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Warsztaty Natii

Zespół Natia nie próżnował
podczas ferii. Tancerze i zawod-
niczki aerobiku brali udział w trzy-
dniowych warsztatach pod okiem
instruktorki Anety Wrotyńskiej. Za-
proszonych było również trzech in-

struktorów wspomagających. 
Celem zgrupowania było pod-

niesienie sprawności ogólnej, do-
skonalenie choreografii, skoki na
ścieżce air track, przygotowanie
do zawodów o Puchar Dyrektora

GCK w Poniecu i nadchodzącego
sezonu startów w aerobiku druży-
nowym. 

Dzieci w drugim dniu zgrupo-
wania pod opieką instruktorów wy-
jechały na leszczyńską Jump

Arenę. Spędziły tam aktywnie
czas, doskonaląc elementy akro-
batyczne. Ostatniego dnia zawod-
nicy walczyli o tytuł i statuetkę
najlepszego tancerza grupy Natia
oraz miano i koszulkę kapitana
drużyny. O tytuł najlepszego za-
wodnika starali się wszyscy
uczestnicy warsztatów. Mieli do
wykonania próby sprawnościowe,
musieli pokonać tor przeszkód i w
ostatnim dniu warsztatów zapre-
zentować przed komisją sę-
dziowską układ aerobikowy. 

Tytuł najlepszej zawodniczki
otrzymała Wiktoria Wrotyńska, II
miejsce zajęła Kornelia Urbaniak,
natomiast III miejsce Klaudia Hant-
kiewicz. Spośród poszczególnych
grup zostali wybrani kapitanowie
drużyn, którzy tym mianem będą
posługiwać się w roku 2020. Kapi-
tanem grupy średniej - rekreacyj-
nej - została Urszula Zborowska,
kapitanem grupy młodszej aero-
biku - Maja Maj, a kapitanem grupy
starszej aerobiku - Wiktoria Wro-
tyńska. Każdy z tancerzy za swoje
zmagania otrzymał medal. Łącznie
w warsztatach brało udział 38
dzieci. MK

W świecie kolorowych klocków
Klocki lego są znane wszystkim i

bardzo lubiane przez najmłodszych.
Okazuje się, że poza doskonałą za-
bawą uczą koncentracji i logicznego
myślenia. 

O szaleństwie na punkcie plastiko-
wych elementów świadczy bardzo
duże zainteresowanie podczas spot-
kania "Planeta LEGO", które odbyło
się 4 lutego w Poniecu. W sali Gmin-
nego Centrum Kultury spotkało się bli-
sko 80 osób, które pozwoliły sobie
ponieść wodze fantazji i tworzyły
olbrzymie budowle, pojazdy czy też
prehistoryczne zwierzęta. Każdy
uczestnik warsztatów miał niesamo-
witą frajdę z zabawy.

Gminne Centrum Kultury w Po-
niecu składa serdeczne podziękowa-
nia Gostyńskiemu Ośrodkowi Kultury
Hutnik oraz Przedszkolu Samorządo-
wemu w Poniecu za pomoc w organi-
zacji "Planety LEGO".                    MK

Gdy w latach 30. ubiegłego wieku powstawała firma Lego, nikt nie przypuszczał, że świat oszaleje na punkcie
plastikowych zabawek. Można śmiało stwierdzić, że kolorowe klocki duńskiej firmy są w każdym domu. 
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Witamy na świecie

Wojciech Gąssowski to polski piosenkarz, gitarzysta i kom-
pozytor. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. Wokalista za-
pisał się w świadomości polskiej publiczności jako wykonawca
wielkiego przeboju lat 80. - "Gdzie się podziały tamte pry-
watki?". Wcześniej wylansował, wspólnie z zespołem Test, przebój
"Przygoda bez miłości", a w latach 60. stał się rozpoznawalny dzięki
utworowi "Zielone wzgórza nad Soliną".

Wojciech Gąssowski współpracował z wieloma zespołami, m. in.
takimi jak: Czerwono - Czarni, Chochoły, Tajfuny, Polanie, Grupa
ABC, Test. Artysta wystąpił w epizodycznych rolach w filmach: "Dwa
żebra Adama" Janusza Morgensterna, "Molo" Wojciecha Solarza i
"Piłkarski poker" Janusza Zaorskiego. Wokalista nagrał piosenki do
serialu "Wojna domowa" oraz jest wykonawcą tytułowej piosenki se-
rialu"M jak miłość". 

Wojciecha Gąssowskiego usłyszymy w czasie koncertu 7 marca
o godz. 19 w hali widowiskowo - sportowej w Poniecu, na który ser-
decznie zapraszamy.

Bilety w cenie 35 zł do nabycia 
w Gminnym Centrum Kultury w Poniecu.

Powitajmy na świecie naj-
młodszych mieszkańców naszej
gminy. Życzymy wszystkim
zdrowia, a ich rodzicom radości
i pociechy. 

Jeśli chcecie Państwo, by na
łamach "Wieści z Gminy Poniec"
pojawiło się zdjęcie waszej pocie-

chy, 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 publi-
kować będziemy nieodpłatnie w
każdym wydaniu "Wieści z gminy

Poniec".
Publikacja zdjęcia będzie na

pewno wyjątkową pamiątką ro-
dzinną. 

