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Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego
W dniu 27 grudnia przedstawiciele władz wraz z mieszkańcami gminy Poniec uczcili 103. rocznicę Powstania 
Wielkopolskiego. W tym roku po raz pierwszy wydarzenie było obchodzone jako święto państwowe, czyli Naro-
dowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. W kościele pw. Chrystusa Króla odbyła się uroczysta 
msza święta w intencji Ojczyzny.

Król Maciuś Pierwszy
W tym roku na pierwszego mieszkańca gmina Poniec nie musiała 
długo czekać.

W sylwestrową noc, 1 stycznia 
o godz. 2:25 w szpitalu w Lesznie 
na świat przyszedł Maciej Micha-
lewicz z Miechcina. W chwili naro-
dzin ważył 3920 gramów i mierzył 

59 centymetrów. Maluch jest 
synem Agnieszki i Szymona. W 
domu na brata czekały dwie star-
sze siostry - Maria i Amelia. Warto 
dodać, że chłopiec jest pierwszym 

dzieckiem urodzonym w leszczyń-
skiej placówce w 2022 r. 

W noworoczny poranek, rów-
nież w Lesznie o godz. 9. 45 uro-
dziła się Marcelina Mostowska z 
Kopania. Marcelinka jest córką 
Agnieszki i Damiana oraz młod-
szą siostrzyczką Maksymiliana. 
Tuż po urodzeniu ważyła 3810 
gramów i mierzyła 60 centymet-
rów. 

Maluchom życzymy zdrowia, 
beztroskiego dzieciństwa, cierpli-
wości i wyrozumiałości dla rodzi-
ców oraz wielu radosnych dni. 

MK 

Jeśli chcecie Państwo, by na 
łamach "Wieściach z Gminy Po-
niec" 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 ro-
dziców, datę urodzenia dziecka, 
jego wagę i wzrost urodzeniowe. 
Ważne, by nie zapomnieć o zgo-
dzie na publikację wizerunku ma-
lucha. Zdjęcia noworodków 
publikować będziemy nieodpłat-
nie w każdym wydaniu "Wieści z 
Gminy Poniec". 

Burmistrz Ponieca Jacek Wi-
dyński, przewodniczący Rady 
Miejskiej w Poniecu Jerzy Kusz 
oraz dr Grzegorz Wojciechowski 
złożyli kwiaty na mogile Powstań-
ców Wielkopolskich na cmentarzu 
parafialnym w Poniecu. 

Powstanie Wielkopolskie wy-
buchło 27 grudnia 1918 r. w Poz-
naniu. W pierwszym okresie walk, 
do końca roku, Polakom udało się 
zdobyć większą część Poznania. 
Ostatecznie miasto zostało wy-
zwolone 6 stycznia, kiedy prze-
jęto lotnisko Ławica, a w polskie 
ręce wpadło kilkaset samolotów. 
Do połowy stycznia wyzwolono 
też większą część Wielkopolski. 

Zdobycze powstańców po-
twierdził rozejm w Trewirze, pod-
pisany przez Niemcy i państwa 
ententy 16 lutego 1919 r. W myśl 
jego ustaleń front wielkopolski 

został uznany za front walki pań-
stw sprzymierzonych. Ostateczne 
zwycięstwo przypieczętował pod-
pisany 28 czerwca 1919 r. traktat 
wersalski, w którego wyniku do 
Polski powróciła prawie cała Wiel-
kopolska. 

Narodowy Dzień Zwycię-
skiego Powstania Wielkopol-
skiego został ustanowiony 
świętem państwowym przez Sejm 
w październiku 2021 r.  

Z tej okazji przygotowano 
także wystawę "Powstanie Wiel-
kopolskie 1918 - 1919" w ramach 
projektu „Wystawy elementarne 
IPN”, która dostępna była w holu 
hali widowiskowo - sportowej 
OSiR w Poniecu.  

Dla dzieci w wieku przedszkol-
nym i szkolnym ogłoszono kon-
kurs plastyczny pt. "Wielkopolski 
Krzyż Powstańczy", a w biblio-

tece można było obejrzeć wy-
stawę fotograficzną poświęconą 
bohaterom powstania oraz sym-
bolom powstańczym. Wystawa 

połączona była z prezentacją lite-
ratury o powstaniu wielkopolskim. 

            
                                       (PAP) 
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W każdy pierwszy poniedzia-
łek miesiąca poszczególni radni 
Rady Miejskiej Ponieca pełnią 
swoje dyżury od godz. 14 do 16 
w pokoju nr 8 Urzędu Miej-
skiego. 

Można wówczas zgłaszać 
wszelkie problemy i sprawy, które 
wymagają zainteresowania władz 
gminy. 

Dnia 7 lutego 2022 r. dyżur 
będą pełnili Piotr Jańczak i Dariusz 
Kieliś. Ponadto pod numerem tele-
fonu biura Rady 65 573 - 14 - 33 
zawsze w godzinach pracy można 
umówić się na rozmowę i spotka-
nie z dowolnym radnym, który nie 
ma zaplanowanego dyżuru w naj-
bliższym czasie. 

MK

Dyżury radnych w Urzędzie

Zasłużeni dla Kultury Polskiej
Dziecięco - Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminnego Centrum Kultury w Poniecu została wyróżniona od-
znaką "Zasłużony dla Kultury Polskiej".

zdobytym w Orkiestrze mogli kon-
tynuować muzyczną karierę w 
szkołach muzycznych I i II stopnia, 
czy akademiach muzycznych. Nie-
którzy grają też w zawodowych or-
kiestrach, co z pewnością jest 
powodem do dumy. 

Od kilku lat zespół organizuje 
koncerty noworoczne, cieszące się 
ogromną popularnością. W tym 
roku, po rocznej przerwie spowo-
dowanej pandemią koronawirusa, 

Odznaczenie oficjalnie wrę-
czono 15 stycznia podczas Kon-
certu Noworocznego, 
zorganizowanego w hali widowi-
skowo - sportowej.  

Dziecięco - Młodzieżowa Or-
kiestra Dęta przy Gminnym Cen-
trum Kultury w Poniecu działa od 
1990 roku. Od ponad trzech dekad 
instruktorzy wykształcili wielu mło-
dych muzyków, którzy niejedno-
krotnie dzięki podstawom 

zorganizowano kolejny.  
Utwory grane przez artystów, 

pod batutą Wiktora Bąka, zapra-
szały zgromadzoną publiczność 
do włączenia się do śpiewu i 
wspólnej zabawy. Po każdym za-
kończonym utworze Orkiestra 
otrzymywała gromkie brawa. Tych 
widownia nie szczędziła również 
podczas wręczania honorowego 
odznaczenia nadawanego oso-
bom wyróżniającym się w tworze-
niu i upowszechnianiu kultury 
polskiej.  

Ponad 30-letnia działalność na-
szej Orkiestry została doceniona 
odznaką "Zasłużony dla Kultury 
Polskiej" przyznawanej przez mi-
nistra kultury i dziedzictwa narodo-
wego. Wyróżnienie wręczył 
Sekretarz Stanu w Kancelarii Pre-
zesa Rady Ministrów Jan Dziedzi-
czak na ręce kapelmistrza 

Orkiestry Wiktora Bąka oraz bur-
mistrza Ponieca Jacka Widyń-
skiego. Społeczność Orkiestry 
odwdzięczyła się ministrowi pre-
zentem w postaci pamiątkowej 
waltorni.  

Koncerty Noworoczne, nawią-
zujące swoim charakterem do tra-
dycji koncertów wiedeńskich, 
wysłuchać można było na widowni 
oraz przez specjalnie przygoto-
waną transmisję online. Nie za-
brakło specjalnych aranżacji 
utworów oraz niespodzianek za-
skakujących zgromadzoną pub-
liczność. Koncert zakończył utwór 
Radetzsky March, gdzie tradycyj-
nie publiczność klaszcze w rytm 
muzyki.  

Serdecznie dziękujemy za 
obecność, wsparcie i wspaniałą at-
mosferę zapraszając równocześ-
nie już za rok. 
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Dorota to imię pochodzenia 
greckiego. Powstała od słów doron 
(dar) i theos (bóg) i oznacza "dar 
boży". 

Dorota to kobieta, która nie po-
trafi skrywać w sobie żadnych emo-
cji. Zawsze ma zdanie na każdy 
temat i chętnie się nim dzieli ze 
światem. Posiada wiele użytecz-
nych umiejętności, które pomagają 
jej w osiąganiu sukcesów. Wzbudza 
przy tym wiele sympatii, dzięki 
czemu łatwiej przychodzi jej załat-
wiać trudne sprawy. 

Jako osoba wymagająca, za-
równo wobec siebie jak i innych, 
Dorota wysoko stawia poprzeczkę 
potencjalnym partnerom.   

Dorota jej osobą lubianą i sza-
nowaną w towarzystwie. Ma dużą, 
wszechstronną wiedzę, którą lubi 
się dzielić z innymi. Potrafi załatwić 
każdą, nawet z pozoru bezna-
dziejną sprawę.  

