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Tegoroczna wiosna jest inna niż wszystkie. W związku z ogólną sytuacją w Polsce i na świecie wszystko zwolniło. W tych
trudnych chwilach nie poddawajmy się złym, przytłaczającym nastrojom. Wszystko prędzej czy później przeminie. Skie-
rujmy myśli na pozytywne tory - w stronę świata, który mimo że trochę zmieniony, nadal może zaskakiwać paletą barw.

14 maja na ręce dyrektora
Szkoły Podstawowej w Poniecu
Ryszarda Godziewskiego i dyrek-
tora Szkoły Podstawowej w Żyto-

wiecku Mariusza Kędzierskiego
burmistrz przekazał 38 kompute-
rów przenośnych wraz z oprogra-
mowaniem. Komputery są

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński w związku z ogłoszoną pandemią koronawirusa
podjął decyzję o maksymalnym wsparciu szkół poprzez zakup sprzętu komputero-
wego - laptopów wraz z oprogramowaniem, które będą przeznaczone do nauki zdal-
nej dla uczniów szkół z terenu gminy.

przeznaczone dla uczniów, którzy
nie posiadają sprzętu umożliwiają-
cego im uczestniczenie w zdal-
nych lekcjach i realizowania
podstawy programowej w domu w
czasie epidemii.

Na zakup komputerów gmina
otrzymała 100 proc. dofinansowa-
nia z Konkursu Grantowego
Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólno-
polskiej Sieci Edukacyjnej w syste-
mie kształcenia zdalnego w
ramach programu: Operacyjna
Polska Cyfrowa 2014 - 2020. Oś

priorytetowa I. Powszechny dostęp
do szybkiego internetu. Działanie
1.1" Wyeliminowanie terytorialnych
różnic w możliwości dostępu do
szerokopasmowego internetu o
wysokich przepustowościach".
Koszt zakupu komputerów wyniósł
58.900 zł.

Zakupiony sprzęt w znaczny
sposób wzbogaci bazę dydak-
tyczną szkół i wspomoże proces
dydaktyczny w tym trudnym cza-
sie. Ponadto sprzęt komputerowy
zostanie na stałe w danej pla-
cówce i będzie wykorzystywany do
pracy po powrocie dzieci do szkół.

Równocześnie podjęte zostały
działania w celu uzyskania kolej-
nych środków na zakup sprzętu
komputerowego z programu
"Zdalna szkoła +". Działanie to fi-
nansowane jest ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju na
lata 2014 - 2020.

Komputery dla uczniów
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Wieści z gminy Poniec

Witamy na świecie
Powitajmy na świecie najmłod-

szych mieszkańców naszej gminy.
Życzymy wszystkim zdrowia, a ich
rodzicom radości i pociechy. 

Jeśli chcecie Państwo by na ła-
mach "Wieściach z Gminy Poniec"

pojawiło się zdjęcia Państwa po-
ciechy zachęcamy do kontaktu i
przesłania fotografii.

Co trzeba zrobić? Wraz ze
zdjęciem należy przesłać informa-
cje tj. imię i nazwisko, imiona ro-

dziców, datę urodzenia dziecka,
jego wagę i wzrost urodzeniowe.

Ważne by nie zapomnieć o zgo-
dzie na publikację wizerunku ma-
lucha. Zdjęcia noworodków
publikować będziemy nieodpłatnie
w każdym wydaniu "Wieści z
Gminy Poniec"

Publikacja zdjęcia będzie na
pewno wyjątkową pamiątką ro-
dzinną. 

Imię: Igor
Nazwisko: Nojman
Data urodzenia: 3 kwietnia 2020 r.
Godzina: 8:37
Waga: 2. 090 kg 
Długość: 50 cm
Imiona rodziców: Wiktoria i Marcin
Miejsce zamieszkania: Poniec

Imię: Lilianna
Nazwisko: Jarożek
Data urodzenia: 29 marca 2020 r.
Waga: 3. 370 kg 
Długość: 52 cm
Imiona rodziców: Sandra i Krystian
Rodzeństwo: brat Marcel
Miejsce zamieszkania: Śmiłowo

Imię: Tymoteusz
Nazwisko: Pazoła 
Data urodzenia: 10 marca 2020 r.
Waga: 2. 920 kg 
Długość: 52 cm
Imiona rodziców: Klaudia i Rafał
Miejsce zamieszkania: Szurkowo

Imię: Bożenka
Nazwisko: Majewska 
Data urodzenia: 11 lutego 2020 r.
Waga: 3. 790kg 
Długość: 57 cm
Imiona rodziców: Magdalena i Jerzy
Miejsce zamieszkania: Drzewce

UWAGA! Uprzejmie informujemy, że od dnia 25 maja 2020
roku, przy ulicy Rynek zostaje przywrócona STREFA PŁAT-
NEGO PARKOWANIA. Przypominamy o obowiązku uiszcza-
nia opłaty za parkowanie pojazdu.Postój jest płatny od
poniedziałku do piątku w godz. od 9 do 17. Opłata dotyczy
wszystkich miejsc parkingowych, w tym miejsc dla osób
niepełnosprawnych.
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1. Dz. nr 117/1 - Obręb Dzię-
czyna

1. Oznaczenie nieruchomości
według księgi wieczystej oraz katas-
tru nieruchomości:

KW nr PO1Y/00024711/1, nr
ewid. działki 117/1, obręb Dzięczyna,

2. Powierzchnia nieruchomości
wynosi 0.0904 ha,

3. Cena wywoławcza: 33.400,00
zł + podatek VAT 23%,

4. Termin i miejsce przetargu: 26
czerwca 2020 r., godz. 10:00, Urząd
Miejski w Poniecu ul. Rynek 24 –
sala nr 7 I p.,

5. Wysokość wadium: 5.100,00
zł, wpłata na konto Gminy Poniec w
Banku Spółdzielczym                    w
Poniecu  nr 90 8682 0004 0030 0461
2000 0060 do dnia 22 czerwca 2020
r. Za datę wpłacenia wadium uważa
się wpływ wymaganej kwoty na ra-
chunek Gminy Poniec,

2. Dz. nr 117/2 - Obręb Dzię-
czyna

1. Oznaczenie nieruchomości
według księgi wieczystej oraz katas-
tru nieruchomości:

KW nr PO1Y/00024711/1, nr
ewid. działki 117/2, obręb Dzięczyna,

2. Powierzchnia nieruchomości
wynosi 0.0935 ha,

3. Cena wywoławcza: 34.500,00
zł + podatek VAT 23%,

4. Termin i miejsce przetargu: 26
czerwca 2020 r., godz. 10:10, Urząd
Miejski w Poniecu ul. Rynek 24 –
sala nr 7 I p.,

5. Wysokość wadium: 5.200,00
zł, wpłata na konto Gminy Poniec w
Banku Spółdzielczym                    w
Poniecu  nr 90 8682 0004 0030 0461
2000 0060 do dnia 22 czerwca 2020
r. Za datę wpłacenia wadium uważa
się wpływ wymaganej kwoty na ra-
chunek Gminy Poniec,

3. Dz. nr 117/3 - Obręb Dzię-
czyna

1. Oznaczenie nieruchomości
według księgi wieczystej oraz katas-
tru nieruchomości:

KW nr PO1Y/00024711/1, nr
ewid. działki 117/3, obręb Dzięczyna,

2. Powierzchnia nieruchomości
wynosi 0.0944 ha,

3. Cena wywoławcza: 34.800,00
zł + podatek VAT 23%,

4. Termin i miejsce przetargu: 26
czerwca 2020 r., godz. 10:20, Urząd
Miejski w Poniecu ul. Rynek 24 –
sala nr 7 I p.,

5. Wysokość wadium: 5.300,00
zł, wpłata na konto Gminy Poniec w
Banku Spółdzielczym                    w
Poniecu  nr 90 8682 0004 0030 0461
2000 0060 do dnia 22 czerwca 2020
r. Za datę wpłacenia wadium uważa
się wpływ wymaganej kwoty na ra-
chunek Gminy Poniec,

4. Dz. nr 117/5 - Obręb Dzię-
czyna

1. Oznaczenie nieruchomości
według księgi wieczystej oraz katas-
tru nieruchomości:

KW nr PO1Y/00024711/1, nr
ewid. działki 117/5, obręb Dzięczyna,

2. Powierzchnia nieruchomości
wynosi 0.1058 ha,

3. Cena wywoławcza: 36.000,00
zł + podatek VAT 23%,

4. Termin i miejsce przetargu: 26
czerwca 2020 r., godz. 10:30, Urząd
Miejski w Poniecu ul. Rynek 24 –
sala nr 7 I p.,

5. Wysokość wadium: 5.500,00
zł, wpłata na konto Gminy Poniec w
Banku Spółdzielczym                    w
Poniecu  nr 90 8682 0004 0030 0461
2000 0060 do dnia 22 czerwca 2020
r. Za datę wpłacenia wadium uważa
się wpływ wymaganej kwoty na ra-
chunek Gminy Poniec,

5. Dz. nr 117/6 - Obręb Dzię-
czyna

1. Oznaczenie nieruchomości
według księgi wieczystej oraz katas-
tru nieruchomości:

KW nr PO1Y/00024711/1, nr
ewid. działki 117/6, obręb Dzięczyna,

2. Powierzchnia nieruchomości
wynosi 0.1112 ha,

3. Cena wywoławcza: 37.700,00
zł + podatek VAT 23%,

4. Termin i miejsce przetargu: 26
czerwca 2020 r., godz. 10:40, Urząd
Miejski w Poniecu ul. Rynek 24 –
sala nr 7 I p.,

5. Wysokość wadium: 5.700,00
zł, wpłata na konto Gminy Poniec w
Banku Spółdzielczym                    w
Poniecu  nr 90 8682 0004 0030 0461
2000 0060 do dnia 22 czerwca 2020
r. Za datę wpłacenia wadium uważa
się wpływ wymaganej kwoty na ra-
chunek Gminy Poniec,

6. Dz. nr 117/7 - Obręb Dzię-
czyna

1. Oznaczenie nieruchomości
według księgi wieczystej oraz katas-
tru nieruchomości:

KW nr PO1Y/00024711/1, nr
ewid. działki 117/7, obręb Dzięczyna,

2. Powierzchnia nieruchomości
wynosi 0.1041 ha,

3. Cena wywoławcza: 35.500,00
zł + podatek VAT 23%,

4. Termin i miejsce przetargu: 26
czerwca 2020 r., godz. 10:50, Urząd
Miejski w Poniecu ul. Rynek 24 –
sala nr 7 I p.,

5. Wysokość wadium: 5.400,00
zł, wpłata na konto Gminy Poniec w
Banku Spółdzielczym                    w
Poniecu  nr 90 8682 0004 0030 0461
2000 0060 do dnia 22 czerwca 2020
r. Za datę wpłacenia wadium uważa
się wpływ wymaganej kwoty na ra-
chunek Gminy Poniec,

7. Dz. nr 117/9 - Obręb Dzię-
czyna

1. Oznaczenie nieruchomości
według księgi wieczystej oraz katas-
tru nieruchomości:

KW nr PO1Y/00024711/1, nr
ewid. działki 117/9, obręb Dzięczyna,

2. Powierzchnia nieruchomości
wynosi 0.0935 ha,

3. Cena wywoławcza: 34.500,00
zł + podatek VAT 23%,

4. Termin i miejsce przetargu: 26
czerwca 2020 r., godz. 11:00, Urząd
Miejski w Poniecu ul. Rynek 24 –
sala nr 7 I p.,

5. Wysokość wadium: 5.200,00
zł, wpłata na konto Gminy Poniec w
Banku Spółdzielczym                    w
Poniecu  nr 90 8682 0004 0030 0461
2000 0060 do dnia 22 czerwca 2020
r. Za datę wpłacenia wadium uważa
się wpływ wymaganej kwoty na ra-
chunek Gminy Poniec,

