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Zaparkował auto na schodach do parku. Młody mężczyzna był 
kompletnie pijany
Kompletnie pijany młody mężczyzna zaparkował swój samochód na 
schodach do Parku. Sprawą swój finał znajdzie w Sądzie. 
Wszystko wydarzyło się w sobotni wieczór 9 października w Śremie. 
30-latek urządził sobie przejażdżkę po mieście. Nic by nie było w tym 
dziwnego gdyby nie fakt, że mężczyzna był kompletnie pijany.
Śremską=policję powiadomił jeden z mieszkańców tej miejscowości 
około godziny 22:00. Świadek w pewnym momencie usłyszał huk, a 
gdy się odwrócił zobaczył na schodach do Parku Puchalskiego 
zaparkowany samochód citroen C2. Świadek natychmiast wyjął 
kluczyki  ze stacyjki pojazdu i poinformował policję.
Według ustaleń policji wynika, że 30-letni mieszkaniec Śremu, miał w 
organizmie trzy i pół promila alkoholu. Mundurowi zatrzymali 
młodemu mężczyźnie prawo jazdy, natomiast jego autem zajęła się 
pomóc drogowa.
Sprawę swój finał znajdzie w Sądzie.
Za:wlkp112.pl

Kompletnie pijany  zaparkował 
auto  na schodach

________________

W Poniedziałek po godzinie 6 na drodze Śrem - Książ Wlkp w 
miejscowości Chrząstowo doszło do wypadku, gdzie  samochód 
dostawczy  wiozący słupy energetyczne zjechał z drogi i uderzył w 
drzewo. Uderzenie było tak silne, ze słupy zakleszczyły kierowcę auta.
Po przyjeździe Straży Pożarnej, trwała akcja ratownicza mająca na 
celu wyciągnięcie kierowcy  z pojazdu.
Natychmiast dokonane zostały oględziny przez medyków. 
Stwierdzono  wiele licznych otwartych złamań.
Poszkodowanego natychmiast przewieziono do szpitala w Śremie.

Wypadek w Chrząstowie

________________
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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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      Używanie lokalu bez tytułu prawnego zdarza się w praktyce dość często dlatego, 
oprócz środków prawnych, które pozwalają właścicielowi domagać się wobec takiego 
lokatora orzeczenia eksmisji albo służą do naprawienia szkody, właściciel może zażądać 
odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu.

    Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (zwaną dalej ustawą o 
ochronie praw lokatorów), osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego są zobowiązane 
do dnia opróżnienia lokalu co miesiąc uiszczać odszkodowanie. Ten sam artykuł w pkt. 2 
wskazuje, że odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu odpowiada wysokości 
czynszu, jaki właściciel mógłby otrzymać z tytułu najmu lokalu. Jeżeli jednak straty 
poniesione przez właściciela są większe, aniżeli otrzymane przez niego odszkodowanie, 
może on żądać od lokatora odszkodowania uzupełniającego. Należy podkreślić, iż 
komentowany przepis reguluje wyłącznie sytuacje, w których osobom zajmującym 
lokal przysługiwał uprzednio tytuł prawny do lokalu, który następnie wygasł. Oznacza 
to, że między właścicielem lokalu, a lokatorem musiała istnieć umowa najmu, która 
zakończyła się, a lokator pomimo to nie wydał właścicielowi lokalu. Warto zauważyć, 
że wysokość odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu nie jest równa 
wysokości czynszu, jaki został ustalony w umowie najmu uprzednio wiążącej strony. 
Właściciel lokalu może uzyskać kwotę wyższą lub niższą, aniżeli poprzednio 
otrzymywał. Nowa kwota nie może być niższa aniżeli wydatki ponoszone przez 
właściciela na zajmowane mieszkanie. Reguła wynikająca z art. 18 pkt 2 ustawy o 
ochronie praw lokatorów pozwala zatem właścicielowi na samodzielne określenie 
wysokości czynszu, a co za tym idzie odszkodowania za bezumowne korzystanie z 
lokalu. Właściciel może w takiej sytuacji bazować na informacjach zawartych na 
portalach dotyczących nieruchomości, czy też w ogłoszeniach o nieruchomościach, 
przy czym należy mieć na względzie położenie mieszkania, metraż oraz podobne 
parametry i standardy. Należnego odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu 
dochodzi się przed sądem w formie pozwu o zapłatę. 

