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Dzień Dziecka to bardzo radosny dzień dla wszystkich dzieci, taki też był dla mieszkańców naszego regionu. Tegoroczna piracka im-
preza pod nazwą "Ahoj przygodo" przyciągnęła spragnione niesamowitych przygód i mocy wrażeń tłumy. 

Przygotowane dekoracje zamieniły park miejski w prawdziwą przystań piracką, a na wszystkich małych rozbójników czekały występy
wokalne i taneczne, m. in. Humoreski, Natii czy dzieci z Przedszkola Samorządowego w Poniecu oraz wspaniałe zabawy z animatorami. Moc
atrakcji spotęgował teatrzyk o Piratce Kirze, która przejawiała ogromną ciekawość świata oraz ścianka wspinaczkowa przygotowana przez
harcerzy z Ponieca. Ale to nie koniec atrakcji, jakie przygotowano dla dzieci. Malowanie twarzy, brokatowe tatuaże oraz szereg kreatyw-
nych zadań manualnych, takich jak: tworzenie pirackich wisiorów, czapek pirackich, przestrzennych statków pirackich wraz z pięknymi te-
matycznymi balonami (szable, ośmiornice, wędki) przygotowanymi przez Koło Gospodyń Wiejskich z Czarkowa dopełniały kolorytu
imprezie. Zorganizowanie Pirackiego Dnia Dziecka okazało się strzałem w dziesiątkę i wspaniałą zabawą. Pytając dzieci o wrażenia wszyst-
kie głośno krzyczały, że bardzo im się podobało.

P I R A C K I  D Z I E Ń  D Z I E C K A
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Na Dzień Dziecka

Dzieci z Przedszkola Samorządowego w Poniecu wybrały się na
warsztaty kulinarne do Chatki Pradziadka w Boszkowie. Maluchy
poznały zwyczaje kulinarne dawnej kultury polskiej, a także “Życie
bez prądu". Mogły skosztować tzw. pyrów z gziką oraz chleba ze
smalcem. Przedszkolacy sami wyciskali sok z owoców i robili
masło. Na koniec każdy przygotował dla siebie pyszną bułeczkę.
Nie zabrakło też zabaw i tańców ludowych.

Pełne niespodzianek ob-
chody Dnia Dziecka w świetlicy
działającej przy Szkole Podsta-
wowej w Poniecu są już trady-
cją.

Tegoroczna zabawa była po-
dzielona na dwa dni. W pierwszym
dniu podopieczni mieli okazję
stworzyć ogromne akwarium, ma-
lując farbami akrylowymi na folii
spożywczej. Dzieło to budziło za-
chwyt nie tylko samych artystów,
ale także nauczycieli i rodziców.

Natomiast w piątek, 31 maja,
świetlica zamieniła się w bazar
usług. Nie zabrakło stylisty paz-

nokci, kosmetyczki, studia tatuażu,
poczty oraz banku. Klientów ba-
zarku było mnóstwo, szczególnie
zachwycone były dziewczyny,
które w ten jeden dzień mogły z
wdziękiem paradować po szkole w
pełnym makijażu. Wśród chłopa-
ków dużym powodzeniem cieszyło
się studio tatuażu, gdzie każdy
mógł zamówić taki tatuaż, jaki
sobie wymarzył.

Niewątpliwie zabawę w bazar
można zaliczyć do jak najbardziej
udanych. Wszystkie dzieci, nawet
te już trochę starsze, z chęcią wró-
ciły do zabaw tematycznych.

O Kleczewską Wieżę

Kolejny już raz wielkim suk-
cesem zakończył się udział
Dziecięco - Młodzieżowej Or-
kiestry Dętej z Ponieca na Re-
gionalnym Przeglądzie
Amatorskich Orkiestr Dętych "O
Kleczewską Wieżę". 

W tegorocznej, już 29., edycji
“O Kleczewską Wieżę” rywalizo-
wało osiem orkiestr reprezentują-
cych: Budzisław Kościelny,
Kleczew, Koźminek, Mogilno,
Oborniki, Poniec, Środę Wielko-
polską, Wilczyn. Orkiestry konku-
rowały w dwóch kategoriach:
muzyka koncertowa i muzyka mar-
szowa. 

W pierwszej kategorii, zdaniem
jurorów, główną nagrodę - Złotą

Wieżę od burmistrza gminy i
miasta Kleczew - otrzymała Dzie-
cięco - Młodzieżowa Orkiestra
Dęta Gminnego Centrum Kultury z
Ponieca, drugą nagrodę przy-
znano Orkiestrze ze Środy Wiel-
kopolskiej, trzecią natomiast
wręczono Orkiestrze Dętej Miejsko
- Gminnego Ośrodka Kultury z Kle-
czewa. Po ocenie muzyki marszo-
wej puchar za I miejsce otrzymała
Orkiestra Dęta ze Środy Wielko-
polskiej, za drugie miejsce zespół
z Ponieca, a za trzecie miejsce Or-
kiestra Dęta z Koźminka.

Tytuł najlepszego dyrygenta
festiwalu trafił na ręce Wiktora
Bąka, kapelmistrza ponieckiej or-
kiestry.  MK

Gzuby, ejbry i szczuny znają gwarę
się Zosia Dudkowiak i Patryk Kacz-
marek. II miejsce przypadło Alicji
Błaszkowskiej, a III miejsce zajęli
Amelia Bartlewska i Krystian Je-
siak.

W kategorii "Szczuny" najlep-
szą znajomością gwary wielkopol-
skiej wykazał się Kacper Sierleja. II
miejsce zajął Kacper Łopiński, III
miejsce natomiast Oliwier Małysiak
i Kacper Konatowski.

Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali nagrody ufundowane
przez Radę Rodziców.

W kategorii najmłodszych "Gzu-
bów" laureatami zostali: I miejsce -
Julia Kasprzak i Łukasz Szczepa-
niak, II miejsce - Lenka Kabała,
Krystian Majewski, Jakub Balcero-
wiak oraz III miejsce - Hubert Jan-
kowski, Julia Nyc, Filip Danek i
Gabryś Dudziak.

Wśród "Ejbrów" najlepsi okazali

Zmagania gwarowe odbywały
się w trzech kategoriach: "Gzuby"
- czyli najmłodsi uczniowie klas I-III
"Ejbry" - uczniowie klas IV-VI oraz
"Szczuny" - z klas VII-VIII SP i III
gimnazjum.

Uczestnicy musieli wykazać się
znajomością wyrażeń i zwrotów
gwarowych.

Na początku kwietnia w Szkole Podstawowej w Żytowiecku
odbyła się trzecia już edycja Szkolnego Konkursu Gwarowego.
Jego celem była popularyzacja gwary wielkopolskiej, mowy na-
szych przodków, zainteresowanie dzieci i młodzieży kulturą ży-
wego słowa, mową wielkopolską.
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Przedstawiamy nowych sołtysów - część 2

ANITA WARLIŃSKA - sołtys
Czarkowa, pracownik biurowy,
35 lat, żona, matka dwójki dzieci.

Wychowywała się w Łęce Wiel-
kiej, ukończyła Liceum Ogólno-
kształcące w Krobi. W Czarkowie
zamieszkała 12 lat temu. Od
ponad kilku lat pracuje w Centrum
Rehabilitacji w Górznie w Dziale
Planowania Przyjęć, Statystyki i
Rozliczeń. Ma dwoje dzieci - córkę
Klaudię i syna Nikodema. 

Funkcję sołtysa pełni po raz
pierwszy. Jej poprzednikiem, przez
ponad 20 lat, był Kazimierz Jaku-
bowski. Do tego, by ubiegała się o
sołectwo, zachęcała ją liczna
grupa mieszkańców wsi oraz panie
z Koła Gospodyń Wiejskich. Od
wielu lat to właśnie tam pani Anita
aktywnie działa w życiu publicz-
nym wsi. Wraz z paniami z KGW
organizowała liczne imprezy, za-

bawy karnawałowe i wieczorki. Od
kilku lat zajmuje się Świetlicą Wiej-
ską i obszarem wokół niej. W pla-
nach na najbliższe lata to właśnie
ta przestrzeń zmieni się najbar-
dziej.

W 2018 r. rozpoczęto projekt
mający na celu zagospodarowanie
terenu przeznaczonego na cele
rekreacyjne we wsi. Zakres pro-
jektu, a następnie budowy, obej-
mować ma nowy układ
kompozycyjno - przestrzenny,
nową nawierzchnię, budowę par-
kingu, nasadzenie różnorodnej ro-
ślinności, budowę nowych boisk
sportowych, wprowadzenie ele-
mentów małej architektury, urzą-
dzeń sportowych oraz placu
zabaw.

Istotnym celem na przyszłość
jest także remont drogi w kierunku
Oporowa. 

Ponadto nowa pani sołtys
chciałaby zintegrować wszystkich
mieszkańców wsi. Dobrą okazją ku
temu mają być zaplanowane wy-
jazdy do wrocławskiego zoo, do-
żynki oraz mecze piłkarskie i
siatkarskie pomiędzy juniorami i
seniorami. 

Od czasu, kiedy pani Anita zos-
tała sołtysem, wprowadziła system
SMS-owego informowania miesz-
kańców o wszelkich wydarzeniach
w wiosce. 

Pani Anita jest bardzo zadowo-
lona z nowej funkcji, jaką powie-
rzyła jej miejscowa społeczność.
Ma nadzieję, że podoła nowym
obowiązkom i spełni pokładane w
niej nadzieje. 

ANDRZEJ JĘDRYCZKA - soł-
tys Bączylasu, stolarz i rolnik,
44 lata, mąż, ojciec trójki dzieci. 

Z Bączylasem związany jest od
urodzenia - to tutaj wychowywał
się od najmłodszych lat. Zawód
stolarza zdobył w Zespole Szkół
Zawodowych w Gostyniu. Ukoń-
czył też Szkołę Rolniczą w Grabo-
nogu. Pracuje w firmie ciesielsko -
dekarskiej w Krobi, a od 10 lat pro-
wadzi rodzinne gospodarstwo.
Jest ojcem trzech córek - Jagody,
Amelii i Zuzanny.

Na sołtysa, w marcowych wy-
borach, został wybrany po raz
pierwszy. Wcześniej włodarzem
Bączylasu był Stanisław Dworzyń-
ski. To właśnie dzięki namowom
poprzednika oraz mieszkańców
pan Jędryczka zdecydował się
kandydować na stanowisko soł-
tysa wsi.

Dzięki temu, że przez wiele lat
pan Andrzej był członkiem Rady
Sołeckiej, potrzeby wsi zna bardzo
dobrze. 