8. Dz. nr 117/10 - Obręb Dzię-
czyna

1. Oznaczenie nieruchomości
według księgi wieczystej oraz katas-
tru nieruchomości:

KW nr PO1Y/00024711/1, nr
ewid. działki 117/10, obręb Dzię-
czyna,

2. Powierzchnia nieruchomości
wynosi 0.0962 ha,

3. Cena wywoławcza: 33.000,00
zł + podatek VAT 23%,

4. Termin i miejsce przetargu: 26
czerwca 2020 r., godz. 11:10, Urząd
Miejski w Poniecu ul. Rynek 24 –
sala nr 7 I p.,

5. Wysokość wadium: 5.000,00
zł, wpłata na konto Gminy Poniec w
Banku Spółdzielczym                    w
Poniecu  nr 90 8682 0004 0030 0461
2000 0060 do dnia 22 czerwca 2020
r. Za datę wpłacenia wadium uważa
się wpływ wymaganej kwoty na ra-
chunek Gminy Poniec,

9. Dz. nr 117/11 - Obręb Dzię-
czyna

1. Oznaczenie nieruchomości
według księgi wieczystej oraz katas-
tru nieruchomości:

KW nr PO1Y/00024711/1, nr
ewid. działki 117/11, obręb Dzię-
czyna,

2. Powierzchnia nieruchomości
wynosi 0.0949 ha,

3. Cena wywoławcza: 33.000,00
zł + podatek VAT 23%,

4. Termin i miejsce przetargu: 26
czerwca 2020 r., godz. 11:20, Urząd
Miejski w Poniecu ul. Rynek 24 –
sala nr 7 I p.,

5. Wysokość wadium: 4.900,00
zł, wpłata na konto Gminy Poniec w
Banku Spółdzielczym                    w
Poniecu  nr 90 8682 0004 0030 0461
2000 0060 do dnia 22 czerwca 2020
r. Za datę wpłacenia wadium uważa

się wpływ wymaganej kwoty na ra-
chunek Gminy Poniec,

10. Dz. nr 117/12 - Obręb Dzię-
czyna

1. Oznaczenie nieruchomości
według księgi wieczystej oraz katas-
tru nieruchomości:

KW nr PO1Y/00024711/1, nr
ewid. działki 117/12, obręb Dzię-
czyna,

2. Powierzchnia nieruchomości
wynosi 0.0875 ha,

3. Cena wywoławcza: 30.200,00
zł + podatek VAT 23%,

4. Termin i miejsce przetargu: 26
czerwca 2020 r., godz. 11:30, Urząd
Miejski w Poniecu ul. Rynek 24 –
sala nr 7 I p.,

5. Wysokość wadium: 4.600,00
zł, wpłata na konto Gminy Poniec w
Banku Spółdzielczym                    w
Poniecu  nr 90 8682 0004 0030 0461
2000 0060 do dnia 22 czerwca 2020
r. Za datę wpłacenia wadium uważa
się wpływ wymaganej kwoty na ra-
chunek Gminy Poniec,

11. Dz. nr 117/8 - Obręb Dzię-
czyna

1. Oznaczenie nieruchomości
według księgi wieczystej oraz katas-
tru nieruchomości:

KW nr PO1Y/00024711/1, nr
ewid. działki 117/8, obręb Dzięczyna,

2. Powierzchnia nieruchomości
wynosi 0.0993 ha,

3. Cena wywoławcza: 36.400,00
zł + podatek VAT 23%,

4. Termin i miejsce przetargu: 26
czerwca 2020 r., godz. 11:40, Urząd
Miejski w Poniecu ul. Rynek 24 –
sala nr 7 I p.,

5. Wysokość wadium: 5.500,00
zł, wpłata na konto Gminy Poniec w
Banku Spółdzielczym                    w
Poniecu  nr 90 8682 0004 0030 0461
2000 0060 do dnia 22 czerwca 2020
r. Za datę wpłacenia wadium uważa
się wpływ wymaganej kwoty na ra-
chunek Gminy Poniec,

Informacja o miejscu wywie-
szenia i publikacji ogłoszenia o
przetargu: tablica ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego w
Poniecu oraz strona internetowa
gminy Poniec www.poniec.pl

Dodatkowych informacji
można uzyskać w Urzędzie Miej-
skim w Poniecu ul. Rynek 24, pok.
nr 4  parter., tel. (65) – 573 – 15 – 33
wew. 15, w poniedziałki w godz.
800-1600, od wtorku do piątku
w godz. 700-1500, w okresie od
ukazania się ogłoszenia do
upływu terminu wnoszenia wa-
dium.

Burmistrz Ponieca
/-/ Jacek Widyński

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Burmistrz Ponieca ogłasza przetarg ustny nieograniczony 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Poniec z
przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowej 
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Pochodzenie imienia Alicja nie
jest do końca zbadane. Istnieją
różne koncepcje, skąd pochodzi. W
Polsce znane jest od połowy XIX
wieku.

Alicja to kobieta, która bardzo
lubi ludzi. Są oni dla niej najważ-
niejszą wartością i żyje tak, żeby ni-
kogo nie skrzywdzić. Jest przy tym
nieco naiwna i łatwowierna, przez
co łatwo ją wykorzystać do włas-
nych celów. Ma zacięcie arty-
styczne i bardzo skrupulatnie
podchodzi do najprostszych czyn-
ności. Jest wszechstronnie uzdol-
niona i odnajdzie się w wielu
zajęciach.

Czas spędzony z rodziną to dla
Alicji świętość, nic się wtedy nie
liczy. Poza tym uwielbia prowadzić
dom, urządzać go, dbać o czystość. 

Alicja jest miłą, ciepłą i sympa-
tyczną kobietą, więc ciężko jest jej
nie lubić. Ma duże grono znajo-
mych i wszystkich traktuje jedna-
kowo. Każdy problem swoich
znajomych traktuje tak, jakby to był
jej własny kłopot. 

Sukcesy zawodowe stoją przed
Alicją otworem. Ma wszystko, żeby
osiągać sukcesy. Jest inteligentna,
kreatywna i ambitna. Jednak w
swojej dynamice działania potrafi

niekiedy pominąć jakieś szczegóły,
dlatego też musi pracować nad
sobą i ciągle się doskonalić. Kariera
nie jest jednak dla niej priorytetem i
nie przedkłada nigdy pracy zawo-
dowej nad rodzinę. 

Liczbą Alicji jest 9,kolorem żółty,
a kamieniem topaz.

W naszej mieszkają 34 kobiety
noszące imię Alicja. W Poniecu 12,
po 3 w Janiszewie i Śmiłowie, po 2
w Waszkowie, Żytowiecku, Łęce
Małej, Dzięczynie i w Rokosowi
oraz po 1 w Franciszkowie, Sarbi-
nowie, Czarkowie, Wydawach,
Drzewcach i Łęce Wielkiej.

Alicja Lutowicz
z Rokosowa

Alicji - 21 VI
Z bukietem kwiatów do...

Marka - 18 VI

POŻEGNANIE
W kwietniu na zawsze odeszli od nas :

04.04 - Irena Wikarjak (1939), Poniec
10.04 - Czesława Dudka (1926), Łęka Wielka
15.04 - Marian Celka (1954), Teodozewo
19.04 - Tadeusz Ciesielski (1959), Wydawy
20.04 - Maria Cieślak (1935), Poniec
20.04 - Stanisława Kaczor (1942), Łęka Mała
22.04 - Grzegorz Głowacz (1963), Szurkowo
23.04 - Kazimierz Toporowicz (1937), Rokosowo
24.04 - Stefan Jęczkowski (1953), Śmiłowo
24.04 - Teodora Staśkiewicz (1932), Grodzisko

Marek to imię pochodzenia ła-
cińskiego pochodzące od imienia
boga wojny Mara i oznacza wiel-
kiego wojownika.

Marek to ambitny i pewny siebie
mężczyzna. Lubi być panem sytua-
cji i mieć pod kontrolą wszelkie wy-
darzenia. Dla osiągnięcia korzyści
potrafi udawać kogoś, kim nie jest.
Nie znosi stagnacji, więc ciężko jest
go usidlić w jednym miejscu. Panuje
nad swoimi emocjami i reakcjami i
przez to nie jest łatwo złapać go na
kłamstwie.

Duże powodzenie Marka u ko-
biet spowodowane jest jego uro-
kiem osobistym. Jest typem
kobieciarza i ta rola przez długi czas
bardzo mu odpowiada. W głębi
serca to człowiek, który nie potrafi
mówić o uczuciach, a bardzo ich po-
trzebuje.

W kręgach towarzyskich Marek
jest bardzo lubiany. Jest zawsze po-
zytywnie nastawiony do świata i
trudno go nie lubić. Łatwo dostoso-
wuje się do otoczenia i poznając go,
ma się wrażenia, że ta znajomość
trwa lata.  

W pracy zawodowej Marek jest
bardzo szanowany i doceniany. Am-
bicja pcha go do coraz to większych
wyzwań, a inteligencja pomaga mu
im sprostać. Pieniądze motywują go
do działania, gdyż żyje pełną piersią

i nie liczy się z wydatkami. Marek
nie stroni od pracy fizycznej, a wro-
dzona siła fizyczna bardzo mu w
tym pomaga. Sprawdzi się w takich
zawodach, jak policjant: wojskowy
czy też aktor.

Liczbą Marka jest 3, kolorem po-
marańczowy, a kamieniem sodalit.

W gminie Poniec mieszka 81
mężczyzn o tym imieniu - 31 w Po-
niecu, po 6 w Łęce Wielkiej, Szur-
kowie, Rokosowie i Żytowiecku, 5 w
Drzewcach, po 4 w Śmiłowie i Sar-
binowie, po 3 w Bączylesie i Dzię-
czynie, po 2 w Teodozewie i
Janiszewie, oraz po 1 w Czarkowie,
Waszkowie i Łęce Małej.

Marek Ferens 
z Ponieca

Uprzejmie informujemy, że Urząd Miejski w Poniecu prowadzi bez-
pośrednią obsługę interesantów, po uprzednim kontakcie telefo-
nicznym.

W celu załatwienia sprawy prosimy o kontakt telefoniczny z pracowni-
kami Urzędu, który pozwoli uzyskać informacje dotyczące danej sprawy,
przygotować niezbędne dokumenty i umówić się na dogodną dla Pań-
stwa godzinę (tel. 65 5731 433).

Ze względu na istniejące zagrożenie epidemiczne nadal zachęcamy
do załatwiania spraw przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w
tym do składania wniosków przez platformę e - PUAP, a także dokony-
wania wszelkich wpłat za pośrednictwem bankowości elektronicznej (nr
konta bankowego: 82 8682 0004 0030 0461 2000 0010).
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Razem przez życie
Pani Regina urodziła się tuż

przed wybuchem II wojny świato-
wej, w czerwcu 1939 roku. Wycho-
wała się w Płaczkowie w gminie
Jutrosin. Jej dom był pełen kobiet,
gdyż miała cztery siostry. Rodzice
pani Reginy przez wiele lat prowa-
dzili duże gospodarstwo rolne. Po
latach córki nie chciały pozostać
na roli i ojciec postanowił sprzedać
majątek. Kupił później kamienicę w
Poniecu, w której każda z córek
otrzymała mieszkanie. 