Bezumowne korzystanie
z lokalu – odszkodowanie
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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!!!

, ul.Borecka.  , Plac Niepodległości 14 MANIECZKI KÓRNIK

Spróbuj!
...a wrócisz!

ŚREM - SKLEP OBWOŹNY   Na Nowym Targowisku - ŚRODY I SOBOTY 

______________________________________

Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Dolsku dokonała zakupu defibrylatora AED. 
Gminie Dolsk udało się pozyskać na ten cel środki zewnętrzne w 
wysokości 2 000,00 zł.
Defibrylator AED (Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny – ang. 
Automated External Defibrillator) jest specjalistycznym 
urządzeniem, które na podstawie analizy rytmu serca 

poszkodowanego przy pomocy komend głosowych i wizualnych 
informuje osobę udzielającą pomocy, czy konieczna jest defibrylacja.
Defibrylator AED został umieszczony przy wejściu do Szkoły 
Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku, przy ul. 
Kościańskiej 8 (pod przejściem między salą sportową a budynkiem 
dawnego gimnazjum).
(M.M.)

W Dolsku pojawił się pierwszy ogólnodostępny defibrylator AED
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Jak zwykle krwiodawcy nie zawiedli. Do udziału w policyjnej XXVII Otwartej Akcji 
Honorowego Oddawania Krwi zgłosiło się więcej osób niż dzielna ekipa z Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu była w stanie przyjąć. Lekarz zbadał 58 
chętnych do oddania krwi i z tego 46 krwiodawców zakwalifikował do ofiarowania 
potrzebującym tego cennego leku. W sumie oddano 19,92 litra płynu przywracającego zdrowie, 
którego nie da się wyprodukować.
7 października,  na terenie śremskiej Jednostki Wojskowej stanął „Mobilny punkt poboru krwi” 
z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu. Po raz kolejny stało się 
to z inicjatywy podkom. Piotra Grzelczyka Naczelnika Wydziału Prewencji, który zorganizował 
XXVII Otwartą Akcję Honorowego Oddawania Krwi działając wspólnie z Klubem 
Honorowych Dawców Krwi PCK Garnizonu Śrem.
Do udziału w akcji zgłosiło się bardzo dużo osób, więcej niż dzielna ekipa z Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu była w stanie przyjąć. Ostatecznie, 
lekarz zdołał zbadać 58 chętnych do oddania krwi i z tego 46 krwiodawców zakwalifikował do 
ofiarowania potrzebującym tego cennego leku. W sumie oddano dokładnie 19,92 litra płynu 
przywracającego zdrowie, którego nie da się wyprodukować i 13 osób zapisano do banku 
dawców szpiku.
Piotrek Grzelczyk  planuje kolejną zbiórkę krwi, która odbędzie się 9 grudnia br. Tym razem 
zaproszeni zostaną  krwiodawców, także tych, którzy nie mogli być przyjęci 7 października. 
„Mobilny punkt poboru krwi” stanie przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Śremie.
Policja dziękuje wszystkim, którzy bezinteresownie zechcieli nieść pomoc. Śremscy honorowi 
dawcy krwi jesteście wspaniali – BRAWO WY!
/ Ewa Kasińska / srem.policja.gov.pl

Blisko 20 litrów krwi z policyjnej 
akcji trafi do potrzebujących
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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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Upragniony remont w mieszkaniu to oprócz radości z nowej aranżacji 
wnętrza przeważnie spore problemy w jego trakcie oraz po jego 
ukończeniu. W takim momencie bardzo często okazuje się, że pewne 
elementy naszego mieszkania są uszkodzone, a sprzątnięcie go jest 
zadaniem nie do wykonania. Wiele osób zapomina, że odpowiednie 
przygotowanie mieszkania do remontu ułatwia go, a także zabezpiecza i 
pomaga w szybszym przywróceniu mieszkania do używalności. W tym 
tekście przedstawiamy przydatne i skuteczne porady o tym, jak 
przygotować mieszkanie do remontu.

