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

Burmistrz Ponieca
Jacek Widyński
ze współpracownikami
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Uroczyste otwarcie Klubu Seniora

W piątkowe popołudnie 29 marca nastąpiło uroczyste
otwarcie Klubu Seniora w Poniecu. W wydarzeniu tym
uczestniczyło ponad osiemdziesiąt osób. Obok uczestników klubu na zaproszenie burmistrza Ponieca Jacka Widyńskiego oraz kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Poniecu Hanny Koniecznej przybyło wielu gości, m. in. zastępca burmistrza Ponieca Eugeniusz Nowak, sekretarz
gminy Marcin Pazdaj, skarbnik gminy Agnieszka Minicka,
przewodniczący Rady Miejskiej w Poniecu Jerzy Kusz, dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Poniecu Maciej Malczyk, prezes Ośrodka Sportu i Rekreacji Łukasz Idowiak, a
także przedstawiciele organizacji i instytucji z terenu gminy
Poniec, w tym przewodnicząca Klubu Seniora Złota Jesień
Stanisława Bielak oraz przewodniczący Klubu Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Poniecu Kazimierz Musielak.

Klub Seniora powstał w ramach realizowanego projektu z
myślą o osobach, które nie są już
aktywne zawodowo, a które chcą
aktywnie spędzać czas, rozwijać
swoje zainteresowania, pasje czy
poszerzać wiedzę.
Nowa placówka jest odpowiedzią gminy Poniec na rosnące potrzeby
naszych
seniorów.
Głównym celem powstania klubu
było stworzenie seniorom miejsca i
warunków do spotkań, w trakcie
których będą mogli ciekawie spędzać czas. Zadaniem klubu będzie
też promocja zdrowego i aktywnego stylu życia.

W ramach działalności klubu
ponieccy seniorzy od poniedziałku
do piątku w godz. od 9 do 13 mogą
uczestniczyć w różnego rodzaju
zajęciach, m. in.:
- spotkaniach ze specjalistami
w dziedzinie zdrowia,
- zajęciach sportowych, takich
jak: ćwiczenia na zdrowy kręgosłup, gimnastyka relaksacyjna, zajęcia taneczne, nauka gry w
bowling czy nordic walking,
- zajęciach kreatywnych, takich
jak: warsztaty rękodzielnicze, ceramiczne, florystyczne czy decoupage.
Ponadto organizowane będą
spotkania literackie i spotkania z
ciekawymi osobami. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu organizowane będą też wyjazdy do kina,
teatru czy na basen.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, planowane jest zorganizowanie zajęć komputerowych
oraz treningu samoobrony.
Po wspólnym przecięciu wstęgi
seniorzy po raz pierwszy mogli zobaczyć wnętrze nowego Klubu Seniora. Nowo wyremontowane
pomieszczenie wzbudziło zachwyt
wśród seniorów, którzy bardzo cie-

szyli się z tego, że oddano do ich
użytku miejsce do spotkań, integracji, wspólnego odpoczynku
oraz do realizacji własnych planów.

Wieści z gminy Poniec

Władze gminy mają nadzieję,
że seniorzy chętnie będą korzystać z przygotowanej oferty zajęć i
aktywnie uczestniczyć w działalności klubu.
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Nowi sołtysi wybrani

W osiemnastu sołectwach na
terenie naszej gminy mieszkańcy wybrali nowych sołtysów i rady sołeckie.

Bączylas: sołtys - Andrzej Jędryczka, Rada Sołecka: Agnieszka
Jędryczka
przewodnicząca, Monika Rosik członek, Maciej Smektała - członek.
Bogdanki: sołtys - Ryszard Sikorski, Rada Sołecka: Tomasz
Biernaczyk - przewodniczący,
Rafał Brzeskot - członek, Jacek
Polaszek - członek.
Czarkowo: sołtys - Anita Warlińska, Rada Sołecka: Małgorzata
Dudziak - Przewodnicząca, Ryszard Giera - członek, Adrian
Warliński - członek.
Dzięczyna: sołtys - Lidia Toporowicz, Rada Sołecka: Tomasz
Szymkowiak - przewodniczący,
Honorata Nowak - członek, Celina Kędziora - członek.
Drzewce: sołtys - Bogdan Kędziora, Rada Sołecka: Magdalena
Włodarczyk
Przewodnicząca, Damian Stachowiak - członek, Łukasz Sikora - członek.
Grodzisko: sołtys - Antoni
Bujak, Rada Sołecka: Mirosław
Hasiński - przewodniczący, Sylwia Kaźmierczak - członek,
Anita Przegoń - członek.
Janiszewo: sołtys - Dominika
Ferens, Rada Sołecka: Marzena
Załęska - Przewodnicząca, Marcin Ferens - członek, Tadeusz
Ciechanowski - członek.
Łęka Mała: sołtys - Henryk Machowski, Rada Sołecka: Piotr
Ciążyński - przewodniczący,
Anna Kaczmarek - Kaźmierczak
- członek, Ireneusz Maćkowiak członek.
Łęka Wielka: sołtys - Łucja

Ustępujący sołtys Sarbinowa
Jerzy Skrzypczak.

Markowska, Rada Sołecka, Krystyna Zbierska - Przewodnicząca, Adela Ptak - członek,
Bernadeta Domagała - członek.
Miechcin: sołtys - Barbara Mendyka, Rada Sołecka: Magdalena
Skrzypczak - Przewodnicząca,
Sławomir Kasprzak - członek,
Łukasz Woźny - członek.
Rokosowo: sołtys - Marcin Perdon, Rada Sołecka: Piotr Musialski - przewodniczący, Paweł
Machowski - członek, Waldemar
Perdon - członek.
Sarbinowo: sołtys - Grzegorz
Bzdęga, Rada Sołecka: Anna
Kowalewska - Przewodnicząca,
Krzysztof Idziak - członek, Tomasz Kończak - członek.
Śmiłowo: sołtys - Marek Olejniczak, Rada Sołecka, Regina
Świtalska - Przewodnicząca, Jarosław Nadolny - członek, Jacek
Jęczkowski - członek.
Szurkowo: sołtys - Tadeusz
Fornalik, Rada Sołecka: Marcelina Zygmunt - Przewodnicząca,
Stanisław Pazoła - członek, Łukasz Myśliński - członek.
Teodozewo: sołtys - Agnieszka
Karpińska, Rada Sołecka: Violetta Gerlach - Przewodnicząca,
Sławomir Chudy - członek, Tomasz Nowak - członek.
Waszkowo: sołtys - Marlena
Żurawska, Rada Sołecka: Aneta
Kołodziej - Przewodnicząca,
Marta Chomik - członek, Mikołaj
Wójczak - członek.
Zawada: sołtys - Ryszard Giera
Rada Sołecka, Irmina Murawska
- Przewodnicząca, Justyna Piątek - członek, Karolina Kubska członek.
Żytowiecko: sołtys - Stanisław
Machowski, Rada Sołecka: Alicja Biernat - Przewodnicząca,
Anna Andrzejewska - członek,
Iwona Nowacka - członek.
Również mieszkańcy Ponieca
w dniu 3 kwietnia wybrali nowy
Zarząd Osiedla.
W skład Zarządu weszli: Jerzy
Skrzypczak - przewodniczący,
Mirosław Białek - członek,
Krzysztof Hądzlik - członek,
Piotr Hądzlik - członek, Jakub
Jakubowski - członek, Dariusz
Kieliś - członek, Zdzisław Kubiak
- członek.

W związku ze zdarzeniem losowym - pożarem budynku, w którym znajduje się Świetlica
Wiejska w Wydawach - zebranie wyborcze odbyło się w późniejszym terminie.
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Dyżury radnych w Urzędzie Z bukietem kwiatów do...
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 maja 2019 r. dyżur będą
pełnili Paulina Zielińska i Krzysztof
Matecki. 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

Z okazji 14. rocznicy śmierci naszego Wielkiego Rodaka Jana
Pawła II, Honorowego Obywatela Gminy Poniec, delegacja władz
samorządowych w imieniu gminy złożyła kwiaty pod pomnikiem
upamiętniającym długoletni pontyfikat Ojca Świętego.