Pan Stanisław pochodzi z
Grąbkowa. Urodził się 1936 roku.
Miał młodszego o cztery lata brata.
Jego ojciec był szewcem i przy nim
pan Stanisław nauczył się tego
fachu. Gdy miał 20 lat, został po-
wołany do odbycia służby wojsko-
wej w jednostce Wojska Ochrony
Pogranicza w Szczecinie i Kołba-
skowie. 

Państwo Wojtkowiakowie poz-

nali się w 1959 roku, podczas za-
bawy tanecznej w Płaczkowie. Po
roku pobrali się. Przez pierwsze
cztery lata małżeństwa mieszkali w
Grąbkowie, następnie przez cztery
lata w podrawickiej Sarnowie.
Oboje pracowali wówczas w Rawi-
czu - pani Regina w papierni, a
pan Stanisław w znanym "Elbu-
dzie". W roku 1970 rodzina prze-
prowadziła się do Ponieca. Pani
Regina zatrudniła się w Zakładzie
Przetwórczym w Pudliszkach. Po
kilku latach rozpoczęła pracę w po-
nieckiej restauracji Kryształowa, w
której pracowała przez blisko dwa-
dzieścia lat. Natomiast pan Stani-
sław, aż do czasu przejścia na
emeryturę, pracował w Rejonie
Dróg Publicznych w Poniecu. 

Naszym drogim jubilatom ży-
czymy dalszych lat w zdrowiu, jak
najmniej zmartwień i samych ser-
decznych ludzi wokół. 

Państwo Regina i Stanisław Wojtkowiakowie z Ponieca to
małżeństwo, które w tym roku obchodzi jubileusz diamento-
wych godów. 60 lat temu 3 maja pobrali się w Urzędzie Stanu
Cywilnego w Jutrosinie. Natomiast sakramentalne "tak" po-
wiedzieli sobie 22 czerwca 1960 r. w kościele parafialnym w
Jutrosinie. 

Państwo Maria i Tadeusz Mrozowie z Teodozewa w kwietniu
obchodzili jubileusz złotych godów. Jubilaci ślub cywilny za-
warli 27 kwietnia 1970 r. w Poniecu, natomiast przed Bogiem
ślubowali sobie dwa dni później w kościele parafialnym w Ży-
towiecku.

Pani Maria od urodzenia jest
mieszkanką Teodozewa. Przyszła
na świat w listopadzie 1946 roku.
Wychowywała się wraz z młodszą
o dwa lata siostrą. Uczyła się w po-
bliskiej Szkole Podstawowej w Ży-
towiecku. Od najmłodszych lat do
jej obowiązków należała pomoc ro-
dzicom w gospodarstwie rolnym.
Później na ojcowiźnie pracowała
wraz z mężem. Jak każda praw-
dziwa gospodyni zajmowała się
prowadzeniem domu i wychowa-
niem dzieci. 

Pan Tadeusz jest rówieśnikiem
pani Marii. Jego rodzinną miejsco-
wością jest Łęka Mała. Miał jed-
nego brata i cztery siostry.
Uczęszczał do szkół w Łęce Małej
i Wielkiej. Od rodziców uczył się
pracy na roli, której poświęcił całe

życie. 
Nasi drodzy jubilaci poznali się

na zabawie tanecznej w Żyto-
wiecku w 1967 roku. Po trzech la-
tach narzeczeństwa pobrali się i
zaczęli wspólne życie w domu ro-
dzinnym pani Marii w Teodozewie.
Mają dwoje dzieci: syna Sławo-
mira, który przejął po rodzicach
gospodarstwo i córkę Hannę, która
mieszka w Rokosowie. 

Państwo Mrozowie dochowali
się pięciorga wnucząt i czworga
prawnucząt. To właśnie od wnu-
ków z okazji jubileuszu otrzymali
zabawny obraz, przedstawiający
ich karykatury.

Jubilatom życzymy samych po-
godnych dni, wielu powodów do
radości oraz kolejnych lat w zdro-
wiu.  MK
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Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek
Czwartego maja w Kościele katolickim swoje święto obchodzi św. Florian, który jest uważany za
patrona strażaków i obrońcę przed pożarami. Międzynarodowy Dzień Strażaka w tym roku jest
szczególnie ważny. To właśnie nasi strażacy ręka w rękę ze służbą zdrowia, wojskiem i policją po-
magają nam w tych trudnych czasach. Ponieckie obchody miały nieco skromniejszy charakter niż
zazwyczaj. Odbyła się msza święta w intencji strażaków i ich rodzin.

Św. Florian był żołnierzem i mę-
czennikiem, jest czczony w całej
Polsce głównie jako patron pod-
czas klęsk pożaru, powodzi i sztor-
mów oraz patron strażaków. Ma to
swoje źródło w XVI wieku, kiedy
pożar strawił tę część Krakowa, w
której znajduje się dzielnica Kle-
parz. Ocalała jedynie wystawiona
na Kleparzu okazała świątynia,
właśnie z relikwiami św. Floriana. 

Według żywota z VIII w., Flo-
rian z Lauriacum urodził się ok.
250 roku w Zeiselmauer (Dolna
Austria). W młodym wieku został
dowódcą wojsk rzymskich, stacjo-
nujących w Mantem w pobliżu
Krems (obecnie w północno -
wschodniej Austrii). Był chrześcija-
ninem. Podczas prześladowania
chrześcijan przez Dioklecjana zos-
tał aresztowany wraz z 40 żołnie-
rzami i przymuszony do złożenia
ofiary bogom. Wobec stanowczej
odmowy wychłostano go i pod-
dano torturom. Przywiedziono go
do obozu rzymskiego w Lorch koło

Wiednia. Namiestnik prowincji Ak-
wilin starał się groźbami i obietni-
cami zmusić oficera rzymskiego do
odstępstwa od wiary. Kiedy jednak
te zawiodły, kazał go biczować,
potem szarpać jego ciało żelaz-
nymi hakami, wreszcie uwiązano
kamień u jego szyi i zatopiono go
w rzece Enns. Miało się to stać 4
maja 304 r. Jego ciało odnalazła
Waleria i ze czcią je pochowała.
Nad jego grobem wystawiono z
czasem klasztor i kościół Bene-
dyktynów, przejęty potem przez
kanoników laterańskich. Do dnia
dzisiejszego St. Florian jest ośrod-
kiem życia religijnego w Górnej Au-
strii. Św. Florian jest patronem
archidiecezji wiedeńskiej.

W roku 1184 na prośbę księcia
Kazimierza Sprawiedliwego, syna
Bolesława Krzywoustego, Kraków
otrzymał znaczną część relikwii
św. Floriana. W delegacji odbiera-
jącej relikwie miał się znajdować
także bł. Wincenty Kadłubek, póź-
niejszy biskup krakowski. Ku ich

czci wystawiono w dzielnicy
miasta, zwanej Kleparzem, oka-
załą świątynię. Kiedy w 1528 r.
pożar strawił tę część Krakowa,
ocalała jedynie ta świątynia. Odtąd
zaczęto św. Floriana czcić w całej
Polsce, jako patrona podczas
klęsk pożaru, powodzi i sztormów.
Kraków jeszcze dzisiaj obchodzi
pamiątkę św. Floriana, jako święto.
Florian jest patronem Austrii i Bo-
lonii oraz Chorzowa, ponadto hut-
ników, strażaków i kominiarzy, a
także garncarzy i piekarzy. W War-
szawie pod wezwaniem św. Flo-
riana jest katedra warszawsko -
praska.

W licznych przydrożnych ka-
pliczkach św. Florian przedsta-
wiany jest jako rzymski legionista z
naczyniem z wodą lub gaszący
pożar.

Życzymy wszystkim strażakom,
aby zawsze wracali szczęśliwie
cali i zdrowi z nawet najtrudniej-

szych akcji.
Źródło: http://brewiarz.pl/czytel-

nia/swieci/05-04a.php3
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Potrzebujesz reklamy dla swojej firmy?
Zareklamuj się w naszej gazecie. 

Informacje znajdziesz na: www.poniec.eu

WYPOŻYCZENIA I ZWROTY
KSIĄŻEK PONOWNIE MOŻLIWE

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w
sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i za-
kazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, obowiązują-
cych od 4 maja 2020 r., wydana została zgoda m. in. o
wznowieniu działalności bibliotek publicznych. Na podstawie
wytycznych dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii
COVID - 19 w Polsce, wydanych przez Ministerstwo Rozwoju w
konsultacji z GIS z dnia 28 kwietnia 2020 r., decyzję o otwarciu
biblioteki i jego terminie podejmuje dyrektor w porozumieniu z
organizatorem, po konsultacji z inspektorem sanitarnym. W
związku z powyższym, Biblioteki Gminnego Centrum Kultury w
Poniecu, po spełnieniu wymaganych warunków sanitarnych za-
pewniających ochronę zarówno pracowników jak i użytkowni-
ków, oraz po ww. konsultacji, decyzją dyrektora została
ponownie otwarta z dniem 5 maja 2020 r.

Zachowując wymogi reżimu sanitarnego, działalność Biblio-
teki Gminnego Centrum Kultury w Poniecu zostaje wznowiona
z zastosowaniem następujących ograniczeń obowiązujących do
odwołania:

Nauka zdalna to dla większo-
ści z nas zupełnie nowa sytua-
cja. Wymaga to od uczniów
sporej dyscypliny. Jednak tak
naprawdę liczy się zdobywanie
wiedzy i wnikliwość. Nauka
zdalna w domu to niełatwa
sprawa, jednak praktyczne i
proste porady ułatwią zdobywa-
nie wiedzy.

1. Utrzymuj ścisły harmono-
gram dnia.

Ułóżcie harmonogram dnia i
nauki razem z dzieckiem. Dbaj
także o regularność posiłków i od-
powiednią ilość czasu wolnego
oraz odpoczynku dziecka. Nie za-
pomnijcie wpisać w plan dnia ak-
tywności fizycznej i chwili na
świeżym powietrzu.

2. Daj dziecku jak największą
samodzielność w działaniu.

W szkole przecież z dzieckiem
nie siedzisz i nie wykonujesz za
nie pracy. Samodzielne dziecko to
szczęśliwsze dziecko. Staraj się
od razu wdrożyć dziecko do sa-

modzielnej pracy. Pokaż, wytłu-
macz i pomóż w zadaniach, jeśli
trzeba. Nie wyręczaj jednak w
pracy.

3. Jeśli trzeba, na czas lekcji
ustawcie blokadę na określone
strony lub aplikacje.

Czasem pokusa buszowania
po Facebooku czy YouTube może
okazać się bardzo silna, dlatego
wykorzystajcie specjalne narzę-
dzia do ograniczania czasu przed
ekranem, np. Rescue Time.

4. Wytłumacz dziecku, że wy
też pracujecie.

Dziecko wykonuje swoją pracę,
a wy swoją. Obie prace są równie
ważne i potrzebne.

5. Przykład idzie z góry.
Postaraj się wprowadzić w

swoje życie jak najwięcej rutyny,
nawyków i rytuałów. W niepew-
nych czasach warto zapewnić
dziecku choć odrobinę pewności,
a planowanie dnia, najlepiej z wy-
korzystaniem bloków czasowych,
sprawdzi się idealnie.

