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Wiatrak na Dzień Dziecka

Sołtys Szurkowa - wraz z Radą Sołecką, paniami z Koła Gospo-
dyń Wiejskich, strażakami i Kółkiem Rolniczym - zorganizował
niespodziankę z okazji Dnia Dziecka. Ostatniego dnia maja
mieszkańcy wsi zostali poinformowani, by w poniedziałek, 1
czerwca, oczekiwali na sygnał syreny strażackiej, który będzie
znakiem rozpoczęcia świętowania. Dzieci stawiły się wzorowo
przed swoimi domami i wypatrywały wozu strażackiego. Od stra-
żaków otrzymały słodki upominek oraz życzenia. 

Mimo wszystko GCK wraz z
firmą Acciona przygotowało niespo-
dziankę. Był to konkurs pn. "Wiat-
rak na Dzień Dziecka", w którym do

wygrania było aż 40 gier edukacyj-
nych "Pokonaj wirusa". Jest to gra
na spostrzegawczość, refleks i per-
cepcję, w której uczestnicy ścigają
się, by jak najszybciej odnaleźć na
kartach takie same obrazki. Jest to
wspaniała zabawa polecana dla
osób w każdym wieku.

Dzieci, które wzięły udział w
konkursie, wykonywały prace z
wiatrakiem w roli głównej. Technika
realizowania prac była dowolna.
Uczestnicy konkursu rysowali, ma-
lowali czy też wyklejali. Następnie
należało zrobić zdjęcie swojej pracy
i umieścić je na profilu facebooko-
wym GCK.

Konkurs cieszył się dużym zain-
teresowaniem, za co bardzo dzię-
kujemy. Wszystkie prace
cechowała niezwykła pomysłowość
i kreatywność, w wyniku czego grę
edukacyjną ufundowaną przez
firmę Acciona otrzymał każdy
uczestnik zabawy.

Gminne Centrum Kultury w Poniecu tegoroczny Dzień Dziecka planowało połączyć z Dniem
Wiatru i przygotować wspaniałą imprezę. Niestety, z uwagi na panującą sytuację w kraju zwią-
zaną z pandemią COVID - 19 nie udało się jej zrealizować. 
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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: Ignacy
Nazwisko: Kubeczka
Data urodzenia: 11 maja 2020 r.
Godzina: 2:34
Waga: 3. 730 kg 
Długość: 58 cm
Imiona rodziców: Magdalena i Łukasz
Rodzeństwo: bracia Antoni i Leon
Miejsce zamieszkania: Poniec

Imię: Michał
Nazwisko: Kabała
Data urodzenia: 4 maja 2020 r.
Godzina: 9.20
Waga: 3. 640 kg 
Długość: 55 cm
Imiona rodziców: Weronika i Witold
Rodzeństwo: brat Mikołaj i siostra Maja
Miejsce zamieszkania: Śmiłowo

Imię: Jowita
Nazwisko: Kowalczyk
Data urodzenia: 1 maja 2020 r.
Godzina: 7
Waga: 2. 890 kg 
Długość: 51 cm
Imiona rodziców: Elżbieta i Marcin
Rodzeństwo: siostry Maja i Julia
Miejsce zamieszkania: Janiszewo

Imię: Dominika 
Nazwisko: Wozich
Data urodzenia: 5 maja 2020 r.
Godzina: 11.35
Waga: 3. 410 kg 
Długość: 53 cm
Imiona rodziców: Ewa i Konrad
Rodzeństwo: brat Alan
Miejsce zamieszkania: Poniec

Imię: Alan
Nazwisko: Spychaj
Data urodzenia: 19 maja 2020 r.
Godzina: 5:25
Waga: 3. 030 kg 
Długość: 52 cm
Imiona rodziców: Róża i Marek
Rodzeństwo: bracia Kacper i Fabian
Miejsce zamieszkania: Śmiłowo

Imię: Ignacy
Nazwisko: Maćkowiak
Data urodzenia: 29 maja 2020 r.
Godzina: 12.50
Waga: 3. 310 kg 
Długość: 55 cm
Imiona rodziców: Estera i Adam
Miejsce zamieszkania: Poniec
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Wieści z gminy Poniec

Absolutorium 
dla burmistrza
Radni Rady Miejskiej w Poniecu w dniu 27 maja podczas XVI
sesji Rady Miejskiej jednogłośnie udzielili wotum zaufania
oraz absolutorium burmistrzowi Ponieca z tytułu wykonania
budżetu gminy za 2019 rok.

Dochody budżetu zrealizowane
zostały w kwocie 35. 877. 332,51
zł - czyli plan dochodów został wy-
konany w 96,81 proc., natomiast
wydatki w kwocie 35. 915. 277,94
zł, co stanowi 94. 53 proc. planu.

Wątpliwości w ocenie zeszło-

rocznego wykonania budżetu nie
miały także: Regionalna Izba Ob-
rachunkowa w Poznaniu, Komisja
Rewizyjna oraz komisje stałe
Rady, które pozytywnie oceniły
pracę burmistrza Ponieca.

Egzaminacyjne zmagania
We wtorek, 16 czerwca, rozpoczął się wyjątkowy egzamin ósmoklasistów. Z powodu pande-
mii i związanych z nią obostrzeń test został przełożony z kwietnia na czerwiec. 

spektoratem Sanitarnym przygoto-
wało szereg wytycznych przeciw-
epidemicznych, które zapewniły
uczniom, nauczycielom i pracowni-
kom szkół bezpieczne warunki i
możliwość przeprowadzenia egza-
minu. Uczniowie wchodzili do sali

kilkoma wejściami, zakazano gro-
madzenia się, a przed egzaminem
należało obowiązkowo zdezynfeko-
wać ręce. Oczywiście niezbędne
były też maseczki bądź przyłbice.

Pomimo stresu egzaminacyj-
nego uczniowie doskonale zdawali
sobie sprawę z tego, że w swoich
zmaganiach nie są sami. Myślami i
całym sercem towarzyszyli im ro-
dzice, wychowawcy i wszyscy nau-
czyciele.

Prace ósmoklasistów zostaną
sprawdzone przez egzaminatorów,
a wyniki egzaminów zostaną ogło-
szone 31 lipca. 

ści z języka polskiego, matematyki i
języka obcego.

Ministerstwo Edukacji Narodo-
wej we współpracy z Głównym In-

Wszyscy nasi ósmoklasiści
zmierzyli się z trzydniowym wyzwa-
niem, które miało sprawdzić stopień
ich opanowania wiedzy i umiejętno-

Dopuszczenie do działalno-
ści kin plenerowych, wznowie-
nie prac na planach filmowych,
możliwość prowadzenia prób i
ćwiczeń, jak również dokonywa-
nia nagrań fonograficznych i au-
diowizualnych w instytucjach
kultury oraz umożliwienie pro-
wadzenia indywidualnych zajęć
na uczelniach artystycznych za-
łożył III etap znoszenia ograni-
czeń związanych z epidemią
koronawirusa. 

Od 18 maja ćwiczenia mogła
rozpocząć również, działająca przy
Gminnym Centrum Kultury w Po-

niecu, Dziecięco - Młodzieżowa
Orkiestra Dęta. 

Z początkiem czerwca rozpo-
częły się próby sekcyjne instru-
mentalistów, a 13 czerwca,
dokładnie po 98 dniach odbyła się
próba całego składu ponieckiej or-
kiestry. Próba przypadła w Mię-
dzynarodowy Dzień Orkiestr
International Band Day. 

Młodzi muzycy byli spragnieni
grania w grupie i mimo wysokiej
temperatury ćwiczyli z wielką przy-
jemnością. Mamy nadzieję, że już
niebawem będą mogli podzielić się
z nami nowym repertuarem.

Muzyka znów rozbrzmiewa
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Marta to imię pochodzenia ama-
ryjskiego i oznacza panią lub też
władczynię.

Marta jest osobą pozytywnie na-
stawioną do życia i otoczenia. Do-
strzega w ludziach zawsze te dobre
cechy, które według niej przykry-
wają te złe. To bardzo wrażliwa i
uczuciowa kobieta, która nie potrafi
samotnie kroczyć przez życie. Razi
ją u ludzi bezmyślność i egoizm i z
takimi osobami unika kontaktu. W
pracy jest bardzo skrupulatna,
każde niepowodzenie mocno prze-
żywa i bierze sobie do serca. 

Priorytetem dla Marty jest zało-
żenie kochającej się rodziny. Nie
przyśpiesza przesadnie tego pro-
cesu, gdyż wierzy, że i dla niej przyj-
dzie odpowiedni czas. Ma spore
wymagania w stosunku do męż-
czyzn, ale jej serce można zdobyć
przede wszystkim intelektem. 

Marta nie przepada za spędza-
niem czasu na głośnych i tłocznych
imprezach. To raczej domatorka,
która nade wszystko docenia czas
spędzony z rodziną. U ludzi ceni
sobie lojalność i szczerość. Nie to-
leruje bezmyślności i wszelkich
przejawów braku kultury. Ciężko
jest odzyskać jej zaufanie, ponie-
waż jest bardzo pamiętliwa i potrafi
długo żywić w sercu urazę.

W pracy zawodowej Marta nie

lubi tracić czasu na bezproduktyw-
ność. Sumiennie i starannie wyko-
nuje powierzone jej prace, często
popędzając przy tym innych. Lubi
realizować zadania w zespole i bar-
dzo przeżywa porażki zarówno
swoje, jak i współpracowników.
Sprawdzi się w takich zawodach
jak: przedszkolanka, pracownik biu-
rowy czy też konsultantka ślubna.

Kolorem Marty jest błękitny,
liczbą 8, a kamieniem lazuryt.

W naszej gminie mieszka aż 46
kobiet noszących to imię. W Po-
niecu 15, po 7 w Łęce Wielkiej i Ro-
kosowie, 3 w Drzewcach, po 2 w
Żytowiecku, Miechcinie, Bączylesie.

Marta Minicka
z Ponieca

Marty - 29 VII
Z bukietem kwiatów do...

Ignacego - 31 VII

POŻEGNANIE
W maju na zawsze odeszli od nas :

01.05 - Edmund Jankowski (1948), Poniec
04.05 - Marian Danielczak (1936), Drzewce
16.05 - Hieronim Kończak (1951), Sarbinowo
16.05 - Stanisława Brodziak (1921), Rokosowo
19.05 - Roman Ratuszny (1967), Śmiłowo
23.05 - Ignacy Dwornik (1941), Wydawy
24.05 - Marian Sikora (1932), Sarbinowo
30.05 - Tomasz Stróżyk (1932), Teodozewo

Ignacy to imię pochodzenia ła-
cińskiego, wywodzące się od słowa
ignis, czyli ogień. Oznacza męż-
czyznę o płomiennym sercu.

Ignacy jest statecznym i dojrza-
łym mężczyzną, który wzbudza
wielkie zainteresowanie u płci prze-
ciwnej. Ma bardzo silny i stanowczy
charakter. Panuje nad swoimi emo-
cjami, przez co ciężko jest go wy-
prowadzić z równowagi. W życiu
stara się nikomu nie przeszkadzać i
tego samego wymaga od innych. 

Mimo dużego zainteresowania u
kobiet Ignacy zwykle nie śpieszy się
z podejmowaniem decyzji o założe-
niu rodziny. Lubi kokietować i być
adorowany, co może stwarzać po-
zory osoby, która ma luźny stosunek
do związków.

Ciężko jest mieć negatywny sto-
sunek do Ignacego. Jest bardzo ko-
munikatywny i znajduje język
praktycznie z każdym. Ma nieco
konserwatywny stosunek do świata,
przez co bywa niekiedy niezrozu-
miany przez innych. 

