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Uroczyste
jubileusze

W piątek, 6 września, w gminie Poniec uroczyście obchodzono jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego, w którym uczestniczyło aż 26 par. Uroczystego aktu dekoracji medalami nadanymi przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę, dokonał burmistrz Ponieca Jacek Widyński. Wspólnie świętowały
pary obchodzące jubileusz 50-, 55-, 60- i 65 - lecia pożycia małżeńskiego.

ciąg dalszy na str. 8

Lekcja lokalnego patriotyzmu
[2]
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Definicja lokalnego patriotyzmu mówi, że to umiłowanie i przywiązanie do miejsca swojego zamieszkania, często
nazywanego małą ojczyzną. Aby lepiej poczuć tę więź i szanować swoje miejsce zamieszkania, dobrze jest znać
przeszłość, czyli historię najbliższej miejscowości. I właśnie uczniowie z klasy VId ze Szkoły Podstawowej w Poniecu zgłębiali tę wiedzę w czasie wycieczki rowerowej.

Atrakcje związane ze wspólnym
spędzaniem czasu na rowerówce
połączyli z lekcją historii swej małej
ojczyzny.
Trasa wycieczki rozpoczęła się
w miejscu, gdzie w czasie powstania mieściła się komenda frontu
Grupy Leszno, a dziś znajduje się
posterunek policji. Następnie
uczniowie udali się w kierunku
Miechcina, gdzie zatrzymali się przy
kamieniu pamiątkowym z tablicą
poświęconą powstańcowi Janowi
Drożdżyńskiemu. Potem przez Janiszewo w kierunku Waszkowa tam oddali hołd poległemu powstańcowi Józefowi Kuszowi, który
zginął podczas ataku niemieckich
oddziałów na tę wioskę. Dalej przez
Zawadę kierowali się do Gościejewic i znowu zrobili krótki postój u
zbiegu dróg - stanęli przed głazem z
tablicą upamiętniającą śmierć kilkunastu powstańców wielkopolskich

poległych w styczniu 1919 roku. W
gościejewickim parku przy stawie
zrobili sobie przerwę na śniadanie i

Drugiego września w szkołach podstawowych w Poniecu
oraz w Żytowiecku zabrzmiał
pierwszy dzwonek w nowym
roku szkolnym. Był to jednocześnie początek uroczystego
apelu, którym zapoczątkowano
kolejny etap szkolnej edukacji.
Tradycyjnie rok szkolny zainaugurowała msza św. oraz uroczysty
apel, w którym uczestniczyli dyrek-

torzy szkół, rodzice, nauczyciele,
wychowawcy oraz uczniowie. Tym
ostatnim życzono wytrwałości,
wielu sukcesów, pokonywania słabości, a nadto wspaniałych wyników w nauce.
Trzymamy kciuki i wszystkim
życzymy udanego roku szkolnego
2019/2020, a dla pesymistów
mamy dobrą wiadomość - kolejne
wakacje na pewno nadejdą.

Witaj szkoło!

rozprostowanie nóg, a potem ruszyli
dalej w stronę Sowin. Wieś ta w
czasie powstania stanowiła jeden z

punktów frontu, a i wielu jej mieszkańców przystąpiło ochotniczo do
walk. Swoją wycieczkę szóstoklasiści zakończyli na ponieckim cmentarzu, gdzie minutą ciszy oddali
cześć poległym powstańcom i zapalili znicz pamięci.
Mieszkańcy Ponieca i okolic 100
lat temu wykazali się wielkim poświęceniem, odwagą i ofiarnością.
Mają swój udział w zwycięstwie powstania wielkopolskiego, dzięki któremu prawie cała Wielkopolska
znalazła się w granicach odrodzonego państwa polskiego.
Nasi szóstoklasiści będą już
teraz o tym pamiętać, poznali historię swojej małej ojczyzny i na pewno
stała się im ona bliższa. Zgłębili też
wiedzę o patronie ponieckiej szkoły,
Bernardzie Śliwińskim, który to
przecież stanął na czele powstania
na ziemi ponieckiej.
DC

,

Szatnia na medal
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W czwartek, 22 sierpnia, burmistrz Ponieca Jacek Widyński
oraz skarbnik gminy Agnieszka Minicka wzięli udział w spotkaniu z
członkiem Zarządu Województwa
Wielkopolskiego Jackiem Bogusławskim, podczas którego doszło
do uroczystego podpisania umowy
na dofinansowanie programu
"Szatnia na medal". Gmina Poniec
otrzyma wsparcie finansowe w
kwocie 74 500 zł, co stanowi blisko
50 proc. całości inwestycji.
Wniosek na remont pomieszczeń szatniowo-sanitarnych w budynku przy ul. Harcerskiej 3
otrzymał pozytywną ocenę i został
zakwalifikowany do grona zadań,
które wsparł finansowo Urząd Marszałkowski.
Całość
zadania
opiewa na kwotę przeszło 150 000
zł. Zarówno gmina Poniec, jak i
Urząd Marszałkowski Wojewódz-

twa Wielkopolskiego partycypują
w kosztach dzieląc się po połowie.
Od kilku tygodni trwają prace
remontowe. W najbliższym czasie
nowe oblicze otrzymają szatnie dla
gości i gospodarzy, pomieszczenie
dla sędziów oraz zaplecze techniczne. Na tarasie pojawią się
nowe płytki oraz podjazd dla osób
niepełnosprawnych.
Podpisując dokument burmistrz
Jacek Widyński nie krył zadowolenia.
- Cieszę się bardzo, że jako
przedstawiciel gminy Poniec mogę
podpisać tę umowę. Przekazane
środki z pewnością podniosą estetykę zaplecza szatniowo - sanitarnego kompleksu sportowego. Z
roku na rok gmina przeznacza
coraz większe środki na sport i kulturę fizyczną. W ponieckim Klubie
Sportowym PIAST Poniec po-

Posterunek Policji w Poniecu
w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2019 roku realizuje plany
działania priorytetowego mające
na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na terenie dzielnic nr
19, 20 i 21.
Plany obejmują teren w rejonie

Parku Miejskiego w Poniecu, teren
w rejonie wsi Żytowiecko, oraz
teren w rejonie stawów w Dzięczynie.
W Parku Miejskim w Poniecu
dochodzi do wykroczeń popełnianych przez osoby, które spożywają
alkohol, zaśmiecają rejon parku
oraz teren do niego przyległy, a
także zakłócają spokój i porządek
publiczny.
W rejonie wsi Żytowiecko dochodzi do popełniania wykroczeń
przez osoby, które nie zachowują
należytej staranności przy opiece
nad zwierzętami, przede wszystkim
psami.
Natomiast w rejonie stawów w

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 7 października dyżur będą
pełnili Mariusz Nowak i Jerzy
Kusz. 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

K OM U N IK AT

wstają kolejne sekcje i grupy, których członkowie za kilka tygodni
będą mogli korzystać z odnowionych i estetycznych szatni. Wierzę, że efekt końcowy będzie
zadowalający, a odwiedzający nas
goście przekonają się, że nie tylko

Dzięczynie dochodzi do popełniania wykroczeń przez osoby, które
mimo zakazu wjeżdżają do lasu pojazdami mechanicznymi.
Tego rodzaju zachowania wpływają negatywnie na ocenę społeczeństwa. Z uwagi na powyższe w
przypadku ujawnienia bądź uzyskania informacji o jakichkolwiek nieprawidłowościach proszę o kontakt
telefoniczny bądź mailowy z dzielnicowym odpowiedzialnym za dany
rejon służbowy. Z góry dziękuję za
okazaną pomoc.
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poziom sportowy ponieckiego
klubu jest wysoki, ale i stanem zaplecza nie będziemy musieli się
wstydzić.
Zgodnie z przyjętym harmonogramem prace powinny zakończyć
się do połowy października br.