Zadbaj o zaopatrzenie przed rozpoczęciem remontu
Pierwszym elementem, o jakim powinniśmy pomyśleć przed 
rozpoczęciem remontu, jest kompletne zaopatrzenie się. Powinniśmy 
zatem skompletować cały potrzebny sprzęt oraz środki czystości do 
przeprowadzenia remontu, a także materiały i wszystkie inne akcesoria, 
które będą nam potrzebne w tym czasie. Zapobiegnie to nerwowemu ich 
poszukiwaniu oraz wielu wizytom w sklepach podczas remontu, które 
będą bardzo niekomfortowe i z pewnością wydłużają jego czas. 
Wszystkie rzeczy, których będziemy używali podczas remontów, 
powinniśmy przechowywać w jednym miejscu, co pomaga w 
utrzymaniu porządku. Bardzo dobrym sposobem na kompletne 
zaopatrzenie się jest zrobienie zakupów chociażby w punktach, które się 
tutaj reklamują. W ten sposób zaoszczędzimy sporo czasu i będziemy 
mogli wybrać dokładnie takie akcesoria i materiały, jakie będą najlepsze.

Wydziel strefę czystą
Bardzo ważną czynnością, o której zapomina wiele osób podczas 
przygotowywania się do remontu, jest wydzielenie czystej strefy. Jest to 
miejsce w domu, które będzie wolne od zanieczyszczeń oraz od 
remontu. Będziemy w nim przebierać się, przychodząc do 
remontowanego mieszkania lub mieszkać w trakcie remontu. W strefie 

takiej nie będziemy prowadzili żadnych działań remontowych oraz 
będziemy starali się utrzymywać w nim pełną czystość. W strefie 
czystości możemy przechowywać wszystkie elementy z remontowanej 
części mieszkania, aby nie uległy one zniszczeniu. Miejsce takie 
powinniśmy poprzedzić śluzą, w której będziemy przebierali ubrania lub 
czyścili te, w których będziemy wchodzili dalej. Działając w ten sposób 
będzie nam dużo łatwiej opanować remont oraz zadbać o czystość w 
całym mieszkaniu.

Pomyśl o apteczce i środkach bezpieczeństwa
Przygotowując się do remontu jedną z ostatnich rzeczy o jakiej myślimy, 
jest przygotowanie apteczki oraz środków bezpieczeństwa. Przeważnie 
zaaferowani wykonaniem zmian w mieszkaniu nie zwracamy uwagi na 
takie elementy. Jest to bardzo poważny błąd, który może spowodować 
wiele groźnych sytuacji dla nas i osób biorących udział w remoncie. 
Przede wszystkim przed rozpoczęciem remontu powinniśmy zaopatrzyć 
się w kompletną apteczkę, którą możemy kupić w aptece. Znajdą się w 
niej wszystkie drobne akcesoria takie jak bandaże, plastry czy woda 
utleniona. Dbając o bezpieczeństwo podczas remontu, powinniśmy 
również przygotować spory zapas wody, który będzie służył zarówno do 
picia dbając abyśmy się nie odwodnili jak i również szybkiego 
przemycia rany czy oczu w razie zaprószenia. Na rozpoczynający się 
remont musimy zakupić również odpowiednią ilość rękawic roboczych, 
a także zadbać o odpowiednie buty i okulary.

Uprzątnij dom i przygotuj dom do remontu
Gdy wykonaliśmy wszystkie powyższe czynności i jesteśmy 
przygotowani do rozpoczęcia remontu, pierwszym krokiem jest 
uprzątnięcie domu i przygotowanie go do sporej rewolucji. Pomoże to 
przeprowadzić remont znacznie sprawniej oraz czyściej. Przede 
wszystkim powinniśmy usunąć z remontowanej części mieszkania 

wszystkie akcesoria i elementy jakie możemy wynieść. Dzięki temu 
będzie się nam znacznie łatwiej poruszało po strefie, w której będziemy 
przeprowadzali remont, a usunięte rzeczy nie uszkodzą się i powrócą do 
remontowanej części mieszkania gdy będzie już ona gotowa 
i bezpieczna. 

