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WIEŚCI Z GMINY PONIEC

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: Antoni Jarosław
Nazwisko: Cieślak
Data urodzenia: 26 marca 2021 r.
Godzina i miejsce: 11:23, Leszno
Waga: 4,210 kg
Długość: 60 cm
Imiona rodziców: Paulina i Robert
Rodzeństwo: siostra Julia
Miejsce zamieszkania: Poniec

Imię: Wojciech
Nazwisko: Polaszek
Data urodzenia: 22 marca 2021 r.
Godzina i miejsce: 15:40, Gostyń
Waga: 3,810 kg
Długość: 55 cm
Imiona rodziców: Hanna i Marek
Rodzeństwo: brat Filip i siostra Antosia
Miejsce zamieszkania: Poniec

Imię: Lilianna
Nazwisko: Dopierała
Data urodzenia: 29 marca 2021 r.
Godzina i miejsce: 20:00, Gostyń
Waga: 2, 820 kg
Długość: 51 cm
Imiona rodziców: Klaudia i Kewin
Miejsce zamieszkania: Dzięczyna

Imię: Oliwier
Nazwisko: Sadowski
Data urodzenia: 30 marca 2021 r.
Godzina i miejsce: 15:21, Poznań
Waga: 2,115 kg
Długość: 52 cm
Imiona rodziców: Izabela i Dawid
Miejsce zamieszkania: Łęka Wielka

Imię: Kornelia
Nazwisko: Konieczek
Data urodzenia: 31 marca 2021 r.
Godzina i miejsce: 11:29,Środa Wielkopolska
Waga: 3, 300 kg
Długość: 56 cm
Imiona rodziców: Agnieszka i Radosław
Miejsce zamieszkania: Poniec

WIEŚCI Z GMINY PONIEC

Hołd oddany Ojcu Świętemu
W 16. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II, Honorowego Obywatela Gminy Poniec, delegacja
władz samorządowych: burmistrz Jacek Widyński, zastępca burmistrza Eugeniusz Nowak
oraz przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kusz, złożyła kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym długoletni pontyfikat Ojca Świętego.
Dokładnie 2 kwietnia 2005 r. o
godz. 21. 37 św. Jan Paweł II odszedł do Domu Ojca. Świat stanął
w miejscu, wszyscy pogrążyli się w
żałobie. Na ulice polskich miast
wyszły tłumy, żegnające papieża
Polaka. Była to niezwykła chwila
zadumy, refleksji, ale i narodowego
pojednania. Również wierni z naszych okolic pamiętali o św. Janie
Pawle II.
Jan Paweł II zasiadał na Stolicy
Piotrowej w latach 1978 - 2005.
Jego przesłanie odzwierciedlały
słowa wypowiedziane na początku
misji: "Nie lękajcie się, otwórzcie
na oścież drzwi Chrystusowi,
otwórzcie drzwi jego zbawczej władzy".
Papież Jan Paweł II zmarł w
wieku 84 lat. Był jednym z najbardziej wpływowych przywódców
przełomu wieków. Pracował, aby
budować fundament moralny
świata współczesnego i odegrał
kluczową rolę w obaleniu komunizmu w Polsce. Pontyfikat Jana
Pawła II trwał 26 lat, 5 miesięcy i
16 dni. Był trzecim co do długości
w historii papiestwa - po św. Piot-

rze i Piusie IX. Na datę liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła
II wybrano 22 października - rocznicę uroczystej inauguracji pontyfikatu.
Przy łożu zmarłego w papieskich apartamentach byli najbliżsi
współpracownicy Ojca Świętego,
m. in.: osobisty sekretarz papieża
abp Stanisław Dziwisz, ks. prof. Tadeusz Styczeń, jego uczeń z KUL,
ks. prałat Mieczysław Mokrzycki
(obecnie arcybiskup lwowski) i
opiekujące się Janem Pawłem II
na co dzień siostry sercanki.
Wybrany podczas pamiętnego
konklawe 16 października 1978 r.

został 264. papieżem w dziejach.
Był zarazem pierwszym od 455 lat
następcą św. Piotra nie - Włochem
i pierwszym papieżem Słowianinem.
Miał za sobą przeszłość duszpasterza, wykładowcy, naukowca,
filozofa, publicysty, autora książek,
biskupa historycznej diecezji, któremu przyszło sprawować rządy w
konfrontacji z reżimem komunistycznym. Wziął też aktywny, twórczy udział w soborze watykańskim
II. Nietypowa jak na duchownego
była jego przeszłość artystyczna w młodości występował w teatrze i
pisał wiersze, czego - jak się póź-

Narodowy Spis Powszechny
Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku Główny Urząd Statystyczny
przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.
W spisie muszą wziąć udział
nie tylko obywatele polscy, ale
wszyscy mieszkańcy naszego
kraju.
W obecnej, pandemicznej rzeczywistości spis odbywa się w
innej niż zazwyczaj formie. O ile
zwykle odbywał się głównie poprzez wizyty rachmistrzów w naszych domach, teraz ta forma
została wstrzymana do odwołania. W zamian musimy dokonać
tzw. samospisu, czyli samodziel-

nie wypełnić formularz - za siebie
lub za całą rodzinę - zamieszczony na rządowej stronie GUS
spis. gov. pl
Zarówno spis ludności i mieszkań, jak i spis rolny są badaniami
obowiązkowymi, realizowanymi w
oparciu o ustawy o spisach. Są to
jednocześnie największe przedsięwzięcia statystyczne jakie, podejmowane są nie tylko w Polsce,
ale i na całym świecie. Realizacja
takich projektów wymaga pełnej

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 4 maja 2021 (wtorek)
dyżur będą pełnili Krzysztof Matecki i Paulina Zielińska. 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

mobilizacji, zarówno społeczeństwa, jak i państwa.
Spisy powszechne są istotnymi momentami w życiu narodu,
kiedy państwo pyta swoich obywateli "ilu nas jest", "kim jesteśmy", "jak żyjemy" oraz o inne
istotniejsze informacje związane
z funkcjonowaniem społeczeństwa. W ocenie organizacji międzynarodowych spisy są jednymi
z największych przedsięwzięć organizacyjnych mobilizujących narody w czasach pokoju. Spisom
powinien przyświecać cel profesjonalnej ich realizacji, co jest nie
bez znaczenia dla odbioru wizerunku państwa przez obywateli.
Pamiętaj, że udział w spisie
jest obowiązkowy - tak stanowi
ustawa spisowa. Odmowa udziału
w spisie powszechnym grozi karą
grzywny na podstawie art. 57
ustawy o statystyce publicznej.
Pytania spisowe dotyczą m. in.
naszej charakterystyki demograficznej, aktywności ekonomicznej
- gdzie pracujemy, w jakiej branży
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niej okazało - nie porzucił także
jako papież.
Wiadomość o śmierci papieża
ogłosił 100 tys. modlących się ludzi
arcybiskup Leonardo Sandri, mówiąc: "Najdrożsi bracia i siostry, o
godz. 21. 37 nasz najukochańszy
Ojciec Święty Jan Paweł II powrócił do domu Ojca".
W Polsce odejściu papieża towarzyszył dźwięk dzwonu Zygmunta na Wawelu.
16 października 1978 r. ogłosił
wybór Karola Wojtyły na Stolicę
Piotrową, a 2 kwietnia 2005 r. żegnał papieża Polaka.
Mszy pogrzebowej 8 kwietnia
na placu Świętego Piotra przewodniczył kardynał Joseph Ratzinger.
Na ceremonię przyjechało kilka milionów ludzi. Obecni byli szefowie
państw i rządów oraz koronowane
głowy i przywódcy religijni z całego
świata. Była to największa uroczystość pogrzebowa w historii. W
czasie mszy widoczne były transparenty z hasłem "Santo subito",
czyli "Święty natychmiast".
Jan Paweł II został pochowany
w Grotach Watykańskich. Jego
beatyfikacji dokonał papież Benedykt XVI 1 maja 2011 r. Po niej
grób papieża przeniesiono do kaplicy Świętego Sebastiana w bazylice Świętego Piotra, niedaleko
Piety Michała Anioła.
Świętym Jana Pawła II ogłosił
papież Franciszek 27 kwietnia
2014 r. Proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny był rekordowo krótki.
i od kiedy, poziomu wykształcenia, migracji - gdzie mieszkaliśmy
rok wcześniej, od kiedy mieszkamy w obecnym miejscu, charakterystyki etniczno - kulturowej w jakim języku mówimy na co
dzień, jakiego jesteśmy wyznania,
zasobów mieszkaniowych - w jak
dużym mieszkaniu mieszkamy,
jak je ogrzewamy, ile mamy
pokoi.
Osoby, które chcą wziąć udział
w spisie, a nie mają możliwości
dokonania go samodzielnie przez
internet bądź też mają problemy z
uzupełnieniem formularza, mogą
zadzwonić na infolinię spisową
(22 279 99 99 - od poniedziałku
do piątku, w godz. od 8 do 18),
zostać spisanymi przez rachmistrza telefonicznie lub odwiedzić
miejsce, gdzie uzyskają pomoc w
spisaniu się.
Za udział w spisie przewidziano nagrody. Po wypełnieniu
formularza spisowego otrzymamy
10 - elementowy kod. Przy jego
pomocy od 22 kwietnia do 7 lipca
możemy zarejestrować się w loterii. Nagrodami w niej są toyota
yaris, karty przedpłacone wartości
1000 zł (480 takich kart) oraz 500
zł (960 takich kart).
Więcej informacji oraz regulamin można znaleźć na stronie
loteria.spis.gov.pl
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Z bukietem kwiatów do...
Zofii - 15 V

Tuż przed świętami wielkanocnymi uczniowie klasy IIIc ze Szkoły Podstawowej w Poniecu zabawili się w szukanie wielkanocnego Zajączka.
Każdy przyniósł koszyczek, który później musiał odszukać na boisku
szkolnym. Wszyscy z podekscytowaniem i zaangażowaniem biegali w poszukiwaniu swojego upominku. Kiedy jedni, już radośni, zaglądali, co tam
jest w środku, inni z lekkim niepokojem i niecierpliwością nadal ganiali zająca. Po dłuższej chwili już wszyscy mieli upragnione niespodzianki.
Uśmiechnięci i zadowoleni wrócili do klasy, by tam zabrać się do kosztowania słodyczy.