Nowy sołtys jako główny cel
obrał sobie zagospodarowanie i
wyposażenie placu rekreacyjnego,
którego dotychczas we wsi nie
było. Na obszarze tym mają po-
wstać boiska do gry w piłkę nożną
i siatkową, już została wyłożona
nawierzchnia z kostki pod parkiet i
jednocześnie boisko do gry w te-
nisa. Dzięki inicjatywie i zaanga-
żowaniu mieszkańców wysiano
trawę wokół boiska. Obecnie też
prowadzone są prace przy oświet-
leniu terenu, a w najbliższych mie-
siącach ma zostać wybudowana
scena. Warte podkreślenia jest to,
że większość prac mieszkańcy wy-
konują sami i nie wynajmują do
tego firm zewnętrznych. 

W tym roku zostaną także za-
kupione ławki piknikowe. Na teren
ten zostanie przeniesiony wyre-
montowany plac zabaw. 

W następnych latach nad
sceną ma powstać wiata. Marze-
niem wszystkich mieszkańców jest
to, by w Bączylesie została wybu-
dowana świetlica. 

Pan Andrzej chciałby dokoń-
czyć budowę chodnika wzdłuż
drogi oraz wyremontować drogi
śródpolne. 

Wielkim autorytetem nowego
sołtysa jest pochodzący z Bączy-
lasu, nieżyjący już Jan Dopierała.
W ślad za nim chciałby stworzyć
cyklicznie odbywające się turnieje
piłkarskie dla dzieci. Pierwszy już
22 czerwca. 

Sołtys wierzy, że wspólnymi si-
łami - swoimi, jak i mieszkańców -
uda się zrealizować wszystkie
plany. Zdaje sobie jednak sprawę,
że nie wszystko zależy tylko od
chęci, ale i od czasu oraz fundu-
szy. 

AGNIESZKA KARPIŃSKA -
sołtys Teodozewa, 41 lat, żona,
matka czwórki dzieci.

Pochodzi z Żytowiecka, tam
ukończyła Szkołę Podstawową, a
następnie Liceum Ogólnokształ-
cące w Krobi. Do Teodozewa,
wraz z rodziną przeprowadziła się
12 lat temu.

Zajmuje się prowadzeniem
domu oraz wychowywaniem
czworga dzieci - Wojciecha, Ma-
teusza, Mai i Dawida. 

Pani Agnieszka lubi działać
społecznie, angażować się we
wszelkie inicjatywy. Przez dwa lata
prowadziła Stowarzyszenie Teo-
dozja, które integrowało lokalną
społeczność. Zanim została sołty-
sem, udzielała się w miejscowym
Kole Gospodyń Wiejskich.

Po wyborze na nową funkcję
zaczęła działać jeszcze bardziej.
Jako pierwszy cel obrała sobie
udoskonalenie obszaru wokół Sali
Wiejskiej. Niedawno ruszyła bu-
dowa ogniska z funkcją rusztu
oraz stawianie ławek. Teren ten
ma być gotowy na zaplanowany
Dzień Rodziny, który będzie wiel-

kim piknikiem rodzinnym, integru-
jącym starszych i młodszych. 

Jak mówi nowa pani sołtys,
Teodozewo jest bardzo piękną
wsią, mieszkańcy dbają o swe
gospodarstwa i tereny wokół.
Mieszka się tu wspaniale i zawsze
można liczyć na pomoc. To właś-
nie dla mieszkańców chce działać.
Czeka na ich pomysły. Wierzy, że

wspólnymi siłami można wiele
osiągnąć. 

Pani Agnieszka, korzystając z
okazji, chciałaby w imieniu włas-
nym i mieszkańców sołectwa Teo-
dozewo złożyć serdeczne
podziękowania ustępującemu z
funkcji sołtysa Władysławowi
Smektale oraz całej Radzie Sołec-
kiej, w której skład wchodzili: Hie-
ronim Machowski, Stanisław

Moderski i Stanisław Dolata - za
wieloletnią, pełną zaangażowania
służbę na rzecz całego sołectwa.
Skuteczność w realizowaniu ini-
cjatyw mających na celu rozwój
sołectwa i troska o dobro miesz-
kańców jest dla nich wzorem do
naśladowania, a efekty wspólnej
pracy są dowodem trudu, jaki zos-
tał wniesiony w każdy projekt.

MK

www.rowery.poniec.eu
...rowerzyści I SPACEROWICZE zostawiają 
w regionie skrzynki, zaznaczają na mapie 

ich miejsce, a inni rowerzyści 
I INNI SPACEROWICZE je znajdują. 

I zostawiają kolejne... i tak to się kręci ;-) 
Dołącz do nas!
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Halina to imię pochodzenia
greckiego i oznacza "spokój".

Halina to pełna energii kobieta,
która nie znosi nudy. Świetnie
sobie radzi w życiu osobistym, jak
i zawodowym. Ciężko jest jej pod-
ciąć skrzydła. Gdy się na coś
uprze, to zawsze osiągnie zamie-
rzony cel. Jest kobietą towarzyską,
która dba o swoich przyjaciół i bli-
skich. Ma bujną wyobraźnię, przez
co niekiedy nie jest poważnie trak-
towana. 

W życiu prywatnym kobiet no-
szących to imię panuje ład i porzą-
dek. Są dobrymi żonami i matkami.
Na dłuższą metę nudzą się jednak
stagnacją i monotonią, więc wy-
brańcy ich serc powinni zapewniać
im aktywne spędzanie czasu. 

Duża liczba przyjaciół w życiu
Haliny nie jest przypadkowa. Jest
to osoba, której trudno jest nie
lubić. Zaraża towarzystwo swoim
pozytywnym nastawieniem do
życia i ludzi. Jest zawsze gotowa
pomóc i wesprzeć w trudnej sytua-
cji. 

Halina sprawdza się w pracy,
która nie wymaga współpracy w
zespole. Woli być odpowiedzialna
sama za siebie i wszystkie ewen-
tualne sukcesy zawdzięczać sobie.
Jest perfekcjonistką, a każde nie-
powodzenia motywują ją do dal-

szej, jeszcze cięższej pracy.
Sprawdzi się w takich zawodach,
jak: handlowiec, agent nierucho-
mości czy artystka. 

Liczbą Haliny jest 9, kolorem
niebieski, a kamieniem jadeit.

W naszej gminie mieszka 28
kobiet o tym imieniu: 18 w Po-
niecu, po dwie w Żytowiecku i Śmi-
łowie, po jednej w Czarkowie,
Waszkowie, Sarbinowie, Łęce
Wielkiej, Kopaniu i Maciejewie. 

Najstarsza Halina ma 83 lata,
najmłodsza zaś 36 - obie są
mieszkankami Ponieca.

Halina Szymkowiak
z Ponieca

Haliny - 1 VII
Z bukietem kwiatów do...

Bruna - 12 VII

POŻEGNANIE
W maju na zawsze odeszli od nas :

15.05 - Marianna Pietrzyk (1923), Poniec
17.05 - Cyryl Łukowski (1957), Poniec
25.05 - Eugeniusz Lokś (1961), Drzewce
31.05 - Teresa Jędryczka (1928), Szurkowo
31.05 - Mariusz Busz (1966), Poniec

Bruno to imię pochodzenia ger-
mańskiego i oznacza mężczyznę o
ciemnych włosach. 

Bruno to tradycjonalista. Nie
liczą się dla niego pieniądze i sława.
Ważne są więzi rodzinne i przyja-
ciele na dobre i złe. Woli słuchać niż
mówić o sobie, dzięki czemu jest lu-
bianą osobą, która wysłucha i dora-
dzi w razie potrzeby. Ma duże
poczucie humoru, które wynika z
jego ponadprzeciętnej inteligencji i
kreatywności. Zna się na ludziach,
co często wykorzystuje do swoich
celów.

W kobietach Bruno docenia na-
turalność, inteligencję i kulturę oso-
bistą. Nieobce są mu
niezobowiązujące flirty z kobietami. 

W ludziach Bruno docenia war-
tości takie, jak: charakter, uczciwość
i słowność. Nie ocenia ich powierz-
chownie, tylko daje sobie czas na
ich poznanie. Po całym tygodniu
pracy lubi się dobrze zabawić i
nieco zapomnieć o trudach dnia co-
dziennego. Jest przy tym bardzo
odpowiedzialny i nie robi rzeczy,
których mógłby się w następnym
dniu wstydzić.

Bruno jest silnym psychicznie i
fizycznie mężczyzną. Nie są mu
obce trudy wszelkiej fizycznej pracy.

Jednak jego najmocniejszą stroną
jest inteligencja i kreatywność i te
dwa atuty stara się wykorzystywać
w karierze zawodowej. Jest po-
mocny i lubi dzielić się swoją wiedzą
z innymi. Sprawdzi się jako: analityk
giełdowy, adwokat lub sędzia. 

Liczbą Bruna jest 7, kolorem kre-
mowy, a kamieniem fluoryt.

W gminie Poniec mieszka tylko
dwóch Brunów. Jeden to 16-latek z
Drzewiec, drugi ma niespełna ro-
czek i jest mieszkańcem Teodo-
zewa.

Bruno Moderski
z Teodozewa

W Przedszkolu Samorządowym w Łęce Wielkiej odbył się kon-
cert muzyczny pn. “Muzyka flamenco - w gorącej Hiszpanii’’.
Dzieci miały okazję poznać hiszpańskie zwyczaje oraz tańce z
rekwizytami: chustą, kastanietami, wachlarzem. Miały również
możliwość poznania nowego instrumentu, jakim jest kahon, czyli
skrzynia perkusyjna, która jest używana przez muzyków fla-
menco. Dzieci były zachęcane do czynnego udziału w przedsta-
wieniu poprzez wyklaskiwanie rytmów. Nauka klaskania do
muzyki tradycyjnych tańców hiszpańskich bardzo się dzieciom po-
dobała. Zachwycił je także kolorowy taniec z chustą oraz wachla-
rzem.

Każde dziecko powinno wie-
dzieć, jak zachować się w sytuacji
zagrożenia i gdzie można otrzy-
mać pomoc. Mając to na uwadze,
grupa Krasnali z Przedszkola Sa-
morządowego w Poniecu zorgani-
zowała spotkanie ze strażakami.

Wizyta strażaków wzbudziła
ogromne zainteresowanie dzieci.
Oprócz zdobywania wiedzy z za-
kresu bezpieczeństwa dzieci
mogły z bliska zobaczyć wóz stra-
żacki, przymierzyć kask i strój stra-
żaka. 

O pracy strażaków
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500+ od 1 lipca 2019 r. 
bez kryterium dochodowego

Od 1 lipca 2019 r. świadcze-
nie wychowawcze będzie przy-
sługiwało na wszystkie dzieci do
18. roku życia, bez względu na
dochody uzyskiwane przez ro-
dzinę.

