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Wesołego Alleluja!
Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
Mieszkańcom i Przyjaciołom Ziemi Ponieckiej
składamy najserdeczniejsze życzenia
spokoju, radości,
miłych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół
oraz nadziei w życiu i wiary w dobro.

Współczesna kobieta,
str. 8-9
czyli jaka?

Niech tegoroczne Święta Wielkanocne
staną się dla nas wszystkich okazją
do pojednania i okazywania sobie
miłości i szacunku.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Kusz

Burmistrz Ponieca
Jacek Widyński
Ze współpracownikami
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Witamy na świecie
Powitajmy na świecie najmłodszych mieszkańców naszej
gminy. Życzymy wszystkim
zdrowia, a ich rodzicom radości
i pociechy.
Jeśli chcecie Państwo by na łamach "Wieści z Gminy Poniec" pojawiło się zdjęcia Państwa
pociechy zachęcamy do kontaktu i
przesłania fotografii.
Co trzeba zrobić? Wraz ze
zdjęciem należy przesłać informa-

cje tj. imię i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia dziecka,
jego wagę i wzrost urodzeniowy.
Ważne by nie zapomnieć o zgodzie na publikację wizerunku malucha.
Zdjęcia
noworodków
publikować będziemy nieodpłatnie
w każdym wydaniu "Wieści z
Gminy Poniec"
Publikacja zdjęcia będzie na
pewno wyjątkową pamiątką rodzinną.
Imię: Michał
Nazwisko: Nowacki
Data urodzenia: 24 lutego 2021 r.
Godzina i miejsce: 3:19, Leszno
Waga: 4,020 kg
Długość: 60 cm
Imiona rodziców: Amelia i Radosław
Miejsce zamieszkania: Poniec

Imię: Eliza
Nazwisko: Bury
Data urodzenia: 15 lutego 2021 r.
Godzina i miejsce: 12:25, Gostyń
Waga: 4,400 kg
Długość: 59 cm
Imiona rodziców: Wioleta i Arkadiusz
Rodzeństwo: bracia Krystian, Aleksander, Mikołaj
Miejsce zamieszkania: Śmiłowo

Rozmowy międzynarodowe
Pięcioro uczniów ze Szkoły
Podstawowej w Żytowiecku:
Maja Karpińska, Żaneta Bzdęga,
Zuzanna Jesiak, Sławomir Wujczak oraz Nikodem Katarzyński
od połowy listopada, wraz z rówieśnikami z dziesięciu europejskich
szkół,
aktywnie
uczestniczą w międzynarodowym projekcie e - Twinning Snowflakes.
Najwięcej szkół pochodzi z Turcji - aż siedem, kolejne kraje, czyli
Włochy, Portugalia, Łotwa oraz
oczywiście Polska są reprezentowane przez jedną szkołę. 30 stycznia na uczniów czekało nie lada
wyzwanie - wspólnie z pozostałymi
uczniami oraz nauczycielami mieli
przyjemność "spotkać się" online.
W spotkaniu uczestniczyła również
nauczycielka języka angielskiego
pani Laura Pazdaj.
Podczas telekonferencji mieli
okazję się przedstawić oraz powiedzieć kilka słów o sobie. Uczniowie
z żytowieckiej szkoły, co zrozumiałe mimo tremy, świetnie sobie
poradzili. Oprócz ćwiczenia w ko-

Imię: Tymoteusz
Nazwisko: Jakubowski
Data urodzenia: 15 lutego 2021 r.
Godzina i miejsce: 23:35, Gostyń
Waga: 4,260 kg
Długość: 56 cm
Imiona rodziców: Aneta i Karol
Rodzeństwo: siostra Blanka
Miejsce zamieszkania: Czarkowo

munikacji mieli oni okazję osłuchać
się, jak rówieśnicy z innych krajów
posługują się językiem angielskim.
W trakcie spotkania stworzyli interaktywną prezentację, gdzie każdy
wpisał swoje imię oraz miasto, z
którego pochodzi, grali w Gartic
(każda z osób biorących udział w
grze, rysowała daną rzecz i wpisywaliśmy jej nazwę po angielsku).
Było to doskonałe doświadczenie
zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Przed młodzieżą kolejne wyzwania i jeszcze cztery tygodnie
zmagań.
Bibliotekarz to osoba posiadająca niezwykłe umiejętności teoretyczne i
praktyczne potrzebne do wykonywania czynności bibliotecznych, tj. odkrywania pasji czytelników, polecania lektur z dreszczykiem i romansem,
dbania o księgozbiór, odpowiadania na pytanie “Czy macie tę książkę ze
złotą okładką?". Bibliotekarz pełni funkcje społeczne z uśmiechem i z jak
najlepszej strony. Ogólnie bibliotekarz jest najlepszym dilerem wyobraźni
i się z tym nie kryje. Pierwszego marca obchodzony jest Międzynarodowy
Dzień Przytulania Bibliotekarza. Z tej okazji dzieci z Przedszkola Samorządowego w Poniecu z grupy Kubusie postanowiły przesłać wirtualne
uściski paniom bibliotekarkom z Gminnej Biblioteki Gminnego Centrum
Kultury w Poniecu. W ramach spotkania z panią Joanną Matecką dzieci
wysłuchały historii o przygodach Misi i jej przyjaciela Popika z Lipowej Kliniki. Były uśmiechy, setki miłych słów i cudownie spędzony czas.
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Absolutorium dla prezesa i Zarządu PKS Piast Poniec
W piątek, 19 lutego, członkowie klubu PKS Piast Poniec spotkali się w hali widowiskowo sportowej w Poniecu na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, aby podsumować kończącą
się kadencję obecnego Zarządu i wybrać nowe władze klubu na kolejne lata.
W związku z tym, że w czasie
kadencji 2016 - 2020 zmarło trzech
Honorowych Członków, tj. śp. Marian Litwin, śp. Franciszek Wojciechowski i śp. Czesław Konieczny
zasłużonych dla ponieckiego Klubu
Sportowego Piast Poniec obrady
poprzedzono minutą ciszy.
W obradach uczestniczyło 19 z
22 członków posiadających prawo
wyborcze. Zebranie otworzył prezes Krystian Juśkiewicz, który podsumował
minioną
kadencję.
Przedstawił dokładnie, jak na przestrzeni ostatnich lat rozrastały się
klubowe struktury, jakie sekcje odnosiły sukcesy oraz jaki jest stan finansowej kasy. Całość wystąpienia
dopełniła projekcja specjalnie przygotowanego spotu filmowego.
Po wystąpieniu zebrani jednogłośnie przyznali absolutorium dla
Zarządu, doceniając pracę, która
została wykonana na rzecz klubu.
W opinii obecnych Zarząd bardzo
dobrze wywiązywał się z postawionych przed nim zadań i został poproszony, aby kontynuował swoje
zadania. Jednogłośną decyzją
członków skład Zarządu pozostał
niezmieniony.
Zarząd klubu ukonstytuował się
w następujący sposób: Krystian Juśkiewicz - prezes, Mikołaj Skrzypczak - wiceprezes, Dariusz Dykiert
- sekretarz, Łukasz Idowiak - skarbnik, Bożena Nowak - członek, Janusz Kistowski - członek, Mariusz
Klimasz - członek.
Krystian Juśkiewicz podziękował zebranym za okazane zaufanie: " W imieniu swoim i całego
Zarządu serdecznie dziękuję za za-

ufanie, którym zostaliśmy obdarzeni. Cieszymy się, że nasza codzienna praca została zauważona i
doceniona, o czym świadczy jednogłośna decyzja zebranych członków. Możemy obiecać, że nadal
będziemy pracować z takim samym
zapałem i zaangażowaniem.
Mamy kilka nowych projektów,
pomysłów, które wkrótce będziemy
chcieli wdrożyć w życie. Myślę tu m.
in. o założeniu drugiej drużyny seniorskiej piłki nożnej, organizację
obozu sportowego dla naszej młodzieży, tworzeniu zajęć treningowych z zakresu piłki nożnej dla
dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Żytowiecku, prowadzeniu
szerszej
oferty
zajęć
ogólnorozwojowych dla dzieci
przedszkolnych z Przedszkola Samorządowego w Poniecu i Łęce
Wielkiej, realizacji programu senioralnego poprzez współorganizowanie dla seniorów okolicznych
miejscowości gminy Poniec zajęć z
jogi i nordic walkingu, dalej będziemy brać udział w akcji charytatywnej zbierania zakrętek dla osób
niepełnosprawnych z terenu naszej

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 6 kwietnia 2021 (wtorek)
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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gminy".
Wśród zaproszonych gości znaleźli się m. in. burmistrz Ponieca
Jacek Widyński, który powiedział:
"Nie da się ukryć, że praca, którą
wykonał Zarząd PKS Piast, przyniosła wiele korzyści lokalnemu
społeczeństwu. Dziś możemy z

pełną satysfakcją mówić o Piaście,
klubie, który szkoli młodzież, klubie,
który ma bogatą ofertę dla mieszkańców, klubie, który w ostatnich latach przyniósł nam wiele radości i
sportowych wrażeń".
Pochwał nie szczędził także
Jerzy Kusz, przewodniczący Rady
Miejskiej: "Piast Poniec znaczy
coraz więcej w lokalnym środowisku sportowym. Można żałować,
że obecna sytuacja powoduje, iż nie
możemy uczestniczyć bezpośrednio w wydarzeniach sportowych.
Mam jednak nadzieję, że wkrótce
się to zmieni i z trybun hali czy stadionu będziemy wspólnie mogli cieszyć się z kolejnych sukcesów,
których obecnemu Zarządowi,
wszystkim trenerom i zawodnikom
życzę".

Przebudowa drogi w Dzięczynie
W minionym miesiącu rozpoczęła się przebudowa drogi
powiatowej w Dzięczynie. Od
wtorku, 9 marca, przejazd był
bardzo utrudniony. Wykonawca, którym jest Przedsiębiorstwo Drogowe DROGBUD z
Gostynia, zamknął fragment
drogi i wyznaczył objazdy przez
Poniec, Śmiłowo, Drzewce, Rokosowo, Karzec. Od 20 marca
tymczasowo przywrócono ruch
wahadłowy.
Inwestycja w Dzięczynie obejmuje odcinek 1,172 km. Droga w
Dzięczynie ma być wzmocniona,
uszczelniona i położona na niej
nowa nawierzchnia. Po jednej
stronie drogi będzie chodnik, po
drugiej ciąg pieszo - rowerowy.
Pobocza zostaną umocnione. Za-

instalowane również będą bariery
ochronne, oznakowania poziome,
a jezdnia poszerzona do 6,5
metra. Dla poprawy bezpieczeństwa wyznaczone zostaną przejścia dla pieszych oraz dwie zatoki
autobusowe. W ramach zadania
planuje się też: wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej wraz
z przykanalikami, przebudowę
kolidujących urządzeń elektrycznych, budowę murów oporowych
i rowów odwadniających.
Całość inwestycji realizowana
jest z rządowego Funduszu Dróg
Samorządowych, z funduszy powiatu gostyńskiego oraz gminy
Poniec. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na 30
września 2021 roku.
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Bezpiecznie, zdrowo i bez gotówki

Z bukietem kwiatów do...
Klary - 17 IV

Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo - to kampania informacyjno - edukacyjna Zakładu
Ubezpieczeń
Społecznych.
Kampania ma na celu upowszechnienie wśród seniorów
wiedzy na temat korzyści, jakie
daje konto w banku i jak należy
bezpiecznie z niego korzystać.
Coraz więcej osób pobiera
świadczenia na konto bankowe.
Jednak część klientów w dalszym
ciągu decyduje się na to, aby wypłaty z ZUS otrzymywać w gotówce. Jak wskazują badania
przeprowadzone przez ZUS wśród
tych osób, taka decyzja wynika w
dużej mierze z braku wiedzy o tym,
jak korzystać z rachunku bankowego, a szczególnie z bankowości
elektronicznej.
Osobisty rachunek bankowy to
coraz powszechniejsze udogodnienie. Dzięki niemu w szybki i wygodny sposób można otrzymać
świadczenie, zapłacić rachunki czy
zrobić zakupy. Dodatkowo te elektroniczne narzędzia zapewniają
bezpieczeństwo finansowe, osobiste i zdrowotne, co jest szcze-

gólnie ważne właśnie teraz - w
czasie pandemii.
Na stronie: https://www.zus.
pl/o - zus/o - nas/kampania - bezpieczny - zdrowy - bezgotowkowy znajdą Państwo szczegółowe informacje, z których można dowiedzieć się:
• jakie korzyści daje posiadanie
konta w banku,
• jak założyć konto bankowe,
• jak zmienić sposób wypłaty
świadczeń w ZUS,
• o czym trzeba pamiętać korzystając z konta bankowego
przez internet.
Informacje te zapewnią seniorom bezpieczeństwo w świecie, w
którym trudno obejść się bez internetu. Umiejętność korzystania z
bankowości elektronicznej czy
usług online znacząco ułatwia załatwianie codziennych spraw bez
konieczności wychodzenia z
domu.
Ewa Szymankiewicz
koordynator ds. komunikacji
społecznej i edukacji
ZUS Oddział
w Ostrowie Wielkopolskim

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, iż od dnia 3
marca wydawane są druki wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na okres 2021/2022.
Przypominamy, że wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ w
wersji tradycyjnej, czyli papierowej, przyjmowane są od 1 kwietnia
2021 r. bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej.

