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W poniedziałek, 18 marca, w sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu odbyło się spotkanie
organizacyjne członków i sympatyków powstającego Klubu Seniora w Poniecu.

Utworzony w ramach realizowanego projektu "Nie jesteśmy
sami - kompleksowy program
wsparcia osób niesamodzielnych i
niepełnosprawnych z gminy Poniec" Klub Seniora to działanie
skierowane do seniorów z terenu
naszej gminy.
Chcemy i dążyć będziemy do
tego, aby seniorzy realizowali
swoje zainteresowania, pasje, integrowali się w swoim środowisku,
właśnie poprzez istnienie Klubu
Seniora.
Podczas spotkania zaprezentowany został harmonogram zajęć w
Klubie Seniora w m - cu kwietniu
br., który został bardzo pozytywnie
oceniony przez uczestników
Klubu. Seniorzy, będący już członkami Klubu, mieli możliwość zapisu na poszczególne zajęcia,
które organizowane będą w ra-

mach działalności Klubu.
Ogromnym zainteresowaniem
cieszyły się zajęcia w ramach takich bloków tematycznych, jak "Aktywny Senior" i "W krainie tańca i
muzyki", podczas których seniorzy
będą mogli uczestniczyć w zajęciach tanecznych oraz ćwiczeniach relaksacyjnych i ćwiczeniach
na zdrowy kręgosłup. Członkowie
Klubu bardzo chętnie zapisywali
się też na spotkania z dietetykiem,
naukę gry w bowling oraz warsztaty rękodzielnicze, które organizowane będą w każdą środę w
ramach zajęć tematycznych "Kreatywny Senior".
Szeroki katalog usług z zakresu
aktywizacji społecznej, edukacji,
działalności sportowej, kulturalno oświatowej, rehabilitacji oraz różnych form terapii zajęciowej pozwoli seniorom z gminy Poniec na

rozwijanie zainteresowań, ale
także umożliwi integrację. Placówka ta ma tętnić życiem, ma być
miejscem zawierania nowych znajomości i przyjaźni.
Zapisy na zajęcia organizowane w ramach Klubu Seniora w

Poniecu w m - cu kwietniu br. prowadzone są przez Kierownika
Klubu Seniora w biurze nr 4 w
Ośrodku Pomocy Społecznej w
Poniecu.
Zapraszamy serdecznie do
skorzystania z naszej oferty.

Głosem Adama
Mickiewicza
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Szkoła Podstawowa w Pogorzeli po raz pierwszy zorganizowała Powiatowy Konkurs Recytatorski im. Adama Mickiewicza. Szkołę Podstawową w Poniecu w kategorii klas IV - VI
reprezentowała Nadia Pacewicz z klasy IV c, natomiast reprezentantem klas VII - III gimnazjum był Marcin Kosik z klasy
III cg. Uczniowie ci zajęli pierwsze miejsca w szkolnym etapie
konkursu recytatorskiego.

Etap powiatowy odbył się w środę,
20 lutego, w sali Domu Kultury w
Pogorzeli. Wśród laureatów konkursu powiatowego znalazł się
właśnie Marcin Kosik zajmując
trzecie miejsce. Marcin wyrecytował "Redutę Ordona" Adama Mickiewicza, którą zrobił ogromne
wrażenie na jury i publiczności.

Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali podziękowania za udział

oraz drobne upominki, natomiast
laureaci dyplomy i nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Gostyniu, Urząd Miejski w
Pogorzeli oraz Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w
Pogorzeli. Podziękowania były
również dla nauczycielki ponieckiej
szkoły Marty Dołęgi, która przygotowała Nadię i Marcina do etapu
powiatowego.

W poniedziałek, 11 marca,
cztery uczennice Szkoły Podstawowej w Poniecu, śpiewające od
kilku lat w działającym przy GCK
w Poniecu zespole Humoreska,
wzięły udział w XVII Powiatowym
Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej w Gostyniu. Nadia Pacewicz,
Natalia Gol, Wiktoria Wrotyńska i
Wiktoria Przegoń startowały w
kategorii szkół podstawowych i
musiały się zmierzyć z 30 konkurentkami z innych szkół powiatu
gostyńskiego.
Jury składające się z muzyków
i nauczycieli języków obcych oceniało umiejętności językowe, wokalne,
dykcję,
interpretację,
indywidualność artystyczną, choreografię i ogólny wyraz estetyczno
- artystyczny. Wszystkie wokalistki
zaprezentowały się bardzo dobrze i
zebrały gromkie brawa, a jedna z
nich - Wiktoria Wrotyńska - zajęła 1.

miejsce. Przewodniczący jury w
swoim wystąpieniu podziękował

Wieści z gminy Poniec
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Zwyciężyli na festiwalu piosenki w Gostyniu

nauczycielom za przygotowanie
młodzieży oraz podkreślił wysoki

poziom artystyczny występów poszczególnych uczestników.
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Podziękowania burmistrza dla sołtysów

Pod koniec lutego burmistrz Ponieca Jacek Widyński zaprosił sołtysów na spotkanie podsumowujące mijającą kadencję trwającą od 2015
do 2019 roku.

Spotkanie było okazją do podziękowań za czteroletnią działalność na rzecz społeczeństwa naszej gminy. Burmistrz dziękował sołtysom również za zaangażowanie i trud włożony w pracę na rzecz rozwoju swoich sołectw, za współpracę z Urzędem oraz jednostkami organizacyjnymi gminy. Podziękował także za kreowanie oraz wspieranie wielu oddolnych inicjatyw naszych mieszkańców, które przyczyniają się do poprawy jakości życia w gminie
Poniec. Każdy z sołtysów otrzymał pamiątkowy grawerton.

W spotkaniu, które odbyło się w Sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu, uczestniczyli także: przewodniczący Rady Miejskiej w Poniecu Jerzy Kusz,
zastępca burmistrza Eugeniusz Nowak, radny powiatu gostyńskiego Maciej Malczyk oraz sekretarz gminy Marcin Pazdaj.

V Marsz Nordic Walking

Wybory nowych sołtysów oraz rad sołeckich rozpoczęły się 18 marca, a zakończą się 3 kwietnia br.

Piękna, wiosenna aura powitała w niedzielne przedpołudnie
uczestników V edycji powitania
wiosny w Tarchalinie. Na starcie
marszu wstawiło się 230 miłośników aktywnego spędzania
wolne czasu, którzy dotarli tutaj
z Bojanowa, Poniec, Pawłowic,
Rawicza,
Miejskiej
Górki,
Leszna, Lipna, Zawady, Osiecznej, Święciechowy i okolicznych
miejscowości.
Trasa marszu liczyła 8 km z
Tarchalina dalej leśnymi ścieżkami Zielonego Ogrodu i z powrotem.
Część chodziarzy pokonywała
wyznaczony odcinek drogi w tempie relaksowym inni rywalizowali o
pierwsze miejsca na mecie i zwy-

cięski puchar.
Po sportowych zmaganiach na
wszystkich uczestników czekały
grillowane kiełbaski, bigos, kawa i
ciasto. Było też losowanie pamiątkowych upominków a na zakończenie
przy
wspólnych
śpiewach spalono Marzannę z nadzieją na szybką wiosnę.
Organizatorzy imprezy: Bojanowskie Kijki Szczęścia, sekcja
Krok za Krokiem GCK w Poniecu
oraz Sołectwo Tarchalin serdecznie dziękują sponsorom oraz
wszystkim tym, którzy czynnie
włączyli się w pomoc przy realizacji spotkania.
Dziękujemy wszystkim za
wspólną zabawę i do zobaczenia
za rok!

"Bronić ziemi Ojców" pod takim hasłem zostało zorganizowane spotkanie
literackie dla mieszkańców naszej gminy. W środę, 27 lutego, w sali
Gminnego Centrum Kultury w Poniecu spotkali się miłośnicy literatury. To
dla nich zostało zorganizowane spotkanie literackie z poetą, prozaikiem
regionalistą Gabrielem Roszakiem. Poeta zaprezentował utwory literackie
z najnowszej książki, której jest współautorem, pt. "Bronić ziemi Ojców".
Utwór przedstawia autentyczne wydarzenia powstania wielkopolskiego
na ziemi gostyńskiej i rawickiej, oparte na przeżyciach młodego powstańca Józefa Roszaka (brata dziadka autora). Podczas spotkania
część tekstów przedstawił sam autor, inne w muzycznej aranżacji Przemysława Maćkowiaka i przy jego gitarowym akompaniamencie usłyszeć
można było w wykonaniu Agaty Nadrowskiej.
MK

Dyżury radnych w Urzędzie
W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca poszczególni radni
Rady Miejskiej Ponieca pełnią
swoje dyżury od godz. 14 do 16
w pokoju nr 8 Urzędu Miejskiego.
Można wówczas zgłaszać
wszelkie problemy i sprawy, które
wymagają zainteresowania władz
gminy.