Ignacy jest niesamowicie krea-
tywny i pracowity. Warto powierzać
mu trudne i skomplikowane zada-
nia, ponieważ jego opanowanie i
perfekcja w działaniu to gwarancja
sukcesu. Najlepsze wyniki osiąga

wtedy, kiedy ma swobodę w działa-
niu. Bardziej od sukcesu material-
nego interesuje go osiąganie celów
i rozwój osobisty. Nie zapomina o
swoich współpracownikach, którym
zawsze chętnie służy pomocą.
Sprawdzi się w takich zawodach jak
prawnik, lekarz czy też biznesmen. 

Kolorem Ignacego jest złoty,
liczbą 5, a kamieniem topaz.

W gminie Poniec mieszka 9
mężczyzn noszących imię Ignacy: 4
w Poniecu, 2 w Łęce Wielkiej i po 1
w Miechcinie, Śmiłowie i Szurkowie.

Ignacy Minicki
z Ponieca

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, że przystąpił do reali-
zacji Programu Operacyjnego “Pomoc Żywnościowa”, którego celem jest
dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących
w całej Polsce. Program Operacyjny “Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020”
jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym. W związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej w
Poniecu od miesiąca czerwca 2020 r. w ramach programu będzie wyda-
wał produkty żywnościowe. Z pomocy tej skorzystać mogą osoby samo-
tnie gospodarujące, których dochód nie przekroczył 1 402 zł netto oraz
osoby w rodzinie, gdzie dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1 056
zł. Żeby uzyskać pomoc w ramach POPŻ osoby zainteresowane powinny
zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu osobiście lub pod
nr. telefonu 65 5731318.

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego w obrębie miejscowości Szurkowo, gmina Poniec.
Na podstawie art. 17 pkt 1 - 11 i art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 293 ze zm.) i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j.
Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) oraz uchwały Nr XXIX/237/2017 Rady
Miejskiej w Poniecu z dnia 28 listopada 2017 roku zawiadamiam o wyło-
żeniu do publicznego wglądu: 

• projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ob-
rębie miejscowości Szurkowo, gmina Poniec,

• prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagos-
podarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Szurkowo, gmina
Poniec. 

W dniach od 26.06.2020 r. do 22.07.2020 r. w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Poniecu, ul. Rynek 24 (w godzinach urzędowania) oraz na stro-
nie internetowej: www.poniec. pl. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 30. 06. 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Po-
niecu o godz. 11. 

Uwagi i wnioski należy składać na piśmie w formie ustnej do protokołu
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu, 64 - 125 Poniec, ul. Rynek
24.bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres um@po-
niec. pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekra-
czalnym terminie do 10. 08. 2020 r. Organem właściwym do rozpatrzenia
uwag i wniosków jest burmistrz Ponieca. 

Burmistrz Ponieca 
Jacek Widyński
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Na tę wiadomość czekali
wszyscy, którzy stęsknili się za
zabawą ze swoimi pociechami
na świeżym powietrzu oraz mi-
łośnicy plenerowych treningów.

Place zabaw i siłownie ze-
wnętrzne są już otwarte. Od 6
czerwca można już korzystać rów-
nież z placów zabaw na terenie
gminy Poniec.

Samorządowcy zwracają się z
prośbą o dostosowanie się do wy-
tycznych Państwowego Inspekto-
ratu Sanitarnego. Ważne jest, aby
dorośli, którzy odwiedzają place
zabaw razem z dziećmi, sami za-
dbali o przestrzeganie najważniej-
szych zasad bezpieczeństwa.
Dystans społeczny powinien być

zachowany. Jeśli na placu zabaw
nie ma możliwości, by zachować
dwumetrową odległość od innych
- należy nadal zasłaniać usta i
nos. Maseczek nie muszą nosić
tylko maluchy do 4. roku życia,
starsze dzieci nadal mają taki obo-
wiązek, gdy sytuacja tego wy-
maga.

Dlatego zaleca się, aby o bez-
pieczeństwo dzieci zadbali opie-
kunowie. Warto, by dziecko przed
każdym wejściem na plac i po wyj-
ściu z niego zdezynfekowało do-
kładnie ręce. To pozwoli na lepsze
zapobieganie ewentualnym zaka-
żeniom - otwarcie placów zabaw
nie zwalnia dorosłych z obowiązku
dbania o bezpieczeństwo.

Zabawy znów możliwe
W czerwcu 90. urodziny ob-

chodziła pani Irena Dudkowiak z
Ponieca.

Nasza szanowna jubilatka uro-
dziła się 13 czerwca 1930 roku w
Grodzisku koło Gostynia. Pani
Irena miała dwie siostry. Cała
trójka uczyła się w szkole w Łęce
Małej. W czasie II wojny światowej
uczyły się w szkole niemieckiej. Od
najmłodszych lat pani Irena poma-
gała przy pracach polowych w
miejscowym gospodarstwie rol-
nym. Gdy skończyła 20 lat, na we-
selu znajomych poznała
przyszłego męża - pana Włady-
sława Dudkowiaka z Miechcina.
Para na ślubnym kobiercu stanęła
w roku 1957. Młode małżeństwo
zamieszkało w Poniecu przy ul.
Krobskiej. Pani Irena urodziła sze-
ścioro dzieci: Andrzeja, Ewę, Jo-
lantę, Hieronima, Marka i Adama.
W wieku 41 lat pani Irena owdo-
wiała i ciężar wychowania oraz
utrzymania domu spadł na jej
barki. Nie było jej lekko, jednak z
dnia na dzień radziła sobie coraz

lepiej.
Jubilatka dochowała się osiem-

naściorga wnucząt oraz czterna-
ściorga prawnucząt. 

Z okazji jubileuszu cała najbliż-
sza rodzina uczestniczyła we mszy
św. oraz w spotkaniu rodzinnym.

Pani Irenie życzymy dużo zdro-
wia, samych pogodnych chwil i
wielu powodów do uśmiechu. 

MK

Najstarsi w gminie

Razem przez życie
W ostatnich dniach czerwca jubileusz złotych godów ob-
chodzili państwo Natalia i Roman Pawlakowie z Dzięczyny.

Jubilaci ślub cywilny zawarli 26
czerwca 1970 roku w Urzędzie
Stanu Cywilnego w Bojanowie.
Dzień później w ponieckim ko-
ściele pw. Chrystusa Króla wzięli
ślub kościelny.

Pani Natalia pochodzi z Wydar-
towa I koło Sowin. Urodziła się tam
w 1950 roku. Miała trzech braci i
jedną siostrę. Uczyła się w Szkole
Podstawowej w Gościejewicach,
później w Bojanowie w Szkole
Przysposobienia Rolniczego. Ro-
dzice pani Natalii prowadzili gos-
podarstwo role, w którym wraz z
rodzeństwem pomagała przy róż-
nych pracach. 

Natomiast pan Roman urodził
się w 1947 roku. Wychował się w
Wydawach. Jego rodzina od poko-
leń mieszkała w tamtejszym pa-
łacu. Pan Roman miał starszą
siostrę i dwóch młodszych braci.
Uczył się w ponieckiej Szkole Pod-
stawowej oraz w Wieczorowej
Szkole Zawodowej w Poniecu na

Potrzebujesz reklamy dla swojej firmy?
Zareklamuj się w naszej gazecie. 

Informacje znajdziesz na: www.poniec.eu

kierunku ślusarz - kowal. Kowalem
był jego dziadek Wiktor Pawlak a
także ojciec Stanisław.

Pan Roman dość szybko roz-
począł pracę w PGR w Wyda-
wach. W 1967 roku został
powołany do odbycia dwuletniej
służby wojskowej w jednostce w
Lesznie. W trakcie jednej z prze-
pustek, latem 1968 roku, na do-
żynkach w Sowinach poznał swą
przyszłą żonę. Po dwóch latach
narzeczeństwa para pobrała się.
Po ślubie, przez pół roku, młode
małżeństwo mieszkało w Wydarto-
wie, w domu rodzinnym pani Nata-
lii. W grudniu 1970 roku
przeprowadzili się do Ponieca, a
po pięciu latach do Dzięczyny do
domu, w którym mieszkają do dziś.
Pan Roman wciąż pracował w Wy-
dawach, a pani Natalia prowadziła
dom. Od wielu też lat należy do
Koła Gospodyń Wiejskich, w któ-
rym przez cztery lata pełniła funk-
cję przewodniczącej.

Nasi drodzy jubilaci mają
czworo dzieci: syna Piotra oraz
córki Annę, Elżbietę i Katarzynę.
Dochowali się także pięciu wnu-
ków.

Jubilatom życzymy samych po-
godnych dni, wielu powodów do
radości oraz kolejnych lat w zdro-
wiu. MK
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Działka nr 640/3 - obręb Poniec
1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
KW nr PO1Y/00030409/6.nr ewid. działki 640/3.obręb Poniec,
2. Powierzchnia nieruchomości wynosi 0. 1022 ha,
3. Cena wywoławcza: 61. 300 zł + podatek VAT 23%,
4. Termin i miejsce przetargu: 3 lipca 2020 r., godz. 10.10. Urząd Miejski w Poniecu

ul. Rynek 24 - sala nr 7,
5. Wysokość wadium: 9. 200 zł, wpłata na konto Gminy Poniec w Banku Spółdziel-

czym w Poniecu nr 90 8682 0004 0030 0461 2000 0060 do dnia 29 czerwca 2020 r. Za
datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Po-
niec.

Działka nr 640/4 - obręb Poniec
1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
KW nr PO1Y/00030409/6.nr ewid. działki 640/4.obręb Poniec,
2. Powierzchnia nieruchomości wynosi 0. 0930 ha,
3. Cena wywoławcza: 55. 800 zł + podatek VAT 23%,
4. Termin i miejsce przetargu: 3 lipca 2020 r., godz. 10.20. Urząd Miejski w Poniecu

ul. Rynek 24 - sala nr 7,
5. Wysokość wadium: 8. 400 zł, wpłata na konto Gminy Poniec w Banku Spółdziel-

czym w Poniecu nr 90 8682 0004 0030 0461 2000 0060 do dnia 29 czerwca 2020 r. Za
datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Po-
niec.

Działka nr 640/5 - obręb Poniec
1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
KW nr PO1Y/00030409/6.nr ewid. działki 640/5.obręb Poniec,
2. Powierzchnia nieruchomości wynosi 0. 1066 ha,
3. Cena wywoławcza: 63. 900 zł + podatek VAT 23%,
4. Termin i miejsce przetargu: 3 lipca 2020 r., godz. 10.30. Urząd Miejski w Poniecu

ul. Rynek 24 - sala nr 7,
5. Wysokość wadium: 9. 600 zł, wpłata na konto Gminy Poniec w Banku Spółdziel-

czym w Poniecu nr 90 8682 0004 0030 0461 2000 0060 do dnia 29 czerwca 2020 r. Za
datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Po-
niec.

Działka nr 640/11 - obręb Poniec
1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
KW nr PO1Y/00030409/6.nr ewid. działki 640/11.obręb Poniec,
2. Powierzchnia nieruchomości wynosi 0. 1344 ha,
3. Cena wywoławcza: 80. 600 zł + podatek VAT 23%,
4. Termin i miejsce przetargu: 3 lipca 2020 r., godz. 10.40. Urząd Miejski w Poniecu

ul. Rynek 24 - sala nr 7,
5. Wysokość wadium: 12. 100 zł, wpłata na konto Gminy Poniec w Banku Spół-

dzielczym w Poniecu nr 90 8682 0004 0030 0461 2000 0060 do dnia 29 czerwca 2020
r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Po-
niec.

Działka nr 640/12 - obręb Poniec
1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
KW nr PO1Y/00030409/6.nr ewid. działki 640/12.obręb Poniec,
2. Powierzchnia nieruchomości wynosi 0. 0942 ha,
3. Cena wywoławcza: 56. 500 zł + podatek VAT 23%,
4. Termin i miejsce przetargu: 3 lipca 2020 r., godz. 10.50. Urząd Miejski w Poniecu

ul. Rynek 24 - sala nr 7.
5. Wysokość wadium: 8. 500 zł, wpłata na konto Gminy Poniec w Banku Spółdziel-

czym w Poniecu nr 90 8682 0004 0030 0461 2000 0060 do dnia 29 czerwca 2020 r. Za
datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Po-
niec.