Wnioski o przyznanie świad-
czenia na nowych zasadach bę-
dzie można składać:

- od 1 lipca 2019 r. elektronicz-
nie, tj. poprzez kanał bankowości
elektronicznej, portal Emp@tia lub
portal PUE ZUS,

- od 1 sierpnia 2019 r. drogą
tradycyjną, tj. w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Poniecu.

Termin składania wniosków,
a wypłata świadczenia

z wyrównaniem
Aby uzyskać prawo do świad-

czenia 500+ na nowych zasadach,
tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na

które obecnie nie pobiera tego
świadczenia, musi złożyć wniosek
w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30
września 2019 r.

Złożenie wniosku do końca
września 2019 r. gwarantuje rodzi-
cowi, że świadczenie wychowaw-
cze na nowych zasadach zostanie
wypłacone z wyrównaniem od mie-
siąca lipca 2019 r.

Jeśli rodzic dziecka złoży wnio-
sek po 30 września 2019 r., świad-
czenie będzie przysługiwać od
miesiąca złożenia wniosku (nie bę-
dzie możliwości wyrównania, tj.
spłaty świadczenia od miesiąca
lipca 2019 r.). 

Od 1 lipca 2019 r. należy złożyć
wniosek na wszystkie dzieci,
nawet na te dzieci, na które ak-
tualnie jest przyznane prawo do
świadczenia wychowawczego do

dnia 30. 09. 2019 r. na podstawie
decyzji wydanej w 2018 r. lub 2019
r.

Wypłaty pierwszych świad-
czeń na nowych zasadach
Wypłata świadczenia jest za-

leżna od miesiąca, w którym zo-
stanie złożony wniosek, tj. w
przypadku, gdy złożenie wniosku
nastąpi: 

- w okresie lipiec - sierpień
2019 r. oznacza, że świadczenie,
z wyrównaniem od lipca, zostanie
wypłacone najpóźniej do dnia 31
października 2019 r.,

- we wrześniu 2019 r. oznacza,
że świadczenie, z wyrównaniem
od lipca, zostanie wypłacone naj-
później do dnia 30 listopada 2019
r.,

- w październiku 2019 r. ozna-
cza, że świadczenie, z wyrówna-

niem jedynie od października, zo-
stanie wypłacone najpóźniej do
dnia 31 grudnia 2019 r.,

- w listopadzie 2019 r. oznacza,
że świadczenie, z wyrównaniem
jedynie od listopada, zostanie wy-
płacone najpóźniej do dnia 31
stycznia 2020 r.,

- w okresie od 1 grudnia 2019 r.
do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że
świadczenie, z wyrównaniem jedy-
nie od miesiąca złożenia wniosku,
zostanie wypłacone najpóźniej do
dnia 29 lutego 2020 r.

Nasi jubilaci pobrali się 21
czerwca 1969 roku w Urzędzie
Stanu Cywilnego w Książu Wiel-
kopolskim. Tydzień później, w
tamtejszym kościele parafialnym,
wzięli ślub kościelny. 

Pani Łucja urodziła się w 1947
roku w Sroczewie, niewielkiej
miejscowości niedaleko Śremu.

Miała pięcioro młodszego ro-
dzeństwa - czterech braci i jedną
siostrę. Dzieci uczyły się w Szkole
Podstawowej w Zaborowie a po
lekcjach pomagały rodzicom w
prowadzeniu gospodarstwa rol-
nego. 

Pan Władysław od swej żony
jest młodszy o dwa lata. Od uro-

dzenia mieszka w Teodozewie,
gdzie wychowywał się z dwoma
starszymi braćmi. Odkąd pamięta,
zajmował się rolnictwem. Pomagał
swemu ojcu, po którym przejął oj-
cowiznę. Zajmował się hodowlą
bydła i trzody chlewnej. Dziś gos-
podarstwem zajmuje się syn Grze-
gorz wraz z małżonką. 

Nasi jubilaci poznali się na do-
żynkach w Teodozewie, kiedy to
wówczas 17-letnia pani Łucja przy-
jechała w odwiedziny do wujostwa,
które mieszkało po sąsiedzku z
domem Smektałów. Po trzech la-
tach narzeczeństwa wzięli ślub i
zamieszkali w domu rodzinnym
pana Władysława. Pani Łucja za-

Razem przez życie jęła się prowadzeniem gospodar-
stwa domowego, a pan Władysław
rozbudową majątku. Dochowali się
dwójki dzieci - syna Grzegorza i
córki Elżbiety. Mają czworo wnu-
cząt i jedną prawnuczkę. 

Pani Łucja nadal spełnia się
jako doskonała gospodyni do-
mowa. Jest pełna energii i wciąż
można ją spotkać podczas pracy w
przydomowym ogrodzie czy na

polu. Pan Władysław do niedawna
piastował funkcję sołtysa Teodo-
zewa. Sołtysem wsi, przez ponad
30 lat, był również jego ojciec Ig-
nacy. 

Wspaniałym małżonkom skła-
damy serdeczne gratulacje oraz
życzenia zdrowia, wszelkiej po-
myślności i dalszego udanego po-
życia. 

MK

W minionym miesiącu jubileusz złotych godów
obchodzili państwo Łucja i Władysław Smektało-
wie z Teodozewa. 

P o t r z e b u j e s z  r e k l a m y ?
Zareklamuj się w naszej gazecie! 

Cennik ogłoszeń znajdziesz na: www.poniec.eu
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Gościem spotkania był  Walde-
mar Wierzba - polonista, regiona-
lista, gawędziarz, poznaniak z
urodzenia i poznaniak z wyboru,
autor publikacji na temat gwary
poznańskiej, m. in.: "Ale szport,
tej!… żarty gwarą", "Przykazania
Poznaniaka", a także "Słownika
gwary poznańskiej: z naszego na
polski, z polskiego na nasze".
Podczas pełnego humoru spotka-
nia Waldzinek (tak po poznańsku
brzmi Waldemar) odczytywał tek-
sty pisane gwarą, przedstawiał
scenki rodzajowe, opowiadał o
swej twórczości oraz przyczynach
zainteresowania gwarą poznań-
ską, a uczestniczący w spotkaniu
mieli możliwość współtworzenia
zabawy, podejmując próby po-

prawnego odczytania tekstów
gwarowych, co okazywało się za-
daniem niełatwym. Dowiedzieli się
również, że gwara poznańska to
jedna z bardziej specyficznych
gwar regionalnych w Polsce, która
powstała z wymieszania dialektu
wielkopolskiego z elementami
słownictwa niemieckiego, głównie
w wyniku ponad 100-letniego pru-
skiego panowania w Wielkopolsce
(1793 - 1919), kiedy język nie-
miecki stał się językiem urzędo-
wym, opanował szkoły. Obecnie,
jak wiele innych gwar, tak i poz-
nańska coraz bardziej zanika.
Warto jednak o niej pamiętać, bo
wciąż jest to ważny i ciekawy
składnik tutejszej kultury.

GCK

Spotkanie z gwarą
W sobotę, 25 maja, w Żytowiecku odbyło się "Spotkanie z
gwarą poznańską", zorganizowane we współpracy z Gminną
Biblioteką Gminnego Centrum Kultury w Poniecu oraz Koła
Gospodyń z Żytowiecka. 

Pod koniec maja w Szurkowie odbyła się uroczystość z okazji
Dnia Matki. Miłe spotkanie przy kawie i słodkim poczęstunku było
okazją do rozmów i wspólnej zabawy. Panie miały możliwość za-
poznania się z nowościami kosmetycznymi oraz skorzystania z
profesjonalnego makijażu. Wieczór upłynął w ciepłej i przyjaznej
atmosferze. Wszystkim mamom jeszcze raz życzymy zdrowia,
cierpliwości i wszystkiego, co najlepsze.

W Katolickim Centrum Eduka-
cji i Kultury w Śremie w dniach od
17 do 26 maja odbywał się XXVIII
Ogólnopolski Przegląd Piosenki
Religijnej “Śremsong 2019”. 

W trakcie przesłuchań prezen-
tują się przedstawiciele przed-
szkoli, szkół podstawowych,
gimnazjów, szkół ponadgimnazjal-
nych i wyższych. Poza występami
odbywają się jeszcze msze
święte, koncerty i spotkania dla
młodzieży. Pomysłodawcą i dyrek-
torem przeglądu jest katecheta Ja-
nusz T. Skotarczak.

W tegorocznych przesłucha-

niach wzięło udział około 160 wy-
konawców - soliści, zespoły, chóry.
Zaprezentowała się również repre-
zentantka Ponieca - Wiktoria Prze-
goń, na co dzień śpiewająca pod
opieką Edyty Wojciechowskiej w
zespole Humoreska przy Gmin-
nym Centrum Kultury w Poniecu.
Nie był to jej pierwszy występ na
"Śremsongu". Za każdym razem
zostawała zauważona przez jury i
uhonorowana wyróżnieniem oraz
wyróżnieniem specjalnym. Tak
było i w tym roku. Serdeczne gra-
tulujemy solistce i życzymy jej dal-
szych sukcesów.

Kolejny sukces Wiktorii

Jak co roku w Dzięczynie na
stawie sportowym zostały zorgani-
zowane zawody z okazji Dnia
Dziecka. W imprezie mogły wziąć
udział dzieci członków Stowarzy-
szenia Perkoz oraz ich rodzin. W
zawodach, które odbyły się w so-
botę, 1 czerwca, wzięło udział 19
dzieci, 8 dziewczynek i 11 chłop-
ców. Zawodnicy na starcie otrzy-
mali pamiątkowe identyfikatory, soki
oraz zanętę, a po losowaniu stano-
wisk przystąpili do rywalizacji.

Najlepsza okazała się Julia
Frąckowiak, która złowiła razem
5,66 kg ryb, drugie miejsce z do-
robkiem 4,84 kg zajęła Zuzanna Ja-
naszak, natomiast trzecie miejsce
wypracował Mateusz Nawrocik.

Mali wędkarze złowili: karpie,
amury, leszcze, karasie, płocie,
wzdręgi i okonie.

Najlepsza trójka zawodników
otrzymała puchary, a każdy uczest-
nik dostał losowo wybraną nagrodę
i pamiątkowy medal. Imprezę za-
kończyły tradycyjnie pieczone kieł-
baski.

Zarząd stowarzyszenia szcze-
gólne podziękowania składa spon-
sorom: Piotrowi Giera (firma
budowlana), Wiktorii Walczak (firma
Traper), Krzysztofowi Kałużnemu
(firma Match Pro), Maciejowi Mor-
chelowi (firma Hydro Mak), Woj-
ciechowi Wojciechowskemu i  Józe-
fowi Idowiakowi oraz Wiktorowi Ju-
skowiakowi.    Tekst i fot. PERKOZ

Mali wędkarze w Dzięczynie

Pani Teresa Cieślak z Oddzia-
łowej Sekcji Emerytów i rencistów
ZNP w Poniecu, została wyróż-
niona w konkursie literackim „Mój
ślad w 100-leciu odzyskania nie-
podległości Polski”, organizowa-

nym przez Zarząd Główny
Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego. W wyróżnionej pracy p.
Cieślak opisała swoją drogę z
Wilna do Polski oraz pracę na
rzecz Ponieca.

