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ŹNIWA 2020
Dożynkowe święto to w polskiej tradycji czas radości oraz podziękowań za plon i rolnikom za trud wło-

żony w ciężką pracę. Letnie imprezy wiążą się m. in. z nabożeństwem, kolorowym korowodem dożynko-
wym, muzyką i zabawą. W tym roku, ze względu na sytuację sołectwa odstąpiły od organizacji obchodów
corocznych świąt plonów w naszej gminie.

Jednakże pragniemy podziękować wszystkim rolnikom i ich rodzinom za wielki trud, za dobrą pracę i za
jakże godną postawę mimo wielu trudności i problemów.

W poniedziałek, 27 lipca, w
siedzibie Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Wielkopol-
skiego burmistrz Ponieca Jacek
Widyński oraz skarbnik gminy
Agnieszka Minicka podpisali z
członkiem zarządu Jackiem Bo-
gusławskim umowę na dofinan-
sowanie zadania "Remont
budynku szatniowego przy kom-
pleksie sportowym Orlik w Po-
niecu".

Gmina Poniec otrzymała 52. 500
zł. Kwota ta stanowi blisko 50 proc.
całości zadania, które obecnie jest
realizowane. Prace przy kompleksie
obejmują roboty pokrywcze dachu,
remont pomieszczeń szatniowych
oraz tarasów wejściowych.

- Jestem niezmiernie zadowo-
lony, że nasz wniosek po raz kolejny
znalazł się na liście podmiotów,
które otrzymują wsparcie, dzięki
któremu możemy kontynuować pro-

ces modernizacji bazy sportowej -
powiedział po podpisaniu
umowy burmistrz Ponieca Jacek
Widyński. - Poniecki Orlik był jed-
nym z pierwszych w okolicy. Na co
dzień korzystają z niego uczniowie
miejscowej szkoły podstawowej,
grupy piłkarskie, a przede wszyst-
kim mieszkańcy Ponieca i najbliż-
szej okolicy. Budynek wymagał
odświeżenia. Jestem pewien, że po
zakończeniu zaplanowanych prac
komfort użytkowania podniesie się i
przez kolejne lata będzie służył lo-
kalnemu społeczeństwu - zakończył
burmistrz. 

Gmina Poniec drugi rok z rzędu
z powodzeniem przystąpiła do pro-
gramu "Szatnia na medal". Przypo-
minamy, że w roku 2019 w ramach
projektu wyremontowano budynek
szatniowo - magazynowy na sta-
dionie sportowym przy ul. Harcer-
skiej w Poniecu.

„Szatnia na medal”- dofinansowanie remontu
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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: Leon
Nazwisko: Prałat
Data urodzenia: 5 lipca 2020 r.
Godzina i miejsce: 2:20,Gostyń
Waga: 3,60 kg 
Długość: 51 cm
Imiona rodziców: Marita i Albert
Rodzeństwo: siostra Melania
Miejsce zamieszkania: Łęka Wielka

Imię: Liliana 
Nazwisko: Poprawska
Data urodzenia: 8 lipca 2020 r.
Godzina i miejsce: 3:50, Śrem
Waga: 3,430 kg 
Długość: 54 cm
Imiona rodziców: Jolanta i Marcin
Miejsce zamieszkania: Poniec

Imię: Jan
Nazwisko: Quandt
Data urodzenia: 14 lipca 2020 r.
Godzina i miejsce: 1:33, Leszno
Waga: 4,520 kg 
Długość: 62 cm
Imiona rodziców: Alicja i Marek
Miejsce zamieszkania: Janiszewo

Imię: Jan 
Nazwisko: Marszałek
Data urodzenia: 22 czerwca 2020 r.
Godzina i miejsce: 02:45, Gostyń
Waga: 2,870 kg 
Długość: 52 cm
Imiona rodziców: Daria i Tomasz
Miejsce zamieszkania: Poniec
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Wieści z gminy Poniec

W każdy pierwszy poniedzia-
łek miesiąca poszczególni radni
Rady Miejskiej Ponieca pełnią
swoje dyżury od godz. 14 do 16
w pokoju nr 8 Urzędu Miej-
skiego.

Można wówczas zgłaszać
wszelkie problemy i sprawy, które
wymagają zainteresowania władz
gminy.

Dnia 7 września 2020 roku
dyżur będą pełnili Łucja Mar-
kowska i Dariusz Kieliś. Ponadto
pod numerem telefonu biura Rady
65 573 - 14 - 33 zawsze w godzi-
nach pracy można umówić się na
rozmowę i spotkanie z dowolnym
radnym, który nie ma zaplanowa-
nego dyżuru w najbliższym czasie.

MK

Dyżury radnych w Urzędzie

Remonty dróg metodą "Slurry seal"
Przy wykorzystaniu nowej me-

tody modernizacji droga powia-
towa Łęka Mała - Żytowiecko,
droga powiatowa w Grodzisku,
droga gminna w Drzewcach (tzw.
droga "Wodna") oraz droga
gminna w Grodzisku zyskały nową
nawierzchnię.

W maju ogłoszono zamówienia
na wykonanie warstwy uszorstnia-
jącej z mieszanki mineralno -
emulsyjnej na zimno w dwóch war-
stwach grubości minimum 2 cm
(typu "slurry seal") na powierzchni
ponad 18. 000 m2. 

Wybrano technologię typu
Slurry seal, która jest mieszanką
mineralno - emulsyjną MULTIMAC
(typu “Slurry surfacing”). Technolo-
gia ta przeznaczona jest do wyko-
nywania warstw ścieralnych i
wyrównawczych na drogach miej-

skich i zamiejskich, głównie jako
zabieg przedłużający żywotność
istniejącej nawierzchni i poprawę
jej cech powierzchniowych. W
skład mieszanki MULTIMAC two-
rzącej cienki dywanik wchodzą:
kruszywo o ciągłym uziarnieniu,
emulsja asfaltowa, woda i dodatki.
Wytwarzanie i wbudowywanie
mieszanki odbywa się na drodze w
jednym ciągu technologicznym
przy pomocy maszyny samobież-
nej bez podgrzewania składników,
w temperaturze otoczenia.

Dzięki zastosowaniu tej metody
wyremontowano aż 3. 365 m.b. za
kwotę 384. 940,80 zł

Zadanie to zostało w całości
sfinansowane ze środków budżetu
gminy Poniec.

Prace wykonała firma BITU-
NOVA Sp. z o. o.

Ponieckie Stowarzyszenie
Wędkarskie Perkoz zaprosiło swo-
ich członków na drugą  turę kar-
piowego Grand Prix. Zawody
odbyły się w dniach 14-16 sierpnia
2020 w Dzięczynie na stawie spor-
towym. Uczestnicy zawodów łowili
od godziny 18:00 dnia 14 sierpnia,
do godziny 12:00 16 sierpnia, na

dwie wędki metodą gruntową. Do
końcowego wyniku liczyły się tylko
karpie i amury o wadze powyżej 3
kg. Zwyciężył Ciechanowski Piotr
z wynikiem 54,35 kg, drugie
miejsce zajął Foriasz Andrzej
47,55 a na najniższym stopniu
podium stanął Danielczak Sławek
z wynikiem 20,85 kg.

Karpiowe Grand Prix
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Michalina to żeńska forma imie-
nia Michał i również pochodzi z ję-
zyka hebrajskiego.

Skromna, pokorna i postępująca
według prostych zasad - taka jest
Michalina. Jest przy tym bardzo in-
teligentna i czarująca, czym zdo-
bywa serca i sympatię ludzi. W
życiu dąży do ustatkowania się i
stworzenia szczęśliwej rodziny. Jest
stała w uczuciach i potrafi wyba-
czać. Do ludzi podchodzi z dystan-
sem i nie do końca wierzy w ich
dobre intencje. 

Michalina potrafi cierpliwie cze-
kać na wymarzonego kandydata na
męża, z którym stworzy ciepły i ko-
chający dom. Jest w stanie w 100
procentach oddać się wychowaniu
dzieci i prowadzeniu domu. 

W relacjach międzyludzkich Mi-
chalina jest dosyć skryta i zdystan-
sowana do innych. Nie potrafi w
pełni zaufać drugiej osobie. Z  po-
wodu dużej wrażliwości łatwo ją
zranić. Ze względu na skromność i
wysoką kulturę osobistą jest bardzo
lubiana. Nie lubi być oceniana i
sama też unika oceniania innych. 

Z pozoru niepozorna i nieśmiała
Michalina w pracy dynamicznie za-
licza kolejne szczeble kariery.
Wszystko jest dobrze, póki idzie po
jej myśli, natomiast porażki bardzo
mocno podcinają jej skrzydła. Za-
wsze wywiązuje się ze swoich zo-

bowiązań i jest godnym polecenia
pracownikiem. Sprawdzi się we
wszelkich zawodach związanych z
administracją. 

Liczbą Michaliny jest 7, kolorem
fioletowy, a kamieniem koral. 

Imieniny może obchodzić rów-
nież: 24 sierpnia, 10 kwietnia, 19
czerwca.

W gminie Poniec jest 19 kobiet
noszących to imię, 7 mieszka w Po-
niecu, 3 w Łęce Wielkiej, po 2 w
Szurkowie i Łęce Małej oraz po 1 w
Żytowiecku, Zawadzie, Sarbinowie,
Bączylesie i w Wydawach. 

Michalina Turbańska
z Łęki Wielkiej

Michaliny - 29 IX
Z bukietem kwiatów do...

Alana - 8 IX

POŻEGNANIE
W lipcu na zawsze odeszli od nas:

03.07 - Genowefa Sobecka (1932), Miechcin
04.07 - Władysława Dwornik (1938), Poniec
12.07 - Robert Wojtkowiak (1987), Poniec
19.07 - Józef Pacanowski (1947), Śmiłowo
22.07 - Władysław Ciesielski (1952), Poniec
24.07 - Pelagia Ścigacz (1929), Łęka Wielka
27.07 - Tadeusz Sworowski (1940), Poniec

Alan to imię, którego pochodze-
nie nie jest jednoznacznie ustalone.
Jedne źródła podają, że wywodzi
się ono z języka bretońskiego i
oznacza małą skałę bądź osobę
przystojną. Inne źródła twierdzą, że
imię to pochodzi z języka celtyc-
kiego i oznacza osobę zgodną, har-
monijną. Może też pochodzić od
nazwy irańskiego plemienia Alanów,
którzy w IV i V wieku dotarli do Eu-
ropy. Do Polski imię to przywędro-
wało z języka angielskiego (jest
popularne w krajach anglosaskich)
i zaczęło być nadawane częściej
dopiero w latach 80. XX wieku.
Mężczyzna noszący imię Alan wy-
różnia się na tle innych swoim spo-
kojem i bezkonfliktowością. Zawsze
jest gotów do zawarcia zgody i bar-
dzo niechętnie angażuje się we
wszelkie spory, nawet w obronie
własnych interesów. Niejednokrot-
nie nawet woli na tym stracić, ale
zyskać święty spokój. W pracy rów-
nież chętnie podporządkowuje się
innym, więc może współżyć ze
skrajnie różnymi od niego osobami
bez najmniejszych nieporozumień.
Może być doskonałym pedagogiem
i wychowawcą, duchownym lub lite-
ratem. W miłości - bez wielkich

uniesień, jest natomiast wierny i wy-
trwały.