Działka nr 640/13 - obręb Poniec
1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
KW nr PO1Y/00030409/6.nr ewid. działki 640/13.obręb Poniec,
2. Powierzchnia nieruchomości wynosi 0. 0951 ha,
3. Cena wywoławcza: 57. 000 zł + podatek VAT 23%,
4. Termin i miejsce przetargu: 3 lipca 2020 r., godz. 11.00. Urząd Miejski w Poniecu

ul. Rynek 24 - sala nr 7,
5. Wysokość wadium: 8. 600 zł, wpłata na konto Gminy Poniec w Banku Spółdziel-

czym w Poniecu nr 90 8682 0004 0030 0461 2000 0060 do dnia 29 czerwca 2020 r. Za
datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Po-
niec.

Działka nr 640/14 - obręb Poniec
1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
KW nr PO1Y/00030409/6.nr ewid. działki 640/14.obręb Poniec,
2. Powierzchnia nieruchomości wynosi 0. 0960 ha,
3. Cena wywoławcza: 57. 600 zł + podatek VAT 23%,
4. Termin i miejsce przetargu: 3 lipca 2020 r., godz. 11.10. Urząd Miejski w Poniecu

ul. Rynek 24 - sala nr 7,
5. Wysokość wadium: 8. 700 zł, wpłata na konto Gminy Poniec w Banku Spółdziel-

czym w Poniecu nr 90 8682 0004 0030 0461 2000 0060 do dnia 29 czerwca 2020 r. Za
datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Po-
niec.

Działka nr 640/15 - obręb Poniec
1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
KW nr PO1Y/00030409/6.nr ewid. działki 640/15.obręb Poniec,
2. Powierzchnia nieruchomości wynosi 0. 0968 ha,
3. Cena wywoławcza: 58. 000 zł + podatek VAT 23%,

4. Termin i miejsce przetargu: 6 lipca 2020 r., godz. 10.00. Urząd Miejski w Poniecu
ul. Rynek 24 - sala nr 7,

5. Wysokość wadium: 8. 800 zł, wpłata na konto Gminy Poniec w Banku Spółdziel-
czym w Poniecu nr 90 8682 0004 0030 0461 2000 0060 do dnia 30 czerwca 2020 r. Za
datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Po-
niec.

Działka nr 640/16 - obręb Poniec
1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
KW nr PO1Y/00030409/6.nr ewid. działki 640/16.obręb Poniec,
2. Powierzchnia nieruchomości wynosi 0. 0977 ha,
3. Cena wywoławcza: 58. 600 zł + podatek VAT 23%,
4. Termin i miejsce przetargu: 6 lipca 2020 r. godz. 10.10. Urząd Miejski w Poniecu

ul. Rynek 24 - sala nr 7,
5. Wysokość wadium: 8. 800 zł, wpłata na konto Gminy Poniec w Banku Spółdziel-

czym w Poniecu nr 90 8682 0004 0030 0461 2000 0060 do dnia 30 czerwca 2020 r. Za
datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Po-
niec.

Działka nr 640/17 - obręb Poniec
1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
KW nr PO1Y/00030409/6.nr ewid. działki 640/17.obręb Poniec,
2. Powierzchnia nieruchomości wynosi 0. 0985 ha,
3. Cena wywoławcza: 59. 100 zł + podatek VAT 23%,
4. Termin i miejsce przetargu: 6 lipca 2020 r., godz. 10.20. Urząd Miejski w Poniecu

ul. Rynek 24 - sala nr 7,
5. Wysokość wadium: 8. 900 zł, wpłata na konto Gminy Poniec w Banku Spółdziel-

czym w Poniecu nr 90 8682 0004 0030 0461 2000 0060 do dnia 30 czerwca 2020 r. Za
datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Po-
niec.

Działka nr 640/18 - obręb Poniec
1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
KW nr PO1Y/00030409/6.nr ewid. działki 640/18.obręb Poniec,
2. Powierzchnia nieruchomości wynosi 0. 0986 ha,
3. Cena wywoławcza: 59. 100 zł + podatek VAT 23%,
4. Termin i miejsce przetargu: 6 lipca 2020 r., godz. 10.30. Urząd Miejski w Poniecu

ul. Rynek 24 - sala nr 7,
5. Wysokość wadium: 8. 900 zł, wpłata na konto Gminy Poniec w Banku Spółdziel-

czym w Poniecu nr 90 8682 0004 0030 0461 2000 0060 do dnia 30 czerwca 2020 r. Za
datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Po-
niec.

Działka nr 640/19 - obręb Poniec
1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
KW nr PO1Y/00030409/6.nr ewid. działki 640/19.obręb Poniec,
2. Powierzchnia nieruchomości wynosi 0. 1224 ha,
3. Cena wywoławcza: 73. 400 zł + podatek VAT 23%,
4. Termin i miejsce przetargu: 6 lipca 2020 r., godz. 10.40. Urząd Miejski w Poniecu

ul. Rynek 24 - sala nr 7,
5. Wysokość wadium: 11. 100 zł, wpłata na konto Gminy Poniec w Banku Spół-

dzielczym w Poniecu nr 90 8682 0004 0030 0461 2000 0060 do dnia 30 czerwca 2020
r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Po-
niec.

Działka nr 640/20 - obręb Poniec
1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
KW nr PO1Y/00030409/6.nr ewid. działki 640/20.obręb Poniec,
2. Powierzchnia nieruchomości wynosi 0. 1562 ha,
3. Cena wywoławcza: 93. 700 zł + podatek VAT 23%,
4. Termin i miejsce przetargu: 6 lipca 2020 r., godz. 10.50. Urząd Miejski w Poniecu

ul. Rynek 24 - sala nr 7,
5. Wysokość wadium: 14. 100 zł, wpłata na konto Gminy Poniec w Banku Spół-

dzielczym w Poniecu nr 90 8682 0004 0030 0461 2000 0060 do dnia 30 czerwca 2020
r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Po-
niec.

Działka nr 640/21 - obręb Poniec
1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
KW nr PO1Y/00030409/6.nr ewid. działki 640/21.obręb Poniec,
2. Powierzchnia nieruchomości wynosi 0. 1003 ha,
3. Cena wywoławcza: 60. 100 zł + podatek VAT 23%,
4. Termin i miejsce przetargu: 6 lipca 2020 r., godz. 11.00. Urząd Miejski w Poniecu

ul. Rynek 24 - sala nr 7,
5. Wysokość wadium: 9. 100 zł, wpłata na konto Gminy Poniec w Banku Spółdziel-

czym w Poniecu nr 90 8682 0004 0030 0461 2000 0060 do dnia 30 czerwca 2020 r. Za
datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Po-
niec.

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

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim 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 wadium.

BURMISTRZ PONIECA
/ - / JACEK WIDYńSKI

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Burmistrz Ponieca ogłasza przetarg ustny nieograniczony 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Poniec z przeznaczeniem na cele za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
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Działka nr 640/22 - obręb Poniec
1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomo-

ści:
KW nr PO1Y/00030409/6.nr ewid. działki 640/22.obręb Poniec,
2. Powierzchnia nieruchomości wynosi 0. 0992 ha,
3. Cena wywoławcza: 59. 500 zł + podatek VAT 23%,
4. Termin i miejsce przetargu: 10 lipca 2020 r., godz. 10.00. Urząd Miejski w Poniecu

ul. Rynek 24 - sala nr 7,
5. Wysokość wadium: 9. 000 zł, wpłata na konto Gminy Poniec w Banku Spół-

dzielczym w Poniecu nr 90 8682 0004 0030 0461 2000 0060 do dnia 6 lipca 2020 r. Za
datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Poniec.

Działka nr 640/23 - obręb Poniec
1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomo-

ści:
KW nr PO1Y/00030409/6.nr ewid. działki 640/23.obręb Poniec,
2. Powierzchnia nieruchomości wynosi 0. 0981 ha,
3. Cena wywoławcza: 58. 800 zł + podatek VAT 23%,
4. Termin i miejsce przetargu: 10 lipca 2020 r., godz. 10.10. Urząd Miejski w Poniecu

ul. Rynek 24 - sala nr 7,
5. Wysokość wadium: 8. 900 zł, wpłata na konto Gminy Poniec w Banku Spół-

dzielczym w Poniecu nr 90 8682 0004 0030 0461 2000 0060 do dnia 6 lipca 2020 r. Za
datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Poniec.

Działka nr 640/24 - obręb Poniec
1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomo-

ści:
KW nr PO1Y/00030409/6.nr ewid. działki 640/24.obręb Poniec,
2. Powierzchnia nieruchomości wynosi 0. 0971 ha,
3. Cena wywoławcza: 58. 200 zł + podatek VAT 23%,
4. Termin i miejsce przetargu: 10 lipca 2020 r., godz. 10.20. Urząd Miejski w Poniecu

ul. Rynek 24 - sala nr 7,
5. Wysokość wadium: 8. 800 zł, wpłata na konto Gminy Poniec w Banku Spół-

dzielczym w Poniecu nr 90 8682 0004 0030 0461 2000 0060 do dnia 6 lipca 2020 r. Za
datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Poniec.

Działka nr 640/25 - obręb Poniec
1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomo-

ści:
KW nr PO1Y/00030409/6.nr ewid. działki 640/25.obręb Poniec,
2. Powierzchnia nieruchomości wynosi 0. 0960 ha,
3. Cena wywoławcza: 57. 600 zł + podatek VAT 23%,
4. Termin i miejsce przetargu: 10 lipca 2020 r., godz. 10.30. Urząd Miejski w Poniecu

ul. Rynek 24 - sala nr 7,
5. Wysokość wadium: 8. 700 zł, wpłata na konto Gminy Poniec w Banku Spół-

dzielczym w Poniecu nr 90 8682 0004 0030 0461 2000 0060 do dnia 6 lipca 2020 r. Za
datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Poniec.

Działka nr 640/26 - obręb Poniec
1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomo-

ści:
KW nr PO1Y/00030409/6.nr ewid. działki 640/26.obręb Poniec,
2. Powierzchnia nieruchomości wynosi 0. 0947 ha,
3. Cena wywoławcza: 56. 800 zł + podatek VAT 23%,
4. Termin i miejsce przetargu: 10 lipca 2020 r., godz. 10.40. Urząd Miejski w Poniecu

ul. Rynek 24 - sala nr 7,
5. Wysokość wadium: 8. 600 zł, wpłata na konto Gminy Poniec w Banku Spół-

dzielczym w Poniecu nr 90 8682 0004 0030 0461 2000 0060 do dnia 6 lipca 2020 r. Za
datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Poniec.

Działka nr 640/27 - obręb Poniec
1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomo-

ści:
KW nr PO1Y/00030409/6.nr ewid. działki 640/27.obręb Poniec,
2. Powierzchnia nieruchomości wynosi 0. 1158 ha,
3. Cena wywoławcza: 69. 400 zł + podatek VAT 23%,
4. Termin i miejsce przetargu: 10 lipca 2020 r., godz. 10.50. Urząd Miejski w Poniecu

ul. Rynek 24 - sala nr 7,
5. Wysokość wadium: 10. 500 zł, wpłata na konto Gminy Poniec w Banku Spół-

dzielczym w Poniecu nr 90 8682 0004 0030 0461 2000 0060 do dnia 6 lipca 2020 r. Za
datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Poniec.