POŻEGNANIE
W lutym na zawsze odeszli od nas :
04.02 - Stefania Wujczak (1929), Poniec
05.02 - Zenon Pruchnik (1947), Waszkowo
08.02 - Stanisława Naskręt (1932), Drzewce
18.02 - Stanisława Gałka (1935), Rokosowo
26.02 - Stanisław Gilewski (1938), Szurkowo

Klara to imię pochodzenia łacińskiego, wywodzące się od przymiotnika clarus oznaczającego
"jasny", "sławny".
Klara to pogodna i sympatyczna
kobieta. Do życia podchodzi bardzo
optymistycznie. Stara się pomagać
innym i wspierać ich w cięższych
chwilach. Marzy o dużej i kochającej rodzinie. Niekiedy ma problem
z wywiązania się ze swoich zobowiązań, gdyż nie jest asertywna i na
wszystko się zgadza. Zdaje sobie
sprawę ze swojego uroku osobistego i nie ma problemu, by korzystać z tego atutu.
Najważniejsza dla Klary jest rodzina. Uwielbia dzieci i marzy o
całej gromadce małych pociech.
Jest jednak bardzo wybredna, jeśli
chodzi o wybór partnera. Ma szereg
cech, które musi posiadać wybranek jej serca i niechętnie idzie na
ustępstwa w tej kwestii. Ceni sobie
odpowiedni komfort życia.
Klara to kobieta do rany przyłóż.
Dzięki temu jest bardzo lubiana w
swoim otoczeniu. Zawsze gotowa
jest nieść pomoc potrzebującym.
Ze względu na swoją naiwność i
brak asertywności bywa wykorzystywana przez innych. Lubi spędzać wolny czas na łonie natury,
dzięki czemu czerpie odpowiednią
energię na codzienne obowiązki.

Klara Urbaniak
z Ponieca
W swoim życiu Klara nie przykłada dużej uwagi do kariery zawodowej. Chętniej zajmie się domem,
a zarabianie pieniędzy zrzuci na
barki partnera. Często zmienia
miejsca pracy, gdyż koliduje jej to
ze zobowiązaniami z życia prywatnego. Jest bardzo komunikatywna i
szybko odnajduje się w nowych
realiach. Sprawdzi się w takich zawodach, jak: przedszkolanka,
przedstawiciel handlowy czy też
agent ubezpieczeń.
Jej kolorem jest łososiowy,
liczbą 7, a kamieniem tygrysie oko.
Gminę Poniec zamieszkują
tylko trzy Klary - w Rokosowie, Poniecu i w Szurkowie.

Jakuba - 30 IV
Jakub to imię pochodzenia hebrajskiego. Pochodzi od słowa "Jaaqob" i oznacza tego, którego Bóg
ochrania.
Jakub to mężczyzna dynamiczny, który musi być w ciągłym
ruchu. Jest dobrym obserwatorem i
chętnie zdobywa wiedzę na temat
otaczającego go świata. W życiu
kieruje się uczciwością i nie toleruje
fałszu i kłamstwa.
W stosunku do kobiet zachowuje się zawsze z klasą. Potrafi słuchać i w razie potrzeby doradzić
sposób rozwiązania problemu. Na
pewno zapewni rodzinie odpowiedni poziom życia.
Jakub jest towarzyskim człowiekiem. Lubi rozmawiać z ludźmi i z
każdej rozmowy jest w stanie wyciągnąć jakąś wiedzę dla siebie.
Bywa niekiedy zbyt ciekawski, co
powoduje niechęć u innych.
Analityczny umysł i dążenie do
samodoskonalenia czyni z Jakuba
bardzo
dobrego
pracownika.
Często jednak nie mierzy sił na zamiary i bierze na siebie zbyt dużo
obowiązków. Robi to, by zaimponować swoim przełożonym. Potrafi
jednak wyciągać wnioski ze swoich
błędów i nie powtarza ich w przyszłości. Sprawdzi się w takich za-

Jakub Podkowski
z Ponieca
wodach, jak: architekt, matematyk
czy też naukowiec.
Kolorem Jakuba jest bordowy,
liczbą 9, a kamieniem lapis.
W naszej gminie mieszka 85
mężczyzn o imieniu Jakub - 31 z
nich mieszka z Poniecu, 8 w Łęce
Wielkiej, 7 w Żytowiecku, po 5 w
Drzewcach i w Dzięczynie, po 4 w
Czarkowie i Rokosowie, po 3 w
Bogdankach, Szurkowie, Śmiłowie i
Sarbinowie, po 2 w Grodzisku, Zawadzie, Teodozewie, Łęce Małej,
Janiszewie i Waszkowie oraz po 1
w Bączylesie i Maciejewie.
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90. urodziny Leona Adamskiego
W minionym miesiącu 90. urodziny obchodził pan Leon Adamski z Ponieca. Nasz szanowny
jubilat urodził się 25 lutego 1931 roku. Od urodzenia jest związany z Poniecem i nie ma chyba
osoby, która nie znałaby pana Adamskiego.
Pan Leon wraz z czwórką rodzeństwa uczył się w szkole w Poniecu. Ich ojciec w czasie I wojny
światowej został wcielony w szeregi niemieckiego wehrmachtu. Po
powrocie do Ponieca prowadził
piekarnię przy ul. Śliwińskiego. W
czasie okupacji pan Leon pracował
u Niemca w sklepie nabiałowym
mieszczącym się na ponieckim
rynku. W trakcie tych kilku lat nauczył się biegle mówić po niemiecku.
Pan Adamski od najmłodszych
lat marzył, by zostać leśnikiem,
jednak poszedł w ślady ojca i wyuczył się zawodu piekarza. Publiczną Średnią Szkołę Zawodową
w Poniecu ukończył z najlepszym
świadectwem. Zatrudnił się w
Gminnej Spółdzielni, gdzie pracował jako piekarz. W tym samym
czasie wyjechał do Wisły na miesięczny kurs cukiernika. Zakończył
go egzaminem na kwalifikowanego robotnika, a później, również
w Wiśle, egzaminem mistrzowskim.
Pan Leon Adamski od 14. roku
życia związany jest z harcerstwem. W 1945 r. wstąpił do 6. drużyny ZHP im. Księcia Józefa
Poniatowskiego w Poniecu. W latach 1966 - 1975 był zastępcą komendanta Ośrodka Harcerskiego
w Poniecu, a w roku 1987 został
wybrany na komendanta Hufca
ZHP w Poniecu.
Inicjatywą druha Adamskiego
było zorganizowanie obozu harcerskiego w okresie letnim w
Trzciance dla harcerzy z całego
powiatu. Nawiązał współpracę z
Zarządem Głównym Związku Inwalidów Wojennych RP w Warszawie. Był wielokrotnie inicjatorem
Zlotów Hufca ZHP, w których

cza, Barlinka, Trzcianki czy Cieszyna. Od roku 1990 organizował
biwaki zimowe w Szurkowie, Świeradowie Zdroju i Lginiu. Osobnym
rozdziałem w działalności druha
Adamskiego były organizowane
przez okres 10 lat biwaki w Starkowie.
Pan Leon Adamski swą przyszłą żonę poznał w 1949 roku również w harcerstwie. Pani Maria, zd.
Jasiak, była młodszą drużynową.
Wspólnie uczestniczyli w licznych
biwakach i obozach harcerskich.
W 1954 r. para pobrała się i zamieszkała w kamienicy przy ul.
Małozamkowej. Po kilkunastu latach wybudowali dom przy ul. Harcerskiej, w którym pan Leon
mieszka do dziś. Wychowali dwie

córki: Irenę i Jolantę. Pan Leon
został wdowcem w 2001 r.
Prócz cudownych córek nasz
jubilat może pochwalić się trojgiem
wnucząt oraz pięciorgiem prawnucząt.
Oprócz pracy na rzecz ZHP
pan Adamski pracował na rzecz
miasta i gminy Poniec. Był członkiem Prezydium Rady i przewodniczącym Komisji Zdrowia, Oświaty,
Kultury i Spraw Społecznych oraz
członkiem Komisji ds. Alkoholizmu.
Był także członkiem Komisji ds.
Współpracy z Holandią. Wyjeżdżał
wówczas jako kierownik, opiekun i
tłumacz języka niemieckiego z
grupą dzieci do zaprzyjaźnionego
Lienden oraz był organizatorem i
kierownikiem wycieczek dla dzieci
holenderskich po Polsce. Przez
kilka lat współpracował z GCK w
Poniecu organizując i prowadząc
obozy szkoleniowo - wypoczynkowe dla Ponieckiej Młodzieżowej
Orkiestry Dętej. Za działalność na
rzecz Orkiestry został mianowany
jej Honorowym Członkiem.
Nasz szanowny jubilat za swoją
pełną zaangażowania działalność
otrzymał wiele nagród i odznaczeń, m. in.: Krzyż za Zasługi dla
ZHP (1982), Złoty Krzyż Zasługi
(1986), Odznakę za Zasługi dla
Województwa
Leszczyńskiego
(1988), Złoty Krzyż za Zasługi dla
ZHP (1988), Medal za Zasługi dla
Oświaty Leszczyńskiej (1989),
Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa (1998), Srebrny Medal
za Zasługi dla Obronności Kraju
(2002 r.).
Panu Leonowi z okazji okrągłego jubileuszu życzymy kolejnych
lat w zdrowiu, samych pogodnych
chwil i wielu powodów do uśmiechu.
MK

W czwartek, 4 marca, w
Przedszkolu Samorządowym w
Łęce Wielkiej gościło mobilne
kino sferyczne.
Dzieci miały niepowtarzalną
okazję obejrzeć film wewnątrz kopuły w technice 3D.
Maluchy obejrzały bajkę pt.
"Kosmiczna przygoda Cocomonga", figlarnej małpki, która
marzyła o przeżyciu niezwykłej
przygody.
Widzowie podczas seansu
znacznie lepiej rozumieją i zapamiętują przekazywaną im wiedzę,
poprzez atrakcyjne widoki, niesamowite efekty dźwiękowe i przekonujące głosy lektorów. Jest to
rozwiązanie, dzięki któremu nauka

staje się ciekawsza i zajmująca. W
trakcie pokazu widzowie oglądają
trójwymiarową przestrzeń która
zmienia u odbiorcy wizualne i fonetyczne odczucia. Przestrzeń
kosmiczna, spadające gwiazdy,
głębia oceanu, a do tego obracający się obraz tworzą realistyczne
widowisko.
Wszystkie maluchy były pod
ogromnym wrażeniem kina, gdyż
oglądanie filmów odbywało się w
pozycji leżącej, co dawało możliwości odbioru na całej powierzchni, poprzez postrzeganie
krawędziowe.
Przedszkolaki były zachwycone bajką i niechętnie opuszczały czarodziejską kopułę.

