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NOWOŚĆ- elastyczne protezy!
Naprawy protez  zębowych od 30 zł
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 żwiru, piasku, ziemi, podsypki...
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Kruszywa granitowe, bazaltowe

Tel. 667 004 850

Taxi - bus
Przewóz osób
Imprezy okolicznościowe
Transfery na lotniska

Michał Michałowski

Taxi Bus Śrem
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Wynajmę miejsce 
parkingowe dla  aut  

ciężarowych /dostawczych 
w Nochowie.

Tel. 691 040 201
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Beton towarowy
z pompy lub bez

Hurtownia materiałów
budowlanych i hutniczych

BEZPŁATNE ARANŻACJE I PROJEKTY

ogrodzenia 
panelowe

furtki

bramy

NOWOŚĆ!
Profile zamknięte

ocynkowane

Styropian 

elewacyjny 

frezowany 12 #

12,90 zł/m

2

PROMOCJA

PROMOCJA

Wełny Fasadowe 

i Dachowe

2

gładź gipsowa 

Megaron Gs-1 
20kg

Przy zakupie 
5 worków  

koszulka gratis
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EXPRESOWE POŻYCZKI

Tel. 511 044 116
od 500 do 10.000 zł

   
 :  emerytom i rencistom    osobom fizycznym  prowadzącym działalność   honorujemy świadczenia 500+UDZIELAMY

 DYSKRECJA I ZAUFANIE     MINIMUM  FORMALNOŚCI     SZYBKA DECYZJA     
 EXPRESOWA DOSTAWA GOTÓWKI

POŻYCZKI DLA KAŻDEGO !

In est Financev

Kurier Śremski
wydanie do skrzynek mieszkań

27 sierpnia

Krótko i na temat !
Złoto dla naszego wędkarza 
Piękna Warciańska ryba  BRZANA -   o wadze 
4.100 kg została złowiona przez śremianina  
Dariusza Pietraszewskiego.
Za okaz od 4 kg wędkarzowi przysługuje złoty 
medal!
Wielkie brawa i życzymy dalszych sukcesów!

W normie medalowej wygląda to następująco:
BRZANA
BRĄZ - 2,5; SREBRO - 3.0; ZŁOTO - 4.0

___________

W miniony weekend do Zaniemyśla zjechało 
osiem food trucków. Każdy z nich oferował 
szerokiej klienteli specjalne menu (inna 
kuchnia) – powiedział nam Jarosław Bieńkowski 
organizator i jednocześnie wystawca.
Celem zjazdu było przede wszystkim: Chcieliśmy 
dać ludziom  możliwość spróbowania wielu 
kuchni świata w jednym miejscu. Były  włoskie 
panzerotti, chiński makaron, frytki belgijskie, 
burgery amerykańskie i wiele innych - mówił 
Jarosław Bieńkowski.
Każdy coś dla siebie  znalazł.

Food trucki w Zaniemyślu

___________

Burmistrz Śremu - Adam Lewandowski zgodnie z 
umową na swoim profilu na Facebooku co 
poniedziałek, środę oraz piątek podaje sytuacje 
epidemiologiczne. W dniu wczorajszym  
zaskoczyła nas także wiadomość odnośnie 
podwyżki cen śmieci. 
Burmistrz podczas swojej wypowiedzi 
wspomniał, że ilość śmieci w bieżącym roku 
wzrasta z miesiąca na miesiąc (W tym roku 
o prawie 100 ton).
ZA - https://pl-
pl.facebook.com/adam.lewandowski.18

Wzrasta opłata za śmieci
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www.tiszinvest.otodom.pl

Mieszkanie z ogródkiem

Idealna lokalizacja blisko 
centrum miasta
Powierzchnia lokalu 48/60 m2
Powierzchnia działki ok 250 m2

Idealna lokalizacja blisko 
centrum miasta
Powierzchnia lokalu 60/90 m2
Powierzchnia działki do 400 m2

" Sprzedaż budynków - 
Zaprojektujemy i zbudujemy 
dom na dowolnej działce”

Tel: 692-281-671 / 504-822-244

Mickiewicza 12/2 63-100 Śrem

Psarskie k/Śremu

www.tiszinvest.otodom.pl
Tel: 692-281-671 / 504-822-244

Mickiewicza 12/2 63-100 Śrem
" Sprzedaż budynków - 
Zaprojektujemy i zbudujemy 
dom na dowolnej działce”

Zbrudzewo k/Śremu

_____________________

Udało się! Kacperek poleci do Stanów! 
Czytelnicy Portalu Śremskiego także pomogli!
"W Polsce lekarze powiedzieli nam wprost - w 
przypadku tak zaawansowanej choroby nigdy nie 
udało się uratować żadnego pacjenta. Wszyscy 
zmarli… Zegar tyka. Najpóźniej w połowie 
sierpnia Kacper powinien znaleźć się w szpitalu 
Nationwide Children’s Hospital w Ohio. 
Amerykańscy lekarze widzą szanse wyleczenia! 
Przeprowadzą u Kacperka intensywną 

chemioterapię i trzy autologiczne przeszczepy 
szpiku. To jedyna szansa na to, żeby go uratować. 
W Polsce czeka tylko śmierć… " - siepomaga.pl

No i udało się! 

10 letni Kacperek z Włocławka wyleci do Stanów, 
na konto siepomaga.pl wpłynęło 4 045 686 zł co 

daje prawie 103% zakładanej zbiórki! 

Rodzice Kacperka dowiedziawszy się, że lekarze 
nie pokładają w nim szans na uratowanie, poprosili 

mieszkańców Włocławka o pomoc - Zajęli się 
tym także " Sieć Portali" , do której 
należy min. Portal Śremski.  
Odzew na stronie siepomaga.pl był niesamowity, 
pełna mobilizacja. Oczywiście anonimowi 
czytelnicy Portalu Śremskiego także pomogli, im 
bardzo dziękujemy w Imieniu rodziców Kacperka, 
także za każde udostępnienie oraz polubienie akcji!