Działka nr 640/28 - obręb Poniec
1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomo-

ści:
KW nr PO1Y/00030409/6.nr ewid. działki 640/28.obręb Poniec,
2. Powierzchnia nieruchomości wynosi 0. 1037 ha,
3. Cena wywoławcza: 62. 200 zł + podatek VAT 23%,
4. Termin i miejsce przetargu: 10 lipca 2020 r., godz. 11.00. Urząd Miejski w Po-

niecu ul. Rynek 24 - sala nr 7,
5. Wysokość wadium: 9. 400 zł, wpłata na konto Gminy Poniec w Banku Spół-

dzielczym w Poniecu nr 90 8682 0004 0030 0461 2000 0060 do dnia 6 lipca 2020 r. Za
datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Poniec.

Działka nr 640/29 - obręb Poniec

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomo-
ści:

KW nr PO1Y/00030409/6.nr ewid. działki 640/29.obręb Poniec,
2. Powierzchnia nieruchomości wynosi 0. 1062 ha,
3. Cena wywoławcza: 63. 700 zł + podatek VAT 23%,
4. Termin i miejsce przetargu: 10 lipca 2020 r., godz. 11.10. Urząd Miejski w Po-

niecu ul. Rynek 24 - sala nr 7,
5. Wysokość wadium: 9. 600 zł, wpłata na konto Gminy Poniec w Banku Spół-

dzielczym w Poniecu nr 90 8682 0004 0030 0461 2000 0060 do dnia 6 lipca 2020 r. Za
datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Poniec.

Działka nr 640/30 - obręb Poniec
1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomo-

ści:
KW nr PO1Y/00030409/6.nr ewid. działki 640/30.obręb Poniec,
2. Powierzchnia nieruchomości wynosi 0. 1004 ha,
3. Cena wywoławcza: 60. 200 zł + podatek VAT 23%,
4. Termin i miejsce przetargu: 10 lipca 2020 r., godz. 11.20. Urząd Miejski w Po-

niecu ul. Rynek 24 - sala nr 7,
5. Wysokość wadium: 9. 100 zł, wpłata na konto Gminy Poniec w Banku Spół-

dzielczym w Poniecu nr 90 8682 0004 0030 0461 2000 0060 do dnia 6 lipca 2020 r. Za
datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Poniec.

Działka nr 640/45 - obręb Poniec
1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomo-

ści:
KW nr PO1Y/00030409/6.nr ewid. działki 640/45.obręb Poniec,
2. Powierzchnia nieruchomości wynosi 0. 0737 ha,
3. Cena wywoławcza: 44. 200 zł + podatek VAT 23%,
4. Termin i miejsce przetargu: 10 lipca 2020 r., godz. 11.30. Urząd Miejski w Po-

niecu ul. Rynek 24 - sala nr 7,
5. Wysokość wadium: 6. 700 zł, wpłata na konto Gminy Poniec w Banku Spół-

dzielczym w Poniecu nr 90 8682 0004 0030 0461 2000 0060 do dnia 6 lipca 2020 r. Za
datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Poniec.

Działka nr 640/46 - obręb Poniec
1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomo-

ści:
KW nr PO1Y/00030409/6.nr ewid. działki 640/46.obręb Poniec,
2. Powierzchnia nieruchomości wynosi 0. 0765 ha,
3. Cena wywoławcza: 45. 900 zł + podatek VAT 23%,
4. Termin i miejsce przetargu: 10 lipca 2020 r., godz. 11.40. Urząd Miejski w Po-

niecu ul. Rynek 24 - sala nr 7,
5. Wysokość wadium: 6. 900 zł, wpłata na konto Gminy Poniec w Banku Spół-

dzielczym w Poniecu nr 90 8682 0004 0030 0461 2000 0060 do dnia 6 lipca 2020 r. Za
datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Poniec.

Działka nr 640/47 - obręb Poniec
1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomo-

ści:
KW nr PO1Y/00030409/6.nr ewid. działki 640/47.obręb Poniec,
2. Powierzchnia nieruchomości wynosi 0. 0775 ha,
3. Cena wywoławcza: 46. 500 zł + podatek VAT 23%,
4. Termin i miejsce przetargu: 10 lipca 2020 r., godz. 11.50. Urząd Miejski w Po-

niecu ul. Rynek 24 - sala nr 7,
5. Wysokość wadium: 7. 000 zł, wpłata na konto Gminy Poniec w Banku Spół-

dzielczym w Poniecu nr 90 8682 0004 0030 0461 2000 0060 do dnia 6 lipca 2020 r. Za
datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Poniec.

Działka nr 640/48 - obręb Poniec
1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomo-

ści:
KW nr PO1Y/00030409/6.nr ewid. działki 640/48.obręb Poniec,
2. Powierzchnia nieruchomości wynosi 0. 0827 ha,
3. Cena wywoławcza: 49. 600 zł + podatek VAT 23%,
4. Termin i miejsce przetargu: 10 lipca 2020 r., godz. 12.00. Urząd Miejski w Poniecu

ul. Rynek 24 - sala nr 7,
5. Wysokość wadium: 7. 500 zł, wpłata na konto Gminy Poniec w Banku Spół-

dzielczym w Poniecu nr 90 8682 0004 0030 0461 2000 0060 do dnia 6 lipca 2020 r. Za
datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Poniec.

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

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim 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 wadium.

BURMISTRZ PONIECA
/ - / JACEK WIDYńSKI

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Burmistrz Ponieca ogłasza przetarg ustny nieograniczony 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Poniec z przeznaczeniem na cele
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
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W ostatnim czasie uczniowie
klas czwartych ze Szkoły Pod-
stawowej w Poniecu w trakcie
zajęć on - line z języka polskiego
omawiali baśnie braci Grimm,
Hansa Christiana Andersena i
Charles’a Perrault. Nie chcieli tak
szybko rozstać się z baśniową
tematyką, więc postanowili zor-
ganizować konkurs na najpięk-
niej wykonany i opisany
rekwizyt.

Zadaniem każdego uczestnika
było przygotowanie przedmiotu
charakterystycznego dla danej
baśni, a następnie opisanie, z
czego oraz w jaki sposób został ten
rekwizyt wykonany.

Komisja konkursowa brała pod
uwagę: pomysłowość, estetykę, a
także poprawność opisu przed-
miotu i sposobu jego wykonania.

Do członków komisji dotarły:
zwierciadełka z "Królewny Śnieżki",
lustra, buty baśniowego kota, za-
pałki, miotła czarownicy, zatrute
jabłko, kryształowa kula z płomien-
nym jajkiem, chatka świnki, różdżka
dobrej wróżki. Wszystkie prace
zostały starannie wykonane oraz
opisane - niektóre bardziej szcze-
gółowo, inne mniej dokładnie.

Po obejrzeniu i odczytaniu opi-
sów baśniowych rekwizytów usta-

lono wyniki konkursu: I miejsce -
Jakub Wróblewski kl. IV a, II
miejsce - Fabian Nowak kl. IV b, III
miejsce - Oliwia Giezek kl. IV b oraz
Michał Cammarano kl. IV a, wyróż-
nienie - Natan Strugała kl. IV b.

Wszystkim uczestnikom gratulu-
jemy wspaniałych pomysłów i dzię-
kujemy za udział w szkolnej
zabawie.

Baśniowy rekwizyt

"Piękna nasza Polska cała,
Piękna, żyzna i wspaniała,
Wiele krain, wiele ludów,
Wiele stolic, wiele cudów, […]"

W dniach od 25 maja do 5
czerwca uczniowie klas IV - V ze
Szkoły Podstawowej w Poniecu
mogli wziąć udział w konkursie re-
cytatorskim pod hasłem "Piękna
nasza Polska cała". Jego celem
było przede wszystkim pielęgno-
wanie postaw patriotycznych, po-
pularyzowanie poezji opiewającej
piękno naszej ojczyzny oraz rozwi-
janie recytatorskich i aktorskich
uzdolnień dzieci.

Do udziału w konkursie nie
zgłosiło się wielu uczniów. Komisja
konkursowa postanowiła przyznać
dwa szczególne wyróżnienia dla
Małgosi Kędziory i Nadi Dymkie-
wicz - obie dziewczynki z klasy IV
b.

Małgosia zaprezentowała

wiersz Adama Mickiewicza "Pier-
wiosnek". Przesłała filmik, w któ-
rym wystąpiła na tle wspaniałego,
górskiego, polskiego krajobrazu, a
jej recytację dopełnił przepiękny
akompaniament śpiewających pta-
ków. W swym występie Małgosia
zwróciła szczególną uwagę na
piękno ojczystej przyrody, a tytu-
łowy pierwiosnek symbolizował bu-
dzenie się tej przyrody do życia
wraz z nastaniem wiosny.

Nadia z kolei wyrecytowała bar-
dzo patriotyczny utwór Jana Piet-
rzaka "Jest taki kraj". Wspaniale
go zaprezentowała, podkreślając,
że Polska jest dla niej najcudow-
niejszym miejscem na świecie; to
kraj z bogatą historią i cennymi tra-
dycjami. Nadia również przesłała
filmik ze swą recytacją, a uroku ca-
łemu jej wystąpieniu dodała trafna
gestykulacja.

Obu dziewczynkom gratulu-
jemy talentu aktorskiego.

Piękna nasza Polska cała

Nabór kandydatów
na rachmistrzów terenowych

Burmistrz Ponieca - Gminny
Komisarz Spisowy ogłasza nabór
kandydatów na rachmistrzów te-
renowych.

Od 15 czerwca do 8 lipca 2020
r. w urzędach gmin trwa nabór na
rachmistrza do Powszechnego
Spisu Rolnego 2020.

Urzędy gmin w całej Polsce
rozpoczęły 15 czerwca nabór na
rachmistrzów do Powszechnego
Spisu Rolnego, który będzie prze-
prowadzany od 1 września do 30
listopada.

Jeśli Państwo chcieliby praco-
wać jako rachmistrze spisowi, za-
praszamy do Urzędu Miejskiego w
Poniecu, nabór trwa do 8 lipca br.

Nabór kandydatów na rach-
mistrzów terenowych odbywa się
w oparciu o przepisy ustawy z
dnia 31 lipca 2019 r. o powszech-
nym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.
U. z dnia 10 września 2019 r., poz.
1728).

Kandydaci na rachmistrzów

spisowych do spisu rolnego po-
winni spełniać następujące wa-
runki:

1) są osobami pełnoletnimi,
2) mieszkają na terenie gminy

Poniec,
3) posiadają co najmniej śred-

nie wykształcenie,
4) posługują się językiem pol-

skim w mowie i w piśmie,
5) nie byli skazani za umyślne

przestępstwo lub umyślne prze-
stępstwo skarbowe.

Jak przebiega nabór na rach-
mistrza spisowego do Powszech-
nego Spisu Rolnego 2020?

1. Kandydaci na rachmistrzów
powinni się zgłosić do urzędu
gminy, gdzie podają swoje imię,
nazwisko, adres e - mail, numer
telefonu oraz informacje, o których
mowa w art. 20 ust. 1 ustawy PSR
2020.

2. Kandydaci otrzymają od
urzędu gminy informacje o dacie i
miejscu szkolenia, którego ukoń-

czenie z wynikiem pozytywnym
będzie warunkiem koniecznym do
uzyskania możliwości kwalifikacji
na rachmistrza.

3. Kandydaci podczas szkole-
nia i egzaminu po szkoleniu po-
sługują się własnym urządzeniem
mobilnym z dostępem do inter-
netu. 

4. Egzamin po szkoleniu, o któ-
rym mowa powyżej, będzie reali-
zowany za pomocą aplikacji
internetowej.

5. O uzyskaniu statusu rach-
mistrza decyduje liczba punktów
zdobytych przez kandydata i ko-
lejność zgłoszeń podczas na-
boru(ważne w przypadku
uzyskania przez kandydatów jed-
nakowej liczby punktów).

6. Rachmistrz jako funkcjona-
riusz publiczny będzie posługiwał
się identyfikatorem rachmistrza
spisowego, który otrzyma przed
rozpoczęciem prac spisowych.
Identyfikator będzie stanowił jeden
z elementów uwierzytelniających
rachmistrza.