Jak przygotować dom lub mieszkanie do remontu
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WYDAWCA: Wydawnictwo Regionalne PIORITA 
Śrem, ul. Wojska Polskiego 5/10
Tel. 608 321 436 / 795 944 944
Redaktor naczelny: Jarosław Kociucki
e-mail: darmowykurier@gmail.com  
reklamawprasie@gmail.com  
DRUK - Polska Press Bydgoszcz / 

Redakcja ŚDD  DOM i MIESZKANIE 
zastrzega sobie prawo decyzji do druku  
materiałów nadesłanych, dokonywania skrótów
i adjustacji tekstów.
Za treść ogłoszeń i reklam nie odpowiada. 
Materiałów nie  zamówionych nie zwracamy. 
Wzory reklam wykonane  przez WR PIORITA
 pozostają jej własnością.

Darmowy DodatekDDśr
em

sk
i

UWAGA! Jesteś 
zainteresowany reklamą

do kolejnego wydania?

608 321 436

795 944 944

www.portal .plsremski
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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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USŁUGI MINIKOPARKĄ
Transport wywrotka do 5T

Roboty ziemne:
Wykopy pod media
(wodę, gaz prąd, telefon)
Wykopy pod fundamenty
budynków i ogrodzeń

tel. 603 470 257

Wykopy pod kanalizację,
odwodnienia, drenaże
Równanie terenu 
(niwelacja)

GREKOP
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Budowa domu to duże 
przedsięwzięcie; zaangażowanie 
pieniędzy i czasu. Własna 
nieruchomość cieszy. Warto zadbać 
także o otoczenie domu. Własny 
piękny ogród, widok z okna, który 
wywołuje uśmiech to dopełnienie 
inwestycji, gwarancja przyjemnego 
przebywania we własnym lokum.
Zaprojektowanie ogrodu to nie 
mniej pracy niż stworzenie projektu 
domu. Warto posiłkować się 
umiejętnościami specjalistów. 
Architekt ogrodu narysuje projekt, 
uzgodni z nami szczegóły, stworzy 
strefy i dla nas, naszych przyjaciół i 
dla naszych dzieci. Zaproponuje 

Ogród może cieszyć
______________________

______________________

rośliny dobrze rosnące na danym rodzaju gleby, w nasłonecznieniu, stronie świata. Architekt 
ogrodu, architekt krajobrazu czy też ogrodnik zaproponują kolorystykę dominującą bylin, rośliny 
liściaste czy też iglaki.
Wykorzystają atuty ukształtowania terenu. Inne walory ma teren płaski inne pagórkowaty. Każdy 
ma swoje plusy.
Wiosna i jesień to dobre pory na prace w ogrodzie.  Ze względu na zwiększoną ilość opadów 
atmosferycznych i brak upałów rośliny lepiej znoszą adaptację i przesadzanie.
Starsze ogrody też wymagają pielęgnacji, zmian, przesadzeń. Jeśli dotychczasowy wygląd nam nie 
odpowiada, nowa aranżacja ogrodu poprawi nam nastrój. 
Nowe otoczenie domu może sprawić, że nieruchomość będzie bardziej atrakcyjna, będzie cieszyć 
nasze oko i przechodniów. 
____
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Wraz z pierwszymi chłodniejszymi dniami zaczynamy się rozglądać za 
ulubionym swetrem i wyciągamy na wierzch długie spodnie. Przegląd szafy 
może być przyjemnym rytuałem towarzyszącym zmianie pór roku. Pożegnaj 
zwiewne letnie sukienki i przypomnij sobie o swoich ulubionych ciepłych 
ubraniach.