reklamy?
Potrzebujesz

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

Dyżury radnych w Urzędzie

Wieści z gminy Poniec
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W minionym miesiącu 90. urodziny obchodziła mieszkanka Ponieca pani Marianna Jankowiak. Z tej okazji przyjaciele z Klubu
Seniora Złota Jesień, w sali Gminnego Centrum Kultury zorganizowali jubileuszową uroczystość, w której uczestniczyli rodzina,
znajomi oraz zastępca burmistrza Ponieca Eugeniusz Nowak. Ze
względów zdrowotnych nasza droga jubilatka nie mogła przybyć
na spotkanie, dlatego też kwiaty i moc życzeń w jej imieniu przyjęła wnuczka Hanna Konieczna.
Pani Mariannie życzymy kolejnych lat w zdrowiu, pogody ducha
oraz niekończącej się radości z życia.
MK
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Z bukietem kwiatów do...
Teresy - 15 X

Jak wiemy, każdy ruch ma wielką wartość dla naszego organizmu,
zwłaszcza ten na świeżym powietrzu. Zgodnie z tą myślą panie z
KGW Czarkowianki postawiły na wspólny trening nordic walking.
Spotkały się w niedzielne przedpołudnie 15 września, postanowiły wziąć dwa kije i ruszyć w drogę. O poznanie prawidłowej
techniki chodzenia zadbała instruktorka i fizjoterapeutka Katarzyna Ciesielska. Po wspólnym marszu, z którego starały się jak
najwięcej skorzystać, panie zgodnie stwierdziły, że ten rodzaj
sportu jest prosty oraz przynosi wiele korzyści i już planują kolejne treningi.

Teresa to imię żeńskie pochodzenia greckiego i oznacza mieszkankę wyspy Thera.
Teresa jest bardzo ciepłą i rodzinną kobietą. Niestety, ma impulsywny charakter. W sytuacji
stresowej zawsze najpierw mówi,
a potem myśli. Jest pracowita i zawsze mocno angażuje się w to, co
robi. Solidaryzuje się z osobami
pokrzywdzonymi przez innych i
stara się każdemu pomóc.
Rodzina jest dla Teresy ostoją i
sensem życia. Dla niej jest w stanie poświęcić samą siebie. Kocha
dzieci, o które potrafi walczyć jak
lwica. Jest stabilna w uczuciach i
nie szuka przygód poza związkiem
małżeńskim. Lubi wprowadzać w
życiu domowym twarde zasady,
których przestrzegania skrupulatnie pilnuje.
Teresa jest bardzo aktywnie
spędzającą czas kobietą. Zawsze
ma czas dla innych, przez co nie
zawsze starcza jej go dla siebie.
Można się zwrócić do niej z każdym problemem.
Duża pracowitość, która cechuje Teresę, powoduje, że spełni
się ona w każdym zawodzie. Jest
przy tym ambitna i angażuje się w
pełni w to, co robi. Silny charakter
powoduje, że nie załamuje się z
powodu mniejszych czy też więk-

Teresa Kuźniak
z Ponieca

szych potknięć. Woli pracować indywidualnie niż w grupie. Sprawdzi
się w takich zawodach, jak opiekunka do dzieci czy też psycholog.
Kolorem Teresy jest turkusowy,
liczbą 6, a kamieniem oliwin.
W naszej gminie mieszka aż 56
pań o tym imieniu. W Poniecu aż
22, w Śmiłowie 6, po 4 w Łęce
Wielkiej i Dzięczynie, po 3 w Szurkowie i Rokosowie, po 2 w Żytowiecku i Bogdankach oraz po 1 w
Wydawach, Dzięczynce, Kopaniu,
Grodzisku, Łęce Małej, Drzewcach, Teodozewie, Bączylesie,
Czarkowie i w Janiszewie.

Artura - 6 X

POŻEGNANIE

W sierpniu na zawsze odeszli od nas:

05.08 - Czesław Kolibabka (1928), Poniec
11.08 - Helena Michałowicz (1926), Poniec
11.08 - Dagmara Wajn (2000), Drzewce
31.08 - Zofia Mróz (1936), Franciszkowo

Artur to imię męskie pochodzenia celtyckiego, wywodzące się od
słowa arth, czyli niedźwiedź.
Artur jest indywidualistą, który
nie przejmuje się zbytnio otaczającym go światem. Skupia się na
sobie i niespecjalnie zwraca uwagę
na poczynania innych osób. Lubi
wygodne i spokojne życie. Nie przywiązuje się zbytnio do ludzi, dlatego
lubi niezobowiązujące znajomości.
Z racji swojej nieśmiałości Arturowi ciężko jest nawiązać bliższą i
głębszą relację z kobietami. Wybrance serca jest w stanie zaoferować dostatnie życie, dużo spokoju
oraz czułości.
Artur nie należy do przesadnie
towarzyskich osób. Woli spędzać
czas z rodziną niż balować ze znajomymi. W kontakcie z nowo poznanymi osobami jest nieśmiały i
małomówny. W gronie bliższych
znajomych potrafi się otworzyć i i
wyluzować.
W życiu zawodowym Artur bardziej spełnia się w roli osoby, która
nadzoruje pracę innych. Wobec
swoich podwładnych jest bardzo
stanowczy i wymagający. Sam jednak nie podejmuje się zadań, które
wymagają od niego większego wysiłku i czasu. Stara się iść na łat-

Artur Steuer
z Janiszewa

wiznę, chociaż nie zawsze dobrze
na tym wychodzi. Sprawdzi się w
zawodach kierowniczych oraz jako
pracownik administracyjny.
Kolorem Artura jest grafitowy,
liczbą 5, a kamieniem tygrysie oko.
W gminie Poniec mieszka 31
mężczyzn noszących to imię: 9 w
Poniecu, po 3 w Janiszewie, Drzewcach i Łęce Wielkiej, po 2 w Szurkowie, Rokosowie, Śmiłowie i
Bączylesie oraz po 1 w Żytowiecku,
Łęce Małej, Dzięczynie, Sarbinowie
i w Czarkowie.
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"Krok za krokiem" w Sarnowie

Kijkarze z sekcji GCK "Krok
za krokiem" kolejny raz spędzili
aktywnie niedzielne południe.
15 września udali się na stadion leśny w Sarnowie, gdzie
odbyła się coroczna edycja imprezy biegowej pod nazwą
"Cała Polska Biega - Rawicz
też!".
Na trasę wyścigu wybiegły
dzieci, młodzież, dorośli oraz kijkarze z wielu miejscowości, nie
tylko powiatu rawickiego. W imprezie brało udział ponad 391
dzieci w różnych kategoriach wie-

[5]

kowych. W kategorii nordic walking wystartowało 135 osób, a
biegaczy było 93.
Pięciokilometrowy marsz trasą
wytyczoną przez organizatorów
leśnym duktem przy wspaniałej
pogodzie to mile i aktywnie spędzony czas dla maszerujących.
Nagrody i puchary zwycięzcom wręczał m. in. olimpijczyk
Robert Maćkowiak. Dla wszystkich uczestników zapewniony był
ciepły poczęstunek.
Przy okazji serdecznie zapraszamy do przyłączenia się do
sekcji ponieckich kijkarzy. Aktywne zajęcia pod okiem instruktora odbywają się we wtorki oraz
niedziele.