Iwony - 19 V

Iwona to imię pochodzenia staroniemieckiego, które pochodzi od
słowa iwa i oznacza "łuk z drzewa
cisowego".
Iwona to kobieta o skomplikowanym charakterze. Z jednej strony
odważna, przebojowa, a z drugiej
zamknięta w sobie i zagubiona. Źle
znosi wszelkie niepowodzenia i
długo trzyma w sobie gorycz porażki. Jest bardzo komunikatywna i
dogada się praktycznie z każdym.
Ma problemy z zaufaniem innym ludziom, więc ciężko jej znaleźć partnera. Niepowodzenia w życiu
osobistym odbija sobie w pracy.
Mimo wielu cech, które powodują, że Iwona ma duże powodzenie u płci przeciwnej, ciężko jest jej
związać się z kimś na dłużej. W stosunku do mężczyzn jest zaborcza i
nieufna, co skutecznie potrafi ich od
niej odstraszyć. Gdy pokocha, to
stanie się wobec niego wierna i oddana. Ma duży instynkt macierzyński, więc marzy o założeniu dużej
rodziny.
Trudny charakter Iwony powoduje, że wzbudza mieszane uczucia wśród ludzi. Wobec bliskich jest
wierna i oddana, natomiast wobec
nowo poznanych ludzi bardzo nieufna. Zdarza się, że wykorzystuje
innych, żeby osiągnąć zamierzony
cel. W swoich przekonaniach i poglądach jest nieprzejednana i
uważa, że zawsze ma rację.
Iwona traktuje pracę zawodową

Iwona Dudziak
z Ponieca

jako azyl, do którego ucieka przed
wszystkimi problemami w życiu
osobistym. Nabiera tu energii i
ochoty do życia. Nie lubi pracy w
zespole, gdyż woli wszystkie osiągnięcia zawdzięczać sobie. Ma duże
zdolności adaptacyjne, więc wybiera taką pracę, w której może najlepiej zarobić.
Liczbą Iwony jest 8, kolorem
błękitny, a kamieniem szafir.
W gminie Poniec mieszka 35
kobiet noszących to imię: 16 w
samym Poniecu, po 3 w Śmiłowie,
Łęce Wielkiej, Drzewcach i Szurkowie oraz po 1 w Dzięczynie, Czarkowie, Sarbinowie, Grodzisku,
Bączylesie, Żytowiecku i Teodozewie.
Najstarsza Iwona w tym roku
kończy 60 lat, najmłodsza zaś 21.
Obie są mieszkankami Ponieca.

Oliwiera - 27 V

W piątek, 22 marca przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego
w Łęce Wielkiej wybrały się do pobliskiego parku w Rokosowie w
poszukiwaniu Pani Wiosny. Wszystkie grupy omawiały pierwsze
oznaki wiosny, nazywały rośliny, ptaki i zwierzęta, które wracają
do nas na wiosnę z ciepłych krajów bądź budzą się z zimowego
snu. W parku była też okazja do zabaw na świeżym powietrzu.
Podczas rozmowy na temat wrażeń z wycieczki dzieci potrafiły
wymienić oznaki zbliżającej się wiosny oraz elementy wiosennej
pogody, a swoje obserwacje uwieczniły w pracach plastycznych.

POŻEGNANIE

W marcu na zawsze odeszli od nas :

02. 03 - Józef Płonka (1964), Janiszewo
04. 03 - Leszek Dopierała (1962), Bączylas
07. 03 - Mirosław Kaczmarek (1957), Łęka Wielka
08. 03 - Józef Małecki (1940), Poniec
09. 03 - Wojciech Pawlak (1956), Poniec
21. 03 - Genowefa Woźniak (1948), Czarkowo

Oliwier to imię męskie pochodzenia normandzkiego, pochodzące od słowa Alfihar, co oznacza
"armie elfów".
Oliwier to inteligentny i zaradny
mężczyzna, kroczący przez życie z
podniesioną głową i niezważający
na potknięcia. Jego pozytywne nastawienie do ludzi sprawia, że jest
bardzo lubiany i uważany za wzór.
W życiu Oliwier stawia przede
wszystkim na rodzinę. Jest to dla
niego fundament, na którym buduje
swoją przyszłość i dalsze życie.
Wobec kobiet jest delikatny i szarmancki. Zawsze jednak ma swoje
zdanie, które stara się przeforsować.
Spotkanie towarzyskie bez
obecności Oliwiera traci na atrakcyjności. To bardzo dowcipny i sympatyczny mężczyzna. Lubi spędzać
aktywnie czas i zaraża swoim życiowym optymizmem innych. Jest
bardzo cierpliwy i ciężko go wyprowadzić z równowagi.
Duża pracowitość i kreatywność
powoduje, że Oliwier jest atrakcyjnym pracownikiem. Jest przy tym
wymagający wobec siebie, ale i

Oliwier Glabś
z Ponieca

wobec kolegów z pracy. Lubi dowodzić grupą ludzi, gdyż jest dla nich
autorytetem i ludzie go słuchają. Z
tego powodu sprawdzi się na kierowniczych stanowiskach.
Liczbą Oliwiera jest 1, kolorem
granatowy, a kamieniem turmalin.
W gminie Poniec mieszka 7 Oliwierów: 3 w Poniecu, 2 w Łęce
Wielkiej i po 1 w Kopaniu i Śmiłowie.
Najstarszy ma 16 lat, najmłodszy
zaś skończył miesiąc.
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Epokowe małżeństwo

Srebrne czy złote gody to dla wielu par codzienność. Gdy jednak przychodzą gody kamienne, czyli 70. rocznica zawarcia
małżeństwa, to jest to uroczystość wyjątkowa.

Państwo Irena i Czesław Gierowie z Czarkowa 70 - lecie małżeństwa świętowali 18 kwietnia. Tego
dnia, w roku 1949, przysięgali
sobie przed Bogiem w kościele parafialnym w Poniecu. Ślub cywilny
zawarli 14 kwietnia 1949 roku w
Urzędzie Stanu Cywilnego w Poniecu.
Pani Irena urodziła się 20

W poniedziałek, 25 marca, od
samego rana uczniowie klas: I a
oraz I c ze Szkoły Podstawowej w
Poniecu wspólnie z wychowawcami wybrali się na zajęcia warsztatowo
wielkanocne
do
Lawendowej Manufaktury w
Kleszczewie. W ciągu dwóch godzin wytrwale pracowali nad wykonaniem ozdób wielkanocnych.
Poznali od podstaw metodę decoupage. Rozpoczęli od malowania sklejek białą farbą akrylową,
następnie rozwarstwiali serwetki i
wybierali najładniejszy wzór. Kiedy
już przygotowali potrzebne elementy, przyszedł czas na najtrudniejszy etap - przyklejanie
serwetek do ozdób. To było naprawdę skomplikowane zadanie,
ale pierwszoklasiści z małą pomocą poradzili sobie świetnie. Po
ciężkiej pracy przyszedł czas na
słodki poczęstunek i powrót do
domu, żeby pochwalić się przed
rodzicami swoimi dokonaniami.
Takie zajęcia poza szkołą przynoszą wiele radości, uczą nowych
rzeczy i współpracy. Na pewno
pierwszoklasiści zawitają do
Kleszczewa raz jeszcze.

marca 1930 roku w Pasierbach
koło Pępowa. Miała starszego o
pięć lat brata, który zginął podczas
wojny walcząc w szeregach Armii
Krajowej.
Dzieciństwo pani Ireny było
bardzo ciężkie, gdyż II wojna światowa zabrała jej również ojca. W
wieku 12 lat została sama, a jej
matka została wywieziona przez