Imię: Grzegorz | Nazwisko: Białek
Data urodzenia: 22 stycznia 2020 r.
Godzina: 11.50 | Waga: 3,880 kg | Wzrost: 58 cm
Imiona rodziców: Monika i Piotr | Rodzeństwo: brat Wojtek
Miejsce zamieszkania: Poniec

Imię: Kornelia 
Nazwisko: Spychaj
Data urodzenia: 31 grudnia 2019 r.
Godzina: 22. 37
Waga: 3,640 kg 
Wzrost: 57 cm
Imiona rodziców: Magdalena i Jarosław
Rodzeństwo: brat Staś
Miejsce zamieszkania: Poniec

Imię: Nella
Nazwisko: Drewniak
Data urodzenia: 4 września 2019 r.
Godzina: 13.41
Waga: 4,110 kg 
Długość: 59 cm
Imiona rodziców: Sandra i Piotr
Rodzeństwo: siostra Wiktoria, brat Fabian
Miejsce zamieszkania: Poniec
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Wieści z gminy Poniec

Turniej o Puchar Prezesa PKS Piast Poniec

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 2 marca 2020 r. dyżur
będą pełnili Ewa Kończak i Jerzy
Kusz. 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 POŻEGNANIE
"I zgasło słońce, kiedy

jeszcze był dzień"

16 lutego, w wieku 43 lat,
zmarł Błażej Pierzchała 

z Ponieca.

Zakrystian ponieckiej parafii.
Człowiek znany i lubiany przez
mieszkańców Ponieca jak i ponie-
ckich parafian. Docenialiśmy jego
pracowitość, życzliwość i uczyn-
ność. 1 marca obchodziłby rocz-
nicę 10 lat służby ponieckiemu
kościołowi. 

Od teraz będzie służył Bogu w
niebie.

Debiut na deskach teatru W poniedziałek, 20 stycznia o
godz. 18 w Teatrze Miejskim w
Lesznie odbyła się premiera
spektaklu pt. "Pastorałka" z
udziałem młodych aktorów ama-
torów. Wielkim sukcesem mogą
pochwalić się mieszkanki Po-
nieca - Maja Brink, Zofia Pierz-
chała i Wiktoria Przegoń.

Dziewczyny, w październiku
ubiegłego roku, pomyślnie przeszły
eliminacje i od tego czasu, pod
opieką aktora teatralnego, Marka
Prałata, intensywnie ćwiczyły swoje
role. Obsadzone zostały wyjątkowo
- Wiktoria Przegoń zagrała rolę
Maryi, Zosia wcieliła się w kilka po-
staci - jedną z nich był król Melchior,
natomiast Maja była pasterzem.
Próby bywały wyczerpujące, dziew-

czyny często spędzały w teatrze
całe dnie. Jednak, jak same przy-
znały, przeżycie było ogromne, a
emocjom podczas występu na pro-
fesjonalnej scenie niewiele może
dorównać. 

Na widowni, wśród zaproszo-
nych gości, znalaźli się również: dy-
rektor Szkoły Podstawowej w
Poniecu Ryszard Godziewski wraz
z żoną oraz wychowawczyni Majki i
opiekun Koła Teatralnego, do któ-
rego przez lata należały Wiktoria i
Zosia, a także Marta Dołęga. Mai
Brink, która ma dopiero 11 lat, oraz
nieco starszym absolwentkom po-
nieckiej szkoły - Zosi i Wiktorii - ser-
decznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów artystycznych.                                 

MD

W sobotę, 18 stycznia, w Międzyrzeczu odbył się Ogólnopolski Turniej Mini Siatkówki o Puchar Burmistrza Miasta.
W turnieju uczestniczyły kluby

z takich miast jak: Międzyrzecz,
Kędzierzyn-Koźle, Leszno, Kosza-
lin, Elbląg, Kamienna Góra, Sulę-
cin, Ozorków, Poniec, Lubin,
Krzeszyce, Gorzów i Nysa.

Poniecki Klub w kategorii trójek
reprezentowali: Filip Rychel, Filip
Dwojak i Paweł Czabajski.
Chłopcy w pierwszej fazie turnieju
przegrali tylko z mistrzami Polski
15:21. W drugiej części musieli
uznać wyższość zespołów z: Kę-
dzierzyna-Koźla (wicemistrz Pol-
ski), Ozorkowa (brązowy
medalista MP) i Elbląga (7. zespół
MP) i ostatecznie zajęli miejsce 5.

W kategorii czwórek: Maks Wa-
siak, Bartek Student, Szymon
Wróbel, Cyprian Brodziak, Fabian
Wosiński w pierwszej rundzie
uznali wyższość mistrzów Polski z
Kędzierzyna-Koźla (17:21). W
strefie medalowej doznajemy jesz-
cze porażki z Ozorkowem i Mię-

dzyrzeczem i kończymy turniej tuz
za podium na 4. miejscu. Brawa
dla chłopaków, bardzo cieszy
coraz lepsza dyspozycja przed
zbliżającą się najważniejszą czę-
ścią sezonu, czyli rozgrywkami
"Kinder+Sport".

Natomiast w sobotę, 25 stycz-
nia, to Poniec na kilka godzin stał
się siatkarską stolicą siatkówki. 

Właśnie tego dnia kluby z całej
Polski rywalizowały w turnieju o
Puchar Prezesa PKS Piast Poniec.

Trzeba podkreślić, że towarzy-
stwo było doborowe. W hali wido-
wiskowo - sportowej
zaprezentowali się m. in. medaliści
mistrzostw Polski. W kategorii
czwórek do rywalizacji stanęło 15
zespołów, w trójkach rywalizowało

11 drużyn, które reprezentowały
kluby m. in. z: Kędzierzyna-Koźle,
Międzyrzecza, Krakowa, Białegos-
toku, Krotoszyna, Wrocławia, Mili-
cza, Rokietnicy, Leszna,
Częstochowy, Lubina, Poznania.