W życiu zawodowym nie ma dla 
Doroty rzeczy niemożliwych i nie-
osiągalnych. Umie dostosować się 
do każdej sytuacji. Nie są jej 
straszne wyzwania i wysoko posta-
wione cele. Swoją pewnością siebie 
wzbudza podziw jak i szacunek 
wśród współpracowników. Bywa su-
rowa i zdecydowana wobec tych, 
którzy nie spełniają jej wymagań. 
Jej kolorem jest żółty, liczbą 1, a ka-

mieniem topaz. 
W naszej gminie mieszka 47 ko-

biet noszących imię Dorota. W Po-
niecu jest ich 22, w Śmiłowie 6, po 2 
w Zawadzie, Rokosowie, Sarbino-
wie, Drzewcach i Dzięczynie, po 1 
w Szurkowie, Czarkowie, Żyto-
wiecku, Łęce Wielkiej, Franciszko-
wie, Dzięczynce, Łęce Małej, 
Bogdankach i Grodzisku. 

Imieniny Doroty najczęściej ob-
chodzone są 6 lutego, 7 sierpnia 
oraz 5 września. Dorota może rów-
nież obchodzić imieniny 25 
czerwca. 

Dorota Grzegorzewska 
z Zawady

Doroty - 6 II
Z bukietem kwiatów do...

Jacek to imię pochodzenia grec-
kiego, które powstało od słów hya-
kinthos, czyli kwiat hiacyntu. 

Jacek to mężczyzna pewny sie-
bie, który lubi być podziwiany i ce-
niony za swoje życiowe osiągnięcia. 
Chętnie słucha porad innych, ale 
rzadko kiedy bierze je sobie do 
serca. Często jest w centrum wyda-
rzeń i swoją inteligencją potrafi roz-
ładować każdy konflikt.  
Życiową ostoją dla Jacka jest ro-

dzina, która jest dla niego sensem 
życia. W gruncie rzeczy jest on do-
matorem, który uwielbia spędzać 
czas w rodzinnym gronie.  

Jacek bardzo swobodnie czuje 
się wśród ludzi. Jest człowiekiem z 
dużym poczuciem humoru, które 
pomaga mu skutecznie skracać 
dystans z ludźmi. 

W pracy zawodowej Jacek lubi 
brylować i pokazywać się z jak naj-
lepszej strony. Ze swoich obowiąz-
ków wywiązuje się wzorowo, czym 
wzbudza podziw wśród współpra-
cowników jak i przełożonych. Chęt-
niej podejmuje się indywidualnych 
zadań, by mieć kontrolę nad 
wszystkim, co robi. Kolorem Jacka 
jest pomarańczowy, liczbą 3, a ka-
mieniem cytryn. 

W gminie Poniec mieszka 42 
Jacków: 13 w Poniecu, 5 w Teodo-
zewie, 4 w Śmiłowie, 3 w Janisze-
wie, po 2 w Bogdankach, Łęce 
Małej, Żytowiecku, Sarbinowie, Ro-
kosowie, Dzięczynie i Drzewcach 
oraz po 1 w Waszkowie, Grodzisku 
i Łęce Małej. 

Imieniny Jacka najczęściej ob-
chodzone są 10 lutego, 3 lipca, 17 
sierpnia oraz 11 września. Jacek 
może również obchodzić imieniny: 
4 lipca, 26 lipca i 9 września. 

Jacek Nowak  
z Ponieca

Jacka - 10 II POŻEGNANIE 

W grudniu na zawsze odeszli od nas : 
 

 03.12 - Eugeniusz Papmel (1939), Poniec 
 10.12 - Franciszek Borowiak (1932), Żytowiecko 
 11.12 - Franciszek Zieliński (1930), Janiszewo 
 14.12 - Ewa Siama (1957), Poniec 
 14.12 - Joanna Staśkiewicz (1935), Grodzisko 
 15.12 - Henryk Marcinkowski (1956), Żytowiecko 
 18.12 - Anna Gbiorczyk (1936), Poniec 
 18.12 - Tadeusz Rudzki (1935), Poniec 
 20.12 - Antoni Józefiak (1939), Rokosowo 
 20.12 - Marian Kędzia (1951), Poniec 
 21.12 - Bolesław Czwojdrak (1936), Łęka Wielka 
 23.12 - Marianna Maćkowiak (1930), Śmiłowo 
 24.12 - Grzegorz Witczak (1969), Grodzisko 
 27.12 - Edmund Chudy (1940), Łęka Mała 
 28.12 - Jan Kaźmierczak (1952), Czarkowo 
 30.12 - Bolesław Michałek (1964), Rokosowo

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

Wieści z gminy Poniec
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Potrzebujesz reklamy? Zareklamuj się w naszej gazecie.  
Cennik ogłoszeń znajdziesz na: www.poniec.eu

W sobotę, 12 lutego, w Hali 
Sportowo - Widowiskowej w Po-
niecu odbędzie się druga edycja 
maratonu sportowego "Fitness 
Fever". Główną atrakcją wyda-
rzenia będzie jeden z najpopu-
larniejszych trenerów 
personalnych w Polsce Daniel 
Józef Kuczaj. Znany wszystkim 
Qczaj w 2017 roku stał się 
gwiazdą Internetu i pokochały 
go tysiące Polek. 

Qczaj ma ogromne poczucie 
humoru, jest wulkanem energii i 
posługuje się góralską gwarą. Mo-

tywuje Polki do treningów, ale 
także powtarza im, by wierzyły w 
siebie i nie pozwalały się źle trak-
tować. 

Wydarzenie, którego głównym 
sponsorem jest firma MACII Sta-
cja Demontażu Pojazdów, roz-
pocznie się rozgrzewką o godz. 
16. Nasz gość na scenie pojawi 
się o 17 i na pewno da niezły wy-
cisk.  

Zapraszamy wszystkich chęt-
nych do zakupu biletów w cenie 
30 zł i uczestnictwa w tym niesa-
mowitym spotkaniu. 

Fitness Fever z Qczajem

Z okazji 103. rocznicy Po-
wstania Wielkopolskiego 
Gminne Centrum Kultury w Po-
niecu oraz gmina Poniec zapro-
siły najmłodszych do zabawy w 
konkursie plastycznym pod 
nazwą "Wielkopolski Krzyż Po-
wstańczy".  

Zadanie polegało na stworze-
niu pracy tematycznej dowolną 
techniką. Wszystkie nadesłane 
prace pięknie odzwierciedlały pol-
skie odznaczenie wojskowe na-
gradzające zasługi uczestników 
Powstania Wielkopolskiego. Poni-
żej prezentujemy wyniki, równo-
cześnie serdecznie dziękując 

wszystkim uczestnikom. Prace 
można zobaczyć przy okazji zwie-
dzania wystawy elementarnej " Po-
wstanie Wielkopolskie 1918 - 
1919", która znajduje się w hali 
OSiR w Poniecu. 

Wyniki konkursu "Wielkopolski 
Krzyż Powstańczy" w kategorii 
przedszkolnej: 1 miejsce: Krzyś 
Gwizdek, 2 miejsce: Nikola Jaku-
bowska, 3 miejsce: Amelia Duda. 

Wyróżnienie dla grupy Kubusie 
w kategorii szkoły podstawowej: 1 
miejsce: Amelia Karolewicz, 2 
miejsce: Jakub Wróblewski, 3 
miejsce: Filip Karolewicz, wyróż-
nienie: Lena Majewska. 

Wielkopolski Krzyż Powstańczy

Tego dnia dzieci uczyły się 
słownictwa związanego z tym nie-
typowym świętem, oglądali film, jak 
pić herbatę według Brytyjczyków i 
bawili się w nowe gry. Uwieńcze-
niem świętowania były krótkie od-
wiedziny Królowej Elżbiety II. 
Dzieci wspaniale się spisały, 
przedstawiły się monarchini, a na 
zakończenie wspólnie zjedli "bis-
cuits"(herbatniki). 

Warto wspomnieć, że herbata 
jest drugim napojem pod wzglę-
dem spożycia na świecie. Istnieje 
jej wiele odmian, z których każda 
ma inny smak i właściwości. Więk-
szość nie wyobraża sobie poran-
nej rutyny bez niej. Herbata to 
napar przyrządzany z liści i pąków 
grupy roślin, nazywanych tą samą 
nazwą, należących do rodzaju ka-
melia. Rośliny te są do siebie po-
dobne, traktowane jako odrębne 
gatunki lub odmiany jednego ga-
tunku - herbaty chińskiej. 

Legenda głosi, że zwyczaj picia 
herbaty sięga aż 2737 roku p. n. e. 
- to właśnie wtedy cesarz Shen-
nong przypadkowo odkrył napój, 

który można otrzymać, wrzucając 
liście krzewu herbacianego do go-
rącej wody. Niezależnie od tego, 
czy ten mit ma coś wspólnego z 
rzeczywistością, czy może należa-
łoby włożyć go między bajki, na 
naszym kontynencie herbata poja-
wiła się znacznie później. Rosjanie 
odkryli ją dopiero w pierwszej po-
łowie XVI wieku. Do Polski zaś do-
tarła w 1664 roku. Nasi przodkowie 
na początku traktowali herbatę 
przede wszystkim jako lekarstwo, 
jednak z czasem przekonano się 
do spożywania jej dla przyjemno-
ści. 