Fot. archiwum prywatne
uczestniczyło wiele drużyn z terenu powiatu. Współpracował z komendantami Szczepów ZHP
wspólnie organizując rajdy i spotkania. Jest autorytetem dla zuchów, harcerzy i instruktorów z
całego powiatu. Z inicjatywy druha
Adamskiego w asyście harcerzy
rozpoczęto przekazywanie Ognia
Betlejemskiego organizacjom, instytucjom i szkołom na terenie naszej gminy. Od roku 1956 do 2005
był współorganizatorem i organizatorem wypoczynku letniego dla
zuchów, harcerzy oraz uczniów ze
szkół znajdujących się na terenie
gminy Poniec. Dzięki jego staraniom dzieci mogły wyjechać m. in.
do Krzeszowa koło Kamiennej
Góry, Osiecznej, Łagowa, Karpa-

Kino sferyczne w Łęce Wielkiej
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Objazdowa zbiórka odpadów
Ruszyły objazdowe zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego organizowane przez Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego.
24 kwietnia zbiórka odbywać
się będzie na terenie Ponieca i
Wydaw, natomiast 22 maja w pozostałych miejscowościach naszej
gminy, a będą to: Drzewce, Dzięczyna, Dzięczynka, Janiszewo,
Miechcin, Sarbinowo, Szurkowo,
Śmiłowa, Waszkowo, Włostki, Zawada, Bączylas, Bogdanki, Czarkowo, Franciszkowo, Grodzisko,
Kopanie, Łęka Mała, Łęka Wielka,
Maciejewo, Rokosowo, Teodozewo, Żytowiecko.
Podczas zbiórek objazdowych
odbierane są z nieruchomości zamieszkanych następujące odpady:
a) odpady wielkogabarytowe t.
j.:
• meble: stoły, krzesła, szafy,
komody, regały, tapczany, łóżka,
sofy, fotele, biurka, meble ogrodowe, szafki łazienkowe itp.,
• inne wyposażenie gospodarstwa domowego t. j.: wózki dziecięce, foteliki samochodowe,
zabawki dużych rozmiarów, deski
do prasownia, stojaki na kwiaty,
wieszaki na ubrania, karnisze, żyrandole, dywany, wykładziny, materace, pierzyny, walizki, miski,
wiadra, rowery, sztuczne choinki,
b) zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny (wszystkie urządzenia, których prawidłowe działanie
uzależnione było od dopływu
prądu elektrycznego z sieci, baterii
lub akumulatorów), t. j.:

• urządzenia gospodarstwa domowego t. j.: chłodziarki, zamrażarki, pralki, suszarki do ubrań,
zmywarki, mikrofalówki, grzejniki
elektryczne, wentylatory elektryczne, odkurzacze, piecyki elektryczne,
żelazka,
blendery,
miksery, roboty kuchenne, sokowirówki, młynki do kawy, tostery, frytkownice,
krajalnice,
noże
elektryczne, wagi, zegary, suszarki
do włosów, prostownice do włosów, masażery do ciała itp.,
• sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny: laptopy, komputery (w tym procesor, mysz,
monitor i klawiatura), drukarki oraz
urządzenia kopiujące, notebooki,

kalkulatory, maszyny do pisania,
faksy, telefony (stacjonarne, komórkowe i bezprzewodowe), odtwarzacze mp3 itp.,
• sprzęt RTV: radia, telewizory,
kamery wideo, sprzęt hi - fi, odtwarzacze CD i DVD, głośniki,
wzmacniacze dźwięku itp.,
• narzędzia elektryczne i elektroniczne: wiertarki, wkrętarki, piły,
maszyny do szycia, kosiarki do
trawy, inne narzędzia do spawania,
nitowania, lutowania, gięcia, piłowania, cięcia, skręcania itp. nie
używane do prowadzenia działalności gospodarczej,
• zabawki, sprzęt rekreacyjny i
sportowy: gry wideo, kieszonkowe

konsole do gier, rowery treningowe, bieżnie elektryczne itp.,
• przyrządy do nadzoru i kontroli: czujniki dymu, regulatory
ciepła, termostaty termometry
elektryczne itp.,
Informujemy również, że w celu
ułatwienia właścicielom nieruchomości pozbycia się niewielkich ilości odpadów budowlano rozbiórkowych oraz opon (które
właściciel nieruchomości jest zobowiązany przekazywać do Punktu
Selektywnego
Zbierania
Odpadów Komunalnych), w ramach objazdowej zbiórki, bezpośrednio z nieruchomości będą
odbierane:
• wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, kabiny prysznicowe (nie szklane), brodziki,
bidety, baterie łazienkowe (po 2
sztuki z każdego rodzaju wymienionych odpadów z jednej nieruchomości),
• opony od samochodów osobowych, rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz pojazdów
o dopuszczalnej masie całkowitej
do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej maksymalnie 4 sztuki z jednej nieruchomości,
• ramy i rolety okienne i drzwi bez szyb (łącznie do 5 sztuk z jednej nieruchomości).

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
21 lutego obchodzimy ustanowiony przez UNESCO w 1999 roku Międzynarodowy Dzień Języka
Ojczystego. Święto to obchodzone jest na całym świecie już po raz 21.
Data 21 lutego upamiętnia wydarzenia w Bangladeszu, gdzie w
1952 roku pięciu studentów Uniwersytetu w Dhace zginęło podczas demonstracji, w której
domagano się nadania językowi
bengalskiemu statusu języka urzędowego. Według ONZ co najmniej
40 proc. spośród języków używanych na świecie w roku 2016 zagrożonych było wyginięciem. Od
1950 r. zanikło 250 języków. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego przypomina o bogactwie
różnorodności językowej i podkreśla jego wartość dla rozwoju dziedzictwa kulturowego ludzkości.
Przesłaniem święta jest ochrona
języków ojczystych, promowanie
wielojęzyczności i podkreślanie
wartości edukacji językowej.
W Szkole Podstawowej w Poniecu świętowano już w piątek, 19

lutego.
Podczas godziny wychowawczej uczniowie mogli sprawdzić się
pod kątem poprawności językowej,
ortografii, dowiedzieć się wielu ciekawostek językowych, dopasować

definicje do archaizmów i neologizmów, spróbować swoich sił w
łamańcach językowych i wielu innych zadaniach. Oprócz tego na
najlepszych i najodważniejszych
czekał wirtualny escape room pro-

fesora Apoloniusza Polaka.
Jako podsumowanie wszystkich zmagań chętni uczniowie
wzięli udział w Szkolnym Konkursie Języka Ojczystego. Po sprawdzeniu prac komisja wyłoniła
następujących zwycięzców:
- w kategorii klas IV - V
1. miejsce - Nadia Dymkiewicz
z kl. V b, 2. miejsce - Franciszek
Łapawa z kl. V b i Marta Środawa
z kl. V b, 3. miejsce - Zuzanna Sikora z kl. IV a, Paulina Szaszczak
z kl. IV a i Julia Bojarska z kl. IV a.
- w kategorii klas VI - VIII
1. miejsce - Kamila Borowiec z
kl. VII d, 2. miejsce - Maria Sobczyk z kl. VII c i Dominika Poślednik z kl. VIII a, 3. miejsce - Patrycja
Bystrzycka z kl. VIII b.
Tytuł "Szkolnego Mistrza Języka Ojczystego" wywalczyła
Kamila Borowiec z kl. VII d.
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Razem przez życie
Do grona par małżeńskich z 50 - letnim stażem w kwietniu dołączą Maria i Bolesław Lipowiczowie z Ponieca.
Pani Maria w tym roku skończy
71 lat. Urodziła się i wychowała w
Baszkowie, niewielkiej wsi nieopodal Zdun w powiecie krotoszyńskim. Była najstarsza z czworga
rodzeństwa. W roku 1964 rozpoczęła naukę w pięcioletnim Liceum
Pedagogicznym w Krotoszynie.
Maturę zdała w roku 1969 i już 16
sierpnia tegoż roku rozpoczęła
swą pierwszą pracę w Szkole Podstawowej w Pasierbach koło Pępowa.
Tutaj poznaje swojego przyszłego męża Bolesława Lipowicza.
Pan Bolesław jest starszy od
swej żony o dwa lata. Od najmłodszych lat związany jest z Poniecem. Tutaj się urodził i wychował z
dwójką rodzeństwa. Brat pana Bolesława był adiunktem na Politechnice Wrocławskiej, a siostra
nauczycielką historii w Zespole
Szkół Rolniczych w Lesznie.
Pan Bolesław ukończył Liceum
Pedagogiczne w Lesznie w 1967 r.
Zaraz po maturze rozpoczął pracę
w szkole w Pasierbach. Pani Maria
i pan Bolesław jako młodzi nauczyciele zamieszkują w niewielkich
pokoikach w budynku szkoły. Żyją
obok siebie i z czasem zaprzyjaźniają się. W tym samym czasie
pan Bolesław rozpoczyna studia

na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku matematyka. Po kilkunastu miesiącach
są już oficjalną parą, a po dwóch
latach stają na ślubnym kobiercu.
Po ślubie wciąż uczą i mieszkają w
Pasierbach.

W roku 1972 młode małżeństwo przeprowadza się do Sarbinowa, gdzie rozpoczynają pracę w
tamtejszej Szkole Podstawowej. W
tym samym roku pani Maria rozpoczęła naukę w Studium Nauczycielskim w Kaliszu na kierunku
biologia. W Sarbinowie pani Maria
uczyła klasy młodsze i starsze. W
latach 1973 - 1986 była opiekunką
Szkolnego Koła PCK. W tym
samym czasie doskonali swój
warsztat pracy - uczestniczy w
wielu kursach i szkoleniach. Podejmuje się też ukończenia studiów magisterskich w zakresie
nauczania początkowego IKN ODN w Legnicy. W 1983 r. broni tytułu magistra, a pan Bolesław rozpoczyna studia podyplomowe na
kierunku matematyka z informatyką na UAM w Poznaniu. W 1986
roku pan Bolesław został dyrektorem szkoły w Sarbinowie, a po
roku awansował na Inspektora
Oświaty i Wychowania w Poniecu.
Tę funkcję pełni przez cztery lata.
Do roku 1990, kiedy na emeryturę
odchodzi ówczesna dyrektorka
Szkoły Podstawowej w Poniecu
Czesława Binczarowska i na nowego dyrektora zostaje wybrany
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pan Lipowicz. Stanowisko to piastuje przez dwanaście lat. Na zasłużoną emeryturę przeszedł w
roku 2004.
Również w 1990 r. państwo Lipowiczowie przeprowadzają się do
nowo wybudowanego domu w Poniecu. Pani Maria także zatrudnia
się w ponieckiej szkole i zostaje
nauczycielką nauczania początkowego. Przez krótki okres dodatkowo uczyła biologii i przyrody. Na
emeryturę przechodzi w 2003 r. po
ponad trzydziestu latach pracy.
Nasi drodzy jubilaci mają dwie
córki - Agnieszkę i Alicję. Dochowali się także wnuka Macieja i
wnuczki Katarzyny.
Prócz obowiązków zawodowych dni pana Bolesława wypełniały dodatkowe zajęcia. Od
1996.przez dwadzieścia lat, był
członkiem Zarządu OSP w Poniecu oraz Zarządu Miejsko Gminnego ZOSP RP w Poniecu, a
w latach 2009 - 2016 jego prezesem. Od 2003 r. przez blisko trzy
lata piastował funkcję prezesa
Dziecięco - Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Zamku w Rokosowie. Pan Lipowicz spełniał się
również w harcerstwie. W latach
1967 - 1985 był drużynowym harcerskim w Pasierbach i Sarbinowie
w stopniu harcmistrza. Ponadto do
2004 r. był członkiem Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi, a w latach
90.
członkiem
Rady
Nadzorczej Służby Zdrowia Województwa Leszczyńskiego oraz
członkiem Zarządu i prezydium
Powiatowego Oddziału ZOSP PR
w Gostyniu.
Pan Bolesław za swoją pełną
zaangażowania działalność pedagogiczną oraz społeczną otrzymał
wiele nagród i odznaczeń, m. in.:
Złoty Krzyż Zasługi (1988), Złoty
Znak Związku (2021) - najważniejsze odznaczenie strażackie, Brązowy, Srebrny i Złoty Medal za
Zasługi dla Pożarnictwa, Krzyż za
Zasługi dla ZHP (1983), Odznakę
Za Zasługi dla Województwa Leszczyńskiego (1989).
Państwo Lipowiczowie od kilkunastu lat są na emeryturze. W
swym ogrodzie mają niewielką
plantację winogron, w której hodują około 180 ich gatunków, a z
owoców produkują wino we własnej winiarni.
Naszym drogim jubilatom życzymy kolejnych lat w zdrowiu,
wielu powodów do uśmiechu oraz
samych życzliwych ludzi wokół.