Jego kolorem jest czerwony, ka-
mieniem to kryształ górski, a liczba
1.

Imieniny może obchodzić rów-
nież: 14 sierpnia, 14 października i
25 listopada.

W gminie Poniec imię Alan nosi
17 mężczyzn: 6 z nich mieszka w
Poniecu, 3 w Śmiłowie, 2 w Żyto-
wiecku oraz po 1 w Rokosowie,
Łęce Wielkiej, Dzięczynie, Miechci-
nie, Czarkowie i w Sarbinowie. 

Alan Kasprzak
z Miechcina

Pierwszy września
w szkolnych ławkach

- Chcemy, aby podstawowym
modelem pracy w nowym roku
szkolnym był ten tradycyjny model,
w którym dzieci spotykają się z nau-
czycielem, w którym zajęcia odby-
wają się w szkołach i stąd
planujemy, że pierwszego września
rok szkolny rozpocznie się tradycyj-
nie w szkołach - powiedział mi-
nister edukacji Dariusz
Piontkowski.

W roku szkolnym 2020/2021 za-
kłada się prowadzenie edukacji
według trzech modeli. 1 września br.
uczniowie wracają do szkół i nau-
czania tradycyjnego, ale w razie lo-
kalnego pogorszenia sytuacji
epidemicznej możliwy będzie tryb
mieszany lub całkowicie zdalny.

Bezpieczeństwo sanitarne mają
zapewnić wytyczne, które zostały
opracowane przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej we współpracy
z Głównym Inspektorem Sanitar-
nym i Ministerstwem Zdrowia.

- To wytyczne, które mówią
dosyć szczegółowo o tym, jak zor-
ganizować zajęcia, lekcje, jak po-
winno odbywać się wydawanie
posiłków, co robić w sytuacji, gdyby
któryś z uczniów lub pracowników
miał problemy zdrowotne - zazna-
czył szef MEN. Jak podkreślił, nowe
wytyczne nie są jednak rewolucją.
W większości obowiązywały jesz-
cze przed wakacjami, a teraz zos-
tały zmodyfikowane.

Wytyczne zawierają ogólne i
szczegółowe zalecenia związane
m. in. z organizacją zajęć w szkole,
wydawaniem posiłków, higieną,
czyszczeniem, dezynfekcją po-
mieszczeń i powierzchni, postępo-
waniem w przypadku podejrzenia
zakażenia u uczniów i pracowników
szkoły.

Głównym wskazaniem jest bez-
względne przestrzeganie podsta-
wowych zasad higieny: częste

mycie rąk, ochrona podczas kicha-
nia i kaszlu, unikanie dotykania
oczu, nosa i ust, obowiązkowe za-
krywanie ust i nosa przez osoby
trzecie przychodzące do szkoły lub
placówki, regularne czyszczenie po-
mieszczeń. Uczniowie w klasach
nie będą musieli nosić maseczek.
W miarę możliwości zaleca się taką
organizację pracy i jej koordynację,
która umożliwi zachowanie dys-
tansu między osobami przebywają-
cymi na terenie szkoły.

Trzy modele edukacji, które
będą mogły funkcjonować od
września: tradycyjny, hybrydowy
(mieszany) i zdalny.

Podstawowym modelem jest
model powrotu do tradycyjnych
zajęć w szkołach, z zachowaniem
zasad bezpieczeństwa, które znaj-
dują się w wytycznych opracowa-
nych przez: GIS, MZ i MEN. Jeżeli
wystąpią większe ogniska w regio-
nach, wówczas dyrektor szkoły w
porozumieniu z organem prowa-
dzącym przy pozytywnej opinii sa-
nepidu będzie mógł ograniczyć
funkcjonowanie tradycyjnego spo-
sobu nauczania.

Mówimy tutaj o ewentualnym
modelu mieszanym, czyli takim, w
którym dyrektor szkoły po pozytyw-
nej opinii z sanepidu podejmie de-
cyzję, że np. część dzieci, klas, grup
będzie mogła nadal uczęszczać do
szkoły w tradycyjnej formie, spoty-
kać się z nauczycielami, a część bę-
dzie jednak przechodziła na
kształcenie na odległość.

W razie większego zagrożenia,
dyrektor szkoły będzie mógł zdecy-
dować o całkowitym przejściu na
nauczanie na odległość. Opinie z
sanepidu będzie można - z uwagi
na konieczność podejmowania
szybkiej decyzji - uzyskać pisemnie,
ustnie, za pomocą e-maila czy tele-
fonu. MEN
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Najstarsi w gminie

Drugiego września 90. uro-
dziny obchodzi Janina Maślan-
kowska z Ponieca.

Pani Janina, z domu Nawrocik,
pochodzi z Drzewiec. Tam urodziła
się w 1930 roku. Miała dwie siostry
- starszą i młodszą. Edukację roz-
poczęła w szkole w Drzewcach,
jednak podczas wojny zmuszona
była do nauki w szkołach niemiec-
kich, m. in. w Czarkowie i w Roko-
sowie. 

Kiedy skończyła 12 lat, wraz z
innymi dziećmi, poszła do pracy.
Przede wszystkim były to prace po-
lowe, które trzeba było wykonywać
niezależnie od pogody i panujących
temperatur. Po wojnie pani Janina
uczyła się na krawcową. Przez kilka
lat pracowała w tym zawodzie, a
smykałka do szycia i innych robó-
tek ręcznych została jej do dziś. Z
dumą prezentuje swoje prace - ob-
rusy, serwetki, poduszki czy swetry. 

Mężem pani Janiny był pocho-
dzący również z Drzewiec Jan Ma-

ślankowski. Para pobrała się w
1955 roku. Przez wiele lat małżeń-
stwo mieszkało w Drzewcach, by w
1971 roku przeprowadzić się do
Ponieca, do domu przy ul. Krob-
skiej. 

Pani Janina ma dwoje dzieci -
syna Sławomira, który mieszka w
Poznaniu oraz córkę Elżbietę, z
którą mieszka w Poniecu. Nasza ju-
bilatka dochowała się czworga
wnucząt oraz pięciorga prawnu-
cząt. 

Pani Janina mimo sędziwego
wieku, jakim może się poszczycić,
jest w bardzo dobrej formie. Zaska-
kuje świetną pamięcią, w szczegól-
ności do dat. Jeszcze dziś pomaga
w prowadzeniu domu, przygoto-
wuje posiłki, pielęgnuje ogródek,a
w wolnych chwilach rozwiązuje róż-
nego rodzaju szarady. 

Tak więc z okazji jubileuszu ży-
czymy pani Janinie dalszych lat w
zdrowiu, serdecznych ludzi wokół i
wielu powodów do uśmiechu.

W sierpniu jubileusz 90. uro-
dzin obchodziła Marianna Mać-
kowiak ze Śmiłowa.

Pani Marianna, z domu Ziem-
lińska, urodziła się 10 sierpnia
1930 roku w Czarkowie. Miała
dwie starsze siostry - Helenę i Pe-
lagię. Ukończyła dwie pełne klasy
w szkole w Czarkowie, w roku
1939 rozpoczęła naukę w niemiec-
kiej szkole w Drzewcach. Rodzina
pani Marianny w styczniu 1940
roku została wysiedlona do Łodzi,
a następnie do miejscowości Wie-
lątki Nowe, pod rosyjską granicę.
Wysiedleńcy pracowali tam w gos-
podarstwach, opiekowali się ma-
łymi dziećmi. Pani Marianna trafiła
do rodziny tkackiej. Po kilku latach
dzięki staraniom ojca rodzinie
udało się wrócić do Milicza. Za-
mieszkali tu u rodziny niemieckiej,
z którą udało im się zaprzyjaźnić.

Tutaj pani Marianna zachorowała
na tyfus i dzięki pomocy Niemca
Obera leczono ją w niemieckim
szpitalu zakaźnym. 

Do Czarkowa rodzina wróciła w
lutym 1945 roku i przez wiele lat
odbudowywała swe gospodar-
stwo. 

Pani Marianna swego przy-
szłego męża Mariana Maćkowiaka
poznała w 1957 roku na weselu
znajomych. Po dwóch latach wzięli
ślub, a następnie zamieszkali w
Czarkowie i zaczęli wspólnie pro-
wadzić gospodarstwo. Od roku
2002 małżeństwo zamieszkało w
Śmiłowie - u syna Mariusza i syno-
wej Barbary. Małżeństwo pani Ma-
rianny w minionym roku doczekało
się jubileuszu diamentowych
godów.

Nasza jubilatka urodziła trzech
synów: Grzegorza, Eugeniusza
oraz Mariusza. Dochowała się
także siedmiorga wnucząt oraz
dwojga prawnucząt. 

Pani Mariannie ślemy życzenia
zdrowia, wszelkiej pomyślności i
wielu radosnych chwil. 

MK

Polski Bon Turystyczny jest na-
rzędziem, które ma na celu wspar-
cie finansowe polskich rodzin,
osłabionych przez skutki pandemii
COVID - 19. Dopłata do wypo-
czynku pośrednio pomoże osłabio-
nej branży turystycznej.

Co to jest bon turystyczny?
Bon turystyczny to nowa forma

wsparcia dla polskich rodzin w sy-
tuacji osłabienia gospodarki przez
pandemię COVID - 19. Wynosi
jednorazowo 500 zł na każde
dziecko do 18. roku życia oraz
jedno dodatkowe świadczenie w
formie uzupełnienia bonu w wyso-
kości 500 zł dla dzieci z orzecze-
niem o niepełnosprawności. 

Za pomocą bonu można doko-
nać płatności za usługi hotelarskie
lub imprezy turystyczne realizo-

wane przez przedsiębiorcę tury-
stycznego lub organizację pożytku
publicznego na terenie kraju.

Jak działa?
Polski Bon Turystyczny ma

formę elektronicznego bonu, waż-
nego do końca marca 2022 roku.

Bon można wykorzystać do
opłacenia m. in.: pobytu w hotelu,
pensjonacie, gospodarstwie agro-
turystycznym czy na koloniach lub
obozie harcerskim, a także obozie
sportowym albo rekreacyjnym.

Dla kogo?
Bon przeznaczony jest dla ro-

dzin z co najmniej jednym dziec-
kiem oraz rodzin z dziećmi
niepełnosprawnymi. Bony przysłu-
gują niezależnie od poziomu do-
chodów, tak jak w przypadku
Programu 500 Plus.