Nagrody od Kinder
W ostatnich miesiącach 2020
roku Biblioteka Gminnego Centrum Kultury w Poniecu zaangażowała się w akcję firmy Kinder
i Wydawnictwa ZNAK pn. "Przerwa na wspólne czytanie".
Zachęcano wówczas dzieci i
rodziców, by przynosili do biblioteki
książki, którymi chcą się podzielić
z innymi dziećmi. Wspólnie z biblioteką stworzono kolekcję wartościowych książek dla małych
bibliotek w całej Polsce.
W podziękowaniu za udział po-

niecka biblioteka, także dzięki
Wam, drodzy Czytelnicy, otrzymała
Certyfikat Uczestnictwa, zestaw
książek oraz pufy.
Już po raz drugi czytelnicy z
Ponieca wzięli udział w akcji organizowanej przez firmę Kinder,
wcześniejsza inicjatywa polegała
na oddawaniu głosów na naszą
bibliotekę. Wtedy dzięki Waszemu
wsparciu również otrzymali nagrody, którymi dzieci mogą się cieszyć podczas odwiedzin w
bibliotece.

POŻEGNANIE
W marcu na zawsze odeszli od nas :
04.03 - Bogusława Śmierzchalska (1943), Poniec
06.03 - Anna Kubiak (1951), Łęka Wielka
07.03 - Anna Michalak (1943), Drzewce
10.03 - Weronika Maślankowska (1929), Poniec
12.03 - Stanisław Muszyński (1942), Śmiłowo
15.03 - Kazimierz Kruszka (1937), Łęka Wielka
27.03 - Jacek Paszkowiak (1954), Łęka Wielka

Zofia to imię pochodzenia greckiego. Wywodzi się od słowa "sophia", które oznacza mądrość.
Zofia to bardzo mądra i rozsądna kobieta. Kocha ludzi i w stosunku do nich jest zawsze życzliwa
i serdeczna. Swoją tajemniczością i
wrodzonym wdziękiem wzbudza
zainteresowanie wśród mężczyzn.
Ze względu na duże powodzenie u mężczyzn Zofia może dobrze
zastanowić się nad odpowiednim
wybrankiem. Oczekuje od niego
przede wszystkim spontaniczności i
dużego poczucia humoru. Zwleka
natomiast z decyzją o założeniu rodziny. Chce się wraz ze swoim ukochanym odpowiednio wyszaleć i
nacieszyć sobą. Dla dobra rodziny
jest skłonna do dużych poświęceń.
W towarzystwie Zofia lubi grać
pierwsze skrzypce. To ona zazwyczaj wychodzi z inicjatywą wspólnych wypadów czy też organizuje
różnego rodzaju imprezy. Jest niezwykle lubiana, a przyjaciele i znajomi bardzo liczą się z jej zdaniem.
Zofię bardzo ciężko zniechęcić
do działania, a porażki tylko ją motywują do cięższej pracy. Potrafi ze
wszystkimi znaleźć wspólny język.
Świetnie odnajduje się w pracy w
grupie, gdzie liczy się dobra atmosfera i wzajemne wsparcie zespołu.
W karierze zawodowej stawia na

Zofia Kurzawska
z Ponieca
rozwój i chętnie podnosi swoje kwalifikacje. Sprawdzi się w takich zawodach jak: psycholog, organizator
różnego rodzaju eventów czy też
prawnik.
Jej kolorem jest czarny, liczbą 3,
a kamieniem hematyt.
W naszej gminie mieszka aż 86
kobiet o imieniu Zofia: 31 w Poniecu, 9 w Łęce Wielkiej, po 7 w
Szurkowie i Drzewcach, po 4 w Rokosowie, Śmiłowie i Dzięczynie, 3
w Janiszewie, po 2 w Waszkowie,
Czarkowie, Żytowiecko, Bogdankach oraz po 1 w Dzięczynce, Grodzisku, Bączylesie, Łęce Małej,
Teodozewie, Sarbinowie, Zawadzie, Wydawach i Miechcinie.

Aleksandra - 3 V
Aleksander to imię pochodzące
od słów "aléks" (bronię) i "andros"
(mąż). Oznacza tego, który troszczy się o mężów.
Aleksander to mężczyzna wyzwolony. W swoim życiu woli żałować tego, czego nie zrobił. Swoimi
działaniami dąży do zapewnienia
sobie życia na bardzo wysokim poziomie. Zna się na ludziach, dzięki
czemu potrafi uniknąć znajomości
z nieodpowiednimi ludźmi. Ma naturę wrażliwca i potrzebuje od swojej drugiej połówki dużo ciepła i
miłości.
Pod płaszczykiem twardego i
niedostępnego mężczyzny kryje
się wrażliwy i bardzo ciepły człowiek. Jest podejrzliwy i ciężko zdobyć jego zaufanie. Poszukuje
kobiety z rozwiniętym instynktem
małżeńskim, z którą założy kochającą się rodzinę.
Życie towarzyskie nie jest dla
Aleksandra specjalnie ważne i interesujące. Wolny czas woli poświęcać
rodzinie
czy
też
wykorzystać go na należyty odpoczynek. Utrzymuje z ludźmi relacje
bardziej biznesowe niż towarzyskie.
Aleksander nie ukrywa, że
głównym celem jego pracy są fi-

Aleksander Cichowlas
z Ponieca
nanse. Robi wszystko to, co pozwoli mu godnie i dostatnie żyć.
Jako osoba inteligentna, mająca
dużą intuicję i zdolności przywódcze, potrafi również dorobić się
niedużym nakładem sił. Sprawdzi
się w takich zawodach jak dyplomata czy też sędzia.
Kolorem Aleksandra jest fioletowy, liczbą 9, a kamieniem bawole oko.
W gminie Poniec mieszka 23
mężczyzn o imieniu Aleksander: w
Poniecu jest ich 9, po 2 w Janiszewie, Łęce Wielkiej, Śmiłowie i Rokosowie oraz po 1 w Łęce Małej,
Waszkowie, Włostkach, Czarkowie, Bączylesie i w Szurkowie.
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Razem przez życie
Do grona par małżeńskich z 50 - letnim stażem dołączyli niedawno Barbara Stanisława i Krzysztof Maciejczakowie z Łęki Wielkiej.
1956, gdy miała siedem lat, jej rodzina zamieszkała w Grodzisku.
Ukończyła trzyletnią Szkołę Zawodową w Poniecu w zawodzie kucharka. Praktykę odbywała i przez
następne lata gotowała w restauracji znajdującej się na ponieckim
rynku. W tym samym czasie poznała swego przyszłego męża.
Pan Krzysztof od swej żony jest
starszy o dwa lata. Urodził się w
1947 roku w Kopaniu. Miał dwóch
starszych braci. Uczył się w szkole
w Łęce Wielkiej. Tuż po jej ukończeniu rozpoczął pracę w Państwowym Gospodarstwie Rolnym
w Kopaniu. Dwudziestoletni pan
Krzysztof został powołany do odbycia służby wojskowej w jednostce w Kostrzynie nad Odrą. Do
Kopania wrócił w 1969 roku. W
tym samym roku poznał swą przyszłą żonę.

Państwo Maciejczakowie pobrali się 24 kwietnia 1971 roku w
Urzędzie Stanu Cywilnego w Poniecu. Ich ślub kościelny odbył się
tego samego dnia - w kościele w

Żytowiecku.
Pani Barbara w tym roku skończy 72 lata. Urodziła się i najmłodsze lata spędziła w Oporówku.
Miała dwie młodsze siostry. W roku

Przedszkole Samorządowe w Poniecu już po raz kolejny bierze udział w
Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym Ludmiły Fabiszewskiej, nauczycielki z Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim, pt. "Piękna Nasza Polska Cała". W roku szkolnym
2020/2021 trwa już czwarta edycja projektu. Głównym celem projektu jest
kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie ich
na piękno, folklor i tradycje Polski. Działania projektowe to też okazja, by
budzić wśród najmłodszych i ich rodzin poczucie tożsamości narodowej i
regionalnej, dumy z bycia Polakiem, a także wzmacniać więzi i integrować
placówki oświatowe z terenu całej Polski i Kresów. W ramach realizacji
zadań z projektu dzieci z grup: Muminki, Motylki, Pszczółki, Kotki i Biedronki wykonały wspólnie pracę plastyczną pt. "Herb naszego miasta".
Przedszkolaki z radością zapoznały się z symbolem ich małej ojczyzny.
Poznały jego barwy i znaczenie symboli.