Filip Kędziora nowym Królem Żniwnym
Na początku września na
strzelnicy Bractwa Kurkowego
w Rawiczu odbyło się coroczne
strzelanie o godność Króla
Żniwnego Okręgu Leszczyńskiego. Jest to jedno z dwóch
strzelań królewskich okręgowych organizowanych przez
bractwo, którego członkiem jest
król z roku poprzedniego.
Okręg Leszczyński zrzesza 14
bractw. W strzelaniu wzięli udział
bracia i siostry ze wszystkich
bractw w okręgu: z Rawicza,
Krobi, Włoszakowic, Rydzyny,
Jutrosina, Mieszkowa, Kościana,
Wolsztyna, Jarocina, Borku Wielkopolskiego, Śmigla, a także pięciu braci z Ponieca, którzy
zdobywali wysokie lokaty w strzelaniach towarzyszących. Najważniejszą konkurencję, dnia tj.
strzelanie o tytuł Króla Żniwnego
Okręgu Leszczyńskiego zdominował brat Filip Kędziora kierując
swój strzał w środek tarczy. W
środek tarczy towarzyszącej - Tar-

czy Ustępującego Króla Okręgu
Leszczyńskiego 2018 - strzelił
również brat Jakub Boguszyński z
Ponieckiego Bractwa. Do Ponieca
zatem przyjechały dwie tarcze. A
dzięki zwycięstwu brata Filipa
prestiżowe strzelanie o tytuł Króla
Żniwnego Okręgu Leszczyńskiego w roku 2020 odbędzie się
na ponieckiej strzelnicy.

Oficjalnie mamy rekord

To była zdecydowanie najsłodsza
impreza w całym 2019 roku. Podczas wyjątkowego eventu, sporej
grupie głodnych przygód i rekordowych wrażeń uczestników udało się
ustanowić oficjalny Rekord Polski na
najwięcej osób jedzących słynne
mleko w tubce jednocześnie. Najsłodsze, rekordowe wydarzenie odbyło się 20 lipca 2019 roku podczas
XV Dni Ziemi Ponieckiej. Rekord
został przeprowadzony zgodnie ze
wszystkimi wytycznymi Biura Rekordów. Na terenie Stadionu Sportowego w Poniecu, zgromadziły się
dokładnie 564 osoby, które na wyraźny znak przez ponad minutę konsumowały ze smakiem mleko
w tubce firmy Gostyń.
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Turniej bowlingowy o Puchar Firmy Ciechanowscy

Pracownicy, klienci, rodzina i
przyjaciele byli uczestnikami II
Turnieju Bowlingowego o Puchar
Firmy Ciechanowscy, który odbył
się w piątkowy wieczór, 6 września, w ponieckiej hali widowiskowo
- sportowej. 22 zawodników rywalizowało w dwóch grach o zbicie
jak największej liczby kręgli.
- Cieszę się, że po raz drugi
udało nam się zorganizować firmowy turniej. To dla mnie niezwykle ważne, że w tak
przyjacielskiej atmosferze mogę
spotkać się z pracownikami, klientami i przyjaciółmi. Dzisiejsze wyniki nie były najważniejsze,

chodziło nam przede wszystkim o
możliwość wspólnego spędzenia
czasu i zabawy - mówił po zakończeniu rywalizacji Tadeusz
Ciechanowki.
Trzeba przyznać, że organizator i właściciel firmy okazał się
mało gościnny, gdyż dwa najważniejsze trofea - za najwyższy
wynik (181 pkt) oraz za zwycięstwo w turnieju (323 pkt) - trafiły w
jego ręce. Jednak tego wieczoru
nikt nie miał mu tego za złe, gdyż
atmosfera zawodów była bardzo
przyjacielska, a wyniki były sprawą
drugorzędną.
OSiR

Bum Bum Rurki to od kilku lat ulubiona zabawka edukacyjna
dzieci. Instrument ten daje praktycznie nieograniczone możliwości zabawy oraz edukacji muzycznej. Zdaniem wielu pedagogów,
muzykowanie za pomocą kolorowych rurek jest doskonałym
wstępem do nauki gry na innych instrumentach. Kolorowe rurki
wprawiają każdego w pozytywny nastrój, a jednocześnie uczą
podstaw muzyki. Świetnie sprawdzają się w nauczaniu podstawowych elementów muzyki: rytmu, melodii oraz harmonii. Dlatego od nowego roku szkolnego w świetlicy szkolnej działającej
przy Szkole Podstawowej w Poniecu co piątek odbywać się będą
warsztaty pt. "Zabawy z Bum Bum Rurkami". W czasie działań
muzycznych i ruchowych, w oparciu o koncepcję aktywnego słuchania muzyki Carla Orffa uczniowie będą mieli okazję poznać
podstawowe sposoby wykorzystania tego instrumentu.

Celem warsztatów jest rozwijanie słuchu muzycznego i uzdolnień
muzycznych, a także kształtowanie umiejętności współpracy w
grupie według określonych reguł, a co najważniejsze - aktywne
spędzenie czasu w świetlicy.
MCN

Harcerski biwak

W piątek, 6 września, do
Szkoły Podstawowej w Żytowiecku zawitali zuchy i harcerze
z Ponieca.
Biwakiem, który rozbili na szkolnym boisku, rozpoczęli nowy rok
harcerski. Podczas trzech dni
zuchy i harcerze na wesoło żegnali
wakacje. W sobotę zaprosili
uczniów z żytowieckiej szkoły do
zapoznania się z harcerskim życiem oraz wspólnej zabawy. Pod-

czas zabaw integracyjnych można
było wspiąć się na linach, poćwiczyć współpracę w grupie i potańczyć. Sobotni dzień zakończył się
świecowiskiem oraz pieczeniem
kiełbasek.
Zuchy i harcerze zapraszają
wszystkie chętne osoby na swoje
zbiórki do harcówki w Poniecu.
Zuchy (klasy I - III) - w poniedziałki od godz. 17 do 18.30.
Harcerze - w piątki od 17 do 19.

Wystawa malarska „Akt”
WIEŚCI Z GMINY PONIEC
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Sekcja Plastyczna w Gminnym Centrum Kultury w Poniecu działa od kilkunastu
lat. Od tego momentu, kilkakrotnie w ciągu każdego roku, organizowane są wernisaże ponieckich artystów.

W piątek, 13 września, w sali
Gminnego Centrum Kultury odbyła się kolejna wystawa prac malarskich członków ponieckiej
Sekcji Plastycznej pt. "Akt". Tematem przewodnim wernisażu było
ludzkie ciało, jako zmysłowe medium, które niejednokrotnie inspiruje artystów, napędza ich wizje
wielkiego malarstwa, co powoduje
powstanie najpiękniejszych aktów
świata.
Swoje dzieła zaprezentowało

siedmioro twórców: Tatjana Bartków, Ewa Bańkowiak, Genowefa
Urbańska, Małgorzata Jurkowska,
Urszula Podworska, Bernadeta
Świtalska oraz Tomasz Bzdęga,
który jest jednocześnie instruktorem plastyków.
Na wystawie, która trwała od
13 do 20 września, zobaczyć
można było obrazy wykonane różnorodnymi technikami plastycznymi.
Prace członków sekcji znalazły

uznanie wśród licznie zgromadzonych odbiorców. Podczas wernisażu malarze z chęcią opowiadali
o swej pasji oraz twórczości.

Biblioteka Gminnego Centrum Kultury w Poniecu bierze udział w akcji:
"Przerwa na wspólne czytanie" organizowanej przez Kinder Mleczna Kanapka. W wydarzeniu nagrodzonych zostanie 300 bibliotek, które zbiorą
najwięcej głosów. Pierwszych 50 bibliotek otrzyma 5000 zł na zakup książek do wspólnego czytania z dzieckiem, następne 250 dostanie książki o
wartości 300 zł. Dodatkowo zwycięskie biblioteki otrzymają po dwie pufy,
dzięki którym będą mogły urządzić w bibliotece kącik do wspólnego czytania.
Głosowanie na biblioteki trwa do 4 listopada 2019 r.
Możesz oddać jeden głos dziennie.
Głosujemy na stronie:
https://www.kinder.com/pl/pl/xp/wspolneczytanie/glosowanie

Organizatorem wernisażu było
Gminne Centrum Kultury w Poniecu.
MK

Uroczyste jub
[8]
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"Musicie być silni miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy,
wszystko przetrzyma, tą miłością, która nigdy nie zawiedzie" tymi słowami
podczas mszy świętej odprawianej przez proboszcza ponieckiej parafii ks.
Krzysztofa Szymenderę rozpoczęły się uroczyste obchody jubileuszy.

bo przecież miłość jest dawaniem, nie
braniem, budowaniem, nie niszczeniem, zaufaniem, nigdy zwodzeniem,
cierpliwym znoszeniem i wiernym dzieleniem każdego sukcesu i każdego
smutku. Z tej tak miłej okazji jubileuszu
Waszego pożycia małżeńskiego składam Wam Drodzy Jubilaci gratulacje za
chlubne przeżycie tak pięknej, wspólnej
drogi życia. Za Waszą ofiarną miłość,

Jubilaci - 50 lat pożycia małżeńskiego.