Dopłatę do wakacji lub ferii zi-
mowych otrzyma prawie 2,4 mln
rodzin. 1,9 mln rodzin, czyli blisko
80 proc., ma dwoje lub więcej
dzieci, więc otrzyma świadczenie
w wysokości 1000 zł i więcej. W
sumie z programu będzie mogło
skorzystać ponad 6 mln dzieci.

Gdzie wykorzystam bon?
Bon można wykorzystać w Pol-

sce. Katalog bazy turystycznej,
która pozwala na skorzystanie z
bonu, jest dostępny na stronie
https://bonturystyczny.polska.tra-
vel/lista-podmiotow. Przygotowa-
nie listy koordynuje Polska
Organizacja Turystyczna:
https://www.pot.gov.pl/pl

Jak składam wniosek?
Bon otrzymasz po zarejestro-

waniu się na Platformie Usług
Elektronicznych ZUS (PUE ZUS),
podobnie jak 500+.

System pozwala na łatwą re-
jestrację m. in. za pomocą Profilu

Zaufanego, kwalifikowanego pod-
pisu elektronicznego oraz niektó-
rych systemów bankowości
internetowej. 

Bon zostanie aktywowany w
systemie teleinformatycznym po
potwierdzeniu poprawności lub ak-
tualizacji danych. Trzeba go bę-
dzie okazać podczas rezerwacji
pobytu lub najpóźniej przy zakwa-
terowaniu.

BON TURYSTYCZNY
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Razem przez życie
Państwo Łucja i Jan Stachowiakowie z Ponieca to małżeństwo, które we wrześniu
obchodzi jubileusz złotych godów. Pobrali się 4 września 1970 roku, w Urzędzie
Stanu Cywilnego w Bojanowie. Natomiast sakramentalne "tak" powiedzieli sobie
dzień później, w kościele parafialnym w Zakrzewie.

Pani Łucja, urodziła się w listo-
padzie 1950 roku. Była drugim
dzieckiem, a najstarszą córką,
spośród piętnaściorga dzieci swo-
ich rodziców. Od urodzenia miesz-
kała w Kawczu. Tam też chodziła
do szkoły. Od najmłodszych lat po-
magała w domu i w opiece nad
młodszym rodzeństwem. 

Pan Jan jest starszy od swej
żony o trzy lata. Urodził się w maju
1947 roku w Poniecu. Miał troje
młodszego rodzeństwa. Jako naj-
starszy z dzieci, już w wieku sze-
ściu lat, pomagał ojcu w
prowadzeniu gospodarstwa. Gdy
był w piątej klasie szkoły podsta-
wowej pracował już samodzielnie.
Następnie rozpoczął naukę w
Technikum Mechanizacji Rol-
nictwa w Poznaniu i przez pięć lat
mieszkał w internacie. Po matu-

rze, którą zdał w 1966 roku, wrócił
do Ponieca i rozpoczął pracę w
Państwowym Ośrodku Maszyno-

wym w Kąkolewie. Po roku pracy
pan Jan został powołany do odby-
cia służby wojskowej w Szkole

Podoficerskiej w Brzegu. Gdy mi-
nęły dwa lata wrócił do Ponieca i
wcześniejszej pracy. Został kie-
rownikiem warsztatu w POM-ie w
Lasocicach, gdzie otrzymał nie-
wielkie mieszkanie. 

Nasi drodzy jubilaci poznali się
przypadkiem w maju 1969 roku.
Pani Łucja spotkała pana Jana
kiedy jechała odwiedzić w szpitalu
starszego brata i zatrzymała się w
Poniecu. Po roku para pobrała się
i wspólnie zamieszkali w Lasoci-
cach. Tam urodziły im się dzieci:
córka Aleksandra i syn Rafał. Pani
Łucja zajmowała się domem i wy-
chowywaniem dzieci, a pan Jan
był prezesem SKR-ów w Święcie-
chowie. W 1985 roku rodzina po-
stanowiła, że wrócą do Ponieca.
Pan Jan przejął ojcowiznę i wraz z
synem rozbudował dom. Do dziś
pracuje w gospodarstwie, które
zostało już przepisane dzieciom. 

Państwo Stachowiakowie do-
chowali się trojga wnucząt: wnu-
ków Bartka i Kacpra oraz wnuczki
Gabrysi. 

Naszym drogim jubilatom ży-
czymy wielu lat w zdrowiu, jak naj-
mniej zmartwień i samych
serdecznych ludzi wokół. 

MK

Nowy kapłan w ponieckiej parafii
Z początkiem sierpnia do po-

nieckiej parafii trafił nowy
ksiądz. Ks. mgr Damian Koper z
parafii Najświętszej Bogarodzicy
Maryi w Poznaniu został miano-
wany wikariuszem parafii pw.
Narodzenia NMP w Poniecu. Ks.
Damian Koper otrzymał święce-

nia kapłańskie od arcybiskupa
Stanisława Gądeckiego, metro-
polity poznańskiego, w katedrze
poznańskiej w sobotę, 23 maja. 

Jego uroczyste powitanie w Po-
niecu odbyło się 2 sierpnia pod-
czas mszy św. 

Dotychczasowy wikariusz para-

fii ks. mgr Jarosław Krawczyk zos-
tał mianowany wikariuszem parafii
pw. Chrystusa Jedynego Zbawi-
ciela w Swarzędzu, gdzie rozpocz-
nie posługę 25 sierpnia. 

Księdzu Damianowi życzymy,
aby z wielką pasją realizował swoje
powołanie w naszej wspólnocie.

Potrzebujesz
reklamy dla swojej

firmy?
Zareklamuj się w na-

szej gazecie. 
Informacje znajdziesz na:

www.poniec.eu

Wszystkie archiwalne wydania
“Wieści z Gminy Poniec”
dostępne są na stronie

www.poniec.eu
w formie gazety elektronicznej.

Zapraszamy do lektury.
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Seniorzy wrócili do zajęć

Ze względu na wiek, stan zdro-
wia i inne okoliczności, które powo-
dują obniżenie odporności, osoby
starsze należą do grupy osób
szczególnie zagrożonych zakaże-
niem. Ze względu na rozprzestrze-
nianie się koronawirusa, a nade
wszystko kierując się troską o zdro-
wie i życie seniorów zawieszono
działalność ponieckiego Klubu Se-
niora.

Ośrodek Pomocy Społecznej w
Poniecu w którego strukturze działa
Klub Seniora, po okresie zawiesze-
nia podjęło decyzję o ponownym
uruchomieniu działalności. W tym
celu przeprowadzono szczegółową
analizę mającą na celu rozeznanie

wśród uczestników chęci udziału w
zajęciach, pozyskano materiały i
środki wskazane w rekomenda-
cjach ministra zdrowia i Głównego
Inspektora Sanitarnego a także do-
stosowano pomieszczenia oraz
przeprowadzono w nich dezynfek-
cję. Podczas zajęć seniorzy stosują
środki zapobiegawcze w postaci
maseczek oraz odpowiedniego
dystansu między miejscami siedzą-
cymi. Sala, w której odbywają się
zajęcia, na bieżąco jest także pod-
dawana dezynfekcji. 

W ostatnim czasie członkowie
Klubu Seniora przygotowali m. in.:
naszyjniki, bukiety, świeczniki czy
poszewki.

Trudny początek Piasta Poniec
Nie udała się inauguracja se-

zonu 2020/21 V ligi gr. 2. Piast
Poniec po dwóch rozegranych
kolejkach pozostawał bez punk-
tów. W pierwszym meczu prze-
grał w Racocie z miejscowym
PKS 1:0. Gola dla gospodarzy
zdobył Hubert Sznabel, który w
37 min gry pewnie wykorzystał
rzut karny.

Również w pierwszym meczu

przed własną publicznością Piast
Poniec poniósł porażkę. W meczu
2 kolejki V ligi przegrał z Wiarą
Lecha Poznań 2:0.

Mecz ten rozpoczął się od mi-
łego akcentu, kiedy to prezes
klubu Krystian Juśkiewicz wraz z
zastępcą burmistrza Eugeniuszem
Nowakiem wręczyli kapitanowi
drużyny Tomaszowi Dorociakowi
okazały puchar za wywalczenie

awansu do V ligi w sezonie
2020/21.

Sam mecz lepiej rozpoczął się
dla drużyny gospodarzy, którzy kil-
kakrotnie stawali przed okazją
zdobycia gola. Niestety, albo bra-
kowało precyzji, albo na drodze
stawał bramkarz gości. Ci głównie
nastawili się na kontry i po jednej z
nich w 37 min gry objęli prowa-
dzenie. W drugiej połowie pozna-

niacy konsekwentnie realizowali
swoje cele. W 57 minucie pod-
wyższyli wynik na 2:0 i jak się oka-
zało, była to ostatnia bramka tego
spotkania.

Pozostał niedosyt, ale w grze
podopiecznych trenera Radojew-
skiego widać potencjał, który -
mamy nadzieję - zostanie wyko-
rzystany już w najbliższych kolej-
kach.
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ZARZĄDZENIE 213/2020 BURMISTRZA PONIECA z dnia 4

sierpnia 2020 r.
w sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w
ewidencji gruntów jako działka nr 117/1 położonej w Dzięczy-

nie, przeznaczonej na cele zabudowy mieszkaniowej.
Burmistrz Ponieca

ogłasza
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w
obrębie wsi      Dzięczyna, gmina Poniec - przeznaczonej na

cele zabudowy mieszkaniowej.
Działka gruntu oznaczona ewidencyjnie jako nr 117/1. opisana w księdze wieczystej

KW Nr P01Y/00024711/1. położona w obrębie wsi Dzięczyna, gmina Poniec, o po-
wierzchni 0. 0904 ha.

Przedmiotowa działka nie jest objęta ustaleniami ważnego miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego. Gmina Poniec posiada opracowane studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zatwierdzone Uchwałą Nr
XIII/56/99 Rady Miejskiej Ponieca z dnia 25 czerwca 1999 r. z późniejszymi zmianami, w
którym działka znajdują się w obszarze określonym jako obszar zabudowy mieszkanio-
wej wraz z usługami towarzyszącymi. Przeznaczenie nieruchomości pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne na podstawie decyzji o warunkach zabudowy nr GP 6730.
22. 2019 z dnia 5 lipca 2019 r.

