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W czwartek 7 października br. rozpoczęła się realizacja 
inwestycji pn. "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 
nr 4153P ul. Zamenhofa w Śremie". 
Na czas tego zadania został wstrzymany ruch samochodowy 
na odcinku ul. Zamenhofa od skrzyżowania z ul. 1 Maja
i Grunwaldzką do krzyżówki z ul. Przemysłową. Odcinek 
wyznaczony do przebudowy mierzy 200 m.

W ramach inwestycji wykonane zostaną następujące zadania:
-   frezowanie istniejącej nawierzchni i położenie nowej
    wykonanie oznakowania poziomego
-   regulacja/wymiana włazów kanałowych, 
    kratek ściekowych i zaworów

Termin oddania prac to 5 listopada br. Jak poinformował 
Powiatowy Zarząd Dróg, jeżeli pogoda będzie sprzyjała 
robotom i nie wydarzą nieoczekiwane trudności to w 
przyszłym tygodniu kierowcy będą mogli już korzystać ze 
zmodernizowanego odcinka ul. Zamenhofa w Śremie.

Trwają remonty na Jezioranach

Rozpoczęła się realizacja inwestycji pn. "Przebudowa ciągu pieszego 
drogi powiatowej nr 4152P w m. Śrem ul. 1-go Maja". Za cenę blisko 
153 tys. zł. zadanie wykona Lech-Dróg Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe Leszek Grześkowiak ze Śremu.
W ramach inwestycji przebudowę przejdzie ok. 200 m odcinek ciągu 
pieszego na ul. 1-go Maja w Śremie. Dotychczas drogę tę tworzyły 
stare betonowe płyty chodnikowe, które były już nierówne i posiadały 
liczne ubytki. W ich miejscu ułożona zostanie estetyczna szara kostka 
brukowa. Dodatkowo wymianę przejdą krawężniki.
W poniedziałek 11 października br. rozpoczęły się pierwsze prace. 
Płyty chodnikowe są w trakcie usuwania. Ruch dla pieszych na 
remontowanym odcinku został wyłączony. Zalecane jest przejście 
drugą stroną ulicy. Inwestycja ma zostać zakończona najpóźniej 13 
listopada br.  (M.M.)
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KACZMAREK
DOM I OGRÓD

USŁUGI
REMONTOWO-BUDOWLANE

___________________

„Sroczewo to spokojna, malowniczo położona wieś, 
nad rzeką Wartą, gdzie wypoczywa się w zgodzie z 
naturą, wśród pomników przyrody”. Jednym z 
magicznych i ciekawych miejsc „Obszarów Natura 
2000” są Dęby w Sroczewie. Miejsce w którym 
odpoczywali już nasi przodkowie, pod swoimi 
koronami chroniły od słońca i deszczu nie tylko 
naszych lokalnych przodków, ale także znakomitych 
wybitnych Polaków. Wędrując pieszo, nordic walking 
lub jadąc rowerem wzdłuż rzeki Warty, przechodząc 
koło Dębów w Sroczewie czujemy powiew historii. 
Właśnie trzy z nich, Dęby rosnące na „Obszarze Natura 
2000” w Sroczewie stały się pomnikami przyrody, 
którym zostały nadane imiona: "Franek", "Stefek", 
"Antek". W miniony poniedziałek  miało miejsce 
uroczyste odsłonięcie tablic z imionami duchownych, 
którzy w różny sposób byli związani z naszą małą 
Ojczyzną. MK

Odsłonięcie tablic z imionami pomników przyrody 

Więcej na portalsremski.pl
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W KAŻDĄ SOBOTĘ PRACUJEMY

Beton towarowy
z pompy lub bez

Hurtownia materiałów
budowlanych i hutniczych 

KERAM

63-100 Śrem, ul. Przemysłowa 9 Pn-pt 7:00 - 17:00  
 Sob 7:00 - 13:00Tel. 61 28 36 520, 28 36 427

www.el-bud.net.pl
e-mail: handel@el-bud.net.pl

OGRZEJEMY TWÓJ DOM

PELET

DREWNO 
ROZPAŁKOWEBRYKIET RUF

DREWNO 
KOMINKOWE GRUBE



Śrem, ul. Gostyńska 51. 