W piątek, 6 września, w gminie
Poniec uroczyście obchodzono jubileusz długoletniego pożycia
małżeńskiego, w którym uczestniczyło aż 26 par. Otwarcia uroczystości
jubileuszowej
w
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Poniecu, powitania jubilatów oraz
władz samorządowych dokonał
kierownik Urzędu Stanu Cywil-

nego Krystian Juśkiewicz.
Uroczystego aktu dekoracji
medalami, nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudę, osobom które
przeżyły 50 lat w jednym związku
małżeńskim z terenu gminy Poniec, w dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństwa i
rodziny, dokonał burmistrz Po-

Jubilaci - 60 lat pożycia małżeńskiego.

nieca Jacek Widyński. Oprócz jubileuszy 50 - lecia pożycia małżeńskiego świętowały również
pary obchodzące jubileusz 55-,
60- i 65-lecia pożycia małżeńskiego.
- Dostojni Jubilaci! Państwa
obecność dowodzi, że dochowaliście, wbrew wszelkim przeciwnościom, przysięgi małżeńskiej,

Jubil

Jubilaci - 65 lat pożycia małżeńskiego.

ileusze
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przykład życia, cierpienia, łzy radości,
noce nieprzespane, słowa otuchy, za
każdy siwy włosy na Waszej skroni.
Moje skromne słowa nie byłyby pełne,
gdybym w tak ważnym dniu nie złożył
Państwu życzeń na przyszłość. Życzę
Wam, Drodzy Państwo, długich i pogodnych lat życia. Życzę wszystkiego
najlepszego w następnych latach - to
m.in. słowa skierowane przez burmistrza Ponieca Jacka Widyńskiego do
czcigodnych jubilatów.
Wspólnie spędzony czas spotkania
umiliła kapela podwórkowa Wiarusy ze
Śmigla oraz występ wokalistek z zespołu Humoreska. Jubilatom najserdeczniejsze życzenia złożyli także:
przewodniczący Rady Miejskiej w Poniecu Jerzy Kusz, sekretarz gminy Mar-

cin Pazdaj, kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego Krystian Juśkiewicz, dyrektor Gminnego Centrum Kultury Maciej Malczyk oraz
prezes Ośrodka Sportu i Rekreacji w Poniecu Łukasz Idowiak.
Podkreślić również należy, że
w gminie Poniec oprócz złotych,
szmaragdowych, diamentowych i
żelaznych godów w miesiącu
kwietniu obchodzono jubileusz 70
- lecia pożycia małżeńskiego,
czyli kamienne gody. Uroczysty
jubileusz obchodzili państwo
Irena i Czesław Giera z Czarkowa, których osobiście odwiedził burmistrz Ponieca i kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego.

laci - 55 lat pożycia małżeńskiego.
W uroczystości jubileuszu 50 - lecia
pożycia małżeńskiego uczestniczyli
państwo: Zofia i Kazimierz Dużałka,
Cecylia i Bronisław Glura, Krystyna i
Leon Grund, Aleksandra i Zygfryd Hasińscy, Regina i Józef Klupś, Barbara i
Michał Leonarczyk, Krystyna i Stanisław Makowscy, Krystyna i Kazimierz
Musielak, Maria i Henryk Paszkowiak,
Łucja i Władysław Smektała, Maria i
Jan Staśkiewicz, Genowefa i Jan Włodarczyk, Halina i Zdzisław Zdęga.

W uroczystości jubileuszu 55 - lecia
pożycia małżeńskiego uczestniczyli
państwo: Czesława i Henryk Białek,
Anna i Stanisław Cypel, Helena i Edward Gubańscy, Kazimiera i Marian
Jakubowscy, Bożena i Czesław Jędryczka, Zofia i Franciszek Nowak, Józefa i Kazimierz Nowak, Janina i
Tadeusz Sieńscy.

W uroczystości jubileuszu 60 - lecia

pożycia małżeńskiego uczestniczyli
państwo: Teresa i Stanisław Goldmann,
Krystyna i Kazimierz Maniak, Teodozja i
Marian Paszkowiak, Anna i Franciszek
Wujczak.

W uroczystości jubileuszu 65 - lecia
pożycia małżeńskiego uczestniczyli
państwo: Anna i Władysław Wozich.

Z uwagi na stan zdrowia oraz inne przyczyny w uroczystości jubileuszowej nie
mogli uczestniczyć:

Jubilaci obchodzący jubileusz 50 lecia pożycia małżeńskiego: Zofia i
Mieczysław Michalak, Kazimiera i Stanisław Rosińscy, Irena i Marian Szumni.
Jubilaci obchodzący jubileusz 55 lecia pożycia małżeńskiego: Krystyna
i Czesław Woźniak.

Jubilaci obchodzący jubileusz 60 lecia pożycia małżeńskiego: Marianna
i Marian Maćkowiak.

Poszukiwanie słodkiego skarbu, łowienie ryb, nauka jazdy konno,
przejażdżki bryczkami oraz magiczne gry i zabawy to tylko niektóre z atrakcji, jakie w poniedziałkowe popołudnie, 2 września,
na terenie gospodarstwa agroturystycznego "Zagroda u szwagra"
w Sowinach oczekiwały na uczniów klas Va i VIIa ze Szkoły Podstawowej w Żytowiecku. Po inauguracji roku szkolnego uczniowie wyjechali do Sowin, by w atrakcyjny sposób pożegnać
wakacje i powitać nowy rok szkolny, a także w kontakcie z przyrodą spędzić czas na świeżym powietrzu. Wycieczka stanowiła
nie lada gratkę dla miłośników wędkarstwa. Wielu spośród chłopców spędziło sporo czasu nad stawem, łowiąc ryby. Chętni mogli
także skorzystać z możliwości jazdy konno.

Pierwszy dzień

Wszystkie dzieci pożegnały
już wakacje i nadszedł czas na
wspólną zabawę oraz naukę w
przedszkolu. Nowy rok szkolny
2019/2020 rozpoczęliśmy 2
września.
Od samego rana w przedszkolach w Poniecu oraz w Łęce Wielkiej panował gwar. Niektóre dzieci
z uśmiechem wracały do swoich

grup po wakacyjnej przerwie, dla
innych dzień ten był jednym z najtrudniejszych. Po raz pierwszy bowiem przekroczyły one próg
przedszkola.
Każdemu dziecku życzymy, by
każdy dzień był nową przygodą
edukacyjną, zapewniającą mądre
poznawanie świata i rozwijanie
własnych talentów.