Znane są różne rodzaje herbat. 
Najpopularniejsza jest oczywiście 
czarna, dużo spożywa się również 
zielonej, czerwonej, białej, a także 
herbat ziołowych i owocowych. 
Przyjmuje się, że poszczególne ro-
dzaje herbaty należy przyrządzać 
określonymi metodami - tylko 
wtedy będziemy mogli cieszyć się 
jej pełnymi właściwościami. 
Czarną herbatę należy parzyć 
wrzątkiem o temperaturze wyno-
szącej 100 stopni C. Czas przygo-

Herbatkowy dzień
W ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego - English 
Special Days klasa II ze Szkoły Podstawowej w Żytowiecku 
obchodziła Dzień Herbatki.

towywania wynosi ok. 3 - 5 min. 
Po dłuższym czasie uwalniają się 
taniny, czyli substancje, które neu-
tralizują pobudzające działanie na-
paru, a także zmieniają  jej smak 
na gorzki. Biała herbata powinna 
być parzona w temperaturze 85 
stopni, przez ok. 5 min. Tych sa-
mych liści można użyć aż trzy 
razy. Z kolei zieloną herbatę parzy 
się w temperaturze 60 - 80 stopni, 
przez maksymalnie 3 min - po 

dłuższym czasie stanie się ona 
gorzka. Te same liście można par-
zyć trzykrotnie. Co ciekawe, naj-
bardziej wartościowe jest nie 
pierwsze, a drugie parzenie. 

Polacy najchętniej kupują her-
batę w torebkach, najczęściej piją 
ją bez dodatków, ewentualnie 
urozmaicają cytryną, słodzą mio-
dem bądź cukrem. Rzadziej do-
dają mleko, imbir czy syrop 
owocowy. 
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Przypominamy o obowiązku 
zgłoszenia źródła ciepła! 

Od 1 lipca 2021 r. każdy wła-
ściciel lub Zarządca budynku jest 
zobowiązany do złożenia w Cen-
tralnej Ewidencji Emisyjności Bu-
dynków (CEEB) deklaracji 
dotyczącej źródeł ciepła i spalania 
paliw. 

Deklaracje będzie można skła-
dać: 

• przez Internet - za pomocą 
profilu zaufanego czy e - dowodu 

• w formie papierowej - w Urzę-
dzie Miejskim w Poniecu. 

Czas na złożenie deklaracji to: 
• 12 miesięcy - dla istniejących 

źródeł ogrzewania zainstalowa-
nych przed 1 lipca 2021 r. 

• 14 dni - w przypadku nowego 
budynku lub budynku już istnieją-
cego, w którym instalację urucho-
miono po 1 lipca 2021 r. 

DEKLARACJĘ NALEŻY ZŁO-
ŻYĆ DO 30 CZERWCA 2022 
ROKU!

Zgłoś źródło ciepła
Jeśli od twojego szczepienia 

minęło minimum 6 miesięcy, już 
teraz możesz przyjąć trzecią przy-
pominającą dawkę szczepionki. 
Od 2 listopada 2021 r. szczepienia 
przypominające dostępne są dla 
wszystkich w pełni zaszczepionych 
osób pełnoletnich. To najskutecz-
niejsza broń w walce z ciężkim 
przebiegiem choroby oraz śmier-
cią. 

Pozwala uniknąć zachorowania 
na COVID - 19 lub łagodnie 
przejść przez zakażenie. 

Nie wszystkie szczepionki za-
pewniają odporność na całe życie. 
W przypadku niektórych szczepień 
nabyta odporność maleje z cza-
sem. To zjawisko tzw. słabnącej 
odporności, znane na długo przed 
pandemią koronawirusa. Dlatego 
powtarzanie niektórych szczepień 
to działanie konieczne, normalne i 
bezpieczne. 

U osób szczepionych dawką 
przypominającą można stosować 
szczepionki Pfizer lub Moderna. 

Ważne! Jeśli przyjąłeś inną 
szczepionkę podczas pierwotnego 
szczepienia, teraz możesz za-
szczepić się Pfizerem jako dawką 
przypominającą.  

Szczepienia przypominające 
przeciw koronawirusowi dostępne 
były dotychczas m. in. dla wszyst-
kich osób, które ukończyły 50 lat, 
a także pacjentów leczonych on-
kologicznie, po przeszczepach, z 
niedoborem odporności lub zaka-
żonych wirusem HIV. 

Prosta rejestracja                  
na  szczepienie 

Na szczepienie zarejestrujesz 
się nie tylko w placówkach me-
dycznych. Do akcji szczepień do-
łączyły apteki, galerie handlowe 
oraz pracodawcy. Dzięki temu do-
stęp do preparatu przeciw COVID 
- 19 jest jeszcze prostszy.  

Cały czas można także kla-
sycznie zgłosić się na szczepienie 
przeciw COVID - 19. Rejestracja 
zajmuje tylko chwilę i możliwa jest 
przez: 

- bezpłatną infolinię 989, 
- SMS o treści SzczepimySie 

na numer 880 - 333 - 333, 
- pobliski punkt szczepień, 
- stronę www.pacjent. gov.pl. 
Pamiętaj, że lekarz w punkcie 

szczepień może samodzielnie wy-
stawić e - skierowanie na szcze-
pienie. Dzieje się tak w przypadku 
braku automatycznie wystawio-
nego e - skierowania. 

Każdorazowo lekarz ocenia od-
stęp od ostatniego szczepienia - 
minimum 180 dni w przypadku 
dawki przypominającej. 

Twoja decyzja - nasza 
wspólna szansa 

Dotychczas wykonano przeszło 
39 mln szczepień. Pierwszą dawkę 
przyjęło ponad 20 mln osób, a w 
pełni zaszczepionych jest już bli-
sko 20 mln obywateli. 

To nasza wspólna odpowie-
dzialność, dlatego bądź bez-
pieczny i zarejestruj się na 
szczepienie przeciw COVID - 19. 

Zaszczep się trzecią dawką
Trzecia dawka szczepień przeciwko COVID - 19 jest do-
stępna dla wszystkich osób pełnoletnich!

Uczniowie przepisywali Tolkiena
Z okazji 130. rocznicy urodzin 

J. R. R. Tolkiena, która przypadała 
3 stycznia 2022 r., Biblioteka Pub-
liczna w dzielnicy Wawer m. st. 
Warszawy zainicjowała ogólno-
polską akcję "Przepisujemy Tol-
kiena". Akcja początkowo ukazała 
się pod nazwą "Przepisujemy 
Hobbita" i zakładała ręczne prze-
pisanie jednej tytułowej powieści 
(dowolnym krojem i narzędziem). 

Z uwagi na ogromne zaintere-

sowanie i dużą liczbę zgłoszeń 
rozszerzono ją o "Władcę Pier-
ścieni" i "Silimarillion". Biblioteka 
otrzymała 1100 zgłoszeń z róż-
nych placówek, instytucji, firm czy 
osób prywatnych (z Polski i z za-
granicy) i rozesłała ponad 2,5 tys. 
fragmentów tekstów.  

Szkoła Podstawowa w Po-
niecu również włączyła się do tej 
akcji. Uczniowie przepisywali 
tekst na białej kartce formatu A4 
jednostronnie, z zachowaniem 
marginesów bocznych. Wszystkie 
teksty będą złożone w jedną 
książkę. 
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Dzięki determinacji strażaków OSP przy strażnicy w Szurkowie pojawił się 
defibrylator zewnętrzny AED. Sukcesem zakończyła się zbiórka pienię-
dzy na zakup defibrylatora zewnętrznego, który został zamontowany przy 
budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szurkowie. Miejscowi strażacy 
dziękują wszystkim darczyńcom oraz osobom, które pomogły w organi-
zacji zbiórki. 

Z ogólnodostępnego urządzenia w razie potrzeby mogą skorzystać nie 
tylko mieszkańcy Szurkowa, ale też Sarbinowa oraz innych sąsiednich 
miejscowości. Jest to trzeci defibrylator zewnętrzny w gminie Poniec. Dwa 
pojawiły się w czerwcu 2021 r. w Poniecu. 

Od 2008 r., czyli czternasty rok 
z rzędu Powiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie w Gostyniu i Sto-
warzyszenie DZIECKO 
poprowadziły akcję przygotowania 
paczek z prezentami świątecznymi 
dla dzieci z najuboższych rodzin 
powiatu gostyńskiego oraz dla sa-
motnych ubogich seniorów czy 
osób z niepełnosprawnością. W 
ramach akcji "Mikołaje 2021" do 14 
starszych osób z gminy Poniec tra-

fiły paczki świąteczne przygoto-
wane przez uczniów szkół podsta-
wowych w Poniecu oraz w 
Żytowiecku. Prezenty zostały prze-
kazane na ręce pracowników Po-
wiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gostyniu oraz Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Poniecu. Wszystkim 
uczniom oraz ich wychowawcom 
dziękujemy za wsparcie i ogromne 
serce. 

Mikołajowie nie zawiedli

Po 500+ do ZUS-u
Od 1 stycznia 2022 r. wnioski o 

ustalenie prawa do świadczenia 
wychowawczego 500 plus będzie 
przyjmował Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych. Wnioski o to świad-
czenie będzie można składać wy-
łącznie elektronicznie. 

Od 1 stycznia 2022 r., aby 

uzyskać prawo do świadczenia 
500 plus, rodzic dziecka, na które 
obecnie nie pobiera tego świad-
czenia, również w przypadku uro-
dzenia dziecka, musi złożyć 
wniosek elektronicznie do ZUS - u. 