ELIZA

EWA MAX
wym. 33x46x90 cm, 

górna płyta grzewcza 
z fajerką, przeszklenie 

w drzwiczkach

BEATA
wym. 46,5

BARBARA

PŁYTA 
GRZEWCZA

PODPAŁKA
PSB, 32 KOSTKI
- 1,99 zł/opak. (0,06 zł/szt.)

8,6
kW

8,6
kW

10,7
kW

10,7
kW

wym.46,5x39x97 cmwym.46,5x39x80 cm wym.40x46x90 cm,
kolor beżowy

DUŻY WYBÓR ZNICZY 
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Wszystkie drobne akcesoria i elementy warto przechowywać razem w jednym miejscu np. 
kartonie lub włożyć do dużej szafy, aby nie przeszkadzały przy poruszaniu się w drugiej części 
domu. Jeśli remont będzie przeprowadzony na dużą skalę, możemy zapakować wszystkie 
akcesoria oraz przenieść je np. do garażu lub znajomych. Przy dużej ilości rzeczy, które 
musimy usunąć z remontowanej części mieszkania, możemy również wynająć magazyn. Samą 
część mieszkania, którą będziemy remontowali, powinniśmy również uprzątnąć. Choć wydaje 
się to mało logiczne, na każdym etapie remontu powinniśmy w jak największym stopniu dbać 
o czystość remontowanej części mieszkania, gdyż szczególnie na dalszym etapie pracy będzie 
wpływało to na komfort oraz bezpieczeństwo nowych elementów montowanych 
w mieszkaniu, które mogłyby się np. pobrudzić.

Zabezpiecz powierzchnie i elementy w remontowanym mieszkaniu
Ostatnim krokiem przed rozpoczęciem remontu jest zabezpieczenie powierzchni i elementów 
w remontowanej części mieszkalnej, których nie mogliśmy usunąć ani przenieść w inne 
miejsce. Często są to bardzo duże meble, które możemy jedynie odrobinę przesunąć lub części 
budynku takie jak kominki, wyspy kuchenne czy parapety i blaty. W takiej sytuacji musimy 
zabezpieczyć je najdokładniej jak tylko się da zarówno przed zabrudzeniami jak i 
uszkodzeniami mechanicznymi. Remont jest bardzo niebezpiecznym wydarzeniem dla takich 
elementów i powinniśmy zadbać o nie w szczególny sposób.Przede wszystkim powinniśmy 
obłożyć je pierwszą warstwą zabezpieczającą przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. Może być to gruby 
koc lub folia bąbelkowa. Jeśli posiadamy wiele tego 
typu materiałów, powinniśmy jak najlepiej 
zabezpieczyć nimi wszystkie elementy, które muszą 
pozostać w remontowanej części mieszkania. 
Kolejną warstwą jaką należy nałożyć na takie 
elementy jest warstwa folii, która będzie 
zabezpieczała wszystkie rzeczy przed pyłem, kurzem 
i zabrudzeniami. Bardzo często drobny piasek czy pył 
mogą porysować i nieodwracalnie uszkodzić 
powierzchnię mebli. Będą one wyglądały następnie 
nieestetycznie, o czym warto pamiętać podczas 
zabezpieczania elementów, jakie pozostają w miejscu 
remontu. Wszystkie folie należy dokładnie połączyć 
taśmą, aby nie przedostawał się pod nie kurz i brud. 
Dobrym rozwiązaniem jest nałożenie dwóch lub 
trzech warstw folii, które będą stanowiły dobre 
zabezpieczenie.Przydatną podpowiedzią jest 
również używanie styropianu, jaki posiadamy w 
domu do zabezpieczenia elementów, które muszą 
pozostać w części, gdzie będziemy prowadzili 
remont. Z pewnością każdy z nas posiada wiele części 
styropianu, które zabezpieczały nowe sprzęty agd/rtv. 
Wraz z nimi znajdziemy również wiele worków 
foliowych czy pudełek, które warto wykorzystać 
podczas remontu. 

CIĄG DALSZY ZE STRONY 1

_________________
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www. instalprojekt.pl kmp
e-mail: mateuszkozak@kmpinstalprojekt.pl

rekuperacja
przyłącza wodno-kanalizacyjne
badanie kamerą termowizyjną

projektowanie i wykonawstwo
instalacje gazowe
pompy ciepła

Masz pytania? Zadzwoń!