Dnia 1 kwietnia 2019 r. dyżur
będą pełnili Stanisław Machowski
i Tadeusz Twardy. Ponadto pod numerem telefonu biura Rady 65 573
- 14 - 33 zawsze w godzinach
pracy można umówić się na rozmowę i spotkanie z dowolnym radnym, który nie ma zaplanowanego
dyżuru w najbliższym czasie.
MK
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KOMUNIKAT POLICJI

Posterunek Policji w Poniecu w okresie od 1 stycznia do
30 czerwca 2019 r. realizuje plany działania priorytetowego
mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na terenie
dzielnic nr 19, 20 i 21. Plany obejmują teren w rejonie sklepu
przy ul. Janiszewskiej 2 w Poniecu, teren w rejonie sklepu w
Żytowiecku oraz teren w rejonie sklepu w Drzewcach.
W miejscach tych dochodzi do popełniania wykroczeń
przez osoby, które spożywają alkohol poza miejscem do
tego wyznaczonym, zaśmiecają rejon przyległy oraz zakłócają spokój i porządek publiczny. Tego rodzaju zachowanie
wpływa negatywnie na ocenę społeczeństwa.
Z uwagi na powyższe w przypadku ujawnienia bądź uzyskania informacji o jakichkolwiek nieprawidłowościach proszę o kontakt telefoniczny bądź e - mailowy z dzielnicowym
odpowiedzialnym za dany rejon służbowy.
Z góry dziękuję za okazaną pomoc

Z bukietem kwiatów do...
Marceliny - 26 IV

Marcelina to imię żeńskie, które
pochodzi od rzymskiego rodu Marcellus i oznacza małego żołnierza.
Jest to żeńska forma imienia Marcelin.
Marcelina to kobieta, która ma
niesamowitą zdolność przyciągania
do siebie innych osób. Jeśli jednak
ktoś się jej oprze, to zrobi wszystko,
żeby zmienił zdanie. Jest uparta i
zawsze dąży do celu nie zważając
na konsekwencje. Ma analityczny
umysł i potrafi każde swoje działanie skrupulatnie zaplanować. Jest
zdystansowana do innych osób,
gdyż z natury jest nieufna. Jest też
troskliwa i bardzo chętnie pomaga w
rozwiązywaniu sporów.
Marcelina jest bardzo pragmatyczną osobą. Twardo stąpa po
ziemi dbając o stabilność materialną. Ma problemy z okazywaniem
uczuć i przez to sprawia wrażenie
oziębłej. Związek z nią to test dla
cierpliwości i zrozumienia.
Kobieta o tym imieniu,nie jest
może duszą towarzystwa, ale też
nie stroni od ludzi. Posiada grono
zaufanych przyjaciół. W kontaktach
z ludźmi ukazuje się jako miła i
uśmiechnięta kobieta.
Wszechstronne zdolności, jakimi
obdarzona jest Marcelina, pomagają jej odnaleźć się w wielu zawo-

Marcelina Nawrocka
z Zawady

dach. Jej atutem jest zawziętość i
upór w dążeniu do celu. Dzięki temu
sprawnie realizuje zwoje zadania.
Liczba Marceliny to 4, kolor ceglasty, a kamień karneol.
W naszej gminie mieszka 11 kobiet o tym imieniu. W Poniecu są 3,
a po 1 w Łęce Małej i Wielkiej,
Miechcinie, Zawadzie, Szurkowie,
Żytowiecku, Drzewcach i Rokosowie.
Najstarsza Marcelina ma 33 lata
i jest mieszkanką Szurkowa, najmłodsze zaś to trzy dwulatki z Zawady, Ponieca i Łęki Wielkiej.

Ryszarda - 18 IV

POŻEGNANIE

W lutym na zawsze odeszli od nas :

01.02 - Milena Funk (1988), Zawada
01.02 - Edmund Naskręt (1941), Janiszewo
08.02 - Katarzyna Stróżyńska-Polaszek (1981), Poniec
10.02 - Teresa Żyto (1937), Janiszewo
19.02 - Franciszek Rzeźnik (1950), Drzewce
21.02 - Feliks Andrzejewski (1930), Poniec
27.02 - Stanisław Zygmunt (1939), Szurkowo
28.02 - Zenon Podworski (1945), Sarbinowo

Ryszard to imię męskie pochodzenia germańskiego i oznacza
tego, który jest silny i sprawuje władzę twardą ręką.
Ryszard to bardzo konkretny i
bezpośredni mężczyzna. Jest zdyscyplinowany i pewny siebie. Ma
analityczny umysł i nigdy nie podejmuje pochopnie decyzji. Mówi zawsze, co myśli, przez co niekiedy
potrafi ranić innych. Jest małomówny i ma trudności w okazywaniu uczuć. Nie brakuje mu zapału do
pracy i pomysłowości.
Powierzchowność Ryszarda nie
zdradza jego wrażliwej osobowości.
Łatwo zranić jego uczucia, z czego
rzadko która kobieta zdaje sobie
sprawę. Zawsze angażuje się w relacje z kobietami, gdyż nie interesują go przelotne romanse. Pragnie
założyć rodzinę i wychować dzieci
na uczciwych ludzi.
Ryszard każdą wolną chwilę woli
spędzać z rodziną. Wobec zaufanych przyjaciół jest wierny i nie zawiedzie ich w trudnej sytuacji.
Umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy powoduje to, że Ryszard odnajdzie się w niemal
każdym zawodzie. Jest przy tym
pracowity i wszechstronnie uzdolniony. Lepiej jednak odnajduje się w
zawodach, które nie wymagają
pracy w zespole, ponieważ Ryszard
często przesadnie jest przekonany
o swoich racjach. Odpowiedzialnie

Ryszard Matecki
z synem Ryszardem

podchodzi do swoich obowiązków i
nie przysparza problemów swoim
przełożonym. Odnajdzie się w każdym zawodzie wymagającym wiedzy technicznej.
Liczba Ryszarda to 3, kolor czerwony, a kamień nefryt.
W gminie Poniec mieszka 42
mężczyzn o tym imieniu: 18 z nich
w samym Poniecu, po 4 w Łęce
Wielkiej i Zawadzie, 3 w Rokosowie,
po 2 w Żytowiecku, Czarkowie,
Drzewcach i Śmiłowie oraz po 1 w
Janiszewie, Bączylesie, Franciszkowie, Dzięczynie i w Bogdankach.
Najstarszy Ryszard w tym roku
kończy 80 lat, najmłodszy zaś 19.
Obaj mieszkają w Poniecu.

Najstarsi w gminie
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W minionym miesiącu jubileusz 90. urodzin obchodził pan
Franciszek Wojciechowski z Ponieca.
Nasz jubilat urodził się 23
marca 1929 r. w Poniecu. Jest najstarszym z trojga synów Anieli i Michała Wojciechowskich.
Uczył się w Szkole Podstawowej w Poniecu, a od 10. roku życia,
przez całą wojnę, pracował w gospodarstwie mieszkającego w Dzięczynie Niemca.
Pan Franciszek ukończył
szkołę zawodową na kierunku stolarz i w tym zawodzie przepracował blisko 50 lat. Przez trzy lata
odbywał służbę wojskową w jednostce Marynarki Wojennej w
Szczecinie. Przez chwilę młody
Franciszek zastanawiał się nad
tym, by pozostać w wojsku, jednak
serce ciągnęło go w rodzinne
strony. To tutaj poznał swą przyszłą żonę Zofię Puślecką z Dzięczyny. Małżeństwo przez kilka lat
mieszkało w Dzięczynie, by w
1964 r. przeprowadzić się do Ponieca.
Przez całe życie wielką pasją
pana Franciszka był sport, w
szczególności piłka nożna. Przykładał do niej największą wagę i
poświęcał jej najwięcej czasu.

Pan Franciszek z drużyną juniorów PKS Poniec

Przez ponad 20 lat prowadził poniecką drużynę piłkarską. Przez
kolejne lata przewodził Ponieckiemu Zespołowi Piłkarskiemu
Oldbojów. Gdy miał 44 lata, został
prezesem ponieckiego Klubu
Sportowego Piast. Między innymi
to dzięki jego staraniom powstało
boisko sportowe przy ul. Harcerskiej w Poniecu. Z funkcji prezesa
pan Franciszek zrezygnował w
roku 1999, jednak nie przestał
uczestniczyć w życiu piłkarskim,
gdyż do 2001 r. był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.

Pan Franciszek zawsze był
bardzo aktywną osobą. Działał w
miejscowej straży pożarnej, śpiewał w chórze kościelnym, przez
wiele lat przewodniczył Klubowi
Seniorów Złota Jesień, był organizatorem i uczestnikiem licznych
wycieczek po Polsce oraz zagranicy.
Nasz jubilat przez lata kolekcjonował znaczki i monety. Po dziś
dzień odtwarza muzykę z płyt winylowych, począwszy od utworów
Stempowskiego kończąc na walcach Straussa.

Wspólnie przez życie

Jubileusz
platynowych
godów obchodzili państwo
Józefa i Kazimierz Nowakowie z Teodozewa.

55. rocznica ich ślubu cywilnego, zawartego w Urzędzie Stanu
Cywilnego w Gostyniu, przypadała
13 marca. Rocznicę ślubu kościelnego państwo Nowakowie obchodzić będą 22 kwietnia.
Pani Józefa pochodzi z Sikorzyna. Urodziła się w 1941 r., wychowywała się z młodszym
rodzeństwem - siostrą i bratem. Od
najmłodszych lat związana była z
rolnictwem, kiedy to pomagała w
gospodarstwie domowym. Po
szkole podstawowej ukończyła kurs
rolniczy.
Pan Kazimierz urodził się w Teodozewie w 1945 r., również w rodzinie rolniczej. Jest jedynakiem.
Ukończył szkołę wieczorową o profilu rolniczym w Grabonogu.
Nasi drodzy jubilaci poznali się
w styczniu 1964 r. Po ślubie zamieszkali w domu rodzinnym pana
Kazimierza, który pozostał na ojcowiźnie. Wspólnymi siłami rozbudowali niewielkie gospodarstwo,
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Mimo że zdrowie już mu nie pozwala, pan Franciszek nadal jest
wiernym kibicem sportowym. Z fotela dopinguje polskich skoczków
narciarskich oraz piłkarzy.
Nasz jubilat ma trzech synów:
Jacka, Wojciecha i Dariusza. Odbyli oni zasadniczą służbę wojskową,
byli
wzorowymi
żołnierzami, dlatego też w 2005 r.
pan Franciszek został odznaczony
medalem "Za Zasługi dla Obronności Kraju".
Pan Franciszek dochował się
ośmiorga wnucząt oraz jednej
prawnuczki.
Życzymy mu dużo zdrowia,
wszelkiej pomyślności oraz wielu
powodów do uśmiechu.
MK

Potrzebujesz

reklamy
dla swojej firmy?