Piłka nożna nocą
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Tradycyjnie już na zakończenie wakacji poniecki OSiR zorganizował nocny turniej piłki
nożnej, który odbył się na kompleksie sportowym Orlik. Sobotniego wieczoru, 31 sierpnia,
do rywalizacji przystąpiło pięć
drużyn, spośród których najlepszą okazała się DW Śmiłowo.
Drużyny zagrały piętnastominutowe mecze systemem "każdy
z każdym". Zawodnicy ze Śmiłowa w czterech pojedynkach zdobyli 10 punktów z bilansem
bramek 8:3. O drugim miejscu w
turnieju zadecydowało bezpośrednie spotkanie, gdyż drużyny Turbo

WIEŚCI Z GMINY PONIEC

Koszykarze na obozie

Dziesięć dni w drugiej połowie sierpnia w hali widowiskowo
- sportowej w Poniecu spędziła
blisko 50 osobowa grupa zawodników MKS Gwardia Wrocław, która poniecki obiekt
wybrała jako miejsce przedsezonowego obozu sportowego.
Warto dodać, że przedstawiciele wrocławskiego klubu zawitali
do Ponieca już po raz drugi.
Wcześniej grupę gościliśmy w

2017 roku.
Kadetki, juniorki i juniorzy od
wczesnych godzin porannych pod
okiem trenerów doskonalili swoje
koszykarskie umiejętności. Plan
obozu był niezwykle intensywny,
gdyż grupy maksymalnie chciały
wykorzystać czas, aby być optymalnie przygotowanym do nowego
sezonu rozgrywkowego.
OSiR

Herbatka i Czerwone Diabły zgromadziły po 6 punktów. Ponieważ
to jednak Turbo Herbatka była lepsza w meczu między zainteresowanymi, to gracze ci mogli cieszyć
się z drugiej pozycji. Czwarte
miejsce z 4 punktami zajął zespół
Podmuch Palestyny. Na piątej pozycji z dwoma punktami rywalizację zakończyła drużyna Drzewo
Poniec. Po zakończeniu turnieju
na uczestników czekały grillowane
kiełbaski. Trzy najlepsze drużyny
zostały nagrodzone pucharami i
bonami podarunkowymi.
OSiR

Piast idzie jak burza

Piłkarze PKS Piasta Poniec
po zwycięstwie nad Dębem
Kębłowo w siódmej kolejce sezonu 2019/2020 klasy okręgowej utrzymują pozycję lidera.
Łącznie we wszystkich spotkaniach zdobyli 19 pkt. na co
składa się sześć wygranych oraz
jeden remis. Ekipa trenera Andrzeja Loksia jest również niepokonana w rozgrywkach Pucharu
Polski na szczeblu leszczyńskim.
Po pokonaniu drużyn z Pawłowic
i Wijewa w 1/8 rozgrywek zmierzy się z zespołem Rawii Rawicz.

WIEŚCI Z GMINY PONIEC

Debiut młodziczek

W sobotę, 14 września, od
wczesnych godzin porannych w
hali widowiskowo - sportowej
trwała rywalizacja na siatkarskim parkiecie. Gościliśmy w
Poniecu kluby z Rokietnicy,
Śmigla, Głogowa, Krotoszyna,
Poznania i Śremu, które w kategorii młodziczek rywalizowały o
Puchar Firmy RASCO.
Turniej był też debiutem grupy
młodziczek w tej kategorii wiekowej. Podopieczne trenera Łukasza
Kubeczki już w pierwszym spotka-

niu odniosły swoje pierwsze historyczne zwycięstwo pokonując Lidera Rokietnica. W kolejnych
spotkaniach przegrały zdecydowanie z zawodniczkami ze Śmigla i
po zaciętej walce z dziewczynami
ze Śremu. W kolejnej rundzie, po
zażartym meczu, zawodniczki z
Ponieca wygrały z Piastem Krotoszyn i po wyrównanej walce przegrały z Volley Głogów. W
klasyfikacji końcowej poniczanki
zajęły miejsce VI.
OSiR
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W sobotę, 31 sierpnia, grupa cyklistów z gminy Poniec wzięła udział
w IX edycji Rajdu Rowerowego im. Zdzisława Adamczaka. By pokonać 17-kilometrową trasę, uczestnicy wyruszyli z Ponieca o godz.
9. 30. Cykliści spotkali się nad jeziorem w Górznie, gdzie zorganizowano rodzinny piknik. Na miejscu czekały już grupy z innych
miejscowości, w tym z Osiecznej, Rydzyny, Lipna, Krzemieniewa
oraz Leszna. Coroczny rajd ma na celu upamiętnienie Zdzisława
Adamczaka, byłego wiceprezydenta Leszna, który przed dziewięcioma laty zmarł podczas przejażdżki rowerowej.
GCK

W sierpniu w Bączylesie, z inicjatywy sołtysa Andrzeja Jędryczki
oraz przy wsparciu Rady Sołeckiej i mieszkańców wsi, odbył się
I Turniej Piłki Nożnej Młodzików o Puchar Sołtysa Bączylas 2019.
Prócz gospodarzy w zawodach wystartowały drużyny z Grodziska
i Przybinia. Rywalizacja była zacięta, a puchar trafił do Grodziska.
Po części sportowej przyszedł czas na grilla oraz zabawę taneczną.

Przed finałowym pojedynkiem pomiędzy Fogo Unią Leszno a zespołem Betard Sparta Wrocław na stadionie im. Alfreda Smoczyka
kibice żużla w całym regionie podpisywali pamiątkową biało niebieską flagę. Nie inaczej było w Poniecu gdzie na poniecki rynek
dotarła żużlowa ekipa. Fani żużla wypisywali na fladze słowa
wsparcia i życzyli drużynie kolejnego zwycięstwa. Najliczniej na
rynku zgromadziły się przedszkolaki, które świetnie bawiły się z
leszczyńskim byczkiem. Fogo Unia Leszno trzeci rok z rzędu zdobyła tytuł Mistrza Polski.

Poniec 80 lat temu
[ 12 ]
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Pierwsze dni wojny

Przed II wojną światową Poniec był miastem położonym zaledwie 11 km od ówczesnej
granicy polsko - niemieckiej, która przebiegała za Bojanowem. Dlatego stał się obiektem
ostrzału artyleryjskiego już w pierwszych godzinach wojny. Około godz. 5.45 w mieście rozległo się sześć wybuchów. Pociski trafiły w niemiecką szkołę przy ul. Krobskiej i okolice
dworca. Te wydarzenia zapamiętał Czesław Konieczny: "1 września około godz. 5 rano ojciec
nas obudził i wszystkim nam, harcerzom, kazał się spakować i wrócić do domu (z majątku Wydawy gdzie, harcerze pomagali wojsku). Wcześniej zostały spalone przez żołnierzy (polskich)
wiatraki stojące przy drodze do Waszkowa. Przy mleczarni, na moście, usłyszeliśmy tylko
świsty i huki pocisków artyleryjskich, które spadały kilkadziesiąt metrów opodal dworca kolejowego. Jeden z pocisków uderzył w niemiecką szkołę (przy ul. Krobskiej) - gdzie miejsce
trafienia jest widoczne do dzisiaj".

Żołnierze niemieccy w Poniecu.
Zdjęcia z posta użytkownika Grupy Badań
Historycznych Regiment.

Ludność zaczęła uchodzić z
miasta. Panowało powszechne
przekonanie, że Niemcy nie dotrą
do wschodniej Polski. Dlatego
uciekinierzy kierowali się głównie
na Gostyń, a stamtąd dalej na
wschód. Wśród uciekinierów była
także rodzina Czesława Koniecznego: "Moja rodzina wyjechała następnego dnia, tj. 2 września.
Niezbędne rzeczy zapakowaliśmy
na furmankę i udaliśmy się też w
kierunku Gostynia. Najpierw dotarliśmy do Teodozewa i po noclegu
u Brzeskota udaliśmy się przez
Czachorowo do Gostynia do rodziny Beczkiewiczów. Po 3 dniach
do Ponieca wróciła babcia Rozalia
i pozostała część rodziny, a ja z
matką przedostałem się do Dolska.
W Dolsku spotkaliśmy się z
ojcem, gdzie wycofała się Obrona
Narodowa. My natomiast dalej trafiliśmy do Książa, gdzie dowiedzieliśmy się, iż nasza dalsza
podróż jest bez sensu, ponieważ
wszystkie mosty na rzekach zostały wysadzone. Po przenocowaniu u gospodarza, po 6 dniach
ucieczki musieliśmy wracać do
domu".
Podobny losy spotkał także
wielu innych mieszkańców Ponieca i całej Polski. Dla niektórych
ucieczka skończyła się tragicznie.