Więcej informacji na temat zbiórki - 
https://www.siepomaga.pl/kacper-teszner
_________

...Tu się dzieje!

 



_____________________________________________________
06 twitter.com/Ksremski

tel. 608 321 436      795 944 944  / reklama@gazetydarmowe.pl GazetyDarmowe        KurierSremski
reklama / porada

gazetydarmowe.pl    kurier-sremski.pl

TYGODNIK darmowy

27 sierpnia

kolejne 

gazety

_________

608 321 436

wydanie

Witold Genderka adwokat

607 123 749
 kontakt@adwokatgenderka.pl

facebook.com/adwokatgenderka

KANCELARIA ADWOKACKA
Witold Genderka

63-100 Śrem, ul.Wojska Polskiego 5/6

________________

       Zapłata zachowku staje się niekiedy 
sporym wyzwaniem dla zobowiązanego. 
Można obniżyć jego wartość o darowizny, 
które uprawniony otrzymał od 

spadkodawcy. W znakomitej jednak większości przypadków jest jednak tak, że 
spadkodawca dokonał za swego życia tylko jednego przysporzenia (najczęściej 
nieruchomości) na rzecz osoby, która po jego śmierci będzie zobowiązana do 
zachowku.
 Zgodnie z art. 5 kodeksu cywilnego można uchylić się od zapłaty 
roszczenia (dotyczy to również zachowku), bądź od jego części, jeśli jest to 
niezgodne z zasadami współżycia społecznego. Istnieje jednak w orzecznictwie 
sądowym niepisana zasada, aby art. 5 k.c. stosować do zachowku do szczególnych 
sytuacji. Sprawiedliwe jest bowiem co do zasady to, że ten, kto dostał od 
spadkodawcy wartościowe mienie powinien podzielić się tym przysporzeniem z 
najbliższymi członkami rodziny zmarłego.
 Generalnie sądy opowiadają się za tezą, że nie można stosować art. 5 do 
zachowku, jeśli zasady współżycia społecznego dotyczą relacji spadkodawcy z 
uprawionym do zachowku. Uznaje się bowiem, że jeśli spadkodawca chciałby aby 
uprawniony do zachowku go nie otrzymał, to powinien go za swego życia 
wydziedziczyć, zgodnie z art. 1008 k.c. Wydziedziczenie pozbawia bowiem 
prawa do zachowku. 
 Temat był na tyle ważny, że zajął się nim Sąd Najwyższy podejmując 
uchwałę z dnia 19 maja 1981 r. III CZP 18/81, która do dziś pozostaje wskazaniem 
jakie sytuacje powinny być wskazaniem do obniżenia zachowku na podstawie 
zasad współżycia społecznego. Chodzi mianowicie o sytuacje, gdy głównym 
składnikiem spadku (darowizny) jest spółdzielcze prawo do lokalu, domek czy 
lokal stanowiący odrębną własność, który służy do zaspokojenia niezbędnych 
potrzeb mieszkaniowych zobowiązanego do zapłaty zachowku w razie braku 
praktycznie innych możliwości zaspokojenia tych potrzeb, inne zaś składniki 
spadku nie wystarczają na pokrycie zobowiązania z tytułu zachowku. 
Podkreślono, że nie można by wyłączyć - przy rozważaniu poza tym sytuacji 
majątkowej i osobistej zobowiązanego do zapłaty należności z tytułu zachowku i 
uprawnionego do zachowku - dopuszczalności przyjęcia, iż w konkretnych 
okolicznościach żądanie zapłaty pełnej należności z powyższego tytułu 
pozostałoby w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego 

ZAPŁATA ZACHOWKU A ZASADY 
WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO
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WEJDŹ na:
portalsremski.pl

każdego dnia nowe
INFORMACJE

______________________

Masz problem prawny? Napisz mail!
biuro@kancelaria-kuras.pl

BEZPŁATNE PORADY W SPRAWACH 
ROZWODOWYCH I ALIMENTACYJNYCH

_________

      sprawy rodzinne (m. in. rozwody, separacje, podział majątku,
      alimenty, kontakty z dzieckiem)
      sprawy spadkowe (m. in. dział spadku, sprawy o zachowek)
      sprawy przeciwko ZUS (m. in. ustalenia prawa do emerytury,
      renty)
      sprawy pracownicze (m. in. niesłuszne wypowiedzenie, 
      zaległe wynagrodzenie)
      sprawy o zapłatę (m. in. odszkodowania za wypadki
      komunikacyjne)
      sprawy administracyjne

PROWADZI OBSŁUGĘ PRAWNĄ PRZEDSIĘBIORCÓW 
(również w języku angielskim i niemieckim)

SIEDZIBA KANCELARII :
UL. PADEREWSKIEGO 15, 

63-100 ŚREM (budynek Optico)

TELEFON:  506 020 495

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
JOANNA RYBAKOWSKA – KURAŚ

RADCA PRAWNY
PROWADZI SPRAWY SĄDOWE:

UDZIELA PORAD PRAWNYCH

___________

Zapisy na bezpłatne lekcje pokazowe trwają 
 lub tel. 668829953www.helendoron.pl/zapisy

_____________

Kiedy rozpocząć naukę języka obcego? Często słyszymy- "Moje 
dziecko jeszcze nie mówi, więc czy warto? Kiedy można wprowadzić 
drugi język? I czy nauka dwóch języków nie opóźni u nich rozwoju 
mowy?

