
mo na m.in. nowy dach rotun-
dy, który bardzo się wyró nia 
z otoczenia. 

Oprócz rotundy w 2018 roku 
gmina Brodnica kolejne 20 tys. 
z otych przeka e na inwestycje 
związaną z historią gminy. Mo-
wa tu o pomniku ku czci Pow-
stańców Wielkopolskich z tere-
nu gminy. Pomnik jak zdradza 
zastępca wójta Kazimierz 
Balcerak docelowo stanie 
nieopodal urzędu gminy. a ¹

Zainwestują 
w straż pożarną

Brodnica Sto tysięcy na czerwone samochody

aa Gmina Brodnica jest naj-
mniejszą gminą powiatu 
śremskiego. Jej bud et na 2018 rok 
zamyka się w kwocie niespe na 
21,2 mln z . Wydatki zaplanowa-
ne na następny rok wynoszą na-
tomiast niemal 21,6 mln z . Jak 
wynika z wyliczeń zaplanowany 
deficyt finansowy w Brodnicy wy-
niesie oko o 364 tys. z . 

Porównując bud et gminy 
Brodnica do pozosta ych trzech 
gmin powiatu śremskiego jest on 
stosunkowo niedu y palny jego 
wykorzystania są jednak spore. 
Na inwestycje wydane zostanie bo-
wiem nieco ponad milion z . Jedną 
z grup, która otrzyma solidne 
wsparcie z gminnej kasy są stra a-
cy ochotnicy. Jednostki z Grzybna 
oraz Szo der otrzymają bowiem 
po 50 tys. z  z przeznaczeniem 
na zakup nowych samochodów. 
Pieniądze na te zakupy do o y rów-
nie  powiat śremski. 

Ponadto gmina Brodnica będzie 
stawiać na place zabaw - w projek-
cie zapisane jest sześć takich inwe-
stycji (Górka, Grabianowo, I ówiec, 
Ogieniewo, Sulejew, abno). Ka -
dy z takich placów zabaw koszto-
wać będzie 15 tys. z . 

Oprócz tego gmina postawi 
równie  świetlice w Jaszkowie. 
Z Funduszu So eckiego (na projekt) 
przeznaczono siedem tys. z , a bez-
pośrednio na budowę 15 tys. z . 
W gminie powstaną równie  si ow-
nie zewnętrzne - w sumie będzie 
ich osiem. ączny koszt ich kupna 
i monta u uszczupli gminną kasę 
o niemal 100 tys. z . 

W bud etowych planach zna-
laz y się równie  pieniądze na dal-
szą przebudowę dawnego budyn-
ku Policji, który docelowo ma s u-

yć m.in. stra y po arnej i  so ectw 
Brodnica.  Koszt 50 tys. z . a ¹

Poszczególne komisje redy 
powiatu śremskiego projekt 
uchwały budżetowej na 2018 
rok przyjęły jednogłośnie

k.baksalary@glos.com 
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Gmina zainwestuje też w dorgi. W sumie wyda 152 tys. zł
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Sztandarową inwestycją 
sala sportowo-widowiskowa

Książ Wlkp Na inwestycje gmina wyda w 2018 roku trzy miliony złotych

aa Plany finansowe gminy Książ 
Wielkopolski na nadchodzący 
201ś rok opiewają na sumę nie-
mal 36 mln zł (tyle zaplanowano 
na wydatki). Niestety nie uda się 
tych planów zrealizować bez de-
ficytu budżetowego. W 201ś roku 
według planów wyniesie on - 
w zasadzie nie wiele w porówna-
niu m.in. z gminą rem - 9Ś tys. zł. 
Jak łatwo zatem policzyć docho-
dy gminy Książ Wielkopolski 
opiewać będą na 35,6 mln zł.    

Sztandarowym wydatkiem 
w przyszłorocznych planach fi-
nansowych w Książu jest budowa 
sali sportowo-widowiskowej. 
W dobiegającym końca 201Ś roku 
trwały m.in. konsultacje co 
do miejsca gdzie sala ma powstać. 
Teraz czas na realizację tego pro-
jektu. Koszty na cen cel zaplano-
wane w budżecie na 201ś rok to 
milion zł, co stanowi jedną trze-
cią planowanych wydatków inwe-
stycyjnych gminy. 

Pozostałe dwa miliony zł gmi-
na Książ Wielkopolski planuje 
wydać min. na: przebudowę na-
wierzchni dróg w Mchach oraz 
na trasie Jarosławki-Konarskie (po 
200 tys. zł) oraz przebudowę ul. 

Półwiejskiej w Książu (400 tys. zł). 
W budżecie na 201ś rok za-

planowano również ustawienie 
wiaty przystankowej w Zaworach 
(siedem tys. zł), zagospodarowa-
nie terenów przy wietlicach we 
wsiach Wło ciejewki, Wło cieje-
wice i Kołacin (łącznie 63 tys. zł) 

W budżecie zapisano również 
wydatki związane z drugą edycją 

Budżetu Obywatelskiego. Będą to: 
zakup defibrylatora dla OSP 
w Chrząstowie (Ś,2 tys. zł), przebu-
dowa terenu przy wietlicy 
w Chwałkowie Ko ć. (50 tys. zł) 
oraz budowa siłowni zewnętrznej 
we wsi Zaborowo (2Ś tys. zł). a ¹

k.baksalary@glos.com 
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KRÓTKO  
I NA TEMAT

Kasa gminy Śrem 
PIENIĄDZE. O planach finan-
sowych gminy Śrem pisali-
śmy na naszych łamach 
w minionym tygodniu. Dziś 
w skrócie podsumowujemy 
śremski budżet na 2018 rok. 
Dochody gminy Śrem zapla-
nowano na poziomie 168,9 
mln złotych, a wydatki 
na kwotę 172,5 mln złotych. 
Przeliczając te dwie kwoty 
wychodzi, że w 2018 roku 
gmina Śrem zmierzy się z de-
ficytem w kwocie około 3,6 
mln złotych. Na inwestycje 
w nadchodzącym roku prze-
znaczone zostanie natomiast 
około 23,3 mln. Z tej kwoty 
sfinansowane zostaną: drogi 
(około 8,3 mln zł),  budowa 
domu dla seniorów (około 2 
mln zł), budowa przy Muze-
um śremskim pawilonu wy-
stawowego (około 300 tys. 
zł) oraz ocieplenie SP nr 6 
(około 4,6 mln zł). Rewolucyj-
ne zmiany szykują się rów-
nież w śremskim Urzędzie 
Stanu Cywilnego. Budynek 
mieszczący się przy ul. Mi-
ckiewicza za kwotę 200 tys. 
złotych ma zostać zmoderni-
zowany, a jego wnętrze naj-
prawdopodobniej nawiązy-
wać będzie do obecnego wy-
glądu wnętrza ratuszu.  Z ca-
łym artykułem na temat 
planów budżetowych gminy 
Śrem zapoznać się można 
na naszej stronie interne-
towej srem.naszemiasto.pl a
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Dług gminy Śrem 
PO YCZKI/KREDYTY/OBLI-
GACJE . Na koniec września 
gmina Śrem zadłużona by-
ła na kwotę niemal 51,2 mln 
złotych. Największe kwoty 
dotyczą emitowanych obli-
gacji łącznie jest to suma 
niemal 42,5 mln złotych

aa Gmina Dolsk to jedyna gmi-
na w powiecie remskim, która 
w planach finansowych zakła-
da brak dziury budżetowej. 
Według projektu budżetu 
na 201ś rok gmina ma zaoszczę-
dzić 900 tys. zł. Jest to zdecydo-
wanie krok w dobrą stronę 
i z pewno cią pozwoli to gminie 
rozpocząć spłatę zadłużenia, 
które według wyliczeń zawar-
tych w projekcie budżetu 
na nadchodzący rok na dzień 1 
stycznia 201ś r. wynosić będzie 
niemal 12 mln zł. 

O tym, że gmina zaci nie 
przysłowiowego pasa w nad-
chodzącym roku widać m.in. 
po planach wydatków inwesty-
cyjnych. Zaplanowano je na po-
ziomie 32Ś tys. zł (dla porówna-
nia najmniejsza gmina w powie-
cie remskim wydatki inwesty-
cyjne zaplanowała na kwotę 
nieco ponad miliona złotych). 

Najdroższą inwestycją gminy 
w 201ś roku będzie przebudowa 
nawierzchni drogi na odcinku 
Lubiatowo-Dolsk. Zaplanowany 
koszt to 200 tys. zł.  Dodać trzeba, 
że jest  to inwestycja prowadzona 
wspólnie z powiatem remskim, 
który na ten cel wyłoży z kolei ś00 
tys. zł a cało ć będzie oscylować 
w granicach miliona. 

Na pieniądze w ramach 
dolskiego budżetu liczyć może 
również szkoła w Masłowie 
gdzie za kwotę 15 tys. zł ogro-
dzone ma zostać boisko 
przy szkole. We wsi Nowieczek 
natomiast za 13 tys. zł wybudo-
wane ma zostać o wietlenie 
uliczne. 

W planach gminy jest rów-
nież budowa wodociągu we wsi 
Lipówka. Według planów bu-
dżetowych to przedsięwzięcie 

ma kosztować 10 tys. zł. Oprócz 
tego Dolsk zakupi dwie wiaty 
przystankowe za cenę o miu 
tys. zł, które zostaną zamonto-
wane na terenie gminy.  

Cało ciowo budżet gminy 
Dolsk wynosić ma w 201ś roku 
niemal 22,5 mln zł (całkowity do-
chód gminy), a wszystkie zapla-
nowane wydatki wynosić mają 
nieco ponad 21,5 mln zł. a ¹

W planach spodziewają się 
nadwyżki budżetowej!

Dolsk Gmina w 2018 roku chce wyjść na plus i zaoszczędzić 900 tys. zł
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Dziury w bud ecie - chocia  mała - nie udało się uniknąć

k.baksalary@glos.com 

KATARZYNA BAKSALARY
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Wypracowana nadwy ka będzie krokiem do spłaty 12 mln zł

Plany bud etowe z radnymi 
powiatu omówiła skarbnik 
Krystyna Sikorska
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Rozpoczął szkołę 
podstawową tuż 
po II Wojnie 
Światowej 

Rozmówcy Tygodnika 
remskiego  bardzo zale-

żało, aby w jaki  sposób 
upamiętnić szkołę oraz klasę, 
do której zaczął uczęszczać w ro-
ku zakończenia II Wojny wiato-
wej.  Redakcja z uwagą i zaintere-
sowaniem wysłuchała niektórych 
wspomnień Michała Piaseckiego 
związanych z obecnym Zespołem 
Szkół Specjalnych w remie.  

– Przypadkowo spotkałem ja-
ki  czas temu kolegę z ławy szkol-
nej: Andrzeja Baraniaka. W ro-
zmowie stwierdzili my, że minę-
ło już 65 lat od kiedy ukończyli-
my tutejszą szkołę podstawową 

– relacjonował pan Michał Piase-
cki.  

– Kiedy 1 wrze nia 1945 roku 
rozpocząłem naukę byłem dzie-
ckiem wystraszonym, zahuka-
nym i nie miałym. Wojna zosta-
wiła głęboki lad w moim dzieciń-
stwie – przyznawał rozmówca 
T . Jak potem wspominał, wy-

wózka do obozu oraz przesiedle-
nie do Generalnego Gubernator-
stwa całkowicie zniszczyły jego 
dzieciństwo.  

– Moje pierwsze wspomnienie 
dotyczące szkoły to bardzo duża 
liczba uczniów. Je li dobrze pa-
miętam w klasach po czterdzie -
ci osób – wspominał pan  Michał 
Piasecki.  

– Nauczanie było bardzo wer-
balne. Nawet w przypadku mate-

BARTOSZ KLIMCZUK 
b.klimczuk@glos.com

NIEZWYKŁE WSPOMNIENIA ZWIĄZANE Z DZISIEJSZĄ „TRÓJKĄ”   
JAK WYGLĄDAŁA EDUKACJA TUŻ PO WOJENNEJ ZAWIERUSZE? 

Pan Piasecki przyznał, że 
niewielu kolegów z tego 
zdjęcia klasowego jeszcze 
żyje 

Śrem Pan Michał Piasecki z pewnością nie miał łatwego dzieciństwa. Podczas 

największego konfliktu w dziejach ludzkości został przez okupanta niemieckiego 

osadzony w obozie i wywieziony do Generalnego Gubernatorstwa. Edukację 

powojenną mógł jednak rozpocząć dosyć szybko - już roku zakończenia konfliktu
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matyki nie było dostępnych żad-
nych narzędzi, więc nauczyciele 
uczyli nas opowiadając o pew-
nych zagadnieniach –mówił ro-
zmówca T .  