Zginęli od bomb i kul niemieckich
samolotów, które atakowały bezbronnych uciekinierów na drogach.
W czasie, gdy ludność cywilna
opuszczała Poniec, wojsko podjęło
działania bojowe. Walki nie toczyły
się w samym Poniecu, ale w jego
okolicach.
Poniec znajdował się w rejonie
działania 55 Pułku Piechoty i 17
Pułku Ułanów z Leszna wchodzących w skład Armii Poznań. Ich zadanie polegało na obronie pasa
granicznego: Rawicz - Bojanowo -

Poniec - Rydzyna - Leszno - Włoszakowice - Kaszczor.
W godzinach rannych 1 września nieprzyjaciel zajął Bojanowo,
Kaczkowo i okoliczne wsie. Dowództwo polskie rzuciło na zagrożony odcinek nowe oddziały. Z
rejonu Śremu przewieziono autobusem do Ponieca 1 pluton 5 kompanii 55 Pułku Piechoty. Stąd w
szyku bojowym skierował się w
stronę Bojanowa. Niemcy na wieść
o zbliżających się polskich oddziałach nie przyjmując walki opuścili
miasteczko. Do Ponieca przybyła
również kompania Batalionu
Obrony Narodowej Rawicz do tej
pory strzegąca mostów w rejonie
wsi Mchy i pluton kolarzy 17 Pułku
Ułanów z Leszna. Oddziały te
przez Waszkowo dotarły do Rojęczyna. Tutaj Niemców jednak nie
było. Natomiast Polacy zostali
ostrzelani niecelnym ogniem pod
Kaczkowem. Oddziały wycofały
się do lasku na południowy
wschód od miejscowości Lasotki.
Dowództwo nad całością objął por.
Kubicki wydając rozkaz natarcia
na Kaczkowo. Osiągnięto pełny
sukces. Rozbito kompanię nieprzyjaciela biorąc do niewoli 15
jeńców. Straty własne wyniosły
trzech poległych żołnierzy z kom-

panii Obrony Narodowej. Byli to:
Stanisław Szulc, Jan Jurdeczka i
Franciszek Barteczka. Zostali oni
pochowani na cmentarzu w Poniecu. Rany odniosło czterech żołnierzy, w tym kpr. Józef Nowaczyk
i kpr. Franek, których odesłano do
szpitala w Poniecu.
Mimo sukcesów w pierwszych
godzinach wojny sytuacja ogólna
na frontach zmusiła dowództwo
Armii Poznań do opuszczenia
Wielkopolski. Oddziały 55 Pułku
Piechoty i 17 Pułku Ułanów operujące w rejonie Ponieca otrzymały
rozkaz przejścia w rejon Zaniemyśla. Wycofujące się z miasta oddziały polskie wysadziły most na
ul. Gostyńskiej w celu utrudnienia
nieprzyjacielowi pościgu.
Nastał okres oczekiwania na
moment nadejścia wroga. W kronikarskiej relacji wyglądał on następująco: "Miasto wyglądało jak
wymarłe, gdzieniegdzie tylko przez
zamknięte okna widać było twarze
przestraszonych i oczekujących
dalszego rozwoju wypadków Niemców. W dniu 6 września 1939
roku wkracza do miasta patrol niemiecki, który jednak się wycofuje,
by wrócić już z większą siłą. Na to
tylko czekali tutejsi Niemcy, którzy
wylegli witać swoich "zbawców".
Na domach zawisły chorągwie ze
swastyką". Rozpoczął się ponury
czas okupacji.
Źródła
• Bauer. Polak, 55 poznański
pułk piechoty w obronie ojczyzny
we wrześniu 1939 r., Leszno
1979,. s. 74.84
• Kronika Publicznej Szkoły Powszechnej w Poniecu
• Martyna Widyńska, "Cudze
chwalicie, swego nie znacie". Moja
miejscowość w czasach moich
dziadków i pradziadków, (wspomnienia Czesława Koniecznego),
Poniec 2010

GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI

Groby żołnierzy polskich pochowanych na cmentarzu w Poniecu.

WIEŚCI Z GMINY PONIEC

Kalendarium ponieckie
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Z dziejów oświaty
Część 17:

3 września 1937 - Początek nowego roku szkolnego. Naukę w Szkole Powszechnej w Poniecu rozpoczęło 423 uczniów, z tego 226 chłopców i 197
dziewcząt. Szkoła posiadała 10 oddziałów w klasach I - VII. Najwięcej uczniów liczyła klasa III, bo aż 60. Najmniej uczniów było w klasie I b, II a i VII.
Te klasy liczyły po 32 uczniów. Pracę w szkole rozpoczął nowy nauczyciel Stefan Kaczmarek. W tym dniu zakupiono dla szkoły aparat radiowy za sumę
260 zł, z czego sami uczniowie zarobili z przedstawień szkolnych 100 zł. Ze spółdzielni uczniowskiej przekazano 50,05 zł, a Opieka Rodzicielska dała
109,95 zł.
6 września 1937 - Początek nowego roku szkolnego w Szkole Dokształcającej. Naukę rozpoczęło 41 uczniów, z tego 9 w pierwszym roczniku i po
16 w drugim i trzecim. Kadrę stanowili, podobnie jak w latach poprzednich, Stanisław Romanowski (kierownik) i nauczyciele - Stanisław Dembiński i
Henryk Włodarczyk.
18 września 1937 - W Szkole Powszechnej w Poniecu pracę rozpoczął jako nauczyciel kontraktowy Henryk Dwornik w miejsce odwołanego Stefana Kaczmarka. Nie pracował jednak długo. Odszedł z pracy już 1 października. W jego miejsce został zatrudniony Antoni Kubik w charakterze nauczyciela kontraktowego.
1 października 1937 - Ze sprawozdania złożonego władzom szkolnym wynika, że do Prywatnej Szkoły Powszechnej z Niemieckim Językiem Nauczania, znajdującej się przy ul. Krobskiej, uczęszczało 78 uczniów. Liczebność poszczególnych klas wynosiła: pierwsza - 19 uczniów (roczniki 1926 1931), druga - 5 uczniów (roczniki 1926.1929), trzecia - 24 uczniów (roczniki 1925 - 1928) i czwarta, najliczniejsza, mająca 30 uczniów (roczniki 1923
- 1927).
17 października 1937 - W ramach IV Tygodnia Szkoły odbyła się wieczornica, podczas której miało miejsce przedstawienie uczniowskie. Dochód
z wieczornicy w sumie 148,56 zł został przekazany na rzecz Komitetu Okręgowego Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych w Poznaniu.
2 listopada 1937 - Szkoła Powszechna w Poniecu została przemianowana na Publiczną Szkołę Powszechną III stopnia.
11 listopada 1937 - Uroczyste obchody 19. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
20 grudnia 1937 - Opieka Rodzicielska urządziła dla uczniów Gwiazdkę, której program był następujący: obrazek sceniczny z życia Śląska pt. "W
Kłaptoczy", deklamacja "Kolęda", obrazek sceniczny "Z gwiazdą" w jednym akcie, deklamacja "Kłopoty św. Mikołaja", przemówienie prezesa Opieki
Rodzicielskiej, przemówienie Gwiazdora, rozdanie podarków, wspólny śpiew kolęd.
Styczeń - czerwiec 1938 - Szkoła Powszechna w Poniecu obchodziła następujące uroczystości: imieniny Prezydenta RP, Ignacego Mościckiego
(1 lutego 1938), rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja (3 maja 1938), trzecią rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego (12 maja 1938).
4-5,8 lutego 1938 - Zostało przeprowadzone badanie lekarskie uczniów, pierwsze "od niepamiętnych czasów", jak zanotowano w kronice szkolnej.
10 kwietnia 1938 - W budynku szkolnym odbyła się wystawa prac praktycznych i teoretycznych uczniów Publicznej Szkoły Dokształcającej Zawodowej i zabytków cechowych. O wystawie pisał "Głos Polski" ukazujący się w Lesznie: "Niedzielna wystawa prac uczniowskich w tutejszej Publicznej Szkole Dokształcającej Zawodowej miała niebywałe powodzenie. O zainteresowaniu publiczności świadczy fakt, że wystawę zwiedziło przeszło
tysiąc osób. Komisja złożona z przewodniczących tutejszych cechów nagrodziła wszystkich uczniów - wystawców dyplomami, a większość eksponatów wraz z rysunkami zakwalifikowała na Okręgową Wystawę Prac Terminatorów, która odbędzie się w Poznaniu w dn. 5 i 6 czerwca br."
1 kwietnia 1938 - Szkolnictwo w Poniecu przeszło pod nadzór powstałego Inspektoratu Szkolnego w Gostyniu. Do tej pory podlegało Inspektoratowi w Lesznie.
21 czerwca 1938 - Zakończenie roku szkolnego 1937/1938. Mury Szkoły Powszechnej opuściło 30 uczniów klasy VII.
Źródła:
• Kronika Publicznej Szkoły Powszechnej w Poniecu
• Kronika Szkoły Dokształcającej w Poniecu
Archiwum Państwowe w Poznaniu, Prywatna Szkoła Powszechna z Niemieckim Językiem Nauczania - wersja elektroniczna: https://szukajwarchiwach. pl/53/805/0/2/234
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We wrześniu w Gminnej Bibliotece
Gminnego Centrum Kultury rozpoczął
się kurs komputerowy dla seniorów z naszej Gminy. Dzięki ogromnemu zainteresowaniu w szkoleniu bierze udział aż
40 uczestników! Celem Projektu jest aktywizacja osób powyżej 65 roku życia w
obszarze kompetencji cyfrowych. Kurs
obejmuje 90 godzin kursu komputerowego dla każdej z grup oraz 24 godziny
animacji (część praktyczna podczas,
której uczestnicy uczą się obsługi tabletów). Szkolenie jest prowadzone z wykorzystaniem mobilnych pracowni
komputerowych i tabletów. Kurs umożliwia każdemu uczestnikowi projektu nabycie bardzo praktycznych umiejętności
m.in. obsługi Internetu, komputera, telefonu, tabletu i innych urządzeń IT, kształtuje kompetencje pomocne w życiu
codziennym seniora (komunikacja online, e-usługi, w tym zakupy i bankowość
online, usługi medyczne, e-administracja i wiele innych).
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HOROSKOP KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