   507 452 218  

KMP
instal - projekt

Mechaniczne oczyszczanie kanalizacji

BŁAŻEJ MARCINIAK

603 657 740
MAREK MARCINIAK

606 999 652

Instalacje zewnętrzne i wewnętrzne:  wod-kan, c.o., gaz
Drenaż budynków, przydomowe oczyszczalnie
Instalacje sprężonego powietrza
Odnawialne źródła energii
Badania kamerą termowizyjną

  PROJEKTOWANIE DORADZTWO WYKONAWSTWO

DOM
MIESZKANIE

 na www.gazetydarmowe.pl DARMOWE DODATKI

Mateusz Kozak
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Chcąc nie popełniać błędów podczas prac budowlanych, trzeba się do tego dobrze 
przygotować. Innym sposobem, dość popularnym zresztą, jest zaangażowanie fachowców 
do wykonania prac, które mogą przewyższać możliwości człowieka nie związanego 
zawodowo z budownictwem. Zaangażowana do prac firma budowlana zatrudnia 
najwyższej klasy specjalistów w każdej z dziedzin, która ma zastosowanie na przykład w 
okresie kiedy są prowadzone prace wykończeniowe.
Planując rozpoczęcie prac związanych z odnowieniem już istniejącego stanu lokalowego  
warto zatrudnić firmę z zewnątrz.
Powinniśmy pamiętać, że nie wszystko trzeba robić własnymi rękami. 
Oznacza to, że dobra firma może zaoszczędzić nam czasu pieniędzy. 
Jeśli chcemy wszystko wykonywać samodzielnie, musimy być 
przygotowani na wiele prób. Umiejętności trzeba utrwalać. Niestety nie 
jesteśmy robotami. Dlatego też remont mieszkania przebiegnie o wiele 
szybciej, jeśli zatrudnimy prawdziwych fachowców. W atmosferze 
fachowości panowie murarze, tynkarze i fachowcy od tynków 
gipsowych wykonują prace, których nie powstydziłby się żaden 
praktyk. 

Nie popełniać błędów przy budowie

________

________







KOLEJNE WYDANIE 
21 PAŹDZIERNIKA !!!608 321 436  795 944 944

Darmowy dwutygodnik    /  dodatek  gazetydarmowe.pl

KOMPLEKSOWO SPRAWDZIMY I NAPRAWIMY TWÓJ SAMOCHÓD

____________________

Mateusz Kozak

Półki do regałów

Śrem, ul. Gierymskiego 22 (dawniej JUBILAT PSS). Tel. 602 762 116
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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

dostawa - montaż - serwis

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

ZAKŁAD  USŁUG POGRZEBOWYCH

„CREDO” Paweł Górny
Śrem, ul. Poznańska 6

tel. 61 28 28 783,  693 457 499

24

Zatrudnię cieśli i dekarzy

USLUGI-

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

n Pożyczka pozabankowa. Do 
12 tysięcy na 36 miesięcy. 
Umowa o pracę, 
emeryt/rencista, rolnik.  BEZ 
KOMORNIKA!!! Zadzwoń 
Tel. 669 166 453

nNaprawa pralek, lodówek, 
zmywarek, kuchenek 
elektrycznych. Tel. 
601843988

__________

nJogo Teriery niemieckie (5 
miesięcy) Tel. 782 045 469 – 
za zwrot kosztów

nSprzedam silkę rozbiórkową 
12, 1500 sztuk. Tel. 604-090-
861

nSprzedam orzechy włoskie 
duże 5 zł kg, króliki, kaczki 
dzikie,  pług 3 skibowy, 
wózek do żywca  607 720 
902

nSprzedam skuter Baotian 4t 
stan dobry 2007r 19600 
przebieg, przednie lampy 
ford fokus mk1, 
amortyzatory przód, 
kompresor 50l, kosa 
spalinowa. Tel.697080286