Nasi drodzy jubilaci spotkali się
na zabawie tanecznej. Po dwóch
latach narzeczeństwa pobrali się i
zamieszkali w Kopaniu, razem z
mamą pana Krzysztofa. Tutaj urodził się ich jedyny syn Zbigniew.
Pani Barbara zajęła się jego wychowaniem, a pan Krzysztof pracował
jako
traktorzysta
w
gospodarstwie. Gdy syn poszedł
do szkoły, pani Barbara wróciła do
pracy. W chwilach wolnych od zawodowych obowiązków małżeństwo swój wolny czas spędzało na
działce. Do dziś jest to ich sposób
na odpoczynek. Państwo Maciejczakowie zamieszkali w Łęce
Wielkiej w 1991 roku.
Naszym drogim jubilatom życzymy kolejnych lat w zdrowiu,
wielu powodów do uśmiechu oraz
samych życzliwych ludzi wokół.
MK

Dwie różne skarpetki
W niedzielę, 21 marca, obchodzony jest Światowy Dzień
Zespołu Downa. Co roku solidarni z osobami z zespołem
Downa zakładają dwie różne,
kolorowe skarpetki. Dzięki takiemu zachowaniu wysyłamy
sygnał, że akceptujemy odmienność osób z zespołem
Downa.
Data obchodów Światowego
Dnia Zespołu Downa jest symboliczna. Przypada na 21. dzień trze-

ciego miesiąca w roku, ze względu
na nazwę zaburzenia - trisomia
21. To właśnie dodatkowy, trzeci
chromosom w 21. parze chromosomów powoduje występowanie
tej wady genetycznej.
Tego dnia również uczniowie
kl. VIIIa ze Szkoły Podstawowej w
Poniecu przyłączyli się do akcji
#KoloroweSkarpetki, aby pokazać, że chcą walczyć ze stereotypami i dbają o to, aby nikt nie czuł
się wykluczony.
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Dofinansowanie na wymianę
starego pieca i ocieplenie domu

W Urzędzie Miejskim w Poniecu uruchomiony został punkt informacyjno - konsultacyjny w ramach programu "Czyste Powietrze" we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Program przewiduje
dofinansowania na:
- źródło ciepła - wymianę,
zakup, montaż,
- instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
- wentylację mechaniczną z
odzyskiem ciepła,
- mikroinstalację fotowoltaiczną,
- ocieplenie przegród budowlanych,
- stolarkę drzwiową i okienną,
- dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).
Wsparcie finansowe możesz
otrzymać na projekty zakończone,
w trakcie realizacji lub jeszcze
nierozpoczęte. Pamiętaj jednak,
że rozliczeniu podlegać będą
koszty poniesione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed złożeniem
wniosku.
Swój projekt musisz skończyć
do 30 miesięcy od daty złożenia
wniosku o dofinansowanie.
Kto może skorzystać?
Osoba fizyczna, która:
- jest właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego
lub
- wydzielonego w takim domu
lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą
- ma roczne zarobki (dochód
roczny) do 100 000 zł
- wtedy możesz starać się o
podstawowe dofinansowanie
lub
- ma miesięczne łączne zarobki jej i osób z nią mieszkających i wzajemnie utrzymujących
się, które w przeliczeniu na osobę
(przeciętny dochód na osobę w
gospodarstwie domowym) nie
przekraczają:
o 1400 zł - jeżeli mieszkasz z
kimś,
o 1960 zł - jeżeli mieszkasz
sam.
Dodatkowo, jeżeli prowadzisz
działalność gospodarczą - twój
przychód nie może być większy
niż 30 minimalnych wynagrodzeń
za pracę,
- wtedy możesz starać się o
podwyższone dofinansowanie
Co musisz przygotować?
- wypełniony wniosek pobrany
z Portalu Beneficjenta.
- jeżeli ubiegasz się o podwyż-

szone dofinansowanie - skan zaświadczenia, które cię upoważnia
do podwyższonego dofinansowania
UWAGA! Zaświadczenie nie
może być wydane z datą wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku.
- W przypadku braku księgi
wieczystej dla domu - skan dokumentu potwierdzającego prawo
własności tego domu.
- W przypadku współwłasności
- skany oświadczeń z danymi oraz
podpisami wszystkich współwłaścicieli.
- W przypadku małżeństwa z
ustawową wspólnością majątkową - skan oświadczenia z danymi oraz podpisem małżonka.
Co musisz zrobić?
Najpierw musisz wypełnić

wniosek w pdf i umieścić go na
Portalu Beneficjenta właściwego
WFOŚiGW. Jeżeli nie posiadasz
Profilu Zaufanego, musisz go wydrukować, podpisać ręcznie i złożyć. Żeby to się udało, skorzystaj
z kilku prostych kroków:
1. zaloguj się na swoje konto w
Portalu Beneficjenta,
2. pobierz edytowalny formularz PDF wniosku. Nie drukuj go
przed wypełnieniem,
3. wypełnij wniosek,
4. zweryfikuj wypełniony wniosek,
5. złóż wypełniony elektronicznie wniosek na skrzynkę podawczą Portalu Beneficjenta,
6. wydrukuj wniosek,
7. dołącz wymagane załączniki,
8. podpisz wniosek.

Gdzie składasz dokumenty?
Wniosek wraz z załącznikami
możesz złożyć w Urzędzie Miejskim w Poniecu lub w siedzibie
WFOŚiGW w Poznaniu.
Wniosek możesz również wysłać pocztą lub kurierem. Wtedy
włóż wniosek wraz z załącznikami
do koperty z dopiskiem: Program
Priorytetowy "Czyste Powietrze" i
wyślij do WFOŚiGW w Poznaniu.
Szczegółowe
informacje
można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Poniecu w poniedziałki od
godz. 8 do 16 oraz od wtorku do
piątku od godz. 7 do 15.
Osoby do kontaktu:
Łukasz Białek tel. 65 573 14 33,
Paweł Maćkowiak tel. 65 573 14 33.
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Zdrowe jedzenie

Jak rozpoznawać formy terenu? Czym różni się pagórek od wzgórza?
Jaka jest różnica między kotliną a doliną? Na te i inne pytania z zakresu
ukształtowania powierzchni Ziemi szukali odpowiedzi uczniowie klasy IV
Szkoły Podstawowej w Żytowiecku.
Podczas lekcji przyrody dzieci uczyły się opisywać i rozróżniać krajobrazy
oraz nazywać poszczególne formy terenu. Cykl tematów został podsumowany projektem, który, mimo zdalnej nauki, udało się wspaniale zrealizować. Czwartoklasiści wykonali z masy solnej modele, na których
znalazły się wysokie góry, małe pagórki, tereny równinne i doliny z płynącymi w nich rzekami. W ten atrakcyjny dla uczniów sposób nowe pojęcia
zostały dobrze utrwalone.

W trosce o zdrowie naszych
uczniów realizujemy po raz kolejny projekt „Dobre jedzenie zdrowe jedzenie’’. 9 kwietnia
podczas godziny wychowawczej uczniowie obejrzeli filmiki o
zasadach zdrowego odżywiania
i rozwiązali szkolny quiz o zdrowiu. Dzieci miały możliwość
uczestniczenia w zabawach interaktywnych o tematyce prozdrowotnej. Głównym celem
lekcji było przygotowanie zdrowej kanapki na drugie śniada-

nie. Zadanie to zostało wykonane znakomicie - dziękujemy.
Podczas zajęć wychowania fizycznego uczniowie będą mieli
możliwość przygotowania zdrowych sałatek i poszerzenia wiedzy
o zdrowiu.
Na zdalnych zajęciach świetlicowych w kwietniu dzieci także poszerzą swoją wiedzę o właściwym
odżywianiu, a uczniowie z klas IV i
V mogą uczestniczyć w konkursie,
,Już wiem, co jest zdrowe’’. Zachęcamy.

W ramach działań Szkolnego Koła Wolontariatu, działającego przy Szkole
Podstawowej w Poniecu, we współpracy z Duszpasterstwem Młodzieży
zorganizowano akcję, której celem było przygotowanie wielkanocnych
upominków dla chorych z ponieckiej parafii. Uczniowie przygotowali przepiękne i oryginalne stroiki, które sprawiły ogromną radość tym, którzy się
tego nawet nie spodziewali. Prezenty te były miłym akcentem świątecznym w tym trudnym dla wszystkich czasie. Dzięki młodzieży i ogromnej
pomocy ich rodziców udało się przygotować upominki dla wszystkich
osób. Ogromne zaangażowanie potwierdza wyjątkowość świąt wielkanocnych - świąt pełnych nadziei, wzajemnej życzliwości i wiary w drugiego człowieka. W akcji wzięło udział 135 uczniów ponieckiej szkoły.
Wszyscy wolontariusze otrzymali pochwały za udział w tym wspaniałym
przedsięwzięciu. Księża z parafii dostarczali wielkanocne upominki podczas odwiedzin chorych przed świętami.