Baran 21.03-19.04
Przed Tobą dobra passa jeśli chodzi o finanse. Może warto część zarobionych pieniędzy zainwestować?
Uważaj, Twoje serce zabije mocniej
na widok kogoś, kto nagle pojawi się
w Twoim życiu. Zdrowie dobre.
Byk 20.04-20.05
Ktoś rzuca Ci kłody pod nogi. Nie
podejmuj więc ważnych decyzji zawodowych właśnie teraz. Poświęć trochę
więcej czasu na życie towarzyskie.
Dobrze zrobi Ci drobny flirt.
Bliźnięta 21.05-21.06
To będzie udany miesiąc. Osiągniesz dobrą formę fizyczną i z zadowoleniem
przyjmiesz
nową
propozycję zawodową. Rozglądaj się
wokół. Ktoś bardzo chce Cię poznać.
Rak 22.06-22.07
Doceń wysiłki rodziny, która będzie Cię wspierać w trudnych chwilach,
zwłaszcza
finansowo.
Przydałoby się trochę pooszczędzać i
zrezygnować z niepotrzebnych zakupów. No i wypoczywaj, zajmij się
sobą.
Lew 23.07-22.08
Najbliższe dni sprzyjają miłosnym
przebojom. Gdziekolwiek się pojawisz, ktoś będzie zerkał w Twoją
stronę. W pracy spodziewaj się nowego pracownika i nowego podziału
zadań.
Panna 23.08-22.09
W Twoim życiu znów pojawi się
osoba, która dla Ciebie wiele znaczyła. Przeżyjecie sympatyczne
chwile. Najbliższe tygodnie to dobry
czas na urlop. Wyjedź, niekoniecznie
daleko.
Waga 23.09-22.10
Doprowadzisz do końca sprawę,
która od dawna nie dawała Ci spokoju. Możesz też spodziewać się przypływu gotówki. W domu, niestety,
trochę rodzinnych zawirowań. Ale
dasz radę.
Skorpion 23.10-21.11
Przed Tobą czas licznych spotkań.
I w pracy, i w życiu prywatnym będziesz musiała odbyć wiele rozmów.
Niektóre z nich mogą zmienić Twoje
plany. Skontroluj zdrowie.
Strzelec 22.11-21.12
Poznasz kogoś, kto będzie chciał
zdobyć Twoją przychylność. Nie rezygnuj od razu z tej znajomości. W
domu czas na remonty lub chociaż
drobne zmiany wystroju. Poczujesz
się lepiej.
Koziorożec 22.12-19.01
Zamieszanie w pracy. Z powodu
nieobecności jednego z pracowników
przejmiesz część jego obowiązków. W
rodzinie bardzo miła niespodzianka i
nieoczekiwana wizyta.
Wodnik 20.01-18.02
Przed Tobą przyjemny czas odpoczynku z rodziną. Wypoczniesz i zrelaksujesz się. Pod koniec miesiąca
trochę dodatkowych zadań w pracy.
Ale i więcej gotówki.
Ryby 19.02-20.03
Zrezygnuj z "cichych dni", to nie
służy związkowi. Lepsze są rozmowy,
nawet te "głośne". Ktoś poprosi Cię o
finansowe wsparcie. Rozważ, czy możesz pożyczać pieniądze.

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 października. Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmiało:
PRZED NAMI OSTATNIE DNI LATA.
Nagrodę wylosowała Michalina Bańkowiak. Zapraszamy do GCK po odbiór
nagrody.
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1. Prosi o jałmużnę
2. Obca w kantorze
3. Bocianie gadanie
4. Stos drewna na opał
5. Można w nią wpaść
6. Powieść wierszem
7. Tępiony owad
8. Obok wątku

Pietruszka wspomoże

pracę twoich nerek

W olejkach eterycznych pietruszki znajdziemy apiol i mirystycynę, które działają korzystnie na
układ moczowy oraz wspomagają leczenie kamicy nerkowej.
Mają właściwości dezynfekujące
i moczopędne.
Najcenniejsza
jest
natka
świeżo zebrana i spożywana na
surowo, bo wówczas zachowuje
najwięcej właściwości leczniczych.
Jedz mały pęczek natki dziennie
przez pięć dni i zrób tydzień przerwy. Powtórz trzy razy.
Możesz natkę żuć (to też doskonale odświeża oddech) albo
przygotuj pietruszkowe pesto i jedz

9. Kozłowska, matka Tosi w filmie
"Ja wam pokażę"
10. Krwiopijca
11. Piękny zapach
12. Drapieżny ssak z rodziny łasicowatych
13. Bolesny wrzód
je z pieczywem. Zblenduj pęczek
natki z ząbkiem czosnku i 2 łyżkami oliwy (najzdrowszy tłuszcz
dla nerek), dopraw pieprzem.

Dla zdrowia i urody

Codziennie trzeba wypijać
około 2 litrów płynów. Najlepsza
jest po prostu woda. Jeśli jednak
nie przepadasz za jej smakiem lub
potrzebujesz odmiany, zrób sobie
pyszny napój, który poprawia trawienie, a przy okazji dodaje energii
i oczyszcza organizm.
A więc przygotuj: 500 ml zielonej herbaty, sok z połowy cytryny,
2 - 3 plasterki imbiru, łyżeczkę
miodu i kilka liści mięty.
Wszystko razem jest nie tylko
pyszne, ale i zdrowe.