Wyróżnienie dla pani Teresy



[ 7 ]WIEŚCI Z GMINY PONIEC

Pierwszą atrakcją było wejście
na Szczeliniec, najwyższy szczyt
znajdujący się na terenie Parku
Narodowego Gór Stołowych.
Wspólnym wysiłkiem wycieczkowi-
cze pokonali około siedemset skal-
nych schodów na górę, a
następnie przeszli wiele labiryn-
tów. Jednak było warto, gdyż wi-
doki były przepiękne. Na szczycie
uczniowie mieli okazję dotknąć
śniegu, co było nie lada atrakcją w
upalny dzień.

Następnym punktem wycieczki
była wizyta w Muzeum Ginących
Zawodów, gdzie dzieci mogły nie
tylko poznać tajniki zawodu młyna-
rza, kowala, garncarza czy pieka-
rza, ale również zwiedzić
tematyczne chaty oraz wziąć
udział w zajęciach warsztatowych,
m. in. lepienia garnków z gliny.

Drugi dzień wyprawy był równie
emocjonujący. Główną atrakcją
było zwiedzanie Kopalni Złota w
Złotym Stoku, w której znajdują się
muzealne eksponaty, np. piec do
wytopu złota. Dzieci zaliczyły prze-
jażdżkę podziemnym tramwajem,
zjechały 20-metrową zjeżdżalnią,
podziwiały jedyny w Polsce po-
dziemny wodospad.

Ostatnim punktem programu
było zwiedzanie Muzeum Fran-
kensteina w Ząbkowicach Ślą-
skich, gdzie od wejścia wiało
grozą. Uczniowie wysłuchali histo-
rii miasteczka, a także profesora
Frankensteina, zwiedzili po-
dziemne laboratorium, z którego
wychodzili z wypiekami na twa-
rzach.

Wycieczka czwartoklasistów
przebiegła w miłej, przyjaznej at-

mosferze. Uczestnicy i opiekuno-
wie zmęczeni, ale zadowoleni i z
mnóstwem wrażeń, wrócili do
domów cali i zdrowi.

Zwiedzili Kotlinę Kłodzką

Impreza przyciągnęła na try-
buny sporą publiczność, która
mogła podziwiać wspaniałe wy-
stępy uczestniczek. Do Ponieca
zjechały drużyny z całego re-
gionu. Oprócz gospodarzy, ze-
społu Natia, nie zabrakło
przedstawicieli Jarocina, Ple-
szewa, Chodzieży, Kobylej Góry,
Leszna. Występy solowe, duety
czy zespołowe w oryginalnych
strojach zachwycały swoją wido-
wiskowością w układach, w któ-
rych ocenie jury podlegały
wszelkie szpagaty, wymachy czy
podnoszenia. 

Świetnie zaprezentowały się
przedstawicielki gospodarzy, które
oprócz publiczności zaskarbiły
sobie również serca jury i trzyna-
ście razy stawały na podium.

Wyniki członków sekcji Natia: I

miejsce w kat. I-III zespół Naj-
młodszy, I miejsce w kat. IV-VI ze-
spół Black Cat, II miejsce w kat.
VII-III zespół Superman, I miejsce
w kat. 4-6 solo Wiktoria Wrotyń-
ska, I miejsce w kat. VII-III solo
Oliwia Brodziak, II miejsce w kat.
VII-III solo Zuzia Kończyk, I
miejsce w kat. ponadgimnazjalnej
solo Ewelina Jankowska, II
miejsce w kat. IV-VI duet Natalia
Gol i Roksana Rychel, III miejsce
w kat. IV-VI duet Maksym Szy-
mankiewicz i Maja Maj, II miejsce
w kat. VII-III duet Anna Bartków i
Klaudia Hantkiewicz, kat. VII-III, III
miejsce duet Anna Mróz i Julianna
Kociemba, I miejsce w kat. IV-VI
trio Oliwia Jankowska, Nikola Ła-
sicka, Dominika Poślednik oraz I
miejsce trio Kornelia Nowak, Zu-
zanna Gałka, Klaudia Wysocka.

Aż trzynaście medali wytańczyły dziewczęta z zespołu tanecznego
Natia podczas I Wielkopolskich Mistrzostw Aerobiku i Fitness, które
odbyły się w sobotę, 25 maja, w hali widowiskowo-sportowej w Po-
niecu.

Trzynaście medali dla Natii

Pod koniec maja uczniowie klas czwartych ze Szkoły
Podstawowej w Poniecu wstali wczesnym rankiem, gdyż
tego dnia rozpoczęła się ich dwudniowa wycieczka do Kot-
liny Kłodzkiej. W towarzystwie wychowawców, opiekunów
i porannego słońca ruszyli w kierunku Gór Stołowych.
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Gimnazjaliści w Ma
Wycieczka szkolna należy do bardzo atrakcyjnych i efektywnych
form pracy wychowawczej. Pozwala ona w większym stopniu niż
typowa lekcja na przyswajanie wiedzy poprzez odkrywanie, prze-
żywanie i działanie.

Uczniowie najstarszej obecnie
klasy Szkoły Podstawowej w Żyto-
wiecku w ciągu trzyletniego okresu
nauki w gimnazjum uczestniczyli w
wielu wycieczkach po najpiękniej-
szych zakątkach naszej ojczyzny.
Co ciekawe, już półtora roku temu
podjęli decyzję o wyborze miejsca
trzydniowej wycieczki, na którą po-
stanowili się wybrać na kilka ty-
godni przed zakończeniem nauki
w gimnazjum. Uczniowie z zainte-
resowaniem obejrzeli przygoto-
wane prezentacje multimedialne i
w formie tajnego głosowania zde-
cydowali, że w maju 2019 roku po-

jadą do leżącego w Małopolsce
magicznego Krakowa.

Istnieje pewna opowieść, która
mówi, że po stworzeniu przez sie-
bie świata Pan Bóg najbardziej był
zadowolony ze zniewalająco pięk-
nej Małopolski. I nic w tym dziw-
nego, bo przecież z tym regionem
Polski kojarzy się wszystkim bę-
dący miastem królów, zabytków i
poetów noblistów Kraków. W Ma-
łopolsce znajdują się także Wado-
wice, o których święty Jan Paweł II
mówił, że to w tym mieście
wszystko się zaczęło. Małopolska
to również fantastyczne kształty

wapiennych skał, tajemniczych
wąwozów i bajkowych jaskiń Oj-
cowskiego Parku Krajobrazowego.
I to właśnie te miejsca znalazły się
na szlaku trzydniowej wycieczki.

Cuda natury w Ojcowskim
Parku Krajobrazowym

Pierwszy z trzech wycieczko-
wych dni trzecioklasiści spędzili na
terenie powstałego w 1956 roku
Ojcowskiego Parku Narodowego
w towarzystwie przewodniczki tu-
rystycznej oraz równomiernie pa-
dającego przez cały dzień
deszczu. Najpierw uczestnicy wy-
cieczki podziwiali skałę nazywaną
Maczugą Herkulesa. Tak na-
prawdę jest ona wynikiem proce-
sów wietrzenia i zjawisk
krasowych. Legenda natomiast
mówi, że to sam diabeł na życze-
nie mistrza Twardowskiego zatknął
na szczycie skały tajemniczą ma-
czugę. Kilka minut później gimnaz-
jaliści byli już na dziedzińcu
górującego nad okolicą renesan-
sowego zamku w Pieskowej Skale,
z którego historią zapoznała ich
przewodniczka. Dodajmy, że to
właśnie na terenie tego zamku na-
kręcono przed laty wiele scen do
filmu "Ogniem i mieczem".

Z Pieskowej Skały gimnazjaliści
pomaszerowali do Boroniówki, w
której znajduje się stara drewniana
osada młynarska z oryginalnym i
działającym do dziś wyposaże-
niem. Młodzież na własne oczy
mogła też zobaczyć, jak dawniej
mielono ziarno.

Spore wrażenie wywarła rów-
nież na wszystkich składająca się
z kilku skał i znajdująca się w Doli-
nie Prądnika Brama Krakowska.
Przed stuleciami to właśnie tam
wiódł szlak handlowy z Krakowa
na Śląsk.

Tuż za Bramą Krakowską bije
małe źródełko nazywane Źródeł-
kiem Miłości. Nie mogli go ominąć
żytowieccy gimnazjaliści. Jedna z
legend mówi, że każda para, która
wspólnie zakosztuje wody ze źró-
dełka, zostanie cudownie połą-
czona niegasnącą, wielką
miłością.

W kolejnej części wycieczki jej
uczestnicy dotarli do związanych z
osobą króla Kazimierza Wielkiego
ruin zamku w Ojcowie.

Ostatnim miejscem, które wędrując
po Ojcowskim Parku Narodowym od-
wiedzili trzecioklasiści, była tłumnie
odwiedzana przez turystów Jaskinia
Łokietka. W świadomości społecznej
jaskinia ta wiąże się z legendarnym
pobytem w niej walczącego wówczas
o tron krakowski z królem czeskim
Wacławem II księcia Władysława Ło-
kietka. Ponoć polskiego władcę spusz-
czanego do wnętrza jaskini na linie
przez otwarty jeden z korytarzy uchro-
niła przed pościgiem zasłaniająca wej-
ście do jej wnętrza olbrzymia
pajęczyna.

Magiczny Kraków
Kolejnego dnia uczestnicy wy-

cieczki udali się do Ogrodu Doświad-
czeń im. Stanisława Lema. Tam, dzięki
interaktywnym urządzeniom, pozna-
wali, świetnie się przy tym bawiąc,
działanie urządzeń wyjaśniających
zjawiska fizyki. 

Spotkanie z historią Krakowa żyto-

Burmistrz Ponieca
ogłasza

I ROKOWANIA
na sprzedaż nieruchomości

zabudowanej byłymi
budynkami Szkoły Podstawowej

położonej na działce
ewidencyjnej nr 176/4 w Sarbinowie.

CENA WYWOŁAWCZA 400.000,00 ZŁ
1.Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana byłymi bu-

dynkami szkoły podstawowej oznaczona w
ewidencji gruntów jako działka nr 176/4 o po-
wierzchni 0.5820 ha zapisana w księdze wie-
czystej KW nr PO1Y/ 00032900/2 położona
w Sarbinowie, stanowiąca własność Gminy
Poniec.1.