Pamiętajcie, że rozwój mowy to bardzo indywidualna sprawa. Między dziećmi w tym samym wieku mogą 
występować dość znaczne różnice. Niektóre dzieci szybciej zaczynają mówić, czy też posługiwać się 
prostymi  zdaniami, inne później. Na to nie ma reguły!
Jeśli dziecko jeszcze nie mówi, nie znaczy to, że nie rozumie. Rozumienie języka to pierwsza umiejętność, 
która przychodzi wraz z jego nauką. Po opanowaniu rozumienia, kolejnym krokiem jest mówienie.
Zatem, nie obawiajcie się: "Nie wszystkie kwiaty zakwitają razem. Każdy ma swój czas i porę". K. Datkun-
Czerniak

Może jesteś rodzicem dziecka szkolnego, i zależy Tobie  aby nie miał on problemów z językiem w szkole, 
aby jego oceny poszybowały w górę, aby nie miał bariery językowej.

Albo masz już w domu nastolatka - którego czekają obowiązkowe testy albo planujecie już dalszą 
przyszłość i  wiesz,  że międzynarodowe egzaminy ułatwią mu start w dorosłe życie.

Każdy ma inne potrzeby- nasze kursy j.angielskiego metodą Helen Doron rosną razem z dzieckiem, aby 
zapewnić optymalny rozwój językowy- więcej o naszych kursach przeczytasz tutaj:
https://helendoron.pl/kurs

Tragedia na
obwodnicy
Tragiczne zdarzenie na obwodnicy w miejscowości 
Kawcze.

Przed godziną 8 patrol policyjny natknął się  na auto, 
które leżało przy podstawie słupa elektrycznego na 
śremskiej obwodnicy w miejscowości Kawcze.
Na podstawie oględzin policyjnych auto zjechało z 
drogi, wpadło w głęboki rów i uderzyło w betonową 
podstawę słupa. Kierowca (35 lat) volkswagena  na 
kaliskich rejestracjach - zginął na miejscu.
Straż Pożarna zabezpieczyła auto przed ewentualnym 
pożarem.
Na miejscu zdarzenia brały dział: służby medyczne, 
oddziały straży pożarnej i policja.

Każdego dnia portalsremski.pl wykonuje tak zwany 
patrol portalu. Celem tej akcji jest obserwacja 
zdarzeń, sytuacji, które się dzieją w naszym regionie.
Informacje, które zdobywamy dzięki tej akcji 
spowodowały np. zgłoszenie pożaru na polu w 
Dalewie, udzielenie pomocy kierowcy auta, które 
zostało unieruchomione na samym skrzyżowaniu ulic 
1 Maja i Zamenhofa.
W dniu dzisiejszym, po godzinie 18 zatrzymaliśmy 
się na ulicy Staszica, przy ogródkach działkowych, 
gdzie funkcjonariusze Policji legitymowali kierowcę 
Skody Fabia.
Dzięki uzyskanej informacji od funkcjonariusza 
dowiedzieliśmy się, że kierowca wspomnianego auta 
był pod wpływem alkoholu a wcześniej uszkodził 
inne pojazdy i zbiegł z miejsca zdarzenia.

_______________

Zatrzymany na Staszica

jechał pod wpływem

więcej na www.portalsremski.pl

 



Dożynki Powiatowo-Gminne w Międzychodzie 2018

UBOJNIA - MASARNIA „WOJ-MAR” Manieczki

Prowadzimy sprzedaż obwoźną. Nie byliśmy jeszcze w Twojej miejscowości? ZADZWOŃ! 500 180 210 DOJEDZIEMY!!!

ŚREM, ŚREM ul.Chłapowskiego 28/2 Pasaż Handlowy Stare Targowisko,   , Nowe Targowisko (środy i soboty) 
, ul.Borecka (ceny hurtowe! Sobota - dodatkowe promocje!)  , Plac Niepodległości 14 MANIECZKI KÓRNIK

Spróbuj!
...a wrócisz!
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PSS “JUBILAT” I PIĘTRO Śrem, ul. Chłapowskiego 26
tel. 61 28 36 295

Pn.- Pt. 9:00 - 19:00  Sob. 9:00 - 14:00TECHNIKTECHNIK
Promocje nie sumują się

PSS “JUBILAT” I PIĘTRO Śrem, ul. Chłapowskiego 26
Pn.- Pt. 9:00 - 18:00  Sob. 9:00 - 14:00TECHNIK

Przekątna obrazu 32 cale
Częstotliwość odświeżania
300 Hz
Smart TV
WiFi

Telewizor Thomson 
32HD5506

749,-919,-

Wymiary 158x54x60 cm
pojemność chłodziarki 175 l.
pojemność zamrażarki 65 l.
Klasa energetyczna A+

799,-

Pralka Amica 
NAWT6101WSW

Załadunek 6 kg
1000 obr/min.
Klasa energetyczna A+
Szerokość 59,7 cm

ceny już od

720 zł

PIEKARNIKI

Duży wybór 
piekarników 

i sprzętu 
do zabudowy PROMOCJE NIE SUMUJĄ SIĘ!

tel. 61 28 36 295

1049,-_________________
_______

Profesjonalna obsługa, bogata oferta,  niskie ceny. 
Przyjdź i sprawdź!

849,-_________________
_______

Klimatyzatory

Chłodziarko-Zamrażarka 
BEKO RCSK250m20
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1150,-

Śrem, ul.Popiełuszki 17,  tel. 61 835 29 90,  690 977 123 
Zapraszamy: pn - pt 10,00 - 18.00, sob. 9.00 - 13.00

LENA
pow.sp.190x120

VITO wymiary 226/157cm 
pow. spania 200/140cm 

MILANO 
pow. spania: 190x145 cm

1230,-

430,- 1599,-

2699,-

960,- 1400,-

1100,- 299,-

Komoda

Fotel ERIK

590,-

Fotel PRIMO

550,-

Kanapa FILIP

960,-

SZAFA 
203/215/61
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 Już za nami 
uroczyste 
odsłonięcie tablicy 
i inauguracja 
questu 
„Rowerowy 
Baraniak”, 
którego 
organizatorem 
było KGW 
Sebastianowo.
       