Zespoły z Ponieca zajęły odpo-
wiednio ósme miejsce w kategorii
“czwórek” oraz trzecie miejsce w
kategorii “trójek”.
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Oliwia to imię pochodzenia ła-
cińskiego i oznacza gałązki drzewa
oliwnego.

Oliwia jest niezwykle spokojną i
opanowaną osobą, lubi ludzi i za-
leży jej na dobrych relacjach ze
wszystkimi. Przy niej można zapo-
mnieć o problemach i odnaleźć
równowagę psychiczną. Z każdej
porażki wyciąga wnioski i traktuje je
jako cenne życiowe doświadczenie.

Dom i rodzina to dla Oliwii pod-
stawowe życiowe wartości. Dba o
dobrą atmosferę i chętnie przyjmuje
gości, którzy czują się u niej jak u
siebie. Mimo, że potrafi walczyć o
swoje, to unika sytuacji konflikto-
wych i idzie na kompromis. Ponad
wszystko kocha męża i dzieci.

Oliwia jest otwartą i towarzyską
kobietą, dzięki czemu łatwo nawią-
zuje nowe kontakty. W towarzy-
stwie nie wywyższa się i nie osądza
z góry. Jest bardzo lubiana i za-
wsze chętna wysłuchać, doradzić i
pocieszyć. Woli jednak wolny czas
spędzić z rodziną w domu niż na
hucznych imprezach. 

Dzięki temu, że Oliwii nie spra-
wiała problemu nauka, to w doro-
słym życiu z łatwością przychodzi
jej osiąganie sukcesów na tle za-
wodowym. Bardzo sprawnie swoją
teoretyczną wiedzę przekłada na
praktykę. Potrafi pracować pod

presją, dzięki temu często wyko-
nuje najtrudniejsze zadania. Spraw-
dzi się w takich zawodach jak
nauczyciel, psycholog czy też ak-
torka teatralna. 

Kolorem Oliwii jest srebrny,
liczbą 2, a kamieniem malachit.

W naszej gminie mieszkają 32
kobiety o tym imieniu. 10 w Po-
niecu, 4 w Łęce Wielkiej, po 2 w
Drzewcach, Rokosowie, Janisze-
wie, Śmiłowie i Żytowiecku, po 1 w
Bączylesie, Miechcinie, Zawadzie,
Grodzisku, Teodozewie, Dzięczy-
nie, Wydawach i Sarbinowie.

Oliwia Kasprzak 
z Miechcina

Oliwii - 5 III
Z bukietem kwiatów do...

Edwarda - 18 III

POŻEGNANIE
W styczniu na zawsze odeszli od nas:

04.01 - Stanisława Jańczak (1935), Rokosowo
12.01 - Helena Giera (1945), Poniec
15.01 - Kazimierz Maniak (1936), Kopanie
16.01 - Halina Wolińska (1961), Janiszewo
19.01 - Józef Matecki (1933), Śmiłowo
23.01 - Piotr Kretschmer (1959), Waszkowo
25.01 - Andrzej Mikołajczak (1969), Wydawy
28.01 - Henryk Ciesielski (1937), Poniec
31.01 - Marian Jędryczka (1932), Szurkowo

Edward to imię pochodzenia an-
gielskiego, pochodzące od słów ead
(szczęście) i weard (opiekun) i
oznacza tego, który broni majątku.

Edward to mężczyzna o silnym
charakterze i osobowości. W życiu
kieruje się zasadami, którym jest
bezgranicznie wierny. Wśród znajo-
mych i przyjaciół uchodzi za autory-
tet i wszyscy liczą się z jego
zdaniem. Jego spokój, opanowanie
i życiowa mądrość bardzo imponują
kobietom. Jest ostoją spokoju, lecz
jeśli sytuacja tego wymaga, to stroni
od ostrych i radykalnych działań.

Mimo dużego powodzenia u ko-
biet Edward nie szuka u nich roz-
rywki. Potrzebuje kobiety mądrej,
wiernej i oddanej rodzinie. Zawsze
jest szczery i tego samego oczekuje
od wybranki życia. 

Z łatwością przychodzi mu do-
stosowywanie się do danego towa-
rzystwa. Jest niezastąpiony jeśli
chodzi o rozładowywanie napięcia
w sytuacjach konfliktowych.

Edward z łatwością przyswaja
wiedzę i nowe umiejętności, dzięki
czemu jest wziętym specjalistą. Za-
wsze starannie przygotowany do
pełnienia obowiązków. Z racji swo-
ich kompetencji i ogólnego poważa-
nia często zajmuje stanowiska

kierownicze w firmie. Przedsiębior-
cza natura popycha go do tego,
żeby pójść na swoje i pracować na
własny rachunek. Sprawdzi się w
takich zawodach jak: lekarz czy też
w zawodach technicznych wyma-
gających precyzji. 

Kolorem Edwarda jest czerwony,
liczbą 1, a kamieniem sodalit.

W naszej gminie mieszka 8
mężczyzn noszących to imię. 5 w
Poniecu i po 1 w Dzięczynie, Wasz-
kowie i Łęce Wielkiej.