Wnioski o przyznanie świad-
czenia 500 plus od 1 stycznia 2022 
r. będzie można przesyłać tylko 
drogą elektroniczną poprzez: 

• Platformę Usług Elektronicz-
nych - PUE ZUS, 

• bankowość elektroniczną, 
• portal Empatia. 
Ważna zmiana ustawy dotyczy 

sposobu prowadzenia postępowań 
w sprawie świadczenia wycho-
wawczego przez ZUS - pisma, in-
formacje i decyzje będą 
przekazywane w formie elektro-
nicznej za pośrednictwem PUE 

ZUS. 
Z uwagi, że od 1 stycznia 2022 

r. wnioski o świadczenie wycho-
wawcze i załączniki do wniosku 
można będzie złożyć tylko w for-
mie elektronicznej, ZUS zapewni 
wszystkim zainteresowanym taką 
możliwość. Każda osoba będzie 
mogła liczyć na pomoc ZUS-u przy 
składaniu tych dokumentów. 

UWAGA!!! 
Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Poniecu będzie kontynuował wy-
płaty przyznanych już świadczeń 
do końca okresu, na jaki zostały 
przyznane, czyli do końca maja 
2022 r. W związku z tym w tych 
sprawach nadal należy kontakto-
wać się z pracownikami Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Poniecu. 

Babcia i Dziadek to jedne z najważniejszych osób w życiu przed-
szkolaków. Kojarzą się z ciepłem, dobrocią i miłością. Dziadko-
wie to dla wnuków ogromny skarb, zawsze mają dla nich czas, 
potrafią pocieszyć i uwielbiają rozpieszczać.  

Niestety, ze względu na sytuację epidemiczną w kraju po raz ko-
lejny nie zorganizowano spotkania z okazji ich święta w przed-
szkolach. Dzieci z Przedszkola Samorządowego w Łęce Wielkiej, 
wraz ze swymi wychowawczyniami, zorganizowały wirtualny 
Dzień Babci i Dziadka. Każda z grup przygotowała krótkie wy-
stępy artystyczne, które zostały nagrane i wysłane rodzicom do 
pokazania dziadkom. Aby uhonorować to święto, dzieci ze 
wszystkich grup wykonały laurki i drobne upominki, które zabrały 
do swoich domów, aby móc wręczyć je swoim kochanym Bab-
ciom i Dziadkom.
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Dzień Babci i Dziadka w
Gminna Biblioteka Gminnego Centrum Kultury w Poniecu dała wszystkim wnukom m
Babć i Dziadków z okazji ich wyjątkowego święta. We wtorek, 18 stycznia w godzinach
lioteki, mogło własnoręcznie wykonać kreatywny prezent. Ukochanym Babciom i D
średnictwem wiersza. Biblioteka zorganizowała konkurs literacki, a chętni uczes
przedstawiamy dzieła naszych młodych autorów. 
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w bibliotece
możliwość przygotowania niespodzianki dla 
h 8 - 16 każde dziecko, które przyszło do bib-

Dziadkom można też złożyć życzenia za po-
stnicy mogli przesyłać swe prace. Poniżej 



[ 10 ] WIEŚCI Z GMINY PONIEC

Zmiany w zasiłkach od 2022 roku
Spóźniłeś się z opłaceniem 

składek? Od nowego roku to nie 
będzie już przeszkodą w uzyska-
niu zasiłku chorobowego z Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. Zmian 
w zasiłkach od stycznia będzie 
więcej. Dotyczą m. in. wysokości 
świadczeń i okresu ich pobierania. 

Zmiany wynikają z nowelizacji 
ustawy zasiłkowej z 24 czerwca 
2021 r. Nowe przepisy wejdą w 
życie 1 stycznia 2022 r. 

Zasiłek mimo spóźnienia ze 
składkami 

Jedna ze zmian dotyczy prawa 
do zasiłku chorobowego dla osób 
objętych dobrowolnym ubezpie-
czeniem chorobowym, czyli m.in. 
prowadzących działalność gospo-
darczą i osób z nimi współpracują-
cych. 

- Ubezpieczenie to nie będzie 
już ustawało na skutek nietermino-
wego opłacenia składek. Przedsię-
biorcy będą mogli otrzymać 
świadczenia z ubezpieczenia cho-
robowego również w przypadku 
opłacenia składek po terminie - 
mówi Marlena Nowicka - rzecz-
niczka prasowa ZUS w Wielko-
polsce - Corocznie ZUS 
otrzymywał ponad 150 tys. wnio-
sków o przywrócenie terminu płat-
ności składek od przedsiębiorców, 
którzy spóźnili się z ich opłace-
niem, a chcieli zachować prawo do 
zasiłku. Od nowego roku takie 
wnioski nie będą już potrzebne. 

Dodatkowo w przypadku osób, 

których niezdolność do pracy po-
wstanie w okresie, gdy będą miały 
zaległości z tytułu składek w kwo-
cie wyższej niż 1 proc. minimal-
nego wynagrodzenia, nowo 
wprowadzane regulacje umożliwią 
otrzymanie świadczenia po spłacie 
zadłużenia. Prawo do tych świad-
czeń ulegnie jednak przedawnie-
niu, jeżeli zadłużenie nie zostanie 
uregulowane w ciągu 6 miesięcy 
od dnia powstania prawa do 
świadczenia. Przeszkodą w wypła-
cie zasiłku nie będzie natomiast 
zadłużenie wynoszące maksymal-
nie 1 proc. minimalnego wynagro-
dzenia. To zasady analogiczne jak 
w przypadku świadczeń z ubez-
pieczenia wypadkowego. 

Zmiany w wysokości zasiłku 
Zasiłek chorobowy za czas po-

bytu w szpitalu będzie wyliczany 
na korzystniejszych zasadach. 
Obecnie zasiłek chorobowy za 
okres pobytu w szpitalu jest niższy 
od standardowej stawki procento-
wej i wynosi, co do zasady, 70 
proc. podstawy wymiaru zasiłku. 
Od nowego roku zasiłek choro-
bowy będzie przysługiwał w wyso-
kości 80 proc., bez względu na to, 
czy dotyczy osoby hospitalizowa-
nej, czy przebywającej w domu, 
jak wyjaśnia rzeczniczka. 

Kolejna zmiana wskazuje, że 
od 2022 r. podstawy wymiaru za-
siłku nie będzie się obliczać na 
nowo, jeżeli między okresami po-
bierania zasiłków (bez względu na 

ich rodzaj) nie było przerwy albo 
przerwa była krótsza niż miesiąc 
kalendarzowy. Dotychczas w prze-
pisach była mowa o przerwie krót-
szej niż 3 miesiące kalendarzowe. 

Korekty okresu zasiłkowego 
Tzw. okres zasiłkowy wynosi 

standardowo 182 dni i określa 
łączny czas, przez który można 
pobierać zasiłek chorobowy. Do 
tego samego okresu zasiłkowego 
wlicza się wszystkie nieprzerwane 
okresy niezdolności do pracy 
nawet jeżeli niezdolność do pracy 
jest spowodowana różnymi przy-
czynami. W przypadku przerw w 
niezdolności do pracy, do okresu 
zasiłkowego wlicza się okres nie-
zdolności do pracy przypadający 
przed przerwą, o ile jest ona spo-
wodowana tą samą przyczyną, a 
przerwa nie przekracza 60 dni. Od 
stycznia nie będzie mieć znacze-
nia, jaka choroba była powodem 
niezdolności do pracy przed i po 
przerwie. Przerwa będzie liczona 
tak samo, bez względu na to, czy 
chodzi o te same choroby, czy 
różne. 

Wyjątkiem od tej zasady ma 
być niezdolność do pracy przypa-
dająca na czas ciąży. Do okresu 
zasiłkowego nie wlicza się okre-
sów niezdolności do pracy przypa-
dających przed przerwą 
wynoszącą do 60 dni, jeżeli po 
przerwie niezdolność do pracy wy-
stąpiła w trakcie ciąży. 
Zasiłek po ustaniu zatrudnienia 

Według nowych przepisów po 
ustaniu ubezpieczenia będzie 
można pobierać zasiłek choro-
bowy do 91 dni. Ta zasada nie bę-
dzie dotyczyła m. in. osób chorych 
na gruźlicę lub niezdolnych do 
pracy w okresie ciąży. 

ZUS przypomina, że osoba, 
której wyczerpał się okres zasiłku, 
nadal będzie mogła wystąpić o 
świadczenie rehabilitacyjne. Przy-
sługuje ono maksymalnie przez 12 
miesięcy osobie, która dalej cho-
ruje, jednak rokuje odzyskanie 
zdolności do pracy w wyniku dal-
szego leczenia lub rehabilitacji. 

Macierzyński w razie 
śmierci pracodawcy 

Prawo do zasiłku macierzyń-
skiego uzyskają od stycznia ko-
biety, które urodziły dziecko po 
ustaniu zatrudnienia, jeśli ubez-
pieczenie zakończyło się w czasie 
ciąży z powodu śmierci praco-
dawcy. Dotychczas nie miały w ta-
kiej sytuacji prawa do zasiłku. 

- Jeśli ubezpieczona była za-
trudniona na umowę o pracę i ta 
umowa wygasła z powodu śmierci 
pracodawcy, to do dnia porodu ko-
bieta będzie otrzymywać zasiłek w 
wysokości zasiłku macierzyń-
skiego - tłumaczy Marlena No-
wicka - To znaczy, że kobiety w 
ciąży, które stracą umowę w 
związku ze śmiercią pracodawcy, 
będą zabezpieczone tak samo jak 
te, których pracodawca uległ likwi-
dacji lub upadłości. 