W niedzielę 9 sierpnia o godz.14.00 pod krzyżem w 
Sebastianowie nastąpiło rozpoczęcie uroczystości podczas 

której poświęcono pierwszą w gminie Książ Wlkp. tablicę 
szklaną, która upamiętnia syna  ziemi ksiąskiej urodzonego tu 
w Sebastianowie (1 stycznia 1904 r.) ks. Arcybiskupa 
Antoniego Baraniaka, to właśnie stąd wyruszył w świat. 90 lat 
temu, 3 sierpnia 1930 roku przyjął święcenia kapłańskie. Był 
on gruntownie wykształconym salezjaninem, zaufanym 
sekretarzem prymasów Polski – Augusta Hlonda i Stefana 
Wyszyńskiego, więźniem okresu stalinowskiego, został 
poddany wycieńczającym przesłuchaniom które mogły się 
zakończyć jego śmiercią, biskup sufragan gnieźnieński i 
arcybiskup metropolita poznański. Jeden z najważniejszych, 
obok prymasa Stefana Wyszyńskiego i kard. Karola Wojtyły, 
członków Konferencji Episkopatu Polski, uczestnik Soboru 
Watykańskiego II, zapalony filatelista i fotograf. Zmarł 13 
sierpnia 1977 roku (43 lata temu).   Z tej okazji został 
ogłoszony konkurs prac plastycznych dla dzieci z 
Sebastianowa, które podczas uroczystości zostały 

wywieszone i zdobiły płot w okolicach krzyża. Również na 
okoliczność tego wydarzenia ksiąski samorząd wspólnie z 
miejscowym Centrum Kultury, przygotował kartkę pocztową 
z wizerunkiem Wielkiego Człowieka Kościoła, a także z 
poświęconych Mu miejsc w naszej okolicy. Nieprzypadkowo 
widokówki wysłano ze śremskiej placówki Poczty Polskiej. 
Wychodząca stamtąd korespondencja opatrzona była 
okolicznościowym datownikiem, którego pomysłodawcą był 
szef śremskiego Koła PZF, Pan Włodzimierz Bobrowski. 
Pocztówkowa pamiątka trafiła do blisko stu osób 
powiązanych z arcybiskupem Baraniakiem, zarówno 
dawniej,  jak i dziś 43 lata po jego śmierci. Śremskie Koło 
Polskiego Związku Filatelistycznego wydało również 
znaczki z wizerunkiem księdza arcybiskupa. Podczas 
uroczystości wielu zaproszonych gości zabrało głos, by 
wspomnieć o arcybiskupie. CIĄG  DALSZY  NA  STRONIE  3

„Rowerowy Baraniak” - już za nami  
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 Gmina Książ Wlkp.po raz kolejny znalazła się na liście 
wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego,który 
pozytywnie rozpatrzył wniosek ksiąskiego samorządu 
o wsparcie finansowe na zakup sadzonek drzew 
miododajnych. W maju tego roku Sejmik 
Województwa podjął uchwałę w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej, przyznając naszej Gminie dotację 
w wysokości 4.720,00 zł.   W ramach przedmiotowego 
zadania nasadzonych zostanie70 sztuk drzewek 
miododajnych, z gatunku lipa drobnolistna, klon 
jawor, klon zwyczajny, czy jarząb pospolity. Tym 
razem nasadzenia zostaną dokonane na terenach 
należących do szkół (w Konarzycach, w Mchach i w 
Chwałkowie Kościelnym) oraz w obrębie terenów 
rekreacyjnych Sebastianowa, Zaborowa i Kołacina. W 
tej ostatniej miejscowości drzewka zostaną posadzone 
tuż przy stawie oraz w pobliżu kołacińskiej świetlicy, 
przy której zlokalizowana jest przyrodniczo- 
edukacyjna ścieżka„Plaster Miodu”.   Dzięki realizacji 
zadania, przyjazna pszczołom ksiąska gmina, znacząco 
poprawi bazę pożytków dla owadów zapylających, 
pozytywnie wpływając na środowisko, jak i na zielone 
otoczenie wsi.  Wkrótce też, na kolejnych wybranych 
przestrzeniach w Gminie, założone zostaną tzw. 
kwietne łąki, które dopełnią proekologicznych działań 
naszego samorządu.

Wielki Dzień Pszczół obchodzony jest co roku 8 
sierpnia. Ustanowienie go w 2013 datą 
poświęconą owadom pożytecznym, miało na 
celu - z jednej strony podkreślenie znaczenia 
pszczół i innych owadów zapylających, z drugiej 
- zwrócenie uwagi na grożące im wyginięcie. A 
przecież tak wiele zawdzięcza się 
pszczołowatym przyjaciołom. Co zatem takiego 
dobrego czynią te owady. 8 sierpnia jest dobrą 
okazją, aby to przypomnieć, czy uświadomić. 
Dzięki pracy pszczół możemy cieszyć się 
większymi plonami, dorodnymi owocami, 
pysznym miodem a nawet kosmetykami. 
Poprzez zapylanie otrzymujemy len i bawełnę, a 
z nich - koszulki, dżinsy, tekstylia. Propolis i 
pyłek kwiatowy to z kolei częsty składnik wielu 
leczniczych kapsułek i syropów, a także 

balsamów, kremów i wszelkiego rodzaju 
środków higieniczno- kosmetycznych. Aby 
jednak dary te zawsze były dla ludzi dostępne, 
konicznym jest działanie, które pomoże nie tylko 
przetrwać owadom pożytecznym, ale również 
zwiększyć ich populację. Niewielkimi 
czynnościami, takimi jak: zakładanie łąk 
kwietnych, sadzenie roślin miododajnych, czy 
budowanie domków dla pszczół, bądź też 
powstrzymywaniem się przed niektórymi złymi 
nawykami, jak wypalanie traw, czy stosowanie 
środków ochrony roślin, w czasie pszczelej 
aktywności, da się wiele dobrego dla ochrony 
pszczelich rodzin uczynić.
   