Zareklamuj się
w naszej gazecie!
Cennik ogłoszeń
znajdziesz na:
www.poniec.eu

uprawiali ziemię i hodowali trzodę
chlewną oraz byki. Z czasem ich
gospodarstwo stało się tak duże, że
wszyscy domownicy mieli pełne
ręce roboty.
Państwo Nowakowie mają troje
dzieci: córkę Renatę oraz synów
Kazimierza i Józefa.
Przy rodzicach został i gospodarstwo prowadzi syn Józef oraz
synowa Mariola.
Jubilaci dochowali się ośmiorga
wnucząt.
Po pracy państwo Nowakowie

udzielali się w miejscowych organizacjach. Pani Józefa działała w
Kole Gospodyń Wiejskich, a pan
Kazimierz przez jedną kadencję zasiadał w Radzie Miejskiej w Poniecu.
Wspaniałym małżonkom składamy serdeczne gratulacje i życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności
i dalszego udanego pożycia. Niech
przykład tak zgodnego i pełnego
miłości życia naszych jubilatów będzie wzorem dla nas wszystkich.
MK

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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Młodzież zapobiega pożarom

We wtorek, 5 marca, w sali
Gminnego Centrum Kultury
w Poniecu odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom".

Do eliminacji gminnych przystąpiło 18 uczniów reprezentujących
Szkołę Podstawową z Ponieca
oraz Szkołę Podstawową z Żytowiecka. Eliminacje przeprowadzono w dwóch etapach. W I
etapie konkursu zawodnicy rozwiązywali test pisemny, w którym

musieli odpowiedzieć na 25 pytań.
Do drugiego etapu eliminacji zakwalifikowano trzech zawodników
z największą liczbą zdobytych
punktów. W tym etapie zawodnicy
odpowiadali na zestawy trzech
pytań - dwa pytania z wiedzy o
ochronie przeciwpożarowej i jedno

Człowiek chce kochać i być kochanym. Potrzeba miłości jest
ważna dla każdego, w każdym
wieku. Walentynki to dzień, który
ma nam przypominać o tym, co
jest w życiu najważniejsze, pozwala zastanowić się nad miłością
i w czerwonym serduszku dostrzec coś więcej niż tylko przedmiot.
W piątek, 15 lutego, w mury
Szkoły Podstawowej w Poniecu

zawitali emerytowani nauczyciele
i pracownicy obsługi, którzy przybyli na zaproszenie Parlamentu
Uczniowskiego. W tym roku motywem przewodnim spotkania była
miłość.
Seniorzy, przy słodkim poczęstunku i kawie, wysłuchali nastrojowych piosenek przygotowanych
przez wokalistki z zespołu Humoreska, a także wspólnie zaśpiewali
muzyczne hity o miłości - "Do za-

kochania jeden krok" i "Miłość jak
wino". Jak zawsze spotkaniu towarzyszył pogodny nastrój. Nie

Do zakochania
tylko jeden krok

pytanie z wiedzy o sprzęcie (omówienie, co to za sprzęt i do czego
służy) oraz dodatkowo na jedno
pytanie z pierwszej pomocy medycznej.
Zwyciężczynią eliminacji gminnych w grupie wiekowej szkoły
podstawowe została Zofia Poprawska ze Szkoły Podstawowej w
Poniecu, II miejsce zajęła Wiktoria
Wrotyńska ze Szkoły Podstawowej
w Poniecu, a trzecie Marta Giera
ze Szkoły Podstawowej w Żytowiecku.
Zdobywcy pierwszych trzech
miejsc otrzymali nagrody rzeczowe, które wręczyli: burmistrz
Ponieca Jacek Widyński, prezes
Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego ZOSP RP w Poniecu dh Ryszard Giera i komendant gminny
OSP w Poniecu dh Jerzy Wendzonka.
Wszyscy uczestnicy gminnych
eliminacji otrzymali pamiątkowe
dyplomy oraz drobne upominki.
Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
"Młodzież
zapobiega
pożarom" zorganizowali Zarząd
OM - G ZOSP RP w Poniecu i OSP
Poniec, nagrody rzeczowe ufundował Urząd Miejski w Poniecu.

zabrakło wspomnień związanych
z wesołymi i przyjemnymi chwilami spędzonymi razem w szkole.

W piątek, 8 marca, z okazji Dnia Kobiet uczniowie klasy VI i V b ze Szkoły Podstawowej w Żytowiecku wraz ze swoimi wychowawczyniami uczestniczyli w
wycieczce do Leszna. Odwiedzili park trampolin Jump Word oraz Muzeum Okręgowe. Pobyt w parku trampolin gwarantował im niezwykłe doznania i rozrywkę. Po profesjonalnej rozgrzewce pod okiem instruktora uczniowie korzystali z szeregu atrakcji, m. in. toru parkour, toru ninja, strefy basketu oraz basenów wypełnionych gąbkami. W bezpiecznych warunkach spożytkowali swoje niemałe pokłady energii. Każdy miał okazję spróbować swoich umiejętności
w akrobacjach. Natomiast Muzeum Okręgowe w Lesznie przygotowało dla uczestników wycieczki lekcje muzealne. Szóstoklasiści wzięli udział w lekcji "Od
garnka do pendrive’a " oraz zaznajomili się z różnymi typami źródeł historycznych. Piątoklasiści odbyli lekcję pt. "Co to jest muzeum?". Nie tylko dowiedzieli
się, skąd wzięła się nazwa "muzeum", kto w nim pracuje i czym się zajmuje, skąd pochodzą zgromadzone przedmioty i po co się je zbiera, ale również otrzymali do rąk kilka ciekawych eksponatów i zamienili się w muzealnika, który bada otrzymane rzeczy. Wycieczka dostarczyła uczestnikom wielu niezapomnianych wrażeń, była nie tylko okazją do zdobywania wiedzy, ale także dobrą zabawą.

Walne zebranie
członków straży
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W środę, 27 lutego, w budynkach po byłej Szkole Podstawowej w Sarbinowie odbyło się walne zebranie członków
Ochotniczej Straży Pożarnej w Sarbinowie.

Podczas zebrania przedstawiono sprawozdania z działalności w roku sprawozdawczym 2018
oraz poddano pod głosowanie
plany działalności, jak i plany finansowe na 2019 r. Podczas posiedzenia podjęto ważne uchwały,
które będą wprowadzone w życie
z dniem przyjęcia przez członków
OSP uczestniczących w zebraniu.
Zebranie tradycyjnie otworzył
Grzegorz Bzdęga, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Sarbinowie. Wśród zaproszonych gości
była radna gminy Poniec Ewa
Kończak. Na sali obecnych było
13 członków, co stanowiło większość do podejmowania uchwał.

Poddano pod głosowanie zaproponowaną kandydaturę Grzegorza Bzdęgi na przewodniczącego
zebrania oraz Tomasza Kończaka na protokolanta. Po wyborze
przewodniczącego
oraz
protokolanta nastąpiło głosowanie
nad: przyjęciem porządku obrad
przyjęciem składu komisji uchwał
i wniosków oraz komisji mandatowej.
Dh Tomasz Kończak skrupulatnie punkt po punkcie przedstawił sprawozdanie z działalności
jednostki, wymieniając przy tym
najważniejsze działania podejmowane przez zarząd oraz członków
w okresie sprawozdawczym. W

roku 2018 jednostka brała udział
w działaniach zagrażających bezpośredniemu bezpieczeństwu pożarowemu miejscowości. Dwukrotnie, bowiem druhowie z OSP
Sarbinowo brali czynny udział w
ratowaniu mienia przy gaszeniu
stogów siana. Do najgroźniejszego zdarzenia doszło w nocy z
30 na 31 lipca w gospodarstwie
znajdującym się w centrum wsi. W
akcji z pełnym zaangażowaniem
brali udział członkowie miejscowej
OSP. Kolejnym zdarzeniem, w
którym udział brała jednostka,
było usuwanie powalonego pnia
drzewa na trasie Sarbinowo Dzięczyna.
Wspólnie z druhami z OSP
Szurkowo jednostka brała liczny
udział w manewrach oraz zabezpieczaniu imprez masowych, zarówno na terenie gminy Poniec
jak i poza nią.