Niech to będzie przyjemność
Przegląd rzeczy w szafie potraktuj jako coś, co robisz dla siebie i swojego 
komfortu. Możesz przygotować coś do picia i włączyć ulubioną playlistę. 
Zadbaj o to, żeby mieć czas i nie musieć się spieszyć.

Zrób miejsce
Czy nie zapodział się gdzieś t-shirt, z którym powinnaś się już pożegnać? Mała 
plamka albo dziurka uszły twojej uwadze, ale to dobry moment, żeby je wychwycić. 
Jeśli poczujesz sentyment do jakiejś rzeczy możesz rozważyć zostawienie jej jako 
ubrania roboczego, ale uwaga – zastanów się czy na pewno będziesz z niego 
korzystać.
Typowo letnie rzeczy wkładamy na dno szafy lub pakujemy do pudeł. Wszystko co 
chowasz powinno być czyste, aby po wyjęciu wczesną wiosną mogło trafić prosto do 
szafy.

Jesienne ubrania
Wszystkie jesienne rzeczy ułóż 
przed sobą – na łóżku lub 
podłodze. Pogrupuj je w zestawy, 
dzięki temu zobaczysz z czego nie 
będziesz korzystać (bo np. do 
niczego nie pasuje) albo co trzeba 
dokupić. Jeśli „nie czujesz” 
jakiegoś ubrania – pożegnaj się 
z nim.

Zaplanowanie przestrzeni
Pomyśl gdzie odruchowo sięgasz 
po bieliznę, a gdzie po t-shirt. 
Twoja szafa ma być wygodna i nie 
powinna wymagać skupienia, 
żeby coś w niej znaleźć w 
chłodny, ciemny, jesienny 
poranek.

Ułożenie rzeczy
Ubrania poukładaj tak, aby można 
było z nich od razu skorzystać. 
Grubsze spodnie i spódnice 
najlepiej rozwiesić lub luźno 
złożyć. Swetrów nie wieszaj na 
wieszakach, ponieważ mogą się 
rozciągnąć.

Ciesz się swoją nową, jesienną 
szafą każdego dnia. 

Jesienne porządki w szafie...

_______
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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

________

________
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Tel. 535 380 806, biuro@ak-klimatyzacje.pl

AK Klimatyzacje poleca, projektuje,
 sprzedaje i montuje pompy ciepła 

Panasonic. 

Zadbaj o przyszłość już teraz. Zdrowa, ekologiczna oraz wydajna.

szukaj 
nas na

Sprawdź nasze promocje na
www.ak-klimatyzacje.pl
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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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Ochotnicza Straż Pożarna w Manieczkach bierze aktywny udział w promowaniu 
szczepień przeciwko Covid-19.

Ostatnia akcja odbyła się 5 września br. Wówczas druhowie zachęcili do 
zaszczepienia się 103 osoby. Punkty szczepień zorganizowano w 
miejscowościach: Manieczki, Brodnica i Żabno.

Kolejna okazja na przyjęcie szczepionek miała miejsce 3 października. Mobilny 
Punkt Szczepień czynny był w godz. 9.00 - 12.00 przy klubie Ekwador w 
Manieczkach. Szczepieniom zarówno pierwszą jak i drugą dawką bez 
wcześniejszej rejestracji mogli poddać się wszyscy chętni powyżej 12 roku 
życia. W tym dniu dostępne były szczepionki Johnson & Johnson oraz Pfizer. 

Druhowie OSP Manieczki 
skutecznie zachęcają 
mieszkańców do szczepień 
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Dane kontaktowe
Nieruchomości Nowakowscy
Biuro Pośrednictwa Obrotu Nieruchomościami
Adres:
ul. Piłsudskiego 1/1
63-100 Śrem 

email: info@nieruchomoscinowakowscy.pl
www.nieruchomosci-nowakowska.pl
telefon kom.: 698 944 971
telefon stac.: 61 83 02 700