Równie ważna, co określone działanie, jest też 
„pszczela” edukacja. Nasza ksiąska społeczność 
ma już miejsce, gdzie może pogłębiać swoją 
wiedzę na temat miododajnych. Jest nim 
znajdująca się przy świetlicy wiejskiej 
Pszczelarska ścieżka przyrodniczo - edukacyjna 
„Plaster miodu” w Kołacinie. Ponadto, w tej 
miejscowości, tuż przy stawie powstał niedawno 
skansen uli. Obie „pszczele” lokalizacje 
sprawiają, że przy okazji Wielkiego Dnia 
Pszczół, wszystkich, a zwłaszcza najmłodszych 
mieszkańców naszej Gminy, warto zaprosić do 
Kołacina. 
za www.ksiaz-wlkp.pl

__________

Gmina Książ Wlkp.

Wielkim Dniem Pszczoły 
 przyjazna pszczołom8 sierpnia   
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CIĄG DALSZY ZE STRONY 1
Trasa rowerowego questu wiodła śladami ks. abp. Baraniaka, przy 
jego popiersiu w Mchach, kościele parafialnym pw. św. Marcina oraz 
Szkole Podstawowej która nosi jego imię i w której właśnie mieści się 
jego Szkolna Izba Pamięci, którą też można było tego dnia zwiedzić.
Dalej uczestnicy kierowali się do Włościejewek a następnie do Książa 
Wlkp. Tu na ulicy noszącej jego imię miał miejsce piknik „U Antosia”, 
którego przygotowali mieszkańcy tej ulicy. Przy kawce, wodzie i 
placku drożdżowym, uczestnicy dzielili się wrażeniami z przejazdu i 
wspominali zacnego patrona tej ulicy. Finisz questu miał miejsce w 
Książu Wlkp. na rynku, gdzie każdy uczestnik na pamiątkę miał 

przybitą pieczątkę oraz otrzymał okolicznościową przypinkę.
Na odsłonięciu tablicy w Sebastianowie mimo dużego upału przybyło 
ponad 100 osób, a sam quest „Rowerowy Baraniak” ukończyło prawie 
50 rowerzystów.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom uroczystości, a Ci którzy chcieli 
by przemierzyć „Rowerowego Baraniaka”, mogą  nasze karty z 
questem pobrać samodzielnie ze strony internetowej CK Książ Wlkp., 
oraz Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego.
W tych jednostkach, będą dostępne w godzinach pracy wersje 
papierowe.     M.K.

ORZEŁ BIAŁY 
DO PIERSI SIĘ TULI...
Daj mi duszę, resztę zabierz - powiedziałeś,                                                                                                         
gdy Bóg Ci tę sakrę darował.                                                                                                                                     
Czy już wtedy swym sercem widziałeś,                                                                                                                  
krwawiące rany z Mokotowa?
Byłeś tą tarczą, co chroniła Prymasa,                                                                                                                          
który zawsze w zwycięstwo to wierzył,                                                                                                         
gdy pilnował, by ogień nie zgasał                                                                                                                              
- Kościoła Niezłomny Żołnierzu.
Orzeł Biały do Twojej piersi się tuli.                                                                                                                   
Przyklękamy tu przed Twoim krzyżem.                                                                                                           
Czerwonym plamom na Twej koszuli -                                                                                                                     
do ran Chrystusa jest najbliżej.
Nie rozdziobały Cię ni kruki, ni wrony,                                                                                                                              
Ty, Kościoła Żołnierzu Wyklęty.                                                                                                                                     
Będziesz nam kiedyś Błogosławiony.                                                                                                                                
I będziesz nam kiedyś też ŚWIĘTY.

Autorem wiersza jest Zbyszek Brożek, wiersz 
został spisany na tabliczce metalowej, która została  
ufundowana przez Wandę Ziemecką, oraz podczas 
uroczystości przekazana do Szkolnej Izby Pamięci 
na ręce Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 
Ks. Arcybiskupa Antoniego Baraniaka w Mchach 
Pani Barbary Kapturek. 
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Więcej:
galeria
www.portalsremski.pl
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ZATRUDNIMY PRACOWNIKA NA STANOWISKO:

CV proszę wysłać na adres: biuro@ak-klimatyzacje.pl

______________Wymagana  znajomość obsługi programu auto cad

Komorze 2C, 63-040 Nowe Miasto N/W. Tel. 693 158 121

Oferent Specjalista ds. ofertowania i kalkulacji handlowych
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Tymon Domżalski
 ur.13.08.2020r.

 godz. 16:19

waga/wzrost 3755 - 56
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każdego

dnia
nowe
informacje
wejdź na

portalsremski.pl

twitter.com/Ksremski

GazetyDarmowe        KurierSremski

Filip Konarkowski
 ur.18.08.2020r.

 godz. 07:22

waga/wzrost 3030 - 53

__________
________

_____
_____

_____
___

________
________

__
____

____
____

____
__

Amelia Maciejewska
 ur. 15.08.2020r.

 godz. 02:25

waga/wzrost 3440 - 57

Maja Dolniak
 ur. 16.08.2020r.

 godz. 18:33

waga/wzrost 4500 - 58

Maria Matuszak
 ur. 12.08.2020r.

 godz. 08:14

waga/wzrost 4365 - 58

Witold Łuczak
 ur.15.082020r.

 godz. 23:49

waga/wzrost 4010 - 56

Mikołaj Dziudzia
 ur.22.06.2020r.

 godz. 20:37

waga/wzrost 3890 - 57

Gracjan Horała
 ur.10.07.2020r.

 godz. 21:03

waga/wzrost 4025 - 56

Mikołaj Dziudzia
 ur.22.06.2020r.

 godz. 20:37

waga/wzrost 3890 - 57

Mikołaj Pasisz
 ur.14.08.2020r.

 godz. 23:10

waga/wzrost 4075 - 57

Noworodki także na:
www.portalsremski.pl

Portal Śremski

portalsremski

Zofia Polaszyk
 ur.15.08.2020r.

 godz. 08:15

waga/wzrost 3105 - 55

Noworodki 
  także na:

portalsremski.pl

waga/wzrost 3510 - 54

Od pewnego czasu komunikacja w Śremie wzbogaca się o nowe możliwości komunikacyjne. 
To inicjatywa przede wszystkim firm, przedsiębiorców, którzy widzą w tym pewne trendy.