Nieruchomość w księdze wieczystej jest wolna od obciążeń i ciężarów. W dziale III
księgi wieczystej wpisana jest służebność przesyłu na rzecz ENEA S. A., która nie doty-
czy działki 117/1. Działka położona jest w obrębie Dzięczyna w otoczeniu gruntów zabu-
dowanych oraz kompleksu rekreacyjnego - co może negatywnie wpływać na
funkcjonowanie działki zgodnie z jej przeznaczeniem w związku z organizacją imprez rek-
reacyjnych oraz wykorzystaniem pobliskiego gminnego kompleksu na cele sportowo -
rekreacyjne,

Nieruchomość jest niezabudowana - użytki zielone o kształcie regularnym - teren pła-
ski w odległości około 2 m od południowej granicy działki, wzdłuż drogi przebiega napo-
wietrzna linia energetyczna niskiego napięcia, która została określona w decyzji zabudowy
i wynosi 6m od granicy działki, zatem linia napowietrzna nie ogranicza zabudowy działki.
Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi utwardzonej żwirowej wyposażonej czę-
ściowo w energię elektryczna oraz sieć wodociągową, 

Gmina Poniec zastrzega sobie prawo odkupu przez okres 5 lat licząc od dnia naby-
cia przez nabywcę nieruchomości zgodnie z art. 593 § 1 i § 2 art. 594 § 1 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t. j. Dz U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.) w przypadku
nie zabudowania nieruchomości zabudową mieszkaniową jednorodzinną zgodnie z de-
cyzją o warunkach zabudowy przez okres 5 lat od momentu nabycia przedmiotowej nie-
ruchomości. Odkupienie nieruchomości za cenę sprzedaży Nabywcy przez Gminę Poniec
w dniu podpisania aktu notarialnego

Cena wywoławcza 33. 400 zł + podatek VAT 23%
Wadium 5. 100 zł
Minimalne postąpienie nie mniej niż 1 proc. ceny wywoławczej z zaokrągleniem w

górę do pełnych dziesiątek złotych
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wa-

dium na rachunek Gminy Poniec - Bank Spółdzielczy w Poniecu Nr 90 8682 0004 0030
0461 2000 0060 do dnia 14 września 2020 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ
wymaganej kwoty na rachunek Gminy Poniec. 

Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z Zarządzeniem Burmist-
rza Ponieca przeznaczającym w/w nieruchomość do zbycia, jak również z rozporządze-
niem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości i treścią niniejszego
ogłoszenia.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 września 2020 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Poniecu przy ul. Rynek 24 - sala nr 7 I p. 

Poprzednio zorganizowane przetargi w dniu: 26 czerwca 2020 r. 
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej w

dniu sporządzenia umowy notarialnej, kwotę równą 100 proc. ceny działki gruntu osiąg-
niętej w przetargu, pomniejszoną o kwotę wadium. Za datę zapłaty tej kwoty uważa się
wpływ wymaganej należności na rachunek Gminy Poniec.

Koszty zawarcia aktu notarialnego oraz koszty sądowe ponosi nabywca.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwie-

nia w miejscu i terminie podanym nabywcy przez zbywającego w zawiadomieniu w celu
podpisania umowy, Burmistrz Ponieca może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium
nie podlega wówczas zwrotowi.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania
zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy
ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz.
U. z 2017 r., poz. 2278 ze zm.).

Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po za-
mknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na po-
czet ceny nabycia nieruchomości. 

Przyjmuje się, że stawający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez
zastrzeżeń. 

Burmistrz Ponieca zastrzega sobie prawo odwołania przetargu podając przyczynę. 
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.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału
w przetargu.

ZARZĄDZENIE 214/2020 BURMISTRZA PONIECA z dnia 4
sierpnia 2020 r.

w sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewi-

dencji gruntów jako działka nr 117/2 położonej w Dzięczynie,
przeznaczonej na cele zabudowy mieszkaniowej.

Burmistrz Ponieca
ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w

obrębie wsi   Dzięczyna, gmina Poniec - przeznaczonej na cele
zabudowy mieszkaniowej.

Działka gruntu oznaczona ewidencyjnie jako nr 117/2. opisana w księdze wieczystej
KW Nr P01Y/00024711/1. położona w obrębie wsi Dzięczyna, gmina Poniec, o po-
wierzchni 0. 0935 ha.

Przedmiotowa działka nie jest objęta ustaleniami ważnego miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego. Gmina Poniec posiada opracowane studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zatwierdzone Uchwałą Nr
XIII/56/99 Rady Miejskiej Ponieca z dnia 25 czerwca 1999 r. z późniejszymi zmianami, w
którym działka znajdują się w obszarze określonym jako obszar zabudowy mieszkanio-
wej wraz z usługami towarzyszącymi. Przeznaczenie nieruchomości pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne na podstawie decyzji o warunkach zabudowy nr GP 6730.
22. 2019 z dnia 5 lipca 2019 r.

Nieruchomość w księdze wieczystej jest wolna od obciążeń i ciężarów. W dziale III
księgi wieczystej wpisana jest służebność przesyłu na rzecz ENEA S. A., która nie doty-
czy działki 117/2. Działka położona jest w obrębie Dzięczyna w otoczeniu gruntów zabu-
dowanych oraz kompleksu rekreacyjnego - co może negatywnie wpływać na
funkcjonowanie działki zgodnie z jej przeznaczeniem w związku z organizacją imprez
rekreacyjnych oraz wykorzystaniem pobliskiego gminnego kompleksu na cele sportowo
- rekreacyjne,

Nieruchomość jest niezabudowana - użytki zielone o kształcie regularnym - teren pła-
ski w odległości około 1. 5 m od zachodniej granicy działki wzdłuż drogi przebiega napo-
wietrzna linia energetyczna niskiego napięcia, która nie wpływa niekorzystnie na
zabudowę działki nr 117/2. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi utwardzonej
żwirowej wyposażonej częściowo w energię elektryczna oraz sieć wodociągową, 

Gmina Poniec zastrzega sobie prawo odkupu przez okres 5 lat licząc od dnia naby-
cia przez nabywcę nieruchomości zgodnie z art. 593 § 1 i § 2 art. 594 § 1 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t. j. Dz U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.) w przypadku
nie zabudowania nieruchomości zabudową mieszkaniową jednorodzinną zgodnie z de-
cyzją o warunkach zabudowy przez okres 5 lat od momentu nabycia przedmiotowej nie-
ruchomości. Odkupienie nieruchomości za cenę sprzedaży Nabywcy przez Gminę Poniec
w dniu podpisania aktu notarialnego

Cena wywoławcza 34. 500 zł + podatek VAT 23%
Wadium 5. 200 zł
Minimalne postąpienie nie mniej niż 1 proc. ceny wywoławczej z zaokrągleniem w

górę do pełnych dziesiątek złotych
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wa-

dium na rachunek Gminy Poniec - Bank Spółdzielczy w Poniecu Nr 90 8682 0004 0030
0461 2000 0060 do dnia 14 września 2020 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ
wymaganej kwoty na rachunek Gminy Poniec. 

Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z Zarządzeniem Burmist-
rza Ponieca przeznaczającym w/w nieruchomość do zbycia, jak również z rozporządze-
niem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości i treścią niniejszego
ogłoszenia.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 września 2020 r. o godz. 1030 w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Poniecu przy ul. Rynek 24 - sala nr 7 I p. 

Poprzednio zorganizowane przetargi w dniu: 26 czerwca 2020 r. 
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej w

dniu sporządzenia umowy notarialnej, kwotę równą 100 proc. ceny działki gruntu osiąg-
niętej w przetargu, pomniejszoną o kwotę wadium. Za datę zapłaty tej kwoty uważa się
wpływ wymaganej należności na rachunek Gminy Poniec.

Koszty zawarcia aktu notarialnego oraz koszty sądowe ponosi nabywca.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwie-

nia w miejscu i terminie podanym nabywcy przez zbywającego w zawiadomieniu w celu
podpisania umowy, Burmistrz Ponieca może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium
nie podlega wówczas zwrotowi.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania
zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy
ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz.
U. z 2017 r., poz. 2278 ze zm.).

Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po za-
mknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na po-
czet ceny nabycia nieruchomości. 

Przyjmuje się, że stawający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez
zastrzeżeń. 

Burmistrz Ponieca zastrzega sobie prawo odwołania przetargu podając przyczynę. 
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 ter-
minu wnoszenia wadium.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału
w przetargu.
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ZARZĄDZENIE 215/2020
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 4 sierpnia 2020 r.

w sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr 117/6 położonej w Dzięczynie, przeznaczonej na cele zabudowy mieszkaniowej.

Burmistrz Ponieca
ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Dzięczyna, gmina Poniec - przeznaczonej na cele za-

budowy mieszkaniowej.
Działka gruntu oznaczona ewidencyjnie jako nr 117/6.opisana w księdze wieczystej KW Nr P01Y/00024711/1.położona w obrębie wsi Dzięczyna, gmina Poniec, o powierzchni

0. 1112 ha.
Przedmiotowa działka nie jest objęta ustaleniami ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Gmina Poniec posiada opracowane studium uwarunko-

wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zatwierdzone Uchwałą Nr XIII/56/99 Rady Miejskiej Ponieca z dnia 25 czerwca 1999 r. z późniejszymi zmianami, w
którym działka znajdują się w obszarze określonym jako obszar zabudowy mieszkaniowej wraz z usługami towarzyszącymi. Przeznaczenie nieruchomości pod budownictwo miesz-
kaniowe jednorodzinne na podstawie decyzji o warunkach zabudowy nr GP 6730. 22. 2019 z dnia 5 lipca 2019 r.

Nieruchomość w księdze wieczystej jest wolna od obciążeń i ciężarów. W dziale III księgi wieczystej wpisana jest służebność przesyłu na rzecz ENEA S. A., która nie doty-
czy działki 117/6. Działka położona jest w obrębie Dzięczyna w otoczeniu gruntów zabudowanych oraz kompleksu rekreacyjnego - co może negatywnie wpływać na funkcjono-
wanie działki zgodnie z jej przeznaczeniem w związku z organizacją imprez rekreacyjnych oraz wykorzystaniem pobliskiego gminnego kompleksu na cele sportowo - rekreacyjne,

Nieruchomość jest niezabudowana - użytki zielone o kształcie regularnym - teren płaski. Działka posiada bezpośredni dostęp poprzez dojście i wjazd do projektowanej drogi
wewnętrznej o numerze 117/4. Sieć wodociągowa oraz energia elektryczna w działce sąsiedniej będącej drogą gminną utwardzoną o numerze 116 i 133. 