reklamy

MK

Potrzebujesz
dla swojej firmy?
Zareklamuj się w naszej gazecie.
Informacje znajdziesz na: www.poniec.eu
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Współczesna kobieta,

Pierwsze prawdziwie światowe uroczystości odbyły się w roku 19
mczech, Austrii, Danii i Szwajcarii wyszło na ulice, by upomnieć s
sprawowania publicznych urzędów.
"Kobiety przeważnie nie gryzą,
w każdym razie nie codziennie"

W kolejnych latach w niektórych krajach obchody Dnia Kobiet
zorganizowano właśnie 8 marca.
Tego też dnia w 1917 r. w Petersburgu na ulice wyszły kobiety pracujące w przemyśle tekstylnym.
Dzień Kobiet 8 marca zaczął
być obchodzony na całym świecie
przede wszystkim przez ruchy komunistyczne i socjalistyczne.
W 1977 r. ONZ zachęciła
wszystkie kraje członkowskie, by
ustanowiły 8 marca dniem praw
kobiet i pokoju na świecie.
Dzień Kobiet jest oficjalnym
świętem w: Afganistanie, Angoli,
Armenii, Azerbejdżanie, na Białorusi, Burkina Faso, Erytrei, Gruzji,
Gwinei - Bissau, Kambodży, Kazachstanie, Kubie, Laosie, Mołdawii, Mongolii, Nepalu, Rosji,
Tadżykistanie, Turkmenistanie,
Ukrainie, Uzbekistanie, Wietnamie
i w Zambii. W Chinach i na Madagaskarze 8 marca jest dniem wolnym od pracy tylko dla kobiet.
W niektórych krajach, takich jak
Rumunia czy Bułgaria, Dzień Kobiet obchodzony jest razem z
Dniem Matki. Liczne wydarzenia z
okazji Dnia Kobiet są organizowane również we Francji i we Włoszech.
W Polsce pierwsze w historii
obchody Dnia Kobiet zostały zorganizowane w 1924 roku przez
Centralny Wydział Kobiecy Polskiej Partii Socjalistycznej. Jednak
na dobre uroczystości na cześć

kobiet zadomowiły się dopiero po
II wojnie światowej. Władza socjalistyczna w ten sposób propagowała pracę kobiet, a fabryki i
przedsiębiorstwa wkupiały się w
łaski pracownic drobnymi upominkami. To właśnie z tamtymi czasami wiążą się tradycyjne już
goździki i rajstopy. Życzenia, symboliczny kwiatek oraz towar na co
dzień niedostępny, taki jak kawa, z
czasem stały się obowiązkowym
elementem 8 marca.
Z okazji Dnia Kobiet, przez Bibliotekę Gminnego Centrum Kultury
w Poniecu, został ogłoszony konkurs dla wszystkich pań "Współczesna kobieta, czyli jaka?", w
którym zachęcano, by podzielić się
swoimi refleksjami na temat kobiet.
Nadesłane definicje jednoznacznie podkreślają, że dzisiejsza kobieta jest niezależna,
ambitna, wykształcona, aktywna,
to kobieta, która ma poczucie wolności, spełnia się na kierowniczych
stanowiskach, jako bizneswoman
ale także jako kochająca żona i
opiekuńcza matka. Świadoma
swoich wyborów, swojej siły i wartości niejednokrotnie potrafi walczyć o swoje i mówić głośno o
swoich potrzebach.
Bardzo dziękujemy wszystkim
paniom za udział w konkursie. Nagrody książkowe za najciekawsze
definicje otrzymały: Ewa Bańkowiak, Angelika Kurzawska oraz
Katarzyna Bąk.

Mimo, że ta żartobliwa myśl Rybowicza ma już kilkadziesiąt lat,
można ją odnieść do wielu sfer życiowych współczesnej kobiety.
Dawniej dziewczynkom już od najmłodszych lat przekazywano najważniejszą dla nich wartość, jaką
było
utrzymanie
domowego
ogniska, a głównym zmartwieniem
każdej córki było dobre (a więc
zgodne z życzeniem ojca, starszego brata) zamążpójście. Prawdopodobnie współcześni tatusiowe
również chcieliby tego dla swoich
żeńskich pociech, jednak nie zawsze jest to życzenie wspólne.
Czy można zatem stwierdzić, że
obecnie bycie kobietą jest łatwiejsze? Byłoby to zdecydowanie
błędne założenie. Współczesne
kobiety z każdej strony atakowane
są medialnymi, czy też serialowymi wizerunkami. Bohaterkom filmowym często celowo uwypukla
się wady, co zamiast przekreślać
ich wyidealizowany obraz, daje
efekt niewiele znaczącej rysy na
szkle. Z jednej strony, niczym serialową Claire Underwood z
"House of cards", kobietę powinny
definiować siła, pewność siebie i
nieskazitelny wygląd. Z drugiej
strony wypadałoby jednak oddać
się w pełni rodzinie i podobnie jak
Celeste Wright, jedna z postaci
"Wielkich kłamstewek" autorstwa
Moriarty, porzucić karierę zawodową. Przy okazji pomiędzy tymi
dwoma zgoła odmiennymi wizerunkami warto byłoby posiadać determinację
filmowej
Erin
Brockovich, żeby samodzielnie wychować trójkę dzieci, równolegle
nadając swojej karierze zawodowej tempo i ponadlokalny rozgłos.
Jakie zatem są współczesne kobiety? Należy podkreślić, że
przede wszystkim różne i nie sposób szukać uogólnionej definicji.
Nie gryzą (z pewnością nie codziennie), ale są gotowe do walki
na wielu frontach - czy to broniąc
swoich praw i przekonań, czy też
szukając pilnie wizyty lekarskiej dla
dziecka. Kiedy nie gryzą, płaczą
na szkolnych przedstawieniach lub
wiodą prym podczas korporacyj-

nych spotkań. Potrafią poświęcić wiele
dla rodziny, ale nie boją się ryzyka,
szukając równowagi pomiędzy dobrem
swoich bliskich, a samorozwojem i karierą zawodową. Codziennie zderzają
się z wykreowanym przez media kobiecym ideałem, za którym nierzadko
zdarza im się podążać. Podejmują różnorakie wyzwania, z których najtrudniejszym jest po prostu pozostanie
sobą. Pragną być docenianie i szanowane, jednak zapominają o najważniejszym aspekcie tych relacji samoakceptacji. Dla niejednej to właśnie pokochanie samej siebie, bez ciągłego dążenia do nieistniejącego ideału,
jest największym wyzwaniem. Można
też z pewnością stwierdzić, że kobiety
XXI wieku są przede wszystkim świadome swojej siły i pełne pasji.
Podsumowując zatem obraz współczesnej kobiety, warto przypomnieć
myśl Stachury, który w swoich dziennikach pisał: "Kobiety są setki tysięcy
razy silniejsze od nas. Kobieta przylgnie do ziemi i nic ją nie ruszy. Kręci
się razem z planetą i nic ją nie ruszy.
Żadne burze, ni huragany, sztormy i tak
dalej".
ANGELIKA KURZAWSKA
1. J. Rybowicz, Nie bój się kobiet
[w:] Poezja, Warszawa 1998
2. E. Stachura, Dzienniki. Zeszyty
podróżne 1. Warszawa 2010
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Próbne egzaminy

911, gdy ponad milion ludzi w Niesię o prawa kobiet do głosowania i
Kobieta XXI wieku - dorosła
istota płci żeńskiej, która ma poczucie wolności, prawo do
nauki, pracy, udziału w wyborach i samostanowienia o sobie.
Może realizować się na polu zawodowym, naukowym, politycznym, artystycznym, sportowym, na
stanowiskach kierowniczych, jako
znakomita bizneswoman oraz w
wielu innych szeroko zakrojonych
dziedzinach życia na równi z mężczyznami. Spełnia się już nie tylko
jako żona oraz matka i pani domu,
lecz także jako singielka lub osoba
żyjąca w wolnym związku.
W tym odejściu od XIX - i XX wiecznych schematów niemałe
miejsce znajduje także o wiele
większa pewność siebie oraz świadomość własnych możliwości. Kobieta XXI wieku to jednostka
najczęściej niezwykle mocno dbająca o wygląd zewnętrzny, interesująca się różnego rodzaju kulturą
i często aktywna w mediach społecznościowych, w których w pewnym sensie kreuje swój własny
obraz oraz to, jak chce być postrzegana przez otoczenie, a kreując go, często może nie zdawać
sobie z tego sprawy.
Obok tego modelu wciąż jesz-

cze aktualny pozostaje model kobiety,
której styl bycia i priorytety znajdują odbicie w modelu kobiety XX wieku - a
więc jednostki, która na pierwszym
miejscu stawia męża, dom oraz dzieci
i całe swoje życie podporządkowuje
właśnie temu.
Obydwa z przedstawionych modeli
mogą stanowić wybór w pełni świadomy i wolny lub wybór wynikający z
pewnych ograniczeń czy też innego rodzaju czynników.

Elizabeth Taylor kiedyś napisała: "Ciężki jest los współczesnej kobiety. Musi ubierać się jak
chłopak. Wyglądać jak dziewczyna, myśleć jak mężczyzna i
pracować jak koń".
Kobiety od dawna były muzą
mistrzów, natchnieniem poetów powstało wiele piosenek o kobietach i dla kobiet. Jest dużo prawdy
w powyższym cytacie. Co prawda
sama decyduje w co i jak się
ubiera, ale musi pamiętać, że pewien dress code w niektórych sytuacjach
ją
obowiązuje.
Współczesna kobieta powinna być
damą w każdym calu, zadbaną,
otaczającą miłością najbliższych,
jest często "sercem" domu, potrafi
(kiedy trzeba) być stanowczą, ale
bywa także "kruchą", zatroskaną,
czekającą na zwykłe przytulenie,
które dla niej w tamtej chwili będzie
kołem ratunkowym i promykiem
rozświetlającym daną chwilę.
Współczesne kobiety potrafią
czerpać przyjemność z maleńkich
rzeczy, ale także z wielkich osiągnięć. Mają dom, pracę, rodzinę,

mają własne marzenia i hobby, na
które zawsze znajdą czas.
Ile kobiet na świecie, tyle różnych
myśli, trosk, uśmiechu, a nawet cierpienia - bowiem każda kobieta jest
inna.
Amiel Henri Fredric napisał:
" W maju natura jest kobietą".
W maju kwitnie większość kwiatów,
a w Polsce kobiety szczególnie w
marcu są obdarowywane pięknymi bukietami z okazji ich, Naszego Święta.