Edward Pisarczyk
z Ponieca

Co? Gdzie? Kiedy?
w gminie Poniec

1 marca (niedziela)
TENIS STOŁOWY. O godz. 14. 30 w hali OSiR - u rozpocz-

nie się spotkanie w ramach rozgrywek III Ligi Tenisa Stoło-
wego: Piast Poniec - Helios Czempiń 

DZIEŃ KOBIET. O godz. 15 w Świetlicy Wiejskiej w Czar-
kowie odbędzie się spotkanie sprawozdawcze Koła Gospo-
dyń Wiejskich Czarkowianki połączone z obchodami Dnia
Kobiet.

5 marca (czwartek)
DZIEŃ KOBIET. Polski Związek Emerytów, Rencistów i In-

walidów Koło nr 2 w Poniecu zaprasza członków Koła na
spotkanie z okazji Dnia Kobiet, które odbędzie się w Sali
Gminnego Centrum Kultury o godz. 14.

7 marca (sobota)
KONCERT WOJCIECHA GĄSOWSKIEGO. "Gdzie się po-

działy tamte prywatki?", "Zielone wzgórza nad Soliną" - te i
inne przeboje Wojciecha Gąssowskiego usłyszymy podczas
koncertu godz. 19 w hali widowiskowo - sportowej w Poniecu. 

Bilety w cenie 35 zł do nabycia w Gminnym Centrum Kul-
tury w Poniecu.

8 marca (niedziela)
TENIS STOŁOWY. Dla kibiców tenisa stołowego dwa

mecze. O godz. 10 spotkanie pomiędzy Piastem Poniec a Do-
liwą Rozdrażew, o godz. 14 Piast Poniec - UKS Bodzewo.

FUTSAL. Na godz. 18 do hali OSiR - u zapraszamy miłoś-
ników futsalu na mecz Piasta Poniec z iCEA Poznań.

14 marca (sobota)
DZIEŃ KOBIET. Sołectwo Rokosowo zaprasza do święto-

wania Dnia Kobiet z kabaretem. Impreza rozpocznie się o
godz. 19 w zamku, a koszt to 50 zł od osoby. 

16 marca (poniedziałek)
ZAKŁADOWA LIGA BOWLINGOWA. Rozpoczynamy ko-

lejną edycję bowlingowej rywalizacji.
Zapraszamy na tory w ponieckiej hali sportowo - widowi-

skowej.
21 marca (sobota)
AEROBIKOWE MISTRZOSTWA. O godz. 10 w hali OSiR od-

będzie się półfinał wojewódzki w aerobiku drużynowym - tur-
niej kwalifikacyjny o Puchar Burmistrza Ponieca.

22 marca (niedziela) 
MARZANNA 2020. Zapraszamy do wzięcia udziału w VI

Wiosennym Marszu Nordic Walking
28 marca (sobota)
GALA MMA "Strefa Walki". Na emocjonujące pojedynki za-

praszamy do hali widowiskowo - sportowej w Poniecu. Gala
rozpocznie się o godz. 19.30. Bilety w cenie 65 zł można za-
kupić w kasie hali OSiR. 
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W środę, 5 lutego, na zaproszenie Gminnego Centrum Kultury w
Poniecu aktorzy Teatru Edukacji i Profilaktyki Maska z Krakowa wy-
stawili dla dzieci bajkę ukazującą wartości przyjaźni pt. "Miś Marcel
i przyjaciele kłopotów mają wiele". Tym razem tematem spektaklu
była impreza urodzinowa misia i ogromny problem z prezentami,
które zaproszeni goście mieli zakupić. Aktorzy wspaniale dogady-
wali się z publicznością. A maluchy szybko odgadły morał płynący
z bajki, który jest bardzo istotny. Prawie każdy z nas już miał okazję
uczestniczyć w imprezie urodzinowej i miał nie lada wyzwanie, co
kupić solenizantowi. Przedstawienie uświadomiło najmłodszym, że
w prezentach nie chodzi o to, kto zakupi najdroższy i najlepszy,
ważniejsze są prezenty "od serca", a najważniejsza jest obecność
zaproszonych gości. Bajka pięknie ukazała, jak wielką wartością
jest przyjaźń i jak należy dbać o przyjaciół.                                  MK

W 2020 roku producent rolny
może składać do wójta, burmist-
rza (prezydenta miasta) właści-
wego ze względu na miejsce
położenia gruntów będących w
posiadaniu lub współposiadaniu
tego producenta rolnego (w tym
dzierżawcy) wnioski o zwrot po-
datku akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego wyko-
rzystanego do produkcji rolnej.

Do wysokości limitu zwrotu
określonego na 2020 r. w terminie:

- od 1 lutego 2020 r. do 2 marca
2020 r. producent składa wniosek
o zwrot podatku akcyzowego wraz
z fakturami VAT (lub ich kopiami)
od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycz-
nia 2020 r. dokumentującymi
zakup oleju napędowego.

- od 1 sierpnia 2020 r. do 31
sierpnia 2020 r. producent składa
wniosek o zwrot podatku akcyzo-
wego wraz z fakturami VAT(lub ich
kopiami), od 1 lutego 2020 r. do 31
lipca 2020 r. potwierdzającymi
zakup oleju napędowego.

Limit zwrotu podatku w 2020 r.
wynosi: 100 zł x ilość ha użytków
rolnych oraz 30 zł x średnia roczna
liczba dużych jednostek przelicze-
niowych bydła.