Rozpoznawanie i przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom
Gmina Poniec otrzymała dofi-

nansowanie na realizację zadania 
publicznego pt. "Zdrowie - Moja 
Pasja, Mój Priorytet", które jest 
współfinansowane ze środków wo-
jewództwa wielkopolskiego. 

W ramach zadania przeprowa-
dzone zostały warsztaty profilak-
tyczne z pracownikami PCPR w 
Gostyniu dla uczniów, rodziców i 
nauczycieli w zakresie rozpozna-
wania i przeciwdziałania współ-
czesnym zagrożeniom dla dzieci i 
młodzieży. 

Uczniowie klas VII - VIII ze 
Szkoły Podstawowej w Poniecu 
mieli możliwość uczestnictwa w 
warsztatach wzmacniających kom-
petencje w zakresie bezpiecznego 
reagowania na współczesne za-
grożenia. 

Dla rodziców i nauczycieli przy-
gotowano spotkania online.  

Zajęcia były przeprowadzone 
przez przedstawicieli PCPR w Go-
styniu: Mirosława Sobkowiaka, dy-
rektora PCPR w Gostyniu, 
specjalistę interwencji kryzysowej 
oraz pomocy psychologicznej, me-
diatora oraz przez Lucynę Nowak, 

kierownika Działu Pomocy 
Dziecku i Rodzinie, psychologa i 
terapeutę. 

1. Warsztaty grupowe dla ro-
dziców i nauczycieli miały na celu 
wykształcenie praktycznych umie-
jętności wychowawczych rodzi-
ców, takich jak: 

- rozpoznawanie zagrożeń, 

- wspieranie dziecka, które 
przeżywa problem, 

- skuteczne komunikowanie się 
z dzieckiem, 

- stawianie granic, 
- zachęcanie dziecka do współ-

pracy, 
- budowanie w dziecku poczu-

cia własnej wartości, 

- rozwiązywanie konfliktów, 
- egzekwowanie wymagań 

wobec dziecka, 
- rozwijanie samodzielności 

dziecka. 
2. Warsztaty grupowe profilak-

tyczne dla dzieci i młodzieży obej-
mowały następującą tematykę: 

- rozpoznawanie i charaktery-
styka zagrożeń, 

- rozwijanie i zwiększanie kom-
petencji zachowań bezpiecznych, 

- rozpoznawanie swoich moc-
nych i słabych stron, 

- sposoby radzenia sobie w 
trudnych sytuacjach, 

- rozwijanie i wzmacnianie 
umiejętności społecznych - a 
zwłaszcza z korzystania ze wspar-
cia społecznego, 

- motywacja do rozwoju i 
zmiany funkcjonowania, 

- rozwijanie umiejętności ra-
dzenia sobie z kryzysami. 

Zajęcia cieszyły się dużym za-
interesowaniem. Przedstawiciele 
PCPR przekazali nam cenne in-
formacje na temat tego, co tak na-
prawdę dzieje się w sieci. 
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Zdrowa rywalizacja

W Szkole Podstawowej w Po-
niecu odbyła się druga odsłona 
projektu "Zdrowie - Moja Pasja, 
Mój Priorytet" współfinansowa-
nego ze środków województwa 
wielkopolskiego.  

Tym razem brali w nim udział 
uczniowie klas siódmych, którzy 
zmierzyli się w turnieju minisiat-
kówki. Zawodnicy walczyli w ze-
społach dwuosobowych. Po 
emocjonującej walce turniej zakoń-
czył się zwycięstwem uczniów 
klasy VII b - Filipa Dykierta i Adama 
Woźnego. Na drugim miejscu upla-
sowały się uczennice klasy VII a - 

Bianka Konieczna i Eliza Doma-
gała, a trzecie miejsce przypadło 
Mikołajowi Jankowiakowi oraz Ni-
kodemowi Warlińskiemu - również 
z klasy VII a. Zwycięzcy otrzymali 
puchary, pamiątkowe dyplomy oraz 
nagrody rzeczowe. Najlepszym za-
wodnikiem turnieju okazał się Filip 
Dykiert. 

Wcześniej uczniowie klas VII i 
VIII przygotowali plakaty promu-
jące turniej, zatytułowane "Potra-
fimy zdrowo rywalizować". Klasy, 
które brały udział w promowaniu 
turniejów, otrzymały drobne upo-
minki. 

Sylwestrowy Turniej Bowlingowy za nami. 21 uczestników i jedna uczest-
niczka rywalizowali do ostatniego rzutu. Różnice między zawodnikami były 
minimalne, emocje ogromne, a zabawa doskonała. 

Zwycięzcą okazał się Paweł Szymański, który zdobył 338 pkt. Drugie 
miejsce przypadło Piotrowi Kuropce, który zbił 336 kręgli. Z identycznym 
wynikiem grę zakończył Mariusz Piaszczyński. O wyższym miejscu za-
decydowała suma zbitych strike'ów. Tych o jednego więcej miał Piotr Ku-
ropka. Dla wszystkich uczestników serdeczne podziękowania i gratulacje.

Koniec roku to czas tradycyjnych podsumowań. Swoje zmagania przez 
okres całego 2021 r. miała m. in. grupa U50+, która w każdy wtorek ry-
walizuje na torach bowlingowych. 

Zawodnicy co tydzień zdobywają punkty do klasyfikacji generalnej. Po do-
konaniu podsumowania okazało się, że najlepszym spośród grających był 
Wojciech Wojciechowski, który wyprzedził Ryszarda Gierę i Zdzisława 
Klemczaka. 

Najlepsza trójka otrzymała okolicznościowe puchary, a każdy z uczestni-
ków wrócił z drobnym upominkiem rzeczowym. 

Odpowiedzialni nie tylko w ferie

Co zrobić, gdy nagle znaj-
dziemy się w niebezpiecznej sytua-
cji? Jak reagować i co zrobić by 
pomóc w sytuacji zagrożenia? W 
ramach akcji "Ferie z GCK" zorga-
nizowano zajęcia z zakresu udzie-
lania pierwszej pomocy. Z tej 
okazjo odwiedzili nas strażacy z 
Powiatowej Komendy Państwowej 
Straży Pożarnej w Gostyniu przy-
gotowując prelekcje z użyciem Mo-
bilnego Symulatora Zagrożeń 
Pożarowych.  

Symulator to nowoczesna ma-
kieta domu rodzinnego wykonana 
w skali 1:12. To mobilne narzędzie 
edukacyjne z nowoczesnym opro-
gramowaniem pozwalającym nie 

tylko na symulowanie realistycz-
nych scenariuszy zagrożeń i dzia-
łań przeciwpożarowych. Dzięki 
symulatorowi zagrożeń pożaro-
wych domu jednorodzinnego popu-
larnie zwanemu "domkiem" 
uświadomiliśmy, szczególnie naj-
młodszych o zagrożeniach, jakie 
kryją się w domach jednorodzin-
nych. Dodatkowo każdy uczestnik 
został przeszkolony z zakresu kwa-
lifikowanej pierwszej pomocy, czyn-
nie biorąc udział w ćwiczeniach. 
Szczególne podziękowania skła-
damy strażakom z PSP w Gostyniu 
mł. kpt. Łukaszowi Hajdukowi oraz 
st. sekc. Krystianowi Cerance oraz 
ponieckiej straży OSP. 

Sanki, łyżwy, narty, snowtubing, kuligi - lista zimowych ak-
tywności jest bardzo długa. Ferie to czas odpoczynku i do-
brej zabawy: dla dzieci, ale także ich rodziców. Niestety, 
czasami mogą nam przydarzyć się przykre wypadki i musimy 
wiedzieć, jak wtedy należy się zachować. 
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P r ó b a  a r e s z t o w a n i a  i  p o w r ó t  z  w y s i e d l e n i a

W ostatnich dwóch numerach "Wieści z Gminy Poniec" zostały opisane dzieje Heleny i Cze-
sława Głuchowskich, którzy zostali wysiedleni przez Niemców i znaleźli się w Starachowicach. 
Prezentowana niżej trzecia część wspomnień dotyczy końcowego okresu okupacji, czyli lat 
1944 - 1945. Tekst powstał, podobnie jak poprzednie, w oparciu o relację Heleny Głuchow-
skiej, którą spisała jej wnuczka Ewa Danielczak w 1995 r.

Z wojennych i okupacyjnych wspomnień - cz. XXV

Pewnej nocy w 1944 r. do 
mieszkania Głuchowskich w Sta-
rachowicach wdarło się dwóch 
gestapowców. Jeden z nich wy-
ciągnął pistolet, wymierzył w Cze-
sława Głuchowskiego i zażądał, 
aby udał się z nimi. Ten jednak 
przeciwstawił się żądaniu Nie-
mca. Stwierdził, że nie pójdzie na 
tortury w siedzibie gestapo, lepiej, 
żeby go zastrzelili na miejscu. Nie 
wiadomo, jak skończyłaby się ta 
konfrontacja, gdyby nie wejście 
żandarma polowego. Zażądał on 
od gestapowców zezwolenia na 
aresztowanie. Ponieważ nie po-
siadali go, polecił, aby wrócili z pi-
semnym nakazem aresztowania. 