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

nKupię książki, płyty            
z muzyką.  Dojazd. 
Gotówka. Tel. 508 245 450, 
509 675 586

nKupię szkło z PRLu np. 
wazony, cukiernice,szklane  
kury, owocarki, miski, 
talerze, w różnych kolorach. 
Przyjadę, wycenie, płacę 
gotówką. Tel. 502 783 092

nKupię silnik 1 fazowy albo 
3 fazowy małej mocy 740 
albo 760 obrotów na 
minutę. Tel. 667 760 980

nKupię cegłę rozbiórkową 
każdą ilość do 50 groszy. 
Tel.731493015

nZdecydowanie kupię 
mieszkanie na parterze w 
Śremie w okolicach ulic. 
Konstytucji 3 Maja i 
Paderewskiego. Tel. 530 
902 034

nZdecydowanie kupię  garaż 
w Śremie w okolicach ulic. 
Konstytucji 3 Maja i 
Paderewskiego. Tel. 530 
902 034

nSprzedam kawalerkę po 
remoncie w Śremie, 
Jeziorany 28,4 m2, 2 piętro. 
Więcej informacji na tel. 
608 863 104

Lokal do wynajęcia
przy ul. Chopina 1J

w Śremie
o powierzchni 148 m2.

Proszę o kontakt,
nr tel. 539 141 983

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

Oferta dotyczy jednego wydania w gazecie i siedmiu dni na portalsremski.pl

nKupie stary motocykl lub 
motorower stan techniczny 
obojętny Wsk, Wfm, Shl, 
Osa, Komar, Romet i inne. 
Tel. 880 547 892

nPoszukuję działki blisko 
Śremu, okolica Jaszkowa 
lub Góry ok 800-1000 m , 
działka uzbrojona pod 
budowę najlepiej 
zaopatrzona w prąd , gaz i 
wodę . Płatność gotówką 
cena w granicach 70-80 tyś. 
Tel. 725853640 lub 
530290411 

n

__________

nLektor języka angielskiego 
udziela korepetycji dla 
dzieci, młodzieży I 
dorosłych. Polecam tanio. 
Tel. 696 956 382

Twoje 
ogłoszenie na

portalsremski.pl
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503 952 885

_________

Poszukiwana 

osoba do pracy
 przy pielęgnacji 

ogrodu. 
Proszę o kontakt 

pod numerem telefonu:

nPrzyjmę murarzy, zbrojarzy  
i pomocników budowlanych. 
Tel: 605 260 698

nZatrudnię pomocnika 
budowlanego. Tel.666864625

nPoszukuję firmy budowlanej, 
której zlecę postawienie domu 
parterowego z płaskim dachem 
na terenie Śremu. Materiały 
budowlane po stronie 
inwestora. Zainteresowane 
firmy proszę o kontakt  tel. 
665198301

STAROSTWO POWIATOWE W ŚREMIE
ul. ADAMA MICKIEWICZA 17, 63-100 ŚREM

OGŁASZA NABÓR 
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

- POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW 

Szczegóły ogłoszenia znajdują się stronie internetowej 
www.powiat-srem.pl - w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w  Śremie, przy ul. A. Mickiewicza 17.

Wejdź na

portalsremski.pl

Dodaj swoje
ogłoszenie 

ze zdjęciem!

!
nSprzedam VW Tiguan 2009 

1,4 benzyna, 
zarejestrowany, perłowy 
granat, bezwypadkowy, stan 
jak nowy. Tel. 602 138 007

nSprzedam 6 opon 
zimowych 195/65/15 , 60 
zl. za sztukę. Tel.665 235 
180

nKupię silnik 1 fazowy albo 
3 fazowy małej mocy 740 
albo 760 obrotów na 
minutę. Tel. 667 760 980
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Wejdź na

portalsremski.pl

Dodaj swoje
ogłoszenie 

ze zdjęciem!

nSprzedam jałówkę 
wysokocielną. Tel. 65 322 66 
35, 691 745 387 

nSprzedam młode kurki nioski. 
Możliwy transport. Tel. 691 
559 582

nSprzedam Ursusa C-
330.rok.prod. 1988 4  nowe 
opony oraz Prese kostke Z-
224 rok.prod.1987. Tel 
537628918

Wymiana oleju w skrzyniach automatycznych
 /dynamicznie/

603 850 807

21 października

Kolejne wydanie

gazety darmowej

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

Oferta dotyczy jednego wydania w gazecie i siedmiu dni na portalsremski.pl