Pan Michał Piasecki przyznał, 
że wiele osób z ówczesnej kadry 
pedagogicznej w mniej lub bar-
dziej intensywny i bolesny spo-
sób przeżyło wojenną tułaczkę. 
Dla przykładu podał tutaj panią 
Kordusową, nauczycielkę rosyj-
skiego, którą II Wojna wiatowa 
zastała na kresach.  

– Bardzo dobrze pamiętam 
także panią Bronisławę Milew-
ską, naszą wychowawczynię. By-
ła ostra i wymagająca, ale wiem że 
chciała nas po prostu wiele nau-
czyć – wspominał pan Michał 
Pisaecki. Rozmówca T  przy-
znał także , iż była to tendencja 
raczej powszechna i skuteczna.  

Dla pana Michała Piaseckiego 
najlepszymi przedmiotami 
w szkole była biologia i geografia. 
Niechętnie podchodził za to 
do sztuk plastycznych. Jak wspo-
minał podczas rozmowy, zamiło-
wanie do przyrody pozostało mu 
po dzi  dzień.  

– Z klasy nić porozumienia na-
wiązałem między innymi z An-
drzejem Owczarczakiem i Włady-

sławem Bartkowiakiem. Często 
spotykali my się po szkole aby 
grać w piłkę nad Wartą, gdzie też 
wypasałem krowy –wspominał 
pan Michał Piasecki.  

Rozmówca T  nie uważa, że 
jako  szczególnie ich w szkole 
w tym czasie indoktrynowano. 
Owszem, Stalina wychwalano, ale 
podobno nie było żadnej nachal-
nej propagandy.  

– My my wtedy mieli przecież 
naukę religii w szkole i chodzili my 
klasowo na msze do Fary – mówił 
pan Michał Piasecki.  

Być może inne zdanie na tem 
temat miałby brat pana Michała. 
Podobno za zerwanie wizerunku 
Marksa ze szkolnej gazetki został 
wyrzucony ze szkoły. Częstym 
go ciem w domu państwa Piase-
ckich byli także funkcjonariu sze 
Urzędu Bezpieczeństwa.  a

Bronisława 
Milewska była 
ostra 
i wymagająca, 
ale potrafiła 
nauczyć    
MICHAŁ PIASECKI 

Obecna patronka szkoły 
została nią dopiero w 1979 r. 

W szkolnych kronikach można 
znaleźć wiele zdjęć 
z przeszłości placówki

Przeglądając dostępne 
archiwalia można znaleźć 
zdjęcia nawet z lat 
dwudziestych XX wieku
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Pan Michał Piasecki chętnie 
przywoływał wspomnienia dotyczące 
lat szkolnych 
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z czerwonej cegły została całk
owicie odnowiona.  ź swoim 
czasie młyn Szczepskich był 
bardzo nowoczesnym miej-
scem pracy. 

Po drodze spacerowicze mi-
nęli równie  dawną rze nie 
miejską, która funkcjonowała 
jeszcze pod koniec lat ś0 ŻŻ 
wieku. Z rze nią wią e się rów-
nie  inne miejsce znajdujące się 
przy ul. ks. J. Popiełuszku, 
a mianowicie tzw. sraje. Było to 
uj cie rury kanalizacyjnej bieg-
nącej od rze ni prosto do źar-
ty. Na sraje  przychodzili 
zwłaszcza wędkarze - tu brały 
najlepsze ryby. 

Spacer zakończył się w Ze-
spole Szkół Politechnicznych. 
Dzisiejsza szkoła dawniej była 
garbarnią. Po budynkach szkol-
nych uczestników spaceru 
oprowadziła dyrektor źisława 
Frydryszak. a ¹

Śremianie kochają swoje 
miasto i chętnie pozna-
ją jego historię. Dlatego 

te  taką popularno cią cieszą 
się remskie Spacery Histo-
ryczne ze Zdzisławem 

ele nym w roli przewodnika. 
Podczas ostatniego spaceru 
po remie uczestnicy  odwie-
dzili ulicę ks. Jerzego Po-
piełuszki. ź przeszło -
ci nosiła m.in. miano 
Jaka Krasickiego 
i Chmielna.  

To wła nie 
przy tej ulicy 
w swoim czasie 
działały takie 
przedsięwzięcia 
jak tkalnia, młyn 
czy garbarnia. Tu-
taj tak e swoje 

przedsięwzięcia prowadzili 
rzemie lnicy. Uczestnicy spa-
ceru mogli chwilę porozma-
wiać m.in. z krewną kołodzie-
ja, który dawniej miał swój za-
kład przy tej wła nie ulicy. 
Obejrzeć mo na było równie  
jego narzędzia pracy oraz za-
chowane 

szyldy warsztatu (w języku pol-
skim oraz niemieckim). 

Podczas czę ci spaceru 
obecna była równie  krewna 
państwa Szczepskich, do któ-
rych nale ał młyn zbo owy 
znajdujący się przy ul. ks. J. Po-
piełuszki. Dzisiaj dawny młyn 

przerobiony został 
na mieszkania, 

a jego ele-
wacja 

ŚREMSKI
  SPACER
HISTORYCZNY

W Zespole Szkół Politechnicz-
nych spacerowicze mieli 
okazję zadać kilka pytać 
wcale nie związanych 
z historią i tematem spaceru

To co jest najciekawsze 
w spacerach po Śremie to 
wspomnienia uczestników, 
którymi się dzielą

KATARZYNA BAKSALARY 
k.baksalary@glos.com

W Śremie wciąż jest wiele historii i miejsc do odkrycia. 

Każdy ze spacerów po mieście odkrywał kawałek opowieści 

o dawnych czasach oraz śremianach, którzy tu mieszkali

 

Kilka słów o młynie państwa 
Szczepskich opowiedziała 
wnuczka właścicieli
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Tą fotografią młyna państwa 
Szczepskich z redakcją „TŚ” 
podzielił się Aleksander 
Śmigielski, również 
potomek właścicieli młynu

Dziś dawny młyn zbożowy to 
nowoczesne mieszkania
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W Ńnajbliżs“aŃnied“ielę,Ń3Ń
grudnia,Ń naŃ rynkuŃ
wŃKsiążuŃWielkopol-

skimŃodbęd“ieŃsięŃimpre“aŃ Mi-
ko ajkiŃnaŃrynku .Ń

ToŃ jużŃ kolejnyŃ rokŃ kiedyŃ
mies“ka cyŃKsiążaŃWlkp.ŃjakŃ
iŃokolic“nychŃmiejscowo ciŃbę-

dąŃmogliŃwspólnieŃpo więtowaćŃ
“Ńoka“jiŃ“bliżającychŃsięŃMiko-
ajek.Ń

W ródŃlic“nychŃatrakcjiŃpoja-
wiŃ sięŃ m.in.Ń pre“entacjaŃ
mażoretek,Ńpodc“asŃktóregoŃbę-
d“ieŃmożnaŃ“ŃbliskaŃ“obac“yćŃwy-
jątkoweŃumiejętno ciŃd“iewc“ątŃ
towar“ys“ącychŃorkiestrom.Ń

OŃpr“yjemnąŃoprawęŃmu“yc“-
nąŃnaŃksiąskimŃrynkuŃ“adbaŃ“e-

spó ŃTriola.ŃPoŃ“mrokuŃbęd“ieŃ
możnaŃpod“iwiaćŃspecjalnyŃpo-
ka“ŃiluminacjiŃ wietlnych.Ń

NaŃimpre“ieŃpojawiŃsięŃMiko-
aj,ŃktóryŃpoprowad“iŃs“eregŃani-

macjiŃspecjalnieŃdlaŃpr“yby ychŃ
d“ieci.ŃMiko ajŃmaŃmiećŃ“eŃsobąŃ
równieżŃpre“enty.ŃKażdeŃd“ieckoŃ
będ“ieŃmog oŃsobieŃ“ŃnimŃ“robićŃ
takżeŃpamiątkoweŃ“djęcie.ŃPod-
c“asŃimpre“yŃodbywaćŃsięŃbęd“ieŃ

równieżŃ wiątec“nyŃkiermas“,Ń
naŃktórymŃw ródŃwyjątkowychŃ
wyrobówŃbęd“ieŃmożnaŃ“akupićŃ
pięknieŃwykonaneŃrękod“ie a.ŃŃ

WŃKsiążuŃtegoŃdniaŃnieŃ“a-
braknieŃpys“nego,Ńro“gr“ewają-
cegoŃjed“eniaŃtj.ŃgorącyŃbars“c“,Ń
bigos,ŃaŃtakżeŃs odkichŃpierników.Ń

Poc“ątekŃimpre“yŃ“aplanowa-
nyŃjestŃnaŃgod“inęŃ14.00.ŃCentrumŃ
KulturyŃwŃKsiążuŃWielkopolskimŃ

“aplanowa oŃ s“eregŃ impre“Ń
wŃgrudniuŃ“wią“anychŃ“Ńklima-
temŃ wiątec“nym,Ńjak:ŃwspólneŃ
kolędowanieŃulicamiŃmiastaŃ6Ń
grudnia,ŃcyklŃkoncertówŃbożona-
rod“eniowych-Ń16ŃgrudniaŃdlaŃro-
d“icówŃiŃ1ŚŃgrudniaŃdlaŃuc“estni-
kówŃsekcjiŃCK,Ń20.12ŃGwia“dorŃ
wŃbiblioteceŃpublic“nejŃora“Ńro“-
str“ygnięcieŃkonkursuŃplastyc“-
nego.Ńa ¹ 

KRZYSZTOF RATAJCZAK 
k.ratajczak@glos.com

Zaproszenie W Książu Wielkopolskim w niedzielę, 3 grudnia będzie już świątecznie

ŚWIĄTECZNE MIKOŁAJKI NA RYNKU
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Co roku na ksiąskim 
na rynku jest du o dzieci
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Mikołaj zawsze bawi 
się razem z dziecmi

W niedzielne 
popołudnie 
warto pojawić 
się 
na ksiąskim 
rynku 
i poświętować

LISTOPAD W KINIE 
SŁONKO 

COCO 

Mały Miguel, zafascynowany 
jest  grą na gitarze i bardzo 
mocno marzy o tym, by pójść 
w ślady swojego największego 
muzycznego idola- Ernesto de 
la Cruz. Chłopiec pomimo ro-
dzinnego zakazu, pragnie 
za wszelką cenę rozwijać swój 
muzyczny  talent. Pewnego 
dnia w dość tajemniczych 
okolicznościach trafia do nie-
zwykłej Krainy Zmarłych, 
gdzie na jego drodze sta-
je uroczy oszust Hector. Ich 
dalsze losy łączą się w szereg 
przygód. Seanse odbędą się: 
01.12. godz. 15:30 -3D, 18:00 -
2D, 02.12. godz. 13:00 -2D, 
15:30 -3D, 18:00 -2D, 03.12. 
godz. 13:00 -3D, 15:30 -2D, 
18:00 -3D,    
Cena biletu 2D: 12 zł ulgowy, 
15 zł normalny. Cena biletu 2D 
Rodzina 3+: 10 zł ulgowy, 12 zł 
normalny.   
Cena biletu 2D Śremska Kar-
ta Seniora: 12 zł. Cena biletu 
3D: 16 zł ulgowy, 19 zł nor-
malny, okulary 3D 5 zł. Cena 
biletu 3D Rodzina 3+: 13 zł ul-
gowy, 15 zł normalny. Cena 
biletu 3D Śremska Karta Se-
niora: 15 zł. 

CICHA NOC 

Pracujący na co dzień zagra-
nicą Adam, postanawia zrobić 
niespodziankę swoim bliskim 
i niespodziewanie przyje d a 
na wigilię Bo ego Narodze-
nia.  Powód wizyty nie od razu 
zostje przez niego wyjawiony. 
Swoje plany ujawnia powoli, 
kolejno członkom swojej ro-
dziny. Sytuację komplikuje, 
gdy bohater wyjawia zebra-
nym, e niebawem zostanie 
ojcem. Wówczas to pojawia 
się powód do świętowania. 
Na stole pojawia się wódka, 
która na dalsze losy ma 
sporywpływ. Nikt z obecnych 
nie zdaje sobie sprawy jak du-
y wpływ na ich dalsze losy 

będzie miał ten wyjątkowy 
wieczór.    
Seanse odbędą się: 01.12. 
godz. 20:30, 02.12. godz. 
20:30, 03.12. godz. 20:30, 
04.12. godz. 20:30, 06.12. 
godz. 20:30.   
Cena biletu 2D: 12 zł ulgowy, 
15 zł normalny. Cena biletu 2D 
Rodzina 3+: 10 zł ulgowy, 12 zł 
normalny. Cena biletu 2D 
Śremska Karta Seniora: 12 zł. 