Samodzielna nauka

Święto Konstytucji 3 Maja
W tym roku przypadała 229.

rocznica uchwalenia Konstytucji
3 Maja. Uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Poniecu uczcili ten
dzień, mimo iż nie spotkali się
na uroczystej, szkolnej akade-
mii.

Jak to od dłuższego czasu
bywa, "spotkali się" przed ekra-
nami swoich komputerów i wzięli
udział w szkolnych obchodach
rocznicy uchwalenia Konstytucji.

Na tę okazję przygotowano dla
nich specjalną lekcję, która zawie-
rała informacje o postawie patrio-
tycznej, krótkie filmy edukacyjne
związane z historią powstania
Konstytucji oraz konkurs pod ha-
słem "Młody patriota".

Po raz kolejny uczniowie po-
nieckiej szkoły dali dowody patrio-
tycznych postaw, bardzo aktywnie
uczestnicząc w zajęciach - prawie
100 proc. uczniów obejrzało filmy
edukacyjne i aż 91 uczniów wzięło
udział w konkursie.

Najlepiej z patriotycznym kwi-
zem poradzili sobie:

W kategorii klas IV-VI: I miejsce
- Adam Woźny kl. V b, II miejsce -
Barbara Sylwestrzak kl. VI a, III
miejsce - Laura Dołęga kl. VI d.

W kategorii klas VII-VIII: I
miejsce - Amelia Janicka kl. VII b, II
miejsce - Aleksandra Lokś kl. VII b,
III miejsce - Laura Skrzypczak kl.
VIII a.

Wszystkim "Młodym patriotom"
gratulujemy wiedzy o Polsce, jej
historii, języku i przyrodzie.
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Rodzinna Majówka R  
Tradycyjnie 1 maja o godz. 10:00, z placu spod Gminnego Centrum Kultury w Poniecu,
miała wyruszyć kolejna, XIV już Rodzinna Majówka Rowerowa. Niestety w tym roku, pan-
demia koronowairusa, pokrzyżowała plany miłośników dwóch kółek. Dlatego dziś, za-
miast relacji z tegorocznej rowerówki powspominajmy minione rajdy.

Wszystko zaczęło się w 2007
roku, gdy po raz pierwszy w naszej
gminie została zorganizowana Ro-
dzinna Majówka Rowerowa. Do
udziału w niej zaproszeni zostali
wszyscy miłośnicy dwóch kółek.
Nikt wówczas nie spodziewał się,
że rajd ten na stałe wpisze się w
pierwszomajowe święto.

Z roku na rok liczba uczestni-
ków majówkowego rajdu regular-

nie wzrastała. Na początku na
starcie stawało kilkadziesiąt osób,
by w ostatnich latach liczba ta się-
gała do kilkuset. W roku 2010
przekroczyliśmy granicę 200 osób,
a w roku 2014 na starcie stawiło
się aż 350. W roku 2019 w rajdzie
jechała rekordowa liczba uczestni-
ków, ponad 450 rowerzystów.

W ponieckim rajdzie jeździły
całe pokolenia rodzin- mamy z

dziećmi, dziadkowie z wnukami,
koledzy z klasy i z podwórek. Kró-
lują rowerzyści z naszej gminy, jed-
nak nie brakuje cyklistów
sąsiednich gmin- z Krzemieniewa,
Bojanowa, Krobi, Leszna, Gosty-
nia, Rawicza a nawet Śmigla.

Trasa rajdu liczy zwykle ok.
20-25 km i prowadzi przez malow-
nicze tereny wokół Ponieca i przez
sąsiednie gminy. Meta zlokalizo-
wana jest co roku gdzie indziej, w
miejscach gdzie są dogodne wa-
runki do zorganizowania pikniku z

wieloma atrakcjami. Wszyscy rajdowi-
cze otrzymują też słodki poczęstunek
oraz na mecie ciepły posiłek. Jedną z
największych i najbardziej emocjonują-
cych atrakcji jest loteria, w której na-
grodą główną jest rower.

Podczas rowerówek nie zawsze do-
pisywała pogoda. Niejednokrotnie je-
chaliśmy w deszczu, jednak na mecie
zawsze świeciło nam słońce. Dzień 1
maja dla wszystkich uczestników Ro-
dzinnej Majówki Rowerowej to dzień
wspólnej zabawy i odpoczynku w zna-
komitym towarzystwie. 
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  Rowerowa Organizacja imprezy rowerowej
przy tak dużej liczbie uczestników
wymaga pracy wielu osób. Zawsze
możemy liczyć na wsparcie Ochot-
niczej Straży Pożarnej z Ponieca
oraz Policjantów z Posterunku Po-
licji w Poniecu, którzy dbają o bez-
pieczeństwo uczestników podczas
rajdu. Corocznie nieoceniona jest

pomoc sponsorów, którzy wspie-
rają to jakże ważne dla mieszkań-
ców wydarzenie.

Liczymy na to, że w przyszłym
roku znów wszyscy zbierzemy się
na placu pod Gminnym Centrum
Kultury w dniu 1 maja  i wyruszymy
w trasę by tradycji stało się za-
dość. 

TRASY RAJDÓW 2011-2019
Rok 2011: Poniec- Janiszewo- Waszkowo- Zawada- Gościejewice- Sowiny
Rok 2012: Poniec- Pawłowice- Kociugi- Drobnin- Lubonia- Śmiłowo- Poniec
Rok 2013: Poniec- Śmiłowo- Oporówko- Oporowo- Łęka Wielka- Rokosowo- Karzec- Dzięczyna- Poniec
Rok 2014: Poniec- Oporówko- Grabówiec- Oporowo- Łęka Wielka- Rokosowo- Karzec- Dzięczyna
Rok 2015: Poniec- Śmiłowo- Oporówko- Oporowo -Łęka Wielka- Łęka Mała- Żytowiecko- Rokosowo- Karzec- Dzięczyna
Rok 2016: Poniec- Janiszewo- Waszkowo- Zawada- Tarchalin- Gołaszyn- Sowiny- Poniec
Rok 2017: Poniec- Dzięczyna- Szurkowo- Zakrzewo- Kawcze- Sowiny- Poniec
Rok 2018 Trasa Powstanców Wielkopolskich: Poniec- Miechcin- Janiszewo- Waszkowo- Zawada- Gościejewice- Sowiny- Poniec
Rok 2019: Poniec- Oporówko- Oporowo- Łęka Wielka- Łęka Mała- Żytowiecko-Rokosowo- Dzięczyna
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Posiedzenie władz Polskiego
Związku Piłki Nożnej z przedsta-
wicielami związków wojewódz-
kich, które odbyło się 7 maja,
miało dać ostateczną odpo-
wiedź, jak będzie przedstawiała
się piłkarska rzeczywistość w
dobie walki z koronawirusem.

Włodarze podjęli decyzję o za-
kończeniu rozgrywek w sezonie
2019/2020 z zachowaniem zasad
awansów z jednoczesną rezygna-
cją ze spadków.

Informacja ta w kontekście po-
nieckiego Piasta była o tyle ważna,
gdyż drużyna po rundzie jesiennej
znajdowała się na drugiej, barażo-
wej pozycji. Tym samym Piast
uzyskał awans na piąty poziom
rozgrywek!

- Niezmiernie cieszy nas de-
cyzja władz WZPN. Braliśmy pod
uwagę, że sezon może zostać za-
kończony. Jedyną niewiadomą

była kwestia dotycząca awansów i
spadków - powiedział prezes
PKS Piast Krystian Juśkiewicz.
- Awans do piątej ligi to niewątpliwy
sukces i nagroda dla tych, którzy
byli z drużyną na co dzień. Chciał-
bym serdecznie pogratulować i
podziękować trenerom i zawodni-
kom, za ich boiskową postawę.
Można żałować, że rozgrywki się
zakończyły w tak nietypowy spo-
sób, ale należy się cieszyć, że
praca wykonana jesienią została
nagrodzona w postaci awansu. 

Mogę zapewnić, że Zarząd
nadal będzie starał się stworzyć
takie warunki, aby klub mógł się
rozwijać, gra w nim była dla za-
wodników przyjemnością, a wyniki
napawały kibiców radością" - za-
kończył.

Start rozgrywek V-ligi plano-
wany jest wstępnie na połowę
sierpnia br. 

Piast z awansem

Podsumowanie przerwanego sezonu
Prezes Klubu Piast Poniec Krystian Juśkiewicz udzielił krótkiego wywiadu portalowi peryferiafutbolu. pl, w którym odniósł
się do decyzji Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej o zakończeniu rozgrywek oraz o najbliższych planach. Serdecznie za-
chęcamy do zapoznania się z materiałem.

sezonu, awansów i spadków. Dla
nas była to szczególnie ważna de-
cyzja, gdyż znajdowaliśmy się na
drugiej, barażowej pozycji. Infor-
macja o uzyskaniu awansu z pew-
nością nas ucieszyła. Piąta liga
była naszym przedsezonowym
celem. Z jednej strony cieszymy
się, że cel został osiągnięty, z dru-
giej wiadomym jest, że sukces wy-
walczony na boisku "smakowałby"
lepiej. Niemniej jednak nie zamie-
rzamy umniejszać sukcesu trene-
rów i zawodników, gdyż to oni
swoją postawą zapracowali na to,
że dziś możemy cieszyć się z
awansu. 

peryferiafutbolu.pl: Jeśli sy-
tuacja w kraju się unormuje, to
nowy sezon zacznie się normalnie
w sierpniu. Jak zamierzacie się
przygotować do niego mając tyle
czasu? Planujecie w ogóle jakieś
treningi w najbliższym czasie?

A. Borowiak: Wszystko zależy
od tego, kiedy będziemy mogli za-
cząć trenować całym zespołem.
Na chwilę obecną nie wznawiamy

Lechita Kłecko i Piast Poniec to
dwie kolejne ekipy, które zagrają w
nowym sezonie w V lidze. Pomimo
zajęcia miejsc barażowych oba
zespoły zostały promowane ligę
wyżej.

Na nasze pytania odpowie-
dzieli Artur Borowiak - kierownik
Lechity Kłecko i Krystian Juśkie-
wicz - prezes Piasta Poniec.

peryferiafutbolu.pl: Runda
wiosenna nie odbędzie się, sezon
został zakończony. Z waszego
punktu widzenia chyba jednak na-
rzekać nie ma na co, gdyż uzys-
kaliście awans do V ligi. Co
sądzicie o takiej decyzji?

A. Borowiak: Wiadomo, że
awans po rozegraniu pełnego se-
zonu smakowałby bardziej, ale tak
jak wspomniałeś, nie mamy co na-
rzekać. W obecnych czasach de-
cyzja o zakończeniu sezonu
wydaje się jedyną słuszną.

K. Juśkiewicz: Spodziewa-
liśmy się, że sezon może zostać
zakończony. Niewiadomą była
tylko kwestia formy zakończenia

treningów.
K. Juśkiewicz: W najbliższych

dniach mamy umówione spotkanie
Zarządu klubu z trenerem. To
przede wszystkim od jego decyzji
będzie zależało, jak będzie wyglą-
dał proces przygotowawczy do no-
wego sezonu. My możemy
zagwarantować, że postaramy się
dostosować do wszystkich wytycz-
nych pod względem sanitarnym.

peryferiafutbolu.pl: Czy przed
nowym sezonem planujecie w
ogóle jakieś roszady w kadrze, czy
raczej będzie to ta ekipa która
miała grać wiosną?