KATARZYNA BĄK

W środę, 17 marca w szkołach podstawowych w całym
kraju rozpoczęły się, trwające
trzy dni, próbne egzaminy
ósmoklasisty
organizowane
przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
Do egzaminów przystąpili również uczniowie ze szkół w Poniecu
i Żytowiecku.
Egzaminy odbywały się stacjonarnie, w reżimie sanitarnym. Ar-

kusze egzaminacyjne zostały przygotowane w oparciu o wymagania
egzaminacyjne, które będą obowiązywać na egzaminach również
w maju tego roku. Dla ósmoklasistów była to próba generalna i możliwość sprawdzenia wiedzy oraz
umiejętności.
Mamy nadzieję, że w maju
uczniowie już bez lęku przystąpią
do swojego pierwszego prawdziwego egzaminu.

Zwolnienie ze składek
Przedsiębiorcy z kilkudziesięciu branż mogą wystąpić o zwolnienie z opłacania składek za luty 2021 r. Będą też mogli skorzystać ze świadczenia postojowego maksymalnie
trzykrotnie.

EWA BAŃKOWIAK

Najnowsze zmiany wynikają z
rozporządzenia Rady Ministrów w
sprawie wsparcia przedsiębiorców poszkodowanych wskutek
pandemii COVID - 19. Nowe przepisy weszły w życie 28 lutego
2021 roku.
Po zmianie przepisów, przedsiębiorcy z określonych branż
mogą wystąpić o zwolnienie z
obowiązku opłacania należności z
tytułu składek za styczeń 2021 r.
lub za grudzień 2020 r. i styczeń
2021 r., albo za luty 2021 r. Tym
samym rozszerzone zostają
formy wsparcia dla przedsiębiorców dotkniętych pandemią koronawirusa.
Prawo do pomocy otrzymali
przedsiębiorcy z niemal 50 różnych branż. Zakres i forma wsparcia
zależy
od
rodzaju
przeważającej działalności gospodarczej. O umorzenie składek
za luty oraz świadczenie postojowe (maksymalnie trzy razy)
będą mogli wystąpić między innymi przedsiębiorcy z branży fitness,
gastronomicznej,
turystycznej, obiekty noclegowe,
uzdrowiska, obiekty kultury i rozrywki, firmy zajmujące się fotografią, produkcją lub dystrybucją

filmów i muzyki i fizjoterapeuci. Ze
zwolnienia ze składek za grudzień
i styczeń skorzystają również taksówkarze i prowadzący usługi
wspomagające transport.
Nowe rozporządzenie przesunęło o miesiąc termin złożenia
wniosku, czyli wniosek RDZ - B7
można złożyć najpóźniej do 30
kwietnia 2021 r. Zmienił się również termin na przekazanie dokumentów
rozliczeniowych
za
wnioskowany okres. Przedsiębiorca musiał to zrobić do 31
marca 2021 r., chyba że jest zwolniony z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej i imiennych
raportów - informuje Marlena Nowicka - regionalna rzeczniczka
prasowa ZUS w Wielkopolsce.
W myśl nowego rozporządzenia przedsiębiorcy z określonych
branż mogą otrzymać świadczenie postojowe jednokrotnie, dwukrotnie albo trzykrotnie, przy czym
uwzględnia się świadczenia już
pobrane na podstawie rozporządzenia, które obowiązywało do 27
lutego 2021 r. Wniosek o to
świadczenie przedsiębiorcy mogą
złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.
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Nieudana inauguracja rundy wiosennej
W niedzielę, 7 marca, meczem w Gostyniu Piast Poniec zainaugurował rundę wiosenną V ligi. Niestety, mecz zakończył się
porażką Piasta 1:3.
Między rundami zaszło do dużych zmian w ekipie z Ponieca.
Piast walczący o utrzymanie V - ligowego bytu dokonał kilku transferów, które mają w tym pomóc.
Do ponieckiej drużyny z Krobianki
Krobia wrócił bramkarz Krzysztof
Banaszak, z MTS - u Pawłowice
pozyskano Damiana Kaczmarka i
Eryka Andrzejaka, z Kanii Gostyń

braci Hajduków - Łukasza, Tomasza i Szymona. Z leszczyńskiej
Polonii wypożyczono pochodzącego z Ponieca Jędrzeja Jarożka.
Na efekty tych ruchów kibicom
jednak przyjdzie jeszcze poczekać. W pierwszym meczu rundy
wiosennej mimo prowadzenia
Piasta 1:0 po golu Patryka Gendery, to goście z Racotu cieszyli

Sport dla najmłodszych
PKS Piast Poniec zaprasza
na zajęcia ogólnorozwojowe
wszystkie chętne dzieci urodzone w latach 2014 - 2017.
Zajęcia odbywają się w piątki w
hali widowiskowo - sportowej, od
godz. 16 (dzieci urodzone w latach
2016 - 2017) oraz od godz. 17
(dzieci urodzone w latach 2014 2015).
Ponadto zapraszamy na treningi piłkarskie do kategorii ŻAK.
Chłopców i dziewczynki urodzone
w latach 2012 - 2013 zapraszamy
w każdy wtorek i czwartek od
godz. 16. Treningi w hali widowiskowo - sportowej.
Zajęcia ogólnorozwojowe mają

na celu stymulowanie wszystkich
sfer rozwoju malucha w danym
wieku. Odbywają się one w formie
gier i zabaw sportowych, dzięki
którym dzieci:
- poprawiają swoją koordynację
ruchową i kondycję,
- pokonują własne ograniczenia,
- zwiększają odporność organizmu, przeciwdziałając powstawaniu wielu różnych schorzeń,
- działają w grupie, a także poznają zasady zdrowej rywalizacji,
- uczą się samodyscypliny,
- rozwijają swoje pasje,
- poznają nowych przyjaciół i
świetnie się bawią.

się z 3 punktów.
Wydawać by się mogło, że
mimo porażki 3:1 podopieczni Jerzego Radojewskiego już w kolejnym meczu zaczną zdobywać
punkty, które są konieczne w
walce o uniknięcie degradacji. Tak
się jednak nie stało - w meczu 19.
kolejki V ligi, który się odbył 13
marca w Poznaniu, Wiara Lecha
pokonała u siebie Piasta Poniec
2:1.
Sobotnie spotkanie nie było
porywającym widowiskiem. Pierwsza część gry toczyła się przy padającym deszczu i silnym wietrze.
Zdecydowanie lepiej w takich warunkach radzili sobie zawodnicy
Piasta, którzy kilka razy poważniej
zagrozili bramce rywali, jednak nie
potrafili tego udokumentować. Ze-

mściło się to po kwadransie gry,
gdy bramkę dla Wiary Lecha strzelił Kacper Dolski.
Po zmianie stron obraz spotkania nie uległ zmianie. Częściej
przy piłce utrzymywali się zawodnicy Piasta, a przewaga przekładała się na sytuacje bramkowe.
Większość strzałów w wykonaniu
zawodników Piasta była jednak
niecelna. Dopiero w 52. min
Krzysztof Matecki zdobył gola po
zamieszaniu w polu karnym.
Sześć minut później Wiara Lecha
znów wyszła na prowadzenie po
drugim golu Dolskiego. Piast nie
miał nic do stracenia i do końca
spotkania próbował odwrócić losy
meczu. Bramki wyrównującej nie
udało się już naszym zawodnikom
strzelić.

W niedzielę, 21 marca, w Cerekwicy odbył się turniej eliminacyjny
czwórek o mistrzostwo Wielkopolski KINDER + SPORT. Chłopcy
z ponieckiego Piasta w składzie: Filip Rychel (kapitan), Filip Dwojak, Paweł Czabajski, Paweł Kapitan, Dominik Antkowiak (wypożyczenie IUKS Jedynka Poznań) nie mieli sobie równych.
Podopieczni trenera Łukasza Kubeczki zostawili w pokonanym
polu takie kluby, jak: Energetyk Poznań, Lider Rokietnica, SMS
Joker Piła i Tarnowo Podgórne. Z rozegranych sześciu spotkań
wygrali wszystkie, tracąc tylko jednego seta. Tym samym meldują
się w półfinale wojewódzkim.
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Futsal zakończył zmagania
Podziałem punktów zakończył się pojedynek sąsiadów w ligowej tabeli. Piąta
Tarnovia zremisowała z czwartym Piastem 4:4.
son dał prowadzenie gospodarzom. Goście po minucie gry odpowiedzieli golem i takim też
wynikiem zakończyła się pierwsza
część.
Druga połowa to mnóstwo niewymuszonych błędów zawodników Piasta. Tylko w samej 23.
minucie gry zawodnicy Tarnovii
zdobyli trzy gole. Przy rezultacie 8
- 2 dla Tarnovii Piast zdobył trzy
kolejne gole, doprowadzając do
wyniku 5:8, który dawał nadzieję
na emocje do końcowych minut
gry. Niestety odważna gra spowodowała, że goście z niemal 100
proc. skutecznością kończyli swoje
kontrataki. Ostateczny wynik to
5:13.
Spotkanie miało bardzo emocjonujący przebieg. Zdecydowanie lepiej rozpoczęli je goście z
Ponieca, którzy po golach Łukasza Janowicza i Oskara Maciejewskiego
prowadzili
2:0.
Gospodarze zdołali zdobyć kontaktową bramkę, po czym Piast
ponownie odpowiedział golem
Marcina Kajocha. Przed przerwą
gracze gospodarzy zdobyli gola
na 2:3. Druga część była bardzo
wyrównana. Długo żadnej z drużyn nie udało się zamienić akcji
na gola. Jednak jedna z kontr
Piasta zakończyła się powodzeniem, Emilian Prałat zdobył 4.
gola dla Piasta. Końcówka meczu
odbywała się w bardzo gorącej at-

Derbowy pojedynek pomiędzy
Futsalem Gostyń a Piastem Poniec kończył sezon 2020/21 II
WLF. Gospodarze okazali się zdecydowanie lepsi, wygrywając spotkanie 7:1. Honorowe trafienie dla
Piasta zaliczył Marcin Kajoch,
który wykorzystał przedłużony rzut
karny. Od początku spotkania
przewagę objęli gospodarze, którzy przez większość trwania
meczu kontrolowali jego przebieg.
Piast zakończył sezon na 5. miejscu z 13 punktami. Zanotował bilans 4 zwycięstw, 1 remisu i 7
porażek. Stosunek bramek wyniósł
51:71. Prawo do gier barażowych
o awans do I ligi wywalczyła drużyna KKF Konin.

mosferze. Gospodarze wykorzystali dwa przedłużone rzuty karne
doprowadzając w kontrowersyjnych okolicznościach do remisu.
Do kolejnego spotkania obu
drużyn doszło w czwartek 11
marca, kiedy to do Ponieca przyjechali goście z Tarnowa Podgórnego, aby zagrać zaległy mecz z
1. kolejki.
Takiego obrotu sprawy nie spodziewał się nikt, kto śledził mecz
futsalu pomiędzy Piastem Poniec
a Tarnovią Tarnowo Podgórne. Goście z Tarnowa zwyciężyli w Poniecu 13:5 mimo, że do przerwy na
tablicy wyników był remis 1:1.
Spotkanie rozpoczęło się lepiej
dla Piasta, kiedy to Patryk Mory-

W niedzielę, 14 marca, w Raszkowie odbyły się Mistrzostwa Wielkopolski w Tenisie Stołowym. Do rywalizacji przystąpiło po 32 najlepszych seniorów oraz seniorek z rankingu wojewódzkiego. W
turnieju wystąpił trener PKS Piast Poniec Wojciech Walencki,
który zakończył rywalizację na 13. pozycji, przegrywając minimalnie o awans do najlepszej ósemki mecz 3:2. Jak sam twierdzi:
"Zabrakło trochę szczęścia żeby awansować do czołówki zawodów i walczyć o medale". Mistrzostwo zdobył Jakub Jankowski,
który często trenuje w ponieckiej hali i to on będzie reprezentował
Wielkopolskę na mistrzostwach Polski w Arłamowie.