DKF ZAPRASZA 

PIERWSZY ŚNIEG 

Szef elitarnej ekipy detekty-
wów, w rolę którego wcielił się 
Michael Fassbender, prowadzi 
niezwykle skomplikowane 
śledztwo.  Przy okazji nadej-

ścia zimy ponownie ginie  oso-
ba. Taki stan rzeczy wzbudza 
u detektywa obawę, e 
do miasta powrócił seryjny 
morderca. Z pomocą wyjątko-
wo uzdolnionej rekrutki, gra-
nej przez Rebecce Ferguson, 
zaczyna łączyć sprawy krymi-
nalne z przed lat z nowymi 
brutalnymi zdarzeniami. Cza-
su jest mało, zagadka musi zo-
stać rozwiązana zanim spad-
nie kolejny pierwszy śnieg. Se-
ans odbędzie się 4.12. o godz. 
19.30. Cena biletu: 10 zł ulgo-
wy, 12 zł normalny. 

UNIWERSYTET 
LUDZI CIEKAWYCH 

Ju   7 grudnia w ramach cyklu 
wykładów,  o ksią ce “ ycie 
Stańczyka” opowie profesor 
Waldemar Łazuga. Start 
godz.18.15 

KONCERT  W RELAXIE 

Na 9 grudnia w klubie Relax 
zaplanowany jest koncert ze-
społu Camping Hill.  Ta 
śremska formacja ju  kolejny 
rok z rzędu właśnie w ten spo-
sób świętuje kolejny rok swo-
jej muzycznej działalności. 
Pdczas imprezy wystąpią 
jeszcze dwa zespoły: The 
Shvagiers oraz  debiutujący 
na lokalnej scenie The Colt’s. 
 Początek koncertów o godzi-
nie  19.00. Wejściówki w cenie 
10 złotych. 

BAŚNIE 
SŁOWIANSKIE 
Porywająca Ju  1 grudnia 
w Bibliotece publicznej 
w Śremie odbędzie się spot-
kanie z Baśniami Słowiański-
mi, które opowiadać będzie 
Szymon Góralczyk. Początek 
o godzinie 17.00. Cena biletów 
wyniesie 5 złotych. Zapisy w  
bibliotece w wypo yczalni dla 
dzieci. 

MAMA MU 
Świąteczne opowiadanie od-
będzie się 8 grudnia w biblio-
tece publicznej w Śremie 
o godzinie 17.00. Wstęp 5 zło-
tych. Zapisy w wypo yczalni 
dla dzieci w bibliotece. 

ŁOWCY PRZYGÓD 
Klub zaprasza na postkanie 
z Arkadiuszem Niemirskim, 
które odbędzie się 27 listopa-
da w sali audiowizualnej bib-
lioteki śremskiej o godz. 9.00 

PASJONACI 
W kolejnym spotkaniu z cyklu 
ocalić od zapomnienia przy-
pomniana zostanie sylwetka 
i twórczość Wojciecha Mły-
narskiego. Spotkanie odbę-
dzie  się 13 grudnia, o godzi-
nie 17.00 w Kinoteatrze Słon-
ko, a poprowadzi je Zbigniew 
Hoppe.

WYBIERZ SIĘ Księgarnia 
przy Rynku poleca

A
“erbejdżan,ŃZjed-
noc“oneŃEmiratyŃ
Arabskie,ŃKualaŃ
Lumpur,ŃSingapur,Ń
Mauritius,ŃTasma-

nia,ŃNowaŃZelandia,ŃTeksas,Ń
NowyŃJork,ŃMaderaŃiŃFran-
kfurt.ŃCoŃ ąc“yŃteŃws“ystkieŃ
miejsca?ŃOc“ywi cieŃpodróż.Ń
IŃtoŃnieŃbyleŃjaka,ŃaleŃtakaŃdoo-
ko aŃ wiata.ŃNieŃbyleŃjakiŃjestŃ
teżŃpodróżnik,ŃktóryŃoŃwypra-
wachŃwŃteŃmiejscaŃopowiadaŃ–Ń
wybitnyŃhistorykŃiŃpisar“ŃNor-
manŃDavies.ŃGlobŃoglądanyŃ
pr“e“ŃniegoŃjestŃpr“edeŃ
ws“ystkimŃpe enŃhistorii.ŃŃ

NaŃkra ceŃ wiata ŃjestŃnaj-
bard“iejŃpodróżnic“ąŃspo ródŃ
książekŃŃ historyc“nychŃiŃnaj-
bard“iejŃŃ historyc“nąŃspo ródŃ
książekŃpodróżnic“ych.ŃWar-

toŃmiećŃjąŃnaŃswojejŃpó ceŃiŃpo-
lecićŃ“najomymŃ
Ń
Ń

NAŃKRA CEŃ WIATA Ń
N.DaviesŃŃ
Wyd.ŃZnakŃ
Ń
 

P
iętnastoletniaŃEmilyŃ
jestŃ“wyc“ajnąŃna-
stolatka.ŃD“iewc“y-
naŃchod“iŃdoŃs“ko y,Ń
prowad“iŃnormalne,Ń

spokojneŃiŃwŃ“asad“ieŃpr“ewi-
dywalneŃżycie.ŃJednakŃ
ws“ystkoŃ“ac“ynaŃsięŃkompli-
kować,ŃgdyŃpewnegoŃdniaŃ
spotykaŃstarus“kę,ŃktóraŃwy-
powiadaŃtajemnic“eŃ“aklęcie.Ń
PoŃtymŃd“iwnymŃincydencieŃ
d“iewc“ynaŃweŃ nieŃwid“iŃ
ch opakaŃ“ŃturkusowymiŃ
oc“amiŃiŃr“ucającymŃsięŃ
wŃoc“yŃmedalionem,ŃktóryŃmaŃ
“awies“onyŃnaŃs“yi.ŃEmiŃpo-
stanawiaŃgoŃnarysować.ŃNa-
stępnegoŃdniaŃobra“Ńch opakaŃ
stajeŃsięŃrealnyŃiŃm od“ieniecŃ
pojawiaŃsięŃwŃjejŃs“kole.Ń
Ń
Ń

SPEKTRUM.ŃLEONIDY Ń
N.FossŃŃ
Wyd.ŃDriada
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Natalia Lissek

(KR).
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aa Tygodnik remski w pierw-
szym grudniowym wydaniu 
w 1996 roku opublikował sondę. 
Oto głos A. Ratajczaka:  Oddzia-
ływanie Odlewni eliwa rem  
S.A. tak na nasze miasto jak i gmi-
nę jest absolutnie oczywiste i to 
(poza nielicznymi wyjątkami) wy-
łącznie w sensie pozytywnym. 
Wymienić tu trzeba wspaniałą 
renomę zakładu, który tym sa-
mym promuje rem. Pragnę jed-
nak podkre lić tutaj dwie sprawy. 
Z reguły wy sze ni  w innych za-
kładach zarobki pracowników 

pozwalają  im na zwiększony za-
kup towarów i usług a to wpływa 
na rozwój tych firm i tym samym 
na rozwój naszego miasta. Nie 
bez znaczenia wreszcie jest fakt, 

e  wypracowane w odlewni efek-
ty znajdują swoje odzwierciedle-
nie w podatkach, które są płaco-
ne na rzecz gminy. A e są one 
niebagatelne, dlatego te  równie  
dzięki nim mo liwe jest wykona-
nie wielu prac zmierzających 
do dalszej szybkiej poprawy wi-
zerunku miasta . a¹

RED/JB

Odpowiadał ówczesny burmistrz Śremu Andrzej Ratajczak 
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aa Nasz tygodnik regularnie in-
formował o yciu największego 
zakładu powiatu remskiego. Nie 
uszedł więc uwadze zakup nowo-
czesnej maszyny do wykonywa-
nia form odlewniczych, który na-
stąpił w 1996 roku. Pisali my tak: 

Widoczny na zdjęciu agregat 
do wykonywania form odlewni-
czych (mieszarko - nasypywarka) 
produkcji niemieckiej firmy 
WÖHR - to najnowsza inwestycja 
Wydziału Odlewów Cię kich - 
W4. remska odlewnia posiada 
taką maszynę, jako jedyna w Pol-
sce, drugą podobną ma zakupić 
Huta Małapanew w Ozimku. Ma-

szyna pozwoli na znaczne zwięk-
szenie wydajno ci pracy - do 30 
ton masy formierskiej na godzi-
nę. Koszt maszyny (samej bez 
niezbędnego pomocniczego 
osprzętu) wynosi 260 tysięcy Ma-
rek. A więc mniej więcej tyle ile 
kosztuje najnowocze niejszy sa-
mochód marki Mercedes typu S  
- konkludował - autor tekstu. Ca-
ło ć inwestycji wraz ze zbiornika-
mi piasku i osprzętem transpor-
towym i odpylającym zamknął 
się kwotą (w przeliczeniu na na-
szą walutę) około 900 tysięcy zło-
tych. a ¹

Maszyna jak mercedes
Nowinki techniczne z Odlewni Żeliwa

Niemiecka mieszarko - nasypywarka na wydziale W4
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RED/JB

POETYCKI WIECZÓR W KSIĄŻU WIELKOPOLSKIM 
GALERIĘ MOŻNA OBEJRZEĆ NA SREM.NASZEMIASTO.PL

 
WIECZÓR Z POEZJĄ 
W KSIĄŻU WLKP.

Zakład poprawia 
wizerunek miasta 

 Sonda: „Czym odlewnia jest dla Śremu?” 



WOKÓŁ NAS  21TYGODNIK ŚREMSKI 

PIĄTEK, 1 GRUDNIA, 2017

WIECZÓR Z POEZJĄ W KSIĄSKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ  
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Książu Wielkopolskim tra-
dycyjnie już jak co listopad przygotowała dla mieszkańców 
„Poetycki Wieczór”. W tym roku hasło przewodnie wieczoru 
z poezją pochodziło z filmu Petera Weira „Stowarzyszenie 
Umarłych Poetów”, a brzmiało ono: (...) nie czytamy poezji 
dlatego, że jest ładna. Czytamy ją, bo należymy do gatunku 
ludzkiego, a człowiek ma uczucia. Medycyna, prawo, finanse 
czy technika to wspaniałe dziedziny, ale żyjemy dla poezji, 
piękna, miłości.”. Uczniów do prezentacji wierszy oraz piose-
nek tj. „Wspomnienie” Czesława Niemena przed ksiąską wi-
downią przygotowała Teresa Janasik, która prowadzi Mło-
dzieżową Grupę Teatralną, i która co roku ma nowy pomysł 
na wieczór z poezją, a dzięki jej zaangażowaniu uczniowie 
chętnie biorą udział w tym wydarzeniu. a ¹                         (KB)

WIECZÓR Z POEZJĄ 
W KSIĄŻU WLKP.
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PIŁKA NOŻNA „HALOWA”

W tym tygodniu pogoda nie rozpieszczała dzieci w przedszkolach 
i szkołach. U „Kinderków” z tego powodu trzeba było zajęcia 
piłkarskie w grupie „Lwów” przenieść z dworu do sali 
przedszkolnej. RED/JB

PISZEMY O WAS 
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DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

OBCHODZONO GO U „JANKA WĘDROWNICZKA”  
 Dzień ten był wspaniałą zabawą, aktywną pracą nad rozwijaniem 
własnej twórczości plastycznej, literackiej i muzycznej.Duże, 
małe, kolorowe, puchate i mięciutkie - pluszowe misie - 
„przybyły” ze swoimi małymi właścicielami, aby bawić się, 
świętować i uczyć. Misie małe, średnie i bardzo duże, białe 
brązowe, zielone itd. A każdy był piękny i wyjątkowy. Miś jest 
bardzo ważny dla każdego dziecka. RED/JB
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We wtorek w „Słonecznej Gromadzie” odbyło się III spotkanie z cyklu 

„Odkrywamy Talenty” – pt. „Listopadowe Wierszowanie”. Dzieci wysłucha- 

ły przygotowanej przez nauczycielki, inscenizacji do wiersza Jana 

Brzechwy „Na straganie”. Występom towarzyszyły przyniesione przez 

dzieci „Świeżaki” z okrzykiem „A to feler, westchnął seler”. RED/JB
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Jak wykorzystać cebulę

C ebula stanowi doskonały 
dodatek do wielu dań. Za-
pewne słyszałaś również 

o jej uzdrowicielskiej mocy – wa-
rzywo to z powodzeniem jest wy-
korzystywane jako naturalny śro-
dek wspomagający leczenie prze-
ziębienia. Z całą pewnością bę-
dziesz zaskoczona zupełnie innym 
zastosowaniem cebuli.  