Wzór nowego wniosku o zwrot

podatku akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego wykorzy-
stywanego do produkcji rolnej zos-
tał ogłoszony w drodze
rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia
2018 r. w sprawie wzoru wniosku o
zwrot podatku akcyzowego zawar-
tego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji
rolnej (Dz. U. poz. 2466) i jest rów-
nież dostępny na stronach interne-
towych Urzędu Miejskiego w
Poniecu, urzędów wojewódzkich,
ośrodków doradztwa rolniczego
oraz Ministerstwa Rolnictwa i Roz-
woju Wsi.

Dodatkowo w przypadku posia-
dania przez producenta rolnego
siedziby lub kilku siedzib stada,
położonych na terenie jednej lub
kilku gmin, do wniosku o zwrot po-
datku akcyzowego składanego do
wójta, burmistrza (prezydenta
miasta) właściwego ze względu na
miejsce położenia siedziby stada,
producent rolny załącza dokument
wydany przez kierownika biura po-
wiatowego Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa
zawierający informacje o liczbie
dużych jednostek przeliczenio-
wych bydła.

Podatek akcyzowy na rok 2020

Najstarsi w gminie

Pani Teresa urodziła się 22 lu-
tego 1930 roku w Janiszewie. Wy-
chowywała się u boku czworga
starszego rodzeństwa - braci
Leona i Stefana oraz sióstr Walerii
i Heleny. Rodzice pani Teresy pro-
wadzili gospodarstwo, które na
kilka tygodni w czasie wojny mu-
sieli opuścić. 

Po wojnie i ukończeniu nauki
pani Teresa pracowała w miejsco-
wym gospodarstwie PGR. Gdy
miała 25 lat, wyszła za mąż za
Franciszka Szynkę z Janiszewa.
Mąż pani Teresy pracował w Poz-
naniu i to właśnie tam zamieszkali.
W 1968 roku, w technikum wie-
czorowym, pani Teresa poznała

swojego drugiego męża - Ry-
szarda Ziętarskiego. Małżeństwo
za dwa lata będzie obchodzić jubi-
leusz złotych godów.

Nasza droga jubilatka przez
wiele lat pracowała w Urzędzie Po-
cztowym, w którego skład wchodził
Wydział Celny. Państwo Ziętarscy
w 2018 roku, kiedy to pani Teresa
znacznie podupadła na zdrowiu,
przeprowadzili się do Ponieca. To
tutaj, w domu siostrzenicy Ale-
ksandy Pawlak, znaleźli spokój i
opiekę.

Naszej drogiej jubilatce ży-
czymy dużo zdrowia, samych po-
godnych chwil i wielu powodów do
uśmiechu. MK

W minionym miesiącu jubilatką obchodzącą
90. urodziny była pani Teresa Ziętarska z Po-
nieca. 

W poniedziałek, 17 lutego, przedszkolaki z Łęki Wielkiej uczestni-
czyły w kolejnym spotkaniu muzycznym z cyklu "Spotkania z kul-
turą", zorganizowanym przez Pro Musica z Leszna. Motywem
przewodnim koncertu była muzyka rodem z Dzikiego Zachodu.
Podczas muzycznej "wyprawy" w głąb Ameryki zaproszeni muzycy
zaprezentowali piosenki w stylu country. To muzyka kowbojów, far-
merów, a także wędrownych grajków, wyposażonych w bardzo
skromne instrumenty - banjo, gitarę, skrzypce. Prezentowana mu-
zyka była tak żywiołowa, że wszyscy spontanicznie klaskali, tupali,
a nawet tańczyli. Jednym słowem było bardzo wesoło.
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Grupa ponieckich kijka-
rzy, wspólnie z Bojanow-
skimi Kijkami Szczęścia,
wzięła udział w sobotę w
marszu upamiętniają-
cym 100 - lecie powrotu
Rawicza do Polski.
Symboliczny pochód,
który nawiązywał do wy-
darzeń sprzed stu lat
wyruszył 18 stycznia z
Miejskiej Górki, przez
Sarnowę, do Rawicza.
W ponad 10-kilometro-
wym marszu uczestni-
czyło kilkaset osób.
Patriotyczny charakter
imprezy, biało - czer-
wone barwy, udzielił się
wszystkim uczestnikom
przemarszu.

Fot. rawicz24.pl

Scena ze znanego obrazu

Zadanie ucznia polegało na
wybraniu obrazu oraz wiernym od-
tworzeniu scenki z tego dzieła pod
względem rekwizytów, stroju, do-
boru tła, a następnie sfotografo-
waniu jej. Większość prac
przedstawiała ucznia w roli mo-
dela. Najczęściej wybierany był
obraz "Damy z gronostajem" Leo-
narda da Vinci oraz "Dziewczyny z
perłą" autorstwa holenderskiego
malarza Johannesa Vermeera.
Młodzież wykazała się nie lada
kreatywnością, a jury miało bardzo
trudne zadanie, aby wybrać naj-
lepsze zdjęcia. 

Jednak po długiej naradzie po-
stanowiło przyznać następujące
miejsca:

I miejsce: Mikołaj Flak kl. VII b,
Oliwia Jankowska kl. VII c, Natalia
Gol kl. VII a, Amelia, Jacek Janiccy
kl. VII b, Marcelina Woźniak kl. VII
b, Amelia Zielińska kl. VII c, Oliwia
Załęska kl. VII b, Maksymilian Ku-
ropka kl. VII a, Jan Pierzchała kl.
VII c.

II miejsce: Adrian Wujczak kl.
VII a, Bartłomiej Marszałkowski kl.
VII a, Szymon Kubacki kl. VII c,
Kacper Chomik kl. VII b, Jessica
Musielak kl. VII c, Antoni Jęd-
ryczka kl. VII c, Kacper Dawid kl.
VII c.