Wspaniałe informacje dotarły do Nas z Wielkopolskiego Związku
Piłki Siatkowej w Poznaniu.
Siatkarki z ponieckiego klubu Piast Poniec Julia Małyszek, Marysia Sobczyk, Kamila Borowiec, Martyna Sawarzyńska, Zosia Ratajczak otrzymały powołanie na zgrupowanie Kadry Wojewódzkiej
dziewcząt rocznika 2007.
Ponadto II trenerem kadry będzie Łukasz Kubeczka, który na co
dzień prowadzi dziewczyny w naszym klubie. Pierwsze zgrupowanie odbędzie się w Poniecu. Ogromne brawa dla dziewczyn
oraz trenera.
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Z wojennych i okupacyjnych wspomnień - cz. XV
Koniec okupacji niemieckiej w Poniecu
Ostatnia część wspomnień Czesława Koniecznego, spisanych przez Martynę Widyńską, dotyczy ostatnich dni okupacji niemieckiej i wkroczenia oddziałów Armii Czerwonej do naszego
miasta. Wydarzenia te miały miejsce w styczniu 1945 roku.
Już w 1944 r. dało się zauważyć
zmianę podejścia Niemców do Polaków. Wyczuwając zbliżającą się
klęskę stali się mniej butni i na więcej im pozwalali. Czesław Konieczny wspomina, że "można już
było niekiedy pokopać piłkę nożną,
co do tej pory było zakazane." Niemcy przestali także utrudniać Polakom podróże na msze św. Można
było nawet od Niemca Gaumera,
"który był łasy na pieniądze" wynajmować bryczkę z końmi i udawać
się bez żadnych komplikacji na
mszę w Domachowie.
W mieście coraz częściej dało
się słyszeć rozmowy przedwojennych niemieckich mieszkańców Ponieca z Polakami. Niemcy coraz
poważniej myśleli o opuszczeniu
miasta. Pojedyncze osoby i rodziny
zresztą już to czyniły.
Pod koniec 1944 r. władze niemieckie zorganizowały drużyny
strażacką, sanitarną i ostrzegawczą
przed nalotami. Składały się one z
Polaków pod komendą niemiecką.
Ich zadaniem była pomoc mieszkańcom w razie nalotu lotniczego.
W budynku probostwa były pełnione
dyżury, podczas których nasłuchiwano nadlatujących bombowców.
Na szczęście jednak Poniec nie
miał żadnej wartości militarnej i nie
został zbombardowany.
12 stycznia 1945 r. ruszyła
wielka ofensywa Armii Czerwonej
znad Wisły. Rosjanie szybko posuwali się naprzód, zajmując kolejne
miejscowości. W tej sytuacji niemiecki burmistrz Ponieca Ruske,
podjął decyzję o ewakuacji ludności.
20 stycznia 1945 r. woźny magistratu ponieckiego ogłosił zarządzenie o ewakuacji ludności niemieckiej
i polskiej. Polacy oczywiście tego
zarządzenia nie usłuchali, ale większość Niemców zaczęła ładować
swój dobytek na wozy konne. Czesław Konieczny wspomina ten moment: "Na rynku stały furmanki, na
które ładowano rzeczy. Przez
miasto ciągnął się sznur furmanek,
Niemców uciekających z dobytkiem, który mogli zabrać (…) Była
(wtedy) bardzo mroźna zima. Do
osłony przed śniegiem i mrozem
służyły m. in. dywany i różnego rodzaju sprzęt. Za furmankami zaczepione były różne pojazdy na
kółkach. Na wozach siedziały małe
dzieci i osoby starsze, pozostali podążali pieszo. Przemieszczali się
bardzo powoli, a zarazem byli zdezorientowani, którą drogą mają podążać w kierunku Leszna. Część

szła w kierunku Janiszewa, inni w
kierunku Pawłowic. Jako ostatni
opuszczał Poniec burmistrz Herbert
Ruske. Szedł w kierunku Janiszewa
i mówił, że rodzinnego miasta nie
pozwoli skrwawić.
Jeszcze przed ewakuacją ludności niemieckiej rozpoczęły się
przygotowania do przejęcia władzy
przez Polaków. Znany z przychylności do Polaków Wilhelm Krebs,
dyrektor szkoły, zorganizował na terenie gazowni w Poniecu zebranie
w tej sprawie. W spotkaniu tym
uczestniczyli: dr Walentowski, dr
Ruciński, Franciszek Smektała oraz
młodzi ponieczanie - Czesław Konieczny i Skwarski. Krebsowi, który
zorganizował zebranie, chodziło, o
to, aby Polacy po odejściu Niemców
zabezpieczyli pozostawiony przez
nich majątek. W oczach władz niemieckich postępowanie Krebsa było
jednak karygodne. Esesmani aresztowali go, zabrali do Pawłowic,
gdzie postawili go przed sądem polowym, który skazał go na rozstrzelanie.
Jednak
w
trakcie
wyprowadzania do parku, gdzie
miano wykonać egzekucję, udało
mu się zbiec i przez Lubonię, Oporówko, Oporowo udał się do Łęki
Wielkiej. Tutaj ukrywał się u miejscowego leśniczego. Następnie
ukrywał się przed Rosjanami w innych domach polskich. W końcu
został odesłany do Niemiec, gdzie
spotkał się z żoną, która Poniec
opuściła wcześniej.
Według relacji Czesława Koniecznego esesmani mieli zamiar
przed opuszczeniem miasta rozstrzelać wielu Polaków. Zamierzali
zebrać ich w cegielni i tam dokonać
mordu. Nie doszło jednak do tego
wskutek sprzeciwu burmistrza
Ruske i szybkiego zbliżania się oddziałów Armii Czerwonej od strony
Dzięczyny. Według relacji burmistrza Janiaka pierwsze dwa czołgi sowieckie wjechały do miasta w
czwartek 25 stycznia 1945 r. Mieszkańcy zaczęli witać załogę - kapitana i kilkunastu żołnierzy. Na
niektórych domach wywieszono już
polskie flagi. Dowódca patrolu poradził jednak, aby je schować, gdyż w
pobliżu znajdują się silne oddziały
dwóch dywizji SS. Istotnie, gdy po
dwugodzinnym postoju czołgi odjechały w kierunku Bojanowa, przez
miasto zaczęły przejeżdżać cofające się oddziały niemieckie. Ta relacja
pokrywa
się
ze
wspomnieniami Czesława Koniecznego: "Przez kilka końcowych dni

Gazownia w Poniecu

styczniowych, miały miejsce takie
sytuacje, że raz w Poniecu byli Rosjanie, a po chwili przejeżdżały oddziały niemieckie (…) Pierwsza linia
Rosjan, to żołnierze, którzy szli do
przodu, zatrzymywali się w mieście
jedynie po to, aby się dobrze najeść,
wyspać, wypić wódki i szli dalej.
Spali w opuszczonych budynkach
poniemieckich. Dopiero za nimi szły
tabory rosyjskie i rozpoczynało się
szukanie w mieście pozostałych
Niemców, plądrowanie poniemieckich budynków, rabowanie rzeczy,
które również należały do Polaków.
W celu rabowania żołnierze odłączali się od oddziału, udawali m. in.,
że ich samochody się zepsuły, a oni
wyruszali w miasto na rabunek.
Pewnego dnia do budynku wuja
Maksa wtargnął pijany Ukrainiec,
widząc u matki na palcu obrączkę
próbował ją zdjąć, doszło do szarpaniny, matce udało się go zepchnąć ze schodów. Na szczęście
do budynku wszedł oficer sowiecki,
wyprowadził żołnierza na podwórze,
przystawił pistolet do głowy, żołnierz
klęcząc błagał o życie”.
Nie wszyscy Niemcy opuścili
Poniec. Ci, którzy pozostali, musieli
ukrywać się przed czerwonoarmistami. Czesław Konieczny wspomina, że u wuja Maksa ukrywała się
Niemka Sabiers, która miała swój
dom przy ul. Drożdżyńskiego. W budynku tym mieszkał rozwiedziony
Gratkowski i w razie czego mieli
udawać małżeństwo. Sabiers ukrywała się w schowku w pokoju ciotki
Czesława Koniecznego, który znajdował się za szafą. Córki Sabiers
zostały ukryte w rodzinie bezdzietnych Nowickich i udawały ich córki.
Polacy zorganizowali straż, która
pełniła warty na terenie miasta. Jej
członkowie nosili biało - czerwone