A. Borowiak: Zimą dołączyło
do nas trzech zawodników, którzy
nie zostali jeszcze oficjalnie zgło-
szeni do klubu, a jeśli chodzi o ko-
lejne ruchy transferowe, to jest
jeszcze na to za wcześnie. Tak na-
prawdę wciąż nie wiemy, jakim bu-
dżetem będziemy dysponować w
tym roku.

K. Juśkiewicz: Dziś zdecydo-
wanie za wcześnie, by mówić o ro-
szadach w kadrze. Tu również
głos będzie należał do trenera. To
on pracuje z chłopakami na co
dzień i w jego głos będziemy sta-
rali się wsłuchać.
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Poniecka sekcja siatkarska od 
momentu jej powstania, cz. I
Sekcja siatkarska Piasta Poniec rozpoczęła swoją działalność w styczniu 2016 roku. Wiąże się
to z otwarciem hali widowiskowo-sportowej, dzięki czemu stworzyły się warunki do uprawia-
nia i trenowania tej dyscypliny sportowej. 

Pomysł 
i wsparcie organizacji

Inicjatorem i pomysłodawcą był
nauczyciel wychowania fizycznego
ze szkoły w Żytowiecku Łukasz Ku-
beczka, który wówczas pracował w
klubie w Pudliszkach. Tam będąc
współtrenerem, prowadził zespół w
rozgrywkach kobiecych, uzyskując
awans z IV do III ligi. Po powstaniu
nowoczesnego obiektu w Poniecu
wyszedł z inicjatywą stworzenia ta-
kiej sekcji w naszym mieście. Spot-
kało się to ze wsparciem burmistrza
Ponieca i gminy Poniec. W począt-
kowej fazie działalności udało się
też pozyskać sponsorów, którzy są
z sekcją do dziś. 

Zadania i cele
Zadania i cele postawione przy

tworzeniu sekcji były jasne i oczy-
wiste. Zebrać taką grupę dzieci
chętnych do pracy, aby w przyszło-
ści można było zgłosić zespoły do
rozgrywek w kategorii młodzików
(VII-VIII klasa SP) i wyżej. Szkole-
nie rozpoczęto od podstaw. Dzieci
miały przebrnąć przez cały proces
minisiatkówki od IV do VI klasy SP.
Pierwsze zajęcia odbyły się w poło-
wie stycznia i były skierowane do
dzieci urodzonych w latach 2006 -
2009. Uczestniczyło w nich od sa-
mego początku 35 dziewczynek i
chłopców. Dzieci trenowały począt-
kowo dwa razy w tygodniu po 90
minut. Przez pierwsze miesiące
celem była nauka i doskonalenie
techniki odbić piłki sposobem gór-
nym i dolnym. W marcu udało się
zorganizować trzydniowy obóz inte-
gracyjno - szkoleniowy. Natomiast w
połowie czerwca przeprowadzono
w Poniecu pierwszy turniej minisiat-
kówki. Już wówczas zjechało do
nas kilka czołowych klubów z Wiel-
kopolski. Dla naszych zawodników
najważniejsze było wtedy zdobywa-
nie doświadczenia. Celem było
oswajanie się z formułą turniejów,
praca nad emocjami i opanowa-
niem stresu oraz - co oczywiste -
realizacja w czasie gry poznanych
elementów technicznych i taktycz-
nych. Właśnie takie cele zostały po-
stawione przed zawodnikami na
starcie sezonu 2016/2017. 

Zaangażowanie zawodników
Od września 2016 r. została

zwiększona ilość jednostek trenin-
gowych do 3 w tygodniu, a czas
trwania jednej sesji zwiększono do

120 minut. Stało się tak, gdyż dzieci
trenujące wykazywały się dużym ta-
lentem. Bardzo szybko się rozwijały,
przyswajały elementy techniczne i
wykazywały się ogromnym zaanga-
żowaniem i pracą. W tym miejscu
warto zaznaczyć, że ta sytuacja
trwa niezmiennie do dziś. Etyka
pracy zawodników i zawodniczek
pozostała bez zmian. Sytuacja gdy
ktoś opuszcza trening zdarza się
bardzo rzadko. 95 proc. obecnych
zawodników Piasta rozpoczęło
swoją przygodę z siatkówką od sa-
mego początku jej narodzin w Po-
niecu. 

Pierwsze turnieje…
Dlatego obecna sytuacja panu-

jąca w kraju w związku z zagroże-
niem epidemiologicznym jest dla
nas wszystkich bardzo trudna i
ciężka. Wróćmy jednak do sezonu
2016/2017. Jesienią pojawiły się
pierwsze próby łączenia zawodni-
ków w zespoły, które miały rywali-
zować ze swoimi rówieśnikami.
Wyjaśnijmy jeszcze, że dla dzieci w
tym wieku organizowane są roz-
grywki pod patronatem Związku
Wojewódzkiego. Dzieci rywalizują
w swoich rocznikach w kilku turnie-
jach w sezonie, przechodząc po-
szczególne fazy, a na samym
końcu odbywa się finał wojewódzki.
Pierwsze dwa zespoły w każdej ka-
tegorii uzyskują prawo startu w
mistrzostwach Polski. Są to naj-
większe rozgrywki siatkarskie w Eu-
ropie. Bierze w nich udział w Polsce
rocznie około 40 tysięcy dzieci, a
rozgrywane są one pod nazwą KIN-
DER + SPORT. Klub Piast Poniec
oczywiście zgłosił się wówczas do
tych rozgrywek i bierze w nich

udział do dziś. 
… i pierwsze sukcesy!
Tak jak pisaliśmy powyżej, pod-

stawowym celem było ogrywanie
się i zdobywanie doświadczenia.
Nikt wówczas nie zakładał, że roz-
poczęta kilka miesięcy wcześniej
praca, przyniesie w najbliższych
miesiącach aż takie sukcesy. Oczy-
wistym jest, że każdy zawodnik,
sportowiec biorąc udział w zawo-
dach walczy o uzyskanie jak naj-
lepszego wyniku, ale nie to było
wyznacznikiem procesu szkolenia.
Najważniejsze na tym etapie było
przygotować dzieci do gry w "doro-
słej" siatkówce. 

Sezon 2016/2017 rozpoczę-
liśmy od turnieju wyjazdowego.
Udaliśmy się do Kostrzyna na tur-
niej dziewcząt. Pierwsze zawody
można jak najbardziej zaliczyć do
udanych. Kasandra z Roksaną zna-
lazły się w pierwszej dziesiątce tur-
nieju na ponad 30 startujących
drużyn. Pozostałe zespoły znalazły
się w środku stawki. Okazało się
wówczas, że Roksana z Kasandrą
stanowią bardzo zgrany zespół i
bardzo dobrze się rozumieją. Z każ-
dym turniejem ich współpraca wy-
glądała coraz lepiej. Do końca
sezonu tworzyły pierwszy zespół
Piasta. I mimo że od tamtego mo-
mentu minęło kilka lat, obie do dziś
stanowią o sile zespołu w kategorii
młodziczek. 

W grudniu na swój pierwszy tur-
niej udali się chłopcy. Nasz zespół,
mimo że o rok młodszy od swoich
rywali, na turnieju w Murowanej Go-
ślinie również znalazł się w pierw-
szej dziesiątce. Na Memoriale im.
Tomasza Zajączkowskiego meldu-

jemy się od tamtego momentu co
rok i zawsze stajemy na podium.
Wówczas Filip, Cyprian i Maks sta-
wiali swoje pierwsze kroki w siat-
kówce i chyba nawet oni sami nie
przypuszczali, że w najbliższych la-
tach będą przynależeć do czołówki
zespołów w Wielkopolsce. W kolej-
nych miesiącach trwały rozgrywki
KINDER + SPORT. Wszystkie
nasze zgłoszone do rozgrywek ze-
społy dotarły do fazy ćwierćfinało-
wej. Kasandra z Roksaną
zameldowały się natomiast w półfi-
nałach Wielkopolski, które odbyły
się w Kaliszu. Dziewczyny miały
wymarzony finał na wyciągnięcie
ręki. W meczu o awans do turnieju
finałowego wystarczyło wygrać
seta. Mimo minimalnej porażki w
pierwszym secie, w drugim prowa-
dziliśmy już 8:1, by przegrać 14:16. 

Nie udało się, ale taki jest sport.
Nie zawsze gra toczy się tylko na
boisku, przeciwnikiem jest też
własna głowa. Szczególnie w siat-
kówce. A w kolejnych latach histo-
ria tego akurat zespołu i tych
dziewczyn pokaże, że mimo iż
umiejętności są ogromne, to w tym
najważniejszym momencie czegoś
czasem zabraknie. W kluczowym
momencie okazało się, że liczba ro-
zegranych meczów i turniejów w
sezonie była niewystarczająca, by
zawodnicy mogli czuć się na boisku
bezstresowo. Dlatego głównym
celem na kolejny sezon było zało-
żenie, aby wziąć udział w kilkunastu
turniejach, w tym kilku na najwyż-
szym poziomie, żeby zawodnicy
mogli ogrywać się z najlepszymi. 

Ł.K
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N i e b e z p i e c z e ń s t w a  p r a c y  w  o b o z i e  S c h e u n o  
Praca w fabryce prochu w Scheuno była bardzo niebezpieczna. Szczególnie wiele wypadków miało miejsce w mły-

nach prochowych, w suszarniach, przy dozownikach i w paczkarniach. Pracowali tam głównie Żydzi i Rosjanie. Zda-
rzali się jednak przedstawiciele innych narodowości. Marian Sierpowski opisuje robotnika francuskiego, który uległ
poparzeniu podczas produkcji prochu. "Po długiej kuracji nie narosła mu skóra. Miał on tylko rodzaj błonki na całym
ciele. Zawsze w rękawiczkach, dlatego że w wyniku dotykania ścierała mu się owa błonka i krwawił". 

Z wojennych i okupacyjnych wspomnień cz. VI

Dwukrotnie doszło w fabryce
do eksplozji - w lecie 1944 roku i w
styczniu roku następnego. Nie
udało się ustalić, czy wybuchy te
były wynikiem akcji sabotażowych
czy też spowodowane zostały błę-
dami technologicznymi. Zginęło
wówczas ponad 200 robotników
cudzoziemskich oraz kilkunastu
techników niemieckich. 

Marian Sierpowski również
przeżył kilka niebezpiecznych sy-
tuacji. W swych wspomnieniach z
obozu pracy przymusowej w
Scheuno opowiada o wielu zda-
rzeniach, w których uczestniczył
zarówno on, jak i pozostali jego ko-
ledzy z Ponieca i Krobi. Wiele z
nich mogło skończyć się tragedią. 

Do niebezpiecznego wypadku
doszło podczas przewożenia
piasku wagonikami ciągniętymi
przez parowóz. Trasa wiodła z wy-
robiska na teren budowy. Tory były
prowizoryczne, co powodowało, że
podczas szybkiej jazdy parowóz
kołysał się, co groziło wywrotką.
Początkowo Marian Sierpowski
bardzo bał się tej jazdy, z czasem
jednak przyzwyczaił się. Któregoś
dnia, kiedy jechał na ostatnim
wózku, musiał doczepić jeszcze
kilka wózków. Schylił się i już
chciał chwycić za łańcuch, gdy w
tym momencie maszynista, który
nie zauważył jego znaku, dopchnął
wagoniki tak, że ręka Mariana zna-
lazła się między wózkami. O mało
co, a doszłoby do jej zmiażdżenia.
Na szczęście wózki miały wgłębie-
nia, które uratowały rękę. Autor
wspomnień pisze, że ze strachu
oblał się potem. Od tej pory trzy-
mał już łańcuch albo doczepiał
wózki podczas postoju. 