Pokrój cebulę w kostkę, wrzuć 
ją do miseczki i zalej niewielką iloś-
cią wody. Po upływie 15–20 minut 
możesz wykorzystać powstały 
w ten sposób płyn do czyszczenia 
i nabłyszczania metalowych po-
wierzchni w kuchni, np. kuchen-
nego zlewu. 

Plaster cebuli może skutecznie 
złagodzić dokuczliwe objawy skór-
ne po ukąszeniu komara czy użąd-
leniu osy. Zawarte w niej składniki 
zmniejszą świąd skóry i ograniczą 
stan zapalny. Tę metodę możesz 
z powodzeniem wykorzystać 
w przypadku, gdy owad ukąsi two-
je dziecko. Dzięki temu unikniesz 
konieczności zastosowania ap-

tecznych środków łagodzących, 
które zawierają w składzie substan-
cje chemiczne. 

Po całym dniu grillowania 
na świeżym powietrzu twój grill 
może nie wyglądać zbyt dobrze. 
Zapewne doskonale znasz te trud-
ne do usunięcia zabrudzenia pow-
stające na skutek palącego się tłusz-
czu pochodzącego od kiełbas czy 
karkówki. Możesz w prosty sposób 
pozbyć się tych uporczywych za-
brudzeń przy pomocy cebuli. Na-
dziej połówkę tego warzywa 
na szpikulec i pocieraj jeszcze cie-
pły ruszt. Będziesz zaskoczona 
tym, jak szybko można usunąć ka-
wałki spalonego tłuszczu z po-
wierzchni grilla. 

Martwią cię niechciani lokato-
rzy w mieszkaniu? Mowa o mrów-
kach oraz muszkach owocówkach. 
Możesz skutecznie odstraszyć te 
owady, pozostawiając na kuchen-
nym blacie plasterek cebuli w mi-
seczce. Jej ostry zapach szybko od-
straszy wszystkie niepożądane in-
sekty. A może znasz inny ciekawy 
sposób na wykorzystanie cebuli 
w gospodarstwie domowym? 
a ¹

Praktycznie Lubisz cebulę? Będziesz zaskoczony, że możesz 
z powodzeniem wykorzystać ją nie tylko do gotowania potraw

F
O

T
. 

P
O

L
S

K
A

 P
R

E
S

S

Cebula może mieć wiele praktycznych zastosowań 

TYGODNIK RADZI 

Gulasz z indyka z warzywami 
Składniki:  
15 dag piersi z indyka, 1 duża ce-
bula,  1 marchewka, 1/2 dużej 
czerwonej papryki, 3 łyżki oleju ,  
1 łyżeczka cukru brązowego 
trzcinowego nierafinowanego, 1 
łyżeczka mielonej papryki słod-
kiej, szczypta soli, maggi w pły-
nie, szczypta mielonego pie-
przu, 2 łyżeczki mąki, 1 liść lau-
rowy, 6 ziaren pieprzu czarnego, 
6-8 dag makaronu mini Farfale 
 Sposób przygotowania:  
Mięso umyć, osuszyć. Pokroić w kostkę  - odcinając od mięsa 
ścięgna .  Skropić łyżka oleju , posypać szczypta soli, cukrem, 
paprykę - dobrze wymieszać i zostawić na 30 minut.  W garnku 
o grubym dnie rozgrzać 2 łyżki oleju i podsmażyć na rumiano 
pokrojoną drobno cebulę.  Wrzucić mięso i smażyć mieszając 
aż się zrumieni.  Dołożyć obraną i pokrojoną w plasterki mar-
chew i pokrojona w paseczki paprykę.  Zalać wodą .Wrzucić 
ziarnisty pieprz, liść laurowy i sól.  Doprowadzić do wrzenia. 
Zmniejszyć gaz i dusić ok. godziny.  Zagęścić brązową zasmaż-
ką zrobioną z 2 łyżeczek mąki . Doprawić gulasz maggi w pły-
nie i przyprawami. Ugotować makaron. Całość podawać 
posypanr mieszanka ziół

NASZE PRZEPISY

Poznaj gorzką prawdę – czy fruktoza jest 
naprawdę dobra dla twojego organizmu?
aa Najbardziej popularne cukry, 
które możemy znaleźć w więk-
szości słodzonych napojów, ta-
kie jak sacharoza i syrop kukury-
dziany, składają się z dwóch pro-
stych cukrów: glukozy i... frukto-
zy. O ile glukoza jest cukrem 
produkowanym przez każdą ko-
mórkę naszego ciała, a przez to 
niezbędnym do życia, o tyle fruk-
toza jest nam całkowicie zbędna. 
Ludzkie organizmy jej nie produ-
kują, a w całej historii ewolucji 
ten cukier nie był spożywany 
inaczej niż w postaci dojrzałych 
owoców. W dodatku glukoza 
i fruktoza są różnie 
metabolizowane. 

Kluczowe jest zrozumienie 
tego, że każda komórka naszego 
ciała używa i potrzebuje gluko-
zy, a fruktoza jest przetwarzana 
tylko przez jeden organ – wątro-
bę. Kiedy nasza dieta bogata jest 
w duże ilości fruktozy, wątroba 

jest przeciążona i zaczyna zamie-
niać ten cukier w tłuszcz. Dlate-
go właśnie jest ona siłą napędo-
wą wielu poważnych i powszech-
nych dziś chorób, takich jak oty-
łość, choroby serca, cukrzyca 
typu 2, a także wielu nowotwo-
rów i obniżenia odporności 

Fruktoza faktycznie jest 
szkodliwa dla naszego organizmu, 
ale tylko wtedy, gdy jest spożywa-
na w dużych ilościach, dlatego jej 
szkodliwość nie dotyczy owoców. 
Aby sobie zaszkodzić, trzeba zjeść 
kilogramy, jeśli nie tony owoców. 
W dodatku w owocach znajdzie-

my rozwodnioną fruktozę, dlate-
go nie zawierają one tak dużego jej 
stężenia jak w przypadku napo-
jów słodzonych syropem 
fruktozowym. Ponadto owoce za-
wierają mnóstwo błonnika, który 
pozwala szybciej wydalać pokar-
my i nie dopuszcza do odkładania 
się szkodliwych substancji. 

Negatywne skutki spożywania 
fruktozy mogą więc wystąpić, gdy 
dostarczamy ją organizmowi 
w dużych stężeniach i w towarzy-
stwie nadmiaru kalorii i innych 
cukrów. Czytajmy więc etykiety 
kupowanych przez nas słodkoś-
ci, a jeśli znajdziemy w składzie 
syrop fruktozowy, odłóżmy pro-
dukt na półkę. Jeżeli jednak jedy-
nym źródłem fruktozy w naszej 
diecie są owoce i warzywa, nie ma 
czym się martwić – ich spożywa-
nie jest w pełni bezpieczne i zale-
cane.a ¹

ALEKSANDRA MIŁOSZ

Zdrowie Dowiedz się, czy fruktoza jest zdrowym cukrem i jak może na nas wpłynąć

Często w formie słodkiego zamiennyka wybieramy owoce
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srem@glos.com 

JOANNA HIRSZLER
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REKLAMA 007803472

Specjalistyczny Gabinet 

Ginekologiczno-Położniczy 
Dr Marek Cwojdziński 

KIEROWNIK ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO 

Szpitala w Śremie Sp. z o.o. 

 Prowadzenie ciąży
 USG: ginekologiczne, położnicze
 Operacje ginekologiczne, laparoskopia, histeroskopia
  Diagnostyka zaburzeń endokrynologicznych  

i leczenie niepłodności. 

GABINET PRYWATNY 
63-100 Śrem, ul. Chełmońskiego 1 (szpital) 
godz. przyjęć – piątek 14-18 
rejestracja telefoniczna – tel. 572 222 543

REKLAMA 007951966

LEKARZ STOMATOLOG
Danuta Wierbil

Poleca usługi
w zakresie:

profilaktyki
stomatologicznej

stomatologii
zachowawczej

protetyki - mosty,
korony porcelanowe,
protezy

ekstrakcje zębów

Przyjęcia:

codziennie
od 13.00 do 20.00

telefon
61 283 77 36,

tel. kom.
603 766 215

Śrem,
ul. Grunwaldzka 2/7



24  HISTORIA
TYGODNIK ŚREMSKI 

PIĄTEK, 1 GRUDNIA, 2017

P rzebieg pracy zawodowej 
Tadeusza Jurgi – Prezesa 
Zarządu Odlewni eliwa 

rem  S.A. – jest przykładem za-
dającym kłam twierdzeniu, e: 
jak kto  po szkole podstawowej 

idzie do zawodówki – to wielkiej 
kariery w yciu nie zrobi .  

Obecny szef największego za-
kładu pracy w naszym rejonie – 
ukończył w remie przy ulicy Jan-
ka Krasickiego (obecnie Popie-
łuszki) – Zasadniczą Szkołę Zawo-
dową o specjalno ci lusarstwo. 
Było to w roku 1964. Pracę znalazł 
sobie od razu po szkole w Fabry-
ce Silników Okrętowych HCP 
w Poznaniu. ci lej mówiąc od ra-
na pracował (fizycznie jako lu-
sarz) a po południu uczył się 
w wieczorowym Technikum Me-
chanicznym. źraz ze zdobyciem 
tytułu technika i zdaniem matu-
ry od 196Ś roku – awansował 
na stanowisko technologa i jak 
mo na się domy leć od razu pod-
jął studia (równie  wieczorowe) 
na źydziale Budowy Maszyn Po-
litechniki Poznańskiej. ź rok 
pó niej się o enił, a od 1 listopada 
1969 roku zwabiony otrzyma-
niem mieszkania spółdzielczo – 
zakładowego o przyzwoitym 
standardzie przeniósł się 
do remskiej odlewni. Zaoferowa-
no mu tam stanowisko kierowni-
ka oddziału, wkrótce awansował 

na Głównego Mechanika, 
a od 1991 po dzień dzisiejszy nie-
przerwanie dyrektoruje zakła-
dem. Teoria zarządzania – ostat-
nimi czasy zdaje się preferować 
bardziej fachowców praktyków 
idących do szczytów po kolejnych 
szczeblach poznawczych – ni  
czystych naukowych teorety-
ków . 

Jesteśmy 
w międzynarodowej 
czołówce 
Zaobserwował to pan Tadeusz  
Jurga podczas ostatnio odbytego 
kursu w Niemczech – gdzie wy-
kładowcy (wybitni naukowcy) 

mieli za sobą bogatą praktykę 
w sferze produkcyjnej. Stad ich se-
minaryjne wskazówki dadzą się 
bez większych problemów od-
nie ć do przemysłowej rzeczywi-
sto ci. Je d ąc słu bowo po Za-
chodniej Europie (Szwecja, Nor-
wegia, Dania, Niemcy, Holandia, 
Belgia, Anglia) – widzi, e mo e 
występować w sprawach kontrak-
tów, bez jakichkolwiek zahamo-
wań gdy  pod względem tech-
nicznym Odlewnia eliwa rem  
nale y do międzynarodowej czo-
łówki. Odstajemy jeszcze w wy-
dajno ci, jako ci i mo liwo ciach 
produkcyjnych (obrót). To zda-
niem dyrektora Jurgi jest do na-

drobienia w najbli szym czasie. 
Poproszony przez naszych dzien-
nikarzy o ocenę swoich umiejęt-
no ci mened erskich wyraził je 
cyfrą cztery  - w szkolnej skali 
ocen od 1 do 6. Za  starzy pracow-
nicy odlewni wyra nie dostrze-
gają odmienno ć stylu kierowa-
nia zakładem w porównaniu z dy-
rektorem tyranem  słynnym Al-
fredem Babczykiem. Zamiast 
psychicznego terroru  preferuje 

– nasz rozmówca – oddziaływa-
nie wiadomo ciowe  na podle-
głych pracowników. źinno to – 
jego zdaniem - przynosić du o 
większe efekty ni  krzyk i walenia 
pię cią w stół.  

 
Prywatne życie prezesa  
Co pan robi prywatnie, kiedy ju  
pan nie dyrektoruje? – dociekali 
dziennikarze. Szczerze mówiąc 
to obejmując to stanowisko nie 
wiedziałem, e będzie taki za-
pieprz  – oznajmia dyrektor.  