Nabór do służby
W związku z uruchomieniem
służby przygotowawczej w 2021
roku Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lesznie prowadzi
nabór i przyjmuje wnioski na
miesięczne podstawowe przeszkolenie wojskowe.
Szkolenia odbywają się regularnie przez cały rok. O terminie i
miejscu szkolenia decyduje kandydat. Odbycie służby przygotowawczej umożliwia w przyszłości
podjęcie służby zawodowej. Szkolenie jest całkowicie bezpłatne i nie
rodzi żadnych zobowiązań wobec
wojska. Osoba odbywająca służbę
przygotowawczą przez okres
szkolenia jest żywiona i zakwaterowana oraz otrzymuje miesięczne
wynagrodzenie i odprawę po zakończeniu szkolenia. Oferta skierowana jest również do osób
zatrudnionych i pobierających
naukę w trybie zaocznym. Pracodawca na czas szkolenia ma obowiązek
udzielić
urlopu
bezpłatnego.
Wnioski można składać bezpośrednio w WKU w Lesznie, ul. Zamenhofa 32 lub poprzez platformę
e - PUAP.
Szczegóły na stronie internetowej WKU w Lesznie www.leszno.
wku. wp. mil. pl w zakładce

"Służba przygotowawcza" oraz
pod numerem telefonu 261 677
224.
Dokumenty, jakie należy dostarczyć:
- wniosek,
- świadectwo lub dyplom potwierdzający poziom wykształcenia,
- dowód osobisty,
- książeczka wojskowa.
Na przeszkolenie może być powołana osoba, która spełnia następujące warunki:
- posiada obywatelstwo polskie,
- posiada zdolność do czynnej
służby wojskowej kategoria zdrowia "A",
- ma wykształcenie co najmniej
gimnazjalne,
- brak karalności za przestępstwa umyślne.

reklamy

Potrzebujesz
dla swojej firmy?
Zareklamuj się w naszej gazecie.
Informacje znajdziesz na: www.poniec.eu
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Bohater z Ponieca
Podczas XXIII sesji Rady Miejskiej w Poniecu, jaka odbyła się 29
marca, burmistrz Ponieca Jacek Widyński, przewodniczący Rady
Jerzy Kusz oraz zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gostyniu Krzysztof Wróblewski złożyli podziękowania Krzysztofowi Kędziorze, mieszkańcowi naszej gminy, za bohaterską postawę w
czasie ratowania ofiar wypadku samochodowego, który wydarzył się
19 marca pomiędzy Lesznem a Nową Wsią.
Krzysztof Kędziora był jedną z
pierwszych osób, które bez chwili
zawahania ruszyły z pomocą poszkodowanym. Pan Kędziora jest
strażakiem ponieckiej OSP oraz
wykwalifikowanym ratownikiem
medycznym. Umiejętności i doświadczenie pozwoliły mu opanować
sytuację
na
miejscu
tragicznego zdarzenia. Do czasu
przyjazdu służb medycznych oraz
straży pożarnej zachował zimną
krew i wzorowo organizował
pomoc.
Wskutek wypadku, mimo trwającej ponad godzinę reanimacji,
najmłodszego dziecka - niespełna
rocznego chłopca - nie udało się
uratować. Matkę oraz dwóch pozostałych synów poważnie rannych przetransportowano do
szpitali.

Po wypadku pan Krzysztof Kędziora na swoim profilu na portalu
społecznościowym umieścił apel
skierowany do nas wszystkich:
"Widzisz wypadek, ZATRZYMUJESZ SIĘ, bierzesz apteczkę,
gaśnicę, podręczny sprzęt, który
może pomóc i biegniesz ratować
poszkodowanych. Mnóstwo krwi,
złamań, ludzkiego, w tym dziecięcego cierpienia. Wstępnie rozpoznajesz sytuację i udzielasz
pomocy temu, który z trójki dzieci i
dwojga dorosłych najbardziej jej
potrzebuje.. Chwilę później klęczysz nad umierającym 11-miesięcznym dzieckiem starając się
uratować mu życie.. TAK ŻYCIE..
nie myślisz o niczym innym. No
może o jednym, dlaczego inni tylko
stoją i się gapią.. dlaczego auta
przejeżdżają obok i nie zatrzymują

się, by pomóc..
Warto pomyśleć, co myślałoby
się o innych, gdybyś to Ty potrzebował pomocy, a inni by stali, gapili się lub przejeżdżali obok.
Mimo wszystko pragnę serdecznie podziękować tym, którzy
ramię w ramię ruszyli pomóc sami,
widząc co się dzieje, jak i również
tym, którzy na komendę wręcz poproszeni o pomoc przybiegli i pomagali, wykonywali swoje zadanie.
Jednego najmniejszego życia nie
udało się uratować, ale może właśnie dzięki Wam pozostali żyją
mimo licznych obrażeń.
Szczególnie zapamiętam 14latka, który wyróżnił się z tłumu,
podszedł sam i zapytał, czy może
pomóc. Mimo mrozu oddał swoją
kurtkę, by przykryć wyziębione poszkodowane dziecko. Chłopie,
wielkie dzięki!
Serdeczne wyrazy współczucia
dla rodziny zmarłego. Szybkiego
powrotu do zdrowia dla poszkodowanych.
Nie oceniajmy sami sprawcy
zdarzenia.. myśl, że nieumyślnie
pozbawiło się życia małego
dziecka, pozostanie z nim do
końca życia.
ZATRZYMAJ SIĘ, WEZWIJ

Światowy Dzień Ziemi
W czwartek, 22 kwietnia, obchodziliśmy Światowy Dzień
Ziemi. Z tej okazji Gminne Centrum Kultury Gminna Biblioteka
zaprezentował książki związane
z ekologią dla najmłodszych
czytelników, ponieważ o nasze
wspólne dobro trzeba dbać od
najmłodszych lat. Pewnie zastanawiacie się, czy biblioteka ma
coś wspólnego z ekologią?
Oczywiście, że ma. I to bardzo
dużo!
A więc: Czym jest ekologia? To
nie tylko oszczędzanie wody czy
kupowanie papierowych torebek.
Ekologia to nauka o naszym
wspólnym domu, w którym ży-

W Bibliotece Gminnego Centrum Kultury pojawiła się ostatnio
niezwykła seria książek, która porusza ważne tematy. SPEcjalne moce to cztery pozycje, w których autorka bierze pod
lupę temat dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
(SPE).
Te książki możecie z powodzeniem czytać już z czterolatkami,
ale i starsze dzieci również chętnie po nie sięgną. W tych prostych, niedługich opowieściach autorka poruszyła wybrane zaburzenia rozwojowe, skupiając się na tym, co ważne, czyli na
mocnych stronach i nietypowych umiejętnościach, pokazując
że inny nie znaczy gorszy, tylko wyjątkowy. Warto oswajać
dzieci z tymi tematami i o nich rozmawiać. Ta seria pomoże
Wam podjąć wiele dyskusji z najmłodszymi, uświadamiając
im, że rówieśnicy, którzy doświadczają danych zaburzeń, są
równie wartościowymi osobami jak każdy z nas. Dzieci które
dotknięte są SPE, także znajdą tu duże wsparcie utożsamiając się z bohaterem takim jak on sam. Biblioteka zaprasza na
te i wiele innych inspirujących książek.

POMOC I POMAGAJ JAK TYLKO
UMIESZ.
Przeczytaj, zapamiętaj, nie komentuj!!!"
Również na łamach naszej gazety chcielibyśmy podziękować
panu Krzysztofowi za jego bohaterską postawę. Jest dla nas przykładem, jak powinien zachować
się każdy.
MK
jemy, czyli o środowisku. Spytacie:
"Ale jak to się ma do biblioteki?
Książki ani nie są z plastiku, ani
biblioteka nie prowadzi badań o
środowisku". A jednak! Wypożyczając książkę z biblioteki, zamiast
iść do księgarni i kupić nową, dajemy jej dłuższe życie. Wyobraźcie sobie, że sto osób zamiast
pójść do biblioteki wypożyczyć
książkę, idzie do księgarni i kupuje
swój własny egzemplarz. Za kilka
lat robi porządek na regale i okazuje się, że książka była świetna,
ale kilka lat temu. A to tylko sto
osób. Gdyby poszły do biblioteki,
to nie dość, że zrobiłyby "dobry
uczynek" dla środowiska, nie wydałyby pieniędzy, to jeszcze zaoszczędziłyby sobie problemu, co
z tą książką zrobić, gdy miejsca na
domowej półce zabraknie. A więc
zapraszamy do biblioteki.