W maju ubiegłego roku zastęp
brał udział w zawodach sportowo
- pożarniczych na szczeblu gminnym w Poniecu. Zajął wysoką 3.
lokatę na dziewięć drużyn seniorskich, o drugim miejscu zadecydowało 2,1s.
W roku sprawozdawczym zarząd odbył cztery posiedzenia, a
Komisja Rewizyjna 1. Z każdego
zebrania sporządzono odpowiedni protokół.
Zebrani członkowie walnego
zebrania sprawozdawczego jednogłośnie przyjęli sprawozdania
za rok 2018 oraz plany działalności i finansowe na rok 2019.
Po części oficjalnej zarząd zaprosił członków na skromny poczęstunek,
który
pomogły
przygotować panie z KGW Sarbinowo.
TOMASZ KOńCZAK

Rozpoczęły się prace związane z budową budynku świetlicy w Sarbinowie. Na terenie rekreacyjnym wraz z początkiem lutego pojawił się wykonawca, który zabezpieczył teren budowy oraz rozpoczął roboty ziemne.
Planowany termin zakończenia budowy to sierpień 2020 r. Prace postępują w dobrym tempie. Po wybraniu najkorzystniejszej oferty inwestor,
którym jest Gminne Centrum Kultury w Poniecu, przekazał plac budowy
firmie Usługi Budowlane Piotr Giera. Oferta tego wykonawcy otrzymała
najwyższą liczbę punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami zawartymi w
zamówieniu. Tym samym rozpoczął się historyczny moment budowy
nowej Świetlicy Wiejskiej w Sarbinowie.
TOMASZ KOńcZAK

Dla uczniów z klasy VI a ze Szkoły Podstawowej w Poniecu dzień
20 lutego był wyjątkowo szczególny. W ciągu ostatniego roku
wiele mówiło się o setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Młodzież brała udział w licznych uroczystościach i
koncertach, grze miejskiej, oglądała również szereg wystaw. Tym
razem postanowili przejść "Quest Powstańczy", by uczcić pamięć
powstańców wielkopolskich. W czasie gry dowiedzieli się, jak wyglądało życie w przyfrontowym Poniecu, w jaki sposób powstańcy
zdobywali broń i środki do walki i kto zaangażował się w pomoc
powstańcom. Przy okazji rozwiązywali zadania i zagadki, wędrowali ulicami miasta, poznając miejsca, w których rozgrywały się
wydarzenia związane z powstaniem wielkopolskim.

Operetka nie taka stra
[8]
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Od kilku lat w naszej gminie Dzień Kobiet jest okazją do spędzenia czasu w bardzo przyjemnej atmosferze. Już tradycją stały się koncerty organizowane przez Gminne Centrum Kultury w Poniecu.
opery śpiewaków oraz ich przyjaciół: przyszłego dyrektora operetki
Andrzeja i garderobianej Żanety.
Głównych bohaterów poznajemy
podczas imprezy domowej u Grażyny i Janusza. Niestety, na przyjęciu mimo wielu zaproszonych gości
zjawiają się tylko Andrzej i Żaneta.
Gospodarze dowiadują się w tajemnicy od Andrzeja, że dostaną

W tym roku, w sobotni wieczór
9 marca, w hali widowiskowo sportowej w Poniecu mieszkańcy
naszego regionu mogli uczestniczyć w spektaklu operetkowo - musicalowym pt. "Operetka nie taka
straszna". Widowisko w dwóch aktach zostało przygotowane i przedstawione przez trójmiejski zespół
Artis wraz z solistami - Marią Malinowską, Karoliną Sołomin, Kamilem Pękalą oraz Maciejem
Gronkiem. Śpiewakom na scenie
towarzyszył pięcioosobowy zespół
muzyków grających na skrzypcach, pianinie, puzonie i flecie.

W trakcie dwóch aktów przedstawienia publiczność miała okazję
usłyszeć fragmenty m. in.: "Księżniczki Czardasza" Imre Kalmana,
"Zemsty Nietoperza" Johanna
Straussa syna, "All I Ask of You" z
musicalu "Upiór w operze" Andrew
Lloyd Webbera czy "Brunetki blondynki" Roberta Stolza oraz kilkunastu innych kompozycji.

Sama "Operetka nie taka
straszna" opowiadała o miłosnych,
prywatnych i zawodowych perypetiach Grażyny i Janusza, pary
zwolnionych dyscyplinarnie z

szansę na występ w “Operetce”. Nie są z
tego powodu zbytnio zadowoleni, wszak
oni są śpiewakami operowymi, a występ
w operetce stanowi dla nich pewnego rodzaju degradację. Jednakże postanawiają
skorzystać z szansy.
Lekka forma, łamanie konwencji, zabarwienie kabaretowe - w połączeniu z
niezwykłymi głosami wykonawców - na
długo pozostaną w pamięci widzów, któ-

aszna
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rzy jak zwykle nie zawiedli.
Po zakończeniu spektaklu owacjom na
stojąco nie było końca. Tak pozytywny odbiór przez publiczność takiego rodzaju

sztuki zachęca organizatorów do
rozszerzania atrakcji kulturalnych
w naszej gminie, by prawdziwa
sztuka była na wyciągnięcie ręki a
nie tylko przywilejem większych
miast.
Dziękujemy za wspólnie spędzony wieczór i zapraszamy na kolejne
wydarzenia
kulturalne
organizowane przez Gminne Centrum Kultury w Poniecu. GCK/MK

Turniej samorządowców

Samorządowcy z Ponieca z
trzecim miejscem w Halowym Turnieju Piłki Nożnej.
Samorządowcy reprezentujący
gminę Poniec zakończyli Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty
Gostyńskiego na trzecim miejscu. W
niedzielę, 10 marca, w hali gostyńskiego liceum odbyła się kolejna edycja turnieju, który stał się tradycją w
naszym regionie.
Samorządowcy z Ponieca trafili
do trzyzespołowej grupy z drużynami
z Piasków i Pępowa. W piętnastominutowych meczach najpierw ulegli
zespołowi z Piasków 1:0, a następnie

pokonali 2:1 drużynę z Pępowa.
W meczu o finał lepsi od zawodników z Ponieca okazali się reprezentanci gminy Gostyń zwyciężając 2:0.
W spotkaniu o trzecie miejsce zawodnicy z Ponieca zmierzyli się z Krobią. W regulaminowym czasie padł
remis 1:1. O zwycięstwie zadecydować miały rzuty karne, które lepiej wykonywali reprezentanci z Ponieca
(2:0).
W turnieju udział wzięli: Łukasz Idowiak, Adrian Sobkowiak, Mikołaj
Skrzypczak, Wiktor Bąk, Mariusz
Nowak, Dariusz Dykiert, Janusz Kistowski.

[9]

Na półkach Gminnej Biblioteki w Poniecu pojawiły się kolejne nowości
wydawnicze. Jak zwykle są to książki z różnych dziedzin: sensacja, kryminały, powieści oparte na faktach, romanse oraz literatura popularno naukowa - dla każdego coś ciekawego. Nie zabrakło również nowości na
półkach Oddziału dla Dzieci. Z tytułami i tematyką nowych książek można
zapoznać się odwiedzając katalog on - line Biblioteki (http://poniec. gck.
sowa. pl) - zakładka NOWOŚCI.

Planszówkowy Zawrót Głowy
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Poniecu wraz z wychowawcami zostali zaproszeni do
Biblioteki Miejskiej w Poniecu
na zajęcia "Planszówkowy zawrót głowy".
Skorzystali z zaproszenia w
dniach 4 - 7 marca. W bibliotece
czekała na nich wspaniała zabawa przy przeróżnych grach
planszowych.
Dzieci zostały podzielone na
kilkuosobowe zespoły i każdy z
nich mógł przez godzinę grać w
gry. Wcześniej jednak wysłuchali
pani bibliotekarki, która zaprezen-

towała instrukcje do gier, bo to
były dla nich nowe, nieznane
planszówki. Uczniowie szybko
opanowali zasady i doskonale bawili się, grając w: "Mrówki", "Państwa miasta", "Jenga", "Juungle
speed", "5 sekund", "Kamienie w
kieszenie", "Dooble", "Na językach".
Miło spędzili tę godzinę lekcyjną. Przy niektórych grach musieli mocno wytężać umysły i
sięgać do swojej wiedzy z lekcji,
np. z geografii przy podawaniu
państw czy miast. Śmiechu i dobrego humoru nie brakowało.

Grupa miłośników bowlingu U50+ w
każdy wtorek wieczorem spotyka się
rywalizując na torach bowlingowych
ponieckiego OSiR - u. Nie inaczej
było we wtorek, 26 lutego, kiedy to
rozegrano okolicznościowy turniej
urodzinowy. W zawodach uczestniczyło 21 zawodników, a grę z najwyższym wynikiem zakończył Zenon
Ambroży, który uzyskał 311 punktów.
Drugie miejsce zajął Wojciech Wojciechowki z 308 punktami, a trzecie
Piotr Ferens zdobywając 302 punkty.
Jak podkreślają organizatorzy, turniej
odbył się w miłej, przyjaznej atmoOSIR
sferze.
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Z siatkarskich parkietów

Siatkarska elita w Poniecu

Ostatnie tygodnie to wciąż pracowity okres dla podopiecznych trenera Łukasza Kubeczki.