1)Grunt–zabudowany byłymi budynkami
szkoły podstawowej tj. budynkiem głównym
szkoły, budynkiem świetlicy –salki gimna-
stycznej oraz budynkiem kotłowni. Działka o
kształcie nieregularnym, teren działki jest
płaski. Dojazd i dojście do działki z drogi o
nawierzchni asfaltowej oraz z drogi we-
wnętrznej utwardzonej kamieniem i tłucz-
niem. Teren nieruchomości wyposażony w
sieć wodociągową, energetyczną oraz sieć
telefoniczną. Ponadto teren nieruchomości
jest wygrodzony oraz oświetlony, wyposa-
żony w szereg dróg i chodników oraz tereny
zieleni i rekreacji. Działka gruntu znajduje się
w otoczeniu gospodarstw rolnych 

2)Budynki:-budynek nr 1 tj. budynek
główny byłej szkoły podstawowej o po-
wierzchni użytkowej 465,33 m2 oraz po-
wierzchni całkowitej 487,36 m2 w tym parter
290,59 m2 i poddasze 196,77 m2. Wysokość
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  ałopolsce
wieccy turyści rozpoczęli od wizyty w ka-
tedrze wawelskiej. W tej świątyni koro-
nowana została większość polskich
królów. Znaczna ich część znalazła w
niej miejsce wiecznego spoczynku. Na
katedralnej wieży gimnazjaliści podzi-
wiali nazywany królem polskich dzwo-
nów ufundowany przez Zygmunta
Starego Dzwon Zygmunta. W podzie-
miach katedry wśród grobów królów i
bohaterów narodowych uczniowie po-
czuli, jak wspaniała jest historia naszego
kraju.

Następnie, idąc przez krakowskie
Planty, gimnazjaliści dotarli pod papie-
skie Okno mieszczące się przy ul. Fran-
ciszkańskiej 3. Na dziedzińcu Pałacu
Arcybiskupów uczniowie podziwiali wy-
konany w 1980 roku pomnik Jana Pawła
II.

Kilka minut później trzecioklasiści byli
już na wewnętrznym dziedzińcu Colle-
gium Maius - najstarszego zachowa-
nego budynku Akademii Krakowskiej.

W końcu gimnazjaliści dotarli na
jeden z największych średniowiecznych
placów w Europie - Rynek Główny. Mi-
nęli Sukiennice - ufundowaną przez Ka-
zimierza Wielkiego halę targową,
pomnik Adama Mickiewicza, by po chwili
znaleźć się w olbrzymim wnętrzu niesy-
metrycznie położonego względem
Rynku kościoła Mariackiego. We wnęt-

rzu świątyni trzecioklasiści ujrzeli
niezwykle cenny zabytek sztuki
średniowiecznej - ołtarz Wita Stwo-
sza. Wkrótce też wszyscy z uwagą
wysłuchali granego przez trębacza
co godzinę z wieży kościoła Ma-
riackiego hejnału.

Następnie udali się na Bulwary
Wiślane, by na statku Albatros wy-
ruszyć w rejs po Wiśle.

Papieskie Wadowice
Celem ostatniego dnia wy-

cieczki było miasto rodzinne świę-
tego Jana Pawła II. Po zjedzeniu
przepysznych kremówek, gimnaz-
jaliści odwiedzili Muzeum Dom Ro-
dzinny Karola Wojtyły. Wśród
osobistych przedmiotów należą-
cych do Karola Wojtyły znalazły się
m.in. świadectwa szkolne, archi-
walne fotografie oraz drewniane
narty ze skórzanymi butami.

Niegdyś nieznane i spokojne
Wadowice dziś - za sprawą świę-
tego Jana Pawła II - są jednym z
najbardziej znanych polskich
miast.

Tak oto zakończyła się ostatnia
w historii żytowieckiego gimnazjum
trzydniowa wycieczka. 

KRZYSZTOF BLANDZI 

pomieszczeń na parterze wynosi 3,34 m, wy-
sokość pomieszczeń na poddaszu od 0,1 m
do 2,52 m. Budynek znajduje się w zadowa-
lającym stanie technicznym. Ogólny stopień
zużycia technicznego budynku na podstawie
oględzin określony przez rzeczoznawcę ma-
jątkowego określony został na poziomie 30
%. Dach budynku jedno i dwuspadowy po-
kryty papą i blachodachówką. Budynek wy-
posażony w instalację wodną, kanalizacyjną,
elektryczną c.o., c.w., oraz elektryczną.

-budynek nr 2 tj. budynek świetlicy –salki
gimnastycznej –budynek w zabudowie zwar-
tej jednokondygnacyjnej o powierzchni użyt-
kowej 86,93 m2, wysokość pomieszczeń 3,20
m. Ogólny stopień zużycia technicznego bu-
dynku na podstawie oględzin określony przez
rzeczoznawcę majątkowego określony został
na poziomie 30 %. Budynek wolnostojący nie
połączony z budynkiem głównym wyposa-
żony w instalację wodną, kanalizacyjną, elek-
tryczną c.o., c.w., oraz elektryczną. 

-budynek nr 3 tj. budynek kotłowni o po-
wierzchni użytkowej 51,88 m2, wysokość po-
mieszczeń 3,94 m. Ogólny stopień zużycia
technicznego budynku na podstawie oględzin
określony przez rzeczoznawcę majątkowego
określony został na poziomie 30 %.Dla terenu
na którym znajduje się nieruchomość grun-
towa zabudowana, byłymi budynkami szkoły
podstawowej nie obowiązuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. W stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Poniec,
zatwierdzone uchwałą nr XIII/56/99 Rady
Miejskiej Ponieca z dnia 25 czerwca 1999 r.
ze zmianami nieruchomość znajduje się w ob-
szarze oznaczonym symbolem U -obszar za-

budowy usługowej.
2.Komisja do przeprowadzenia ro-

kowań wzywa osoby zainteresowane
do oględzin nieruchomości.

3.I przetarg ustny nieograniczony,
którego przedmiotem była powyższa
nieruchomość, został przeprowadzony
w dniu 27.04.2018r., II przetarg ustny
nieograniczony przeprowadzony w dniu
10.08.2018 r., I przetarg pisemny nie-
ograniczony został przeprowadzony w
dniu 07.12.2019 r., II przetarg pisemny
nieograniczony został przeprowadzony
w dniu 28.02.2019 r. Wszystkie w/w
przetargi zakończyły się negatywnie.

4.Warunkiem przystąpienia do ro-
kowań jest:

1) pisemne zgłoszenie udziału w ro-
kowaniach złożone najpóźniej do dnia
19lipca2019r. Zgłoszenie musi być
umieszczone w zamkniętej kopercie i
powinno zawierać:

a) nazwę rokowań,
b)imię, nazwisko i adres zgłaszają-

cego albo nazwę firmy oraz jej sie-
dzibę, jeśli zgłaszający jest osobą
prawną (kserokopia aktualnego odpisu
KRS). W przypadku spółek cywilnych –
zgłoszenie winno być dokonane przez
wszystkich wspólników jednym zgło-
szeniem,

c)datę sporządzenia zgłoszenia,
d)oświadczenie, że zgłaszający za-

poznał się z warunkami rokowań i
przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

e)oświadczenie, że zgłaszający ak-
ceptuje aktualny stan nieruchomości
bez zastrzeżeń,

f)kserokopię dowodu wpłaty za-
liczki, 

g) proponowaną cenę(nie mniejszą
niż cena wywoławcza)i sposób jej za-
płaty. 

2) wpłata zaliczki w wysokości:
80.000,00 zł, którą należy wpłacić naj-
później do dnia 15 lipca2019r., na konto
sprzedającego: Bank Spółdzielczy
wPoniecu Nr 9086820004 0030 0461
2000 0060. Zaliczka przepada, jeśli na-
bywca wyłoniony w rokowaniach uchyli
się od zawarcia umowy. W przypadku
przeniesienia prawa własności na no-
wego nabywcę, zaliczka zostaje zali-
czona na poczet ceny nabycia.
Osobom, które nie zostały wyłonione
jako nabywca nieruchomości, przeka-
zuje się zaliczkę na jego rzecz nie póź-
niej niż przed upływem 3 dni roboczych
od dnia zamknięcia rokowań. Zaliczka
przepada, jeśli nabywca uchyli się od
zawarcia umowy sprzedaży.

Zgłoszenia można składać:
a)osobiście w sekretariacie Urzędu

Miejskiego w Poniecu mieszczącym się
w budynku ratusza przy ul.
Rynek24(pokój nr 1).,

b)listownie na adres: Urząd Miejski
w Poniecu ul. Rynek 24, 64-125 Po-
niec,

5.Rokowania zostaną przeprowa-
dzone w dniu 19 lipca2019roku o godz.
10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w
Poniecu przy ul. Rynek 24 (pok. nr 7
sala ślubów).

6.Wylicytowana cena podlega zwol-
nieniu od podatku towarów i usług

(VAT) na podstawie art. 43 ust. 1 pkt
10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku towaru i usług (t.j. Dz U. z 2018
r., poz. 2174 ze zm.).

7.Cudzoziemcy, uczestniczący w
rokowaniach winni przedstawić przed
podpisaniem aktu notarialnego zezwo-
lenie Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji.

8.Koszty sporządzenia umowy no-
tarialnej oraz opłaty sądowe ponosi na-
bywca.

9.Nieruchomość jest sprzedawana
na podstawie danych z ewidencji grun-
tów, a wznawianie granic odbywa się
na koszt i staraniem nabywców.

10.Komisja do przeprowadzenia ro-
kowań zastrzega możliwość odwołania
ogłoszonych rokowań bez podania
przyczyny.

11.Komisja do przeprowadzenia ro-
kowań zastrzega prawo zamknięcia ro-
kowań bez wybrania nabywcy
nieruchomości.

12.Oględziny przedmiotu przetargu
można uzgodnić oraz uzyskać dodat-
kowe informacje w Urzędzie Miejskim
w Poniecu pok. nr 4, tel. 65 572 03 10.

13. Dodatkowych informacji
można uzyskać w Urzędzie Miejskim
w Poniecu ul. Rynek 24, pok. nr 4 par-
ter., tel. (65) –573 –15 –33 wew. 15, w
poniedziałki w godz. 800-1600, od
wtorku do piątku w godz. 700-1500

Burmistrz Ponieca
/-/ Jacek Widyński
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Maj to jeden z wyjątkowych
miesięcy, w których odbywa się
szereg imprez plenerowych. Ak-
centu biało-czerwonego nie za-
brakło podczas obchodów Święta
Narodowego Trzeciego Maja w
Karcu na rodzinnej imprezie Pol-
ska Biega. Wśród jej uczestników
nie brakowało przedstawicieli po-
nieckiej sekcji kijkarzy NW "Krok
za krokiem". Coroczna trasa 3,5
km pokonana, do tego pamiątkowy
medal i piknik rodzinny po marszu. 