Rejon: Dolsk/ Widokowa
Typ: działka budowlana
Powierzchnia: 1271 m2

82 615 zł

Rejon: Ługi koło Książa Wlkp.
Typ: dom
Powierzchnia: 300 m2/5000  m2
Inne: 7 pokoi, 2 kuchnie, 
nieruchomość gruntowa zabudowana
garażem, bud. gospodarczymi

840 000 zł

276 000 zł

SPRZEDAM

Rejon: Śrem, ul. Popiełuszki
Typ: mieszkanie
Powierzchnia: 69 m2
Inne: parter, po kapitalnym
remoncie, stan idealny

70 zł/ m2

Rejon: Góra k/Śremu
Typ: działka budowlana
Powierzchnia: 1036 m2
Inne: uzbrojona, spokojna okolica

395 000 zł

139 000 zł / 1 500 zł

SPRZEDAM/

Rejon: Śrem/ Szkolna
Typ: kamienica
Powierzchnia: 171m2
Inne: parter lokal użytkowy o 
pow. 54 m2, piętro mieszkalne o 
pow.127 m2, po kapitalnym 
remoncie 

Rejon: Śrem, 
ul. Wojska Polskiego
Typ: lokal
Powierzchnia: 150,4m2

629 000 zł

SPRZEDAM

Rejon: Śrem, ul. Wiejska
Typ:  dom
Powierzchnia: 200m2/511m2
Inne: 6 lokali pod wynajem

699 000  zł

Rejon: Góra
Typ: działka
Powierzchnia: 3,5 ha
Inne: atrakcyjne położenie,
pozwolenie na zabudowę

730 000  zł

SPRZEDAM

68 400 zł

Rejon: Czmoniec
Typ: działka budowlana
Powierzchnia: 912m2

Rejon: Góra
Typ: działka budowlana
Powierzchnia: 3,5ha
Inne: atrakcyjna, widok na lasy i
Wartę, pozwolenie na budowę.

725 000 zł730 000 zł

150 000 zł

Rejon: Dolsk
Typ:  dom
Powierzchnia: 80m2/360m2 
Inne: 3 pokoje, łazienka, 
poddasze z możliwością adaptacji

Rejon: Śrem, ul. Poznańska
Typ: Mieszkanie
Powierzchnia:  89m2 (3 piętro, 
2 pokoje)
Inne: Do adaptacji, duży potencjał.

178 000 zł

950 zł netto

Rejon: Śrem, Pl. 20 Października
Typ:  lokal
Powierzchnia: 30 m2

WYNAJMĘ

1 000  zł brutto/m-c

SPRZEDAM

Rejon: Zbrudzewo
Typ: grunt
Powierzchnia: 18344m2
Inne:  przemysł, handel, 
usługi, magazyn

898 856 zł

SPRZEDAM

Rejon: Śrem, ul.Paderewskiego 
Typ: mieszkanie
Powierzchnia: 62,7m2
Inne: 4 piętro

229 000 zł

730 000 zł

Rejon: Góra
Typ: działka
Powierzchnia: 3,5 ha
Inne: działka pod zabudowę
z dokumentacją

Rejon: Śrem, ul. Sikorskiego
Typ:  lokal usługowy
Powierzchnia: 300m2/1646m2
Inne: lokal zaadaptowany na gab.
kosmetyczny, fizjoterapeutyczny,
salon odnowy biol. itp.

999 000 zł

SPRZEDAM

1 000  zł brutto/m-c

SPRZEDAM

Rejon: Śrem, ul. Poznańska
Typ: mieszkanie
Powierzchnia: 37m2
Inne: parter, 1 pokój, kuchnia,
łazienka

898 856 zł

SPRZEDAM

_____________________________________________________
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880 000 zł

Rejon: Psarskie / Sikorskiego
Typ: Dom
Powierzchnia: 334/1490m2
Inne: lokal na wynajem, 2 
mieszkania niezależne, garaż, 
pom gosp. w ogrodzie.

930 000 zł

Rejon: Nochowo
Typ: Dom
Powierzchnia: 337/1958m2
Inne: bardzo dobra lokalizacja, 
możliwość budowy drugiego 
budynku, garaż 2 stanowiskowy 
wolnostojący, wysoka jakość 
materiałów, ciekawa bryła.