Niemców do kopania rowów. Od
tego czasu, przez blisko dwa lata,
musiała radzić sobie sama i pracować w miejscowych gospodarstwach.
Po wojnie pani Irena ukończyła
przerwaną naukę w szkole podstawowej, a gdy miała 17 lat, wraz z
mamą przeprowadziła się z Pasierb do Czarkowa. Tutaj miały kupione gospodarstwo, w którym
postanowiły zamieszkać. Część
ziemi dzierżawiły po sąsiedzku rodzicom pana Czesława. I tak oboje
się poznali.
Pan Czesław urodził się 24
kwietnia 1928 roku. W Czarkowie
mieszka od najmłodszych lat, tutaj
się wychowywał z młodszym bratem i siostrą. Tutaj również uczył
się w miejscowej szkole podstawowej.
W czasie wojny rodzina pana
Czesława została przesiedlona do
Łęki Wielkiej, by w roku 1945 wrócić do swego domu.
Pan Czesław od najmłodszych
lat pomagał rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa. To właśnie
rolnictwo stało się jego pasją i sposobem na życie.
W 1951 roku pan Czesław został powołany do odbycia służby
wojskowej. Z tego powodu, że w
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domu zostawił żonę i maleńkie
dziecko, kilka razy był reklamowany.
Małżeństwo całe życie pracowało we wspólnym gospodarstwie,
wciąż je rozbudowywali i inwestowali w nowe maszyny. Dziś pani
Irena pomaga synowej w prowadzeniu domu, a pan Czesław, jeśli
mu sił starcza, dogląda prac i z
uśmiechem na twarzy mówi, że
kontroluje syna, który po nim przejął gospodarkę.
Państwo Gierowie mają czworo
dzieci: Halinę, Ryszarda, Mariana i
Longinę. Dochowali się dziewięciorga wnucząt i czternaściorga
prawnucząt. W tym roku urodziła
im się pierwsza praprawnuczka
Antonina, która dostała imię po
mamie pana Czesława.
Ich recepta na tak długie małżeństwo to zgodnie żyć i słuchać
jeden drugiego.
Naszym drogim jubilatom życzymy wielu kolejnych lat przeżytych w zdrowiu, miłości i
wzajemnym szacunku, radości z
każdego kolejnego dnia i wszelkiej
pomyślności. Te wspólne 70 lat to
wzór i piękny przykład dla młodych
pokoleń wstępujących w związki
małżeńskie.
MK
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Kolejna atrakcja w Sarbinowie

Wyjątkowo, bo już z końcem marca zakończyły się zajęcia w roku
szkolnym 2018/2019 w świetlicy środowiskowej w Rokosowie. Na
ostatnim spotkaniu odbyły się warsztaty plastyczne. Przy pomocy
farb i pisaków do tkanin oraz białego t-shirta powstały oryginalne
i kolorowe koszulki, na których nie zabrakło pamiątkowych podpisów oraz haseł związanych ze świetlicą. Tego dnia nikt ze
świetlicy nie wyszedł z pustymi rękoma. Dla każdego przygotowano drobny upominek sportowy zgodny z hasłem: “W zdrowym
ciele, zdrowy duch".

Dobiegły końca prace związane z zamontowaniem elementów siłowni zewnętrznej. Od teraz
każdy, kto będzie chciał popracować nad swoją sylwetką, będzie
miał taką możliwość na terenie
rekreacyjnym w Sarbinowie. Całość przedsięwzięcia to w głównej
mierze ciężka praca lokalnych
strażaków ochotników.
Urządzenia siłowni zewnętrznej
zostały zakupione dzięki firmie Acciona - właściciela farmy wiatrowej
w gminie Poniec.
Do dyspozycji oddano takie
urządzenia, jak: "Narciarz", "Wioślarz" czy też urządzenie do ćwiczenia mięśni brzucha. Dla nieco
młodszych mieszkańców przygotowano specjalną kopułę do wspinania.
Warto wspomnieć, że wszystkie prace - począwszy od wykopania otworów w ziemi przez

spawanie zbrojenia oraz betonowanie fundamentów - wykonali w
czynie społecznym strażacy ochotnicy z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Sarbinowie. Na ich ręce sołtys
oraz Rada Sołecka pragną złożyć
serdeczne podziękowania.
Nie jest to jednak pierwsze zadanie, jakie wykonuje tu miejscowa jednostka OSP, gdyż zawsze
aktywnie włącza się w działania
społeczne na terenie miejscowości.
Siłownia to kolejny element w
Kompleksie Rekreacyjnym w Sarbinowie poprawiający aktywność
oraz wypoczynek mieszkańców
wsi. Władze miejscowości, w koordynacji ze strażakami, starają się
systematycznie podejmować działania mające na celu uatrakcyjnienie czasu spędzanego na tym
terenie.
TOMASZ KOńCZAK

Maluchy z grupy Kubusiów z Przedszkola Samorządowego w Poniecu od niedawna mogą pochwalić się własną biblioteką. Stworzyli swój system biblioteczny, w którym rolę bibliotekarki czy też
bibliotekarza pełnią dzieci. Jak na prawdziwą bibliotekę przystało,
mają również prawdziwe “Kubusiowe" biblioteczne karty. Dzieci
z chęcią korzystają i wypożyczają książeczki do domu, a co za
tym idzie rozwijają zainteresowanie książką i jej mądrościami.

Na językach, Dobble, Kamienie w kieszenie, Pięć sekund, Mrówki,
Ryzyk fizyk. Te i wiele innych gier zostało rozegranych w piątek, 15 marca,
podczas spotkania "Planszówkowy zawrót głowy" w Gminnej Bibliotece.
Ten świetny sposób na wspólne spędzanie czasu, integrację rodzinną czy
przyjacielską przyciągnął sporą liczbę osób chętnych, by sprawdzić się w
niecodziennych rozgrywkach. Już dziś serdecznie zapraszamy na kolejne
spotkania w bibliotece.
GCK

Razem przez życie
WIEŚCI Z GMINY PONIEC

W kwietniu jubileusz złotych godów obchodzą państwo Krystyna i Kazimierz
Musielakowie z Ponieca.

Nasi jubilaci pobrali się 26
kwietnia 1969 roku w Urzędzie
Stanu Cywilnego oraz w kościele
pw. św. Ducha w Gostyniu.
Pani Krystyna urodziła się w
1946 roku w Landstuhl w zachodnich Niemczech, gdzie podczas
wojny do obozu zostali wywiezieni
jej rodzice. Gdy miała trzy miesiące, rodzina wróciła do kraju i
zamieszkała w Czajkowie koło
Gostynia. Tutaj urodzili się dwaj
młodsi bracia pani Krystyny.
Nasza jubilatka ukończyła szkołę
podstawową w Goli oraz Liceum
Ogólnokształcące w Gostyniu. Po
maturze uczyła się w Studium Laborantów Medycznych na kierunku technik analityki.
Gdy zdobyła zawód, rozpoczęła pracę w szpitalu w Gostyniu,
a po trzech latach w laboratorium
szpitala ponieckiego. Przepracowała w nim 32 lata. Dziś, kiedy jest
na emeryturze, lubi spędzać czas
aktywnie. Należy do działającego
przy GCK w Poniecu Kółka Plastycznego oraz do Sekcji Nordic
Walking Krok za krokiem. Jest
również członkiem, działającego
od niedawna, Klubu Seniora.

Pan Kazimierz pochodzi z Gostynia, gdzie urodził się w 1946
roku. Wychował się z młodszą
siostrą. Po ukończeniu szkoły
podstawowej zamieszkał w inter-

W marcu Dziecięco Młodzieżowa Orkiestra Dęta GCK w Poniecu
dzięki zaproszeniu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia "Z Muzyką
do Ludzi" miała możliwość uczestniczenia w niezwykłym projekcie. Warsztaty ze światowej sławy kompozytorem Jacobem de
Haanem to był czas nauki, nowych doświadczeń oraz kolejny krok
w rozwoju. Wspólnie z innymi zaproszonymi zespołami muzycy
pracowali nad utworem Missa Katharina, który zabrzmiał podczas
dwóch koncertów pod batutą samego kompozytora. Partię solową
do tego utworu wykonała jedna z najwybitniejszych polskich sopranistek Katarzyna Hołysz.

nacie i rozpoczął naukę w Technikum Weterynaryjnym we Wrześni.
Po maturze pan Kazimierz dostał
się na staż do weterynarii w Gostyniu, a następnie otrzymał po-
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sadę w weterynarii w Poniecu. Na
stałe do Ponieca pan Kazimierz
przeprowadził się w 1968 roku. W
międzyczasie, przez dwa lata,
odbył służbę wojskową w Brzegu.
Nasz jubilat w zawodzie przepracował ponad 27 lat. Przez 13
lat pracował w Hucie Szkła Gloss
jako pełnomocnik właściciela.
Od wielu lat jest bardzo aktywny społecznie. Przez trzy kadencje był radnym w Radzie
Gminy, w tym jedną jako przewodniczący Rady. Przez cztery kadencje był rajcą w Radzie Powiatu, w
tym również jako członek Zarządu.
Pan Kazimierz przewodniczy Kołu
Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Poniecu, jest członkiem miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Od początku istnienia należy
do ponieckiego Bractwa Kurkowego oraz wędkarskiego stowarzyszenia Perkoz.
Państwo Musielakowie mają
troje dzieci: Hannę, Piotra i Katarzynę. Cała trójka studiowała na
uczelniach w Poznaniu i tam też
założyła własne rodziny.
Nasi jubilaci dochowali się
czterech wnuków i jednej wnuczki.
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