W niedzielę, 24 lutego, młodzi
siatkarze Piasta rozpoczęli rozgrywki KINDER + SPORT w kategorii chłopców. Gospodarzem
turnieju eliminacyjnego był poniecki
klub. Do hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Poniecu zjechały się kluby
z całej Wielkopolski. Nasze zespoły
nie miały sobie równych w kategorii dwójek. Pierwsze miejsce bez
porażki zajął Filip Rychel, Paweł
Czabajski i Filip Dwojak.
W trójkach chłopcy z Piasta zajęli 2. miejsce ulegając tylko drużynie
z
Poznania.
Klub
reprezentowali w tej kategorii: Cyprian Brodziak, Maks Wasiak, Fabian Wosiński, Bartek Student i
Kuba Lisiecki.
W kolejny weekend, 1 - 2
marca, zawodniczki Piasta Poniec
wyjechały na ogólnopolski turniej
do Milicza. Nasz klub rywalizował w
kategorii trójek i czwórek. W trój-

kach na 35 zespołów drużyny z Ponieca uplasowały się na miejscach
13. i 14.
Znakomicie wpisały się natomiast czwórki, które wywalczyły
bardzo dobre 5. miejsce na 20 zespołów. 9 i 10 marca zawodnicy rywalizowali w Szamotułach. W
sobotę w kategorii dwójek chłopców po świetnej grze na 2. miejscu
podium stają Paweł i Filip. W niedzielę natomiast czwórki dziewcząt
kończą turniej na miejscu 7., a trójki
na miejscu 7. i 4.
W czwórkach dziewcząt klub reprezentowały: Roksana Rychel,
Kasandra Juskowiak, Zuzia Kistowska, Amelia Zielińska i Jessica
Musielak.
W trójkach PIAST 2: Kamila Borowiec, Marysia Sobczyk i Martyna
Sawarzyńska. PIAST1: Zosia Ratajczak, Julia Małyszek, Zuzia Lisiecka.
ŁK

Football Park Cup
W niedzielę, 24 lutego, zespół młodzika ponieckiego
Piasta wziął udział w silnie obsadzonym turnieju Football
Park Cup rocznik 2006, który
odbył się w Lesznie.
Podopieczni trenera Narcyza
Gendery zyskali kolejne doświadczenie rywalizując z zespołami z
różnych regionów Polski. Gra z
drużynami, m. in. z województw:
lubuskiego, wielkopolskiego oraz

kujawsko - pomorskiego, powinna
zaprocentować na przyszłość,
gdyż zespoły te grają na co dzień
w lidze mistrzowskiej swoich grup i
zajmują wysokie miejsca.
Wyniki:
Piast Poniec 2:6 Polonia Środa Wlkp.
Piast Poniec 0:4 Obra Kościan
Piast Poniec 1:3 Unia Janikowo
Piast Poniec 1:5 FA Leszno
Piast Poniec 6:1 Carina Gubin

W sobotę, 16 lutego, w hali widowisko - sportowej w Poniecu
odbył się Ogólnopolski Turniej Mini
Siatkówki o Puchar Dyrektora
Gminnego Centrum Kultury w Poniecu Macieja Malczyka.
Do rywalizacji przystąpiły 33 zespoły w kategorii trójek, które reprezentowały
województwa
wielkopolskie, dolnośląskie, lubuskie, kujawsko - pomorskie, łódzkie, śląskie, zachodnio - pomorskie
i małopolskie.
W Poniecu wystąpiło aż 9 klubów, które na ostatnich Mistrzostwach Polski w Zabrzu znalazły
się w czołowej szesnaste w Polsce,
w tym gospodarze Piast Poniec.
W czasie całodniowej rywalizacji ponad 100 zawodniczek rozegrało prawie 200 spotkań. W
wielkim finale spotkały się zespoły z
Łaska i Nowego Targu, który został
zwycięzcą turnieju. Ekipy z Ponieca
uplasowały się na miejscach 9.
(Julia Małyszek, Zosia Ratajczak,
Zuzia Lisiecka) i 11. (Martyna Sawarzyńska, Kamila Borowiec, Maria
Sobczyk).
- Turniej cieszył się olbrzymim
zainteresowaniem. Już po raz kolejny gościmy w Poniecu czołowe
drużyny w kraju, z czego ogromnie

się cieszymy. Turniej stał na bardzo wysokim poziomie. Cieszę się
jako trener, że mogliśmy zagrać z
takimi przeciwnikami, bo na co
dzień nie ma takiej okazji. Jeśli się
uczyć, to tylko od najlepszych.
Dziewczyny pokazały się z bardzo
dobrej strony. Rozpoczynamy
ostatni etap sezonu, który wkracza
w decydującą fazę. Turniej pokazał, nad którymi elementami musimy bardziej pracować by
nawiązywać walkę z takimi rywalami.
Puchary, medale i nagrody rzeczowe zostały ufundowane przez
GCK w Poniecu oraz firmę
RASCO.
Klasyfikacja końcowa
(pierwsza 10):
1. KS GORCE NOWY TARG
2. ŁASKOVIA ŁASK
3. JKS SMS JASTRZĘBIE
4. WIEŻA RADKÓW
5. ENERGETYK POZNAń
6. BARNIM GOLENIÓW
7. ZAHIR WSCHOWA
8. ARES NOWA SÓL
9. PIAST PONIEC
10. SIATKARZ JAROCIN
ŁK

Miłą niespodziankę przygotował poniecki Piast dla młodych zawodników
swojego klubu. Dzięki dobrym relacjom i współpracy pomiędzy sekcją futsalu a klubem GI Malepszy Futsal Leszno podopieczni trenerów Chwaliszewskiego, Gendery i Sobkowiaka mieli okazję na żywo zobaczyć
zawodników walczącego o awans do ekstraklasy klubu w starciach z drużynami z Łodzi i Obornik. Trenujący na boiskach trawiastych młodzi zawodnicy w niedzielne popołudnia udali się do leszczyńskiej hali Trapez
gdzie lider rozgrywek na co dzień rozgrywa swoje spotkania. Bilans oglądanych spotkań to jedna wygrana i jedna porażka. Wyjazdy były bardzo
udane, młodzi piłkarze, nie tylko mogli uczestniczyć w roli kibiców w pierwszoligowych pojedynkach, ale także mogli zintegrować się przed startem
zbliżającego się sezonu a jak wiadomo, dobra atmosfera w drużynie jest
najważniejsza w walce o ligowe punkty.

WIEŚCI Z GMINY PONIEC

Wizyta u przyjaciół z Lubinia

Przezabawne konkurencje
sportowe, przepyszne słodkie
wypieki oraz czytelnicze niespodzianki to tylko niektóre
punkty w programie odbywających się w środowy wieczór, 27
lutego, w Szkole Podstawowej
w Żytowiecku międzyszkolnych
sportowych zawodów przyjaźni
z udziałem czwarto - i piątoklasistów z Żytowiecka i Lubinia.
Wizyta przyjaciół z Lubinia w
Żytowiecku podzielona została na
trzy części. Pierwszą jej część, w
niezwykle sprawny i profesjonalny
sposób, przygotował i poprowadził
nauczyciel wychowania fizycz-

nego Łukasz Kubeczka, który zaprosił małych sportowców do
udziału w konkurencjach drużynowych.
Następnie uczniowie z Lubinia
zostali zaproszeni na spacer po
szkole, po którym przyszedł czas
na słodki poczęstunek, przygotowany przez mamy czwartoklasistów.
Wizyta przyjaciół z Lubinia
stała się kolejną okazją do zacieśnienia więzów przyjaźni pomiędzy
uczniami oraz wymianą doświadczeń pedagogicznych pomiędzy
uczącymi w obu szkołach nauczycielami.

Turniej o Puchar
Dyrektora Szkoły

W dniach 23 lutego i 2 marca
w hali widowiskowo - sportowej
odbyła się XVI edycja gminnego
turnieju piłki halowej o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej w Poniecu.
W rywalizacji wzięli udział
uczniowie naszej gminy od klas IV
do III gimnazjalnych. Ze względu

na wysoką frekwencję imprezę podzielono na dwie części - podczas
pierwszej grali starsi piłkarze, tj.
uczniowie klas VII, VIII i III gimnazjalnych, natomiast w drugiej
uczniowie klas IV - VI.
Zwycięzcy otrzymali puchary
oraz nagrody rzeczowe.
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Czy omawianie lektury musi zaczynać się lub kończyć sprawdzianem? Niekoniecznie! Przekonali się o tym uczniowie klas
siódmych ze Szkoły Podstawowej w Poniecu, którzy zamienili się
w detektywów, by ustalić tożsamość i koleje losu zaginionego latarnika z Aspinwall. Nie było to zbyt łatwe, gdyż musieli zmagać
się z wieloma utrudnieniami: rozwiązać zagadki, rebusy, zredagować CV, definicję słownikową, korzystać z instrukcji, odczytywać informacje z mapek, kodów QR i przede wszystkim łączyć
fakty. Wszystko to czekało na nich w kolejnym "pokoju zagadek"
zorganizowanym przez nauczycielkę języka polskiego Edytę Wojciechowską.

Lekarz weterynarii
Roman Szymański radzi...
Uwaga na kleszcze!

Końcówka zimy, temperatury
na plusie, tylko tyle wystarczy, aby
kleszcze ruszyły na żer.
Choć brzmi jak tytuł kiepskiego
humoru, to jednak jest w tym dużo
prawdy. Właśnie teraz, wczesną
wiosną, kleszcze rozpoczynają
swą aktywność, która będzie
trwała do końca listopada. Ciepła i
wilgotna pogoda powoduje szybkie wybudzenie kleszczy, które są
bardzo głodne i tylko czekają na
swoją zdobycz. Warto zauważyć,
że kleszcze żerują nie tylko w lasach, ale i na miejskich trawnikach. Wysyp już się rozpoczął i
jest to nieprzyjemny zwiastun
wiosny.
Liczba kleszczy w Polsce rośnie, a łagodne zimy sprawiają, że
pasożyty pojawiają się w nowych
miejscach. Kleszcze to pasożyty,
które żywią się krwią zwierząt i
ludzi oraz przenoszą groźne choroby dla ludzi i zwierząt, m. in.
kleszczowe zapalenie mózgu i boreliozę. Niekiedy choroby te kończą się zejściem śmiertelnym.
Statystycznie co szósty kleszcz
jest nosicielem wirusa. A kleszcze
coraz częściej pojawiają się w
miastach, parkach i przydomowych ogródkach. Kleszcze na swą
ofiarę czekają na liściach drzew i
krzewów oraz na źdźbłach traw.