III miejsce: Wiktoria Piaszczyń-
ska kl. VII a, Michalina Małecka kl.
VII c, Filip Andrzejewski kl. VII a,
Dominik Wróblewski kl. VII a,

Uczniowie klas VII ze Szkoły Podstawowej w Poniecu
wzięli udział w bardzo ciekawym konkursie fotogra-
ficznym. Konkurs pt. "Scena ze znanego obrazu" był
dopełnieniem wiedzy zdobytej na lekcjach plastyki z te-
matu "Fotografia" oraz stanowił wykorzystanie tej wie-
dzy w praktyce. 

Jakub Kowalski kl. VII c, Zuzanna
Kistowska kl. VII a, Wiktoria Wro-
tyńska kl. VII a, Amelia Kubiak kl.
VII a, Mikołaj Ziemliński kl. VII a,
Roksana Rychel kl. VII a, Michał
Wawrzyniak kl. VII b, Antonina Kie-
liś kl. VII a, Jakub Przybylski kl. VII
a, Amelia Kijak kl. VII a, Michał

Wierzowiecki kl. VII c, Kasandra
Juskowiak kl. VII c.

Wyróżnienia: Patrycja Byst-
rzycka kl. VII b, Oliwia Macie-
jewska kl. VII b, Weronika
Zygmunt kl. VII b, Julia Jankowska
kl. VII b, Aleksandra Lokś kl. VII b.

Zegar decoupage
Drugi tydzień ferii w Gmin-

nym Centrum Kultury w Po-
niecu rozpoczął się od
warsztatów decoupage pn.
"Zegar". 

Uczestnicy zajęć do swojej
dyspozycji mieli wszystkie nie-
zbędne materiały, które pozwoliły
wyczarować kolorowe zegary. Na
odpowiednio przygotowanych po-
wierzchniach maluchy naklejały
wycięte z kolorowych serwetek
ozdoby, które zostały pokryte spe-
cjalnym preparatem, tak aby po-
wstała gładka powierzchnia w

stylu vintage. Nowe prace będą
idealną dekoracją własnego po-
koju lub prezentem dla najbliższej
osoby.

Sekret decoupage polega na
tym, że każdy - niezależnie od
wieku, płci i zdolności artystycz-
nych - może tworzyć piękne
przedmioty, którymi zachwyci
wszystkich dookoła. Poznanie
podstaw decoupage to doskonały
sposób na zostanie artystą, nawet
bez dużego zacięcia artystycz-
nego. 

MK
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Potrzebujesz reklamy dla swojej firmy?
Zareklamuj się w naszej gazecie. 

Informacje znajdziesz na: www.poniec.eu

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż na terenie gminy Poniec, w wylosowanych gospodarstwach domowych, ankieterzy statystyczni reali-
zować będą stałe badanie ankietowe dotyczące: badania budżetów gospodarstw domowych, badania aktywności ekonomicznej ludności, kondycji
gospodarstw domowych. Badania będą realizowane do końca grudnia 2020 r.

Dodatkowe informacje o badaniach ankietowych dostępne są na stronie Urzędu https://poznan.stat.gov.pl/aktualnosci/statystyczne-badania-an-
kietowe-luty-20201951.html

Mistrzowie klawiatury
W Szkole Podstawowej w Po-

niecu odbywał się konkurs in-
formatyczny pod nazwą "Mistrz
klawiatury" zorganizowany
przez nauczycieli informatyki.

Jego celem było rozwijanie
umiejętności informatycznych
uczniów, doskonalenie techniki
szybkiego pisania z uwzględnie-
niem zasad pisowni i formatowania
tekstu. Konkurs przeprowadzony
został w dwóch etapach. W I eta-
pie - klasowym - wzięli udział
wszyscy uczniowie szkoły obecni

na lekcjach informatyki w dniu
pierwszych eliminacji. Z każdej
klasy zostały wyłonione trzy naj-
lepsze osoby, które rywalizowały o
miano "Mistrza klawiatury" w II eta-
pie konkursu. 

Najlepszym w szybkości pisa-
nia i znajomości zasad edycji i for-
matowania tekstu okazał się Alan
Szczepaniak z klasy VI c. Drugie
miejsce zajęła Anna Czekańska z
klasy V b, a na trzecim miejscu
uplasował się Aron Szaszczak z
klasy VIII a.



[ 8 ] WIEŚCI Z G  

Czujniki ratują ż
Czujki tlenku węgla "czadu" ratują zdrowie i życie, mieszkańcy powiatu brzeskiego poprz   
mieszkań w czujki tlenku węgla inwestują w swoje zdrowie i życie i jest to inwestycja, któ    
zyski. Strażacy zachęcają, aby wyposażać mieszkania w odpowiednie czujki oraz dokony   
wentylacyjnych i kominowych, a także stosować się do zaleceń pokontrolnych. Czujniki to   
westycja - ceny zaczynają się już od 35 zł. To nie jest jakiś porażający wydatek, a osoby po    
węglowe lub przepływowe podgrzewacze wody, zwane potocznie junkersami, powinny obo   
w tego typu detektor. Naprawdę warto - i jak widać po statystykach - zwiększona ilość czujn     
zmniejszenie liczby śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla.