Na szybki obiad

KOTLECIKI Z KASZĄ
Składniki: 300 g mielonego
mięsa wołowego, 200 g mielonego
mięsa wieprzowego, 5 łyżek kaszy
gryczanej niepalonej, cebula,
ząbek czosnku, 4 łyżki bułki tartej, 3
jajka, sól, pieprz, czosnek granulowany, słodka czerwona papryka,
mąka ryżowa do obtoczenia (lub
pszenna), olej rzepakowy do smażenia. Sos: 2 cebule, 700 ml wody,
190 g koncentratu pomidorowego,
sól, pieprz, oregano.
Przygotowanie: Kaszę gryczaną
ugotuj w lekko osolonej wodzie.
Odcedź. Mięso przełóż do miski.
Dodaj drobno posiekaną cebulę i
przeciśnięty przez praskę czosnek.
Wbij jajka, wsyp bułkę tartą i ugotowaną kaszę gryczaną. Dopraw
solą, pieprzem, słodką czerwoną
papryką oraz czosnkiem granulowanym. Mięso wyrób na jednolitą,
zwartą masę. Formuj okrągłe kotlety i obtaczaj je w mące.
Kotlety obsmaż na patelni na rumiano z każdej strony. Przełóż do
żaroodpornego naczynia. Na patelni po smażeniu mięsa przesmaż
pokrojoną w piórka cebulę. Gdy
zmięknie, zalej ją wodą, dodaj koncentrat pomidorowy, sól, pieprz i
oregano. Gotuj kilka minut. Gotowanym sosem zalej mięso.
Piecz kotlety 60 minut pod przykryciem w piekarniku nagrzanym
do temperatury 200 stopni C. Pod
koniec możesz odkryć naczynie,
aby delikatnie zredukować sos.
MIODOWE SKRZYDEŁKA
Składniki: 1kg skrzydełek z kurczaka, 2 szklanki suszonych moreli, łyżka miodu, łyżka octu
jabłkowego, 6 ząbków czosnku,
łyżka oleju, 2 szczypty pieprzu cayenne, 1/2 łyżeczki ostrej papryki,
1/2 łyżeczki słodkiej papryki, sól.
Przygotowanie: Miód wymieszaj
z octem, olejem, przeciśniętym
przez praskę czosnkiem, paprykami i pieprzem cayenne. Marynatą
posmaruj skrzydełka i odstaw na
godzinę.
Morele zalej 1 szklanką wody i
odstaw na godzinę. Od czasu do
czasu mieszaj, by każda rozmiękła.
Następnie morele wraz z zalewą
rozłóż na dnie naczynia żaroodpornego, a na nich ułóż skrzydełka z
kurczaka w marynacie.
Piecz pod przykryciem 40
minut, w 170 stopniach C, następnie zdejmij pokrywkę i piecz 10
minut w 170 stopniach C, aby się
ładnie zrumieniły.

(:(:(: HUMOR :):):)

Synek wpada do pokoju:
– Tato, tato, a mama stoi na
wadze i cieszy się, że schudła aż
półtora kilo!
Na to ojciec, znad gazety:
– Schudła, schudła… Pewnie
tylko zmyła makijaż!

Nietypowa lekcja

WIEŚCI Z GMINY PONIEC

Lekcje języka polskiego, tak
jak i wielu innych przedmiotów,
niemal zawsze odbywają się w
czterech ścianach dobrze znanych uczniom sal lekcyjnych.
Bywa jednak i tak, że języka
ojczystego dzieci uczą się podczas wycieczek dydaktycznych w
przytulnych i intrygujących wnętrzach bibliotek, muzeów oraz teat-

rów.
W słoneczny czwartek, 5
września, uczniowie klasy Va ze
Szkoły Podstawowej w Żytowiecku przekonali się, że lekcja
języka ojczystego może odbywać
się na boisku szkolnym podczas
wspólnej zabawy. Lekcję przeprowadził nauczyciel języka polskiego Krzysztof Blandzi.
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Uczniowie na rowerach

Piątek, 13 września, był szczęśliwy dla uczniów z klasy VI a ze
Szkoły Podstawowej w Poniecu,
którzy wybrali się na wycieczkę rowerową. Wszystko było jak należy:
słońce na niebie, wspaniałe humory, ciekawa trasa i dobre towarzystwo. Szóstoklasiści wyruszyli,
aby poznawać najbliższą okolicę.
W czasie rowerówki odszukali
głaz z tablicą upamiętniającą powstańca wielkopolskiego Józefa

Kusza, dotarli do leśnej ścieżki
edukacyjnej w Janiszewie i miło
spędzili czas na placu zabaw w
Waszkowie.
Chłopcy po raz kolejny udowodnili, że są klasowymi bohaterami
wygrywając
walkę
z
niedoskonałościami na dziewczęcych rowerach. Wszyscy świetnie
się bawili i mają nadzieję, że pogoda pozwoli im na kolejny wypad.
AK
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Rozpoczął się kolejny rok szkolny. Witamy więc na łamach "Wieści z Gminy Poniec" najmłodszych uczniów
naszych szkół. Wszystkim życzymy sukcesów w nauce,
jak najlepszych ocen, a także rozwijania talentów w najróżniejszych dziedzinach. Podobne życzenia kierujemy
do nauczycieli, a także rodziców małych uczniów, bo
przecież ich sukcesy są radością dorosłych.
Witamy naszych przyszłych czytelników. Zapraszamy
pierwszoklasistów na łamy "Wieści z Gminy Poniec" i
obiecujemy, że będziemy towarzyszyć im w codziennych szkolnych zmaganiach. A rozpoczynamy od prezentacji.

ŻYTOWIECKO - KLASA IA
Wychowawczyni: Dorota Błaszyk
Uczniowie: Danek Amelia, Bartlewska Julia, Cichowiak Krzysztof,
Giera Mikołaj, Gościniak Marta, Hasińska Oliwia, Jankowiak Zuzanna,
Kaj Nikola, Kluczyk Hubert, Kochanek Karina, Majewski Adrian, Nowak
Maja, Sarbinowski Jacek, Świtalski Dominik, Wojtaszek Dorota

ŻYTOWIECKO - KLASA IB
Wychowawczyni: Dorota Przybylska
Uczniowie: Berger Judyta, Biegała Alicja, Demska Oliwia, Glinkowska
Oliwia, Gryczka Bartosz, Jakubowski Patryk, Kacprowska Roksana, Karczewski Filip, Karolewicz Filip, Knapp Adam, Krzyżyńska Weronika, Nowacki Fabian, Smektała Michał, Szafraniak Kinga

PONIEC - KLASA IA
Wychowawczyni: Marzena Bączyk
Uczniowie: Alcer Maksymilian, Barska Marta, Bojakowski Radosław,
Dudkowiak Grzegorz, Kosińska Lena, Kowalczyk Maja, Kubeczka Antoni, Lisiak Maja, Michalak Lena, Murawska Amelia, Natorski Kacper,
Nawrocka - Boguszyńska Zuzanna, Noculak Magdalena, Polaszek Antoni, Poprawska Zuzanna, Skopińska Julia, Stańczuk Halina, Waleńska
Emilia, Woźniak Maja, Woźniak Natalia, Zborowska Gabriela

PONIEC - KLASA IB
Wychowawczyni: Katarzyna Czarnecka
Uczniowie: Beck Daria, Chuda Maja, Dawid Bartosz, Durczewska
Maja, Frąckowiak Laura, Giera Krystian, Giezek Nadia, Goldmann Alina,
Janaszak Zuzanna, Jankowski Szymon, Maciejak Maja, Michalak Marcin, Michaowska Blanka, Mikołajczak Zuzanna, Pietrowicz Amelia, Poprawski Sebastian, Sikora Arkadiusz, Sobczyk Zofia, Stachowiak Jakub,
Stachowiak Maja, Teodorczyk Filip

PONIEC - KLASA IC
Wychowawczyni: Ewelina Giera
Uczniowie: Błochowiak Dagmara, Chuda Wiktoria, Czwojda Michalina, Dołęga Bartłomiej, Funk Konrad, Gubański Piotr, Janowicz Agata,
Jędryczka Adam, Jędryczka Zofia, Juskowiak Antoni, Mika Dominik,
Offert Fabian, Offert Maksymilian, Ścigacz Alan, Trojnar Patryk, Ziemliński Nikodem