Sekcja nie zwolniła tempa i 18
maja wzięła udział w dziewiątej

edycji 24 - godzinnego Rawickiego
Festiwalu Sportu, którego trasa
wiodła wokół rawickich plant. W
ciągu dwóch godzin kijkarze poko-
nali trasę około 9 km, by później
regenerować swe siły w festiwalo-
wej kawiarence. Na zakończenie
każdy z uczestników biorący udział
w marszu otrzymał pamiątkową
koszulkę i medal. Z informacji pod-
sumowującej szefowej rawickich
Deptaczek Grażyny Perek w Ra-
wickim Festiwalu wzięło udział 218
kijkarzy, robiąc 867 okrążeń i po-
konując dystans 2428 km.     GCK

Aktywnie u kijkarzy

Finał VII edycji Zakładowej Ligi Bowlingowej

W pierwszym tygodniu czerwca
zakończyła się VII edycja Zakłado-
wej Ligi Bowlingowej. Przed star-
tem rozgrywek dużo miejsca
poświęcono zmianom regulamino-

wym i wprowadzeniu nowego sys-
temu naliczania punktów. Po za-
kończonej rundzie z pewnością
można stwierdzić, że system ten
pod względem emocji sprawdził się

w 100 procentach. Jeszcze nigdy
w historii ponieckich rozgrywek nie
doszło do sytuacji, że po zliczeniu
wszystkich zbitych kręgli dwie dru-
żyny uzyskały identyczny wynik.
838 pkt, które zdobyła para OSiR
Poniec - Tomasz Maćkowiak i An-
drzej Bączyk - dała łączny wynik
6027 pkt. Taki sam rezultat po
ośmiu rundach uzyskała drużyna
Stowarzyszenia Perkoz. Tak więc
nie jedna, a dwie drużyny zwycię-
żyły w VII ZLB. Ze stratą tylko
dwóch kręgli trzecie miejsce w kla-
syfikacji generalnej zajęła drużyna
ZPHU Kuropka. Warto dodać, że
różnica między zwycięzcami a
szóstą drużyną wyniosła tylko 24
pkt, co przy ośmiu rundach jest
liczbą niewielką. 

Kolejna, miejmy nadzieję rów-
nie emocjonująca edycja, rozpocz-
nie się jesienią.

Klasyfikacja 
VII Zakładowej

Ligi Bowlingowej:

1. OSiR Poniec i Stowarzyszenie
Perkoz 

3. ZPHU Kuropka 
4. Bank Spółdzielczy 

5. Urząd Miejski I 
6. PZW Perkoz 
7. Przedszkole 
8. Janiszewo 

9. KGU 
10. Mag Mar 

11. SP Poniec 
12. Woldrew 

13. OSP Poniec 
14. GCK 

15. Urząd Miejski II 

Pamiętają o księdzu Leonie
W niedzielne popołudnie, 9 czerwca, po raz trzeci uczczono pamięć
byłego proboszcza ponieckiej parafii ks. Leona Kamińskiego.

W zorganizowanym w hali wido-
wiskowo – sportowej turnieju piłki
nożnej udział wzięło siedem ama-
torskich drużyn. Główną ideą przy-
świecającą piłkarskim zmaganiom
nie był wynik, a pielęgnowanie pa-
mięci zmarłego ks. proboszcza.
Niemniej jednak drużyny przystąpiły
do rywalizacji zmobilizowane z chę-
cią odniesienia zwycięstwa. Najlep-
szym zespołem okazała się Policja,
która po remisowym 1 – 1 meczu,
lepiej od drużyny ministrantów z Lu-
basza wykonywała rzuty karne. W
meczu o trzecie miejsce również o
zwycięstwie decydowała seria kar-
nych. Te po przeszło 10 kolejkach
zakończyły się z korzyścią dla za-
wodników OSP, którzy pokonali dru-
żynę samorządowców z Ponieca.

Trzy najlepsze drużyny otrzy-
mały pamiątkowe puchary. Na
wszystkich uczestników czekała
kawa i słodkie rogale. Podsumowu-
jąc turniej ks. Jarosław Krawczyk
wyraził nadzieję, że turniej doczeka
się kolejnej edycji, a zaproszeni
mogą się czuć wszyscy wczorajsi
uczestnicy.
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Najlepsi w Wielkopolsce
Wielkim sukcesem zakończył

się wojewódzki finał turnieju
Kinder +Sport, który rozegrano
w sobotę, 1 czerwca, w Lesznie.
Trójka reprezentantów Piasta
Poniec: Filip Rychel, Paweł Cza-
bajski i Filip Dwojak nie pozos-
tawili żadnych złudzeń i wygrali
wszystkie spotkania 2:0, zdoby-
wając złote medale w kategorii
dwójek.

W rundzie finałowej pokonali
kluby z Piły, Rokietnicy, Poznania,
Krotoszyna i Wrześni. Dla Filipa
Rychela jest to już drugi medal wy-
walczony w tej kategorii wiekowej
po mistrzostwach Polski w Zabrzu!

W kategorii trójek również na
podium stanęli: Cyprian Brodziak,
Maks Wasiak, Kuba Lisiecki, Bar-
tek Student i Fabian Wosiński, któ-
rzy uplasowali się na III miejscu. W
rundzie finałowej poniecki zespół
uznał wyższość tylko zespołów z
Poznania - IUKS oraz Energetyk -
a w pokonanym polu zostawił Ka-
lisz, Krotoszyn i Sp8 Poznań. Dla
Maksa i Cypriana to drugi rok z
rzędu, kiedy zdobywają brąz w fi-
nale wojewódzkim.

Gratulujemy zawodnikom, jak
również trenerowi Łukaszowi Ku-
beczce. Życzymy powodzenia
podczas krajowych finałów.   OSIR

Na początku czerwca odbyła się Wielkopolska Ofensywa Rowerowa z
metą przy Szkole Podstawowej w Piaskach. Tradycyjnie ze wszystkich
gmin powiatu gostyńskiego, i nie tylko, wyruszyły grupy rowerzystów. Z
Ponieca na trasę rajdu pojechało 30 uczestników a do przejechania mieli
dystans blisko 30 km, wyznaczony przez gminnego koordynatora. Około
godz. 14 wszyscy uczestnicy opanowali Piaski, gdzie czekało na nich kilka
atrakcji: ciepły posiłek, muzyczne występy, wystawa starych rowerów oraz
konkursy z nagrodami. Organizatorami wydarzenia byli: powiat gostyński,
gmina Piaski, Międzygminny Związek Turystyczny Wielkopolska Go-
ścinna, Towarzystwo Rowerowe Piaski, gminy Poniec, Borek Wlkp., Go-
styń, Krobia, Pogorzela oraz Centrum Rozwoju Gminy Pępowo.      GCK

W poniedziałek, 27 maja, w
Leszczyńskim Centrum Biznesu
odbyła się konferencja prasowa do-
tycząca nowego projektu #Piłka-
NaOkrągło. Do wspólnego
przedsięwzięcia przystąpiły cztery
podmioty: Klub Sportowy GI Malep-
szy Futsal Leszno, KS Kormoran
Święciechowa, Transformers tre-
ning&dieta oraz PKS Piast Poniec. 

Przedstawicielem ponieckiego
klubu na spotkaniu był członek za-
rządu Łukasz Idowiak, który złożył
podpis pod projektem, którego
głównymi celami jest zwiększenie
wszechstronności rozwoju piłkar-
skiego zawodników młodzieżowych
poprzez łączenie treningów letnich

na boiskach trawiastych z zimo-
wymi w halach oraz wsparcie roz-
woju zawodników przez dodanie
elementów treningów siłowych i mo-
torycznych. Plan zakłada także
umożliwienie młodym zawodnikom
rywalizacji na wielu szczeblach roz-
grywek - od boisk trawiastych po
hale sportowe, a co za tym idzie,
nawiązanie współpracy pomiędzy
klubami i sekcjami trawiastymi i fut-
salowymi. 

Pierwszym wymiernym efektem
współpracy będzie powołanie kolej-
nej grupy młodzieżowej w ponie-
ckim klubie. Od września treningi
rozpocznie drużyna futsalowa z ka-
tegorii U-18.                             OSiR

#PiłkaNaOkrągło
Leszczyńska konferencja pra-

sowa, podczas której podpisano
przystąpienie Piasta Poniec do pro-
jektu #PiłkaNaOkrągło, była też
okazją do zaprezentowania no-
wego szkoleniowca drużyny futsa-
lowej.

W nadchodzącym sezonie dru-
goligowy Piast Poniec prowadzić
będzie Krzysztof Kaczmarzyk. Tre-
ner w ubiegłym sezonie był asys-
tentem Tomasza Trznadla, z którym
wspólnie wywalczyli awans do fut-
salowej ekstraklasy z zespołem GI
Malepszy Futsal Leszno. Zarząd
klubu liczy, że doświadczenie tre-
nera Kaczmarzyka pozwoli osiąg-

Nowy trener Piasta

nąć lepsze wyniki i podnieść po-
ziom sportowy ponieckiej drużyny.

OSiR
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Ostatnie walki na odcinku „Poniec”
Grupy „Leszno” Powstania Wielkopolskiego 

Ponieckie drogi do wolności

Po walkach o Miechcin linia bojowa odcinka "Poniec" nie ulegała już zmia-
nie. Stan zdobyczy po obydwu stronach frontu ustabilizował się. Nie ozna-
cza to jednak, że panował spokój. Często dochodziło do wymiany ognia i
starć patroli. Miały miejsce też wypady poza linię bojową nieprzyjaciela dla
pozyskania zdobyczy i pochwycenia jeńców. Przykładem takiego działania
jest wypad na folwark Klapowo, położony przy szosie Bojanowo - Sowiny,
przeprowadzony przez powstańców kompanii ponieckiej w dniu 12 lutego
1919 r. Po utracie przez Niemców Gościejewic Klapowo było miejscem, gdzie
Niemcy zgromadzili swoje siły i zasoby. 