7. Rachmistrz terenowy będzie
dopuszczony do wykonywania
prac spisowych:

- po przeszkoleniu z zakresu
ochrony danych osobowych i
otrzymaniu upoważnienia do prze-
twarzania danych osobowych;

- po przeszkoleniu i pouczeniu
o istocie tajemnicy statystycznej
oraz po złożeniu pisemnego przy-

rzeczenia o zachowaniu tajemnicy
statystycznej.

8. Rachmistrz, po podpisaniu
umowy zlecenia z dyrektorem
Urzędu Statystycznego, otrzymuje
identyfikator oraz urządzenie mo-
bilne, na którym będzie rejestro-
wał dane zebrane od
respondentów. 

Szczegółowe informacje uzys-
kać można pod nr. tel. 65 5731
433 wew. 29.
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Plażowe granie we Wrześni
W sobotę, 13 czerwca, dwie

pary ponieckiego Piasta rywalizo-
wały w finale wojewódzkim mło-
dziczek, który odbył się we
Wrześni. Po ponad 3-miesięcznej
przerwie, bez treningu, dziew-
czyny udały się na turniej, który
był jednocześnie debiutem na
plaży.

- Para Julia Małyszek/Kamila
Borowiec wygrała swoje pierwsze
spotkanie 2:0. W kolejnym meczu
trafiła na zdecydowane faworytki
do złota z Jankowa Przygodz-
kiego i poległa 0:2 - jak relacjonuje
trener Łukasz Kubeczka. W
swoim trzecim pojedynku niestety,
dziewczyny przegrały 0:2 z MKS
Trzcianka i odpadły z dalszej ry-
walizacji.

Dziewczyny z rocznika 2007
były jednymi z najmłodszych w
całej stawce. Zebrane doświad-
czenie na pewno zaprocentuje w
kolejnych dwóch latach na plaży.

Druga para Roksana Ry-
chel/Kasandra Juskowiak również
rozpoczęła turniej od wygranej
2:0. W drugim spotkaniu przegrały
po zaciętej walce 0:2 z zespołem z
Szamotuł. W meczu o być albo nie
być dziewczyny pokonały pewnie
zespół z Komornik. W swoim
czwartym meczu tego dnia prze-
grały niestety z zespołem z Poz-
nania 0:2. Awans do najlepszej
ósemki w Wielkopolsce był bardzo
blisko. Jednak 3 - miesięczny roz-
brat z siatkówką z każdym kolej-
nym meczem był coraz bardziej

widoczny, szczególnie gdy chodzi
o kondycję i wytrzymałość.
Zwłaszcza, że warunki były wręcz
tropikalne, a piasek palił niesamo-

wicie. Jak na debiut w turnieju
siatkówki plażowej możemy być
bardzo zadowoleni z występu po-
nieckich zespołów.

Będą zmiany na stadionie
Miniona XVI sesja Rady Miejskiej w Poniecu była niezwykle ważna dla ponieckiego Piasta, gdyż jedna z uchwał
dotyczyła zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do przystosowania stadionu sportowego przy ul.
Harcerskiej do wymogów infrastrukturalnych określonych dokładnie w procesie licencyjnym.

- Zarząd klubu przedstawił nie-
dawno swoją koncepcję na dosto-
sowanie ponieckiego obiektu do
wymogów, które niesie ze sobą
gra w V lidze piłkarskiej. Cieszy,
że ambicje sportowe idą w parze
z dbaniem o wizerunek klubu. Za-
planowane zakupy i prace z pew-
nością pozwolą podnieść komfort
zarówno gry, jak i obserwowania
meczów. Trzeba też pamiętać, że
jest to kontynuacja procesu zapo-
czątkowanego w zeszłym roku,
kiedy to gmina Poniec przy współ-
udziale finansowym pochodzącym
z funduszy marszałka wojewódz-
twa wielkopolskiego wyremonto-
wała kompleksowo
pomieszczenia szatniowe i maga-

zynowe - powiedział tuż po za-
kończonej sesji burmistrz Po-
nieca Jacek Widyński.

Zadowolenia nie krył także pre-
zes klubu Krystian Juśkiewicz: 

- Przede wszystkim chciałbym
serdecznie podziękować burmist-
rzowi Ponieca Jackowi Widyń-
skiemu za to, że znalazł w
budżecie środki, które pozwolą
nam dostosować obiekt do wyma-
gań licencyjnych, a wszystkim rad-
nym za jednomyślnie przychylenie
się do tej decyzji. Przekazane fi-
nanse umożliwią nam dokonanie
wymiany wysłużonych już ławek
dla zawodników rezerwowych na
nowe spełniające wszystkie wy-
mogi siedziska. Ponadto w pla-

nach jest zamontowanie przeszło
100 metrów ogrodzenia oddziela-
jącego murawę od trybun oraz wy-
miana betonowych krawężników
na estetyczne i przede wszystkim
bezpieczne obrzeża wykonane z
granulatu SBR. Dla kibiców zosta-
nie przygotowane nowe wejście na
stadion - powiedział prezes klubu
Krystian Juśkiewicz. 

Na wyżej wymienione prace za-
bezpieczono 50. 000 zł. 

W minionym miesiącu rozpo-
częły się zapowiadane prace re-
montowe na stadionie sportowym.

Murawa przeszła renowację,
podczas której trawę poddano sze-
regowi zabiegów mających na celu
jej wzmocnienie. Natomiast płyta

boiska została wyrówna - nawie-
ziono mi. in. piasek i nawozy.

Obecnie na terenie stadionu
pracuje ciężki sprzęt. Za trybu-
nami obiektu przygotowywane jest
podłoże pod nowe wejście dla ki-
biców. Za bramkami demonto-
wane są krawężniki wyznaczające
miejsca dla nieużywanych skoczni
i rzutni. Całość wkrótce pokryje
trawa, a teren zyska nowe, zdecy-
dowanie bardziej estetyczne obli-
cze.

W najbliższych dniach roz-
poczną się też prace nad monta-
żem ogrodzenia przy trybunach,
wymianą obrzeży przy bieżni oraz
montażem nowych boksów dla za-
wodników rezerwowych. 
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Na kompleksie sportowo - rekreacyjnym Orlik w Poniecu spotkały
się grupy Żaków i Orlików należących do klubu Piast Poniec, aby
rozpocząć przygotowania do nowego sezonu rozgrywkowego.
Jak podkreślają trenerzy Łukasz Janowicz i Tomasz Szumny Mło-
dzi zawodnicy z wielkim zaangażowaniem i radością przystąpili
do zajęć. Przerwa w rozgrywkach spowodowała, że graczom bra-
kowało wspólnych spotkań i treningów. Mamy nadzieję, że za-
wodnikom nie zabraknie zapału do gry, a ciężka praca
zaprocentuje w przyszłości.

Piast po pierwszym treningu
Decyzją Zarządu Klubu PKS

Piast Poniec od poniedziałku, 15
czerwca, do zajęć mogły powrócić
wszystkie sekcje działające w klu-
bie. 

Treningi odbywają się zgodnie
z obowiązującymi wytycznymi i
obostrzeniami sanitarnymi. Każdy
członek klubu zobowiązany był do
wypełnienia oświadczenia o wpro-
wadzonych zasadach bezpieczeń-
stwa i minimalizacji ryzyka
zakażenia koronawirusem.

I to właśnie na 15 czerwca tre-
ner Andrzej Lokś zaplanował po-
czątek okresu przygotowawczego
do nowego sezonu piłkarskiego.
Na pierwszym treningu benia-
minka V ligi stawili się niemal
wszyscy zawodnicy. W grupie po-
jawiły się także nowe twarze.

- Do zespołu dołączyli: Bartosz
Woliński, Ryszard Lipowicz, Emi-
lian Prałat - wymienia Andrzej
Lokś. - Przyglądamy się także
innym zawodnikom. Najbliższe tre-
ningi pokażą, czy zostaną z nami
dłużej, czy nie - kontynuuje.

- Cieszy fakt, że trzon zespołu
został z nami na kolejny rok.
Awans na poziom V ligi to najlep-
sza nagroda za ciężką pracę,
która była wykonana w zeszłym
sezonie. Mam nadzieję, że dru-
żyna pokaże charakter i zaanga-
żowanie na boisku. Tego z
pewnością będę od moich zawod-
ników wymagał. Jeżeli to się nam
uda wypracować, to cel, który po-
stawił przed nami Zarząd klubu w
postaci widowiskowej gry i pew-
nego utrzymania z pewnością uda
się osiągnąć - zakończył Andrzej

Lokś. 
- Obecny na treningu prezes

klubu Krystian Juśkiewicz był
także pełen optymizmu przed zbli-
żającymi się rozgrywkami. Wierzę,
że ciężką pracą na treningach i za-
angażowaniem podczas ligowych
spotkań uda się wam dobrze re-
prezentować klub. Jest to dla nas
wszystkich ważny okres, gdyż w
2020 roku przypada jubileusz 85 -
lecia powstania ponieckiego
Piasta. Jako Zarząd staramy się
zapewnić wam możliwie najlepsze
warunki do gry i treningu. Zakupi-
liśmy nowe komplety strojów me-
czowych. Niedawno zakończona
została renowacja murawy. W naj-
bliższym czasie zostaną wymie-
nione boksy dla zawodników
rezerwowych, krawężniki dookoła
murawy, zamontowane zostanie

ogrodzenie przy trybunach oraz
nowe wejście dla kibiców - wymie-
nił prezes.         - Cieszy to, że
nasze plany dobrze zostały oce-
nione przez komisję licencyjną.
Otrzymaliśmy bezwarunkowe po-
zwolenie na grę. Infrastruktura po-
woli będzie udoskonalana, tak aby
nigdy nie było problemów z wystę-
pami przed własną publicznością.

W waszych nogach natomiast jest
to, aby kibicom dać radość i moż-
liwość obserwowania gry na jak
najwyższym poziomie - zakończył.

Treningi odbywać się będą trzy
razy w tygodniu. Zaplanowane są
także mecze sparingowe. 30
czerwca Piast w Poniecu zagrał z
Koroną Wilkowice, natomiast 7
lipca uda się do Pawłowic.

Z powodu epidemii uczniowie Szkoły Podstawowej w Żytowiecku
nie mogli w szkole uczcić setnej rocznicy urodzin Jana Pawła
II.Uczynili to przez zdjęcia, na których dziękują papieżowi za to, że
był i jest kimś wyjątkowym dla Kościoła i dla naszego narodu.
Jego niezwykłe życie i niezwykły pontyfikat sprawiły, że Jana
Pawła II poznał cały świat. Dla wielu był i jest autorytetem. Dziś już
św. Jan Paweł II wstawia się za nami u Boga. Do akcji wraz z
dziećmi włączyli się także ich bliscy, za co serdecznie dziękujemy. 
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Poniecka sekcja siatkarska od 
momentu jej powstania, cz. II
Przygotowania do sezonu 2017/2018 młodzi siatkarze rozpoczęli już w sierpniu. Mimo że był
to okres wakacyjny, założyli sobie, że aby walczyć o coraz lepsze miejsca w turniejach, muszą
pracować jeszcze ciężej.

Mobilizacja i ciężka praca
Te ostatnie dwa tygodnie sierp-

nia, kiedy spotykaliśmy się dwa
razy dziennie na treningach, po-
zwoliły zawodnikom zdecydowanie
poprawić motorykę i dynamikę
oraz elementy techniki indywidual-
nej. W nowy sezon wchodziliśmy z
dużymi nadziejami. Zawodnicy
sami zauważyli, że w ostatnim
czasie zrobili duży progres. Nikogo
nie trzeba było mobilizować.
Każdy znajdował w sobie we-
wnętrzną siłę i każdy chciał coś
udowodnić. 