Pasożyty wyczuwają ciepło i
krwisty cel z odległości 20 metrów, reagują na temperaturę ciała,
zapach potu i wydychany dwutlenek węgla. Wystarczy, że poruszymy gałęzią lub przejdziemy
obok kępki trawy, gdzie czyha pasożyt. A kiedy już dostanie się na
skórę, zaczyna szukać dobrze
ukrwionych miejsc i atakuje. W
ślinie kleszczy znajdują się substancje znieczulające, przez co
nie czujemy, kiedy wgryzają się w
nasze ciało. A pasożyta znajdujemy wiele godzin później, kiedy
jest już duży i najedzony.
Chorób przenoszonych przez
kleszcze udałoby się uniknąć,
gdyby spacerowicze przestrzegali
kilku prostych zasad dotyczących
stroju:
- ubranie powinno zakrywać
jak najwięcej skóry,
- buty najlepiej wysokie, chroniące kostkę,
- załóżmy jakieś nakrycie
głowy, żeby unikać kleszcza spadającego na nas z liści,
- ubranie powinno być jasne wtedy łatwiej zauważyć pasożyta,
jeszcze zanim wgryzie się w
nasze ciało.
Nasze pieski i kotki zabezpieczyć repelentami przeciwko
pchłom i kleszczom.
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Ponieckie drogi do wolności
Powstańcze wspomnienia z Miechcina cz. 1

O Miechcin toczyły się walki przez cały styczeń 1919 r. Niemcy próbowali zdobyć bezskutecznie wieś po raz pierwszy 9 stycznia. Drugi atak nastąpił 11 stycznia. Natarcie niemieckie
zostało odparte, jednakże tego dnia i przez następne Miechcin znalazł się pod ostrzałem artyleryjskim. Niemcy prowadzili ogień z dział ustawionych w Moraczewie, chcąc w ten sposób
złamać ducha walki u Polaków. Dopiero kolejny atak niemiecki w dniu 22 stycznia zakończył
się sukcesem Niemców.

W sąsiednim Janiszewie stacjonowała kompania poniecka
pod dowództwem sierżanta Michała Kaźmierczaka. Postanowił
on odbić Miechcin z rąk niemieckich. Powstańcy przypuścili atak
w nocy z 25 na 26 stycznia 1919 r.
W relacji Michała Kaźmierczaka
przebiegał następująco: "Dnia 24
stycznia 19 r. dowiedziałem się od
ludności polskiej z Miechcina, że
Niemcy zamierzają przeprowadzić atak na naszą kompanię,
która była w Janiszewie. (..) Ponieważ kompania posiadała mało
broni i to karabiny ręczne i 2 dubeltówki po 3 naboje, kapral Józef
Rosik dostał za zadanie wybrać
sobie 12 zuchów i dostał przydzieloną jedną dubeltówkę z zadaniem - obsadzić zachodni skraj
Miechcina i czekać. Kapral Jurga
wybrał sobie także 12 zuchów i
otrzymał 1 karabin ręczny z zadaniem : obsadzić wschodni skraj
Miechcina i czekać. Na wschodnim skraju Miechcina stał wiatrak,
a pod wiatrakiem karabin maszynowy niemiecki, reszta kompanii
obsadziła południowy skraj Miechcina.
Dnia 26 stycznia o godz. 6. 50
dowódca kompanii chorąży Kaźmierczak Michał oddał strzał i rozpoczął się szturm na Niemca.
Niemcy zostali zaskoczeni na
"śpiku". Zostało zabitych 4 Niemców i 18 wziętych do niewoli.
Zdobycz na Niemcach: 2 karabiny
maszynowe ciężkie, 2 karabiny
maszynowe lekkie, 75 000 amunicji do ckm, 2 miotacze min, 125
pocisków do miotaczy min, 180
karabinów ręcznych, 54000 sztuk
amunicji do nich, komplet umundurowania dla całej kompanii,
konia wierzchowego dowódcy
kompanii".
Wśród powstańców atakujących Miechcin był również Jan
Machowski z Rokosowa. Po latach spisał relację z tego wydarzenia. Różni się ona nieco od
relacji Kaźmierczaka: "W sobotę
pod koniec stycznia otrzymaliśmy
wiadomość poufną, że Niemcy
otrzymali posiłki 200 żołnierzy, 2
miotacze min i 4 ckm. Wiadomość
przekazała dziewczyna z Miechcina informując również, że w niedzielę rano uderzą oni na Poniec i
Janiszewo. Zażądaliśmy pomocy

z Ponieca i postanowiliśmy uprzedzić atak Niemców, korzystając z
okazji, że Niemcy urządzają w sobotę zabawę. Poniec odmówił pomocy i odradzał ryzyka. Nasze
chłopaki koniecznie upierali się
uprzedzić atak Niemców. Ustaliliśmy więc plan działania. Podzieliliśmy
się
na
4
grupy,
pozostawiając jedynie w Janiszewie posterunki. Pierwsza grupa
pod dowództwem Józefa Rosika
zajęła stanowiska z tyłu Miechcina, druga grupa dowodzona
przez Drożdżyńskiego zajęła stanowisko z prawej strony i miała
uderzyć z flanki, trzecia grupa na
czele z Janem Machowskim zajęła stanowisko z lewej strony od
Pomykowa, do pomocy tej grupie
przydzielił Poniec sierżanta Jurgę,
czwarta grupa dowodzona przez

nowy otworzył ogień na grupę
Drożdżyńskiego. Uderzyłem więc
na ten karabin i zabrałem go, ale
Niemcy zabrali zamek. Drożdżyński poległ. Krzyknąłem, aby ta
grupa przyłączyła się do mnie.
Teraz ruszyliśmy razem odbijając
dom za domem. Niemcy uciekali
w popłochu i wtedy uderzył na
nich Rosik. Niemcy wzięci w dwa
ognie porzucili broń i uciekali
gdzie kto mógł. W nasze ręce dostało się siedem wozów broni i
amunicji, 4 karabiny maszynowe,
2 miotacze min, 18 jeńców. Niemcy uciekali do Pomykowa, rozpoczęli ogień artyleryjski i przeszli
do kontrataku, ale zostali odparci.
Wieczorem zostaliśmy zamienieni
przez kompanię krobską i
osiecką. Miechcin został w rękach
polskich".

Jan Machowski

wzgórzu pod wiatrakiem. Jednak
podczas wymieniania zdobyczy
podaje, że w ręce powstańców
wpadły cztery karabiny maszynowe (dwa ciężkie i dwa lekkie).
Machowski z kolei informuje, że
Niemcy mieli trzy karabiny maszynowe. Relacja Machowskiego wydaje się dokładniejsza, ponieważ
wspomina on o faktach, których
nie ma w opisie Kaźmierczaka,
jak: zdobycie karabinów maszynowych, opis walki we wsi - zdobywanie
kolejnych
domów,
nieudany kontratak niemiecki.
Różnice wynikają z faktu, że relacje zostały spisane po latach od
opisanych w nich wydarzeń,
wskutek czego część szczegółów
mogła ulec zapomnieniu lub znie-

Głaz upamiętniający śmierć Jana Drożdżyńskiego pod Miechcinem.

sierżanta Kaźmierczaka miała
uderzyć na Miechcin wprost od
Janiszewa i dać znać salwą do
rozpoczęcia ataku. Niemcy mieli
trzy karabiny maszynowe ustawione na Janiszewo. Gdy pierwsze dwa karabiny maszynowe po
odebraniu salwy Kaźmierczaka
otworzyły ogień, to grupa Machowskiego zaatakowała z tyłu,
zabrała oba karabiny i 8 Niemców
obsługi. Trzeci karabin maszy-

Po uważnym przeczytaniu
obydwu relacji zauważymy pewne
różnice w opisie wydarzenia. Autorzy podają różną liczbę grup
atakujących Miechcin. Z relacji
Każmierczaka wynika, że powstańcy byli podzieleni na trzy
grupy, natomiast Machowski
twierdzi, że były cztery grupy.
Kaźmierczak pisze tylko o jednym
niemieckim karabinie maszynowym, który był ustawiony na

kształceniu.

Źródła
• S. Jankowiak, P. Bauer, Ziemia Gostyńska w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919.
Gostyń 1989
• Strona internetowa gminy Krzemieniewo
:
Historia
gminy
Krzemieniewo
http://www.krzemieniewo.net/viewpage.
php?page_id=277
• A. Bitner - Nowak, Z. Wojciechowska, G.
Wojciechowski, Dzieje Ponieca, Poniec 2000
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Kalendarium ponieckie
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Z dziejów oświaty
Część 11:

1 września 1931 - W dniu rozpoczęcia roku szkolnego 1931/1932 do Publicznej Szkoły Powszechnej w Poniecu uczęszczało 384 uczniów, z tego
w dwóch klasach pierwszych - 66, dwóch klasach drugich - 64, w dwóch klasach trzecich - 67, dwóch klasach czwartych - 81, w klasie piątej - 55, w
klasie szóstej - 31, w klasie ósmej - 20. Z dniem 1 września na emeryturę odszedł Maksymilian Kreutzinger, długoletni nauczyciel w Poniecu. Kadra
nauczycielska liczyła ogółem 7 osób.
12 września 1931 - Przebywający na wizytacji duszpasterskiej parafii ponieckiej ks. biskup Dymek prowadził w Publicznej Szkole Powszechnej katechizację.
11 stycznia 1932-30 kwietnia 1932 - Prowadzono akcję dożywiania dzieci szkolnych. Skorzystało z niej 134 uczniów.
3 maja 1932 r. - W Poniecu odbyły się uroczystości uchwalenia Konstytucji. Odprawiono mszę świętą, ale nie poprzedzał jej pochód. Wyjaśnienie
tego faktu zawiera wpis w kronice szkolnej : "W dniu 3 maja nie było pochodu, dlatego że Obóz Wielkiej Polski (organizacja opozycyjna do rządu - GW)
chciał urządzić osobny pochód z endecją (Stronnictwo Narodu Demokracji - GW), a w ogólnym pochodzie nie brać udziału jedynie dlatego, że w pochodzie miał uczestniczyć tutejszy Związek Strzelecki. Aby w powyższym dniu nie narazić tutejszych Polaków na pośmiewisko wobec mniejszości
niemieckiej, że w tak uroczystym dniu Polacy nie mogą się ze sobą pogodzić, burmistrz miasta pan Lange nie pozwolił w tym dniu na żaden pochód,
tylko poszczególne stowarzyszenia mogły ze swoich gniazd udać się najkrótszą drogą do kościoła na nabożeństwo i tą samą drogą również wrócić do
swych gniazd (siedzib)".
12 i 26 czerwca 1932 r. - Publiczna Szkoła Powszechna wystawiła sztukę pt. "Laleczka z saskiej porcelany". Spotkała się ona z bardzo dobrym
przyjęciem społeczności miasta, a "Głos Polski" zamieścił następującą recenzję: "Niespodziewaną i miłą rozrywkę zgotowala nam dziatwa miejscowej
szkoły powszechnej swym występem scenicznym pt. "Laleczki z saskiej porcelany”. Przedstawienie cieszyło się tak wielkim powodzeniem i uznaniem
publiczności, że musiano je w ubiegłą niedzielę powtórzyć. I naprawdę - występ udał się pod każdem względem. Młodzi amatorzy - szczęśliwie dobrani - oddali swe role wszyscy bez wyjątku z pełnym zrozumieniem i opanowaniem tematu, niczem aktorzy. Piękne i oryginalne stroje i odpowiednio
ucharakteryzowane buzie wytworzyły barwne i miłe obrazy sceniczne. Szczery zachwyt rozbawionej publiczności wzbudziły pomysłowe i udatne tańce
zespołu motyli, krasnoludków, muchomorów, świetlików, markiz, szczególnie zaś dziarskich Łowiczan i Krakowian, toteż nie szczędzono młodym artystom zasłużonych oklasków. Cel jaki przyświecał dziatwie szkolnej, był wzniosły i godny naśladowania - dochód uzyskany z przedstawienia przeznaczono bowiem na pomoc naukową dla biednych dzieci. Kierownictwu szkoły winszujemy odniesionego sukcesu moralnego, w szczególności zaś
składamy wyrazy uznania i podziwu pani nauczycielce Bączkowskiej, która - jak się dowiadujemy - przyczyniła się walnie do powodzenia imprezy".
Źródło
• Kronika Publicznej Szkoły Powszechnej w Poniecu

W świecie iluzji i magii

We wtorek, 26 lutego, w
Przedszkolu Samorządowym w
Łęce Wielkiej goszczono wyjątkowego gościa. Był nim iluzjonista Piotr Szumny, który
przygotował specjalny pokaz
czarów i magii.
Przedszkolaki były bardzo
podekscytowane poczynaniami
magika, który zaprosił wszystkich
do zaczarowanego świata. Dzieci
miały możliwość przeżycia czegoś
niezwykłego, tym bardziej że aktywnie uczestniczyły w przedstawieniu. Uczyły się koncentracji,
uwagi, spostrzegawczości i tajemniczych zaklęć. Niektóre z dzieci
choć na chwilę same mogły zamienić się w małych czarodziejów i pomagały mistrzowi w jego pokazie.

Wyprawa do tajemniczego
świata iluzji dostarczyła sporo satysfakcji, wiele humoru i radości.
Wszystkim dzieciom bardzo podobały się niesamowite sztuczki i
czary. Przez całe przedstawienie na
małych buziach widzów malował się
uśmiech. Było cudownie, magicznie
i tajemniczo. Jeszcze długo maluchy opowiadały o nieprawdopodobnych
czarach
w
naszym
przedszkolu i zastanawiały się, jak
wlać wodę przez głowę do żołądka
za pomocą lejka ze zwykłej gazety i
wypompować ją do naczynia?
Może kiedyś się dowiedzą?
Wizyta magika oraz czarodziejskie zaklęcia z pewnością na długo
pozostaną w pamięci wszystkich
dzieci.
DK
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Międzynarodowy Dzień Pizzy

W sobotę, 9 lutego, na całym
świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pizzy. Maluchy z
Przedszkola Samorządowego w
Łęce Wielkiej świętowały ten
dzień 19 i 20 lutego. W te dni sale
przedszkola zamieniły się we
włoską pizzerię, a zapach pizzy
unosił się w całej okolicy.
Dzieci bawiąc się we włoskich
kucharzy poznawały tajniki kuchni
włoskiej i przygotowały prawdziwe
pizze. W trakcie ich robienia miały
możliwość wyrabiania i ugniatania

ciasta, smarowania sosem pomidorowym, tarcia sera, nakładania ulubionych
składników
według
własnego smaku i upodobań. Gdy
wszystko było gotowe, pizze powędrowały do pieca, a po ich upieczeniu oczywiście najważniejsza
była degustacja. Wszyscy zajadali
ze smakiem. I tak kolejne dni w
przedszkolu upłynęły w miłej i pogodnej atmosferze, a wydarzenie to
dostarczyło dzieciom wiele radości,
jak i ekscytacji z samodzielnego
działania.
MM
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HOROSKOP KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

Baran 21.03-19.04
Gwiazdy sprawią, że będziesz
życzliwiej nastawiona do partnera.
Uda Ci się też znaleźć więcej czasu
na rozrywkę. W pracy mała rewolucja, która przyniesie wszystkim korzyści.
Byk 20.04-20.05
Gwiazdy wróżą miłość, która
spadnie na Ciebie nagle. W starych
związkach dużo czułości i niespodzianek. Ktoś dawno nie widziany
złoży Ci wizytę.
Bliźnięta 21.05-21.06
Wpadniesz na oryginalny sposób
zarabiania pieniędzy. Kuj żelazo,
póki gorące. W sprawach domowych
okaż więcej cierpliwości. I wybierz
się gdzieś z bliską osobą.
Rak 22.06-22.07
Masz wrażenie, że zbyt wiele
osób chce się wtrącać w Twoje
sprawy. Zademonstruj więc, że
wiesz, co robisz i sama chcesz podejmować decyzje. Skontroluj zdrowie.
Lew 23.07-22.08
Zamknij niepotrzebne projekty.
Przemyśl wydatki, przejrzyj szafy,
zastanów się, dlaczego wiele rzeczy
przecieka Ci przez palce. A potem
postaw na nowy porządek.
Panna 23.08-22.09
Doskwiera Ci samotność? Daj
szanse bliskiej osobie. Rozmowa
może dużo zmienić. W pracy nie wyciągaj na wierzch cudzych tajemnic.
Unikaj konfliktów.
Waga 23.09-22.10
Przed Tobą miesiąc wielu zdarzeń. Każdy będzie czegoś od Ciebie chciał, a obowiązki zawodowe
przybiorą na sile. Nie panikuj. Spokojnie rozpocznij przygotowania do
świąt.
Skorpion 23.10-21.11
Kłopoty będą Cię omijać. Dla samotnych to czas na mały flirt. W stałych związkach potrzeba trochę
więcej czułości. Nie zapomnij o ważnej rocznicy.
Strzelec 22.11-21.12
Zbliża się dobry czas na podróże.
Mogą być prywatne, ale prawdopodobnie będzie też służbowa propozycja wyjazdu. Skorzystaj z niej.
Ogranicz nieco wydatki, pieniądze
będą Ci potrzebne.
Koziorożec 22.12-19.01
Jeśli właśnie teraz chciałabyś zainwestować swoje pieniądze, przemyśl to. Każdy ekonomiczny projekt
trzeba dokładnie przeliczyć. Oczekuj
przesyłki - niespodzianki.
Wodnik 20.01-18.02
To będzie miesiąc dodatkowych
zadań. Więcej będziesz musiała zrobić w pracy, ale i w rodzinie. Nie
uciekniesz od ważnych decyzji.
Ryby 19.02-20.03
Świąteczny czas trochę rozświetli
Twoją codzienność. Przygotuj się do
nich razem z bliskimi. Na początku
kwietnia oczekuj dobrej wiadomości.

Aby rozwiązać krzyżówkę, trzeba wpisać w poziome rzędy znaczenie słów.
Potem z oznaczonych liter ułożyć hasło. Prawidłowe rozwiązanie należy przepisać na kartkę i wysłać lub dostarczyć do Gminnego Centrum Kultury w Poniecu.
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 kwietnia. Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmiało:
UCZNIOWIE ZAKOńCZYLI ZIMOWE FERIE. Nagrodę wylosowała Elżbieta
Świtalska-Żyto z Żytowiecka. Zapraszamy do GCK po odbiór nagrody.
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1. Muzykant
2. Przynosi szczęście
3. Kształt wulkanu
4. Płot
5. Wiązany pod szyją
6. Zdobi jelenia
7. Tam warzą piwo
8. Zabezpieczenie kredytu

9. Choroba nerek
10. Ruchy mięśni twarzy
11. Grzywna
12. Drąży kanaliki w drzewie
13. Bezsilność
14. Ląd
15. Rzewna poezja

Lawendy - należy w różnych
miejscach szafy rozłożyć lniane woreczki z lawendą oraz mydełka o
tym zapachu.
Liści laurowych - kilka listków
można włożyć między ubrania.
Można też rozłożyć je na półkach.
Skórki cytrynowej - skórki cytryny suszymy w piekarniku. Ususzone wkładamy do szafek i

komórek.
Kasztanów - jesienią zbieramy i
suszymy kasztany. A przez cały rok
zostawiamy je w szafach, aby odstraszały niechcianych gości.
Aromatycznych przypraw - do
maleńkiego woreczka wystarczy
włożyć ususzoną miętę, macierzankę, ziele angielskie i zawiesić
go w szafie. Też będzie skuteczny.