WIEŚCI Z GMINY PONIEC
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Maluchy ciepło powitały Wiosnę
Powitanie Wiosny to dla każdego przedszkolaka oraz ucznia wyjątkowe wydarzenie. Dzieci piosenkami, zabawami, konkursami oraz wspólnym tańcem witają
najpiękniejszą porę roku - Wiosnę.
Nie inaczej było w tym roku.
Mimo pandemii COVID - 19 udało
się zorganizować wspólne świętowanie.
W Przedszkolu Samorządowym
w Poniecu odbyło się "Powitanie
Wiosny". Z tej okazji grupa Muminki przygotowała wiosenne
przedstawienie. Przedszkolna aula
zamieniła się w łąkę, a dzieci tań-

oraz kolorowe peruki. Znakiem
szczególnym każdego Zajączka
były dwie różne skarpetki. A
wszystko w związku z obchodzonym 21 marca Światowym Dniem
Osób z Zespołem Downa.
Wiosnę witały również maluchy
z Przedszkola Samorządowego w
Łęce Wielkiej. Każda z grup założyła swoje stroje, czyli: biedronki,

konać zadania przygotowane specjalnie na tę okazję. Wszyscy
uczniowie z wielkim zaangażowaniem wzięli udział w wiosennym
quizie, własnoręcznie wykonali
ozdoby oraz poznali tradycje obchodów powitania Wiosny w innych

cem, wierszami oraz piosenkami
przywitały najpiękniejszą porę
roku.
Mimo trwającej pandemii i odwołaniu corocznego przemarszu
ulicami miasta dzieci z grupy Zajączki z Przedszkola Samorządowego w Poniecu radośnie i
kolorowo przywitały wiosnę. Tego
dnia na zajęcia przedszkolaki
ubrały się w spódniczki w kwiaty,
neonowe bluzki, podarte rajstopy,

pszczółki, żabki, motylki i barwnym
korowodem przeszła przez wieś do
parku. W przyzamkowym parku i
ogródkach szukali pierwszych
oznak wiosny.
Praca zdalna nie przeszkodziła
uczniom Szkoły Podstawowej w
Poniecu w świętowaniu Pierwszego Dnia Wiosny. Było inaczej,
ale równie zabawnie, kolorowo i
wiosennie. Młodzież spotkała się
na platformie MS Teams, aby wy-

krajach. Dzieci wybrały się też na
spacer, by poszukać pierwszych
oznak Wiosny i udokumentować
swoje odkrycia na fotografiach.
Mamy nadzieję, że upragniona
Wiosna na dobre pozostanie z
nami i zazieleni łąki, drzewa, trawy.
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Dzień Języka Angielskiego
Dzień Języka Angielskiego to
jedno z oficjalnych świąt Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Jego zadaniem jest zwrócenie
uwagi na różnorodność językową
i kulturową ONZ. Międzynarodowy Dzień Języka Angielskiego
nie przez przypadek ustalono na
dzień 23 kwietnia. Ta data jest
uznawana za dzień narodzin i
śmierci Williama Szekspira.
Znajomość języka angielskiego
otwiera przed nami wiele możliwości, jest on jednym z podstawowych
wymogów przy poszukiwaniu pracy,
jest także niezwykle przydatny przy
jakichkolwiek wizytach za granicą. Z
tego powodu mówi się, że jest to lingua franca, nowoczesna łacina dzięki swojemu rozpowszechnieniu,
angielski stał się językiem uniwer-

salnym i międzynarodowym. To
również niezbędne narzędzie porozumiewania się w międzynarodowej
lotniczej komunikacji radiotelefonicznej.
Uczenie obcego języka jest
często wspomagane poprzez narzędzia technologii informatyczno komunikacyjnej (TIK). Usprawniają
one komunikację, umożliwiają szybkie zdobywanie informacji, pozwalają na rozmowy osób z całego
świata, a więc są to czynności, które
obecnie znajdują zastosowanie
podczas innowacyjnego procesu
nauczania w szkole.
W ramach uczczenia tego dnia
uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Żytowiecku za pomocą aplikacji
Chatterpix (narzędzia TIK, które pomaga uczyć się szybciej i efektyw-

niej) stworzyli własne filmiki, podczas których po angielsku zaprezentowali powody, dla których warto
uczyć się języka obcego. Przedstawiając korzyści płynące z nauki języków
obcych
najczęściej

powtarzające się przez uczniów zalety to: swobodne podróżowanie,
szerszy dostęp do informacji, obcowanie z kulturą, poznawanie nowych ludzi, poszerzanie słownictwa
oraz korzyści zawodowe.

Zawodnik Piasta w kadrze Wielkopolski
Po raz kolejny świetne wieści docierają do nas z Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej.
Kolejni podopieczni trenera Łukasza Kubeczki otrzymali powołania
na zgrupowania kadr wojewódzkich. Chłopcy z rocznika 2008: Filip
Rychel, Filip Dwojak, Paweł Cza-

bajski, Paweł Kapitan. Chłopcy z
rocznika 2007: Maksymilian Wasiak, Fabian Wosiński.
Dziewczyny z rocznika 2007:
Maria Sobczyk, Zosia Ratajczak,

Kamila Borowiec, Martyna Sawarzyńska, Julia Małyszek.
Maksymilian Wasiak znalazł się
także w gronie 16 zawodników powołanych do kadry Wielkopolski
chłopców rocznika 2007 i w dniach
15 - 18 kwietnia udał się na zgrupowanie kadry do Łeby.
Ponadto drugim trenerem kadry
wojewódzkiej dziewcząt rocznika
2007 został Łukasz Kubeczka.
Przed zawodnikami jest wielka
szansa powalczenia o wybór do
najlepszej dwunastki i trafienia do
reprezentacji Wielkopolski.

Ruszają rozgrywki
Ze względu na wprowadzone przez rząd ograniczenia
związane z pandemią koronawirusa, wszystkie rozgrywki
futbolowe w województwie
były zawieszone.
Drużyny piłkarskie długo nie
mogły się doczekać na start
rundy wiosennej. Od 19 kwietnia
rząd poluzował wreszcie restrykcje dotyczące sportu na świeżym
powietrzu.
W związku z tym drużyna
Piasta Poniec wraca do rozgrywek w rundzie wiosennej.
* 3 maja, godz. 16 - PATRIA
Buk - PIAST Poniec,
* 19 maja, godz. 18 - PIAST
Poniec - POGOŃ Śmigiel,
* 26 maja, godz. 17 - ORKAN
Chorzemin - PIAST Poniec,
* 26 maja, godz. 18 - PIAST
Poniec - MKS KANIA Gostyń,
* 9 czerwca, godz. 18 - KO-

RONA Piaski - PIAST Poniec,
* 25 kwietnia, godz. 15 PIAST Poniec - GROM Wolsztyn,
* 1 maja, godz. 12 - AP
REISSA Poznań - PIAST Poniec,
* 8 maja, godz. 17 - PIAST
Poniec - GROM Camperspol
Plewiska,
* 15 maja, godz. 17 - STELLA
Luboń - PIAST Poniec,
* 22 maja, godz. 17 - PIAST
Poniec - SOKÓŁ Pniewy,
* 29 maja, godz. 13 - PIAST
Poniec - RAWIA Rawicz,
* 2 czerwca, godz. 19 - PIAST
Poniec - PRZEMYSŁAW Poznań,
* 6 czerwca, godz. 18, PROMIEŃ Krzywiń - PIAST Poniec,
* 12 czerwca, godz. 17 PIAST Poniec - LIPNO Stęszew,
* 19 czerwca - godz. 15 15.00 PŁOMIEŃ Przyprostynia PIAST Poniec.
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Miłosierdzie na spacerze
Miłosierdzie Boże jest bez miary, jednak trzeba po nie przyjść. Najczęściej do krat konfesjonału. Co jednak z tymi, których te kraty odstraszają? Którzy nie chcą spowiedzi "na szybko"
w czasie mszy św.? Których krępuje szeptanie w kościele i obawa, że ktoś mógłby ich usłyszeć? Którzy z kościołem są trochę na bakier, trochę im nie po drodze?
Parafia Rzymskokatolicka pw.
Narodzenia Najświętszej Maryi
Panny w Poniecu wychodzi im naprzeciw. Włączyła się do ogólnopolskiej inicjatywy - Spacer
Miłosierdzia. Projekt ten jest podejmowany przez kapłanów, aby służyć ludziom nie tylko w murach
kościołów, ale także w życiu codziennym, aby ich szukać i wychodzić im na przeciw. Jest to
wyjątkowa okazja do skorzystania z
sakramentu pojednania poza konfesjonałem, wspólnej modlitwy,
otrzymania błogosławieństwa czy

po prostu rozmowy (nieraz na
trudne i niewygodne tematy). Najczęściej przyjmuje formę spaceru
wokół kościoła.
Ks. Damian Koper będzie
spacerował wokół kościoła farnego w każdą środę w godzinach: 20.00 - 21.00 (lub do
ostatniej chętniej osoby). Serdecznie zapraszamy, do zobaczenia!
Pomysłodawcą dzieła był ks. Michał Misiak, który połączył posługę
w sakramencie pojednania z pragnieniem wyjścia na ulice. Wkrótce

Mali ogrodnicy

Przedszkola to nie tylko
miejsca doskonałej zabawy, ale
też nauki i nieustannego rozwoju intelektualnego i fizycznego. Nie dziwi zatem fakt, że
idea zakładania ogródków w
przedszkolach staje się coraz
powszechniejsza. Jeśli spojrzymy na zalety tego rozwiązania, nabierzemy pewności, że to
inwestycja w zdrowie i rozwój
maluchów.
Korzystając z pięknej pogody
dzieci z Przedszkola Samorządowego w Poniecu postanowiły wybrać się do swojego ogródka i
zrobić w nim wiosenne porządki.
Przedszkolaki dowiedziały się
jakie narzędzia są potrzebne do
pracy w ogrodzie oraz w jaki sposób sadzić nasiona. Mali ogrodnicy z wielkim zaangażowaniem
posadzili nasiona marchwi, fasoli,
kopru, a także kwiatów wabiących
motyle i pszczoły.