 Głuchowski nie czekał na ich 
powrót. Wziął worek żyta i po-
szedł do kolegi. O godz. 5 dom 
Głuchowskich otoczyło 13 gesta-
powców. Dwóch weszło do 
mieszkania. Tym razem mieli pi-
semny nakaz aresztowania, ale 
poszukiwanej osoby nie zastali. 
Helena poinformowała ich, że po-
szedł do młyna zemleć mąkę. Tę 
wersję potwierdził Polak, który u 
Niemców pełnił rolę tłumacza. 
Oświadczył, że widział męż-
czyznę, idącego w kierunku 
młyna. 

 Helena jednak wiedziała, że 
mąż jest nie w młynie, tylko u ko-
legi. Postanowiła go ostrzec. W 
tym celu uciekła się do podstępu. 
Wzięła małą buteleczkę po kro-
plach i powiedziała żołnierzowi 
pilnującemu drzwi, że chciałaby 
zanieść szwagierce leki naser-
cowe i musi udać się do sąsiadki 
Nowakowej w celu ich pożycze-
nia. Żołnierz poszedł z Heleną do 
sąsiadki, która początkowo była 
zaskoczona sytuacją. Usłyszała 
w odpowiedzi, że dom jest oto-
czony przez Niemców i nikomu 
nie wolno go opuszczać. Wtedy 
sąsiadka zorientowała się o co 
chodzi. Domyśliła się, że Głu-
chowski szedł do kolegi. Zaraz 
więc po odejściu Heleny z żołnie-
rzem udała się z ostrzeżeniem do 
mieszkania, w którym on przeby-
wał. Głuchowski doszedł jednak 
do wniosku, że nie może za długo 
przebywać u kolegi, bo tutaj go 
Niemcy w końcu też znajdą. Dla-
tego poprosił sąsiadkę o przynie-
sienie butów i marynarki. 

 Nowakowa spisała się bardzo 
dobrze. Poszła do Głuchowskich 
pod pretekstem pożyczenia 
mleka i poinformowała Helenę o 

prośbie męża. Buty założyła na 
nogi, marynarkę na ramiona i 
okryła się dużą chustą, aby skryć 
ten dość dziwny ubiór.  

 W końcu Niemcy odeszli. Na 
posterunku pozostał tylko jeden 
żołnierz. Tymczasem Czesław 
Głuchowski opuścił Starachowice 
i udał się do rodziny w Miechowie. 
W celu zmylenia ewentualnych 
poszukiwań niemieckich przysłał 
do swej żony pocztówkę, w której 
poinformował, że wyjeżdża do 
brata w Niemczech, aby podjąć 
tam pracę. Ukrywał się jednak 
nadal w Miechowie. 

 W styczniu 1945 r. nadszedł 
kres okupacji. Niemcy w panice 
uciekali przed natarciem Armii 
Czerwonej. Czesław Głuchowski 
mógł już bezpiecznie wrócić z 
Miechowa do rodziny w Stara-
chowicach. Jednak zastał w 
domu ciężko chorą żonę. Od 
ośmiu tygodni leżała z czter-
dziestostopniową gorączką. Nie 
pomagały żadne dostępne leki. 
Lekarze byli bezradni. Dopiero 
podanie penicyliny przez lekarza 
wojskowego spowodowało, że 
chora zaczęła wracać do zdrowia. 

 Tymczasem Czesław Głu-
chowski znalazł sobie nową pracę 
jako pomocnik magazyniera w 
spółdzielni Społem. W kwietniu 
1945 r. przyjechał do Drzewiec, 
aby odnaleźć wywiezione przez 
Niemców meble i inne rzeczy. 
Cały majątek, a więc meble, ma-
szynę do szycia, porcelanę i inne 
przedmioty udało się odzyskać. 
Prawie wszystko to było w jed-
nym miejscu w Czarkowie u jed-
nego z tutejszych Niemców, który 
uciekając pozostawił dobytek.  

 Po odzyskaniu majątku Cze-
sław Głuchowski wrócił jeszcze 
na pewien czas do Starachowic, 
gdzie nadal pracował w spół-
dzielni Społem. Ostatecznie do 
Drzewiec wrócił w sierpniu 1945 
r., a od 1 września tegoż roku 
podjął na nowo pracę w szkole. 

 
Źródło: Ewa Danielczak. 

Dzieje mojej rodziny w okresie 
okupacji. Rękopis w zbiorach bib-
lioteki Szkoły Podstawowej w Po-
niecu. 

 
 

GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI 
Helena i Czesław Głuchowscy  

w czasach okupacji.
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Kalendarium ponieckie  
Z dziejów oświaty 

Część 45:  
 

4 września 1967 - Uroczysta inauguracja roku szkolnego 1967/1968 składała się z części oficjalnej i artystycznej. Po jej zakończeniu nastąpił po-
dział dzieci na klasy i przydział wychowawców. Szkoła Podstawowa w Poniecu w tym dniu liczyła 743 uczniów, w tym 358 dziewcząt. Kadrę peda-
gogiczną stanowili: Stanisław Dembiński - kierownik szkoły, Mieczysław Krauze - zastępca kierownika szkoły, Adam Kic, Stefania Robaszewska, 
Maria Janiak, Dymitr Binczarowski, Czesława Binczarowska, Teresa Cieślak, Regina Siedlewska, Maria Gill, Krystyna Kujawska, Irena Krzyżyńska, 
Grzegorz Dworninczak, Urszula Dworniczak, Bronisława Więcławska, Leokadia Koska, Zofia Deckert, Halina Hytra, Anna Olsztyńska, Zofia Kaź-
mierczak, Wanda Ignaszewska, Anastazja Ciesielska, Helena Lewińska Urszula Galon - bibliotekarka. 

15 września 1967 - Na stanowisko woźnego szkolnego został zaangażowany Antoni Jędryczka. 
20 września 1967 - Szkoła Podstawowa w Waszkowie liczyła 18 uczniów, w tym 8 dziewcząt. Kierownik Wiktor Baumann zanotował w kronice, 

że w związku z przewidywanym spadkiem liczby uczniów w kolejnych latach, Szkoła Podstawowa w Waszkowie zostanie prawdopodobnie zlikwi-
dowana w roku szkolnym 1969 / 1970.a wszyscy uczniowie zostaną przeniesieni do Ponieca.  

1 października 1967 - Irena Matuszczak podjęła pracę w Szkole Podstawowej w Poniecu w charakterze nauczycielki. 
15 października 1967 - Z pracy w Szkole Podstawowej w Poniecu odeszła nauczycielka Wanda Ignaszewska.  
21 - 28 października 1967 - Wskutek choroby kierownika Szkoły Podstawowej w Waszkowie nauka została przerwana. Ze względów organiza-

cyjnych uczniów nie przekazano na ten czas do Szkoły Podstawowej w Janiszewie. 
18 listopada 1967 - Odbyły się obchody Dnia Nauczyciela. Przed południem uczniowie złożyli życzenia i kwiaty swoim nauczycielom. Tego sa-

mego dnia o godz. 18 odbyła się akademia dla rejonu Poniec. Na program artystyczny złożyły się występy dzieci przedszkolnych, szkolnych oraz ze-
społu tanecznego przy Miejskim Ośrodku Kulturalno - Oświatowym w Poniecu. Po występach artystycznych odbył się wieczorek taneczny. 

Październik - listopad 1967 - W okresie tych dwóch miesięcy były realizowane przez drużyny Związku Harcerstwa Polskiego zadania akcji "Au-
rora" dla uczczenia 50. rocznicy rewolucji bolszewickiej w Rosji, nazywanej wówczas Wielką Socjalistyczną Rewolucją Październikową. Składanie 
meldunków z wykonanych zadań odbyło się 17 listopada 1967 r. w komendzie Ośrodka Harcerskiego w obecności władz politycznych i państwowych. 

18 stycznia 1968 - Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Budowlane przystąpiło do budowy nowego gmachu szkolnego i położonego obok dwuro-
dzinnego budynku mieszkalnego. Nadzór nad inwestycją objęła Dyrekcja Inwestycji Miejskich z Ostrowa Wielkopolskiego, którą reprezentował inżynier 
Bartkiewicz. Kierownikiem budowy był Jan Banaszak z Gostynia. 

16 lutego 1968 - W sali Miejskiego Ośrodka Kulturalno - Oświatowego odbyła się uroczystość 30-lecia pracy harcerskiej Mieczysława Krauzego. 
Zuchy, harcerze i przedstawiciele władz złożyli jubilatowi życzenia i wiązanki kwiatów. Mieczysław Krauze został odznaczony przez Główną Kwaterę 
Związku Harcerstwa Polskiego 0znaką "Za zasługi dla ZHP". 

8 marca 1968 - Spotkanie towarzyskie pań zatrudnionych z Szkole Podstawowej w Poniecu z okazji Dnia Kobiet w sali Miejskiego Ośrodka Kul-
turalno - Oświatowego. 

30 kwietnia 1968 - Uczniowie Szkoły Podstawowej w Poniecu zaprezentowali program artystyczny podczas akademii, która odbyła się w sali Miej-
skiego Ośrodka Kulturalno - Oświatowego w Poniecu.  

4 maja 1968 - W Szkole Podstawowej w Waszkowie odbyło się spotkanie miejscowej ludności z pułkownikiem Ludowego Wojska Polskiego. W 
czasie spotkania dyskutowano na temat zajść studenckich, które miały miejsce w Warszawie i innych miastach akademickich w marcu 1968 r. Z po-
wodu później pory spotkania dzieci nie były obecne. 