Gmina Poniec zastrzega sobie prawo odkupu przez okres 5 lat licząc od dnia nabycia przez nabywcę nieruchomości zgodnie z art. 593 § 1 i § 2 art. 594 § 1 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t. j. Dz U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.) w przypadku nie zabudowania nieruchomości zabudową mieszkaniową jednorodzinną zgodnie z de-
cyzją o warunkach zabudowy przez okres 5 lat od momentu nabycia przedmiotowej nieruchomości. Odkupienie nieruchomości za cenę sprzedaży Nabywcy przez Gminę Po-
niec w dniu podpisania aktu notarialnego

Cena wywoławcza 37. 700 zł + podatek VAT 23%
Wadium 5. 700 zł
Minimalne postąpienie nie mniej niż 1 proc. ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium na rachunek Gminy Poniec - Bank Spółdzielczy w Poniecu Nr 90 8682 0004 0030

0461 2000 0060 do dnia 14 września 2020 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Poniec. 
Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z Zarządzeniem Burmistrza Ponieca przeznaczającym w/w nieruchomość do zbycia, jak również z rozporządze-

niem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości i treścią niniejszego ogłoszenia.
Przetarg odbędzie się w dniu 18 września 2020 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ul. Rynek 24 - sala nr 7 I p. 
Poprzednio zorganizowane przetargi w dniu: 26 czerwca 2020 r. 
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej w dniu sporządzenia umowy notarialnej, kwotę równą 100 proc. ceny działki gruntu osiąg-

niętej w przetargu, pomniejszoną o kwotę wadium. Za datę zapłaty tej kwoty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Gminy Poniec.
Koszty zawarcia aktu notarialnego oraz koszty sądowe ponosi nabywca.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym nabywcy przez zbywającego w zawiadomieniu w celu

podpisania umowy, Burmistrz Ponieca może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy

ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 ze zm.).
Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. 
Przyjmuje się, że stawający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń. 
Burmistrz Ponieca zastrzega sobie prawo odwołania przetargu podając przyczynę. 
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.
Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu.

Na półki Gminnej Biblioteki Gmin-
nego Centrum Kultury w Poniecu trafiły
kolejne nowości książkowe. 

Po raz pierwszy proponujemy Pań-
stwu książeczki kontrastowe. Już nie-
mowlęta mogą wodzić wzrokiem za
odpowiednio dobranymi ilustracjami,
które operując silnym kontrastem kolo-
rystycznym, mają za zadanie wzbu-
dzać dziecięcą ciekawość. Książeczki
obrazkowe dla dzieci rozwijają wyob-
raźnię, pobudzają zmysły, dostarczają
bodźców wzrokowych - same korzyści. 

Niektóre książeczki kontrastowe są

odpowiednie dla dzieci od trze-
ciego miesiąca życia, inne są de-
dykowane półrocznym lub
dziewięciomiesięcznym maluchom
i faktycznie można sugerować się
tym podziałem, gdyż publikacje dla
dzieci w różnych przedziałach wie-
kowych różnią się pomiędzy sobą
pod względem liczby zastosowa-
nych kolorów, jak również skompli-
kowaniem ilustracji.

Książeczki kontrastowe dla kil-
kumiesięcznych dzieci są bardzo
proste - najczęściej dwukolorowe,

czasami pojawia się więcej barw.
Ilustracje są duże, przejrzyste, po-
zbawione zbędnych detali i niu-
ansów, na które niemowlęta nie
zwrócą uwagi. Można powiedzieć,
że książeczki kontrastowe lub
karty kontrastowe można zacząć
kompletować, gdy dziecko ukoń-
czy drugi miesiąc życia i stopniowo
zacząć z nich korzystać, gdy
dziecko ukończy trzeci miesiąc
życia.

Mamy dla Was również ksią-
żeczki - układanki, oraz książki z
serii "Akademia mądrego dziecka",
"Zaopiekuj się mną", "Biblioteka
bajek".

Zachęcamy do odwiedzin w
Wypożyczalni dla Dzieci i Mło-
dzieży oraz Wypożyczalni dla Do-
rosłych i skorzystania z bogatego
księgozbioru. Każdy znajdzie tu
dla siebie ciekawą książkę. Zapra-
szamy do lektury!

Nowości w bibliotece

Syrop miętowo - cytrynowy - najlepszy na upały
Mięta posiada właściwości lecznicze - działa antybakteryjne i antywi-

rusowe, jest pomocna przy dolegliwościach żołądkowych. Podobnie jak
melisa ma jeszcze właściwości uspokajające. Sok miętowo - cytrynowy to
domowy specjał, bez konserwantów.

Panie z Koła Gospodyń "Czarkowianki" zdradzają naszym czytelni-
kom swoją recepturę:

Do przygotowania 1 litra syropu potrzebujemy: 30 gałązek mięty ok. 25
cm, 1 litr wody, 500 g cukru, sok z 3 cytryn.

Opłukaną miętę zalać przegotowaną i przestudzoną, ale jeszcze ciepłą
wodą. Odstawić na 12 godzin.

Po tym czasie przecedzić, miętę wyrzucić. 
Do miętowej wody dodać cukier i sok z cytryny. Zagotować. Gorący

syrop przelewamy do wyparzonych słoiczków i zakręcamy.
Jeżeli chcemy syrop przechować przez zimę to słoiki z syropem należy

pasteryzować przez ok. 20 minut. 
KGW Czarkowianki
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Piast zdominował wielkopolskie parkiety
Za nami niesamowity tydzień finałów wojewódzkich o mistrzostwo Wielkopolski. Trzy zgło-
szone do rozgrywek zespoły zdobyły trzy medale - dwa złote i jeden srebrny! 

W poniedziałek, 20 lipca, Filip
Rychel, Filip Dwojak, Paweł Cza-
bajski, Wojtek Maćkowiak w kate-
gorii trójek zdobywają złoty medal,
pokonując w turnieju wszystkich ry-
wali 2:0. Dla naszych chłopaków to
powtórzenie wyniku sprzed roku i
drugie z rzędu mistrzostwo, co daje
awans do finału ogólnopolskiego.
W środę, 22 lipca, Maks Wasiak,
Cyprian Brodziak, Bartek Student i
Fabian Wosiński w kategorii czwó-
rek chłopców zdobywają srebrny
medal. Po fantastycznym zwycię-
skim półfinale z Energetykiem Poz-
nań w finale uznajemy wyższość
Piasta Krotoszyn. Drugie miejsce
wywalczone przez chłopaków jest
ich trzecim z rzędu medalem wy-
walczonym w minisiatkówce. W po-
przednich latach zdobywali brąz w
kategorii dwójek i trójek. Tego-
roczny medal gwarantuje chłopa-
kom start w Mistrzostwach Polski. 

W czwartek, 23 lipca, do boju
stanęły dziewczyny w kategorii
czwórek. Julia Małyszek, Kamila
Borowiec, Martyna Sawarzyńska,
Zosia Ratajczak, Marysia Sobczyk

również nie pozostawiły złudzeń
swoim rywalom. W gronie 20 ze-
społów okazały się najlepsze. W
wielkim finale turnieju pokonały
Energetyka Poznań i Lidera Ro-
kietnica i zdobyły zloty medal. Dla
Julii jest to powtórzenie wyniku
sprzed dwóch lat i kolejne złoto.
Dla pozostałych dziewczyn to
pierwszy medal w rozgrywkach
KINDER + SPORT. Kolejny awans
do finałów Mistrzostw Polski.

- Wielkie gratulacje należą się
zawodnikom. Za ciężką pracę na
treningach, ogromne zaangażowa-
nie, pełne oddanie, poświęcenie,
wielkie serce do tej gry. Niesamo-
wicie pracuje się z taką grupą mło-
dzieży, której etyka pracy jest
wzorowa - powiedział trener sek-
cji Łukasz Kubeczka.

- Wielkie brawa dla starszych
zawodników. Roksana, Jessica,
Kasandra, Amelia, Zuzia, Wika,
Dominik. To dzięki wspólnym tre-
ningom z wami, mogli się od was
uczyć, mieli kogo podpatrywać i z
kim rywalizować. To nasz wspólny
sukces. Rodzice, można by wiele

napisać, dziękujemy za bycie part-
nerem w tym procesie. Za te kilka
lat wsparcia duchowego, mental-
nego, a także finansowego. Za naj-
lepszy doping na świecie. Za to, że
jesteście z nami, że wspólnie two-
rzymy tę sekcję. Dziękujemy pre-
zesowi, gminie Poniec i wszystkim
sponsorom. Dzięki wam mamy ten
komfort, że po tych kilku latach
ciężkiej pracy jesteśmy bezpieczni
finansowo, że nie musimy się mar-
twić o środki konieczne do dal-
szego rozwoju - dodał trener.

Jest to piękne zakończenie se-
zonu na etapie wojewódzkim.
Mimo że jego końcówka z powodu
pandemii była trudna dla wszyst-

kich, to przez ostatni miesiąc po-
trafiliśmy się zmobilizować i powal-
czyć, by zrealizować swoje
marzenia. Jest to piękne zwieńcze-
nie kilkuletniej tytanicznej pracy.
Szczególnie dla zawodników z
rocznika 2007, którzy w tych naj-
ważniejszych, a zarazem najtrud-
niejszych kategoriach, w
czwórkach, wywalczyli złoto i
srebro. Kilka lat temu postawiliśmy
sobie cel i dziś możemy być dumni,
że zrealizowaliśmy go w 110 pro-
centach. 

Malutki Poniec w minisiatkówce
jest naprawdę WIELKI! Cztery lata
startów - siedem medali: 4 złote, 1
srebrny, 2 brązowe.                   ŁK
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Poniecka sekcja siatkarska od
momentu jej powstania - cz. IV
Przed startem rozgrywek KINDER + SPORT wszyscy zawodnicy są w bardzo do-
brej formie. 

Niesamowite dziewczyny
Świadczą o tym indywidualne

wyróżnienia dla naszych zawodni-
czek. Roksana Rychel i Kasandra
Juskowiak dostają powołanie do
kadry Wielkopolski dziewcząt
rocznik 2006 i biorą udział w zgru-
powaniach kadry w maju i lipcu.
Julia Małyszek i Zuzia Lisiecka po
konsultacjach otrzymują powoła-
nie na zgrupowanie kadry Polski U
- 13 region Północ dziewcząt rocz-
nik 2007. Wyniki uzyskiwane
przez nie na zawodach świadczą
o tym, że finały wojewódzkie w
każdej kategorii są minimum, jakie
zespoły powinny uzyskać. A przy-
pomnijmy, że do ścisłych finałów
kwalifikuje się po 8 - 12 najlep-
szych zespołów w województwie.
A do samej rywalizacji przystępuje
od 50 do nawet ponad 100 zespo-
łów w tej kategorii. Dla niektórych
sam awans do finału jest sukce-
sem, dla nas w tamtym sezonie to
był plan minimum. Poprzeczka wy-
soko, ale wysoko stawiane cele
pozwalają zawodnikom mieć am-
bitne marzenia. 

Chłopaki z medalami
Chłopcy w dwójkach w turnie-

jach eliminacyjnych rozgrywek
KINDER + SPORT nie mieli sobie
równych. W kolejnych etapach
było zresztą podobnie. Ćwierćfi-
nały i półfinały chłopcy przeszli jak
burza. Przed finałem wojewódz-
kim, który odbył się w Lesznie,
nasz zespół był głównym fawory-
tem do złotego medalu. Chłopcy
mieli wszystko w swoich rękach.