Praca polegająca na obsłudze
kolejki była niebezpieczna jeszcze
z innej przyczyny. Marian musiał
często w biegu wyskakiwać, biec
szybciej niż pociąg, aby przełożyć
zwrotnicę albo rozczepić lub za-
czepić wózki. Latem ta praca była
wykonywana, jak pisze "dość pew-
nie, ale zimą było nieraz niebez-
piecznie, bo skakało się w śnieg
nie wiedząc, co jest pod nim lub
wskakiwało się na wózek lub do
parowozu".

Podczas obsługiwania kolejki
Marian Sierpowski miał jeszcze
dwa wypadki. Pierwszy z nich miał
miejsce podczas malowania wnęt-
rza kotła parowozu, do którego

wchodziło się otworem zlokalizo-
wanym u dołu. Substancja, którą
malowano kocioł, wydzielała tru-
jące opary. W pewnej chwili autor
wspomnień poczuł się źle, próbo-
wał wyjść, ale nie starczyło mu siły.
Na szczęście koledzy, którzy byli w
pobliżu, wyciągnęli go z kotła, co
nie było sprawą prostą, gdyż otwór
był stosunkowo mały i "ledwo
można było się przesunąć, nawet
kiedy było się w pełni sprawnym".

Z czasem Marian Sierpowski
awansował na maszynistę, ponie-
waż dotychczasowych maszynis-
tów - Niemców, powołano do
wojska. Pisze, że praca ta szła mu
dosyć dobrze, aż do dnia, w któ-
rym doszło do kolejnego groźnego
wypadku. Prowadzony przez niego
pociąg wykoleił się podczas jazdy
pod górę. W ostatniej chwili wy-
skoczył z parowozu i pobiegł w dół,
uciekając przed turlającym się za
nim całym pociągiem. Z otwartego
kotła buchała para, wylała się
ropa, która zapaliła się. Świadko-
wie podnieśli krzyk, wołając, aby
ratować Sierpowskiego. Nie za-
uważyli, że on tymczasem pobiegł
do warsztatu po pomoc. Dlatego
byli bardzo zdziwieni, gdy zoba-
czyli, że wraca cały i zdrowy. Autor
wspomnień podsumował wypadek
stwierdzeniem: "Kiedy wróciłem z
warsztatu, byli już członkowie dy-
rekcji budowy, zaniepokojeni wy-
padkiem. Aż mnie to zdziwiło, że z
jednej strony biją i głodzą, a z dru-
giej strony martwią się, że zginął
Polak. Sam to słyszałem, jak jeden
do drugiego mówił, że będzie kło-
pot. Dlaczego - nie wiem. (…) Nie
wiem, czy Niemcy są przesądni,
ale najwidoczniej uznali mnie za
pechowca, bo więcej na parowozie
nie jeździłem". 

Od tej pory Marian Sierpowski
pracował w warsztacie samocho-
dowym, wykonując różne prace, w
czasie których wykazał się niema-
łymi zdolnościami technicznymi.
Nie mając doświadczenia nauczył
się obsługi pompy dieslowskiej, lu-
towania garnków, a nawet napra-
wił samochód osobowy tzw.
dekawkę (wyprodukowany przez
firmę DKW Dampfkraftwagen). Co
prawda samochód po wyjeździe z
warsztatu i przejechaniu kilku kilo-
metrów zepsuł się i spalił, ale wła-
ściciel nie miał żadnych pretensji,
bo liczył na wysokie odszkodowa-

nie oraz talon na nowy samochód. 
Podczas pracy w warsztacie

samochodowym nie obyło się
także bez wypadków. Pewnego
dnia spróbował jazdy na moto-
cyklu, który ktoś oddał do warsz-
tatu celem naprawy. Po udanej
naprawie razem z kolegą postano-
wił udać się próbną jazdę. Co
prawda, nigdy nie prowadził moto-
cykla, ale sądził, że da sobie radę,
bo widział, jak inni to robią. Jazda
zakończyła się niefortunnie: "Na
jednej z dróg nie wyrobiłem i zde-
cydowałem się podjechać pod
nasyp, bo droga szła nieco niżej.
Mimo hamowania, szybkość była
jednak zbyt duża i motocykl utknął
w skarpie, a ja i mój pasażer prze-
lecieliśmy przez motocykl, zaha-
czając po drodze podbrzuszem o
kierownicę. Motocyklowi na szczę-
ście nic się nie stało, a mój pasa-
żer i ja przez trzy dni ledwo
mogliśmy się poruszać". 

Podczas pracy w warsztacie
doznał kolejnego zatrucia od pary i
dymu lokomotyw oraz spalin sa-
mochodowych. Uratował go jeden
z kolegów, który właśnie otworzył
drzwi do warsztatu. 

Po wypadku w warsztacie sa-
mochodowym Marian Sierpowski
został wysłany do pomocy w de-
montażu koparki. Podczas tego
zajęcia miał miejsce groźny wypa-
dek. Pisze o nim tak: "Do załado-
wania części koparki na wagon
użyto trzech z góry związanych, a
na dole rozstawionych mocnych
pali. Drągi te służyły jako dźwig,
którym podnoszono kilka ton wa-
żący blok, służący jako obciążenie
koparki. W pewnym momencie ja,

napychając blok, znalazłem się z
głową miedzy jednym z drągów a
blokiem i podnosząc blok ściśnięto
mi głowę, ale kiedy krzyknąłem zo-
rientowano się i opuszczono blok,
a ja się osunąłem, więcej pewnie
za strachu niż bólu". 

Marian Sierpowski napisał w
swych wspomnieniach, że miał
dużo szczęścia, wychodząc cały i
zdrowy z wypadków, które mogły
skończyć się tragicznie. Podobnie
rzecz przedstawiała się z jego ko-
legami z Ponieca i Krobi. Więk-
szość zdarzeń kończyła się
szczęśliwie. Wyjątkiem jest tu tylko
wypadek Perdziaka z Ponieca.
Został oparzony gorącą parą w
czasie czyszczenia parowozów.
Oparzenie było dotkliwe: "Kiedy
odciągnięto koszulę z brzucha,
okazało się, że do koszuli była
przyklejona odparzona skóra, a na
brzuchu mięso albo pęcherze".

Nie wszyscy mieli jednak tyle
szczęścia, co Marian Sierpowski i
jego koledzy. Według szacunków
w ostatnich latach wojny w fabryce
Scheuno zginęło z wycieńczenia,
głodu, chorób zakaźnych ponad 2
tysiące robotników przymusowych.

Źródła
• Oprac. na podstawie: Wspomnienia Ma-

riana Sierpowskiego ze znakiem P w czasie
okupacji hitlerowskiej 1939 - 1945. Warszawa
1988.maszynopis w zbiorach biblioteki Szkoły
Podstawowej w Poniecu

• Tajemnica bunkrowego lasu. Fabryka
prochu Forst - Scheuno koło Brożka. "Gazeta
Lubuska" https://plus. gazetalubuska. pl/ta-
jemnica - bunkrowego - lasu - fabryka - prochu
- forst - scheuno - kolo - brozka/ar/c15 -
9478095 (dostęp 8. 05. 2020) 

GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI

Dokument z obozu - karta pracy.
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Kalendarium ponieckie 
Z dziejów oświaty

Część 25: 
1 września 1948 - Inauguracja roku szkolnego 1948/1949. W tym dniu na emeryturę odeszła nauczycielka Szkoły Powszechnej w Poniecu - Helena

Urbaniakowa. W jej miejsce w charakterze nauczycielki kontraktowej została przyjęta Helena Machoy. Kadrę szkoły stanowili: Jan Drożdżyński - kierownik
Szkoły Powszechnej w Poniecu, Stanisław Dembiński, Antoni Fornalik, mgr Adam Kic (urlopowany do pracy w Liceum Pedagogicznym w Krotoszynie),
Helena Lewińska, Helena Machoy, Zofia Majerowa, Ludwik Misiaczyk, Józef Maścianica, Elżbieta Wałęska. 

Naukę w Szkole Powszechnej w Waszkowie w tym dniu rozpoczęło 33 uczniów.
Szkoła Powszechna w Żytowiecku została przekształcona w szkołę siedmioklasową. 
Wrzesień 1948 - Szkoła Powszechna w Poniecu nawiązała kontakt z miejscowym komitetem odbudowy Warszawy. Młodzież szkolna zorganizowała

poranek, na którym przedstawiła program artystyczny. Ze sprzedaży biletów uzyskano 7926 zł. Suma ta została przekazana na odbudowę Warszawy. 
12 września 1948 - Uczniowie Szkoły Powszechnej w Waszkowie udali się do Bojanowa odbyć szczepienia przeciwko błonicy. 
22 września 1948 - 67 uczniów Szkoły Powszechnej udało się do Wrocławia w celu zwiedzenia Wystawy Ziem Odzyskanych. 
16 października 1948 - Szkoła Powszechna w Waszkowie uroczystą akademią uczciła piątą rocznicę bitwy pod Lenino, którą stoczyła 1 Dywizja Pie-

choty im. Tadeusza Kościuszki w dniu 12 października 1943 r. 
20 - 23 października 1948 - W Szkole Powszechnej w Waszkowie odbyły się pogadanki nt. przyjaźni polsko - radzieckiej w związku z Miesiącem

Przyjaźni Polsko - Radzieckiej. 
Listopad - grudzień 1948 - Szkoła Powszechna w Poniecu uczciła Kongres Zjednoczeniowy Klasy Robotniczej, podczas którego 15 grudnia 1948

r. powołano do życia Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą. W klasach zawieszano gazetki ścienne związane z tym wydarzeniem, nauczyciele wyjaś-
niali uczniom tekst artykułów o powstaniu nowej partii, a u wejścia do budynku szkolnego umieszczono wielki transparent z napisem "Pracą czcimy
zjednoczenie klasy robotniczej". 

30 grudnia 1948 - Na ten dzień szkolna biblioteka w Waszkowie liczyła 80 tomów. 
26 stycznia 1949 - W Szkole Powszechnej w Waszkowie poświęcono jedną lekcję Leninowi z okazji 25. rocznicy jego śmierci. 
4 lutego 1949 - W Szkole Powszechnej w Waszkowie zorganizowano szkolne koło "Odbudujemy Warszawę" liczące 12 członków. 
1 kwietnia 1949 - W skróconym zimowym kursie początkowego nauczania w Waszkowie brało udział 2 analfabetów i 1 półanalfabeta. Kurs odbywał

się w wymiarze 12 godzin tygodniowo. 
11 - 12 kwietnia 1949 - Odbyły się rekolekcje dla dzieci szkolnych. 
21 kwietnia 1949 - 67 uczniów i uczennic klas siódmych wzięło udział w wycieczce do Gostynia. Program wycieczki obejmował: koncert utworów

Fryderyka Chopina w wykonaniu artystów scen poznańskich, zwiedzanie cukrowni, huty szkła oraz zakładu mechanicznej obróbki lnu. 
22 kwietnia 1949 - Z okazji nadchodzącego Święta Pracy nauczyciele Szkoły Powszechnej w Poniecu wraz z młodzieżą podjęli zobowiązania "Czynu

1 - Majowego". Nauczyciele zadeklarowali po 10 godzin bezpłatnej pracy nad "podciągnięciem wzwyż uczniów słabych, zagrożonych drugorocznością".
Młodzież szkolna postanowiła stosować różne sposoby i środki, dostosowane do jej wieku, dla podniesienia poziomu nauczania i wychowania.