Teraz zadaniem przedszkolaków jest opiekowanie się rosnącymi roślinami - podlewanie ich,
usuwanie chwastów, a następnie
zbieranie plonów.
Dzieciom nie można odmówić
zaangażowania i pasji, z jaką
dbają o swoje rośliny. Radość
przynosi im również obserwacja
naturalnego cyklu wzrostu rośliny.
Ale to niejedyna zaleta przedszkolnego ogródka. Nie można
zapominać również o roli prawidłowego i zdrowego żywienia najmłodszych. O wiele łatwiej jest
przekonać dziecko do zjedzenia
warzyw i owoców, które zostaną
przez nie samodzielnie zerwane z
krzaczka lub wykopane z ziemi.
Stworzone przez przedszkolaków ogródki to także szansa na
długie przebywanie na świeżym
powietrzu, jak również zdobywanie wiedzy na temat roślin i przyrody.

okazało się, że Spacer Miłosierdzia
zyskuje coraz większe uznanie
wśród wielu ludzi, głównie młodych,
często omijających kościół szerokim łukiem. Po kilku latach od
pierwszego Spaceru Miłosierdzia,
kolejni kapłani podejmują inicjatywę
i angażują się w to piękne dzieło.
Kapłani chcą wyjść do osób,
które z powodu różnych doświadczeń, niechęci, wewnętrznego
wstydu lub żalu do Boga oddaliły
się od Kościoła i przestały korzystać z sakramentów. Podczas spa-

ceru kapłan:
- cierpliwie Cię wysłucha,
- pomoże poszukać rozwiązań
Twoich problemów,
- może się z Tobą pomodlić,
- jeśli chcesz to wyspowiada
Cię,
- po prostu będzie dla Ciebie
Tutaj nie ma ograniczeń czasu
ani tematów, których nie wolno poruszyć. Jest to spotkanie, podczas
którego kapłan pozostaje do Twojej
dyspozycji.
Do zobaczenia!

Wieści z gminy Poniec
Wydawca i redakcja: Gminne Centrum Kultury w Poniecu,
ul. Szkolna 3, tel. 65 5731169
Redaktor naczelny: Marta Kopania
Przesyłanie materiałów do gazety i archiwum PDF: www.poniec.eu
Druk: Drukarnia HAF LESZNO
Skład: HALPRESS, Leszno - www.leszno.eu
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Z wojennych i okupacyjnych wspomnień - cz. XVI
"Nigdy więcej wysiedleń !"
Wysiedlenia ludności polskiej, których dokonywali Niemcy w czasie II wojny światowej, były
jedną z najdotkliwszych i najczęściej stosowanych form represji. Szczególnie wiele przypadków wysiedleń miało miejsce w Wielkopolsce, którą okupant nazwał Krajem Warty. Pierwsza
fala wysiedleń miała miejsce w grudniu 1939 roku. Objęła ona również powiat gostyński, w
tym Poniec.

fot. ks. R. Klimaszewski

W 80. rocznicę tych wydarzeń,
odbyła się10 grudnia 2019 r. konferencja popularnonaukowa pod
hasłem "Nigdy więcej wysiedleń!".
Konferencja miała miejsce w auli w
Domu Pielgrzyma na Świętej
Górze. Miejsce było wybrane nieprzypadkowo. To właśnie w klasztorze księży filipinów na Świętej
Górze Niemcy w czasie wojny
urządzili obóz przejściowy dla polskich wysiedleńców. Tutaj zwożono z całego powiatu wysiedlone
polskie rodziny, a następnie wysyłano w pociągach towarowych do
wschodniej Polski, czyli ówczesnego Generalnego Gubernatorstwa.
Zebrani na konferencji wysłuchali 12 prelekcji. Mieli również
możliwość obejrzenia premierowego pokazu filmu dokumentalnego "Wypędzeni" zrealizowanego
przez Agnieszkę i Dariusza Wujków przy współpracy z Maciejem
Gaszkiem na podstawie scenariusza Elżbiety Skorupskiej. Autorzy
opowiadają w nim o wydarzeniach
sprzed 80 lat, wykorzystując
wspomnienia osób, które były wysiedlane z Gostynia i okolic.
Najwięcej emocji wywołały jednak wspomnienia. Pięcioro prelegentów
wracało
w
swych
wystąpieniach do tych tragicznych
fragmentów własnego życiorysu
bądź swych najbliższych, które
związane były z wysiedleniami.
Mówili o tym: Dorota Lisewska z
Gostynia, wysiedlona w 1939 roku
spod Wrześni, Maria Maćkowiak z
Grabonoga, wysiedlana w 1940
roku z rodzinnej miejscowości, Sigfrid Rebehn z niemieckiej wioski
Brügge, którego rodzina była wysiedlana trzykrotnie (1915, 1941 i
1945), Emil Berger z Unterbreizbach w niemieckiej Turyngii, urodzony w 1942 roku w Gostyniu,
który opuścił wraz z rodziną dom w
Sikorzynie w 1945 roku, a także
Irakijka In Am Sayad Mahmood,
którą w 1996 roku wyrzucono z jej
domu w Bagdadzie.
Te wspomnienia ukazały się
drukiem w publikacji będącej plonem konferencji. Wydawcą jest
Biblioteka Publiczna Miasta i
Gminy w Gostyniu, współwydawcami Muzeum w Gostyniu i Gmina
Gostyń. Ukazała się ona z pewnym opóźnieniem wskutek epidemii koronawirusa.
Należy zaznaczyć, że tom pt.

Klasztor Filipinów na Świętej Górze
"Nigdy więcej wysiedleń!" zawiera
pełną dokumentację konferencji.
Tak więc obok wymienionych materiałów wspomnieniowych znajdziemy szereg innych ciekawych
tekstów.
Ks. dr Henryk Brzozowski
przedstawił wojenne losy księży filipinów ze Świętej Góry. W swym
opracowaniu wykorzystał on dotychczas nieznane źródła historyczne. Robert Czub, dyrektor
gostyńskiego Muzeum, zaprezentował stan dotychczasowej wiedzy
na temat wysiedleń mieszkańców
ziemi gostyńskiej w okresie II
wojny światowej. Dr Zbigniew
Kulak, senator RP w latach 1993 2005, opisał swoje starania na
rzecz uznania świętogórskiego
klasztoru za obóz przejściowy dla
mieszkańców powiatu gostyńskiego. Senator realizował w ten
sposób liczne prośby zgłaszających się do niego mieszkańców. Dr
Jacek Kubiak, koordynator projektu pt. "Deportacje obywateli polskich z ziem wcielonych do III
Rzeszy", realizowanego z inicjatywy Związku Miast Polskich, podzielił się swymi refleksjami z
licznych spotkań z wysiedlanymi w
okresie wojny. O niezwykle skomplikowanych, często bardzo tragicznych losach rodzin ofiar terroru
hitlerowskiego mówiła Małgorzata
Przybyła pracująca w Arolsen Archives, Międzynarodowym Cen-

trum Prześladowań Nazistowskich
w niemieckim Bad Arolsen - instytucji, która obecnie z wielkim trudem poszukuje na całym świecie
potomków ofiar, aby zwrócić rodzinom przedmioty osobiste zdeponowane
w
archiwum,
a
przekazane z obozów. Problemom
polskich przesiedleńców, którzy po
II wojnie znaleźli się na Dolnym
Śląsku, a także Niemcom, którzy w
tym samym okresie ze Wschodu
trafili do Saksonii, poświęcone było
wystąpienie dr. Wolfganga Nichta
z Niemiecko - Polskiego Towarzystwa Saksonii. Dr hab. Maria Zielińska, profesor z Instytutu
Socjologii na Uniwersytecie Zielonogórskim, mówiła o przeprowadzonych badaniach naukowych
dotyczących następstw wypędzeń,
deportacji i przymusowych migracji.
Jak informuje strona internetowa
www.biblioteka.gostyn.pl,
książkę można nabyć, również
drogą pocztową, za 25 zł w gostyńskiej bibliotece oraz w miejscowym
muzeum.
Film
"Wypędzeni" można obejrzeć na
stronie internetowej muzeum w
Gostyniu w zakładce "Filmy".
Źródła:
• Strona internetowa Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu https://www.biblioteka. gostyn. pl/konferencjanigdy - wiecej wysiedlen%E2%80%93 - na -

papie, 3.1257.3. html
• 80 rocznica wysiedleń mieszkańców ziemi gostyńskiej do Generalnego Gubernatorstwa konferencja popularnonaukowa
"Nigdy więcej wysiedleń!", Gostyń,
10 XII 2019
•
Region
Wielkopolska.
https://regionwielkopolska. pl/katalog - obiektow/kosciol - klasztorny filipinow - pw - mb - swietogorskiej
- w - gostyniu/
GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI

Okładka tomu
zawierające wykłady
z konferencji.
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Kalendarium ponieckie
Z dziejów oświaty
Część 37:
1 lutego 1960 - Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Poniecu Henryk
Bartkowiak został przeniesiony do pracy w Szkole Podstawowej nr 2 w
Gostyniu.
22 lutego 1960 - Szkoła Podstawowa w Poniecu wzięła udział w obchodach 14. rocznicy utworzenia Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej (ORMO). Młodzież szkolna przedstawiła program artystyczny w sali
Klubu Międzyzakładowego przy ul. Krobskiej. W występie wzięli udział:
chór szkolny, szkolne kółko taneczne oraz uczniowie: A. Wujek (kl. Ib), A.
Tajbel (kl. IV b), Judyta Olsztyńska (kl. VI a).
8 marca 1960 - Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet dzieci
szkolne wzięły udział w obchodzie zorganizowanym przez ponieckie Koło
Ligi Kobiet w sali Klubu Międzyzakładowego przy ul. Krobskiej. Recytacje indywidualne zaprezentowali uczniowie: Szymankiewicz (kl. IIb),
Hanna Wojtkowiak (kl. IIa), Hanna Sikorska (kl. IIa), Marek Rosik (kl. IIa),
Hanna Wujek (kl. Ib), Maria Rosik (kl. Vb). Oprócz tego odbyły się występy chóru szkolnego pod dyrekcją nauczycielki Elżbiety Wałęskiej. Referat na temat "50 - lecia organizacji kobiet" wygłosiła nauczycielka Maria
Janiak.
20 marca 1960 - Nauczycielka Teresa Cieślak udała się na urlop macierzyński trwający 12 tygodni. Do pracy powróciła 14 czerwca 1960 r.
Marzec 1960 - Studentki Studium Nauczycielskiego w Poznaniu Halina Behrendt i Danuta Chodorowska odbyły praktykę pedagogiczną w
Szkole Podstawowej w Poniecu. Przeprowadzały lekcje w klasach I - IV
i lekcje języka rosyjskiego w klasach V - VII.
Kwiecień 1960 - W Szkole Podstawowej w Waszkowie założono piorunochrony. Na cele społeczne uczniowie Szkoły Podstawowej w Waszkowie zebrali 475 zł.
30 kwietnia - 1 maja 1960 - Z okazji Święta Pracy młodzież szkolna
wzięła udział w ognisku organizowanym przez drużyny harcerskie, zuchowe, chór szkolny i kółko taneczne w dniu 30 kwietnia. Nazajutrz, 1
maja, młodzież szkolna pod nadzorem nauczycieli wzięła udział w manifestacji na rynku.
12 czerwca 1960 - W godzinach popołudniowych, w niedzielę, odbyły
się na boisku sportowym obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka.
Składały się one z części artystycznej, w trakcie której występowało kółko
taneczne i chór szkolny oraz gier i zabaw. Wszystkie dzieci zostały obdarowane keksami i cukierkami przez Komitet Rodzicielski.
19 czerwca 1960 - W niedzielę chór szkolny w liczbie około 60 dzieci
pod kierunkiem Elżbiety Wałęskiej i kółko taneczne pod kierunkiem Reginy Siedlewskiej wzięły udział w Powiatowym Święcie Pieśni i Tańca w
Krobi.
23 czerwca 1960 - Odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego. Wśród gości byli przedstawiciele Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, rad narodowych, organizacji polityczno - społecznych,
zakładów pracy, Komitetu Rodzicielskiego i rodzice. Po przemówieniu kierownika szkoły, Stanisława Dembińskiego nastąpiło pożegnanie klas siódmych. Uroczystość zakończyła część artystyczna w wykonaniu chóru,
kółka tanecznego, inscenizacji i recytacji zbiorowych klas Ia, IIa, IVa i występów indywidualnych uczennic: B. Wojtkowiak (kl. IIa) i Podborowskiej
(kl. Vb).
W tym dniu Szkoła Podstawowa w Waszkowie liczyła 35 uczniów.
Lipiec - sierpień 1960 - Młodzież szkolna korzystała z różnych form
wypoczynku letniego. 60 dzieci wzięło udział w czterotygodniowych półkoloniach przy Szkole Podstawowej w Poniecu, prowadzonych przez kierownika szkoły Stanisława Dembińskiego z pomocą wychowawców: Marii
Janiak, Stefanii Robaszewskiej i Czesława Gąsiorka. Około 250 dzieci
brało udział w koloniach organizowanych przez zakłady pracy lub wyjechało do krewnych. Około 200 dzieci niebiorących udziału w innych formach wypoczynku wyjechało na wycieczki organizowane przez
kierownictwo półkolonii w Poniecu do Boszkowa. Harcerze zorganizowali
trzytygodniowy obóz w Barlinku (pow. myśliborski). W obozie prowadzonym przez Mieczysława Krauze wzięło udział 40 harcerzy i 30 harcerek.
Źródła:
• Kronika Publicznej Szkoły Powszechnej w Poniecu
• Kronika Szkoły Podstawowej w Waszkowie
GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI

W grupach Zajączki i Kubusie z Przedszkola Samorządowego w Poniecu
odbyły się warsztaty mydlarskie przeprowadzone przez Macieja Gabałę
- Tryton Edukacja&Zabawa.
Dzieci doskonale wiedzą, co to jest mydło i jak ważne jest mycie się. Ale
czy wiedzą, jak ono powstaje? Warsztaty, mimo że on-line, pozwoliły na
ciekawe eksperymenty chemiczne, doświadczenia z tłuszczami oraz na
samodzielne wykonanie, ozdobienie i zapakowanie ozdobnych mydełek.
Połączenie nauki, kultury i rzemiosła, dla których wspólnym mianownikiem jest radosne doświadczanie świata, pozwala na wzbogacanie i
utrwalanie zdobytej wiedzy. Warsztatowa forma zajęć rozwijała niekonwencjonalne myślenie i kreatywność dzieci ułatwiając osiąganie celów w
przyszłości.

O tym, że zdrowie jest bardzo ważne w życiu każdego człowieka, wiemy
wszyscy i żeby cieszyć się nim jak najdłużej, musimy o nie zadbać już od
najmłodszych lat. W czwartek, 22 kwietnia, dzieci z grupy Pszczółki z
Przedszkola Samorządowego w Łęce Wielkiej uczestniczyły w zajęciach
z edukacji zdrowotnej. Gościem specjalnym była pielęgniarka szkolna
Barbara Dechnik, która ciekawie opowiadała maluchom o nawykach prozdrowotnych.
Następnie dzieci wspaniale zaprezentowały się w znanych i mniej znanych wierszach promujących zdrowy styl życia. Zwieńczeniem całego
dnia były zajęcia kulinarne, podczas których Pszczółki samodzielnie przygotowały zdrowe, wiosenne kanapki. Ten wyjątkowy dzień dostarczył dzieciom wielu wrażeń i przeżyć, a przede wszystkim dobrej zabawy.
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HOROSKOP KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ
Baran 21.03-19.04
W domu zapanuje miła atmosfera.
Porozumiesz się z partnerem w ważnej sprawie. Może warto spędzić majówkę we dwoje? W pracy nie daj się
wciągnąć w żadne intrygi.
Byk 20.04-20.05
Sprawy sercowe nie przysporzą Ci
zmartwień. Wręcz przeciwnie, ze
strony ukochanej osoby czeka Cię
wspaniała niespodzianka. W drugiej
połowie miesiąca spotkasz dawnych
przyjaciół. Będzie miło.
Bliźnięta 21.05-21.06
Partner dostrzeże Twoje zmęczenie i pomoże Ci we wszystkim. Singielki mogą poznać interesujących
partnerów. Gwiazdy wróżą napływ
energii. Niespodziewany przypływ gotówki.
Rak 22.06-22.07
W najbliższych dniach nie będziesz miała powodów do narzekania.
W pracy doskonale poradzisz sobie z
nowym zadaniem. W sprawach sercowych trochę zawirowań. Zwróć uwagę
na pewnego Strzelca.
Lew 23.07-22.08
Bez reszty poświęcisz się obowiązkom zawodowym. Z powodu sytuacji pandemicznej nagromadziło się
trochę zaległości. W domu przed Tobą
nieco zmian - może czeka Cię remont? Skontroluj zdrowie.
Panna 23.08-22.09
Nadchodzące dni mogą namieszać w Twoim życiu. Będzie to związane z pracą, ale też nową
znajomością. Bądź rozważna i w sprawach najważniejszych poradź się bliskich. Finanse dobre.
Waga 23.09-22.10
W pracy trzymaj się z daleka od ryzykownych przedsięwzięć. NIe słuchaj
ludzi, którzy bezpodstawnie Cię krytykują. Ktoś odezwie się do Ciebie z ciekawą ofertą.
Skorpion 23.10-21.11
Uda Ci się w końcu przekonać
partnera do czegoś, o czym od dawna
marzyłaś. Przyjdzie też dobry moment
na poważniejsze zakupy do domu. W
pracy ktoś chce Ci pomóc.
Strzelec 22.11-21.12
Przed Tobą czas zaskakujących
wydarzeń towarzyskich. Nie we
wszystkich będziesz mogła wziąć
udział, ale przynajmniej jedno przeżyjesz wspólnie z bliskimi. Nie zapomnij
o dystansie. Lepsze finanse.
Koziorożec 22.12-19.01
Wiosenna aura sprawi, że nabierzesz większej ochoty i zapału do działania. Nadrobisz wszystkie zaległości i
zgłosisz pewien nowy pomysł. Oczekuj ważnej przesyłki. Spodziewaj się
lepszych finansów.
Wodnik 20.01-18.02
Nie każdy, kto chce doradzać, jest
Ci życzliwy. Ostrożnie podchodź do
różnych propozycji zawodowych.
Oszczędzaj gotówkę, wkrótce będziesz potrzebowała więcej pieniędzy.
Ktoś czeka na wiadomość od Ciebie.
Ryby 19.02-20.03
Udana majówka doda Ci skrzydeł.
Nabierzesz nowych sił, rozładujesz napięcie. Finanse będą stabilne. Jeśli Ci
na kimś zależy, daj mu to do zrozumienia. Nie unikaj spotkania.