Wiedzieliśmy, że jak "zagra
głowa", czyli zagramy na pełnym
skupieniu i realizując założenia
taktyczne, nie będzie na nas sil-
nych. I tak też się stało. Złoto dla
Filipa Rychela, Pawła Czabaj-
skiego i Filipa Dwojaka. Ale w
jakim stylu! Od dawien dawna,
żaden zespół w finale wojewódz-
kim nie zdemolował rywali z taką
łatwością. Przewaga naszej dru-
żyny nie podlegała najmniejszej
dyskusji. Dla przykładu możemy
podać fakt, że z Jokerem Piła
(multimedalista wojewódzki), który
zajął drugie miejsce, wygrywamy
2:0 (15:4; 15. 10). W całym finale
zresztą nie przegrywamy nawet
seta. 

W kategorii trójek chłopców sy-
tuacja wyglądała podobnie. Tutaj
nie było zdecydowanego faworyta.
Nasz zespół był w gronie cztery,
pięć zespołów, które miały powal-
czyć o medal. I rzeczywistość po-
twierdziła te przypuszczenia. W
pierwszej fazie wygraliśmy
wszystkie spotkania, pokonując
ciężkiego przeciwnika z SP34
Poznań 2:1. To nas stawiało przed
kolejną rundą na bardzo dobrej
pozycji. Pokonaliśmy bardzo trud-
nych rywali z Kalisza i Krotoszyna,
a przegraliśmy minimalnie z ze-
społami z Poznania (IUKS oraz
Energetyk). Trzecie miejsce w
Wielkopolsce i kolejny sukces.
Jednego dnia na Mistrzostwach
Wielkopolski zdobywamy dwa me-
dale. Cyprian Brodziak, Maks Wa-
siak, Bartek Student, Szymon

Wróbel, Kuba Lisiecki i Fabian Wo-
siński znów niestety jedno miejsce
poniżej tego, które gwarantuje wy-
jazd do Zabrza. 

Bój o awans
Dziewczyny rozgrywki KINDER

+ SPORT rozpoczęły również z
wielkim animuszem. Na etapie eli-
minacji na nasze zespoły nie było
mocnych w każdej kategorii. W
ćwierćfinałach, które zorganizowa-
liśmy w Poniecu, tylko dziewczy-
nom w dwójkach niewiele zabrakło
by awansować dalej. W trójkach i
czwórkach znów byliśmy zbyt
mocni dla rywali. Pierwsze prze-
szkody pojawiły się w półfinałach.
Niestety w trójkach oba zespoły
trafiły na siebie i doszło do wza-
jemnej eliminacji. Kamila Boro-
wiec, Marysia Sobczyk i Martyna
Sawarzyńska zakończyły zmaga-
nia na tym etapie. Czwórki nato-
miast grały znakomity turniej. W
pierwszej fazie przegrały tylko z fa-
worytkami ze Śmigla (w finale zdo-
były srebrne medale), wygrały
natomiast pozostałe mecze, w tym
z Lesznem 2:0 (15:9; 15. 10). W
kolejnej rundzie w decydującym
meczu o awansie do finału, przy-
szło nam po raz kolejny zagrać z
Lesznem. Z zespołem, którego
kilka godzin wcześniej rozbiliśmy.
Z zespołem, z którym nigdy nie
przegraliśmy. No ale sport bywa
przewrotny. Tak jak wcześniej pi-
saliśmy, historia tego zespołu i tych
dziewczyn na przestrzeni ostatnich

3 lat pokazuje, jaką sinusoidą jest
siatkówka. Czasem w sytuacji
wręcz niemożliwej okazuje się, że
kartka papieru wcale nie musi być
biała. Niestety, przegrywamy 1:2 i
nie awansujemy do najlepszej
ósemki w województwie. A
szkoda, bo na pewno byłoby to
piękne zwieńczenie kilku lat pracy
tych dziewczyn i nagroda. Tak na-
prawdę, to do dziś do końca nie
wiemy, jaka była wówczas przy-
czyna tej porażki. 

Także do finału Wielkopolski
wśród dziewczyn w sezonie
2018/2019 awansowały tylko w
trójkach Julia Małyszek, Zuzia Li-
siecka, Zosia Ratajczak. Dziew-
czyny były również w gronie
faworytek do medalu. Niestety,
tym razem to nie był nasz dzień.
Przede wszystkim zbyt nerwowa
gra spowodowała, że zajęliśmy
dopiero 8. miejsce. O potencjale
naszego zespołu niech świadczy
fakt, że z zespołem z Jarocina,
który zajął 1. miejsce, w tamtym
sezonie nie przegraliśmy ani razu. 

Sezon 2018/2019 można zali-
czyć jednak do bardzo udanych.
Po raz kolejny udowadniamy, że w
naszej pracy nie ma przypadku.
Pokazujemy się jako klub z bardzo
silnej strony. Drugi rok z rzędu dwa
zespoły kończą sezon na pudle w
Wielkopolsce! Po raz kolejny pat-
rzymy w przyszłość z wielkim opty-
mizmem.

ŁUKASZ KUBECZKA
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P i e r w s z e  d n i  w o l n o ś c i
Marian Sierpowski, który z kilkoma mieszkańcami Krobi i Ponieca, był w obozie koncentracyjnym w Litomie-

rzycach (Czechy) wspomina, że wiosną 1945 r. wyczuwało się już nastrój kończącej się wojny. Więźniowie żyli na-
dzieją na rychłe wyzwolenie. Ta nadzieja zapewne spowodowała, że któregoś dnia w kolumnie więźniów
prowadzonych do pracy, ktoś zaintonował pieśń "Boże coś Polskę". Podchwycili ją inni więźniowie. Eskortujący
ich Niemcy zareagowali całkiem inaczej niż można się było spodziewać. Zamiast przywrócić w kolumnie porzą-
dek, rzucili broń i zaczęli uciekać. Kolumna więźniów rozprysnęła się. Część z nich pobiegła do miasta, inni w
świat, a jeszcze inni wrócili do obozu, z którego uciekali esesmani. 

Z wojennych i okupacyjnych wspomnień - cz. IX

Okazało się jednak, że radość
więźniów była przedwczesna. Ko-
mendant obozu zawrócił uciekają-
cych esesmanów i polecił im
schwytać tylu więźniów, ilu się da.
Następnie ze schwytanych sformo-
wano kolumny, które popędzono na
zachód, szybkim, forsownym mar-
szem. Kto nie nadążał, tego Nie-
mcy zabijali po drodze. W obozie
pozostali tylko chorzy i ci, którym
udało się ukryć. 

Od ucieczki Niemców do nade-
jścia Rosjan minęło kilka dni. Był to
okres ogólnego bałaganu, który tak
wspomina Marian Sierpowski:
"Spędzono z okolicy krowy, cielaki,
świnie, drób i pichcono to i jedzono.
Byli podobno tacy, którzy tego ob-
żarstwa nie przetrzymali. Dostawali
boleści i z braku pomocy, umierali.
Spędzono też Niemców i Niemki.
Ja tego nie widziałem, bo na
wszelki wypadek, uciekłem na bu-
dowę i tam przeczekałem najgor-
sze".

Uciekający Niemcy pozostawali
nad Łabą wiele samochodów. Ma-
rian Sierpowski umiał prowadzić i
próbował trzykrotnie zabrać samo-
chód, by wrócić do domu. Za każ-
dym jednak razem był
zatrzymywany przez Rosjan, którzy
mu odbierali auto. Podczas jed-
nego z zatrzymań doszło do nie-
bezpiecznej sytuacji, którą tak
opisuje: "Kiedyś o mało przy tym
nie dostałem w łeb, bo jeden Ros-
janin kazał się uczyć prowadzić, a
kiedy podjechali oficerowie rosyjscy
i kazali nam wyjść, ten przyłożył mi
pistolet do głowy i kazał jechać.
Tamci też pistolety w moim kie-
runku trzymali i kazali wysiadać.
Wreszcie zrozumieli, że ja nie
mogę, bo żołnierz siedzący obok mi
nie pozwala. Podeszli więc z jego
strony i wtedy wysiadł. Oficerowie
wsiedli i pojechali a ja z tym Rosja-
ninem zostałem".

Innym razem, Marian Sierpow-
ski i kilku jego kolegów, o mało nie
zostało zmiażdżonych w trakcie
jazdy samochodem. Podczas jazdy
wąwozem odczepiło się działo od
poprzedzającej ich ciężarówki woj-
skowej i zaczęło się zsuwać z góry
miażdżąc wszystkie pojazdy. Sier-
powski i koledzy wyskoczyli w
ostatniej chwili przednimi i tylnymi
oknami, wybijając szyby. Zawiśli na

brzozie, znajdującej się nad ich sa-
mochodem, z którego została kos-
teczka. Od tej chwili Marian
Sierpowski nie próbował już po-
dróży samochodowej. 

Okres braku władzy po ucieczce
Niemców, a przed nadejściem Ros-
jan byli więźniowie wykorzystywali,
aby zaopatrzyć się w towary, które
pozostawili w magazynach Niemcy.
Marian Sierpowski wspomina, że w
rozbitych magazynach można było
zaopatrzyć się we wszelkie dobra:
kawę, herbatę, czekolady, kakao,
rodzynki, konserwy. Często w po-
szukiwaniu potrzebnych towarów,
rozbijano opakowania, tak, że w
końcu w magazynach chodzono po
herbacie zmieszanej z kawą i in-
nymi towarami. Zdarzało się też, że
ktoś znosił po schodach stukilogra-
mowy worek cukru i potknął się, a
wówczas cała jego zawartość wy-
sypywała się na ludzi, którzy wcho-
dzili do magazynu. Marian
Sierpowski odwiedził magazyn od-
zieżowy, w którym wybrał sobie
dwie pary butów, dwie piżamy, dwie
koszule, kalesony, podkoszulek i
plecak. 

Po kilku dniach pobytu na budo-
wie Marian Sierpowski zdecydował
się pójść do Litomierzyc. Spotkał
tam swojego majstra, który prosił,
żeby wrócił z nim do obozu, aby
pomóc poszukać mu pierścionka,
zegarka i pieniędzy, które tam po-
zostawił. Sierpowski odmówił po-

mocy, przy czym zwrócił uwagę, że
powinien przestać zwracać do
niego się na "ty", gdyż ich role się
odwróciły. Poradził swemu byłemu
majstrowi, aby nie pokazywał się
już w obozie, bo mogą go tam spot-
kać przykrości i odjechał do Nie-
miec jak najszybciej, co ten uczynił.