Tu do rozmowy włącza się 
mał onka – pani El bieta: Po-
wiedz, powiedz, e cały dzień 
muszę siedzieć sama w domu, bo 
ciebie nigdy nie ma!  Okazuje się 
więc, e eksponowana stanowi-
sko wymaga niestety po więceń, 
co w pełni (!?) rekompensowane 
zostaje niezale no cią finanso-
wą. Skoro mowa o pieniądzach to 
nasz rozmówca nie kryje, e nie 
miał prawie nigdy z nimi proble-
mów. Pochodzę z rodziny, która 
swoją niezale no ć ekonomicz-
ną potrafiła osiągnąć własną 
cię ką pracą . Nie ma więc mowy, 

e dorobił  się dopiero będąc dy-
rektorem. Gdy zająłem to stano-
wisko miałem ju  dwa samocho-
dy – je eli mo e ten fakt być jaką-

kolwiek miarą ludzkiej zamo -
no ci  – dodaje pan Jurga. źięcej 
o pieniądzach nie mówimy wed-
ług zasady, e: d entelmeni 
o pieniądzach nie rozmawiają, 
oni je mają .  

Z oną znają się od zawsze , 
pochodzili z sąsiednich wiosek 
(pani El bieta z Sosnowca, pan 
Tadeusz z Pyszącej) i nawet, jak 
wspomina pani dyrektorowa , 
ju  ich rodzice widzieli z nich mał-

onków gdy jeszcze byli małymi 
dziećmi. Chocia  muszę wam 
powiedzieć, e gdy mój obecny 
mą  chodził z aktóweczką do za-
wodówki to nawet na mnie nie 
spojrzał  – wspomina pani El bie-
ta. Jednak dziecięca miło ć zosta-
ła potwierdzona zaproszeniem 
na studniówkę do Poznania i rok 
pó niej państwo Jurgowie stanę-
li na lubnym kobiercu, na dowód 
czego pokazują starą fotografię.  

Najlepiej wypoczywa się pań-
stwu Jurgom rodzinnie (mają 
trzech synów) na łonie przyrody 
– jezioro, las, łąka. Dawniej 
na wczasy wyje d ali głównie 
do Bułgarii. Obecnie okazuje się, 

e dyrektorski urlop  nie grzeszy 
swoją długo cią i na typowych 
wczasach ju  dawno nie byli. 
Przymierzają się do  wyjazdu 
do Hiszpanii. Są członkami 
remskiego (nieco chyba elitar-

nego) Towarzystwa Polsko – Hi-
szpańskiego – tak trochę hono-
ris causa , gdy  jeszcze nigdy  
w swoim yciu w Hiszpanii jesz-
cze nie byli.  a ¹

srem@glos.com 

REDAKCJA/JB Szczerze 
mówiąc to 
obejmując to 
stanowisko 
nie wiedzia- 
łem, że będzie 
taki zapieprz. 

Od zwykłego 
lusarza do prezesa

F
O

T
. 

A
R

C
H

.I
W

U
M

F
O

T
. 

A
R

C
H

IW
U

M

F
O

T
. 

A
R

C
H

.I
W

U
M

Historia W ramach cyklu: „Śremskie Sylwetki`94” - dzienniakrze „Tygodnika Śremskiego” 
przedstawili od strony zawodowej i prywatnej - Tadeusza Jurgę - prezesa Odlewni Żeliwa
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D u o w ostatnim czasie 
piszemy o problemach 
Centrum Medycznego 

Małgorzata , które niosło do tej 
pory pomoc pacjentom chorym 
onkologicznie. ź redakcyjnym 
archiwum z 2009 roku natknę-
li my się na tekst relacjonujący 
początek kampanii profilaktycz-
nej w naszej gminie. Zaciekawił 
nas wstęp tekstu pt. źalka z ra-
kiem w o rodku kultury . Cytu-
jemy go w cało ci: Nieco po gór-
kę ruszyła kampania profilak-
tyczna w gminie rem. Choć 
na happeningu dedykowanym 
akcji stawił się tłum dzieci, im-
preza ju  w trakcie jej trwania 
budziła pytania.   

Zgrzyt za zgrzytem  
Jak bowiem nie pytać, kiedy 
na imprezie pod hasłem: 
Chrońmy ycie , która ma mieć 

prozdrowotny wyd więk, wlewa 
się w dzieci – uczestników spot-
kania – całe zgrzewki gazowa-
nych napojów typu cola? – zasta-
nawiał się Adrian Domański, au-
tor artykułu. I dalej kontynuo-
wał: To tylko jedna z uwag, które 
mieli obserwatorzy i niektórzy 
doro li uczestnicy spotkania, 
które zorganizowało Towarzy-
stwo Pomocy Potrzebującym im. 
Brata Alberta Nadzieja  
w remskim O rodku Kultury 25 
wrze nia .  

Uczniowie dotarli do o rod-
ka z najdalszych zakątków gmi-
ny, aby uczyć się jak wa nym 
aspektem dbania o zdrowie jest 
profilaktyka raka szyjki macicy. 
Czekały na nich występy 
hiphopowców i tancerzy, stowa-
rzyszenie przygotowało ulotki 
informacyjne oraz poczęstunek. 
Pogoda dopisała, więc na brak 
humorów najmłodsi nie narze-
kali. Ich dobre samopoczucie do-
prowadziło do pierwszego zgrzy-
tu między organizatorami.  

Ewa Ka mierczak, dyrektor-
ka OK, nie wytrzymała panują-
cego rozlu nienia atmosfery i ze 
sceny poprosiła o zapanowanie 
nad uczniami, którzy w kilka-
dziesiąt minut zarzucili plener 

o rodka plastykowymi kubkami 
po napojach i innymi mieciami.  

Kolejny zgrzyt nastąpił, kiedy 
przyszło wybierać uczestników 
quizu wiedzy na temat raka szyj-
ki macicy. Szkoły zaproszone 
na spotkanie miały wyłonić swo-
ich zawodników. – Pięć szkół 
uczyniło to, reszta twierdzi, e 
nic na ten temat nie wie – mówi-
ła Ewa Ka mierczak. Zaszło chy-

ba jakie  nieporozumienie. 
ź końcu na scenie stanął kom-
plet zawodników i padły pierw-
sze pytania. Przygotowano dwa-
dzie cia zagadnień z zakresu 
profilaktyki i wiedzy na temat 
głównego bohatera piątkowego 
spotkania. Uczennice musiały 
wykazać się wiedzą na temat 
mo liwo ci zara enia się tą cho-
robą, jej rozpoznawania oraz 
czynników zwiększających ryzy-
ko zapadnięcia na chorobę, któ-
ra codziennie zabiera ycie kilku 
Polkom.  

Gminny Program 
Zdrowotny  

eby w remie te statystyki nie 
wyglądały tak przera ająco, gmi-
na rem postanowiła działać. Jak 
ju  informowali my na naszych 
łamach, w gminie ma ruszyć sy-
stem szczepień dziewcząt, w ce-
lu zminimalizowania mo liwo -
ci zachorowania na tę gro ną 
chorobę. Elementem kampanii 
ma być Gminny Program Zdro-
wotny Program przeciwdziała-
nia rakowi szyjki macicy w gmi-
nie rem na lata 2009 – 2013 . 
Ten miał być uchwalony 
na ostatniej sesji Rady Miejskiej 
w remie. Niestety musiał spa ć 
z porządku obrad. źyja niał to 
Adam Lewandowski, burmistrz 

remu. Okazało się, e urzędni-

cy pominęli w czasie jego przy-
gotowywania jedną z instytucji 
zajmujących się opiniowaniem 
podobnych przedsięwzięć.  

– Okazało się, e nasz autor-
ski program musi być jeszcze 
opiniowany przez Agencję Oce-
ny Technologii Medycznych – 
tłumaczył radnym burmistrz. 

– Uzurpują sobie prawo 
do opiniowania wszystkich nie 
rządowych projektów dotyczą-
cych zdrowia – mówił burmistrz 
Lewandowski. Dlatego projekt 
remskiej uchwały trafił do tej in-

stytucji. Program ruszy po uzy-
skaniu jej opinii w 2010 roku. Czy 
rzeczywi cie opinia jest potrzeb-
na?  

Quiz obnaża nikłą 
wiedzę uczestników 
konkursu  
Podczas konkursu jedno z pytań, 
na które adna z jego uczestni-
czek nie potrafiła dać odpowie-
dzi brzmiało: proszę wymienić 
trzy czynniki, które przy istnie-
jącym ju  zaka eniu wirusem 
HPV (wirus powodujący choro-
bę) dodatkowo zwiększy ryzyko 
zapadnięcia na raka szyjki maci-
cy?   

Prawidłową odpowied  od-
czytała prowadząca quiz: Po 
pierwsze jest to długoletnia an-
tykoncepcja, po drugie palenie 
tytoniu, po trzecie wszelki inne 
zaka enia przenoszone drogą 
płciową.  

Prowadząca spotkanie nie 
dopowiedziała, e chodzi  o an-
tykoncepcję doustną  (o jej roli 
medycy toczą spory), no ale 
w końcu był to happening 

chrońmy ycie  – konkluduje 
na zakończenie autor artykułu, 
który w podpisach pod zdjęcia-
mi równie  wyraził swoją opinię 
na temat wiedzy uczestników te-
go specyficznego hapenningu.  

Zdjęcie rodkowe w niniej-
szym tek cie nosiło podpis: 

źróg dziewcząt, to antykon-
cepcja, choć prezerwatywy 
w przeciwieństwie do np. cią  
zmniejszają ryzyko. Zdjęcie ze 
znakiem stop podpisane było 
tak: Chłopcy np. nie słyszeli 
o ich roli w zara aniu wirusem 
HPV . a  ¹

srem@glos.com 

REDAKCJA/JB

Pięć szkół 
podało swoich 
kandydatów - 
reszta twierdzi, 
że nic na ten 
temat nie wie 
EWA KAŹMIERCZAK - DYR. ŚOK 

Impreza w OK 
pełna kontrowersji 

F
O

T
. 

A
R

C
H

IW
U

M
F

O
T

. 
A

R
C

H
IW

U
M

 
F

O
T

. 
A

R
C

H
IW

U
M

 

Historia W naszym archiwum z 2009 znaleźliśmy artykuł dotyczący prozdrowotnej kampanii 
profilaktycznej pod hasłem: „Chrońmy życie”.  Impreza odbyła się w Śremskim Ośrodku Kultury. 



26  OGŁOSZENIA
TYGODNIK ŚREMSKI 

PIĄTEK, 1 GRUDNIA, 2017

   

NIERUCHOMOŚCI

LOKALE UŻYTKOWE - DO WYNAJĘCIA

INNE

WYNAJMĘ umeblowany salon fryzjerski 

z solarium w centrum Zaniemyśla tel. 

+48604524456 e-mail. wealdemar.

taciak@vp.pl

DZIAŁKI, GRUNTY SPRZEDAM

BUDOWLANA

SPRZEDAM działki budowlane 

Zaniemyśl, właściciel 510-609-901

HANDLOWE

MATERIAŁY BUDOWLANE

 007374193

Boazeria, podłoga, 

od 14 zł + VAT, 

więźby dachowe

tel. 502 283 327, 

       602 769 502

 007652927

„TARTAK ZAKRZEWICE”

oferuje 

więźbę dachową,  
łaty, kontrłaty,  
transport HDS

w promocyjnych cenach

tel. 515 182 736 

zpdpiotrnowak@vp.pl

FINANSE BIZNES

KREDYTY, POŻYCZKI

DO 9 tys.na oświadczenie

KREDYT 50 000 zł rata 549 zl 
730-809-809

KREDYT 80 000 zł rata 679 zl 
730-900-907

Krótkoterminowe pożyczki 
INVEST FINANCE, akceptujemy 
każde źródło dochodu, również 
świadczenia 500+, tel. 511 044 115

BIURA RACHUNKOWE

KOMPLEKSOWE usługi księgowe.TEl. 
507052950

PRACA

ZATRUDNIĘ

DEKARZY i Pomocników tel.793586380 
(po 17:00).

KIEROWCÓW C+E chłodnie, również 
bez praktyki. Tel. 507-154-801

ZATRUDNIĘ kierowce kat. C+E 
w transporcie krajowym. Tel. 730730720

ZATRUDNIĘ kierowcę z kat. C lub 
CE na samochód chłodnia. Wszystkie 
wyjazdy z miejscowości Mościszki. tel. 
604 562 365

ZATRUDNIĘ osobę do obsługi klienta 
w serwisie samochodowym Bosch. Tel. 
604 562 365

INNE

Potrzebny elektryk z własną 
działalnością - praca w Niemczech 
15 euro/godzinę. Tel.501810633

MOTORYZACJA

SAMOCHODY OSOBOWE- KUPIĘ

Auto Skup - wszystkie marki. Tel.: 
503 193 487

AUTOZŁOMOWANIE 24h.Tel.696532015

USZKODZONE, ROZBITE KUPIĘ

KUPUJEMY AUTA do złomowania. 
Gotówka i dokumenty od ręki. Tel. 
61/28-22-295 i 601-757-165.