Oddział dowodzony przez Kaź-
mierczaka, składający się z dwóch
plutonów, wyruszył do akcji o godz.
4 rano z Sowin. Plutonom piechoty
towarzyszyła sekcja miotaczy min,
którą prowadził sierżant Józef
Rosik. Po przejściu Wydartowa
Kaźmierczak podzielił swój oddział
na trzy części, każda po około 20
ludzi. Oddział lewoskrzydłowy miał
zaatakować Klapowo od Boja-
nowa, czyli od zachodu. Oddział
prowadzony przez Każmierczaka
nacierał od południa, z kierunku
Wydartowa, a trzeci uderzał od
strony północnej, z kierunku Go-
ściejewic. Sekcja miotaczy min sie-
rżanta Rosika zajęła pozycje
między Wydartowem a szosą Kla-
powo - Sowiny. Wszystkie oddziały
zajęły wyznaczone stanowiska do
natarcia około godz. 6 rano. Ha-
słem do natarcia było otwarcie
ognia przez miotacze min na sta-
nowiska nieprzyjacielskich karabi-
nów maszynowych. Według A.
Hanyża, który opiera się na relacji
Kaźmierczaka i jego byłych żołnie-
rzy, natarcie było tak gwałtowne i
niespodziewane, że tylko jeden
niemiecki karabin maszynowy zdo-
łał otworzyć ogień. Niemiecka za-
łoga w popłochu zaczęła uciekać w
kierunku Tarchalina. Część nie-
mieckich żołnierzy dostała się do
niewoli. Zdobycz stanowiła duża
iliczba broni i sprzętu. Niestety
źródła nie zawierają dokładniej-
szych informacji, co zdobyto i w ja-
kiej ilości. Wiadomo tylko, że
został zdobyty sprzęt łączności,
którego brak powstańcy bardzo
odczuwali. Około godz. 11 oddział
Kaźmierczaka z jeńcami i zdoby-
czą wrócił do Sowin. 

Ostatnia większa akcja na od-
cinku "Poniec" miała miejsce w
dniu podpisania rozejmu w Trewi-
rze 16 lutego 1919 r., który oficjal-
nie zakończył walki powstańców z
Niemcami. Polegała ona na zagar-
nięciu liczącego około 80 sztuk
stada bydła w majątku w Gierła-
chowie. Do akcji wyznaczono plu-
ton sierżanta J. Rosika. Do lasu

gierłachowskiego pluton został
podwieziony wozami konnymi,
skąd do folwarku udał się pieszo.
Gdy powstańcy wkroczyli na fol-
wark i zaczęli przepędzać bydło,
od strony Bojanowa ukazał się od-
dział Grenzshcutzu. Powstańcy

otworzyli do niego ogień i zmusili
do odwrotu, po czym już bez prze-
szkód zakończyli akcję przejmo-
wania stada. 

Mimo podpisania rozejmu na
wszystkich frontach powstania
wielkopolskiego nie panował pełny
spokój. Dochodziło do incydentów
zbrojnych. Podobnie rzecz przed-
stawiała się także na odcinku "Po-
niec". 29 marca 1919 r. oddział
niemiecki z 47 pułku piechoty do-
wodzony przez por. Königa doko-

nał wypadu na Sowiny. Dostał się
jednak w zasadzkę. Zginął jeden
podoficer, a dowódca wypadu
wraz z drugim oficerem i jednym
żołnierzem dostali się do niewoli.
Ponowny niemiecki atak na So-
winy, poprzedzony przygotowa-

niem artyleryjskim, Niemcy prze-
prowadzili 20 kwietnia 1919 r. siłą
jednego batalionu Grenzschutzu.
Atak zakończył się niepowodze-
niem. W odwecie Polacy również
dokonywali wypadów na stronę
niemiecką. P. Bauer podaje, że
placówka wroga w Klapowie była
atakowana pięciokrotnie: 7 i 15
maja, 27 czerwca oraz 3 i 9 lipca. 

W czasie, gdy miały miejsce
wymienione incydenty zbrojne,
teren odcinka "Poniec" znajdował

się w obrębie frontu południowego
pod dowództwem ppłk. A. J. Ku-
czewskiego. Został mu podpo-
rządkowany na mocy rozkazu
dziennego nr 46 Dowództwa Głów-
nego z 19 lutego 1919 r., który
dokonał reorganizacji dotychcza-
sowej linii frontu. Reszta Grupy
"Leszno" weszła w skład frontu za-
chodniego, którym dowodził płk M.
Milewski. Z kolei na podstawie roz-
kazu dziennego nr 61 Dowództwa
Głównego z 6 marca 1919 r. w
oparciu o dawne oddziały Grupy
"Leszno" przystąpiono do formo-
wania 6 Pułku Strzelców Wiel-
kopolskich, którego dowódcą mia-
nowano por. Bernarda Śliwiń-
skiego. 

Uwaga: Tekst powyższy jest
fragmentem artykułu, który
ukaże się w "Roczniku Gostyń-
skim"

Źródła informacji 
• S. Jankowiak, P. Bauer, Zie-

mia gostyńska powstaniu wielko-
polskim 1918/1919. Gostyń 1989 

• Hanyż, Udział powiatu go-
styńskiego w powstaniu wielkopol-
skim 1918/1919 wraz z
omówieniem działań Grupy
"Leszno", Gostyń 1960

• Mapa pochodzi z ksiązki A.
Czubińskiego, Z. Grota, B. Mickie-
wicza, Powstanie Wielkopolskie,
Zarys dziejów, Poznań - Warszawa
19178.s. 341
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Kalendarium 
ponieckie 

Z dziejów oświaty
część 14: 

20 sierpnia 1934 - Odbyło się rozpoczęcie nowego roku szkolnego w
Szkole Powszechnej w Poniecu. Oprócz zwyczajowego nabożeństwa,
podania podręczników i przydziału uczniów do klas miała miejsce poga-
danka o ministrze spraw wewnętrznych Bronisławie Pirackim, który zos-
tał zabity przez zamachowca. Liczebność poszczególnych klas była
następująca (w nawiasach imiona i nazwiska wychowawców): kl. I a - 36
(Maria Bączkowska), kl. I b - 37 (Helena Lewińska), kl. II - 61 (Leon Mul-
czyński), kl. III a - 35 (Helena Rękosiewiczówna), kl. III b - 35 (Elżbieta
Wałęska), kl. IV a - 38 (Stanisław Dembiński), kl. IV b - 36 (Elżbieta Wa-
łęska), kl. V - 63 (Henryk Włodarczyk), kl.VI - 57 (Stanisław Romanowski),
kl. VII - 37 (Helena Szamańska). Ogółem Szkoła Powszechna w Poniecu
na ten dzień liczyła 435 uczniów. 

8-14 października 1934 - W Poniecu obchodzono "Tydzień Szkoły
Powszechnej". Głównym organizatorem obchodów było Towarzystwo Bu-
dowy Publicznych Szkół Powszechnych. W ramach obchodów odbyła się
pogadanka i wieczornica jesienna, na której młodzież szkolna przedsta-
wiła program artystyczny związany z tą porą roku. Zbierano także fundu-
sze poprzez sprzedaż nalepek, zbiórkę uliczną i bilety wstępu na
wieczornicę. Czysty dochód ze zbiórki wyniósł 147 zł 65 gr. 

31 października 1934 - Zorganizowano obchody Dnia Oszczędności.
Oprócz programu artystycznego odbyły się zapisy do Szkolnej Kasy
Oszczędności. 

11 listopada 1934 - Z okazji Święta Niepodległości kierownik Pub-
licznej Szkoły Powszechnej Stanisław Romanowski został odznaczony
Srebrnym Krzyżem Zasługi za osiągnięcia w pracy oświatowej i społecz-
nej. 

20 grudnia 1934 - Opieka Rodzicielska zorganizowała Gwiazdkę dla
uczniów. Miały miejsce deklamacje, inscenizacja, przemówienie Gwiaz-
dora (św. Mikołaja), a na końcu rozdano prezenty 

22 grudnia 1934 -15 stycznia 1935 - Przez te dni trwały ferie zimowe

GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI

Dzień Dziecka w Sarbinowie
W niedzielne upalne popołud-

nie, 2 czerwca, przygotowano wy-
jątkowe wydarzenie, które
zorganizowano z okazji Dnia
Dziecka. Była to niewątpliwie
świetna okazja do wspólnego ro-
dzinnego spędzenia czasu.
Uśmiech, radość, a przede wszyst-
kim dobra zabawa to najtrafniejsze
z określeń oddające charakter
tego widowiska. 

Piękna pogoda, która zagościła
nad Sarbinowem w ubiegły wee-
kend, spowodowała, że zdarzenie,
jakie miało miejsce na terenie rek-
reacyjnym, było tak bardzo ode-
brane przez najmłodszych
mieszkańców wsi, którzy wraz z
rodzicami odpowiedzieli na zapro-
szenie sołtysa, Rady Sołeckiej,
Koła Gospodyń Wiejskich oraz
Ochotniczej Straż Pożarnej w Sar-
binowie do wspólnego świętowa-
nia Dnia Dziecka.

Atrakcji dla najmłodszych nie
brakowało: koło szczęścia, bitwa
na balony, gry i tańce, przejazdy
bryczką to tylko niektóre z nich.
Każdy maluch znalazł zapewne
coś dla siebie, aby zabawić się
wraz z rodzicami oraz animato-
rami. Dla starszej części miesz-
kańców przygotowano strzelanie z
wiatrówki, gdzie rozdane zostały
atrakcyjne nagrody. 

Organizatorzy pragną serdecz-
nie podziękować wszystkim lu-
dziom dobrej woli, którzy poświęcili
swój cenny czas, by współorgani-
zować to wydarzenie, jak i spon-
sorom, bez których wkładu
finansowego nie udałoby się zor-
ganizować tak wyjątkowego wido-
wiska dla najmłodszych w
Sarbinowie. Na ich ręce poprzez
redakcję składamy serdeczne po-
dziękowania. 

T.KOŃCZAK, D.IDZIAK

Uczniowie klas IV ze Szkoły Podstawowej w Poniecu uczestniczyli
w zajęciach na temat właściwej segregacji odpadów. Spotkanie
zostało przygotowane i przeprowadzone przez przedstawiciela Ko-
munalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Jest to jed-
nostka, która zajmuje się odbiorem, sortowaniem, przetwarzaniem
i utylizacją odpadów w naszym regionie.Dzieci dowiedziały się, dla-
czego tak ważne jest wrzucanie śmieci do odpowiednich pojemni-
ków oraz jak można powtórnie je wykorzystać. Zajęcia były bardzo
ciekawe, a prowadzący odpowiadał na wiele pytań naszych zain-
teresowanych uczniów. Na zakończenie każdy uczestnik spotka-
nia otrzymał upominek w postaci kredek oraz notesu ze
wskazówkami do właściwej segregacji.

Gimnazjaliści czytali młodszym
Ostatnie dni maja upłynęły

uczniom klas gimnazjalnych ze
Szkoły Podstawowej w Poniecu
bardzo pracowicie. Na lekcji ję-
zyka polskiego, metodą pro-
jektu, tworzyli własną baśń. Do
zadań należało kompleksowe
stworzenie książki, począwszy
od tekstu, po ilustracje,
oprawę, na okładce kończąc. 