Przyjaciele, znajomi, współpracownicy i rodzina pana Franciszka
Wojciechowskiego z Ponieca świętowali jego 90. urodziny. W sobotę, 23 marca, delegacja członków Klubu Seniora Złota Jesień z
przewodniczącą panią Stanisławą Bielak, przyjaciele z zaprzyjaźnionego Koła Seniora "Złota Jesień" z Kąkolewa, komendant
OSP w Poniecu dh Jerzy Wendzonka wraz z dh. Andrzejem Mireckim oraz najbliższa rodzina spotkali się, by wspólnie świętować okrągły jubileusz zasłużonego dla naszego miasta pana
Franciszka. Na spotkaniu nie zabrakło gromkiego sto lat jak i
wspólnego toastu. Panu Franiszkowi raz jeszcze życzymy zdroMK
wia oraz wszelkiej pomyślności.

reklamy

Potrzebujesz
dla swojej firmy?
Zareklamuj się w naszej gazecie.
Informacje znajdziesz na: www.poniec.eu
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Proste jak drut
Dzieci przedszkolne charakteryzuje naturalna ciekawość tego, co je otacza.
Najlepszym sposobem zaspokojenia tej ciekawości
dziecka są właśnie zabawy
badawcze i eksperymenty o
charakterze badawczym.

Zbierz znajomych i weź udział w III grze miejskiej w Poniecu!
To okazja, by fajnie spędzić wolny czas, odkryć przy tym ciekawe
zakątki Ponieca i trochę pogłówkować. Jak to zrobić? Trzeba wziąć
udział w trzeciej edycji gry miejskiej "Poniecki Wehikuł Czasu". Do
udziału w grze należy się zgłaszać w siedzibie Gminnego Centrum
Kultury w Poniecu. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie
gck.poniec.pl. O zakwalifikowaniu do udziału w grze decyduje kolejność zgłoszeń. Na zwycięzców czekać będą atrakcyjne nagrody, a
dla wszystkich uczestników organizatorzy przewidują poczęstunek.
Serdecznie zapraszamy!

Matematyka królowa nauk

Dla każdego matematyka miesiąc marzec był
bardzo ważny z trzech powodów: 12 marca obchodzi się Dzień Matematyki, 14 marca - Światowy Dzień Liczby Pi, a od 11 do 16 marca
Tydzień Mózgu.
Z tego powodu nauczyciele matematyki ze
Szkoły Podstawowej w Poniecu pokazali uczniom,
że królowa nauk może być przyjemna i dawać radość, a mózg warto ćwiczyć, żeby utrzymać go w
najlepszej kondycji do późnej starości.
Podczas godziny wychowawczej i na matematyce młodzież "bawiła się" z ludolfiną - tworzyła
wiersze, poszukiwała jak największej liczby słów
zaczynających się na "Pi", odszyfrowywała kody
QR i ukryte pod nimi cytaty z lektur szkolnych zapisane w odbiciu lustrzanym, tworzyła plakaty, rozwiązywała zadania i rebusy, odczytywała rozsypane
i ukryte słowa.
Liczne zadania służyły rozwijaniu kreatywności
uczniów, a o atrakcyjności tego typu zabaw świadczy fakt, że niektórzy gotowi byli poświęcić długą
przerwę na to, by doprowadzić pracę do końca i
osiągnąć sukces.

Dlatego też w Przedszkolu Samorządowym w Łęce Wielkiej odbyły się niecodzienne warsztaty.
Stało się to za sprawą Macieja
Gabały, który wprowadził wszystkie przedszkolaki w nieznany
dotąd świat techniki i fizyki.
Celem tych niekonwencjonalnych zajęć było budzenie i aktywizowanie
ciekawości
oraz
aktywności poznawczej dziecka,
dostrzeganie związków między
przyczyną a skutkiem oraz poznanie zjawisk przyrodniczo - fizycznych poprzez przeprowadzanie
prostych doświadczeń.

Wspólnie z prowadzącym
dzieci wykonały m. in.: eksperymenty "Pienisty wulkan", "Co przyciąga magnes?", "Powietrze jest
wszędzie", "Skąd się bierze
prąd?", "Ogień bez powietrza gaśnie" oraz "Przyciąganie bez magnesu".
Każda przeprowadzona zabawa badawcza niosła ze sobą ładunek pozytywnych emocji, co w
rezultacie ma ogromny wpływ na
proces uczenia się.
Podejmując działanie, dzieci
stawały przed określonym problemem, którego rozwiązanie było
bezpośrednim celem samej zabawy. Za pomocą różnych metod
były prowokowane do wyciągania
wniosków, szukania zależności,
określania przyczyn i skutków.
Przy okazji uczyły się planowania
własnych działań, poszukiwania
oryginalnych pomysłów i rozwiązań.

Strażacy na torach bowlingowych
WIEŚCI Z GMINY PONIEC
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W piątkowy wieczór 22 marca tory bowlingowe stały się areną zmagań strażaków.

Taekwondziści na podium

W hali sportowo - środowiskowej we Włoszakowicach w niedzielę, 17 marca, odbyły się zawody rozpoczynające Wielkopolską Ligę Taekwondo 2019 dla dzieci i młodzieży.

Zwycięstwo w turnieju przybliżało do miana mistrza ligi, który będzie obowiązywał przez cały rok.
Dlatego też, bezpośrednio po rejestracji i ważeniu zawodników, przyszedł czas na zacięte pojedynki.
Młodzi adepci taekwondo rywalizowali ze sobą w czterech kategoriach
wiekowych (dzieci, młodzik, kadet i
junior) z dodatkowym podziałem na
chłopców i dziewczynki. W zależności od reprezentowanej grupy zma-

gania toczyły się w jednej z dwóch
konkurencji - opartej na systemie
walki DAEDO lub tzw. sprawnościówce.
W turnieju wzięły udział dzieci
uczęszczające na zajęcia taekwondo w Szurkowie: Malwina Głowacz, Dawid Poprawski, Jakub
Strzępa, Łucja Nowak i Nikodem
Kordelas. Wszyscy zakończyli zawody z ogromnymi sukcesami, zdobywając miejsce na podium. MK

miejsca. Najlepsza okazała się
para Zarządu Miejsko - Gminnego
w składzie Ryszard Giera - Wojciech Wojciechowski. Zdeklasowali oni resztę stawki, uzyskując
wynik 618 punktów. Drugie
miejsce przypadło OSP Poniec w
składzie Janusz Kistowski - Szymon Jakubowski. Strażacy z Ponieca uzyskali 556 punktów.
Trzecie miejsce na podium zajęła
drużyna PSP Gostyń. 499 kręgli
zbili Przemysław Janicki i Roman
Wrotyński.
Oprócz prowadzonej klasyfikacji drużynowej organizator nagrodził zawodnika z najwyższym
wynikiem indywidualnym. Ten
uzyskał Ryszard Giera z ZMG Poniec, który w dwóch grach zbił 341
kręgli.
OSiR

Na zaproszenie Zarządu Miejsko-Gminnego OSP w Poniecu odpowiedziało dziewięć drużyn, które
rywalizowały w III Drużynowym
Turnieju Strażaków Powiatu Gostyńskiego w Bowlingu.
Regulamin turnieju zakładał, że
zawodnicy rozegrają dwie gry, a o
wyniku zadecyduje suma zdobytych punktów przez drużynę.
Trzeba przyznać, że gospodarze w
pełni wykorzystali atut znajomości
torów, gdyż zajęli dwa pierwsze

Wyniki drużynowe:
1. ZMG Poniec 618
2. Poniec 556
3. PSP Gostyń 499
4. Pogorzela 480
5. Piaski 387
6. Pępowo 377
7. Zarząd Powiatu 365
8 Borek 319
9 Krobia 290
10. Gostyń 285

Nie od dziś wiadomo, że uczniowie uczęszczający do klasy IV a
w Szkole Podstawowej w Żytowiecku bardzo lubią sport. Dlatego
też w środowe popołudnie 27 marca wybrali się do ponieckiej hali
widowiskowo - sportowej. Czwartoklasiści podzieleni zostali na
dwie grupy, otrzymując do swej dyspozycji dwa tory bowlingowe,
kort do squasha, boisko do miniballa 2x2 oraz cymbergaja.
Wszyscy z chęcią korzystali z udostępnionych atrakcji i sprawdzali swoje sportowe umiejętności.
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Od początku kwietnia na stadionie sportowym w Poniecu przy ul.
Harcerskiej trwały prace mające na celu jak najlepsze przygotowanie murawy do nadchodzącego sezonu. Główna płyta boiska
została poddana różnym zabiegom mającym na celu poprawę
kondycji trawy i zapewnienia jej dłuższej żywotności. Mamy nadzieję, że lepsze warunki do gry pomogą zawodnikom Piasta Poniec w odnoszeniu kolejnych zwycięstw.