Cudowny początek sezonu
Dziewczyny z rocznika 2006

przeszły do kategorii wyżej, aby
grać w "trójkach". Za nimi był
świetny sezon w dwójkach, lecz
pozostał niedosyt. Chłopcy i
dziewczyny w kategorii "dwójek"
zebrali w poprzednim roku cenne
doświadczenie, ogrywając się na
turniejach jako młodszy rocznik.
Dzięki temu mieli możliwość wyko-
rzystać to, czego się nauczyli.
Jedni i drudzy byli więc pełni za-
pału i nadziei. Pierwszy test nad-
szedł w październiku. Dziewczyny
udały się na turniej do Głogowa.
Piast Poniec górował nad rywa-
lami. Julia, Zuzia, Marysia w dwój-
kach wygrały turniej. Tuż za nimi
na drugim miejscu Kamila, Mar-
tyna, Zosia. W trójkach Amelia,
Jessica, Roksana i Kasandra rów-
nież na pierwszym stopniu pod-
ium. Nowy sezon rozpoczęty
znakomicie. 

A już w listopadzie swoją formę
sprawdzili chłopcy. W Poniecu
odbył się turniej, który zgromadził
na starcie czołowe ekipy z całej
Polski. Cyprian, Filip i Maks spisali
się znakomicie zajmując 6.
miejsce. Kuba, Filip i Szymon
uplasowali się w środku stawki. 

Wszystkie drogi prowadzą
do Ponieca

Od tamtego czasu (listopad
2017) w każdym sezonie w Po-
niecu odbywają się turnieje chłop-
ców i dziewcząt, na które
zjeżdżają zespoły z całej Polski.
Na turniejach gościliśmy jednora-
zowo kluby nawet z 9 województw.
Białystok, Łask, Poznań, Wrocław,
Piła, Kędzierzyn Koźle, Opole,
Konstantynów Łódzki, Nowy Targ,
Jastrzębie Zdrój, Wieliczka, Kra-
ków, Lubin, Goleniów, Między-

rzecz, Radków - to tylko niektóre z
miast, które pojawiły się w malut-
kim Poniecu. Wiele z tych klubów
to czołówka krajowa. Kluby, które
od kilkunastu lat zdobywają me-
dale na Mistrzostwach Polski. 

Nasze turnieje cieszą się w
Polsce dużą renomą i jakością.
Kto był u nas raz, zawsze wraca
by poczuć tę niepowtarzalną at-
mosferę. To tak jakbyśmy gościli
na turnieju piłkarskim w Poniecu
ekipy z Poznania, Warszawy,
Wrocławia, Szczecina, Gdańska!

Rozpalone apetyty
Po tych dwóch turniejach tam-

tego sezonu dało się zauważyć,
że nie tyle zajęte miejsca na za-
wodach co sam styl i jakość gry
utrwaliły zawodników w pozytyw-
nym przekonaniu co do wartości
wykonanej pracy na treningach.
Po cichu w każdym z nich poja-
wiały się głosy, że w tym roku
mogą zajść jeszcze wyżej. 

Kolejnym ważnym momentem
w sezonie był wyjazd na ogólno-
polski turniej do Tuszyna pod Ło-
dzią. W każdej kategorii
rywalizowało kilkadziesiąt zespo-
łów z całej Polski. Trzy dniowe
zmagania pokazały dziewczynom,
że może w Wielkopolsce dobijamy
się do czołówki, jednak na arenie
ogólnopolskiej jeszcze trochę nam

brakuje. Jednak dzięki udziałowi w
takim turnieju (a później w wielu
innych o podobnej randze) nasi
zawodnicy mogli zrobić jeszcze
krok dalej. Uzmysłowienie sobie,
ile jeszcze trzeba pracować, aby
osiągnąć szczyt, przełożyło się na
coraz większe zaangażowanie na
treningach. 

W kolejnych miesiącach odnie-
śliśmy wiele sukcesów. Cyprian,
Maks i Filip poczynali sobie coraz
śmielej. Ich pewność siebie na bo-
isku zaowocowała miejscami na
podium w Murowanej Goślinie (3),
Lesznie (2), Rokietnicy (2). Dziew-
czyny nie zostawały im dłużne i
również kończyły zawody w czo-
łówce. Kamila z Martyną świetnie
radziły sobie po raz kolejny w Gło-
gowie (1), Lesznie (4), Krotoszynie
(2), Poniecu (6). Julia z Zuzią
praktycznie nie schodziły z podium
w tamtym sezonie - Leszno (2),
Krotoszyn (1), Poznań (2), Czem-
piń (1), Poniec (3), Szamotuły (1).
Coraz lepiej w tej kategorii poczy-
nała sobie Marysia z Zosią - Kro-
toszyn (5), Głogów (5) Czempiń
(5). W trójkach Roksana, Kasan-
dra, Amelia, Jessica, Zuzia bardzo
często kończyły turnieje w okolicy
5 - 6 miejsc, co nie do końca od-
zwierciedlało potencjał tego ze-
społu. Najważniejsze było jednak

przed nami. KINDER + SPORT i
walka o mistrzostwo wojewódz-
twa. 

Krok od Mistrzostw Polski
Chłopcy po kilku miesiącach

świetnej gry byli kandydatami do
medalu. Turnieje eliminacyjne
przeszli jak burza (2.miejsce).
Ćwierćfinał był dla nas bardzo
szczęśliwy. Kontuzje, choroba…. i
awans do półfinałów z ostatniego
możliwego miejsca. Wiedzieliśmy
jednak, że przeszkodziły nam w
zajęciu dobrego miejsca aspekty
pozasportowe. Wiedzieliśmy, że
jak będziemy zdrowi i w swojej
najlepszej formie, ciężko nas bę-
dzie zatrzymać. I rzeczywiście w
półfinale tak było. I miejsce na tur-
nieju w Kaliszu i awans do finału
wojewódzkiego, który odbył się 26
maja w Jarocinie. I lepszego pre-
zentu sobie i swoim mamom w
tym dniu chłopcy nie mogli spra-
wić. Znakomita gra i 3. miejsce w
finale mistrzostw Wielkopolski.
Olbrzymi sukces i pierwszy medal
w siatkówce w historii wywalczony
dla Piasta Poniec - Cyprian Bro-
dziak, Filip Rychel, Maks Wasiak.
Ogromna radość, ale i smutek….
wyjazd na Mistrzostwa Polski był o
włos - awans uzyskały tylko dwa
najlepsze zespoły turnieju. 

Ł. K
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D a l s z e  p r z y g o d y  M a r i a n a  S i e r p o w s k i e g o  i  j e g o  k o l e g ó w  
W lipcu 1942 r. grupa mieszkańców Ponieca i Krobi : Marian Sierpowski, Jan Musiałowski,

Jan Koszutski, Mieczysław Musielski, została skierowana do pracy w przedsiębiorstwie, które
wykonywało izolacje na rurach naziemnych z ciepłą parą. Pomysłowi Polacy wykorzystali ją
oczywiście do parowania ziemniaków.

Z wojennych i okupacyjnych wspomnień cz. VII

W nowej pracy szczęście nadal
dopisywało Marianowi Sierpow-
skiemu, podobnie jak w fabryce
prochu. Szczęśliwym zbiegiem
okoliczności uniknął poważniej-
szych konsekwencji porażenia prą-
dem: "Wziąłem do rąk elektryczną
wiertarkę i już jej nie mogłem pu-
ścić, gdyż miała gdzieś przebicie i
przez obudowę przepływał prąd.
Najwidoczniej, dlatego, że stałem
na rusztowaniu a nie bezpośrednio
na ziemi, prąd ten był o znacznie
mniejszej sile, gdyż mogłem jesz-
cze się odwrócić i trzepnąć rękami
w wyniku, czego wiertarka ode-
rwała się od rąk i spadła. Niedużo
brakowało a ja też byłbym spadł
porażony prądem." Jakiś czas póź-
niej znowu został porażony prą-
dem z wiertarki, która miała
przebicie: "Wziąłem ze stołu wier-
tarkę i już nie mogłem jej puścić.
Krzyczeć też nie mogłem a kole-
dzy patrzeli i myśleli, że jakiś kawał
odstawiam. Tymczasem prąd mnie
powalił i zacząłem się turlać po
ziemi, zawijając wokół siebie prze-
wód, który w końcu wyrwałem z
kontaktu i dopiero wtedy mogłem
mówić i normalnie oddychać".

Autor był także sprawcą wy-
padku, który mógł nieszczęśliwie
zakończyć się nie tylko dla niego,
ale także dla innych osób. Pew-
nego dnia przystąpił do lutowania
bańki po benzynie. Zawarte w niej
opary wybuchły wskutek wysokiej
temperatury wytworzonej przez lu-
townicę. Bańka poszybowała jak
strzała kilkadziesiąt metrów i wyle-
ciała z warsztatu otwartymi
drzwiami, w których na szczęście
nikogo nie było. 

Szczęścia nie miał natomiast
polski robotnik w jednej z fabryk w
Forst, który padł ofiarą głupiego
kawału. Naprawiał dużą wirówkę.
Wszedł do jej wnętrza. Wówczas
jeden z kolegów, chcąc go prze-
straszyć, włączył maszynę. Kiedy
ją po chwili zatrzymał, były w niej
już tylko kości. 

Kolejnym miejscem pracy Ma-
riana Sierpowskiego i Jana Musia-
łowskiego była elektrownia w
pobliżu Forst. Polacy zostali za-
kwaterowani na jej terenie razem z
Francuzami. Nadzór nad elektrow-
nią sprawowała SS, dlatego otrzy-
mali oni przepustki z pieczątkami
SS, co niebawem miało im się bar-
dzo przydać.

Któregoś dnia Sierpowski z
Musiałowskim postanowili wybrać
się do kina, podobnie jak to czynili
Francuzi. Szli z pewnymi oba-
wami, ale postanowili zaryzyko-
wać. Dochodząc do kina, podnieśli
kołnierze, aby zakryć literę "P", ku-
pili bilety i usiedli w pierwszym rzę-
dzie, ponieważ inne miejsca
zostały już wyprzedane. Nagle w
czasie seansu przerwano projek-
cję filmu, zapalono światła i rozległ
się głos nakazujący przygotowanie
dokumentów tożsamości. Polacy
wystraszyli się i zaczęli rozglądać
się za drogą ucieczki. Nie było jed-
nak możliwości, by niepostrzeże-
nie wydostać się z sali. Dlatego ze
strachem oczekiwali na kontrole-
rów. Postanowili pokazać im nie
swoje ausweisy (dokumenty toż-
samości), ale przepustki do elek-
trowni. Kiedy kontrolerzy zobaczyli
je, stanęli na baczność, zasaluto-
wali i życzyli przyjemnego ogląda-
nia. Polacy w pierwszej chwili
zdumieli się: "bo przecież niemoż-
liwe, by kontrolujący salutowali
nam. Doszliśmy do wniosku, że
salutowali tym przepustkom, na
których były pieczątki SS. To nas
nieco rozbawiło i ośmieliło, ale zbyt
daleko od elektrowni, nigdy już nie

oddalaliśmy się". 
Autor wspomnień i jego kolega

nawiązali kontakty towarzyskie z
pracującymi w elektrowni Francu-
zami. Spotykali się po pracy i częs-
towali jedzeniem. Marian
Sierpowski dla Francuzów ugoto-
wał grochówkę z grochu, który
otrzymał w paczce. Z kolei Fran-
cuzi zapraszali Polaków na dania
ślimakowo - serowe.

Polacy nie skorzystali nato-
miast z zaproszenia młodej Niemki
- mężatki, której mąż był na fron-
cie. Obawiali się, że ktoś może na
nich donieść za utrzymywanie nie-
dozwolonych kontaktów. Ponieważ
Niemka bardzo narzucała się, mu-
sieli podjąć środki ostrożności, aby
nie padło na nich posądzenie. Dla-
tego ograniczyli jazdy windą, a je-
żeli z niej korzystali, to tylko we
trójkę. 