6 maja 1968 - Na frontowej ścianie budynku Szkoły Podstawowej w Waszkowie została uroczyście umocowana tablica przedstawiająca dwa mie-
cze i znicz. Oznaczała ona, że szkoła sprawuje opiekę nad głazem pamiątkowym w miejscu śmierci powstańca Józefa Kusza w dniu 19 stycznia 1919 
r. 

1 czerwca 1968 - Obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka. Po złożeniu życzeń przez kierownika szkoły uczniowie przeszli na boisko sportowe, 
gdzie wzięli udział w różnych imprezach zorganizowanych przez Komitet Rodzicielski i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. W czasie imprezy, której przy-
glądali się rodzice, dzieci zostały obdarowane cukierkami, otrzymały kawę i placek. 

Szkoły podstawowe w Janiszewie i Waszkowie zorganizowały wspólne obchody. 1 czerwca uczniowie obydwu szkół spotkali się na polanie leś-
nej, gdzie miały miejsce konkurencje sportowe i zabawy oraz obiad. Wieczorem tego dnia dzieci zostały przewiezione do Klubu Rolnika w Waszko-
wie, gdzie otrzymały ciastka z bitą śmietaną, lemoniadę i słodycze, przygotowane przez rodziców. Nazajutrz, w niedzielę 2 czerwca, uczniowie udali 
się do Leszna na seans kinowy oraz zwiedzanie muzeum regionalnego. 

15 czerwca 1968 - Uroczystość pożegnania uczniów klas ósmych połączona z wieczorkiem tanecznym. Świadectwa ukończenia Szkoły Pod-
stawowej w Poniecu otrzymało 80 uczniów. 

22 czerwca 1968 - Uroczystość zakończenia roku szkolnego 1967/1968. Podczas części artystycznej wystąpili członkowie Koła "żywego słowa" 
prowadzonego przez Bronisławę Więcławską. 

W Szkole Podstawowej w Waszkowie zostali promowani wszyscy uczniowie w liczbie 18. Dwóch uczniów klasy IV przeszło do klasy V Szkoły Pod-
stawowej w Poniecu 

Lipiec 1968 - Odbyły się półkolonie dla około 70 uczniów. Kierowniczką była Teresa Cieślak, intendentką Regina Siedlewska, wychowawcami : 
Irena Matuszczak, Anastazja Ciesielska, Stanisław Matyja, student III roku Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Poznaniu. 

 
Źródła: 
Kronika Szkoły Podstawowej w Poniecu 
Kronika Szkoły Podstawowej w Waszkowie 
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Aby rozwiązać krzyżówkę, trzeba wpisać w poziome rzędy znaczenie słów. 
Potem z oznaczonych liter ułożyć hasło. Prawidłowe rozwiązanie należy przepi-
sać na kartkę i wysłać lub dostarczyć do Gminnego Centrum Kultury w Poniecu. 
Rozwiązanie można też przesłać e-mailem na adres krzyzowka@gck.po-
niec.eu. Prosimy pamiętać o podaniu imienia, nazwiska i adresu zamieszkania. 
Wśród nadawców prawidłowych odpowiedzi wylosujemy nagrodę. Na rozwiąza-
nia czekamy do 10 lutego. Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmiało: NIECH 
ŚWIĘTA BĘDĄ PIEKNE RODZINNE. Nagrodę wylosowała Monika Beszterda 
z Szurkowa. Zapraszamy do GCK po odbiór nagrody. 

WIEŚCI Z GMINY PONIEC
HOROSKOP

Baran 21.03-19.04 
Zwolnij tempo. Potrzebny jest Ci 

odpoczynek. Planowany wyjazd z 
ukochaną osobą to dzień, na który 
bardzo mocno czekasz. Nie zamart-
wiaj się rzeczami, na które nie masz 
wpływu. Dużo się uśmiechaj.  

Byk 20.04-20.05 
Czas na porywy serca. W stałych 

parach dużo miłych chwil, single 
mogą spotkać swoje połówki. W 
pracy szykują się dla Ciebie zmiany. 
Skontroluj serce.     

       Bliźnięta 21.05-21.06 
Będziesz bardzo zadowolona z 

życia zawodowego. Doprowadzisz 
do końca sprawę, nad którą praco-
wałaś. Może zakończy się to na-
grodą. W rodzinie spora 
niespodzianka.  

Rak 22.06-22.07 
Pojawia się szansa na rozwiąza-

nie zawiłych spraw finansowych. Bę-
dziesz mogła odetchnąć z ulgą. W 
sferze uczuć świetny kontakt z kimś, 
na kim ci zależy.   

Lew 23.07-22.08 
Ktoś czeka na to, że pierwsza 

wyciągniesz rękę do zgody. Zrób to. 
Na horyzoncie wyjazd, który może 
zmienić Twoje plany zawodowe. W 
domu ważne spotkanie rodzinne. 

Panna 23.08-22.09 
Wysiłki, które wkładasz w dobre 

relacje z bliskimi, teraz zaprocentują. 
Bardzo ucieszą Cię czyjeś odwie-
dziny. Poprawi się Twoja sytuacja fi-
nansowa, być może otrzymasz 
propozycję dodatkowych zajęć.    

Waga 23.09-22.10 
W najbliższym czasie trzeba się 

skupić na domu. Bliscy potrzebują 
Twojej uwagi. W pracy normalnie, 
bez zawirowań. Gwiazdy wróżą nie-
spodziankę finansową.  

Skorpion 23.10-21.11 
Nie poddawaj się złym nastrojom. 

Coś Cię martwi, ale problem prze-
stanie wkrótce istnieć. Możesz liczyć 
na wsparcie przyjaciół. Warto 
oszczędzić trochę gotówki. Będzie 
potrzebna.   

Strzelec 22.11-21.12 
Gwiazdy mówią o niewielkich 

zmianach w Twoim życiu. Mogą do-
tyczyć pracy lub rodziny. Uważaj w 
podróży. I spodziewaj się wiadomo-
ści, która sprawi Ci wielką radość.  

        Koziorożec 22.12-19.01 
Najbliższe dni są doskonałe na 

rodzinny wypad na przykład w góry. 
Bliscy potrzebują takich chwil. W 
pracy nieco więcej zadań, ktoś po-
może Ci je wykonać. Zdrowie dobre.      

Wodnik 20.01-18.02 
Unikaj nieplanowanych wydat-

ków. I zadbaj bardziej o siebie, wy-
poczywaj, spaceruj. W drugiej 
połowie miesiąca spodziewaj się 
ważnej przesyłki rządowej. Skontro-
luj zdrowie.  

Ryby 19.02-20.03 
Osoba bliska zaskoczy Cię 

pewną decyzją. Zaakceptuj ją. Uwa-
żaj na złą pogodę, będziesz wrażliwa 
na przeziębienia. W finansach lekka 
poprawa, może jakieś wyrównanie. 

Składniki: 500 ml mleka, 200 ml 
śmietanki kremówki 30 proc. (płyn-
nej z kartonika), 2 łyżki cukru wa-
nilinowego (opcjonalnie), 100 g 
gorzkiej czekolady.  

Przygotowanie: Do rondelka 
wlać mleko i śmietankę kremówkę, 
dodać cukier wanilinowy i miesza-
jąc podgrzać prawie do zagotowa-
nia. Stopniowo dodawać po 
kosteczce czekoladę cały czas 
energicznie mieszając. Zagotować 
i jeszcze chwilę pogotować, aż 
czekolada będzie gładka i kre-
mowa. Zdjąć z ognia i podawać w 
małych filiżankach. Można udeko-
rować ją  bitą śmietaną i np. po-
sypką z kakao czy cynamonu. 

Czekolada 
na mroźne dni

KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

1. Pajda 
2. Pod armatą 
3. Sekretne sposoby 
4. Rumowy do ciasta 
5. Część świecy dla diabła 
6. Pieśń o życiu na morzu  
7. Lubi długo spać 

8. Dzieło poety 
9. Latający cel w skicie 
10. Do produkcji zapałek 
11. Próba zdobycia czegoś 
12. Krzew w białych kwiatach 
13. Przerażenie 
14. Kolega Marksa

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14

R 4 30

7 29 T
R 17 24

9 3 T
27 R 22

Z 11 6

23 12 H
5 2 E 14

Z 8 19

S 25 15

K 20 10

21 28 N
1 G 18

26 G 13 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Banany pełne są witamin, błonnika 
i potasu. Dobrze działają na serce, po-
prawiają nastrój, dodają smaku wielu 
potrawom. Można je obrać, pokroić w 
plasterki i zamrozić, a potem przygoto-
wywać z nich koktajle, ciasta, owsianki.  
A oto dwa nietypowe przepisy banano-
wych pyszności:  

CIASTO  
Składniki: 4 bardzo dojrzałe banany 

(nawet przejrzałe), 3/4 szklanki cukru, 1 
i 1/2 szklanki mąki, 1 łyżeczka sody 
oczyszczonej, 1 jajko, 50 g roztopio-
nego masła, 100 g dowolnych bakalii 
(rodzynek, orzechów).  