Na wielkopolskich igrzyskach

W środę, 27 marca, w Koninie odbył się Finał Wojewódzki I
Ligi Aerobiku Grupowego Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży
Szkolnej i Licealiady.
Drużyny z całego województwa
walczyły o tytuł mistrzów Wielkopolski. Zaprezentowane układy
oceniane były pod kątem wykonania elementów technicznych oraz
ogólnego wrażenia artystycznego.
Wśród 43 drużyn znalazły się
również reprezentacje Ponieca jedna w kategorii Igrzysk Dzieci, a

druga - Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Swoimi startami dziewczyny
udowodniły, że znajdują się w czołówce Wielkopolski, zdobywając
srebrny medal w kat. ID i brązowy
w kat. IMS.
Mimo sukcesu trenerka Aneta
Wrotyńska zapowiada, że to nie
koniec zmagań, przed nimi jeszcze
starty w Pleszewie, Inowrocławiu
(fitness) i Poniecu.
Gratulujemy naszym drużynom
i oczywiście życzymy im dalszych
sukcesów.

Wśród najlepszych

Bardzo miłe informacje napłynęły do nas z Wielkopolskiego
Związku Piłki Siatkowej. Julia Małyszek znalazła się w piątce najlepszych dziewczyn z Wielkopolski
z rocznika 2007, które pozytywnie
przeszły konsultacje wojewódzkie.
Tym samym zawodniczka
Piasta Poniec uda się na konsulta-

Tegoroczne Dni Ziemi Ponieckiej coraz bliżej. Poznajemy coraz
więcej szczegółów dotyczących letniego wydarzenia.
W tym roku organizatorzy przygotowali atrakcję, która z pewnością
ucieszy sympatyków biegania. Gmina Poniec wspólnie z lokalną firmą
Famag organizuje "1 Famag Bieg Poniecka 10 - tka". Jak sama nazwa
wskazuje, dystans, z którym zmierzą się biegacze, będzie liczył 10 km.
Start i meta przewidziane są na stadionie sportowym. Trasa będzie wiodła
częściowo ulicami Ponieca, a częściowo drogami leśnymi i śródpolnymi,
tak aby możliwie jak najmniej utrudnić ruch pojazdom. Zapisy do biegu
prowadzone są na portalu www.maratonczykpomiarczasu.pl, wpisowe to
koszt 30 zł. Organizatorzy przewidują atrakcyjne pakiety startowe! Limit
uczestników wynosi 250 osób. Szczegółowe informacje na specjalnej stronie poświęconej wydarzeniu pod adresem www.facebook.com/poniecka10 Zapraszamy do zapisów!

cje kadry Polski U - 13. Towarzyszyć jej będzie koleżanka z drużyny Zuzanna Lisiecka, która
także otrzymała nominację i powołanie.
Brawa należą się również pozostałym dziewczynom, które znalazły się w czołówce klasyfikacji
indywidualnej w Wielkopolsce.

Awans Piasta

WIEŚCI Z GMINY PONIEC

Na pielgrzymim szlaku

Uczestnictwo w uroczystej eucharystii, służba liturgiczna przy
ołtarzu, wspólny obiad, zwiedzanie
sanktuarium maryjnego - to najważniejsze punkty w programie
niezwykłej pielgrzymko - wycieczki,
na którą w słoneczną i bardzo
ciepłą niedzielę, 17 marca, wybrali
się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Żytowiecku.
Młodzież miała możliwość być
m.in. na mającej postać kamiennej
góry wysokiej na 25 m. Golgocie.

Tego dnia z jej szczytu rozpościerał się niezwykły widok na licheńską bazylikę. Odwiedzono także
Kaplicę Krzyża Świętego oraz
miejsce objawień Matki Bożej w
połowie XIX wieku, znajdujące się
w lesie grąblińskim.
Podczas mszy świętej, w której
uczestniczyli, posługę ministrancką
przy ołtarzu pełnili: Tobiasz Balcer,
Kacper Macedoński, Oskar Majewski, Szymon Paszkowiak, Alan
Skorupka i Karol Wawrzynowicz.

W sobotę, 6 kwietnia Piast
Poniec był gospodarzem ćwierćfinałów wojewódzkich KINDER +
SPORT. Nasze zespoły dziewcząt spisały się znakomicie.
Czwórki (Amelia, Roksana,
Zuzia, Jessica, Kasandra) zajęły
3miejsce, przegrywając tylko ze
Śmiglem. Trójki były bezkonkurencyjne i zajęły miejsce 1 (Kamila,
Martyna, Marysia) i 2 (Zosia, Julia,
Zuzia). Eliza, Maja i Bianka walczyły dzielnie w dwójkach ale zna-

lazły się poza finałową 6.
Dziś też w Kaliszu w półfinałach
wojewódzkich KINDER + SPORT
rywalizowali chłopcy. W dwójkach
Filip, Paweł i Filip byli bezkonkurencyjni zajmując 1 miejsce. W trójkach Maks, Bartek, Kuba i Fabian
zagrali bez, ale dla kontuzjowanego Cypriana i wywalczyli 2
miejsce!
Brawa dla Naszych zespołów i
gratulujemy awansu do kolejnych
etapów!

W ćwierćfinałach

W niedzielny poranek 7 kwietnia tenisiści stołowi Piasta Poniec
rozegrali kolejne spotkanie ligowe.
Tym razem udali się na bardzo
trudny mecz do Niechłodu. Stawka
spotkania była bardzo wysoka, bo
w przypadku zwycięstwa gości
awans do III ligi gości stałby się
faktem. Zawodnicy z Ponieca do-
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skonale poradzili sobie z presją i
zwyciężyli 10 do 8, tym samym na
3 kolejki przed zakończeniem sezonu ligowego uzyskali upragniony
awans! Punkty w zwycięskim pojedynku zdobyli Cisowski Paweł
4,5; Szczerbal Kamil 3,5; Skiba
Emanuel 1 oraz Paweł Borowski 1.
Gratulujemy!

www.rowery.poniec.eu

...rowerzyści zostawiają w regionie skrzynki, zaznaczają na mapie
ich miejsce,
a inni rowerzyści je znajdują. I zostawiają kolejne... i tak to się kręci!

Opatrunek na ratunek

Opatrunek na ratunek to
jedna z akcji charytatywnych organizowanych przez Fundację
Pomocy Humanitarnej z Poznania, która wspiera na różne sposoby kraje misyjne.
W marcu dzieci z Przedszkola
Samorządowego w Łęce Wielkiej
włączyły się do tej akcji i przez
cały miesiąc przynosiły materiały
opatrunkowe, które wspomogą
szpitale misyjne w Afryce.
Łącznie zebrano: bandaże 111 szt., gazy - 134 szt., strzykawki jednorazowe - 88 szt., igły

jednorazowe - 70 szt., plastry - 15
szt., opaski elastyczne - 26 szt.,
ponadto rękawiczki jednorazowe,
wodę utlenioną, ligninę, watę i
inne materiały.
Zbiórka miała na celu przede
wszystkim pomóc misjom, ale
również uwrażliwić dzieci na innych ludzi znajdujących się w potrzebie,
miała
uczyć
nas
wszystkich otwartości i prawdziwej
solidarności. I tak się stało. Imponująca ilość darów świadczy o
wielkim sercu Rodziców i Przedszkolaków.
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Ponieckie drogi do wolności
Powstańcze wspomnienia z Miechcina cz. 2

W poprzednim numerze "Wieści" zostało opisane zdobycie Miechcina w dniu 26 stycznia
1919 r. w oparciu o relacje uczestników. Autorami wspomnień był dowódca kompanii ponieckiej Michał Kaźmierczak oraz powstaniec Jan Machowski. Nie są to jedyne relacje dotyczące
walk o tą miejscowość.