opaski lub wstążki. W okresie przejściowym, kiedy przez miasto przechodzili raz Rosjanie, raz Niemcy,
pełnienie straży wiązało się z dużym
ryzykiem. W niebezpiecznej sytuacji znalazł się Józef Płończyński,
który trzymał straż na ul. Krobskiej,
za cmentarzem. W ostatniej chwili
dostrzegł, że zbliżający się od Dzięczyny oddział to nie Rosjanie, ale
Niemcy. Wskoczył do przepustu,
przykrył się śniegiem i dzięki temu
ocalał.
Okupacja niemiecka definitywnie skończyła się 28 stycznia 1945 r.
gdy około godz. 21 od strony Śmiłowa wkroczyli czerwonoarmiści z 3
armii gwardyjskiej 1. Frontu Białoruskiego. Oddział liczył około 30 ludzi
z dwoma karabinami maszynowymi. Godzinę później przybył następny oddział od strony Dzięczyny.
Przez całą noc, oraz następny
dzień, tj. poniedziałek 29 stycznia,
przez miasto przeciągały sowieckie
kolumny wojskowe. W południe
Rosjanie zostali zaatakowani na
drodze do Janiszewa przez niemiecki samolot. W wyniku nalotu
zginęło dwóch czerwonoarmistów.
Źródła:
• Martyna Widyńska, "Cudze chwalicie, swego nie znacie. Moja miejscowość
w czasach moich dziadków i pradziadków". Praca konkursowa napisana pod
kierunkiem Grzegorza Wojciechowskiego, Poniec 2010.s. 46 - 48
• Anna Bitner - Nowak, Zofia Wojciechowska, Grzegorz Wojciechowski,
Dzieje Ponieca, Poniec 2000.s. 243 - 244
• Relacja Feliksa Musiołowskiego
• Bolesław Dolata, Wyzwolenie Polski 1944 - 1945. Warszawa 1971.s. 457
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Kalendarium ponieckie
Z dziejów oświaty
Część 35:
1 września 1959 - Z dniem rozpoczęcia roku szkolnego w składzie osobowym Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Poniecu zaszły zmiany.
Do pracy w Szkole Podstawowej w Janiszewie odeszła Czesława Czecholińska. Zatrudnieni zostali natomiast: Regina Siedlewska, absolwentka Państwowego Liceum Pedagogicznego w Lesznie i Henryk Bartkowiak,
absolwent Studium Nauczycielskiego w Poznaniu. Oprócz wymienionych
w Szkole Podstawowej w Poniecu pracowali jako nauczyciele : Stanisław
Dembiński - kierownik, Dymitr Binczarowski, Franciszek Guliński, Mieczysław Krauze, Helena Lewińska, Józef Maścianica, Stefania Olszewska,
Maria Janiak (Ritter), Stefania Robaszewska, Jan Samol, Elżbieta Wałęska.
Szkoła liczyła 576 uczniów w 15 oddziałach, klas I - VII. Największa klasa
(VI a) liczyła 54 uczniów, najmniejsza (VIIa) - 31 uczniów. W dniu rozpoczęcia roku szkolnego odbył się uroczysty apel, podczas którego wysłuchano radiowego wystąpienia ministra oświaty Władysława Bieńkowskiego.
Następnie wspomniano o trzech ważnych rocznicach: 20. rocznicy wybuchu
II wojny światowej, 15. rocznicy Polski Ludowej i 100. rocznicy budowy gmachu szkoły. W części artystycznej występował chór szkolny oraz solowo następujący uczniowie: Hanna Wujek, Gąsiorek (kl. VIa), Podborowska (kl.
Va). Szkoła Podstawowa w Waszkowie liczyła 36 uczniów w klasach I - IV.
24 września 1959 - Odbyła się sesja Miejskiej Rady Narodowej w Poniecu poświęcona sprawie budowy nowego gmachu szkolnego. Podczas
sesji dyskutowano nad stanem wpłat na budowę. Dyskutanci zgodzili się, że
ofiarność społeczeństwa na budowę szkoły wzrasta, ale jednocześnie wyrażali obawę, że jeśli rozpoczęcie budowy będzie się przeciągać, to zapał
ten osłabnie. W dyskusji zabierali głos: kierownik Szkoły Podstawowej w
Poniecu Stanisław Dembiński, Stanisław Maślonka, Stanisław Kusz, Feliks
Musiołowski, inspektor szkolny z Gostynia - Libert. Podczas sesji zostało
złożone sprawozdanie dotyczące realizacji uchwały Miejskiej Rady Narodowej z dnia 13 lutego 1959 r. o wprowadzeniu opodatkowania rolnictwa
na rzecz rozbudowy Szkoły Podstawowej w Poniecu w wysokości 2 proc.
przychodowości rocznej. Stan wpłat na ten dzień wynosił: Gminna Spółdzielnia - 23260 zł z czystej nadwyżki, z potrąceń od uposażeń pracowników GS - 6251 zł, od uposażeń nauczycieli Szkoły Podstawowej - 1190 zł,
ze składek uczniowskich - 500 zł, Urząd Pocztowy Poniec - 330 zł, szpital
w Poniecu - 1013 zł. Ośrodek Zdrowia w Poniecu - 434 zł, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Poniecu - 675 zł, tartak w Poniecu - 540 zł, mleczarnia z czystej nadwyżki - 4716 zł, z potrąceń wynagrodzeń pracowników
mleczarni - 362 zł, Kasa Spółdzielcza w Poniecu z czystej nadwyżki - 559
zł, z potrąceń pracowników Kasy Spółdzielczej w Poniecu - 241 zł. Zbiórki
uliczne dały w sumie 2800 zł. Od rolników wpłynęło 5985 zł.
24 września 1959 - Do Szkoły Podstawowej w Poniecu przybyli : inspektor szkolny Stefan Libert i podinspektor szkolny Franciszek Thiel celem
rozpatrzenia zażalenia jednego z rodziców uczennicy kl. III, która nie została promowana.
15 października 1959 - Sekretarz Szkoły Podstawowej w Poniecu, Henryk Kasprowiak został powołany do czynnej służby wojskowej.
1 listopada 1959 - Została zaangażowana do pracy w charakterze sekretarki szkolnej Danuta Maślonka.
21 listopada 1959 - Komitet Rodzicielski przy Szkole Podstawowej w
Poniecu zorganizował wieczornicę z okazji Dnia Nauczyciela. Część oficjalną otworzył Stanisław Kusz, przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego.
W części artystycznej oprócz chóru występowali następujący uczniowie: Andrzej Wolanin (kl. VII) - akordeon, (Kotkowskie (kl. IV i V) - marsz, Judyta
Olsztyńska (kl. VI a) - śpiew, Maria Krzyżostaniak (kl. VII a) - fortepian, Krystyna Kic (kl. V) - fortepian, Zofia Jakubiak (kl.VI a) - fortepian.
3 grudnia 1959 - Uczniowie klas VI i VII Szkoły Podstawowej w Poniecu
zaprezentowali program artystyczny składający się z utworów Juliusza Słowackiego podczas zebrania sprawozdawczego Koła Przyjaciół Książki Miejskiej Biblioteki Publicznej.
18 grudnia 1959 - Zespół artystów z Warszawy przedstawił dla dzieci
Szkoły Podstawowej w Poniecu w Sali Klubu Międzyzakładowego przy ul.
Krobskiej przedstawienie kukiełkowe pt. "Tańcowały dwa Michały".
Źródła:
• Kronika Publicznej Szkoły Powszechnej w Poniecu
• Kronika Szkoły Podstawowej w Waszkowie
• Archiwum Państwowe w Lesznie, Akta Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
w Poniecu, sygn. 19.s. 126 nast.
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II Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci Rolników na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym.
Konkurs jest skierowany do dzieci w wieku 11 - 14 lat, których przynajmniej jeden rodzic lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników.
Zadaniem konkursowym uczestnika jest ułożenie rymowanki promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci związane z pracą i zabawą
na terenie gospodarstwa rolnego a także popularyzującej wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16. lat.
Tegoroczna edycja ma również nawiązywać do 30 - lecia działalności
KRUS na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy mieszkańców wsi i przebiegać będzie pod hasłem: "Bezpiecznie na wsi mamy - od 30 lat z KRUS
wypadkom zapobiegamy".
Pracę konkursową wraz z niezbędnymi dokumentami stanowiącymi
załączniki do Regulaminu konkursu należy przesłać do 09. 04. 2021 roku
na e - mail: rymowanka@krus. gov. pl lub pocztą tradycyjną na adres:
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Biuro Prewencji, al. Niepodległości 190.00 - 608 Warszawa.
Szczegółowe informacje oraz Regulamin konkursu zamieszczone zostały na stronie internetowej Kasy: www.krus. gov. pl.
Zachęcając do udziału informujemy, że 20 autorów najlepszych rymowanek zostanie uhonorowanych nagrodami rzeczowymi wartości ok. 600
zł.

Chcąc przybliżyć uczniom Szkoły Podstawowej w Żytowiecku kulturę krajów anglojęzycznych, w dniu 17 marca społeczność szkolna obchodziła Dzień Świętego
Patryka. To radosne święto celebrowane jest od wielu lat, nie tylko w Irlandii, ale
także na całym świecie. Jak mówią mieszkańcy Zielonej Wyspy, „każdy chciałby
choć jeden dzień w roku być Irlandczykiem”. W tym dniu uczniowie ubrali stroje
w kolorze zielonym, który jest narodowym kolorem Irlandii, nawiązującym do trawiastego krajobrazu wyspy i symbolizującym koniczynę przypisywaną tradycyjnie
świętemu Patrykowi. Uczniowie słuchali także irlandzkiej muzyki, skosztowali „zielonych pyszności” oraz zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie jako skrzaty. Ponadto
podczas lekcji języka angielskiego dzieci poznały symbole Irlandii, historię św.
Patryka oraz tradycje związane z obchodami tego święta. Nie zabrakło również
konkursów. Jury wyłoniło zwycięzców na najładniejszy kapelusz irlandzkiego
skrzata: I miejsce zdobył Krystian Majewski, II miejsce Zuzanna Kozłowska, a III
miejsce Maja Szepe. Młodzież szkolna chętnie włączyła się w obchody tego radosnego irlandzkiego święta. Serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji
dla pani Estery Grześkowiak oraz pani Moniki Brodziak.
L. Pazdaj
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HOROSKOP KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ Wielkanocne
ciekawostki

Baran 21.03-19.04
Nie daj się kolejny raz wodzić za
nos, bo źle na tym wyjdziesz. Działaj
zamiast marzyć. W tym miesiącu
ostrożnie z wydatkami. Spodziewaj
się gościa w święta.
Byk 20.04-20.05
Doprowadzisz do końca zaległe
sprawy i wyjaśnisz nieporozumienia.
Ważni w Twoim życiu seniorzy potrzebują wsparcia. Nie przesadź z
wiosennymi porządkami. Poproś o
pomoc.
Bliźnięta 21.05-21.06
Wiele osób będzie chciało przebywać w Twoim towarzystwie. Doceń
to, ale nie organizuj spotkań w większej grupie. Spodziewaj się niewielkiego przypływu gotówki.
Rak 22.06-22.07
Zasłużyłaś na dłuższy odpoczynek. Święta będą do tego najlepszą
okazją. Gwiazdy wróżą nowy związek
albo mały flirt. Zainwestuj w siebie może fryzjer, może trochę nowych
ciuszków.
Lew 23.07-22.08
Ważni będą dla Ciebie przyjaciele.
Dużo rozmów, dużo wspólnych pomysłów. Pojawi się ktoś, kto może namieszać w Twoim życiu. I jakaś
niespodzianka wśród najbliższych.
Panna 23.08-22.09
Stres najlepiej rozładować na
świeżym powietrzu. Spacer, marsz z
kijkami, biegi - to byłoby coś dla Ciebie. Przed świętami trochę więcej
zadań w pracy. Ktoś nieoczekiwanie
zaproponuje Ci pomoc.
Waga 23.09-22.10
Nowe znajomości pomogą Ci
uporządkować sprawy zawodowe.
Będzie Ci dużo łatwiej przyjąć dodatkowe obowiązki. Ktoś zabiega o
Twoje względy. To może być początek związku.
Skorpion 23.10-21.11
Gwiazdy wróżą poprawę sytuacji
finansowej. Być może trafi Ci się wygrana lub większa premia. W rodzinie
zapowiada się miła uroczystość. To
pewnie będzie w święta.
Strzelec 22.11-21.12
Przed Tobą miesiąc ważnych decyzji. Głównie tych prywatnych. Nie
podejmuj ich sama. Ktoś zaskoczy
Cię propozycją towarzyską. Lepsze finanse.
Koziorożec 22.12-19.01
Ciesz się życiem i bądź aktywna,
ale szanuj swoje zdrowie i nerwy. Unikaj stresujących sytuacji. W pracy
możesz otrzymać ciekawą propozycję. Poznasz kogoś bardzo interesującego.
Wodnik 20.01-18.02
Nic tak nie poprawia relacji, jak
szczera rozmowa. Powspominajcie z
bliskimi miłe czasy. Przy okazji rozwiążecie pewien problem. W pracy
zwróć uwagę na pewną plotkarę.
Ryby 19.02-20.03
Tuż przed świętami otrzymasz
dobrą wiadomość. Zmieni ona Twoje
plany na najbliższe tygodnie. Nie
przejmuj się brakiem gotówki, ktoś
Cię szczerze wesprze.

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: MARZEC PRZYWITA NAS SŁOŃCEM I
WIOSNĄ. Nagrodę wylosowała Bernadeta Ratajczak. Zapraszamy do GCK
po odbiór nagrody.
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1. Wygnano go z kraju
2. Nie biały
3. Podpora na rowery
4. Kres imperium
5. Owoc z pestką
6. Asysta, świta króla
7. Elektroda ujemna
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8. Pracę omija z daleka
9. Alfa lub omega
10. Sekretny sposób
11. Może być na paszę
12. Bożena, gra w serialu "Na
Wspólnej"
13. Alzacja lub Patagonia

Białej kiełbasy nie może zabraknąć
Z CEBULĄ I PIWEM
Biała kiełbasa zapiekana w
piwno - cebulowym sosie. Proste
danie, które nie wymaga dużo
czasu na przygotowanie. Pomimo
że tak przygotowana kiełbasa jest
potrawą typowo wielkanocną, to
można ją również podawać w
ciągu roku na obiad z puree ziemniaczanym lub na kolację z chrzanem, ćwikłą i świeżym pieczywem.
Jedna porcja to około 1 - 2 kiełbas.
Składniki na około 2 - 4 porcje:
4 sztuki surowej białej kiełbasy, 3
duże cebule, 125 ml jasnego piwa,
4 łyżki oleju do smażenia, sól. Ma-

rynata: 3 łyżki oleju, 1 łyżeczka
musztardy, majeranek (co najmniej
łyżeczka), sól, pieprz.
Sposób przygotowania: Cebule
obrać, przekroić wzdłuż i pokroić w
półplasterki. Przysmażyć na oleju
chwilkę, aby się zeszkliła. Posolić,
przełożyć do naczynia żaroodpornego i zalać piwem. Kiełbaski nakłuć wykałaczką i ułożyć na cebuli.
Składniki na marynatę wymieszać
w miseczce. Używając pędzelka,
posmarować kiełbasy marynatą.
Piec w nagrzanym piekarniku ok.
60 minut, aż kiełbasa się przyrumieni, w temperaturze 180°C
(grzałka góra - dół). Podczas pie-