Przyszedł teraz czas na hulajnogi, są one widoczne w wielu większych miastach. A teraz 
pojawiły się w Śremie.
W niedzielę o godzinie 15:00 na Targowisku Miejskim w Śremie odbyła się pierwsza 
oficjalna jazda na hulajnodze.
Zapytaliśmy Macieja Buszewicza, co należy zrobić, by rozpocząć jazdę na tego typu 
hulajnodze i przede wszystkim jakie są zasady korzystania?

By jeździć na hulajnodze elektrycznej blinkee.city należy pobrać aplikacje na telefon do 
zarządzania przejazdami. Jeśli ktoś już jest użytkownikiem blinkee.city w innym mieście lub 
skuterów w Tychach, to korzysta z tej samej apki. Hulajnogi są jednoosobowe, mają 
ograniczenie do 25 km/h, światła LED z przodu i z tyłu, a także dwa, niezależne od siebie 
hamulce - elektryczny oraz intuicyjny. Korzystać z usługi wypożyczenia elektrycznych 
hulajnóg mogą osoby pełnoletnie, które zaakceptują regulamin.Warunkiem jest też 
posiadanie karty 
płatniczej. - mówi 
Maciej Buszewicz.
Teraz włodarz 
miasta powinien 
zadbać, aby piesi, 
rowerzyści i 
korzystający z 
hulajnogi mieli 
zapewnione 
jeszcze większe 
bezpieczeństwo 
podczas 
poruszania się.

Hulajnogi zawitały w Śremie

 



_____________________________________________________
16 twitter.com/Ksremski

tel. 608 321 436      795 944 944  / reklama@gazetydarmowe.pl GazetyDarmowe        KurierSremski
Sport

gazetydarmowe.pl    kurier-sremski.pl

 



_____________________________________________________ twitter.com/Ksremski

GazetyDarmowe        KurierSremski 17Sport
tel. 608 321 436      795 944 944  / reklama@gazetydarmowe.pl

gazetydarmowe.pl    kurier-sremski.pl

W niedzielę, 16 sierpnia na Jeziorze Grzymisławskim odbyły się pokazy 
ratownictwa wodnego.
Miejsko-Powiatowy oddział WOPR dał pokaz swej siły na wodzie. Gdy 
zachodzi taka potrzeba, natychmiast udają się w miejsce zdarzenia, aby 
udzielić pomocy tonącemu.
Jednak nie każda zagrożona osoba może ją otrzymać na czas.

O tym też mówili ratownicy, którzy zdecydowanie podkreślali, iż z wodą 
nie można żartować.
Czasem do zdarzenia może wypłynąć najlepszy ratownik, a o ocaleniu 
tonącego zadecydują jeszcze inne uwarunkowania.
Sam pokaz cieszył się dużym zainteresowaniem. Zarówno jednostka 
straży pożarnej z Chrząstowa i Miejsko-Powiatowy oddział WOPR w 
Śremie mogą zapisać imprezę do udanych.

W  pokazie udział wzięli:
a. pokaz pierwszej pomocy: OSP Chrząstowo
b. demonstrowanie stylów pływackich: motyl: Wiktoria Musielak, grzbiet: 
Asia Szałek, żabka: Iga Dominiak, kraul: Hubert Jóźwiak i kraul 
ratowniczy: Jędrek Ruducha.
c. demonstrowanie holowania: oburącz za żuchwę: Stefan Cieślewicz 
(pozorant: Wiktoria Musielak); jednorącz za żuchwę : Weronika Baraniak 
(pozorant: Asia Szałek); pod pachy: Marek Kozielczyk (pozorant : Iga 
Dominiak); żeglarski: Michal Ostrowski (pozorant- Jędrek Ruducha); 
samolot: Hubert Jóźwiak , Tomasz Niedziela, Roland Hyżyk (pozorant: 
Jakub Frąckowiak).

d. akcje ratownicze: kołowrot: Jakub Frąckowiak, Marcin Tomczak, 
Marcin Kaczmraek, Przemek Flet, Krzysztof Gabrysiak (pozorant: Maks 
Padowicz, ratownik: Oskar Gabrysiak); bojka SP- Kacper Gabrysiak 
(pozorant: Stefan Cieślewicz); węgorz: Hubert Jóźwiak (pozorant: Ostry); 
koło: Roland Hyżyk (pozorant: Jędrek Ruducha); deska: Asia Szałek 
(pozorant: Wojtek Ciesiółka); rzutka: Jakub Frąckowiak, Stefan 
Cieślewicz (pozorant: Maks Padowicz).

e. akcje ze sprzętem ratowniczym: skuter + platforma: Krzysztof 
Gabrysiak, Przemek Flet, Tomek Niedziela, Wojtek Ciesiółka; łódź 
wiosłowa, materac: Marcin Tomczak, Marcin Kaczmarek (pozorant: Tosia 
Flet); RIB, łódka: Kacper Gabrysiak, Michał Ostrowski, Marcin Tomczak 
(pozorant: Maks i Jędrek); wibit: Iga Dominiak, Wiktoria Musielak, 
Weronika Baraniak (pozorant: Oskar Gabrysiak)
f. nurkowanie: Roman Bartkowiak, Iga Dominiak, Oskar Gabrysiak 
(zabezpieczenie: Policja- Marek Wosiński, Dawid Wojtkowski)
g. RIB + skuter (desant 3 os.) - Marcin Tomczak, Michał Ostrowski, 
Przemek Flet (pozoranci: Stefan Cieślewicz, Oskar Gabrysiak, Wojtek 
Ciesiółka).