W 1960 r. znany regionalista
gostyński, Andrzej Hanyż napisał
pracę o udziale powiatu gostyńskiego w Powstaniu Wielkopolskim
1918/1919 r. Na podstawie rozmów żyjącymi wówczas powstańcami twierdzi, że akcja odbicia
Miechcina z rąk niemieckich została uzgodniona z dowódcą odcinka "Poniec" por. Ceptowskim.
Oddział wyznaczony do zdobycia
Miechcina liczył około 50 żołnierzy
i był uzbrojony tylko w karabiny
ręczne i granaty. Powstańcy wyruszyli na stanowiska 26 stycznia
1919 r. o 4. 30 rano. Padał gęsty
śnieg, co było dla nich okolicznością sprzyjającą. Gdy oddział dotarł na odległość około 500 m od
wsi pokazały się kontury stogów,
przy których zwykle były ustawione
niemieckie karabiny maszynowe.
Następnie dowódca wyznaczył
dokładny czas rozpoczęcia akcji.
Sygnałem natarcia miała być
salwa oddana przez oddział żołnierzy. Kiedy minął czas jaki wystarczał oddziałom Rosika i Jurgi
na zajęcie pozycji oskrzydlających
Miechcin, oddział Kaźmierczaka
zaczął zbliżać się w tyralierze do
wsi. Żołnierze dotarli do zarośniętego krzewami rowu, który normalnie służył nieprzyjacielowi jako
okop strzelecki. Tego dnia był jednak niestrzeżony. Do wsi było zaledwie
kilkadziesiąt
metrów.
Dowódca Kaźmierczak wystrzelił,
dając tym samym znak do natarcia
z trzech stron. W czasie natarcia
wydał głośno komendę po niemiecku: "Cały batalion do szturmu
!". Zdezorientowani i zaskoczeni
Niemcy zaczęli opuszczać posterunki we wsi i uciekać. Zbudzona
dopiero ze snu część załogi, nie
podjęła walki, tylko rzuciła się do
ucieczki. W kilku jednak wypadkach trzeba było zdobywać pojedyncze domy. Oddział niemiecki,
który zajmował folwark, nie znając
sił przeciwnika, opuścił go bez
walki. Po zajęciu folwarku, walka
przeniosła się na zachodni skraj
wsi. Powstańcy napierali coraz silniej. Sierżant Rosik zauważył, że
uciekający Niemcy ciągną za sobą
2 miotacze min, więc rzucił się w
pogoń za nimi. Obsługa niemiecka
porzuciła miotacze i uciekła. Powstańcy zdobyli w Miechcinie 2
miotacze min z amunicją, 3 karabiny maszynowe, 180 karabinów,
kilkanaście skrzyń z amunicją i
5000 min. Prócz tego zdobycz po-

wstańcza obejmowała wyposażenie żołnierzy jak: koce, płaszcze,
swetry, manierki, bieliznę i opatrunki. Wzięto 8 jeńców. Poległ Jan
Drożdżyński i było trzech rannych.
Jeszcze inny opis walki o
Miechcin pozostawił powstaniec
Franciszek Jurgawka. Twierdzi on,
że powstańcy zdołali podsłuchać
niemieckie hasło "Hamburg".
Dzięki niemu opanowali bez walki
4 posterunki niemieckie, co pozwoliło podciągnąć linie ataku do
samej wsi. Wzięci do niewoli Niemcy zdradzili rozmieszczenie kwater, które zostały zaatakowane
przez powstańców granatami ręcznymi. Jurgawka podaje, że do niewoli wzięto 30 Niemców. Po
zdobyciu Miechcina, Niemcy w odwecie ostrzelali wieś ogniem artyleryjskim. Zabite zostały dwie
osoby cywilne, a kilka zostało rannych. Wybuchło także kilka pożarów. Straty ponieśli wyłącznie
koloniści niemieccy, zamieszkujący Miechcin. Spowodowało to, że
kiedy nazajutrz zjawili się niemieccy parlamentariusze po ciała
zabitych kolegów, powstańcy musieli ich bronić przed własnymi ro-

dakami, którzy chcieli ich zakłuć
widłami za dokonane szkody.
W następnych dniach Niemcy
próbowali bezskutecznie odzyskać
Miechcin. O kolejnym ataku niemieckim na wieś pisze Józef Stefan Richter: "W dniu 2 lutego 1919
r., gdy część załóg powstańczych
z tych wsi (w tym również z Miechcina) znajdowała się w kościele w
Poniecu, około godziny dziewiątej
rano Grenzschutz przypuścił fron-

talny atak na Miechcin chcąc go z
powrotem bezskutecznie zdobyć.
Atak ten z ich strony podparty był
setkami pocisków artyleryjskich
wystrzeliwanych z armat i miotaczy min, w tym także ciężkiego kalibru, z pozycji znajdującej się pod
Rydzyną oraz pociągu pancernego, manewrującego na torze w
okolicy Kaczkowa. Uczyniło to dalsze spustoszenia w zabudowaniach folwarcznych Miechcina,
prawie nie naruszając wsi, bo w
niej mieszkało wielu Niemców.
Także pod ostrzałem dalekosiężnym niemieckim była także droga
Poniec - Janiszewo. Strat w stanie
osobowym powstańców nie zdołali
poczynić, natomiast zabili rolnika,
Niemca, któremu przy tym porządnie rozwalili chałupę. Atak, który
trwał około trzech godzin, został
odparty. Nasza nocna penetracja
terenu wykazała, że Niemcy ponieśli wielkie straty. Na polach leżał
śnieg i był spory mróz. Czujki powstańcze, które wyszły w nocy, dla
zamaskowania odziane w białe
prześcieradła, natrafiły na liczne
zwichrzone miejsca i ciemne
plamy krwi."

Zarządzono ostre pogotowie bojowe, przewidujące wydarzenie,
które nastąpiło.
Około godziny dziesiątej wieczorem zaobserwowałem, że od
strony cegielni w Pomykowie
zbliża się grupa hałasujących i
chyba pijanych Grenzschutzów,
którzy byli bezczelnie pewni sukcesu, robili rumor i atakowali w kierunku
na
wiatrak
rolnika
Wojtkowiaka (…). Pozwolono, aby
ta hałastra rozbójników podeszła
aż pod sam wiatrak. Gdy tak się
stało, sekcyjny Grochowiak krzyknął "Ognia". Salwa puszczona
przez powstańców z ich dobrze zamaskowanych pozycji, miała ten
skutek, że trzech Grenzschutzów
zastrzelono, a reszta tej hałastry
(…) uciekła do tyłu, pozostawiając
zabitych kamratów i porzucając
podczas ucieczki część swego
oporządzenia.
Po walkach o Miechcin linia bojowa odcinka "Poniec" nie ulegała
już zmianie. Stan zdobyczy po
obydwu stronach frontu ustabilizował się. Nie oznacza to jednak, że
panował spokój. Często dochodziło do wymiany ognia i starć patroli. Miały miejsce też wypady
poza linię bojową nieprzyjaciela
dla pozyskania zdobyczy i pochwycenia jeńców.

Źródła:
A. Hanyż, Udział powiatu gostyńskie w powstaniu wielkopolskim
1918/1919 wraz z omówieniem działań
Grupy "Leszno", Gostyń 1960. s. 87
(maszynopis)
S. Jankowiak, P. Bauer, Ziemia gostyńska w Powstaniu Wielkopolskim
1918 - 1919. Gostyń 1989. s. 76

Skutki artyleryjskiego ostrzału Miechcina.