Sezon grzewczy w pełni, czyli
niebezpieczeństwo zatrucia szkod-
liwymi gazami, zwłaszcza w miesz-
kaniach i domach ogrzewanych
piecykami gazowymi lub komin-
kami, intensywnie wzrasta. Każ-
dego roku w Polsce w wyniku
zatrucia tlenkiem węgla umiera
około 100 osób. Ten toksyczny gaz
nie ma koloru ani zapachu. Obez-
władnia i zabija. Straż Pożarna
apeluje, aby w domach montować
czujki.

Tlenek węgla to gaz bezwonny,
bezbarwny i bezsmakowy powsta-
jący wskutek złego procesu spala-
nia. Dodając do tego, że jest
niezwykle trujący, czyni z niego tzw.
"cichego zabójcę", który co roku
uśmierca ponad 100 osób. Na tego
typu zagrożenie narażone są
osoby, które ogrzewają dom paląc
węglem (w kotle, piecu kaflowym),
gazem (także używając gazowych
podgrzewaczy wody) czy też ko-
minkiem. Przestrzegając podsta-
wowych zasad bezpieczeństwa i
dbając o poprawny stan techniczny
naszych urządzeń grzewczych,
możemy temu problemowi skutecz-

nie zaradzić.
Podstawowymi przyczynami,

które powodują wydzielanie się
tlenku węgla, są: niesprawność
przewodów kominowych, brak
wentylacji w pomieszczeniach
grzewczych i brak dostatecznej ilo-
ści tlenu potrzebnej do prawidło-
wego spalania. Należy regularnie
sprawdzać drożność i czyścić
komin wentylacyjny (raz w roku),
spalinowy (dwa razy) i dymowy
(cztery razy), dbać o prawidłową
wentylację w pomieszczeniach
mieszkalnych oraz o doprowadze-
niu dostatecznej ilości świeżego po-
wietrza do urządzeń grzewczych.

Objawy zatrucia tlenkiem węgla
w dużym stopniu zależą od jego
stężenia w powietrzu i czasu, w
jakim jesteśmy poddani jego dzia-
łaniu. Pierwsze symptomy to lekki
ból głowy przechodzący w mocniej-
szy i bardziej natarczywy. Kiedy za-
czynają pojawiać się nudności i
wymioty, to mamy do czynienia z
poważnym zatruciem i trzeba
szybko interweniować. Należy
wówczas otworzyć okna w celu
przewietrzenia pomieszczenia i naj-
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  życie
           zez wyposażanie swoich

               óra przynosi bardzo duże
          ywać kontroli przewodów

            stosunkowo niedroga in-
                 osiadające w domu piece
         owiązkowo zaopatrzyć się

               ików ma realny wpływ na
     

lepiej udać się na zewnątrz, by móc od-
dychać świeżym powietrzem. W najgor-
szym przypadku, przy bardzo dużym
stężeniu tlenku węgla w powietrzu, do
zgonu może dojść nawet po 3 minutach
od czasu kontaktu z zanieczyszczonym
powietrzem.

Z powodu tego, że organoleptyczne
wykrycie tlenku węgla jest dla człowieka
niemożliwe, należy wspomóc się czujni-
kami czadu, które w skuteczny sposób
potrafią zaalarmować o pojawieniu się
zagrożenia. 

- Przy wyborze czujnika należy kiero-
wać się przede wszystkim normami, które
takie urządzenie musi spełniać. Dla do-
mowych wykrywaczy jest to Polska i Eu-
ropejska norma EN50291 - 1:2010" -
informuje komendant gminny OSP
Jerzy Wędzonka. - Urządzenie musi wy-
posażone być w sygnalizacje dźwiękową
i świetlną, która skutecznie poinformuje o
przekroczonym stężeniu czadu. Okres
gwarancji powinien być jak najdłuższy, tj.
7 - 10 lat. Dobrym wyborem są urządze-
nia, które sygnalizują poziom naładowa-
nia baterii oraz na bieżąco, na
wyświetlaczu LCD, pokazują stężenie
tlenku węgla.

Komendant przestrzega również, by
nie kupować czujników bez atestów, z nie
sprawdzonych źródeł. Oszczędność kil-
kunastu złotych nie jest warta utraty zdro-
wia i życia.

Kluczową kwestią jest miejsce i spo-
sób zamontowania czujnika. Wysokość,
na jakiej powinien być zainstalowany
czujnik, to mniej więcej wysokość oczu
dorosłego człowieka. Nie można instalo-
wać go w pobliżu kratek wentylacyjnych
czy też okien, ani nie zasłaniać go meb-
lami, żeby nie zakłócić jego działania. Na-
leży zachować odległość 2 metrów od
urządzeń grzewczych. Najlepiej zamon-
tować czujnik w sypialni lub też w jej po-
bliżu, żeby usłyszeć alarm w czasie snu. 

Czujki tlenku węgla "czadu" ratują
zdrowie i życie. Inwestycja w czujki to in-
westycja, która przynosi bardzo duże
zyski. Naprawdę warto, gdyż zwiększona
ilość czujników ma realny wpływ na
zmniejszenie liczby śmiertelnych zatruć
tlenkiem węgla.

MK

W Szkole Podstawowej w Poniecu odbył się Konkurs Piosenki Patriotycznej. W konkursie wzięło
udział 13 uczniów z klas edukacji wczesnoszkolnej. Uczniowie zaprezentowali bardzo wysoki po-
ziom, zadbali o profesjonalny podkład muzyczny, odpowiedni strój i rekwizyty pasujące do śpiewa-
nej pieśni. Komisja wyłoniła zwycięzców: I miejsce - Julia Janaszak III c, II miejsce - Michalina
Andrzejewska II c i Zuzanna Janaszak I b, III miejsce - Maja Wrotyńska II a. Wszystkim uczestnikom
i zwycięzcom gratulujemy!