Po zakończeniu pracy w elek-
trowni Sierpowski z Musiałowskim
wrócili do Scheuno, gdzie już ru-
szyła produkcja prochu, którą opi-
sał autor wspomnień: "Coraz to
słychać było syczenie, a następnie
wybuch. Bunkry, w których proch
walcowano w maszynach podob-
nych do elektrycznego magla, tak
były skonstruowane, że kiedy pod-

nosiło się ciśnienie wewnątrz bu-
dynku, otwierały się drzwi, okna i
komin, a z sufitu lała się woda ze
swego rodzaju prysznica. Każdy
budynek był z trzech stron i z góry
obsypany piaskiem i stanowił ro-
dzaj kretowiny, co nie tylko masko-
wało, ale i wzmacniało konstrukcję
i dlatego w parę minut po wybuchu
wznawiano walcowanie. Obsługu-
jący maszynę walec, kiedy usły-
szał pisk, natychmiast uciekał.
Wyłączało się wszystko (automa-
tycznie)".

Po wojnie Marian Sierpowski
próbował odwiedzić miejsce, gdzie
spędził kilka lat jako robotnik przy-
musowy. Został jednak zatrzymany
przez patrol wojskowy i zawrócony. 

Źródła
Oprac. na podstawie: Wspom-

nienia Mariana Sierpowskiego ze
znakiem P w czasie okupacji hitle-
rowskiej 1939 - 1945. Warszawa
1988.maszynopis w zbiorach bib-
lioteki Szkoły Podstawowej w Po-
niecu.

GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI

Ausweis - zaświadczenie o zatrudnieniu.
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ponieckie 
Z dziejów oświaty

Część 26: 
1 września 1949 - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Kronikarz

zanotował, że "Program uroczystości zmobilizował młodzież, nauczyciel-
stwo i całe społeczeństwo wokół niezmiernie ważnych zadań, jakie ma do
spełnienia szkoła w okresie budowy podstaw socjalizmu", Publiczna
Szkoła Podstawowa w Poniecu liczyła 399 uczniów (203 chłopców i 196
dziewcząt). Najliczniejsza klasa IV liczyła 51 uczniów, a najmniejsza VII
a - 30 uczniów. Kadrę pedagogiczną stanowili: Jan Drożdżyński - kie-
rownik szkoły, Stanisław Dembiński, Antoni Fornalik, Adam Kic, Helena
Lewińska, Zofia Majerowa, Józef Maścianica, Ludwik Misiaczyk, Elżbieta
Wałęska. Zgodnie z ówczesną ideologią komunistyczną, która koncen-
trowała się na klasach społecznych, w kronice zamieszczono wykaz spo-
łecznego pochodzenia dzieci. Najwięcej, bo 230 dzieci pochodziło z
rodzin robotniczych, 27 z rodzin pracowników umysłowych, 13 to dzieci
kupców, 68 dzieci rzemieślników, 3 dzieci wolnych zawodów. Dzieci
chłopskie podano według wielkości gospodarstw posiadanych przez ro-
dziców: do 2 ha - 3, do 5 ha - 11 do 15 ha - 39 i do 20 ha - 5. 

Kronikarz Szkoły Podstawowej w Waszkowie zanotował, że rozpo-
częcie roku szkolnego miało charakter "wyłącznie świecki". 

10 - 11 września 1949 - Zjazd nauczycielski powiatu rawickiego wez-
wał nauczycielstwo powiatu gostyńskiego do współzawodnictwa pracy w
dziedzinie oświaty "na następujących odcinkach": realizacji powszech-
ności nauczania, estetyki wnętrza izb lekcyjnych i otoczenia, frekwencji
uczniów, konserwacji pomocy naukowych, administracji szkoły. 

7 października - 7 listopada 1949 - Odbywał się Miesiąc Pogłębienia
Przyjaźni Polsko - Radzieckiej pod hasłem "Prawda o Związku Radziec-
kim dotrze do dzieci, młodzieży, dorosłych i starszych". W ramach mie-
siąca odbyły się pogadanki, pokazy filmów radzieckich, wieczornica w
sali kina z okazji rocznicy rewolucji bolszewickiej 1917 w Rosji, nazywa-
nej wówczas Wielką Socjalistyczną Rewolucją Październikową. Wszystko
to, według zapisu w kronice, miało na celu "zaznajomienie młodzieży ze
wspaniałymi osiągnięciami Związku Radzieckiego, jego przodującą tech-
niką, rolnictwem, oświatą i kulturą". 

23 października 1949 - Drużyny ze Szkoły Podstawowej w Poniecu
zwyciężyły w Marszu Jesiennym "Szlakiem Zwycięstwa" organizowanym
przez Komendę Powiatową Powszechnej Organizacji "Służba Polsce". 

21 grudnia 1949 - Z wielką pompą w całej Polsce obchodzono uro-
dziny Józefa Stalina. Miały one miejsce również w Szkole Podstawowej
w Poniecu. Kronikarski opis świadczy o urzędowym kulcie, jakim ota-
czano wówczas Stalina: "Od pierwszych dni grudnia br. planowała i przy-
gotowywała młodzież tutejszej szkoły w radosnym nastroju obchód 70 -
lecia urodzin Generalissimusa Józefa Stalina, wielkiego wychowawcy
młodzieży postępowej całego świata i przyjaciela dzieci. 

Liczne emblematy, hasła, listy z życzeniami, gazetki klasowe i trans-
parenty wykonane troskliwie ręką dziatwy szkolnej były dowodem głębo-
kiego przywiązania młodzieży do Wielkiego Przyjaciela Polski (…)

Dnia 21 grudnia 1949 o godz. 13 odbyła się w pięknie przystrojonej
sali kina uroczysta akademia dla młodzieży szkolnej celem uczczenia Do-
stojnego Solenizanta (…) Szerokie rzesze rodziców oraz przedstawiciele
miejscowego społeczeństwa (ponad 500 osób) zebrali się tego dnia o
godz. 18, by również uczcić 70-lecie urodzin Józefa Stalina. Całość pro-
gramu wykonana przez dzieci manifestowała głębokie przywiązanie i
wdzięczność, jaką żywi naród polski dla Wielkiego Budowniczego Socja-
lizmu". 

4 - 10 grudnia 1949 - W ramach walki z gruźlicą w Szkole Podstawo-
wej w Waszkowie odbyły się lekcje na ten temat w poszczególnych kla-
sach. Odbyło się również zebranie wiejskie poświęcone tematyce walki z
gruźlicą. 

19 grudnia 1949 - W Waszkowie uruchomiono kurs dla analfabetów.
Uczestniczyły w nim dwie osoby - jedna z Waszkowa, a druga z Zawady. 

Źródła: 
• Kronika Publicznej Szkoły Powszechnej w Poniecu
• Kronika Publicznej Szkoły Powszechnej w Waszkowie

GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI

Lekarz weterynarii 
Roman Szymański radzi...

Koronawirusy a zdrowie zwierząt i ludzi

Koronawirusy to zróżnicowana grupa patogenów zdolnych do zaka-
żenia licznych gatunków zwierząt, ptaków oraz człowieka. Wywołują one
szerokie spektrum chorób ze strony układu oddechowego, pokarmowego,
wydalniczego a w niektórych przypadkach układu nerwowego. Koronawi-
rusy są wirusami otoczkowymi o średnicy 120 - 160 nm, których genom
stanowi nic kwasu rybonukleinowego RNA. Swoją nazwę wirusy za-
wdzięczają występującym na ich powierzchni maczugowatym wypustkom
tworzonym przez białko stąd nazwa KORONOWIRUSY. Koronawirusy jak
inne wirusy RNA cechują się dużą zmiennością genetyczną, która po-
zwala im na przystosowanie się do nowych organizmów, co może prowa-
dzić do pojawienia się chorób zakaźnych o nieznanym dotąd przebiegu
klinicznym. 

Gospodarzami wielkiej różnorodności koronawirusów są nietoperze, u
których biologia, zagęszczenie oraz nawyki grzędowe i migracyjne od-
grywają istotną rolę zarówno w transmisji koronawirusów, jak i w pełnie-
niu naturalnego ich rezerwuaru. Pamiętać należy, że nietoperze są także
nosicielami wirusa wścieklizny.

KORONAWIRUSY U BYDŁA
Koronawirus u bydła wywołuje trzy różne zespoły chorobowe:
- Zakażenie układu oddechowego.
- Zakażenie przewodu pokarmowego-uporczywe biegunki u cieląt.
- Zimową dyzenterię, która pojawia się u bydła dorosłego krowy

mleczne - uporczywa biegunka wodnisto - krwawa utrzymująca się 1 - 2
dni. W oborze w tym okresie wyczuwalny jest cuchnący nieprzyjemnie
słodki odór. 

KORONAWIRUS KONI
Powoduje zakażenia u koni dorosłych oraz u źrebiąt w pierwszych ty-

godniach życia. Objawiają się przez zaburzenia ze strony układu pokar-
mowego, uporczywe biegunki i ciężkiego stopnia zapalenia płuc.

U koni dorosłych występują objawy ogólne: apatia, brak łaknienia, bie-
gunki, temperatura wzrasta do 41 stopni, co u koni jest bardzo ciężką przy-
padłością. Pojawia się biegunka, schorzenia morzyskowe, zaburzenia ze
strony układu nerwowego. Dodatkowo pojawia się zapalenie mózgu i opon
mózgowych Rokowania są złe, a leczenie bardzo trudne.

KORONAWIRUS U ŚWIŃ
Wirus charakteryzuje się wysoką śmiertelnością w różnych grupach

wiekowych, z objawami ze strony układu oddechowego, zapalenia płuc i
schorzeń przewodu pokarmowego - uporczywe wodnisto - krwawe bie-
gunki na przemian z zaparciami. 

KORONAWIRUS U POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT
Koronawirus psów i kotów występuje na całym świecie. Schorzenie

występuje w postaci jelitowej, płucnej i układowej. Do zakażenia dochodzi
drogą pokarmową i kropelkową oraz podczas kontaktu z zakażonym
kotem w czasie zabawy.

Koronawirus ptaków powoduje dotkliwe straty w przemyśle drobiar-
skim nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie, wywołując zakaźne
zapalenie oskrzeli u drobiu.

Koronawirus atakuje również zwierzęta egzotyczne, np. wielbłądy,
lamy

Do walki i obrony przed koronawirusem należy podchodzić z wielką
rozwagą i roztropnością, bowiem tworzą one dużą i zróżnicowaną grupę
wirusów występujących u wielu gatunków ssaków i ptaków. Charaktery-
zują się także dużym stopniem zmienności oraz wysokim potencjałem
przełamywania barier międzygatunkowych i odpornościowych.
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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 wylosujemy
nagrodę. Na rozwiązania czekamy do 10 lipca. Rozwiązanie poprzedniej
krzyżówki brzmiało: JESTEŚMY RAZEM WSPIERAMY SIĘ. Nagrodę wyloso-
wała Hanna Sylwestrzak. Zapraszamy do GCK po odbiór nagrody.

WIEŚCI Z GMINY PONIEC
HOROSKOP

Baran 21.03-19.04
Nie zamartwiaj się tym, na co nie

masz wpływu. Dzwoń więcej do bli-
skich, wspieraj rodziców i dziadków.
Zwróć uwagę, że pewien Baran prag-
nie Ci pomóc w pewnej sprawie.

Byk 20.04-20.05
Wkrótce dotrze do Ciebie dobra

nowina. Wreszcie będziesz mogła
realizować swoje marzenia. Humor
poprawi Ci kontakt z bliskim Wodni-
kiem. Może razem gdzieś się wybie-
rzecie?    