Kilka dni później miał miejsce
zbrojny incydent na linii frontu pod
Miechcinem. Jego opis zachował
się w relacji powstańca Richtera
"W tym też czasie, było to chyba
10 lutego 1919 r. Grenzschutzom
wypłacono ich plugawy żołd i z tej
okazji urządzili w miejscu zakwaterowania, we wsi Pomykowo, pijatykę, a hałas od nich i śpiewy
słychać było u nas. Z tego też powodu w placówkach powstańczych

F. Jurgawka, Walki pod Lesznem,
w: Przeciw pruskiemu zaborcy. Wspomnienia i listy uczestników Powstania
Wielkopolskiego, wybór i opracowanie
Ludwik Gomolec, Bogusław Polak,
Warszawa 1979. s. 39 - 40.
J. Richter, Mój los powstańca wielkopolskiego, w: Wspomnienia powstańców wielkopolskich, wyboru dokonali i
wstępem opatrzyli Lesław Tokarski i
Jerzy Ziołek, Poznań 1973.s. 338 - 339
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Kalendarium
ponieckie
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Wiedzą więcej o cukrze

Z dziejów oświaty
Część 11:

1 września 1932 - Nowy rok szkolny rozpoczęło nabożeństwo, po
którym nastąpił powrót do szkoły, gdzie "sprawdzono obecność
dzieci, posadzono na odpowiednie miejsca i zapowiedziano, jakich
podręczników i zeszytów potrzebują". W dniu rozpoczęcia roku szkolnego Szkoła Powszechna liczyła 424 uczniów z tego w klasie I - 69,
w klasie II - 63, w klasie III - 65, w klasie IV - 72, w klasie V a i b ogółem 80, w klasie VI - 50, w klasie VII - 25.
5 września 1932 - Rozpoczęła się nauka w Szkole Dokształcającej. Była to szkoła jednoklasowa podzielona na dwa oddziały: młodszy - 13 uczniów i starszy - 33 uczniów. Nauczycielami w Szkole
Dokształcającej byli: Stanisław Romanowski, Stanisław Dembiński i
Henryk Włodarczyk.
25 września 1932 - Uczniowie Szkoły Powszechnej w Poniecu
brali udział w nabożeństwie żałobnym ku czci zmarłej małżonki Prezydenta RP Ignacego Mościckiego - Michaliny Mościckiej. Po nabożeństwie na pierwszej lekcji odbyła się pogadanka "która oświetliła
postać i czyny tej wielkiej działaczki społecznej".
11 listopada 1932 - Szkoła Powszechna obchodziła 14 rocznicę
odzyskania niepodległości. Z tej okazji odbyła się uroczysta akademia.
5 grudnia 1932 - Rozpoczęła się akcja dożywiania. Brało w niej
udział 105 dzieci przedszkolnych i 136 szkolnych. Akcja trwała do 5
kwietnia 1933.
22 stycznia 1933 - Z inicjatywy kierownika Szkoły Powszechnej
Romanowskiego odbyło się zebranie rodziców i wychowawców
celem powołania Koła Rodzicielskiego. Zebraniu przewodniczył ks.
proboszcz Sztukowski. Zadaniem Koła było "zobowiązanie szkoły i
domu do przestrzegania wspólnie ustalonych zasad wychowawczych". Ks. proboszcz Sztukowski zwróciła się do rodziców "w kwestii karności i higieny dzieci szkolnych, zalecił współpracę ze szkołą,
podkreślając, że tylko zgodna współpraca Kościoła, szkoły i domu
rodzicielskiego wychować może dzieci na dobrych obywateli Państwa" (cytat za: "Orędownik Gostyński nr 12.z 11 lutego 1933).
2 lutego 1933 - Szkoła Powszechna przygotowała przedstawienie "Betlejem Polskie’ wg Lucjana Rydla. Do zorganizowania przedstawiania przyczyniło się nowopowstałe Koło Rodzicielskie oraz
nauczyciele Bączkowska, Dembiński, Włodarczyk, Nowaczyk. Czysty dochód z przedstawienia w wysokości 152 zł 24 gr przeznaczono
na zakup pomocy naukowych do pracowni przyrodniczej, robót ręcznych oraz uzupełnienia biblioteki uczniowskiej
17 maja 1933 - Nauczycielka Kazimiera Januszczakówna zatruła
się gazem świetlnym. Po jej śmierci zastępstwo przejął bezrobotny
kandydat nauczycielski Czesław Krzywiński.
29-31 maja 1933 - W Szkole Dokształcającej odbył się końcowy
egzamin pisemny, a ustny miał miejsce 1.6 i 7 czerwca. Egzamin złożyło 25 uczniów. W szkole pozostało 14 uczniów.
14 czerwca 1933 - Odbyło się zakończenie roku szkolnego
1932/1933. W chwili zakończenia roku szkolnego, po opuszczeniu
klasy VII, Szkoła Powszechna liczyła 363 dzieci. Do klasy pierwszej
na następny rok szkolny przyjęto 47 dzieci.
Źródła
• Kronika Publicznej Szkoły Powszechnej w Poniecu
• Kronika Szkoły Dokształcającej w Poniecu
GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI
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O tym, jak wiele cukru może
trafić do naszego organizmu w
formie płynnej, przekonali się
uczniowie w świetlicy szkolnej.
W ramach projektu „Kwiecień
miesiącem zdrowia”, postanowili sprawdzić, ile cukru zawierają różne napoje, które często,
na pierwszy rzut oka, nie wyglądają na wypełnione cukrem.
Aby zobrazować, ile cukru jest
w napojach, uczniowie wykonali
tablicę informacyjną, która stanęła
w holu budynku A. Dzięki temu
wszyscy wychowankowie naszej
szkoły mogli dowiedzieć się, że
warto zwracać uwagę na skład i
zawartość składników odżywczych
napojów, które spożywamy. Jeśli

chodzi o nawodnienie ciała, to jednym z najlepszych wyborów jest
woda niegazowana i to właśnie
ukazał eksperyment z odczytaniem etykiet na butelkach, następnie przeliczeniem zawartości cukru
w danym płynie, a potem dokładne
zważenie cukru.
Na pocieszenie podopieczni
świetlicy wzięli udział w warsztatach kulinarnych. Zrobili ciasteczka
owsiane, które były bez cukru, bez
mąki, a okazały się tak słodkie i
pyszne, że aż sami „cukiernicy” się
zdziwili. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że trzeba zapisać przepis i
przygotować wyśmienite ciasteczka w domu dla swoich najbliższych.

Odwiedziny w przychodni

Uczniowie klasy II b ze Szkoły Podstawowej w Poniecu wybrali się do
miejscowej przychodni dla zwierząt.
Pani weterynarz czekała na nich z pieskiem, którego dzieci mogły pogłaskać oraz posłuchać, jak bije jego serduszko. Drugoklasiści z zaciekawieniem słuchali opowieści pani weterynarz, która mówiła o swojej pracy.
Dowiedzieli się m. in. jak wygląda wizyta czworonożnego pacjenta u lekarza, że kot może mieć katar, a czasami leczenie zwierzaka musi zakończyć się operacją.
Uczniowie mogli zajrzeć do różnych pomieszczeń i zobaczyć znajdujące się tam urządzenia. Byli bardzo podekscytowani i ciekawi. Chętnie
zadawali pytania typu: Jak należy zabezpieczyć pupila przed kleszczami
i pchłami? Jakie zwierzęta i z jakimi dolegliwościami najczęściej odwiedzają gabinet?
Na koniec wizyty wszyscy otrzymali słodycze, a pani weterynarz upominek.
Drugoklasiści serdecznie podziękowali za miłe przyjęcie i poświęcony
im czas.
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Ziemniaczany
HOROSKOP KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ smaczny omlet