W czasie pobytu w Litomierzy-
chach Mariana Sierpowskiego
spotkały jeszcze dwie przygody.
Pierwsza nich miała miejsce, gdy
został aresztowany przez czeską
policję. Zaprowadzono go na po-
sterunek i rozebrano do naga. Oka-
zało się, że Czesi wzięli go za
esesmana i sprawdzali czy nie ma
tatuażu. Na szczęście pomyłka się
szybko wyjaśniła, ponieważ roz-
poznał go Czech, który był kucha-
rzem w obozie. Wówczas ci, którzy
aresztowali Sierpowskiego, wsiedli
do samochodu i popędzili tam,
skąd, go zabrali. Tam spotkali żonę
poszukiwanego esesmana, która -
aby odwrócić uwagę od męża -
wskazała im Polaka. Czesi prze-
prosili Sierpowskiego za pomyłkę i
dali mu odpowiednie zaświadcze-
nie, żeby podobna sytuacja nie po-
wtórzyła się. 

Druga przygoda, która spotkała
Sierpowskiego, to rabunkowy
napad żołnierzy sowieckich na dom
starszej Czeszki, u której zatrzymał
się na kilka dni, który tak opisał:
"Którejś nocy, zaczął się ktoś dobi-
jać do bramy wejściowej. Kobiety

mieszkające w domu przyszły do
mnie, bym ja poszedł zobaczyć, kto
tam się dobija. Powiedziano, że
czeska policja. Jak tylko odsunąłem
zasuwę, drzwi się otwarły i kilku w
rosyjskich mundurach z karabinami
w ręku, krzycząc ręce do góry, ka-
zali się prowadzić do siebie (…) Oni
najpierw mnie wylegitymowali,
wmawiając mi, że zamiast w wojsku
ja się tu ukrywam, a następnie, za-
częli wchodzić po kolei do wszyst-
kich mieszkań (…) i zaczynali od
rewizji, ale jak się okazało, intere-
sowały ich przede wszystkim rze-
czy i przedmioty wartościowe takie
jak biżuteria, zegarki, aparaty foto-
graficzne, radia i dobra odzież. Nie
darowali też ani jednej niewieście.
Nawet taką, już ponad 70 lat a też
nie zostawili w spokoju. Kilka jed-
nak dziewczyn, gdzieś po dachach
dobiegło do policji, a ta z kolei zgło-
siła do rosyjskiego dowództwa i
przybyli jednocześnie (Czesi i Ros-
janie) pod dom. Teraz oni znowu się
dobijali, a ci, co przeprowadzali re-
wizję uciekali po dachach. (…)
Uciekając zostawili wszystko (co
zrabowali). Tylko jeden z nich za-
brał węzełek. Jak się okazało, w
węzełku tym były moje rzeczy i ko-
legi z którym mieszkałem. Zostałem
więc tylko w piżamie (…). Nie mog-
łem więc wychodzić i czekałem, aż
zjawi się kolega. Wcześniej jednak
przyszły zobaczyć Czeszki, czy ja
w ogóle jestem lub, co się ze mną
stało. Okazało się, że podejrzewały
mnie o współudział z rabusiami
(…). Dopiero, kiedy przyszła gos-
podyni zapytać, czy może jestem
chory, powiedziałem jej, że nie
mogę nigdzie wyjść, bo wszystko,
co miałem mi zabrali. Po pewnym
czasie Czeszki zaczęły mi znosić
bieliznę i odzież. Wtedy dopiero
uwierzyły, że ja rzeczywiście do
spółki nie należałem".

Źródło
• Wspomnienia Mariana Sier-

powskiego ze znakiem P w czasie
okupacji hitlerowskiej 1939 - 1945.
Warszawa 1988.maszynopis w
zbiorach biblioteki Szkoły Podsta-
wowej w Poniecu.

GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI

Zaświadczenie czeskiej policji w Litomierzycach.
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Kalendarium ponieckie 
Z dziejów oświaty

część 28 
1 września 1952 - Uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego. Szkoła Podstawowa w Poniecu w tym dniu liczyła 350 uczniów. Najliczniejsza

była klasa II, w której uczyło się 41 dzieci. Najmniej liczne klasy liczyły 31 uczniów. Pełniącym obowiązki kierownika Szkoły Podstawowej w Poniecu
był Antoni Fornalik. Kadrę nauczycielską stanowili: Stanisław Dembiński, Katarzyna Kaczyńska, Kazimierz Lisiecki, Zofia Majerowa, Józef Maścia-
nica, Elżbieta Wałęska, Maria Wasielewska, Ludwik Misiaczyk, Mieczysław Krauze (przewodnik drużyny harcerskiej), Helena Lewińska. 

Szkoła Podstawowa w Waszkowie w tym dniu liczyła 15 uczniów w klasach I - IV. Siedmiu uczniów klasy V odeszło do Szkoły Podstawowej w Po-
niecu. 

10 października 1952 - Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Poniecu przeprowadziło wybory Komitetu Rodzicielskiego. W zebraniu wzięło
udział 82 proc. rodziców, a ponadto około 70 osób nieposyłających dzieci do szkoły. W skład Prezydium Rady Rodziców wybrano: Mieczysława Klem-
czaka (przewodniczący), Michała Domagałę (zastępca przewodniczącego), Stanisławę Wawrzyniaczyk (sekretarz), Stanisławę Maślonkę (skarbnik) i
dalszych 16 osób. 

11 października 1952 - Odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Poniecu. Podjęto uchwałę wzywającą
do współzawodnictwa wszystkie szkoły w powiecie w celu uczczenia wyborów do Sejmu Ustawodawczego. 

12 października 1952 - Do Komitetu Rodzicielskiego w Waszkowie wybrano: Ignacego Ostacha (przewodniczący), Jana Wójczaka (sekretarz), Zofię
Hetmanowską (skarbnik). 

23 października 1952 - Młodzież szkolna z Ponieca dała program artystyczny w sali kina z okazji spotkania z kandydatami na posłów do Sejmu
Ustawodawczego. 

październik 1952 - marzec 1953 - Zgodnie z obowiązującymi w tym czasie zasadami wychowania ideowego Szkoła Podstawowa w Poniecu czciła
następujące wydarzenia: XIX Zjazd Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (Bolszewików) - 5 października 1952.35 rocznicę rewolucji w Rosji - 7
listopada 1952, 73. rocznicę urodzin Józefa Stalina - 21 grudnia 1952, 28. rocznicę śmierci Lenina - 21 stycznia 1953, śmierć Józefa Stalina w dniu 5
marca 1953. 

22 listopada 1952 - Mieczysław Krauze został powołany do odbycia służby wojskowej. W związku z tym funkcję przewodnika Organizacji Harcer-
skiej przejął od niego Stanisław Dembiński. 

15 lutego 1953 - Komitet Rodzicielski urządził zabawę karnawałową, z której dochód przeznaczono na zakup pomocy naukowych. 
22 marca 1953 - Szkoła Podstawowa w Poniecu zaprezentowała przedstawienie w trzech aktach pt."O jeżu zaklętym". Dochód z przedstawienia

wyniósł 1825 zł. Przeznaczono go na zakup pomocy szkolnych. 
1 maja 1953 - Uczniowie klas IV - VII brali udział w demonstracji z okazji Święta Pracy oraz imprezach sportowych i popisach artystycznych. Naj-

lepsi uczniowie w nauce i pracy społecznej otrzymali nagrody książkowe. 
17 maja 1953 - W związku z obchodami Dni Oświaty, Książki i Prasy Szkoła Podstawowa w Poniecu zorganizowała wycieczkę do Rolniczej Spół-

dzielni Produkcyjnej w Sarbinowie, gdzie zaprezentowała program artystyczny.
21 maja 1953 - Uczniowie klas trzecich na pracach ręcznych wykonywali łuki z drewna. Przy wychodzeniu ze szkoły jedna z uczennic wystrzeliła

do ucznia klasy III Kazimierza Dużałki, w wyniku czego stracił on oko. 
24 maja 1953 - Szkoła Podstawowa w Poniecu przedstawiła program artystyczny w czasie gminnych obchodów Święta Chłopa w Rokosowie. 
31 maja 1953 - Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka uczniowie ze wszystkich szkół w gminie wzięli udział w grach i zabawach. Odbyły się też

Międzyszkolne Eliminacje do Światowych Harcerskich Igrzysk Letnich w następujących konkurencjach: bieg patrolowy, tor przeszkód, czwórbój, który
obejmował: bieg na 60 m, skok w dal, skok wzwyż, rzut piłką palantową. We wszystkich konkurencjach zwyciężyła Szkoła Podstawowa w Poniecu

8 - 22 czerwca 1953 - W klasach szóstych zostały przeprowadzone egzaminy promocyjne z języka polskiego, matematyki i biologii, a w klasach
siódmych egzaminy końcowe z języka polskiego, matematyki, nauki o konstytucji, geografii. Na ogólną liczbę 62 uczniów w klasach szóstych, wszyscy
egzamin zdali, a na 78 uczniów klas siódmych trzech nie zdało. 

22 czerwca 1953 - Zachorował bardzo poważnie nauczyciel Stanisław Dembiński, który został przewieziony natychmiast do szpitala w Poznaniu,
gdzie poddano go operacji pęcherza. Operacja powiodła się. 

25 czerwca 1953 - Uroczyste zakończenie roku szkolnego 1952/1953. W przeddzień Komitet Rodzicielski urządził wieczorek pożegnalny dla
uczniów klas siódmych. 

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

GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI

Wielkimi krokami zbliża się start rozgry-
wek młodzieżowych. Poniżej przedstawiamy
harmonogram treningów poszczególnych
sekcji.

Wszystkich chętnych, którzy chcieliby
spróbować swoich sił w niebiesko - białych
barwach, serdecznie zapraszamy.

- Żak (zawodnicy ur. 2012 - 2013) - ponie-
działki i środy od 17. 45 (kompleks sportowy
Orlik).

- Orlik (zawodnicy ur. 2010 - 2011) - wtorki
i czwartki od 18. 00 (kompleks sportowy Orlik)

- Młodzik (zawodnicy ur. 2008 - 2009) -
wkrótce info o dokładnych terminach.

- Trampkarz (zawodnicy ur. 2006 - 2007) -
poniedziałki od 19. 15 (kompleks sportowy
Orlik) i czwartki od 18. 30 (stadion sportowy).

- Junior (zawodnicy ur. 2005 i młodsi) -
wtorki i czwartki od 18. 30 (stadion sportowy).
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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 września. Rozwiązanie po-
przedniej krzyżówki brzmiało: JESZCZE CZAS NA LETNIĄ PRZYGODĘ. 

Nagrodę wylosowała Hanna Wujek. Zapraszamy do GCK po odbiór na-
grody.

WIEŚCI Z GMINY PONIEC
HOROSKOP

Baran 21.03-19.04
Jeszcze możesz przedłużyć

sobie wakacje. Wrzesień okaże się
bardzo dobry na wyjazd. Po powro-
cie czeka Cię więcej obowiązków.
Poszukaj kogoś, kto mógłby Ci
pomóc. 

Byk 20.04-20.05
Dobry okres pod względem fi-

nansowym. Pewna ważna decyzja
przyniesie Ci zyski. Ktoś bliski czeka
na kontakt i wsparcie w rodzinnej
sprawie. Skontroluj zdrowie.    