Ostatnim elementem pokazów WOPR-u był tak zwany łańcuch życia, 
stosowany przy np. zaginięciu dziecka na plaży. Wtedy ratownicy wraz z 
osobami będącymi na plaży tworzyli szpaler wodny celem znalezienia 
zaginionego...
Imprezę komentował znany wszystkim Roman Bartkowiak.
Impreza odbyła się pod patronatem medialnym Kuriera Śremskiego 
portalsremski.pl i TV Relax.

Niezwykłe pokazy ratowników WOPR

Roman Bartkowiak  zademonstrował na środku jeziora
„nurkowania do dna”, udowadniając bardzo wysokie 
umiejętności i przede wszystkim wysoką formę.

Uczestnicy pokazów ratownictwa wodnego  oddziału WOPR w Śremie

WIĘCEJ NA  www.portalsremski.pl
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OFERTA  dla dziennikarzy, studentów...
Poszukujemy kandydatów do pracy:
Dziennikarz - reporter miejsce pracy: Śrem/region

Pracując w naszej redakcji, będziesz:
Tworzył/a materiały prasowe na portal: portalsremski.pl /Kurier Śremski
Relacjonował/a i fotografował/a najważniejsze imprezy i wydarzenia.
Przeprowadzał/a wywiady.

Oczekujemy od Ciebie:
Niezbędnych umiejętności do realizacji materiałów tekstowych.
Orientacji na osiąganie stawianych celów.
Umiejętności organizowania i planowania pracy własnej.
Konsekwencji w działaniu. Kreatywności.
Atutem będzie doświadczenie.

W zamian oferujemy:
Umowę  z  ZUS-em
Dobre warunku płacowe
Szkolenia i kompletne wdrożenie do pracy.
Stały rozwój pod okiem najlepszych specjalistów od dziennikarstwa internetowego.
Pracę w ambitnym, przyjaznym zespole.
Możliwość realizacji własnych pomysłów i tematów.
Narzędzia niezbędne na stanowisku pracy.

Z NAMI WARTO! PRZEŚLIJ SWOJE CV NA ADRES:
sremskiportal@gmail.com
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

PRACA

 



Wymiana oleju w skrzyniach automatycznych
 /dynamicznie/

603 850 807
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MOTORYZACJA

__________

Autoklimatyzacja. 
Napełnianie, odgrzybianie, 
sprawdzanie szczelności. 
Dojazd do klienta GRATIS. 
Tel. 790030393 

ZATRUDNIĘ 

MECHANIKA SAMOCHODOWEGO
na pełen etat!

Tel. 603 850 807

SKUP AUT do 20 tys zł. 
Rok i stan obojętny.
Tel. 574 912 642

=Sprzedam części do aut 
starszych marek jak 
Warszawa, Żuk, Dacia, 
Skoda, SAMARA, AVIA typ 
21,30,31. 
SMS/Tel. 8735618820

=Sprzedam Renault Laguna 1.9 
DCI 2005 Cena 4800 zł 
Tel. 726220530

=Sprzedam Peugeot 407SW 2.0 
hdi, 136kw, 2005 rok, przebieg 

210 tys, stan bardzo dobry, 
dofinansowany. Tel. 785540119

=Kupię auta w każdym stanie. 
Tel. 793301289

Moto
dodaj ogłoszenie

Info str. 23  



ZAKŁAD  USŁUG  POGRZEBOWYCH

HADES
Mieloch, Frąckowiak

Czynne całą dobę

Kompleksowe usługi pogrzebowe,
   kamieniarskie, odzież żałobna.

WYPŁATA ZASIŁKU POGRZEBOWEGO ZUS

ŚREM
ul.Farna 9A

tel. 61 28-30-800
tel.kom. 502 - 247- 014

      www.hades.com.pl
e-mail: biuro@hades.com.pl

dostawa - montaż - serwis

NAPRAWA TELEWIZORÓW
sprzętu RTV i drobnego AGD

TELE-VIDEO-SERWIS
Śrem, ul. Paderewskiego 5c

tel. 601 870 862
      61 28 36 651

www.tvserwis.srem.com.pl
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SPRZEDAM

MARKOWE NOWE UŻYWANE

pompy c.o.
zasobniki
bojlery
piece c.o.

KALORYFERY

służymy
 fachowym 

doradztwem

Tel. 500 200 478 618 193 076

grzejniki.allegro@gmail.com

ROLNICTWO

ROZNE
,

KUPIE,

USLUGI-

PRACA

NIERUCHOMOSCI
,

   TARASY z kompozytu, z 
modrzewia syberyjskiego i 
egzotycznego. Wiaty, 
zadaszenia, pergole i altany. 
Tel. 668 446 390

=Sprzedam wózki dziecięce i 
wyprawkę dla noworodka + 
łóżeczko. Tel. 663946693

=Drewno cięte pod 
zamówienie opałowe 
kominkowe. Tel. 692309501

=Maltańczyki miniatureczki 
szczeniaczki z ks. zdrowia 
metryką i czipem małe, białe 
pieski salonowe posiadają 
włosy. Tel. 503066869, 
724703176

=Sprzedam organy Vermona 
Formation1. Tel. 606183528

=Sprzedam meble kuchenne 
międzywojenne. 
Tel. 606183528

=Śremska giełda staroci 30 
sierpnia 7.00 - 13.00, Śrem 
ul.. Kilińskiego 2A. 
Tel. 575884953, 721185401 

=Antykwariat tania książka 
Śrem pon-pt 7-16, sobota 8-14. 
Tel. 721185401

=Skup złomu. Ul. Kilińskiego 
2A w Śremie. Pon.- pt. 7-16, 
sobota 8 – 14. Tel. 507142637, 
721185401