CZĘŚCI I AKCESORIA SPRZEDAM

KOŁA 175/65 R14 opony zimowe/4 
śruby. Stan bardzo dobry. Tel. 
601 244 356. Cena do uzgodnienia

INNE

KAŻDE auto nieważny stan- do 1000zł 
tel.509910372

USŁUGI

AGD RTV FOTO

NAPRAWA 
pralek,lodówek,zmywarek,kuchenek 
elektr. tel. 601843988

BUDOWLANO-REMONTOWE

UKŁADANIE płytek tel. 506831335

ROLNICZE

MASZYNY ROLNICZE

KUPIĘ ciągniki, przyczepy, maszyny 
rolne, tel. 602 811 423.

ZWIERZĘTA HODOWLANE

"MAKI" SKUP MACIOR I KNURÓW. Tel. 
609-630-005, 601-19-19-44

REKLAMA 006977531

BRAMY, ROLETY
AUTOMATYKA, ŻALUZJE
ROLETKI DZIEŃ/NOC, PLISY

  Siatki przeciw owadom  

na okna i drzwi

 Bramy segmentowe

tel. 61 28 34 187

tel. 61 81 71 839

REKLAMA 006923155

REKLAMA 006980302REKLAMA 1222117/00

REKLAMA 007923320

MASZ NEGATYWNĄ  
HISTORIĘ KREDYTOWĄ? 

Posiadasz stały dochód 

Do 9 tys. na oświadczenie 

DYSKRETNIE, SZYBKO 
Z DOJAZDEM DO KLIENTA. 

Tel. 733-103-595

REKLAMA 007929677REKLAMA 006855503

ATIZ
POŻYCZKI 

GOTÓWKOWE
Zadzwoń i sprawdź naszą ofertę

( 61 28 29 113
( 509 68 55 30

REKLAMA 007931056

Drewno opałowe 

i kominkowe.

Układane. Łupane

TransporT graTis.

Tel. 513 088 157
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Prawnym potwierdzeniem 
niepełnosprawności, pozwala-
jącym na formalne zaliczenie 
do grona takich osób, są orze-
czenia o: 

 
A stopniu niepełnosprawności 
- to orzeczenie dotyczy osób 
powyżej. 16 roku życia;  

 
A niepełnosprawności - doty-
czy dzieci do 16. roku życia. 

Stopień 
niepełnosprawności   
To orzeczenie - jak nazwa wska-
zuje - przewiduje przypisanie 
niepełnosprawności do określo-
nego stopnia. Może on być 
znaczny, umiarkowany, lekki.  

Znaczny stopień 
niepełnosprawności  
Zalicza się do niego osoby z na-
ruszoną sprawnością organi-
zmu, które są:  

 
A niezdolne do pracy; albo  

 
A zdolne do pracy jedynie 
w warunkach pracy chronionej. 

 
Osoby te muszą jednocześ-

nie wymagać stałej lub długot-
rwałej opieki i pomocy innych 
osób - z uwagi na to, że 
w związku ze swoją niezdol-
nością do samodzielnej egzy-
stencji nie są w stanie same peł-
nić ról społecznych. 

 
Uwaga, trzeba wiedzieć, że 

zaliczenie do znacznego stop-
nia niepełnosprawności moż-
liwe jest, gdy u danej osoby 
występują jednocześnie ogra-
niczenia w wykonywaniu za-
trudnienia i konieczność sta-
łej lub długotrwałej opieki 
i pomocy.  

Umiarkowany stopień 
niepełnosprawności  
Do niego mogą być zaliczone 
trzy grupy osób: 
A niezdolne do pracy; 
A zdolne do pracy jedynie 
w warunkach pracy chronionej; 
lub 
A wymagające czasowej albo 
częściowej pomocy innych 
osób w celu pełnienia przez sie-
bie ról społecznych. 

Lekki stopień 
niepełnosprawności 
Do niego z kolei zaliczamy oso-
by o naruszonej sprawności 
swojego organizmu:  

A powodującej w sposób istot-
ny obniżenie zdolności do wy-
konywania pracy - w porówna-
niu do tej, jaką wykazuje osoba 
o podobnych kwalifikacjach za-
wodowych z pełną sprawnoś-
cią psychiczną i fizyczną; 

 
A mające ograniczenia w peł-
nieniu ról społecznych - dające 
się wyrównać przy pomocy wy-
posażenia w przedmioty orto-
pedyczne, środki pomocnicze 
lub techniczne.  

To warto wiedzieć!   
Osoby o znacznym lub też 
o umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności mogą za-
trudnić się u pracodawcy, któ-
ry nie zapewnia warunków pra-
cy chronionej. Jest to możliwe 
w przypadkach przystosowania 
stanowiska pracy do potrzeb 
osoby niepełnosprawnej (po-
twierdzonego pozytywną opi-
nią Państwowej Inspekcji Pra-
cy) oraz zatrudnienia w formie 
telepracy. 

Orzeczenie 
o niepełnosprawności  
1. Wydaje się je osobie, która nie 
ukończyła 16. roku życia - 
na wniosek wniesiony przez 
przedstawiciela ustawowego 
dziecka.  
2. Niepełnosprawność określa 
się na czas określony - jednak 

na okres nie dłuższy niż 
do ukończenia przez dziecko 16 
lat. Potem można złożyć wnio-
sek o wydanie orzeczenia 
o stopniu niepełnosprawności.  

 
3. Dziecko zaliczane jest do osób 
niepełnosprawnych, jeżeli ma 
naruszoną sprawność fizyczną 
lub psychiczną o przewidywa-
nym okresie trwania powyżej 12 
miesięcy z powodu: A wady 
wrodzonej; A długotrwałej cho-
roby lub uszkodzenia organi-
zmu - a ta wada, choroba, usz-
kodzenia skutkują koniecznoś-
cią zapewnienia całkowitej 
opieki lub pomocy w zaspoka-
janiu podstawowych potrzeb 
życiowych (w sposób przewyż-
szający wsparcie potrzebne in-
nym dzieciom w tym wieku).  

Gdzie załatwić 
formalności  
Wydanie orzeczenia następuje 
na wniosek osoby zaintereso-
wanej lub jej przedstawiciela 
ustawowego. Składamy go 
w miejskim albo powiatowym 
zespole do spraw orzekania 
o niepełnosprawności, właści-
wym dla miejsca stałego poby-
tu osoby zainteresowanej (co 
do zasady, ale nie zawsze tam).  
A ¥  

 
KONSULTACJA: HENRYKA 
ŁUKOWIAK

b Orzekanie o niepełnosprawności nie jest oceną stanu zdrowia. 
Jest oceną ograniczeń w możliwości funkcjonowania w życiu
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Niepełnosprawność. Rodzaje orzeczeń

A Inne orzeczenie o niepełnosprawności dostanie dziecko, a inne będzie miała osoba dorosła 
A Jakie decyzje potwierdzają formalnie niepełnosprawność? Wyjaśniamy - w przystępny sposób 

Ilona Burkowska

Prawo Ważne informacje

PRAWO   

Są dwa - odrębne - 
systemy orzekania 
o niepełnosprawności 
1. Do celów rentowych: on do-
tyczy orzekania o zdolności 
do zatrudnienia lub jej braku. 
Badania odbywają się w trak-
cie posiedzeń komisji ZUS, 
KRUS (Kasy Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego) oraz 
komisji lekarskich podległych 
Ministerstwu Obrony Narodo-
wej (MON) lub Ministerstwu 
Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji (MSWiA). 
2. Do celów pozarentowych 
lub do celów ulg i uprawnień 
niezwiązany z rentą: dotyczy 
orzekania o niepełnosprawności 
i jej stopniu oraz o wskazaniach 
do ulg i uprawnień. Badania odby-
wają się w trakcie komisji miej-
skiego, powiatowego, wojewódz-
kiego zespołu do spraw orzeka-
nia o niepełnosprawności 
(i właśnie ten system dziś sze-
rzej opisujemy w poradniku).  
(IKA)

b Inne orzeczenie dostanie dziecko, a inne osoba dorosła
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Co to jest niezdolność 
do samodzielnej 
egzystencji 

 

To naruszenie sprawności or-

ganizmu w stopniu, które unie-

możliwia zaspokajanie podsta-

wowych potrzeb życiowych 

bez pomocy innych osób.  

A Za takie potrzeby życiowe 

uważa się przede wszystkim sa-

moobsługę, poruszanie się oraz 

komunikację. 

Naruszenie sprawności organi-

zmu uważa się za: 

1) trwałe (stałe) - jeśli według 

wiedzy medycznej stan zdrowia 

nie rokuje poprawy; 

2) okresowe - jeżeli według wie-

dzy medycznej może nastąpić 

poprawa stanu zdrowia. 

Wskazania do ulg 
i uprawnień   
 

Orzeczenie o wskazaniach 

do ulg i uprawnień zespół orze-

kający wydaje osobie, która 

ukończyła 16 lat i ma jedno 

z następujących orzeczeń: 

A ważne orzeczenie lekarza 

orzecznika ZUS o:  

1) całkowitej niezdolności do pra-

cy i niezdolności do samodziel-

nej egzystencji,  

2) całkowitej niezdolności 

do pracy, 

3) częściowej niezdolności 

do pracy; 

A ważne orzeczenie organu ren-

towego (ZUS, MSWiA, MON), 

wydane przed 1 stycznia 1998 

roku, o zaliczeniu do jednej 

z grup inwalidów; 

A ważne orzeczenie KRUS-u - 

wydane przed 1 stycznia 1998 

roku - o niezdolności do pracy 

w gospodarstwie rolnym .  

To trzeba wiedzieć. 

A Orzeczenie o wskazaniach 

do ulg i uprawnień wydaje się 

do czasu upływu ważności wyżej 

wymienionego orzeczenia o in-

walidztwie lub niezdolności 

do pracy ( art. 5 i 62 ustawy o re-

habilitacji zawodowej i społecz-

nej oraz zatrudnianiu osób nie-

pełnosprawnych). 

Orzeczenia o wskazaniach do ulg 

i uprawnień mogą być wydane 

jedynie po zbadaniu osoby przez 

lekarza - członka składu orzeka-

jącego. Od wydanego w tym try-

bie orzeczenia nie można się 

odwołać.  

(IKA)

Warto wiedzieć 

WYJAŚNIAMY     

Niepełnosprawność 
według ustawy  
To niemożność efektywnego 
pełnienia ról społecznych, to 
jest wypełniania zobowiąza-
nia, które wynika z zajmowa-
nej pozycji społecznej - 
przy korzystaniu przez osobę 
z przysługujących jej przywi-
lejów i praw wg bardziej lub 
mniej określonego wzoru 
(czyli niemożność bądź trud-
ności w codziennej aktywnoś-
ci  i uczestnictwie). Oznacza 
to, że ocena stanu zdrowia nie 
jest jedynym wyznacznikiem 
niepełnosprawności, bo 
orzecznictwo o niej uwzględ-
nia zarówno fizyczne, psy-
chiczne, jak i społeczne aspek-
ty funkcjonowania. Orzekanie 
o niepełnosprawności nie jest 
oceną stanu zdrowia osoby 
orzekanej, ale oceną ograni-
czeń w możliwości jej funkcjo-
nowania w życiu społecznym 
i zawodowym, będących na-
stępstwem naruszenia spraw-
ności organizmu. 
(IKA)

PRAWO 

Czym jest 
niepełnosprawność 
Według ustawy: oznacza 
trwałą lub okresową niezdol-
ność do wypełniania ról spo-
łecznych z powodu stałego 
lub długotrwałego naruszenia 
sprawności organizmu - 
w szczególności powodującą 
niezdolność do pracy. 
Pojęcie niepełnosprawności 
obejmuje więc kategorię zdol-
ności do pełnienia przez czło-
wieka ról społecznych 
(niepełnosprawność, zgodnie 
z kryterium ustawowym, to 
niemożność efektywnego ich 
pełnienia). (IKA)
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J.Jabłońska, O, R i S. 
Pachura, 
A.Mizgalska, J. 
Matuszewska,  
M. Ojcieszak,  
M. Kosmala,  
Z. Kubera, A. Wesołek 
W. Chrabąszcz 
A.Piasecka, A. Dłużak 
M. Czaplicka,   
M. Kaźmierczak
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Dancehall Master World jest 
to widowisko taneczne 
uczestników z różnych 
krajów.  Celem jest 
konfrontacja dorobku 
artystycznego tancerzy  
rozwój ich umiejętności 
tanecznych tancerzy 
z całego świata oraz 
popularyzacja kultury 
dancehall. Grupa Flawless 
powstała w 2014 roku 
W 2017 roku udało im się 
m.in. zająć pierwsze miejsce 
w Day of Street w kategorii 
Dancechall Big Show 16+ 
w Brodnicy i trzecie miejsce 
w Ogólnopolskich 
Zawodach Formacji 
Tanecznych Mosina 2017F
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Zaprezentowane układy zostały najwyżej ocenione

Grupa taneczna Flawless ze Śremu wzięła udział 
w zawodach Dancehall Master World Poland. Są to 

ogólnopolskie zawody, w których grupy taneczne z całego 
kraju rywalizują w kategorii taniec Dancehall.  Zawody 

odbyły się 18 listopada 2017 r.  w Centrum Kultury 
w miejscowości Koziegłowy. Śremska formacja podczas 

zawodów zaprezentowała się rewelacyjnie i zajęła pierwsze 
miejsce, co automatycznie zagwarantowało jej pełny dostęp 

do Master Choreo w Paryżu oraz automatyczny awans 
do drugiej rundy na tej imprezie i to one będą reprezentować 

Polskę na zawodach Dancehall Master World 2018, które 
odbędą się w lutym. Ten sukces to efekt ciężkiej pracy na  

treningach i konsekwencji wszystkich członkiń grupy  
oraz ich trenerki. Na najbliższe zawody dziewczyny 

wybierają się do Gdańska już w styczniu, gdzie  
pojadą już w roli jednych z faworytów. Oprócz  

tego taneczne umiejętności grupy można  
podziwiać w teledysku wokalistki  

Rosalii.  
(KR)

aa To był z pewno cią aktywny 
dzień dla remskich morsów 
zgrupowanych w klubie Mro-
zik . W ostatnią niedzielę oprócz 
cotygodniowej kąpieli w jeziorze 
Grzymisławskim, popołudniu 
wyruszali także integrować się 
z nową grupą powstałą w Dolsku.  