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 15 maja. Rozwiązanie poprzedniej
krzyżówki brzmiało: WIELKANOCNA NADZIEJA I RADOŚĆ.
Nagrodę wylosowała Anna Konopka. Zapraszamy do GCK po odbiór nagrody.
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1. Gorące źródło
2. Kuzynka śliwki
3. Działo
4. Broń szermierza
5. Ubogi człowiek
6. Okrężna droga
7. Harmider
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8. Leśne owoce
9. Świąteczny trunek
10. Pracuje w sądzie
11. Cyrkowy drążek dla akrobaty
12. W wannie
13. Pod szyją mężczyzny

Kilka dobrych rad
* Aby ciasto było łatwiej wyjąć z
formy, wysmarowaną tłuszczem
brytfannę wstawić na chwilę do lodówki. Tłuszcz nie wymiesza się z
ciastem, a wypieki łatwiej da się
wyjąć. Jeśli mimo to ciasto mocno
utkwiło w formie, dobrze jest na
chwilę przyłożyć od spodu ściereczkę zmoczoną w lodowatej wodzie. Nagły kontakt z zimnym
powoduje kurczenie się metali, a
wtedy ciasto bez trudu daje się wyciągnąć.
* Ręczniki znów będą białe, jeśli
zastosujemy kilka naturalnych sposobów wybielania. Świeży zapach
nadaje ręcznikom cytryna. A zatem

warto przed praniem zanurzyć je w
roztworze wody z cytryną. Otóż do
litra gorącej wody wlewamy pół
szklanki soku z cytryny i moczymy
ręczniki. Można też wymoczyć je w
gorącej wodzie, a później włożyć do
pralki, dodając szklankę białego
octu i pół szklanki sody oczyszczonej. Po wypraniu trzeba jeszcze raz
wymoczyć ręczniki w ciepłej wodzie,
by usunąć woń octu.
* Przed molami chronimy się na
różne sposoby. Można ścianki szafy
przetrzeć terpentyną lub olejkiem lawendowym, anyżkowym, pomarańczowym, rozmarynowym albo
cytrynowym. Mole nie lubią tych za-

Kremówki
papieskie
Nasz święty Jan Paweł II bardzo lubił słodycze. Jeszcze w Wadowicach,
po
lekcjach
w
gimnazjum, chodził z kolegami do
cukierni i potrafił zjeść nawet 10
ciastek. Podajemy przepis na ulubione kremówki papieskie.
Składniki: 30 dag mąki krupczatki, 25 dag masła, 1/3 szklanki
wody, 1 łyżka octu, 3 łyżki mąki
ziemniaczanej, 3 łyżki mąki pszennej, 5 jajek, 6 łyżek cukru, 1 litr
mleka, cukier waniliowy, cukier
puder.
Przygotowanie: Mąkę i masło
posiekać na stolnicy, dodać wodę i
ocet, dokładnie wymieszać i
szybko wyrobić. Ciasto podzielić
na dwie części, rozwałkować, piec
w osobnych foremkach przez 30
minut w temperaturze 170ºC.
Przygotować masę budyniową.
Mąkę ziemniaczaną i pszenną
przesiać przez sitko. 3 żółtka
utrzeć z 5 łyżkami cukru i cukrem
waniliowym. Następnie dodać 3/4
szklanki mleka. Dokładnie wymieszać, na koniec dodać mąkę, ponownie dobrze wymieszać.
Pozostałe mleko zagotować.
Do gotującego się mleka wlewać
powoli, cały czas mieszając, żółtka
z mąką, cukrem i mlekiem. Podgotować, następnie zdjąć z ognia. 2
żółtka wymieszać z odrobiną
mleka. Dodać do ugotowanego budyniu.
Białka z 2 jaj ubić na sztywno
ze szczyptą soli i łyżką cukru,
dodać do lekko ostudzonej masy
budyniowej. Odstawić na 15 minut.
Jeden kawałek upieczonego ciasta
zostawić w brytfance, wyłożyć
masę, rozsmarować, przykryć drugim kawałkiem ciasta, delikatnie
docisnąć.
Kremówki oprószyć cukrem
pudrem, pokroić na kwadraty.
pachów. W kieszenie wełnianych
swetrów i kurtek wkładamy też po
kilka goździków, a między ubrania
patyczki cedrowe. Przed molami
uchronią nas również woreczki wypełnione listkami lub kwiatkami nostrzyka, marzanny wonnej, leszczyny
albo starte skórki pomarańczy.

(: (: HUMOR :) :)
- Chciałbym zgłosić zaginięcie
teściowej.
Policjant się pyta:
- Od kiedy teściowej nie ma?
- Od miesiąca.
- To czemu pan przyszedł dopiero
teraz??
- Bo ja w ten cud nie mogę w dalszym ciągu uwierzyć.
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Warsztaty wielkanocne
Wielkanoc to najważniejsze i
najstarsze święto chrześcijańskie, obchodzone na pamiątkę
Zmartwychwstania Chrystusa.
Ten wyjątkowy czas ma bogatą
tradycję, jest niezwykle barwny i
towarzyszy mu wiele zwyczajów
i obrzędów.
Z tej okazji już tradycyjnie Biblioteka Gminnego Centrum Kultury
w Poniecu zorganizowała warsztaty artystyczne online.
Warsztaty skierowane były do
dzieci, jak i do dorosłych. Każdy z
uczestników otrzymał komplet materiałów niezbędnych do wykonania wielkanocnej ozdoby.
Panie miały do dyspozycji: preparaty do decoupage, serwetki papierowe
z
motywami
wielkanocnymi, wstążki, piórka,
jajka, sizal, podtalerz, ozdobną
osłonkę, hiacynt oraz elementy dekoracyjne. Wszystkie utrzymane

były w najmodniejszych kolorach.
Dzięki kreatywności uczestniczek
każdy talerz wyglądał inaczej pięknie i wyjątkowo.
Jak co roku z warsztatów wielkanocnych skorzystały także
dzieci. W domowej i rodzinnej atmosferze stworzyły wielką zajączkową rodzinę. Materiały potrzebne
do wykonania zajączków również
mogły odebrać w bibliotece. Efekty
były u każdego inne, ale dzięki
temu niezwykle wyjątkowe.
Z roku na rok warsztaty świąteczne cieszą się coraz większym
zainteresowaniem, więc jeśli nie
masz pomysłu na nudę, chcesz
kreatywnie spędzić czas, a może
szukasz prostych i eleganckich
sposobów na ozdobienie swojego
domu lub mieszkania, już dziś zapraszamy wszystkich na następne
warsztaty.
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Wyjątkowe pisanki
Z wielką przyjemnością informujemy, że konkurs na Wielkanocną Pisankę, zorganizowany
przez Gminne Centrum Kultury
w Poniecu, został rozstrzygnięty.
Otrzymano blisko 40 zgłoszeń.
Jury stanęło więc przed niełatwym
wyborem. Nadesłane prace były
naprawdę wyjątkowe i widać, że
włożono w ich tworzenie wiele
trudu. Dziękujemy za zaangażo-

wanie wszystkim, którzy podjęli
wyzwanie i wzięli udział w konkursie.
Oto lista laureatów: kategoria
przedszkolna: Wojtek Szczepaniak, Blanka Jakubowska, Antoni
Kaźmierczak. Kategoria szkoła
podstawowa: Amelia Karolewicz,
Adaś Szczepaniak, Jakub Wróblewski. Kategoria młodzież/ dorośli: Daria Popławska, Agnieszka
Zboralska, Katarzyna Dworniczak.