Czego nie lubią mole odzieżowe?

Warzywne ciastka

Marchewkowe
Składniki: 4 jajka, szklanka
mąki pszennej, 2 szklanki tartej
ubitej marchewki, 20 dag masła, 1
łyżeczka sody, 1,5 szklanki cukru,
cukier waniliowy, 1 czubata łyżka
cynamonu.
Przygotowanie:
Rozpuść
masło. Jajka utrzyj z cukrem i cukrem waniliowym, dodaj mąkę wymieszaną z sodą i zmiksuj. Dodaj
cynamon i cały czas mieszając marchewkę (wymień łopatki w mikserze na świderki). Na końcu wlej
ostudzone masło. Masę przecedź
do formy wysmarowanej tłuszczem i bułką tartą. Piecz 30 minut
w temperaturze 200 stopni, potem
35 minut w temperaturze 35
stopni. Gotowe ciasto można polać
polewą czekoladową.
Fasolowe
Składniki: 35 dag czerwonej fasoli, 2 jajka, mały kubek jogurtu naturalnego, łyżeczka proszku do
pieczenia, 2 łyżki ciemnego kakao
(nieodtłuszczonego), 2 łyżki cukru.
Przygotowanie: Fasolę zalej na
noc wodą, rano odcedź, zalej
świeżą wodą, gotuj, aż będzie
miękka. Ostudź w wywarze, odcedź, przepłucz i osącz. Przemiel
dwa razy. Kakao wymieszaj z cukrem i proszkiem do pieczenia.
Jajka wbij do miseczki i wymieszaj
z jogurtem. Obie mieszanki - sypką
i płynną - dodaj do masy fasolowej
i wymieszaj. Krótką keksówkę
wyłóż pergaminem, nałóż ciasto.
Wstaw do nagrzanego do temp.
180 st. piekarnika. Piecz około 40
minut. Ostudź, wstaw na godzinę
do lodówki.

Zadbaj o meble

Na drewnianych meblach czasem pojawiają się drobne zadrapania. Wystarczy wetrzeć w nie
wazelinę kosmetyczną. Po 24 godzinach wypolerować szmatką.
Wazelina zamaskuje niewielkie
rysy.

(: (: HUMOR :) :)

16 blondynek stoi pod kinem i
nie wchodzą do sali.Po chwili przychodzi kasjer i pyta:
-Dlaczego panie nie wchodzą?
Jedna z blondynek odpowiada:
-Bo ten film jest od osiemnastu.
xxx
Na lekcji fizyki nauczyciel pyta
Jasia:
- Co to jest litr?
- To samo co kilogram, tylko na
mokro panie profesorze.
xxx
Nauczycielka pyta Jasia:
- Jasiu, wymień pięć rzeczy zawierających mleko.
- Masło, twaróg, ser i... i dwie
krowy!

Młodzi stolarze

WIEŚCI Z GMINY PONIEC

Eksperymentowali

Członkowie szkolnego Koła
Przyrodniczego działającego przy
Szkole Podstawowej w Poniecu
spotkali się, by poeksperymentować. Starsi koledzy z klasy VII a
podzielili się swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami z
uczniami klas czwartych. Spisali
się wspaniale. Przygotowali efek-

towne i bezpieczne doświadczenia, które wywarły na czwartoklasistach ogromne wrażenie. Lawa
wypływała z wulkanów, kolory się
zmieniały, ciecze pieniły, ciała stałe
zachowywały "jak nie one", a ręce
ochotników do pomocy bez przerwy były w górze. Zajęcia z pewnością doczekają się kontynuacji.

Na powstańczym szlaku

Wydarzenie mające na celu
kultywowanie pamięci o powstaniu wielkopolskim odbyło
się w piątek, 22 lutego. Wzięli w
nim udział uczniowie klasy IV a
ze Szkoły Podstawowej w Żytowiecku, którzy wyruszyli na wycieczkę dydaktyczną śladami
powstania wielkopolskiego w
Żytowiecku i Poniecu.
Uczestnicy wycieczki powstańczej odwiedzili mogiłę mieszkającego przez wiele lat w Żytowiecku
kupca zbożowego Leona Włodar-

czaka, podczas powstania wielkopolskiego dowódcy kompanii gostyńskiej,
współorganizatora
odcinka "Pawłowice". Następnie
wszyscy udali się do Ponieca, by
najpierw w Szkole Podstawowej
zwiedzić Izbę Pamięci Narodowej,
a później obejrzeć poświęcony powstańcom wielkopolskim kamień
znajdujący się przed budynkiem
posterunku policji, zwiedzić rynek,
zobaczyć dom Bernarda Śliwińskiego oraz pójść na cmentarz,
gdzie zapalono znicze.

Trzecioklasiści ze Szkoły Podstawowej w Poniecu uczestniczyli w bezpłatnych warsztatach stolarskich proponowanych przez pracowników sklepu
Castorama w Lesznie.
Dzieci miały okazję poznać narzędzia stolarskie dostępne do
użytku klientów, obsługiwały kasę i
skanowały kody towarów.

[ 15 ]

Na zajęciach z majsterkowania
z gotowych elementów samodzielnie zbijały skrzynkę na narzędzia.
Później brały udział w konkursie
wiedzy ekologicznej.
Każdy uczestnik warsztatów
otrzymał drobne upominki, dyplom
oraz własnoręcznie wykonaną
skrzynkę.
MK
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Dzień Kobiet
Piękniejsza część mieszkańców Sarbinowa spotkała się w Rokosowie, by wspólnie świętować Międzynarodowy Dzień Kobiet. Na
panie czekał przepyszny poczęstunek oraz spora dawka rozrywki.
Podczas konkursów śmiechu było co niemiara. Wspólne chwile umilała odtwarzana muzyka. Tradycyjnie, jak co roku sołtys, Rada Sołecka
oraz OSP Sarbinowo zaprosili panie, by wspólnie celebrować ich
święto. W tym roku miejscem spotkania był Zajazd u Jańczaka w Rokosowie. Była to świetna okazja do integracji oraz wspólnych rozmów
mieszkanek Sarbinowa. Niecodziennie bowiem jest możliwość spotkania się w takim gronie.
Na początku sołtys powitał wszystkie panie składając im najserdeczniejsze życzenia, następnie Grzegorz Bzdęga dołączył moc życzeń od strażaków z OSP Sarbinowo, po czym wręczono pyszne
smakołyki oraz odśpiewano gromkie "Sto lat". TOMASZ KOńcZAK

W przedszkolnych salach w
Przedszkolu Samorządowym w Łęce
Wielkiej zapanował szczególnie
ciepły, pogodny i wesoły nastrój.
Wszystko to dzięki chłopcom, którzy
w tym szczególnym dniu składali życzenia dziewczynkom i swoim paniom. Nie obyło się bez cukierków,
drobnych upominków i kwiatów.
chłopcy byli tego dnia wyjątkowo
uprzejmi, uczynni i sympatyczni jak
prawdziwi dżentelmeni. Starali się
wyręczać dziewczynki w porządkowaniu sali po zabawie.

W Sali wiejskiej w Szurkowie zorganizowano kolejny już niezapomniany dzień kobiet. Zabawa w tym roku odbyła się w stylu lat 80tych. Wydarzenie zważając na temperament i aktywność pań z KGW
Szurkowo obfitowało w przeróżne atrakcje a w wystroju sali ujrzeć
można było kultową pralkę Franię, stary motocykl oraz rozwieszone
kolorowe pranie. W imprezie wzięło udział blisko 130 kobiet.

Życzenia w dniu swojego święta otrzymała "kobieca" część
Szkoły Podstawowej w Poniecu podczas przedstawienia, które
rozpoczęło obchody Dnia Kobiet. Wzięli w nim udział wybrani
uczniowie z klas: VI a, VII a oraz b, VIII a, III bg.
Panowie zwrócili uwagę na to, że od niepamiętnych czasów
do kobiet wzdychali artyści, tworząc liczne dzieła, które zajmowały coraz więcej miejsca, i to przez kobiety i dzięki nim pracownicy muzeów, teatrów, bibliotek, galerii nie są dziś osobami
bezrobotnymi. Następnie w sposób humorystyczny przedstawili
kilka faktów potwierdzających tezę, że kobiety wcale nie są
"słabą płcią".
Na koniec skierowali do wszystkich panów kilka uwag z przymrużeniem oka, by wiedzieli, jak odpowiadać na trudne pytania
kobiet, aby życie z nimi było Rajem na Ziemi. Należy bowiem pamiętać, że każda z kobiet może, gdy tylko zechce, zamienić je w
Piekło.
By jeszcze bardziej osłodzić ten dzień, chłopcy obdarowali
wszystkie panie i dziewczyny słodkim upominkiem ufundowanym przez Parlament Uczniowski.

Z okazji święta Dnia Kobiet, w poniedziałek, 11 marca, w sali
Gminnego centrum Kultury w Poniecu odbyło się spotkanie
członków Klubu Seniora Złota Jesień.
Na spotkaniu głos zabrała Stanisława Bielak, przewodnicząca
klubu, która złożyła wszystkim zebranym paniom życzenia nieustających sukcesów. Wśród zaproszonych gości byli burmistrz
Ponieca Jacek Widyński, przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy
Kusz, sekretarz Marcin Pazdaj, proboszcz ponieckiej parafii ks.
Krzysztof Szymandera, dyrektor Gminnego centrum Kultury Maciej Malczyk, przewodniczący Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Kazimierz Musielak. Panowie złożyli życzenia
wszystkim paniom, odśpiewano także hymn seniorów oraz
wzniesiono okolicznościowy toast. W takim dniu nie mogło zabraknąć słodkiego upominku oraz kwiatka.
MK