23 kwietnia 1949 - W Waszkowie odbyła się nauczycielska konferencja rejonowa, na której "specjalnie potraktowaną została historia wsi". 
28 kwietnia 1949 - Z okazji Święta Lasu 207 uczniów Szkoły Powszechnej w Poniecu na terenie leśnictwa Drzewce zasadziło 5000 sztuk sadzonek

jednorocznej sosny i 1000 sztuk dwuletniego dębu i akacji. W czasie akcji przepracowano 621 godzin roboczych. 
1 maja 1949 - Z okazji Święta Pracy odbyła się uroczysta akademia dla młodzieży szkolnej. Po programie artystycznym członkowie Szkolnego Ko-

mitetu Opiekuńczego obdarowali wszystkie dzieci 200 - gramowymi torebkami cukierków w ramach akcji "Robotnicy - Dzieciom". Komitet Rodzicielski
przygotował dla każdego dziecka chorągiewkę z napisem "1 Maj". Po akademii szkolnej dzieci i młodzież szkolna wzięła udział w pochodzie zorgani-
zowanym przez Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Po południu odbyły się dla dzieci i młodzieży w strzelnicy zabawy, gry i zawody
sportowe z nagrodami. 

2 - 9 maja 1949 - W całym kraju odbywał się Tydzień Oświaty. O jego obchodach w Waszkowie jest następujący zapis w kronice szkolnej: "Do współ-
udziału w akcji pociągnięto sołtysa, Komitet Rodzicielski i młodzież szkolną. W programie Tygodnia uskuteczniono akcję propagandowo - odczytową,
akcję zbiórki pieniężnej, wreszcie na zakończenie Tygodnia dokonano uroczystego otwarcia Świetlicy Wiejskiej w Potrzebowie. Efektem finansowym Ty-
godnia jest kwota 1100 zł."

Czerwiec 1949 - Po raz pierwszy w Szkole Powszechnej w Żytowiecku odbyły się egzaminy klasyfikacyjne dla uczniów klasy piątej. Przystąpiło do
niego 27 dzieci. Pozytywny wynik uzyskało 25 zdających. Rok szkolny kończył się egzaminem promocyjnym do następnej klasy. Ta forma klasyfikacji
uczniów istniała do połowy lat pięćdziesiątych. 

1, 4, 9 czerwca 1949 - W Szkole Powszechnej w Poniecu przeprowadzono szczepienia przeciwgruźlicze. Na 401 dzieci szkolnych poddało się szcze-
pieniom 389 dzieci. Wyniki szczepienia: 57 proc. wykazało dodatni odczyn tuberkulinowy i dlatego nie zostało poddanych szczepieniu przeciwgruźliczemu,
40,36 proc. młodzieży z ujemnym odczynem tuberkulinowym objęto szczepieniem przeciwgruźliczym, 2,64 proc. dzieci nieobecnych w szkole nie ob-
jęto akcją szczepień. 

16 czerwca 1949 - Zakończono akcję zbiórkową na rzecz wczasów i kolonii letnich. Szkoła w Poniecu zebrała na ten cel 12 635 zł, z tego w szkole
zebrano 479, .a zbiórka uliczna przyniosła 7845 zł. 

28 czerwca 1949 - W Szkole Powszechnej w Poniecu odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego. Na 51 absolwentów klas siódmych 35
wybrało dalsze kształcenie w szkołach średnich, co stanowi 69 proc. ogólnej ich liczby. Młodzież ta wybrała następujące szkoły (w nawiasach liczba
uczniów): Państwowe Liceum Pedagogiczne w Lesznie (3), Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego w Lesznie (3), Państwowa Szkoła Gospodar-
stwa Wiejskiego w Bojanowie (3), Państwowe Gimnazjum Krawieckie w Lesznie (5), Państwowe Gimnazjum Handlowe w Lesznie (5), Państwowe Li-
ceum Administracyjno - Handlowe we Wrocławiu (1), Średnia Szkoła Zawodowa we Wschowie (5), Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa w Poniecu (8).

30 czerwca 1949 - Program uroczystości zakończenia roku szkolnego 1948/1949 w Waszkowie składał się z: 1)wystawy całorocznych osiągnięć, 2)
wycieczki szkolnej, 3) lekcji pokazowej z matematyki w kl. IV, 4) popisów sportowych, 5) uroczystego zamknięcia z rozdaniem świadectw. Promowano
100 proc. uczniów Szkoły Powszechnej w Waszkowie, z czego dwóch miało poprawki. 10 uczniów klasy IV przeszło do Szkoły Podstawowej w Poniecu. 

22 - 23 sierpnia 1949 - Odbyła się akcja szczepień przeciwgruźliczych w Waszkowie. 
Źródła: 
• Kronika Publicznej Szkoły Powszechnej w Poniecu
• Kronika Publicznej Szkoły Powszechnej w Waszkowie
• K. Blandzi, M. Piskorska “Opowiemy wam o szkole. Zarys historii szkolnictwa w Żytowiecku w latach 1897 - 1997” Żytowiecko 1997

GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI
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Aby rozwiązać krzyżówkę, trzeba wpisać w poziome rzędy znaczenie słów.
Potem z oznaczonych liter ułożyć hasło. Prawidłowe rozwiązanie należy prze-
pisać na kartkę i wysłać lub dostarczyć do Gminnego Centrum Kultury w Po-
niecu. Rozwiązanie można też przesłać e-mailem na adres
krzyzowka@gck.poniec.eu. Prosimy pamiętać o podaniu imienia, nazwiska
i adresu zamieszkania. Wśród nadawców prawidłowych odpowiedzi wylosu-
jemy nagrodę. Na rozwiązania czekamy do 15 czerwca. Rozwiązanie po-
przedniej krzyżówki brzmiało: KWIECIEŃ PRZYNOSI WIOSNĘ I RADOŚĆ. 

Nagrodę wylosowała Alicja Biernat z Żytowiecka. Zapraszamy do GCK
po odbiór nagrody.

WIEŚCI Z GMINY PONIEC
HOROSKOP

Baran 21.03-19.04
Koniec nudy i czekania na to, aż

ktoś wymyśli Ci nowe zajęcia. Sama
zadbaj o odkrycie jakiegoś hobby lub
możliwość na przykład poszerzenia
wiedzy. W miłości powodzenie. Od-
kryjesz nowe oblicze ukochanego. 

Byk 20.04-20.05
Unikaj konfliktów. Czasem lepiej

rozmawiać niż walczy i upierać się
przy swoich racjach. Zaskocz part-
nera pomysłem na spędzenie wol-
nego czasu. Załatw pewną zaległą
sprawę.    

Bliźnięta 21.05-21.06
Właśnie teraz załatwisz sprawy,

które ktoś zaniedbał. Będziesz mogła
zrobić to nie wychodząc z domu. A w
rodzinie czeka Cię niespodzianka.
Potrzebna Ci będzie gotówka. 

Rak 22.06-22.07
Nie zrażaj się do nikogo. Czyjeś

rady wyjdą Ci na dobre, nawet jeśli
nie wszystko oceniasz pozytywnie.
Wkrótce dotrze do Ciebie dobra wia-
domość. Lepsze finanse.

Lew 23.07-22.08
Dotknęły nas trudne czasy. Twoja

codzienność będzie dosyć nerwowa,
ale ostatecznie ze wszystkim sobie
poradzisz. Oczekuj dobrych wiado-
mości od szefa firmy. 

Panna 23.08-22.09
Domowe sprawy nagle przyśpie-

szą. Pamiętaj, by nie tylko o
wszystko zabiegać, ale i znaleźć
czas na odpoczynek. Przeznacz też
trochę gotówki tylko dla siebie.

Waga 23.09-22.10
Jeśli potrzebujesz pomocy, po-

proś kogoś o wsparcie. Pamiętaj, że
masz wokół siebie wielu przyjaciół.
W miłości trochę zawirowań, ale po-
zytywnych. Będziesz mile zasko-
czona. 

Skorpion 23.10-21.11
Skup się teraz tylko na tym, co

naprawdę ważne. Nie podejmuj nie-
potrzebnych polemik i kłótni. Wkrótce
dowiesz się o zmianach w firmie.
Może dojdą nowe zadania.

Strzelec 22.11-21.12
Gwiazdy będą sprzyjać pozby-

waniu się kompleksów. Dostrzeż
więc swoje mocne strony i przejmuj
inicjatywę. Partnerowi zaproponuj
randkę, dobrą kolację, może wyjazd.

Koziorożec 22.12-19.01
Zajmuj się tym, co daje radość.

Więcej czasu poświęć bliskim, za-
dzwoń częściej do przyjaciół. Ocze-
kuj pewnej wiadomości, która może
zmienić Twoje najbliższe plany.
Skontroluj zdrowie. 

Wodnik 20.01-18.02
Mimo niezwyczajnej sytuacji za-

ległe sprawy trzeba uregulować. Nie
gromadź niezałatwionych proble-
mów, bo potem sobie nie poradzisz.
Częściej się uśmiechaj i znajdź czas
dla bliskich. 

Ryby 19.02-20.03
Jeśli będziesz mogła, wyjdź z bli-

skimi na świeże powietrze. Może do
ogrodu, do pobliskiego lasu, nad je-
zioro. Potrzebują Cię zwłaszcza
dzieci i wnuki. Finanse dobre.

Czy wiesz, że...?

Każda pani domu lubi, kiedy fi-
ranki są białe, usztywnione, ładne.
Dlatego stosuje swoje sposoby na
ich skuteczne wybielanie. Można
więc po ich wypraniu wrzucić je na
kilka minut do letniej wody z roz-
puszczoną solą kuchenną. 

Na 3 litry wody dodajmy 4 łyżki
soli. Sól nie tylko wybieli firany, ale
spowoduje, że nie będą się elek-
tryzowały i nie przyciągną kurzu.
Można też przed praniem zamo-
czyć firanki w ciepłej wodzie z do-
datkiem proszku do pieczenia.
Wsypujemy saszetkę proszku na 5
litrów wody. Po kwadransie pie-
rzemy firanki jak zwykle. Ale jest
też sposób z użyciem aspirynowej
mikstury. 5 tabletek aspiryny roz-
puszczamy w 3 litrach wody. W
tym roztworze moczymy firanki
przez kilka godzin. 

Dopiero potem je pierzemy w
proszku do prania bądź w kapsuł-
kach do białych tkanin. 

Wybielamy firankiKRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

1. Krzywa nieograniczona z obu
stron
2. Cegła z betonu
3. Miałki tytoń
4. … węgla to czad
5. Przeplata się z wątkiem
6. Władczyni w dawnej Rosji

7. Dalekopis
8. Jedno z najpiękniejszych uczuć
9. Mały most
10. Określa rzeczownik
11. Burza morska
12. W środku kwiatka 
13. Duże zwierzę 
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Naukowcy z Akademii
Wychowania Fizycznego w
Poznaniu ogłosili, że zimna
kąpiel chroni przed miaż-
dżycą i cukrzycą. Sprawdzili,
że na skutek regularnego kon-
taktu z zimną wodą zmniejsza się
w organizmie tzw. ogólnoustro-
jowy stan zapalny. Mówią oczy-
wiście o kąpielach w wannie, pod
prysznicem lub morsowaniu. Ich
zdaniem, zimna woda ma ko-
rzystny wpływ na układ krążenia i
wszystkie tkanki przyswajające
glukozę. Po takich zabiegach w
tętnicach krąży mniej złego cho-
lesterolu, spada ilość szkodli-
wych trójglicerydów, zaś komórki
nie zamykają się na glukozę.
Zimne kąpiele najlepiej      połą-
czyć ze zdrową śródziemno-
morską dietą, gimnastyką i
spacerami. 