– Muszę przyznać, że dzi  jest 
bardzo fajnie –powiedział jeden 
z uczestników remskich kąpie-
li. – Mimo tego że wieje bardzo 
zimny wiatr generalnie jest bar-
dzo przyjemnie – kontynuował 
swoją wypowiedź. remski mors 
dodał także, że według termome-
tru temperatura wody wynosiła 
wtedy około pięć stopni  Celsju-
sza.   

– Początek sezonu więtowa-
li my już na początku listopada, 
kiedy poza kąpielą w jeziorze 
Grzymisławskim zorganizowali-
my także integracyjne ognisko – 

opowiadał Stanisław Menzel, 
prezes klubu Mrozik . W rozmo-

wie z Tygodnikiem remskim  
chętnie wspominał, że zgrupo-
wanie które reprezentuje jest jed-
nym z najliczniejszych w regio-
nie. Na chwilę obecnę liczy oko-
ło czterdziestu członków.  

– Najważniejszym miesiącem 
dla każdego morska jest luty. 
Wtedy wła nie wszyscy spotyka-
my się na ogólnopolskim zjeździe 
amatorów mroźnych kąpieli 
nad morzem Bałtyckim – tłuma-
czył Stanisław Menzel.  

– Bardzo mnie cieszy, że mor-
sowanie staje się ostatnio na topie 
– przyznawał prezes klubu Mro-
zik . – Ludzie zaczynają zauwa-
żać, że kontakt z bardzo zimną 
wodą ma korzystny wpływ 
na zdrowie – skwitował Stanisław 
Menzel. 

Wszyscy zainteresowani 
mroźnymi kąpielami mogą dołą-
czyć do morsów z Mrozika  
w każdą niedzielę o 11:00.    a ¹
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Podczas ostatniego 
spotkania przybyło około 
dwunastu członków 

Silny wiatr z pewnością nie 
pomagał morsom w kąpieli

Niektórzy przebywali 
w wodzie sporo czasu 
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WYTAŃCZYŁY SOBIE PODRÓŻ DO PARYŻA!

Śremskie Morsy rozpoczęły sezon na mroźne kąpiele
Śrem Od początku listopada członkowie klubu „Mrozik” spotkają się cyklicznie co niedzielę na plaży przy jeziorze Grzymisławskim
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Krzy ówka panoramiczna Krzy ówka z hasłem

Poziomo:
	 3)	 chowanie	zmarłego,
	 7)	 cukierek	w	…	obórce,
	 8)	 hałas	odsuwanych	krzeseł,
	 9)	 zbłąkana,	czyli	grzesznik,
	10)	pierzasta	piłeczka,
	12)	impuls	do	działania,
	14)	cenna	trawa	pastewna,
	16)	coś	na	pó niej,
	19)	na	twarzy	muzułmanki,
	20)	w	portfelu	Rosjanina,
	21)	czapeczka	tatarska,
	22)	wypuszczana	z	łuku.

Pionowo:
	 1)	 surowiec	na	meble,
	 2)	 na	torcie	urodzinowym,
	 3)	 przysmak	z	zająca,
	 4)	mieszka	na	Podhalu,
	 5)	 rozgardiasz,	chaos,
	 6)	 patronka	górników,
	11)	 łączy	łopatkę	z	mostkiem,
	12)	niezmierzona	dal,
	13)	prawdę	ci	powie?,
	15)	lokum	kanarka,
	17)	werbunek	do	wojska,
	18)	deski	dla	aktora.

 Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu od 1 do 
19 utworzą rozwiązanie.

Jolka

 Litery w polach z kropką, 
czytane rzędami, utworzą 
rozwiązanie. Ujawniono 
wszystkie litery „C”.
W przypadkowej kolejności:
–	masa	na	bimber
–	cecha	gospodarnego
–	prawie	ksiądz
–	ja	lub	ty
–	nie	dla	propozycji
–	znawca	Czarnego	Lądu
–	rezonans;	echo
– buraczki z chrzanem

–	tkwi	w	płocie
–	taran	lub	katapulta	

Początek wpisywania odgadniętych wyrazów w polach z kre-
ską, kierunek zegarowy. Litery z kolorowych pól, czytane rzę-
dami, utworzą rozwiązanie.

Litery z pól od 1 do 16 utworzą 
tytuł programu TV.
Poziomo:
	 3)	 kapitan	kutra,
	 1)	mo e	przenosić	góry.
Pionowo:
	12)	Bogdan,	były	trener	kadry	
	 	 szczypiornistów,
	 3)	 spoina	wykonana	palni-
	 	 kiem.

Krzy ówka A-

Ka dy odgadywany wyraz 
(w nawiasie liczba liter) za-
czyna się literą poprzedzającą 
określenie. Miejsce wpisy-
wania do odgadnięcia. Litery 
w polach z kropką, czytane 
rzędami, utworzą rozwiązanie.
	A)	 ze	zdjęciami	rodzinnymi	(5).
	B)	 pogodne	dni	wczesnej	je-
	 	 sieni	(5,	4).
	C)	 dłu y	się	leniowi	(4).
	D)	 anonimowa	skarga	(5).
	ź)	 cecha	odległych	krajów	(8).
	Ż)	 religijny	zapaleniec	(7).
	ż)	 roślina	wodna;	nenufar	(6).
	H)	 Benny	…,	angielski	komik	
	 	 (4).
	 I)	 stan	w	żórach	Skalistych	(5).
	J)	 młody	chwat	(5).
	K)	 piłkarskie	„wapno”	(5).
	L)	 tremo	w	przedpokoju	(6).
	Ł)	 pulsujący	ból	w	kościach	(7).
	M)	 marynarz	z	Rosji	(6).
	N)	 pan	na	pla y	naturystów	(4).
	O)	 zakres	zjawiska	(6).
	P)	 raduje	zmysły	estety	(6).

	R)	 największy	producent	obu-
	 	 wia	w	PRL	(8).
	S)	 austriacka	cię arówka	(5).
	T)	 aktor	z	filmu	„Ostatni	samu-
	 	 raj”	(3,	6).

	U)	 skwar	w	lecie	(4).
	W)	 uczucie	za enowania,	ob-
	 	 ciachu	(5).
	Z)	 cząstka	czosnku	(5).
	 )	 dawny	kosiarz	(6).

Logogryf

Litery w polach z kropką, czy-
tane rzędami, utworzą rozwią-
zanie.
1)	but	dla	 ołnierza,
2)	odrobina,	zdziebko,
3)	przedmiot	z	lamusa,
4)	pobiera	opłaty	graniczne,
5)	zielone	liście	na	kwaśną	
	 zupę.

Szyfrogram
Rozwiązaniem jest przysłowie 
ludowe.
1)	brak	tchu	po	wysiłku:	3 – 5 – 
 4 – 28 – 11 – 18 – 7 – 10,
2)	miara	zimnej	wody:	20 – 8 – 
 1 – 2 – 9,
3)	łódka	napędzana	wiosłem:	
 16 – 15 – 14 – 21 – 12,
4)	zwierzę	na	jezdni:	24 – 23 
 – 22 – 17 – 13,
5)	srogi	rewan :	26 – 27 – 25 
 – 19 – 6.

Rozwiązania

Krzyówka panoramiczna:	Co	rozum,	to	zdanie;	wirówka pa-
noramiczna:	Plucha	jest	smutna;	krzyówka z hasłem: Dzionek 

coraz	krótszy;	jolka:	dziennik;	szyfr:	„Wyspa	przetrwania”;	logo-
gryf:	Maszyna	rolnicza;	krzyówka A-:	palestra;	szyfrogram: 
Bez	datku	łaska	jak	rzeka	bez	wody.

Szyfr
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W ładze remskiego klu-
bu szachowego LKS 

Piast  rem du y na-
cisk kładą rokrocznie na szko-
lenie i organizowanie zawodów 
dla najmłodszych adeptów kró-
lewskiej gry. ź ciągu roku or-
ganizują dla nich pięć turniejów 
z cyklu Grand Prix. eby rywa-
lizować w końcowej klasyfika-
cji o puchar dla najlepszego 
uczestnika trzeba zagrać w mi-
nimum trzech turniejach. Je li 

kto  gra we wszystkich do kla-
syfikacji liczą się trzy najlepsze 
wyniki. Ka de zawody składa-
ją się z sze ciu rund – granych 
systemem ka dy z ka dym lub 
szwajcarskim – w zale no ci 
od ilo ci uczestników. ź ostat-
nich piątkowych zawodach 
wzięła udział rekordowa – 23 
liczna uczestników. Byli to 
przedszkolacy i uczniowie 
szkół podstawowych ze remu 

i gminy (szkoła w Dąbrowie).   
źładze Prawa i Sprawiedli-

wo ci zapowiadały, e 
od wrze nia tego roku - z no-
wym rokiem szkolnym - ruszy 
w podstawówkach  powszech-
na nauka szachów. Póki co nic 
takiego nie ma miejsca, ale 
w kilku remskich placówkach 
(szkoła katolicka, Szóstka  
i szkoła w Dąbrowie) prowa-
dzone są kółka szachowe.  

Ich uczestnicy gremialnie 
stanęli do swojej pierwszej 
w yciu prawdziwej rywalizacji. 
Dla większo ci był to pierwszy 
kontakt z rywalizacją przy u y-
ciu zegarów szachowych. Dzie-
ci poradziły sobie z tym 
w z zdecydowanej większo ci 
bez zarzutów.   

Grano sze ć rund. Ka dy 
z uczestników miał dziesięć mi-
nut na rozegranie partii. 

ź przypadku wyczerpania li-
mitu czasu – pechowiec prze-
grywał partię.  

ź turnieju zwycię ył Julian 
Ka mierczak - 6,0 pkt, przed Ka-
rolem Majorczykiem - 5 pkt 
i Patrykiem Jurgą, który zdobył 4,5 
pkt.  ź całym cyklu najlepszym 
zawodnikiem okazał się Bartosz 
Ciesielski, który minimalnie wy-
przedził Karola Majorczyka 
i Huberta Binkowskiego.  

ź kalendarzu rozgrywek 
na rok przyszły cykl dziecięce-
go Grand Prix znalazł się rów-
nie  na presti owym miejscu. 
źładze klubu mają nadzieję, e 
frekwencja we wszystkich tur-
niejach będzie równie wysoka 
i uda się zgłosić dru ynę do IV 
źielkopolskiej Ligi Szachowej 
Juniorów.   

Dru yna do rozgrywek 
w źielkopolsce składa się 
z czterech chłopców i dwóch 
dziewczynek. Górna granic 
wieku wynosi 1ś lat. a  

¹ 

Ostatni turniej z cyklu Grand Prix 
a Zakończył się całoroczny projekt szachowych zawodów 

dziecięcych organizowanych przez LKS Piast  Śrem.
srem@glos.com 

REDAKCJA/JB

Każdy uczestnik otrzymał upominek

Czołowa śremska szachistka 
- Marzena Kozłowska - tu 
w roli sędziego zawodów 

Dla większości dzieci był to pierwszy  
w życiu turniej szachowy 

Rodzice przyglądają się 
rywalizacji swoich pociech

W piątkowych zawodach wzięło 
udział 23 dzieci z kilku szkół

Ostatnie zawody wygrał 
Julian Kaźmierczak, który 
w całym cyklu grał tylko raz.  