Baran 21.03-19.04
Czeka Cię kilka dni atrakcji towarzyskich. Posypią się zaproszenia na
imprezy i spotkania. Tuż po świętach
możesz spodziewać się wizyty kogoś
bardzo dla Ciebie ważnego.
Byk 20.04-20.05
Masz szansę zdobyć zaufanie
ważnej osoby. W sprawach ekonomicznych nie podejmuj zbyt pochopnych decyzji. Ułóż swoje plany
finansowe. Czekaj na zaskakujący
telefon.
Bliźnięta 21.05-21.06
Świąteczny okres to czas rozmów, bliskości, wybaczania sobie.
Zapomnij o wszystkim, co jest złe. I
czekaj na dobrą wiadomość z daleka. Naprawdę Cię zaskoczy.
Rak 22.06-22.07
Odezwie się przyjaciółka sprzed
lat. Powspominacie dawne czasy. W
połowie miesiąca możesz odebrać
ciekawą propozycję wyjazdu. Zastanów się nad nią. Lepsze finanse.
Lew 23.07-22.08
To będą dobre tygodnie. Ktoś bliski będzie, Cię wspierał w działaniu.
Poznasz też ważną osobę. Być
może odegra w Twoim życiu nieoczekiwaną rolę.
Panna 23.08-22.09
W kwietniu obchodzimy Wielkanoc. Zaproś rodzinę do siebie. Nie
przesadź tylko z porządkami i wydatkami. Wszyscy Ci pomogą. Gwiazdy
wróżą szczęście w loterii.
Waga 23.09-22.10
Zadbaj o lepsze relacje z otoczeniem. Wyjaśnij nieporozumienia i
otwórz się na życzliwe Ci osoby.
Oczekuj spotkania, o którym zawsze
marzyłaś. Uważaj w podróży.
Skorpion 23.10-21.11
Właśnie teraz osiągniesz sporo w
pracy i możesz otrzymać propozycję
awansu. Zastanów się, czy ją przyjąć. Trochę zmień w domowym otoczeniu. Może remont?
Strzelec 22.11-21.12
Skup się na pracy. Od Twojej aktywności zależeć będzie awans, być
może dla kilku osób z zespołu. Ktoś
z rodziny ma poważny problem.
Okres świąt to dobry czas na rozmowę.
Koziorożec 22.12-19.01
Dużo spotkań, dużo wspomnień.
I dużo wolnego czasu. Odpoczynek
naprawdę Ci się należy. Pewien Lew
marzy o tym, by Cię poznać. Rozejrzyj się wokół.
Wodnik 20.01-18.02
Kłopoty już za Tobą. Spokojnie
możesz planować następne dni. Nie
zapomnij zamknąć wszystkich spraw
urzędowych. Ktoś bliski Cię odwiedzi.
Ryby 19.02-20.03
Zasługujesz na nagrodę, zwłaszcza w pracy. Szef doceni Twoje wysiłki. Poznasz kogoś bardzo
interesującego. To może być początek prawdziwej przyjaźni, a może
nawet miłości.

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 maja. Rozwiązanie poprzedniej
krzyżówki brzmiało: JUŻ PRZEŻYWAMY WIOSENNE DNI.
Nagrodę wylosowała Bernadetta Ratajczak z Ponieca. Zapraszamy do
GCK po odbiór nagrody.
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1. Myje go majtek
2. Uchwyt noża
3. Do spływu Dunajcem
4. Opaska na szyi psa
5. Przykładowo benzyna
6. Dreszcze, mrowienie
7. Dokładka

Zalety
lawendy

Nie każdy wie, że nasza polska lawenda poprawia nam
humor, pozwala się wyciszać, pobudza aktywność
mózgu, a także łagodzi bóle
głowy. Warto więc sięgnąć po
nią i zrobić sobie proste w zastosowaniu produkty. My
proponujemy lawendową nalewkę i mydełko domowej roboty.
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8. Pracownik banku
9. Malutki pokoik
10. Martwa na płótnie
11. Przykładowo kapitański
12. Niewidka
13. Wirtuoz
14. Południowy owoc

NALEWKA

Składniki: 6 łyżek suszonych
kwiatów lawendy, 3 szklanki wódki
40 proc., 4 goździki, 2 cytryny,
szklanka miodu.
Przygotowanie: Zioła wsyp do
słoja, dodaj sok z cytryn, goździki,
wymieszaj, zamknij i odstaw w
ciemne, ciepłe miejsce na 2 tygodnie. Po tym czasie dodaj miód, wymieszaj i odstaw na kolejne 2
tygodnie. Przecedź, przelej do butelki, zamknij i przechowuj w ciemnej szafce do roku. Używaj dla
uspokojenia lub w razie problemów
z zaśnięciem - pij po 1 kieliszku 2
razy dziennie przez 5 dni.

Składniki: 4 - 5 ugotowanych
ziemniaków, 1 duża cebula, 2 - 3
pieczarki, 3 - 4 jajka, 1/2 pęczka
koperku, kilka gałązek świeżej
natki, sól, pieprz, gałka muszkatołowa, olej do smażenia.
Przygotowanie: Ugotowane
ziemniaki, które pozostały z
obiadu, pokrój w średniej grubości
plasterki. Cebulę obierz i drobno
poszatkuj. Pieczarki umyj, osusz
na papierowym ręczniku kuchennym, a potem pokrój w kostkę. Do
miski wbij jajka, rozbij je widelcem.
Opłucz i osusz koperek i drobno
go posiekaj. Wsyp do jajek. Dodaj
kilka poszatkowanych listków
natki. Całość pomieszaj, dopraw
do smaku solą, pieprzem oraz
gałką muszkatołową. Na patelni
rozgrzej 1 - 2 łyżki oleju. Wrzuć cebulę, zrumień ją. Dodaj pieczarki.
Smaż, aż woda odparuje. Wrzuć
ziemniaki. Obsmaż je i zalej masą
jajeczną. Smaż omlet z dwóch
stron na złoty kolor.

(: (: HUMOR :) :)

Idzie Mrówka na spacer razem ze
Słoniem. Po chwili puka Słonia w
nogę i mówi do niego:
- Ale tupiemy, co?
***
Dzisiaj widziałem najszybszy sposób zasysania danych - 64GB w sekundę!
Odkurzacz
wciągnął
pendrive’a.
***
Czemu bociany odlatują na zimę do
ciepłych krajów?
- Bo na piechotę mają za daleko.
***
Sklep z kameleonami.
- Macie w sklepie kameleony?
- Nie wiemy.
***
- Jak nazywa się zwierzę na dwie
litery?
- Qń.

MYDEŁKO

Składniki: Kostka szarego
mydła, 1 łyżka kwiatów lawendy, 5
kropel olejku lawendowego.
Przygotowanie: Kostkę mydła
zetrzyj na tarce o grubych oczkach.
Wsyp to do szklanej lub metalowej
miski i włóż ją do mniejszego
garnka z gotującą się wodą. Gdy
mydło się rozpuści, dodaj pokruszone kwiaty i olejek. Wymieszaj,
przelej do kwadratowych pojemniczków (np. po serkach) i odstaw
na dobę do zastygnięcia. Używaj go
do kąpieli i codziennego mycia twarzy i rąk. Jego zapach odpręża, a
jednocześnie mydło pielęgnuje
skórę.

PRZYWITALI WIOSNĘ
WIEŚCI Z GMINY PONIEC
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21 marca to dzień, gdy dzieci i młodzież ze szkół i przedszkoli z naszego regionu przychodzą na zajęcia w pięknych przebraniach, by wspólnie powitać wiosnę. Tak było i tego
roku.
Młodzież w kolorowych strojach prezentowała się wspaniale. Warto zaznaczyć, że w tym
roku również nauczyciele przyłączyli się do zabawy i zamienili się w postacie z bajek.

Dzieje się w Klubie Seniora
[ 16 ]

WIEŚCI Z GMINY PONIEC

Klub Seniora w Poniecu ruszył pełną parą. To dopiero początek pracy Klubu, a już tyle się
działo.
Z bogatej oferty różnego rodzaju aktywności, zajęć i spotkań
każdy mógł wybrać coś dla siebie.
Seniorzy licznie uczestniczyli w
zajęciach tanecznych, ćwiczeniach
na zdrowy kręgosłup, ćwiczeniach
relaksacyjnych, bowlingu czy nordic walking.
Twórczo i artystycznie mogli się
wykazać podczas wielkanocnych
warsztatów rękodzielniczych oraz
warsztatów
ogrodniczych
„Wiosna w słoiku”.
W ramach bloku tematycznego
„Poranek Seniora” odbyło się spotkanie z dietetykiem, podczas któ-

rego uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się, w jaki sposób dieta
wpływa na zdrowie i życie człowieka, a chętne osoby mogły skorzystać
z
indywidualnych
konsultacji. Dużym zainteresowaniem cieszyło się również spotkanie
z
funkcjonariuszami
z
Komendy Powiatowej z Gostynia
którego temat brzmiał „Bądź
ostrożny i nie daj się oszukać”
Seniorzy grali w gry planszowe
i śpiewali ulubione piosenki podczas zajęć karaoke. Było mnóstwo
śmiechu, zabawy i dobrej energii.
Harmonogram zajęć na kolejne
dni i tygodnie w Klubie Seniora to
bogata oferta różnorodnych zajęć,
wśród których nie zabraknie spotkań ze specjalistami w dziedzinie
zdrowia, zajęć artystycznych, czy
możliwości aktywnego spędzenia
wolnego czasu.
Serdecznie zapraszamy!