Przygotowanie: Wymieszać razem 
mąkę i sodę. W drugiej misce rozgnieść 

Pyszności z bananów
widelcem banany, wsypać cukier, wy-
mieszać. Dodać mąkę, jajko, masło, ba-
kalie i krótko, ale dokładnie wymieszać 
łyżką. Ciasto przełożyć do keksówki o 
wymiarach 25 x 12cm wysmarowanej 
masłem i posypanej mąką. Piec w tem-
peraturze 180°C na funkcji góra - dół na 
najniższym poziomie piekarnika przez 1 
godzinę i 20 minut, ciasto ma być ciem-
nobrązowe jak piernik.  

CHLEBEK 
Składniki: 3 duże lub 4 mniejsze roz-

gniecone dojrzałe banany (najlepiej 
przejrzałe), 75 g masła, roztopionego, 
3/4 szklanki cukru do wypieków, 1 jajko, 
1 łyżeczka sody oczyszczonej, szczypta 
soli, 1,5 szklanki mąki pszennej, 1 ły-

żeczka ekstraktu z wanilii.  
Przygotowanie: Wszystkie składniki 

powinny być w temperaturze pokojowej. 
Mąkę i sodę oczyszczoną wymieszać, 
przesiać i odłożyć. 

W przepisie tym nie trzeba używać 
miksera. W dużym naczyniu wymieszać 
roztopione masło z rozgniecionymi ba-
nanami (wystarczy rozgnieść je widel-
cem). Dodać cukier, lekko roztrzepane 
jajko, wanilię. Na końcu wsypać mąkę 
wymieszaną z sodą i szczyptą soli. Wy-
mieszać widelcem lub rózgą kuchenną, 
tylko do połączenia się składników. 
Ciasto przełożyć do keksówki o wymia-
rach 10 x 20 cm wysmarowanej masłem 
i oprószonej mąką pszenną. Piec przez 
50 - 60 minut w piekarniku nagrzanym 
do 170°C lub krócej, do tzw. suchego 
patyczka. Wyjąć, przestudzić w formie. 

* Ciesząca się niezwykłą popular-
nością Wieża Eiffla w Paryżu, na 
skutek ocieplania cząsteczek przez 
ciepłe, letnie powietrze, wydłuża się 
o ok. 15 cm w stosunku do zimy.                    

* Czy zastanawiałeś się kiedykol-
wiek po co człowiekowi brwi? Przy-
dają się szczególnie w ciepłym 
klimacie, ponieważ uniemożliwiają 
dostawanie się potu lub wody do 
oczu.                   

* Najwyższym człowiekiem żyjącym 
na Ziemi był Robert Wadlow, który 
mierzył aż 272 cm i ważył ponad 
220 kg. Pieszczotliwie nazywano go 
olbrzymem z Alton. 

* Ludzkie oko nie zmienia swojego 
rozmiaru od urodzenia, aż do 
śmierci. Dlatego też wydaje się, że 
niemowlęta mają tak duże oczy. 

* Z kolei najstarszą, zresztą do dzi-
siaj drukowaną encyklopedią na 
świecie jest Britannica, która po-
wstaje w Chicago – pierwszy eg-
zemplarz został wyprodukowany 
pomiędzy latami 1768 a 1771, 
także ma już ponad 200 lat.

Garść ciekawostek
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Mistrzynie makramy

Trzy dni spędzili w Ośrodku Sportu i 
Rekreacji w Poniecu akrobaci z klubu 
Piast Poniec.  

Sportowcy wykonywali układy ćwiczeń 
akrobatycznych o różnym stopniu trud-
ności, ćwiczyli indywidualnie, w parach 
i grupach. Zajęcia zawierały w sobie 
elementy gimnastyki sportowej oraz 
akrobatycznej. Nie zabrakło przewro-
tów, przerzutów, stania na rękach czy 
też salt. Młode zawodniczki doskonaliły 
także swe umiejętności akrobatyczne 
na szarfach.  

We wtorek, 18 stycznia, akrobaci wyje-
chali na jednodniowy trening do Zielo-
nej Góry. Oczywiście nie mogło 
zabraknąć świetnej zabawy, m. in. pod-
czas zawodów bowlingowych i plan-
szówek.  

Bal karnawałowy dla przedszkolaków to dzień niezwykły i długo 
wyczekiwany. Jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, dostar-
czającą im wielu przeżyć i radości. Tak też było podczas tego-
rocznego balu w Przedszkolu Samorządowym w Łęce Wielkiej. 

Dzieci wcieliły się w różne bajkowe postacie - były: królewny, 
księżniczki, wróżki, biedronki, a także piraci, policjanci i wiele in-
nych. Wystrój sali wprowadził dzieci w radosny nastrój oraz za-
chęcił do wspólnej zabawy. Przebierańcy świetnie bawili się, 
uczestnicząc w licznych konkursach, a skoczna i rytmiczna mu-
zyka zachęcała do tańca. Wszystkim zabawom towarzyszyła ra-
dość, śmiech i spontaniczna aktywność dzieci. Po tańcach 
przyszedł czas na poczęstunek przygotowany przez rodziców. 
Szczęśliwe i pełne wrażeń, przedszkolaki powróciły do swoich 
domów.  

łańcuszki - talizmany, które prze-
platali na czubku masztu. Nato-
miast w starożytnej Grecji węzły 
miały zastosowanie przy leczeniu 
złamań - robiono z nich bandaże. 
Za najważniejszą kolebkę tej 
sztuki uważa się jednak Bliski 
Wschód. W średniowieczu tech-
nika wiązania przeniknęła stam-

tąd do Europy. W XIV oraz XV 
wieku nieliczni mistrzowie, two-
rzyli ze złotych i srebrnych nici 
makramowe koronki, które ozda-
biały szaty zamożnych na dwo-
rach królewskich i książęcych. W 
późniejszych wiekach bogate 
mieszczanki zaczęły ozdabiać 
swoje wnętrza makramowymi na-
rzutami na łoża i fotele, lambreki-
nami, serwetami czy też 
ściennymi dekoracjami. Główną 
ozdobę tych przedmiotów stano-
wiły frędzle o przeróżnych for-
mach i długościach. 

jest trudne - śledząc uważnie 
sposoby wiązania, opanowuje 
się tę technikę bardzo szybko. 
Wykonywanie makramy wy-
maga precyzji ruchów. Im do-
kładniejsze przesuwanie nitek, 
równe zaciąganie i nawijanie 
pętelek czy wiązań, tym pięk-
niejszy efekt końcowy. 

Na przestrzeni wieków wiąza-
nie supełków służyło różnym 
celom. Inkowie w Ameryce Połu-
dniowej korzystali z pisma węzeł-
kowego. Pierwsi żeglarze pletli 

Członkinie Klubu Seniora w 
Poniecu miały okazję zrobić 
makramy. Seniorom towarzy-
szyła przy tym dobra atmosfera 
podczas zajęć. Makramę wyko-
nuje się przez odpowiedni spo-
sób wiązania, skręcania i 
nawijania nici bądź sznurków o 
specjalnym splocie, otrzymując 
w efekcie wyrób mocny i trwały. 
Różnorodność wiązań daje nie-
ograniczone możliwości two-
rzenia najrozmaitszych wzorów 
i łączeń. Samo tworzenie nie 
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GMINNYM 
CENTRUM  
KULTURY

Zgodnie z coroczną tradycją dzieci z gminy Poniec w ramach akcji "Ferie z GCK" uczestniczyły w wyjeździe na lodowisko 
do Gostynia.  

Jak zawsze nie brakowało chętnych, aby spróbować swoich sił na lodowej tafli. W wyjeździe uczestniczyli zarówno młodsi 
jak, i starsi. Wszyscy poradzili sobie świetnie - pomimo upadków nie poddawali się i zeszli z lodowiska z uśmiechem na twa-
rzy.

FERIE Z

Zorganizowano również warsztaty rodzinne, w trakcie których budowano karmniki dla ptaków. Zajęcia podzielone zostały 
na część praktyczną i artystyczną. Podczas części pierwszej za pomocą młotka i gwoździ połączono wszystkie przygotowane 
elementy w całość, a następnie pomalowano je według własnego uznania.  

Młodsi uczestnicy przy okazji warsztatów dowiedzieli się m. in. czego ptaki szukają w mieście i jakim wyzwaniom muszą sta-
wić czoło, jak sobie z nimi radzą, w jaki sposób jako mieszkańcy możemy sprzyjać obecności ptaków oraz jak prawidłowo do-
karmiać ptaki pozostające na zimę w Polsce. Mamy nadzieję, że wszystkie dzieci już w swych domach wypełniły przygotowane 
karmniki ziarnami i zawiesiły na zewnątrz, aby nasi mali skrzydlaci przyjaciele mogli się posilić.

Nie lada atrakcją dla najmłodszych okazał się snowtubing. Przez trzy dni, od 21 do 23 stycznia, na placu przed Gminnym 
Centrum Kultury w Poniecu można było pozjeżdżać na torze pontonowym. Ta zaskakująca i niebanalna zimowa atrakcja bez-
sprzecznie spodobała się wszystkim dzieciom. Tradycyjne sanki znają i lubią wszystkie maluchy. Snowtubing to jednak znacz-
nie więcej - jest to jazda po specjalnie przygotowanym torze w wielkim dmuchanym pontonie. 
Śmiałkowie wraz z pontonami wspinali się na szczyt platformy, z której zjeżdżali. Z atrakcji korzystały starsze i młodsze 

dzieci. Przez trzy dni na placu przed GCK nie brakowało śmiechu, rewelacyjnych przeżyć i doskonałej zabawy.  