Bliźnięta 21.05-21.06
Czeka Cię miłe spotkanie. Mimo

ograniczeń będziesz mogła spędzić
z gościem kilka chwil. Uważaj na
zdrowie. Dobrze, gdybyś skontrolo-
wała nerki. Pij herbatkę z pokrzywy.  

Rak 22.06-22.07
Niepotrzebnie się martwisz. Złe

wiadomości okażą się burzą w
szklance wody. Będziesz mogła li-
czyć na wsparcie bliskich. Poprawią
się też finanse.

Lew 23.07-22.08
Nie przejmuj się, jeśli ktoś będzie

Cię krytykował. Zmień zdanie w pew-
nej sprawie, poczujesz się lepiej. Od-
staw słodkie i gazowane napoje,
poprawisz trawienie. 

Panna 23.08-22.09
Nie korzystaj z tzw. "świetnych

okazji". Nie daj się oszukać. W dru-
giej połowie miesiąca oczekuj cieka-
wej propozycji zawodowej.
Prawdopodobnie będzie też na-
groda. 

Waga 23.09-22.10
Będzie Cię rozpierać energia.

Możesz wykorzystać ją na poprawę
kondycji fizycznej. Ktoś bliski czeka
na telefon, jego milczenie może nie-
pokoić. Lepsze finanse. 

Skorpion 23.10-21.11
Unikaj sporów, w które chce Cię

"wkręcić" pewien Baran. Nieporozu-
mienia są Ci teraz niepotrzebne.
Spróbuj przez kilka dni odpoczywać.
Może zafunduj sobie wizytę u fryzjera
lub kosmetyczki?

Strzelec 22.11-21.12
Czeka Cię czas refleksji. Będzie

okazja, by przemyśleć ważne de-
cyzje. Skorzystaj z rady przyjaciół.
Częściej kontaktuj się z rodziną. Ktoś
chce się podzielić z Tobą pewną no-
winą. 

Koziorożec 22.12-19.01
Najbliższe dni będą kręcić się

wokół pieniędzy i wydatków. Pora-
dzisz sobie ze wszystkim. Dostaniesz
też ważną przesyłkę. Może będziesz
musiała zmieniać swoje plany?  

Wodnik 20.01-18.02
Odezwie się ktoś z kim bardzo

dawno się nie widziałaś. Zrób
wszystko aby nie rezygnować z tego
nieoczekiwanego kontaktu. Skontro-
luj zdrowie, zwłaszcza problemy krą-
żeniowe.

Ryby 19.02-20.03
Ostrożnie ze słowami. Nie za-

wsze potrafisz wyrażać się wprost i
możesz być opacznie zrozumiana.
Oszczędzaj pieniądze. Czeka Cię
spory wydatek. 

(: (: HUMOR :) :)
Dresy to najtroskliwsi ludzie, jakich

znam. Zawsze, jak przechodzę
obok nich, to pytają, czy mam jakiś

problem.
xxx

– Panie generale, mam czterech
jeńców! – To daj ich tu! – Ale oni

nie chcą mnie puścić!

Kiedy tylko rozpoczną się zbiory
pomidorów, warto przygotować je z
oliwą. Jest to pyszna przekąska,
którą zrobimy w kilkanaście minut.
Na dwa słoiki potrzeba ok. 50 dag
bardzo małych pomidorków, po
kilka gałązek oregano i bazylii, 8 zą-
bków czosnku i ok. 300 ml oliwy.
Sposób przygotowania: Pomidorki
umyj, starannie wytrzyj. Czosnek
obierz. Do czystych wyparzonych
słoików włóż całe pomidorki oraz
ząbki czosnku i zioła. Wlej tyle oliwy,
aby składniki były całkowicie przy-
kryte. Słoiki szczelnie zamknij i od-
staw w chłodne miejsce, najlepiej do
spiżarni. Pomidorki będą gotowe do
spożycia już po 3 - 4 dniach. 

Czas na pomidorki

Jeśli w ogrodzie wśród chwas-
tów rośnie wrotycz, nie wyrywaj
go. Jego sok to znakomity środek
na kleszcze. 

Wystarczy oberwać kilka gałą-
zek wrotyczu (z kwiatami). Mocno
rozetrzeć w palcach, by puścił sok.
Następnie przetrzeć nasączonymi
zapachem dłońmi ubranie i odkryte
części ciała. 

Zapach ziela wrotyczu odstra-
sza kleszcze, ale jest nietrwały. Po
upływie pół godziny wietrzeje,
warto więc "nasączanie zapa-
chem" powtórzyć. 

Wrotycz na  kleszczeKRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

1. Kontroler publikacji
2. Napój bogów
3. Telenowela
4. Kokardka pod szyją
5. List bez podpisu
6. Szkodnik roślin
7. Wyjazd

8. Głosowa w krtani
9. Podróżne naczynie
10. Polski jeep
11. Robocza kufajka
12. Mafia, gang
13. Mylony z krukiem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

5 E 17

11 20 R
S 7 22

16 3 A
9 O 13

18 C 4

P 14

19 T 12

23 S
2 R 10

1 A 8

S 6 21

15 R
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Aby złagodzić podrażnienie
skóry głowy oraz uregulować wy-
dzielanie gruczołów łojowych, do-
brze jest zrobić sobie leczniczy
tonik z rozmarynu. Wystarczy do
rondelka wsypać 3 łyżki ziela roz-
marynu i wlać szklankę wody. 

Całość gotować na małym
ogniu przez 3 minuty. Potem od-
stawić tonik na godzinę i przece-
dzić. Wlać go do butelki ze
spryskiwaczem i zraszać skórę
głowy trzy razy w tygodniu przez 3
tygodnie. 

Leczniczy tonik

Robiły je już nasze babcie.
Teraz wróciły do kuchni młodszych
pań domu. Lubią je zwłaszcza
dzieci. A oto przepis. 

Składniki: 25 dag białego sera,
2 jajka, 3 łyżki cukru, olej, 1/3
szklanki mleka, 1 i 1/3 szklanki
mąki pszennej, 2 łyżeczki proszku
do pieczenia, sól, bita śmietana,
owoce z kompotu.

Przygotowanie: Biały ser prze-
cisnąć przez prasę do ziemniaków.
Dodać jajka i cukier, wymieszać,
wlać 2 łyżki oleju oraz mleko i cały
czas energicznie mieszać. Na ko-
niec dosypać mąkę z proszkiem do
pieczenia i szczyptą soli. Mieszać
delikatnie do połączenia się  skład-
ników. 

Rozgrzać suchą patelnię do na-
leśników. Nałożyć niewielkie porcje
ciasta (ok. 2 łyżek), wyrównać
wierzch. Smażyć na średnim ogniu
2 - 3 minuty. Gdy placuszki urosną
i ładnie się zrumienią, przełożyć je
na drugą stronę i jeszcze chwilę
dosmażać. Podać z bitą śmietaną
i owocami z kompotu. 

Puszyste placuszki 

1. Choć ma cztery nogi, to nie
ruszy z podłogi?

2. Jakie warzywo, nawet niewiel-
kie, wyciśnie z oczu słoną kropelkę?

3. Wyobraź sobie, że jesteś pilo-
tem samolotu. W Warszawie
wsiadły 24 osoby, w Krakowie 5, a
wysiadło 12. W Poznaniu doszło
jeszcze 8. Ile lat ma pilot?

4. Parys miał 3 jabłka w koszu,
które rozdał trzem boginiom tak, że
każda z nich dostała jedno, a jedno
jabłko zostało w koszu. Jak to zro-
bił?

Trzy zagadki

ODPOWIEDZI: 1. Stół, 2. Cebula, 3. Tyle lat
ile masz Ty, bo to Ty jesteś pilotem, 4. Jedno

jabłko dał z koszem.  
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Zasmakuj w bibliotece
W roku 2020 Gminna Biblioteka Gminnego Centrum Kultury po raz kolejny wzięła udział w akcji, Tydzień Biblio-
tek. Tegoroczne wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich pod hasłem, które zro-
dziło się w bocheńskiej książnicy: "Zasmakuj w bibliotece", odbyło się w dniach 8 - 15 maja.

Ze względu na trudny czas,
wszystkie inicjatywy Tygodnia Bib-
liotek zostały przeniesione do sieci
i organizowane były jako wydarze-
nia on - line. Dla najmłodszych czy-
telników przygotowano teatr
Kamishibai, który można obejrzeć
na facebookowej stronie Biblioteki.
Zgodnie z hasłem tegorocznego
Tygodnia Bibliotek w katalogu księ-
gozbioru pojawiły się nowości wy-
dawnicze dla dorosłych i dla dzieci,
tak aby każdy znalazł dla siebie "ła-
komy kąsek książkowy i zasmako-

wał w bibliotece". Zwieńczeniem
akcji były warsztaty rękodzielnicze
on - line, gdzie uczestnicy otrzymali
materiały potrzebne do wykonania
pięknej ramki ze swoim własnym
zdjęciem, a wykonywali je na pod-
stawie udostępnionego filmu in-
struktażowego. 

Z racji wznowienia działalności
biblioteki zapraszamy do zamawia-
nia książek on - line przy pomocy
katalogu internetowego, gdzie cze-
kają na Państwa ciekawe nowości
wydawnicze.

Komputery dla edukacji
W dniu 23 czerwca 2020 r.

Burmistrz Ponieca Jacek
Widyński przekazał na ręce
dyrektora Szkoły Podstawo-
wej w Poniecu Ryszarda
Godziewskiego i dyrektora
Szkoły Podstawowej w Ży-
towiecku Mariusza Kędzier-
skiego 48 komputerów
przenośnych wraz z opro-
gramowaniem z przeznacze-
niem dla uczniów, którzy nie
posiadają sprzętu umożli-
wiającego im realizację
zdalnych lekcji.

Na zakup komputerów gmina
otrzymała 100% dofinansowania z
Konkursu Grantowego Zdalna
Szkoła + w ramach Ogólnopol-
skiej Sieci Edukacyjnej w syste-
mie kształcenia zdalnego w

ramach programu: Operacyjna
Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś
priorytetowa I. Powszechny do-
stęp do szybkiego Internetu. Dzia-
łanie 1.1” Wyeliminowanie

terytorialnych różnic w możliwości
dostępu do szerokopasmowego
Internetu o wysokich przepustowo-
ściach”. Koszt zakupu komputerów
wyniósł 74.400 zł.

Jest to już drugi zakup sprzętu
komputerowego dla uczniów na-
szych szkół finansowany ze środ-
ków Europejskiego Funduszu
Rozwoju na lata 2014-2020.
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Pomocne pompowanie
Charytatywna akcja #GaszynChallenge ogarnęła cały kraj. Idea jest prosta - wystarczy zrobić
10 pompek lub przysiadów - nagrać film, wpłacić pieniądze na rzecz chorego dziecka i nomi-
nować innych. 

Płomień pomocy rozpalił strażak
Ochotniczej Straży Pożarnej z Ga-
szyna i w ten sposób uruchomił ma-
chinę pomocy walczącemu z
rdzeniowym zanikiem mięśni Wojtu-
siowi. Gaszyn Challenge pomaga
teraz innym, a pompki robią poli-
cjanci, strażacy, żołnierze, przed-
stawiciele różnych instytucji,
również z naszego regionu. Do akcji
przyłączyli się m. in. strażacy z OSP

Poniec i OSP Czarkowo, pracow-
nicy Gminnego Centrum Kultury w
Poniecu, prezes Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Poniecu, pracownicy
Huty Szkła "Gloss", muzycy z Dzie-
cięco - Młodzieżowej Orkiestry
Dętej z Ponieca oraz panie z KGW
w Szurkowie i Czarkowie.

Filmiki z #gaszynchallenge
można obejrzeć na profilach fac-
bookowych. 

KGW Czarkowo

Młodzieżowa Orkiestra Dęta

Huta Gloss 

Gminne Centrum Kultury

OSP Czarkowo

OSP Poniec

KGW Szurkowo

Klub Seniora