Bliźnięta 21.05-21.06
Trzymaj się z daleka od ryzykow-

nych przedsięwzięć. Najpierw wyjaś-
nij pewną trudną sprawę. Wkrótce
czeka Cię miła niespodzianka przy-
gotowana przez najbliższą osobę.   

Rak 22.06-22.07
Miesiąc upłynie Ci w wyjątkowo

dobrym nastroju. Będziesz miała
dobry humor i znajdziesz czas na
ulubione zajęcia. Nie zapomnij o
przyjaciołach, dzwoń do nich. 

Lew 23.07-22.08
Dzięki bliskiej osobie uporasz się

z trudnym wyzwaniem zawodowym.
Potem weź kilka dni urlopu, wyjedź,
odpocznij. Pod koniec miesiąca
oczekuj na ważną przesyłkę. Zmieni
Twoje plany. 

Panna 23.08-22.09
Przyszedł moment zmian na lep-

sze. W pracy poszukaj sprzymie-
rzeńców i przeprowadź swój pomysł.
Z partnerem zaplanujcie czas tylko
we dwoje. Lepsze finanse.  

Waga 23.09-22.10
Twoje sprawy zawodowe lekko

się skomplikują. Będzie trochę więcej
pracy. W domu pewne zmiany, które
sprawią Ci radość. Uważaj na wy-
datki. 

Skorpion 23.10-21.11
Zapomnij o wszelkich nieporozu-

mieniach. Wyjaśnij problem ze
współpracownikami i nie chowaj
urazy. Wkrótce otrzymasz prezent, o
jakim marzyłaś.

Strzelec 22.11-21.12
W uczuciach poruszenie. Stałe

związki przeżyją drugą miłość, a sin-
gle mają szansę na flirt lub nawet
znalezienie swojej połówki. Bądź
ostrożna w podróży.  

Koziorożec 22.12-19.01
Osoby, które poznasz w najbliż-

szym czasie, okażą się niezwykle
sympatyczne i pomocne. Dzięki nim
sfinalizujesz pomysł, o którym za-
wsze marzyłaś. Nie wdawaj się w
konflikt w pracy.  

Wodnik 20.01-18.02
W miłości będzie spokojnie. Ko-

niecznie znajdź więcej czasu dla ro-
dziny. Ktoś złoży Ci propozycję, którą
powinnaś dobre rozważyć. Oszczę-
dzaj, pieniądze będą Ci bardzo po-
trzebne. 

Ryby 19.02-20.03
Twoja pomysłowość i kreatyw-

ność bardzo przyda się w pracy.
Znajdź sposób na awans i nagrodę.
Oczekuj wiadomości od dawnych
znajomych. Czas odnowić kontakty. 

(: (: HUMOR :) :)
Blondynka dzwoni na informację
przyjazdów i odjazdów pociągów. 

– Chciałabym dowiedzieć się o której
wyjeżdża pociąg do Krakowa?

– Za chwilkę. 
– Aha, dziękuję.

xxx
U lekarza: 

– Panie doktorze! Co to może być,
czwarty dzień z rzędu nie chce mi się

pracować?! 
– Pewnie czwartek.

xxx
Choćbyś nie wiadomo jak starał się
coś zrobić, Chuck Norris zrobi to le-

piej, szybciej i taniej.

Składniki: 1 kg zmielonego twa-
rogu, 250 g miękkiego masła, 1 i 1/3
szklanki cukru pudru, 6 jajek, 1 opa-
kowanie cukru wanilinowego, 150
ml śmietanki 36%, 4 łyżki mąki
ziemniaczanej.

Przygotowanie: Miękkie masło
ubić na puszysto, stopniowo doda-
wać po jednym żółtku na przemian
z łyżką cukru pudru, cały czas do-
kładnie ubijając składniki.

Zmniejszyć obroty miksera do
średnich, dodać zmielony ser i po-
łączyć. Teraz dodawać po kolei: cu-
kier wanilinowy, śmietankę oraz
mąkę ziemniaczaną cały czas mi-
ksując składniki na jednolitą masę.
Na koniec wymieszać (delikatnie,

Tradycyjny serniczek

Składniki: 2 łyżki smalcu, 2 ce-
bule, 200 g kiełbasy (np. wiejskiej,
podsuszanej), 2 ząbki czosnku, 3
papryki (np. żółta, czerwona, zie-
lona), 2 łyżeczki słodkiej papryki w
proszku, sól i świeżo zmielony
pieprz, 1/2 łyżeczki ostrej papryki
w proszku, 1 kg pomidorów + 2
łyżki koncentratu pomidorowego
(lub 500 ml przecieru pomidoro-
wego - passaty z butelki albo kar-
tonu).

Przygotowanie: Do szerokiego
garnka włożyć smalec, dodać po-
krojoną w kosteczkę cebulę oraz
pokrojoną na plasterki kiełbasę,
smażyć, co chwilę mieszając przez
około 7 minut. Dodać starty na
tarce lub rozgnieciony czosnek i
smażyć jeszcze przez 3 minuty.

Dodać pokrojone w kostkę pap-
ryki i co chwilę mieszając smażyć
około 3 minut. Doprawić solą,
świeżo zmielonym pieprzem oraz
słodką i ostrą papryką w proszku.

Następnie dodać obrane i po-
krojone w kostkę świeże pomidory
(bez nasion ze środka komór) lub
passatę pomidorową. Gotować
przez około 15 minut pod uchyloną
pokrywką, w międzyczasie kilka
razy zamieszać. Na koniec dodać
koncentrat pomidorowy, jeśli uży-
waliśmy świeżych pomidorów.

Węgierskie leczoKRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

ale dokładnie) z ubitymi na sztywno
białkami.

Przygotować tortownicę o śred-
nicy 26 cm, posmarować masłem i
wysypać bułką tartą lub mielonymi
migdałami albo dno wyłożyć papie-
rem do pieczenia.

Masę serową wyłożyć do tor-
townicy i wstawić do piekarnika na-
grzanego do 170 stopni C. Piec
przez 60 minut. Sernik studzić stop-
niowo wyjmując z piekarnika (naj-
pierw po trochu otwierając drzwiczki
i lekko wysuwając sernik, w końcu
wyjąć z piekarnika). Zrumieniony
wierzch sernika posypać cukrem
pudrem lub polać polewą czekola-
dową.

1. "NIE" dla oferty
2. Cytrynowy w kuchni
3. Pojazd konny
4. Domena kabaretu
5. Przeraźliwy krzyk
6. Zarządca folwarku
7. Sport walki

8. Płynie w rejs
9. Graficzna reklama filmu
10. … Pazura, aktor
11. Grał Borynę i Kargula
12. Prostować, poprawiać
13. Koński amortyzator
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19 L 20

14 9 Y
12 A 8 21
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16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Składniki: 2 łyżki korzenia ło-
pianu, 2 łyżki korzenia mydlnicy, 2
łyżki kłącza tataraku, 7 szklanek
wody, 2 łyżki skrzypu.

Sposób przygotowania: Sześć
szklanek wody wlewamy do
garnka i gotujemy na małym ogniu
wraz z łopianem, mydlnicą i tatara-
kiem około 20 minut. W oddziel-
nym garnku gotujemy jedną
szklankę wody ze skrzypem, rów-
nież na małym ogniu, przez około
35 minut. Kiedy składniki z obu
garnków będą już gotowe, łączymy
je ze sobą i pozostawiamy do wy-
studzenia. Wystudzona płukanka
jest gotowa do użycia.

Płukanka do włosów
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Stało się to na mocy ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochro-
nie przyrody (tj. Dz. U. z 2013 r. poz
627 ze zm.). Zgodnie z art. 30 ww.
ustawy pomnikami przyrody są po-
jedyncze twory przyrody żywej i
nieożywionej lub ich skupiska o
szczególnej wartości przyrodniczej,
naukowej, kulturowej, historycznej
lub krajobrazowej oraz odznacza-
jące się indywidualnymi cechami,
wyróżniającymi je wśród innych
tworów, m. in. okazałych rozmiarów
drzewa.

To ogromny powód do dumy i
jedna z atrakcji historyczno - przy-
rodniczych w naszym regionie.
Teren wokół drzewa został zagos-
podarowany, wybudowano ka-
pliczkę, jest więc doskonałym
miejscem do letniego wypoczynku
na łonie przyrody.

TOMASZ KOŃCZAK

W lesie pod Sarbinowem rośnie
potężne drzewo, które możemy
śmiało zaliczyć do jednego z naj-
starszych oraz największych
dębów w Polsce. Od kilku lat dąb
zyskał miano pomnika przyrody
oraz został objęty ochroną prawną
poprzez uchwałę Rady Miejskiej w
Poniecu.

Sarbinowski dąb liczy sobie bli-
sko 350 lat i ma w obwodzie pnia
równego 7 m i 30 cm. Drzewo to
znajduje się przy drodze Sarbinowo
- Kawcze. W tym rejonie, jak podają
źródła historyczne z roku 1938,
rosły aż cztery potężne dęby. Mie-
rzyły one w obwodzie: 3.46m,
3.86m, 4.04m, 5.75m. Prawdopo-
dobnie ten ostatni pozostał do dziś.
Uchwałą Rady Miejskiej w Poniecu
został uznany za pomnik przyrody,
co za tym idzie objęto go ochroną
prawną.

Odpoczynek w cieniu dębu

Poniecka Gra Turystyczna
Przez ostatni miesiąc

skrzynka mailowa Gminnego
Centrum Kultury przyjmowała
zgłoszenia w postaci przesła-
nych haseł. Oprócz nich uczest-
nicy dzielili się również swoimi
zdjęciami z "wyprawy" po Po-
niecu. Za wszystkie przesłane

wiadomości serdecznie dzięku-
jemy. 

Spośród wszystkich otrzyma-
nych zgłoszeń, które - jak się oka-
zało -  były prawidłowe, wyłoniono
troje zwycięzców zabawy. 

Szczęśliwcami zostali: Sławo-
mir Szaszczak, Zuzanna Wojcie-

chowska oraz Franciszek Andrze-
jewski.

Laureatom gratulujemy i za-
chęcamy do wzięcia udziału w II
turze Ponieckiej Gry Turystycznej. 

Nową grę również możecie
rozpocząć w dowolnym czasie. Z

kartą startową wybierzcie się na
spacer po Poniecu. W trakcie za-
bawy rozwiążcie zadania i roz-
szyfrujcie hasło. Po ukończeniu
gry hasło wyślijcie na adres e -
mail: imprezy@gck. poniec. eu 

Karta startowa znajduje się na
str. 16. Przypominamy, że karty
gry można sobie także pobrać ze
strony http://gck.poniec.pl/ bądź
odebrać w Gminnym Centrum Kul-
tury w Poniecu. 
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