=Kupię stare motocykle i 
części stan obojętny np. Wsk, 
motorynka Romet, Shl, Jawa i 
inne Tel. 880547892

=Skup złomu Lubiatowo 22 
(dawny Grzymysław) czynny 
od pon.-sob. Tel. 606997637

=Sprzedam króliki 2 samce 
belgijskie i inne. 
Tel. 606686674

=Wezmę w dzierżawę grunty 
orne. Tel. 725117838

=Pożyczka pozabankowa. Do 
3 tysięcy na 24 miesiące. 
Umowa o pracę, 
emeryt/rencista. BEZ 
KOMORNIKA !!! Zadzwoń! 
Tel. 669166453

= Naprawa okien i drzwi PCV 
smarowanie i konserwacja. 
Tel. 517027836

=Przyjmę zlecenia na 
malowanie tapetowanie 
szpachlowanie. 
Tel. 603076772

=Naprawa Okien Drzwi Pcv i 
Alu Naprawa rolet 
Tel. 517870754

=Zatrudnimy uczni w 
zawodzie: stolarz. Po 
ukończeniu nauki możliwość 
zatrudnienia. Producent Mebli 
Arkadiusz Nowak, Śrem ul. 
Narzędziowa 5. Tel. 
612830919, 883632532 

=Zatrudnię murarza i do prac 
ociepleniowych. 
Tel. 506683365

=Kupię książki, płyty z 
muzyką. Dojazd. Gotówka. Tel. 
508245450, 509675586 

=Szukam dziewczyny do 
niestałego lub stałego związku. 
Może mieć dziecko i rentę. 
Okolice Mosiny. W Wieku 30 
do 45 lat Ja mam 43 lata. Imię 
podam przy bliższym 
spotkaniu. Tel. 519462220

=Naprawa rolet zewnętrznych. 
Tel. 501645939

=Montaż rolet zewnętrznych, 
materiałowych, moskitery. 
Tel. 501645939

EDUKACJA

=ARPEGGIO - nauka gry na 
instrumentach - gitara, pianino, 
keyboard. Możliwy dojazd do 
ucznia. Proszę dzwonić po 
godz. 20.00 - zajęcia również 
online. Tel. 880120112

=Wynajmę komfortowe 
mieszkanie o pow. 52.7m2 z 
miejscem postojowym w hali 
garażowej. Śrem, ul. 
Chełmońskiego 5a CORNER 
PARK. Tel. 502119936

=Sprzedam dom na wsi. 
Gmina Książ Wlkp. Kontakt po 
godz 19:00. Tel. 603231884.

Zatrudnię kierowcę 
na samochód ciężarowy 
prawo jazdy kat. c + e, 
karta kierowcy

Wymagania:
• aktualne badania lekarskie;
• aktualne orzeczenie 
  psychologiczne;
• aktualny kurs na przewóz rzeczy;

Kontakt: 693 391 122

=Do wynajęcia pokój na 
Jezioranach. Tel. 600516067

=Sprzedam działkę 
budowlana w okolicach 
Śremu. 
Tel. 660950504

=Sprzedam działki 
budowlane w Śremie 
atrakcyjna lokalizacja. Tel. 
695969260

=Sprzedam mieszkanie na 
parterze przy ul. Nowa 
Strzelnica 1 w Śremie z 
dużym balkonem i piwnicą. 2 
pokoje, 45,5m2, cena 
220.000,00. 
Tel. 663933713

= Sprzedam duże (71,4m2), 
czteropokojowe, ładne 
mieszkanie w Śremie. 
świetna lokalizacja. Tel. 
508306019

Sprzedam piec węglowo-miałowy w dobrym 
stanie. z nadmuchem i pełną elektroniką / moc 

32 kw. Tel. 604 598 945 
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od 2400

 



rabaty!

608 321 436,  795 944 944,  516 268 392
  reklamawprasie@gmail.com     reklama@gazetydarmowe.pl      
  redakcja.gazetydarmowe@gmail.com
  darmowykurier@gmail.com     kurierdarmowy@gmail.com  

NAPISZ, ZADZWOŃ!  PRZEDSTAWIMY 
naszą ofertę  w szczegółach!

CORAZ
więcej firm
nam zaufało!

W treści wpisz NAJPIERW hasło MPLTW
a następnie swoje ogłoszenie i numer telefonu,
pod który mają dzwonić klienci

74480 - 4 zł netto /różne, kupię/
75480 - 5 zł netto /sprzedam, moto, rolnictwo/
76480 - 6 zł netto /usługi, praca, edukacja, 
                    nieruchomości/
79480 - 9 zł netto /ogłoszenie w kolorowej ramce/

Ogłoszenia drobne
w gazecie

Ogłoszenia drobne
w gazecie

PRODUKCJA MEBLI
PROJEKTOWANIE MEBLI
POMIAR U KLIENTA
DORADZTWO

Meble, które 

wykonujemy

dla potrzeb klienta:

- meble kuchenne

- meble pokojowe

- meble łazienkowe

- sypialnie, łóżka

- materace

- garderoby

- zabudowy wnęk

- meble biurowe

- lady

- meble nietypowe

- usługa cięcia 

  i okleinowania

PRODUCENT MEBLI

NOWAK

Reklama
w internecie

na
portalsremski.pl

SPRAWDŹ!

darmowy tygodnik on-line

kurier-sremski.pl
gazetydarmowe.pl
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Oferta dotyczy jednego wydania 

w gazecie i   na sremski.pl7 dni  portal
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I wszystko gra...

Na sygnale

nekrologii

BIZNES

reklama

region
miasto Kultura

INFO

reklama

Co, gdzie,
kiedy?

Szybkie 
newsy

noworodki

Nekrologii

zapraszamy na stronę

portalsremski.pl

 