189 000 zł

Rejon: Błażejewko/k Dolska
Typ: Działka
Powierzchnia: 2600m2
Inne: media woda, prąd, 
kanalizacja sanitarna, możliwość 
podziału na dwie mniejsze.

Rejon: Śrem, ul. Nabrzeżna 
Typ: mieszkanie
Powierzchnia: 102m2
Inne: mieszkanie ekskluzywne,
wyposażone, wysoki standart

2500 zł + media

WYNAJMĘ

Rejon: Śrem, ul.Roweckiego 
Typ: mieszkanie
Powierzchnia: 53m2
Inne: 3 piętro, 3 pokoje, stan - do
odświeżenia.

230 000 zł

Rejon: Śrem, ul.Paderewskiego 
Typ: mieszkanie
Powierzchnia: 62,5m2
Inne: 4 pokoje (3 sypialnie, salon 
z aneksem kuchennym)
Stan: do częściowego remontu

285 000 zł

Rejon: Śrem, ul. Zielona
Typ: lokal
Powierzchnia: 149m2
Inne: Możliwość podziału na
dwa lokale 110m2 oraz 40m2,
duże witryny okienne

725 000 zł4800 zł + media

WYNAJMĘ

WYNAJMĘWYNAJMĘ

208 000 zł

Rejon: Dolsk ul. Św. Ducha
Typ: Dom
Powierzchnia: 150m2/478m2
Inne: Dom z lat 60tych

Rejon: Borek
Typ:  Dom
Powierzchnia: 150m2/983m2
Inne: Bardzo cicha, spokojna okolica

268 000 zł

SPRZEDAM

Rejon: Poznań, ul. Strusia
Typ: Mieszkanie
Powierzchnia: 44,8m2
Inne: 5 piętro, 2 pokoje, idealne pod
wynajem, mieszkanie na poddaszu,
spore możliwości adaptacyjne.

315 000 zł

SPRZEDAM

Rejon: Śrem, ul. Nowa Strzelnica
Typ: Mieszkanie
Powierzchnia: 57,8m2
Inne:  4 piętro, 3 pokoje, bardzo dobra
lokalizacja.

246 500 zł

SPRZEDAM

Rejon: Psarskie, ul. Jodłowa
Typ: Mieszkanie
Powierzchnia: 90, 72m2
Inne:  komfortowe, stan idealny

431 000 zł

SPRZEDAM

Rejon: Nochowo
Typ: mieszkanie
Powierzchnia:  77,34m2
Inne: duża piwnica, 18m2

324 000 zł

Rejon: Jaszkowo
Typ: Działka
Powierzchnia: od 1100m2
Inne: bardzo ładna okolica
Media: w drodze: woda, prąd, 
kanalizacja

110 zł / m2

Dane kontaktowe
Nieruchomości Nowakowscy
Biuro Pośrednictwa Obrotu Nieruchomościami
Adres:
ul. Piłsudskiego 1/1
63-100 Śrem 

email: info@nieruchomoscinowakowscy.pl
www.nieruchomosci-nowakowska.pl
telefon kom.: 698 944 971
telefon stac.: 61 83 02 700
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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



_____________________________________________________ twitter.com/Ksremski

GazetyDarmowe        KurierSremski 23Reklama
tel. 608 321 436      795 944 944  / reklama@gazetydarmowe.pl

gazetydarmowe.pl    kurier-sremski.pl

PLISY

!

Kolejne
wydanie

Kuriera
Śremskiego

21.10

Również do
skrzynek
mieszkań SM
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999,-

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

1400,-

2650,-

3100,-

1100,-

1700,-

1199,- 319,-

Komoda

Fotel PRIMO

550,-

Kanapa FILIP pow. sp. 190 x 125

1100,-

SZAFA 
200/216/61

2250,-

Narożnik CORFU wymiary 270 x 195
pow. spania 145 x 200

Narożnik DALLAS XXL wymiary 350 x 165 x 275

pow. spania 293 x 135

4100,-