Gotowe dzieła zostały oce-
nione, a ostatnim etapem pro-
jektu było spotkanie z
przedszkolakami i przedstawienie

im efektów swojej pracy. Nie ma
wątpliwości, że dzieci to praw-
dziwi eksperci od baśni. Z uwagą
słuchały opowieści, a po przeczy-
taniu zadawały mnóstwo pytań
dotyczących treści. Trzecioklasi-
ści przygotowali dla nich również
kilka zabaw, dzięki czemu czas
upłynął jeszcze przyjemniej.
Efekty pracy były wyśmienite -
wszystkie dzieci olbrzymimi bra-
wami podziękowały gimnazjalnym
gościom, zapraszając ich na po-
nowne spotkanie.
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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 10 lipca. Rozwiązanie poprzed-
niej krzyżówki brzmiało: W MAJU ŚWIĘTO WSZYSTKICH MAM. 

Nagrodę wylosowała Katarzyna Dworniczak z Ponieca. Zapraszamy do
GCK po odbiór nagrody.

WIEŚCI Z GMINY PONIEC
HOROSKOP

Baran 21.03-19.04
Z powodu nadmiaru pracy Twoje

relacje towarzyskie uległy ochłodze-
niu. Czas to zmienić. Może wspólny
wyjazd weekendowy dla wszystkich
znajomych? Jeśli musisz coś załatwić
w firmie, nie zwlekaj. Finanse lepsze.  

Byk 20.04-20.05
Słuchaj dobrych rad zamiast ze

wszystkimi się spierać. Warto zaufać
komuś, kto ma większe doświadcze-
nie. Gwiazdy wróżą przypływ gotówki.
I spotkanie z kimś dla Ciebie ważnym.    

Bliźnięta 21.05-21.06
Wreszcie uporządkujesz sprawy

zawodowe i finansowe. To dobry czas
na zajęcie się domem i bliskimi. Za-
planuj wspólny urlop, może dłuższy
wyjazd. Skontroluj zdrowie.

Rak 22.06-22.07
Nadchodzące dni upłyną Ci w do-

brym nastroju. Pewna osoba okaże Ci
szczególną życzliwość. W miłości bę-
dzie gorąco i namiętnie. Oczekuj też
dobrej wiadomości.

Lew 23.07-22.08
Wszystko, co najważniejsze, wy-

darzy się w pracy. Czeka Cię wyjazd
służbowy lub zmiana zakresu obo-
wiązków. W domu trochę zamiesza-
nia, które zafundują Ci bliscy. Będzie
dobrze.

Panna 23.08-22.09
Poczujesz, że wszystko staje się

prostsze. Będziesz bardziej wyluzo-
wana i spokojna. W miłości zaiskrzy.
Spodziewaj się niespodzianki od uko-
chanego. Finanse w normie.   

Waga 23.09-22.10
Przydałoby się trochę zaoszczę-

dzić. Przed Tobą bardzo poważny wy-
datek. W pracy sukcesy Twoje i
koleżanek. Warto zabiegać o pod-
wyżkę. Zadzwoń do kogoś dla Ciebie
ważnego.  

Skorpion 23.10-21.11
Od jakiegoś czasu męczysz się

pewną sprawą, której nie udaje Ci się
rozwiązać. Działaj systematycznie i
rzetelnie. Ktoś chce Ci pomóc. Nie
angażuj się w ploteczki w pracy. 

Strzelec 22.11-21.12
Będzie co świętować. W rodzinie

ważna uroczystość. Spotkasz daw-
nych znajomych. Potrzebujesz więcej
wypoczynku. Jeśli nie możesz wziąć
urlopu, spaceruj, biegaj, siadaj na
rower. 

Koziorożec 22.12-19.01
Wszystko pójdzie po Twojej myśli.

Masz szansę więcej zarobić. W domu
trochę zmian, ale bardzo miłych. Pod
koniec miesiąca ktoś zaproponuje Ci
spotkanie. Nie rezygnuj z takich chwil. 

Wodnik 20.01-18.02
Gwiazdy sprzyjają udanym rand-

kom. Będziesz się podobać, a samo-
tne Wodniki bez trudu nawiążą nowe
znajomości. Poświęć trochę więcej
czasu dla siebie. Dobrze Ci zrobi kino,
lektura, spacer. 

Ryby 19.02-20.03
W pracy trochę więcej obowiąz-

ków. Przejmiesz zadania współpra-
cowników, którzy wybierają się na
urlop. Sama też już planuj tegoroczny
wypoczynek. Ktoś bardzo czeka na
wspólny wyjazd.

- Co jest gorsze od znalezienia
robaka w właśnie ugryzionym.

jabłku?
- Znalezienie połowy robaka...

xxx
Rozmawiają dwie plotkarki:

- O Krysi nie można powiedzieć
złego słowa...

- To porozmawiajmy o kimś innym!

Rośliny
pomogą

KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

1. Adolf, grał Dodka
2. Zdobi jelenia
3. Robi uprząż dla konia
4. Domek w sadzie
5. Zator na drodze krwi
6. Oliwna lub naftowa
7. Dopingują na stadionie
8. Z tacą w lokalu

9. Okładka książki
10. Broń Zorro
11. Świeczka dla diabła
12. Zmartwienie
13. Wystawiana na scenie
14. Drzewo - z jej kwiatów jest
miód
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Młody podbiał zalecany jest
wówczas, gdy zażywamy antybio-
tyki. Lekki syrop z niego powleka
wyściółkę żołądka, działa ściąga-
jąco. Jak go zrobić? Jedną
szklankę rozdrobnionych i lekko
ubitych kwiatów i łodyżek podbiału
wrzucić do szklanki wrzątku, za-
mieszać, przykryć i odstawić na
kilka godzin. Potem zioła przece-
dzić i mocno odcisnąć. Płyn zago-
tować dodając 2 łyżki cukru.
Przelać do słoiczków i zapastery-
zować. Pić po łyżeczce dwa razy
dziennie. 

Liść orzecha włoskiego po-
maga na żołądek. Poprawia stan
jego naczyń, sprawia, że lepiej do-
cierają do niego substancje od-
żywcze, a toksyny odbierane są
szybciej. Wystarczy przygotować
nalewkę z 3 łyżek suszonych na
słońcu liści orzecha, 150 ml alko-
holu, 100 ml czystej wody. Jak to
zrobić? Liście pokruszyć, wsypać
do słoika, zalać alkoholem i wodą.
Zostawić do zmacerowania przez
dwa tygodnie, codziennie potrzą-
sając. Następnie przecedzić i
wstawić do lodówki na pięć dni.
Pić po 5 - 7 kropli (rozcieńczając)
raz dziennie. 

Kora dębu sprawdzi się u
wrzodowców i osób, które mają
wrażliwe jelita, często chorują na
gardło, mają afty. Zwalcza ona bo-
wiem stany zapalne i niszczy bak-
terie. Aby przeprowadzić kurację,
trzeba przygotować 2 łyżki kory
dębu, 2 szklanki wody i łyżeczkę
miodu. A jak zrobić napar leczni-
czy? Korę należy zalać szklanką
wrzątku, odstawić na 10 minut,
przecedzić i dodać miód. Potem
po prostu pić płyn małymi łykami.
Najlepiej lekko ciepły. Napar na-
leży zażywać pół godziny przed
posiłkiem, około 150 ml dziennie.
Kurację powinno się prowadzić
przez dwa, trzy tygodnie. 

Sezon na bób właśnie się za-
czyna. Można z niego zrobić sa-
łatki, zupy, pasztety i dania
mięsne. Przepis na pyszne kot-
lety przesłała nam jedna z czy-
telniczek. Oto on: 

Składniki: 1/2 kg młodego
bobu, 2 cebule, 1/2 szklanki błys-
kawicznej kaszy manny, 2 szklanki
mleka, jajko, garść posiekanej
natki, masło do smażenia, mąka
do panierowania, sól, pieprz. 

Przygotowanie: Bób przebie-
ram, płuczę, a potem gotuję do
miękkości w osolonej wodzie. Po

odcedzeniu i lekkim przestudzeniu
obieram go ze skórki i miksuję. Ce-
bule obieram, kroję w kosteczkę i
szklę na 1 - 2 łyżkach rozgrzanego
masła. Kaszę mannę gotuję na
mleku do zagęstnienia. 

Gorącą kaszę przekładam do
miski ze zmiksowanym bobem.
Dodaję przesmażoną cebulę, całe
jajko i posiekaną natkę. Całość
starannie mieszam, doprawiam do
smaku solą oraz pieprzem. 

Z przygotowanej masy formuję
w dłoniach kotlety (by masa się nie
lepiła, a kotlety były gładkie, dłonie

zwilżam wodą). Na patelni roz-
grzewam masło do smażenia. Kot-
lety obtaczam w mące. Smażę na
rumiano (po kilka minut z każdej
strony).

Pyszne kotleciki z bobu

(: (: HUMOR :) :)
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Byli w Wiosce Indiańskiej

W czwartek, 30 maja, odbyło się zakończenie świetlicy środowi-
skowej w roku szkolnym 2018/2019 w miejscowości Szurkowo.
Zajęcia w świetlicy odbywały się dwa razy w tygodniu po trzy go-
dziny. W tym czasie dzieci miały zapewnioną opiekę, posiłek oraz
wiele różnych zajęć m. in.: zajęcia plastyczne, manualne oraz ru-
chowe. Trzynaścioro dzieci podczas ostatnich zajęć pomalowało
białe koszulki farbkami do tkanin, które posłużą im jako pamiątka
na wiele lat. 

Przedszkolaki z Przedszkola
Samorządowego w Łęce Wiel-
kiej udały się na wycieczkę do
Wioski Indiańskiej Westernland
w Józefowie koło Chocza.

Zwiedzanie rozpoczęli od wi-
zyty u szeryfa, który to uświadomił
wszystkich jakie prawa obowią-
zują na nich podczas zwiedzania
wioski. Maluchy miały okazję
spotkać się z traperem, płukać
złoto, przejść przez Indiański Tor
Przygody: Most Irokezów, Równo-
ważnię Szoszonów, Belkę Apa-
czów. 

Każdy otrzymał indiański ta-
tuaż i indiańskie imię.

Następnie dzieci brały udział w

zabawach zręcznościowych - rzu-
cały tomahawkiem, podkową do
celu oraz kapeluszem na rogi bi-
zona.

W innej części wioski na
wszystkich czekały jeszcze dodat-
kowe atrakcje, takie jak: dojenie
dzikiej krowy i przeciąganie liny.

Przedszkolaki skorzystały rów-
nież z dmuchanego szczytu góry i
dmuchanej zjeżdżalni.

Duża atrakcją dla dzieci była
przejażdżka dyliżansem w za-
przęgu konnym.

Wycieczka wzbogaciła wiedzę
na temat życia Indian i dostar-
czyła radości ze wspólnie spę-
dzonego czasu.
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