W ostatnich latach dania z
kwiatów cukinii stały się prawdzi-
wym hitem kulinarnym. Wiele eks-
kluzywnych restauracji podaje
dania zrobione właśnie z tych
kwiatów. Są one bardzo delikatne,
ze słodkawo - orzechowym po-
smakiem, nadają się do jedzenia
na surowo, do smażenia, piecze-
nia, a nawet kiszenia. Kwiatki cuki-
nii nie wymagają specjalnego
przygotowania. Trzeba tylko roz-
chylić płatki, wyrwać ze środka prę-
ciki z pyłkiem i opłukać je. A potem
np. smażyć w cieście, dodawać do
sałatek i kanapek, większe fasze-
rować. Kwiaty cukinii mają dużo
witaminy C, PP oraz z grupy B, a

także sporo wapnia, potasu i lu-
teiny. Są niskokaloryczne, popra-
wiają przemianę materii,
odkwaszają. 

A oto dwa kulinarne przepisy z
kwiatami cukinii. Pamiętajmy, że
można hodować je nawet na balko-
nie. 

FASZEROWANE
Składniki: 8 kwiatów cukinii, 10

dag serka ricotta, 2 plastry szynki,
4 suszone pomidory, łyżka orze-
chów, olej, sól, pieprz. 

Przygotowanie: Szynkę, pomi-
dory i orzechy (włoskie, ziemne)
drobno posiekaj. Wymieszaj z ri-
cottą (lub twarożkiem naturalnym),
dopraw do smaku. Nałóż farsz do

Zdrowie z kwiatów cukini oczyszczonych kwiatów, ściśnij
końcówki (lub zwiąż nitką). Skrop
kwiaty olejem (rozsmaruj go po
całej powierzchni). Piecz w temp.
180 st. około 15 min. 

SMAŻONE W CIEŚCIE
Składniki: 8 kwiatów cukinii, 3/4

szklanki mąki, 3/4 szklanki piwa,
jajko, sól, olej. 

Przygotowanie: Odłóż łyżkę
mąki, resztę roztrzep z jajkiem,
piwem i szczyptą soli. Odstaw na
20 min. W tym czasie oczyść kwiaty
z pręcików, opłucz i osusz na ręcz-
niku papierowym. Gdy będą suche,
obsyp je odłożoną mąką (najłatwiej
włożyć je do torby foliowej, wsypać
mąkę i potrząsnąć). Na patelni roz-
grzej olej, zanurzaj kwiaty w cieście
i smaż po 1 - 2 min z obu stron. Po-
dawaj od razu. 
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Bóbr w ponieckim parku

We włoskich miastach, portach
i kanałach pojawiły się zwierzęta
niewidziane tam od kilkudziesięciu
lat. Naukowcy łączą to zjawisko z
panującą ciszą i spadkiem zanie-
czyszczeń.

Już po pierwszym tygodniu
kwarantanny natura odżyła. W we-
neckich kanałach woda jest tak
czysta, że powróciły do niej ryby i
łabędzie. W porcie na Sardynii po-
jawiły się delfiny. Podobne zjawiska
zaobserwować można także w in-
nych częściach świata.

Również do Ponieca zawitał

niespodziewany gość. Pływającego
w Rowie Polskim bobra zauważyła
mieszkanka Ponieca Katarzyna
Wojtkowiak, która wraz z rodziną
wybrała się na spacer do pobli-
skiego parku. 

Obecność zwierzaka w ponie-
ckiej rzeczce może być spowodo-
wana wiosennym poszukiwaniem
nowych siedlisk. W poszukiwaniu
nowych żerowisk i miejsc do za-
siedlenia migrują zwłaszcza młode
osobniki. 

Na świecie tylko nieliczne ga-
tunki, w tym człowiek i bóbr, potrafią

100. rocznica urodzin Jana Pawła II

przystosować środowisko do włas-
nych potrzeb. W warunkach postę-
pującego przekształcania
środowiska nie zawsze jest to ko-
rzystne dla przyrody, o tyle działal-
ność bobrów może przywracać
korzystne stosunki wodne, utrzy-
mywać i zwiększać różnorodność
biologiczną, ograniczać erozję i

zwiększać tempo samooczyszcza-
nia się wód.

Bóbr jest gatunkiem ściśle chro-
nionym, który prowadzi nocny tryb
życia. W naszym kraju populacja
tych gryzoni w ostatnich latach sys-
tematycznie rośnie i w tej chwili wy-
nosi około 100 tysięcy.

MK

Sto lat temu 18 maja 1920 r. urodził się Karol Wojtyła - św. Jan Paweł II. Jeden z największych
Polaków w dziejach. Papież, który wpłynął na losy świata. 

Na ten dzień Ministerstwo Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego,
wraz z wieloma instytucjami kultury
w całym kraju, zaplanowało szereg
wydarzeń upamiętniających tę
chwilę. Odbył się wyjątkowy kon-

cert "Santo Subito - Prorok na-
szych czasów" transmitowany w
mediach. Ze względu na obecną
sytuację część wydarzeń z okazji
rocznicy została zrealizowana w in-
ternecie, a część jest już przenie-
siona na drugą połowę roku.
Rocznica urodzin Jana Pawła II ob-
chodzona jest pod auspicjami
UNESCO.

Z okazji 100. urodzin Karola
Wojtyły Centrum Myśli Jana Pawła
II udostępniło niepublikowane
wcześniej archiwalne fotografie z
życia i pontyfikatu polskiego pa-
pieża. 18 maja ruszył również ofi-
cjalnie portal JP2online, w którym
można znaleźć zebrane w jednym
miejscu zdjęcia, filmy, dokumenty i
inne materiały o polskim papieżu. 

Z okazji jubileuszu wybudo-
wano i otwarto Mt 5.14 | Muzeum
Jana Pawła II i Prymasa Wyszyń-

skiego. Znajdującą się w Warsza-
wie placówkę udostępniono zwie-
dzającym 29 lutego 2020 r., a po
przerwie spowodowanej decyzjami
władz państwowych mających na
celu przeciwdziałanie rozprzestrze-
nianiu się wirusa COVID - 19 po-
nownie otwarto 10 maja 2020 r.

W Poniecu pamięć papieża, ho-
norowego obywatela naszego

miasta, uczcili przedstawiciele
władz miasta. Burmistrz Jacek Wi-
dyński, przewodniczący Rady Miej-
skiej w Poniecu Jerzy Kusz oraz
zastępca burmistrza Eugeniusz
Nowak w południe złożyli kwiaty
oraz znicze pod pomnikiem Jana
Pawła II, znajdującym się przy ko-
ściele pw. Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny w Poniecu. 
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Praca z lekturą to doskonała okazja, aby dać uczniom możliwość
działania i rozbudzić drzemiącą w każdym dziecku kreatywność.
Powieść Rafała Kosika pt. “Feliks, Net i Nika oraz Gang Niewi-
dzialnych Ludzi", którą właśnie omawiała kl. VI a ze Szkoły Pod-
stawowej w Poniecu, zachęciła młodych czytelników do podjęcia
własnych prób twórczych i wykreowania czegoś nowego, niety-
powego, a zarazem przydatnego we współczesnej rzeczywistości.
Szóstoklasiści najpierw stworzyli projekt, następnie zbudowali
prototyp wynalazku, by na końcu złożyć wniosek w Biurze Paten-
towym Felia, Neta i Niki. We wniosku przedstawili, do czego służy
ich wynalazek, jak i z czego został zbudowany oraz jakie posiada
funkcje dodatkowe. Musieli również wskazać jego zalety i wady,
a także możliwe ulepszenia i kolejne wersje. Wynalazki, których
konstruowanie było domeną jednego z bohaterów lektury oraz
jego ojca, zainspirowały szóstoklasistów. Czekajmy więc cierpli-
wie na opatentowanie niezwykłych projektów. Być może wśród
uczniów kl. VI a znajdzie się następca Leonarda da Vinci?

Natia ma mistrzostwo!
Po podsumowaniu tegorocz-

nych startów w aerobiku grupo-
wym reprezentacje Szkoły
Podstawowej w Poniecu zakoń-
czyły zmagania plasując się w
ścisłym finale - grupa młodsza
znalazła się na miejscu trzecim,
a grupa starsza zdobyła pierw-
sze miejsce i tytuł Mistrzyń
Wielkopolski w Aerobiku Gru-
powym.

Jest to niebywały sukces i z
tego miejsca gratulujemy wszyst-
kim zawodnikom oraz trenerce
obu grup Anecie Wrotyńskiej.

Skład grupy młodszej: Maja
Maj (kapitan grupy), Maksym Szy-

mankiewicz, Adrianna Gol, Karo-
lina Walczak, Julia Jarożek, Maja
Stanisławska, Katarzyna Biernat,
Aleksandra Bartków, Zofia Bart-
ków, Malwina Waleńska, Natasza
Lewandowska i Barbara Sylwest-
rzak.

Skład grupy starszej: Wiktoria
Wrotyńska (kapitan), Roksana
Rychel, Natalia Gol, Wiktoria
Piaszczyńska, Dominika Pośled-
nik, Nikola Łasicka, Oliwia Jan-
kowska, Kornelia Urbaniak,
Klaudia i Hantkiewicz, Anna Bart-
ków i zawodniczki rezerwowe -
Oliwia Kasprzak, Nadia Gubańska
i Weronika Pawlak. 

Odkrywamy talenty plastyczne
Z pewnością dla niektórych

osób lekcja plastyki trwa zbyt
krótko, by móc w pełni rozwinąć
skrzydła i oddać się swojej pasji. W
obecnej sytuacji wielu uczniów ma
wreszcie czas, by ich prace pla-
styczne były staranniejsze i dopra-
cowane.

Można tak powiedzieć o uczen-
nicy klasy IV a ze Szkoły Podsta-
wowej w Poniecu, Patrycji
Domagale, która nie tylko tworzy
wspaniałe prace plastyczne pod-
czas zajęć szkolnych, ale także
rozwija się artystycznie korzystając
z dodatkowych kursów udostęp-
nionych na szkolnej platformie.
Swoje wytwory Patrycja przesyła
do nauczyciela plastyki. W ten
sposób powstała już niemała gale-
ria prac.

Oprócz zainteresowań pla-
stycznych Patrycja pasjonuje się
fotografowaniem przyrody, zwłasz-
cza zachodów słońca oraz jazdą
na rowerze.

Talentem artystycznym może
pochwalić się też uczennica klasy
IV b Zuzanna Maćkowiak. Zuzia
od roku 2019 uczęszcza na pry-
watne lekcje rysunku. Bardzo lubi
rysować kucyki Pony i inne ma-
giczne istoty - tworzy z ich udzia-
łem nawet komiksy. Oprócz
rysowania Zuzia lubi pracować z
gliną oraz z masą solną. Do kręgu
zainteresowań Zuzi należy również
czytanie komiksów, zwłaszcza o jej
ulubionych kucykach. Część swo-
ich prac Zuzia udostępniła z do-
mowego archiwum, pozostałe
powstały podczas zdalnej nauki.