Dzieci grały 7 rund w tempie 10 
minut na partię na zawodnika

Bartosz Ciesielski - zwycięzca 
Grand Prix z pucharem
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MALWINA JAROSIEWICZ POKO-
NUJE KOLEJNYCH RYWALI   
W minioną sobotę w miejsco-
wości Pępowo rozegrane zostały 
zawody Pucharu Polski 
w taekwondo ITF. Na zawodach 
wystąpiła zawodniczka klubu 
Akademia Taekwondo Draha. 
Startując w trzech kategoriach, 
w ka dej zaprezentowała się 
z bardzo dobrej strony, co dało 
jej kolejne medale do sportowej 
kolekcji. W rywalizacji układów 
formalnych 2cup+ Malwina była 
najlepsza, zdobywając złoty me-
dal. W kategorii walki semi 
contact- 60kg mieszkanka 
Ostrowiczna zajęła drugi miej-
sce, co zapewniło jej srebrny krą-
ek Pucharu Polski. W trzeciej 

kategorii technik specjal-
nych zdobyła brąz. a ¹ KR

UDANE ZAWODY PUCHARU POLSKI W WYKONANIU MALWINY JAROSIEWICZ  
ZAWODNICZKA AKADEMIA TAEKWONDO DRAHA Z KOLEJNYCH ZAWODÓW PRZYWOZI MEDALE

Zieloni kolejny rok najlepsi 
na turnieju Hary Cup w Łodzi

piłka no na Udany turniej Orlików Starszych UKS

D ru yna Orlków Star-
szych rocznik 200Ś UKS 

rem obroni a w odzi 
tytu  mistrza turnieju Hary Cup. 

Nawet brak kilku podstawo-
wych zawodników nie by  w sta-
nie pokrzy ować sportowego 
sukcesu. W trakcie ca ego tur-
nieju zieloni zaprezentowali się 
bardzo dobrze. 

Do rywalizacji w odzi wy-
startowa o czterna cie dru yn, 
które podzielone zosta y 
na dwie grupy. 

UKS rem  trafi  do jednej 
grupy z UKS Prudnik, Olimpią 
Warszawa, Huraganem 
Wo omin, W ókniarzem Pabia-
nice, Tomaszowem Mazowie-
ckim i Parasolem Wroc aw. 

Pierwsze spotkanie zieloni 
wygrali z zespo em UKS 
Prudnik 3-2.  Po pięciu zwycię-
stwach dopiero rywale z Wroc-
awie zdo ali zatrzymać rozpę-

dzoną pi karską maszynę ze 
remu, remisując 2-2. 

To w a nie z Parasolem 
Wroc aw po pierwszym dniu za-

wodów uksiacy  dzielili pierw-
sze miejsce w grupie, mając do-
k adnie po 16 punktów. 

Na drugi  dzień zespó  UKS 
dalej prezentowa  bardzo dobrą 
dyspozycję i w decydującym 
spotkaniu z zespo em 
Canarinhos Skórzewo zwycię-

yli 3-2. Pi karze UKS rem pod-

czas zawodów zaprezentowali 
najrówniejsza formę i tylko 
w jednym meczu przegrali. 

M odzi pi karze ze remu 
zdobyli w  odzi najwięcej bra-
mek, a zawodnik zielonych Igor 
Draszczyk z dorobkiem 9 goli 
zosta  królem strzelców ódz-
kiego turnieju. a ¹ 

Na turnieju Hary Cup zespół UKS Śrem obronił mistrzostwo
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Młodziki Warty 
Śrem tu  za podium

Piłka no na pierwszy turniej zimowy

aa M odziki zespo u D2 Warty 
rem w miniony weekend 

zainaugrowali cykl turniejów zi-
mowych. 

Pierwszy z nich odby  
się w Poznaniu i zosta  zorgani-
zowany przez zespó  Wiary Le-
cha Poznań. 

W turnieju udzia  wzię o ś 
dru yn. Podopieczni Micha a 
Mocka trafili do grupy B, gdzie ry-
walizowali z zespo ami 
Canarinhos Skórzewo, Grom 
Plewiska, Galacticos Poznań. 

W fazie grupowej m odzi 
warciarze zdobyli 6 punktów od-
nosząc zwycięstwo z dru y-
na Galacticos 2:0 po bramkach 

widurskiego oraz  z zespo-
em Gromu Plewiska 1:0, ponow-

nie po trafieniu widurskiego. 
Niestety w rywalizacji 
z Canarinhos pi karze ze remu 
przegrali 0-1. 

W pó finale rywalem Warty 
by  zwycięzca drugiej grupy Spar-
ta Oborniki. Niestety szcę cie 
sprzyja o rywalom, którzy w 4 
minucie przeprowadzili sk adną 
akcję i ustalili wynik meczu. 
Do końca meczu pomimo zacię-
tej walki nie pad a ju  bramka. 

W meczu o trzecie miejsce po-
dium przeciwnikiem by  zespó  
Przemys awa Poznań. Spotkanie 
by o emocjonujące do samego 
końca. Przed ostatnim gwizd-
kiem warciarze nie wykorzystali 
karnego, a w serii jedenastek nie-
stety to rywale celniej trafiali 
do siatki i to oni na końcu cieszy-
li się z trzeciego miejsca. 

Do miejsca na pudle zabrak o 
niewiele.a¹ 

k.ratajczak@glos.com 
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Młodzi Warciarze mają 
za sobą pierwszy turniej

Piłka no na 
aki młodsze UKS 

Śrem po pierwszym 
turnieju zimowym
aa W minioną sobotę, 25 listo-
pada, aki z rocznika 2010 uda y 
się na pierwszy turniej halowy 
do Kamionek. Dru ynę ze remu 
reprezentowa y dwa zespo y a-
ków. Dru yna I zagra a trzy me-
cze. Pierwszy z Avią Kamionki 
przegrany 1-3, drugi z Kotwicą 
Kórnik wygrany 3-0 i trzeci z AP 
Komorniki równie  wygrany 2-1. 
Dru yna 2 mecz z Mieszkiem 
Gniezno zremisowa a 0-0, z Ko-
twicą Kórnik i Avią Kamionki 
przegra a 1-4 i 0-3 oraz ze Stellą 
Luboń wygra a 1-0. a ¹ 

k.ratajczak@glos.com 
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aki młodsze UKS Śrem 
rozpoczęły sezon turniejów  
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Ernest Mazurek z zespołu niebieskich został wybrany 
najlepszym bramkarzem kościańskiego turnieju
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W minioną sobotę, 25 li-
stopada podopieczni 
trenera Rafała 

Krajczyńskiego Orlicy E-1 War-
ty rem Niebiescy wzięli 
udział w turnieju piłki halowej 
w Ko cianie. 

Oprócz Warciarzy w turniej 
brały udział zespoły UKS Czwór-
ka I, UKS Czwórka II, PKS Racot, 
Orlik Mosina, Warta rem, Juna 
Trans St. Oborzyska, Kania 
Gostyń i Elpa więciechowa. 

Niebiescy ze remu trafili 
do jednej grupy z UKS Czwórka 
II, PKS Racot i Orlik Mosina. 

Wszystkie drużyny rozegra-
ły mecze w systemie każdy 
z każdym 1 x 12 minut. 

Warciarze wygrali swoją gru-
pę remisując z UKS 0:0 i wygry-
wając z PKS RACOT 2:0. W tym 
meczu obie bramki zdobył Ma-
ciej Stępa. W trzecim spotkaniu 

w grupie z Orlik Mosina, niebie-
scy zwyciężyli 3:0, a bramki 
zdobywali Mateusz Dukat, 
Hubert Konieczny i Franciszek 
Skrzypek. 

W półfinale Warciarze trafili 
na Kanię Gostyń. Po regulami-
nowym czasie był remis 0:0 
i o grze w finale decydowały rzu-
ty karne,  w których tego dnia 
lepsi okazali się rywale wygry-
wając 3:2. W meczu o III miejsce 
młodzi Warciarze zagrali z PKS 
Racot.  Spotkanie to wygrali 
po serii rzutów karnych, które 
zakończyło się 4:3. 

Podczas turnieju zespół War-
ty rem w regulaminowym cza-
sie gry w żadnym z pięciu roze-
granych spotkań nie stracił gola, 
a bramkarzem turnieju został 
Ernest Mazurek. a ¹

Orlik E1 Warty Śrem 
z brązowym medalem

Piłka nożna Młodzi piłkarze Warty 

k.ratajczakj@glos.com 
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Młodzi piłkarze ze Śremu na sobotniem turnieju 
zaprezentowali się bardzo dobrze

aa  Na ten dzień dzieci trenują-
ce taekwondo w klubie Rapid 

rem czekały długi czas i dla wie-
lu był to wielkie wydarzenie i tak-
że niemały stres. 

W dniu 24 listopada 201Ś ro-
ku 60 młodych adeptów przystą-
piło do egzaminów uczniow-
skich, które są bardzo ważnym 
elementem w procesie oceny ak-
tualnego poziomu wyszkolenia 
każdego zawodnika trenującego 
taekwondo. 

Zawodnik musi w trakcie 
swojej kariery przystępować naj-
pierw do egzaminów na stopnie 
uczniowskie, które okre lane są 
kolorem pasa od białego do czer-
wonego, a dalej na stopnie mi-
strzowskie, które klasyfikowane 
są na poziomy od 1 do 10. 

Posiadanie odpowiedniego 
stopnia jest często wymogiem 
startu w zawodach odpowiedniej 
rangi, czy w dalszej karierze 

sportowej, jako trener lub sędzia.  
Podczas egzaminów w klubie 

Rapid, egzaminatorem  był tre-
ner klubowy Piotr Wesołek, któ-
ry jako posiadacz 5 dan jest egza-
minatorem związkowym z naj-
wyższą klasą mistrzowską 
w remskim klubie. 

Pierwsza czę ć egzaminu 
składała się ze sprawdzenia po-
ziomu umiejętno ci technik 
ręcznych i nożnych. Dzieci mu-
siały także wykazać się znajo-
mo ć nazewnictwa technik w ję-
zyku koreańskim. Dalej spraw-
dzone zostały techniki kopane. 
Najwyższe pasy musiały zapre-
zentować jeszcze układy formal-
ne - poomsae. 

Wszyscy zawodnicy pomy l-
nie zaliczyli swoje egzaminy. Naj-
lepsi zawodnicy zdołali zdać 
o dwa pasy wyżej. a ¹

Sprawdzili swoje umiejętności
Taekwondo Zawodnicy Rapidu Śrem przystąpili do egzaminów uczniowskich
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Tymoteusz Miłek zdawał 
na najwyższy stopień 
uczniowski

Młodzi zawodnicy Warty na turnieju w Kościanie 
zajęli trzecie miejsce i zdobyli brązowe medale

Piłka nożna 
ZESPÓŁ DZIEWCZĄT WARTY 
ŚREM NA TURNIEJU 
W STĘSZEWIE 
Dziewczęca drużyna 
śremskiej Warty wzięła udział 
w rozegranym w Stęszewie 
halowym turnieju piłki kobie-
cej. Zawodniczki zagrały bar-
dzo dobry turniej, pokazując 
grę na bardo wysokim pozio-
mie.  Niestety w ostatnim 
spotkaniu pechowo zremiso-
wały, tracąc gola na 50 se-
kund przed końcem spotka-
nia, co  pozbawiło je drugiego 
miejsca  na turnieju. 
Po wszystkich spotkaniach 
trzeba było zrobić dodatkową 
tabelę dla trzech drużyn które 
uzyskały po siedem punktów, 
po której  Warta zajęła osta-
tecznie czwarte miejsce 
na zawodach.  

 
Taekwondo 
SZKOLENIE WOJEWÓDZ-
KIE Regularnie raz w miesiącu 
zawodnicy Rapidu Śrem biorą 

udział w szkoleniach woje-
wódzkich, które aktualnie od-
bywają się na obiekcie klubu 
AZS Poznań. W niedawnej 
konsultacji wzięło udział dwo-
je młodzików, troje juniorów 
młodszych i jeden junior ze 
śremskiego klubu. Podczas 
konsultacji najważniejsza jest 
możliwość sparingów z rywa-
lami z innych klubów. Tym ra-
zem zawodnicy stoczyli po-
nad piętnaście walk, dzięki 
czemu mogli sprawdzić swoje 
umiejętności z zewnętrznymi 
rywalami.

SPORT 
W SKRÓCIE
PODSUMOWANIA I ZAPOWIEDZI

KRZYSZTOF RATAJCZAK

Walka o najwyższe lokaty została rozstrzygnięta 
dopiero w serii rzutów karnych
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