Dlaczego na Wielkanoc
jemy mazurki?
Mazurek to wyjątkowo słodkie
ciasto, pieczone zazwyczaj na kruchym cieście i bogato zdobione
przeróżnymi bakaliami. Mazurki
przywędrowały do polskiej tradycji z
Azji, a najprawdopodobniej z Turcji.
Dekoracje wykonane z lukru i bakalii, które widnieją na powierzchni
ciasta, mają nawiązywać do zdobionych tureckich dywanów. Ciasto
zwiemy do dzisiaj "mazurkiem", bo
jego wypiekiem jako pierwsze zajęły
się kobiety mieszkające na Mazowszu. Mieszkańców tego regionu
zwano Mazurami (do końca XIX
wieku). Ale dlaczego mazurki wypieka się właśnie na święta wielkanocne? Słodkie ciasto ma być
nagrodą po trwającym 40 dni wielkim poście.
Dlaczego na Wielkanoc
malujemy jajka?
Zwyczaj malowania jaj i wydmuszek wywodzi się ze starosłowiańskich obrzędów. Dla Słowian jajo
miało ważne znaczenie i pośredniczyło między ludźmi a duchami i bogami. Wierzyli oni, że bóg narodził
się ze słonecznego jaja, a sam
świat ma również taki kształt. Słowianie zdobili pisanki symbolami,
które odnosiły się do sił przyrody i
bogów. Taki zwyczaj, w zmodyfikowanej formie, został przejęty przez
Kościół. Do dzisiaj jajo symbolizuje
początek nowego życia. Kiedyś jedzenie jajek w okresie Wielkanocy
było zakazane przez Kościół! Zakaz
ten cofnięto jednak w XII wieku.

(: (: HUMOR :) :)
- Mamo a tata mnie zbił dwa razy!
- A czemu aż dwa?
- Bo raz, jak mu pokazałem świadectwo, a drugi, jak zobaczył że to
jego.

czenia można polewać kiełbasę
sosem, który się wytworzył.
ZAPIEKANA W CYDRZE
Składniki: 6 białych surowych
kiełbas, 1 szklanka cydru, cebula
duża, 2 ząbki czosnku, 2 liście laurowe, 5 gałązek świeżego majeranku, sól, pieprz, olej rzepakowy.
Przygotowanie: Cebulę i czosnek kroimy w drobną kostkę, smażymy do zrumienienia i wykładamy
na dno żaroodpornego naczynia.
Dokładamy do tego liście laurowe,
układamy kiełbasę (którą trzeba
nakłuć w paru miejscach wykałaczką), wszystko polewamy cydrem. Dodajemy do tego majeranek,
sól i pieprz. Pieczemy około 40
minut w 180 stopniach. Kiełbasy w
połowie pieczenia można obrócić.

WIEŚCI Z GMINY PONIEC
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Dzień Kobiet w indiańskiej wiosce
Uśmiechnięte twarze, kolorowe pióropusze,
ciekawa zabawa to chwile z okazji świętowania Dnia Kobiet w grupie Kubusiów z Przedszkola Samorządowego w Poniecu, podczas
których dzieci przeniosły się do wioski indiańskiej.
Bezpośrednie doświadczanie i
działanie dzieci w wiosce indiańskiej okazały się znakomitą okazją
do poznania zwyczajów i obrzędów
innej kultury. Tradycje indiańskie
szczególnie podziałały na wyobraźnię dziecięcą, niosąc pożyteczne
wartości związane z umiejętnością
życia w grupie, kształtowania odpowiedzialnej postawy wobec siebie i
innych.
W trakcie zdobywania sprawno-

ści indiańskich dzieci przygotowały
naszyjniki i pióropusze. Wykonały
również instrumenty i ozdobiły
wspólnie zbudowane tipi. Na koniec
zabawy chłopcy wręczyli wszystkim
kobietom upominki. Była świetna
zabawa.
Całość spotkania, jak na Indian
przystało, utrzymana była w harmonii z otaczającym światem i w
wielkiej przyjaźni.
MK

Poznawali ludzki orgzanim

W piątek, 12 marca dzieci z grupy Żabki z Przedszkola Samorządowego
w Łęce Wielkiej obchodziły Dzień Matematyki. W tym dniu zajęcia miały
charakter wyjątkowo matematyczny. Przedszkolaki brały udział w licznych
zabawach, które pozwoliły na kształtowanie kompetencji matematycznych.
Żabki doskonaliły orientację przestrzenną, klasyfikowały, porównywały, liczyły, rozpoznawały figury geometryczne i tworzyły z nich wzory. Nie zabrakło także zabaw z kodowaniem oraz z matematycznym wiatraczkiem.
Wszystkie zadania, jakie dzieci wykonywały, pokazały, że matematyka
może być ciekawa, przyjemna i - przede wszystkim - dająca dużo radości.

Dzieci z grupy Żabki z Przedszkola Samorządowego w Poniecu wybrały
się w kosmiczną podróż na nieznaną planetę. Podczas tygodniowych
zajęć dzieci dowiedziały się bardzo wiele o przestrzeni kosmicznej i układzie słonecznym. Maluchy przebrane za mieszkańców kosmicznej planety
bawiły się świetnie. Na nowej planecie - Żaboplanecie - dzieci poznały
wiele ciekawych zabaw, m. in. zabawy logopedyczne - językiem ufoludków. Ogłoszono także Plastyczny Konkurs Grupowy pn. "Układ Słoneczny", podczas którego dzieci wraz z rodzicami wykonały wspaniałe
prace konkursowe.

Czwartoklasiści ze Szkoły
Podstawowej w Żytowiecku
podczas lekcji przyrody poznawali budowę ludzkiego ciała.
Materiał spotkał się z dużym
zainteresowaniem, choć pojawiło
się wiele trudnych określeń, schematów i wymagających zadań.
Uczniowie dowiedzieli wielu ciekawych rzeczy, nad którymi być
może wcześniej się nie zastanawiali.
Dlaczego po lekcji wychowania
fizycznego serce wali jak młotem,
jest nam gorąco i głęboko nabieramy powietrza? Dlaczego zje-

dzenie czekoladki podczas górskiej wędrówki dodaje nam sił?
Jak zmieni się ich ciało podczas
procesu dojrzewania? Od teraz
już wiedzą.
Na ostatnich zajęciach, które
stanowiły podsumowanie działu,
przygotowali ciekawe projekty. Z
czterech przygotowanych propozycji, każdy mógł wybrać ten, który
interesuje go najbardziej. Po
wspaniałych pracach widać wyraźnie, że treści zostały utrwalone,
okazały się łatwiejsze, niż przypuszczali i do tego dobrze się bawili.
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Kąpielove Spa
Z okazji Dnia Kobiet w Gminnej Bibliotece Gminnego Centrum Kultury
w Poniecu odbyły się warsztaty online "Moje kąpielove Spa". Pierwszy
raz warsztaty odbyły się na żywo, na platformie Teams.
Uczestniczki warsztatów tworzyły kule kąpielowe. Takie kule są
doskonałym dodatkiem do długich,
wieczornych kąpieli. Odprężają i
relaksują ciało, pięknie pachną, a
do tego sprawiają radość podczas

rozpuszczania się. Zamiast kupować gotowe kule z powodzeniem
można wykonać je samodzielnie.
Zainteresowane panie otrzymały wszystkie materiały niezbędne do stworzenia zestawu

musujących kul do kąpieli. Każdy
taki zestaw zawierał: sodę oczyszczoną, kwasek cytrynowy, skrobię
kukurydzianą, oliwkę ze słodkich
migdałów lub kokosową z witaminą E, barwniki kosmetyczne,
olejki zapachowe oraz foremkę w
kształcie kuli. Następnie w kameralnej, domowej i rodzinnej atmosferze
tworzono
wspaniałe

kosmetyczne kule.
Dzień Kobiet to dobry moment,
by uświadomić sobie, że każda kobieta po całym dniu ciężkiej pracy
zasługuje na wieczorny relaks.
Może on obejmować długie kąpiele, relaksujące maseczki na
twarz czy peelingi całego ciała, a
wszystko to w domowym zaciszu.
Potrzeba naprawdę niewiele, wystarczy wrzucić kulę kąpielową do
wanny i patrzeć, jak musuje, uwalniając przy tym wspaniały aromat
olejków zapachowych. Kula kąpielowa nie tylko nada wyjątkowy wymiar kąpieli, ale może stać się
doskonałym upominkiem dla bliskiej osoby.
Bardzo serdecznie dziękujemy
paniom za udział i już dziś zapraszamy po książkę, w której znajdują się przepisy na kule do
kąpieli, i nie tylko.

Walentynkowe kartki

Siła jest kobietą
By podkreślić siłę, moc i
więzi rodzinne, Gminne Centrum Kultury w Poniecu zorganizowało konkurs, w którym
nagrodami były piękne bukiety
kwiatów. Wystarczyło tylko na
profilu społecznościowym GCK
dodać zdjęcie przedstawiające
minimum dwa pokolenia kobiet
wraz z informacją określającą
wzajemne relacje osób znajdujących się na zdjęciu (np. babcia - wnuczka, córka - mama
itp.).

Organizatorzy spośród nadesłynych zdjeć musieli zdecydować, które ma zostać tym
zwycięskim.
Tym razem nagrody w postaci
pięknych bukietów kwiatów powędrowały do pań ze zdjęć udostępnionych
przez
Marię
Frąckowiak i Hannę Jankowską.
Gratulujemy i bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za
udział w konkursie. Raz jeszcze
każdej z pań składamy najserdeczniejsze życzenia.

Z okazji walentynek w Szkole
Podstawowej w Poniecu Parlament Uczniowski zadbał o iście
miłosny klimat w szkole.
Korytarze w budynkach szkolnych zostały ozdobione walentynkowymi motywami. Z tej okazji
członkowie parlamentu przygotowali również gazetki ścienne.
Parlament Uczniowski przeprowadził wśród uczniów klas I - III konkurs na najbardziej pomysłową
kartkę walentynkową. W konkursie
wzięło udział wielu uczniów, dlatego
wyłonienie finalistów było niesamowicie trudne.
Komisja postanowiła wyróżnić i nagrodzić następujących
uczniów:
Kl. I a: I miejsce - Franciszek
Matyla, II miejsce - Julia Biała, III
miejsce - Jakub Jakubowski i Nadia
Dziubałka.
Kl. I b: I miejsce - Tymoteusz
Ślęzak, II miejsce - Gabriela Śmiałkowska, III miejsce - Przemysław
Bajer.

Kl. I c: I miejsce - Oskar Mirosławski, II miejsce - Nadia Pawlak,
III miejsce - Nadia Jankowiak.
Kl. II a: I miejsce - Maja Woźniak, II miejsce - Maja Lisiak i Maja
Kowalczyk, III miejsce - Amelia Murawska.
Kl. II b: I miejsce - Nadia Giezek,
II miejsce - Arkadiusz Sikora, III
miejsce - Zuzanna Mikołajczak.
Kl. II c: I miejsce - Bartłomiej Dołęga, II miejsce - Alan Ścigacz, III
miejsce - Maksymilian Offert.
Kl. III a: I miejsce - Karolina Solich, II miejsce - Amelia Danielczak,
III miejsce - Blanka Malczyk.
Kl. III b: I miejsce - Borys Dziubałka, II miejsce - Sabina Poprawska, III miejsce - Liliana Graś.
Kl. III c: I miejsce - Liliana Cammarano, II miejsce - Stanisław Spychaj i Tymoteusz Pietrzak, III
miejsce - Wiktoria Pecolt.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dużo miłości w 2021
roku!