Wojenne wspomnienia
Grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej w Żytowiecku wybrała się do gostyńskiego Muzeum, by obejrzeć
wystawę zatytułowaną "Wypędzeni 1939 … Deportacje obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rze-
szy" oraz by wziąć udział w żywej lekcji historii, a przede wszystkim wysłuchać związanych z wysiedle-
niem wspomnień emerytowanej nauczycielki żytowieckiej szkoły pani Doroty Lisewskiej.

Nie ulega wątpliwości, że pani
Dorota Lisewska, nauczycielka
geografii, biologii i plastyki, a w
roku szkolnym 1978/79 dyrektorka
Szkoły Podstawowej w Żyto-
wiecku, to osoba, której nazwisko
na zawsze złotymi zgłoskami wpi-
sało się w historię żytowieckiej
szkoły. Dawni uczniowie oraz
współpracownicy Doroty Lisewskiej
podkreślają, że to osoba żyjąca
pracą, ciesząca się autorytetem
uczniów oraz niezwykle sumiennie
i obowiązkowo podchodząca do
swoich zadań. No i zawsze
uśmiechnięta, z pasją dzieląca się
z dziećmi i młodzieżą swoją wie-
dzą.

Gdy w 1939 roku wybuchła II
wojna światowa, pani Dorota Li-
sewska, wówczas Koszczyńska,
miała cztery lata. Wraz z rodzicami
- Ludomirą i Zygmuntem oraz
trzema siostrami Haliną, Łucją i
mającą wówczas zaledwie roczek
Jadwigą mieszkała w Czeszewie
koło Wrześni. Pan Koszczyński był
bardzo lubianym, cenionym i sza-
nowanym nauczycielem oraz kie-
rownikiem szkoły w Czeszewie.
Pani Koszczyńska nie pracowała,
zajmowała się domem i dziećmi.

W czwartek 30 listopada 1939
roku siostry Koszczyńskie bawiły
się na imieninach u swego sąsiada
Andrzeja. Niespodziewanie przy-
biegła po nie piastunka Zosia, pro-
sząc, aby jak najszybciej wróciły do
domu. Byli już w nim niemieccy żoł-
nierze, a przed szkołą stały po-
wózki. Na nic zdały się argumenty

znających język niemiecki rodzi-
ców. Sześcioosobowa rodzina
otrzymała dwadzieścia minut na
spakowanie się. Kolejne dwa dni
państwo Koszczyńscy spędzili w
stodole, w której urządzono punkt
zborny. Później była już podróż wa-
gonami towarowymi do Radomia,
gdzie rodzinie Koszczyńskich przy-
szło spędzić okupację.

Uczniowie z nieukrywanym za-
interesowaniem wysłuchali opo-
wiadanej przez panią Dorotę
Lisewską historii. Chętnie oglądali
również wykonane podczas wojny
w Radomiu czarno - białe fotografie
ukazujące niełatwe, choć pełne mi-
łości, wysiedleńcze życie państwa
Koszczyńskich.

W drugiej części lekcji ucznio-
wie oglądali wielkoformatowe plan-
sze, na których ukazana została
deportacja ludności polskiej na

przełomie 1939 i 1940 roku. Odby-
wała się ona najczęściej nad
ranem. Wysiedlone rodziny łado-
wano do ciężarówek lub autobu-
sów, a czasem prowadzono w
pieszych kolumnach do punktów
zbornych. Stamtąd trafiały do obo-
zów przejściowych. Najczęściej
akcje wywożenia wysiedlonej lud-
ności polskiej przeprowadzano
transportem kolejowym. Polacy od-
bywali tę podróż stłoczeni ponad
miarę w nieogrzewanych wago-
nach. Dokuczały im głód oraz
przejmujące zimno.

Nie ma wątpliwości, że takie
lekcje z udziałem świadków historii
to lekcje, które najbardziej trafiają
do uczniów i ich świadomości, i to
właśnie o nich pamięta się latami.

KRZYSZTOF BLANDZI
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W czwartkowy wieczór, 6 lutego, na ponieckich torach bowlingo-
wych 18 zawodników rywalizowało w turnieju o Puchar Ponieckiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji. Z zaciętej rywalizacji zwycięsko wy-
szedł Ryszard Giera, który w dwóch rundach zbił 334 kręgle. Na
drugiej pozycji uplasował się Oskar Karolewicz z wynikiem 321
punktów. Trzecie miejsce zajął Mariusz Piaszczyński, zdobywca
285 punktów.

Tradycją staje się, że w okresie ferii zimowych na parkiet hali wi-
dowiskowo - sportowej wychodzą piłkarze rywalizujący o Puchar
OSiR w Poniecu.Nie inaczej było w niedzielę, 9 lutego, kiedy to od
godzin porannych drużyny przystąpiły do turniejowych zmagań. 10
- cio minutowe pojedynki obfitowały w emocje i nierzadko okazałe
gole. Najlepszą drużyną tego dnia okazał się zespół KZBD, który w
fazie grupowej zanotował dwa zwycięstwa i jeden remis. W me-
czach półfinałowym i finale pokonał 3:0 odpowiednio Niko Mora-
czewo i DW Śmiłowo.

W piątkowy wieczór, 24 stycznia, członkowie bowlingowej grupy
U50+ podsumowali sezon 2019. W ciągu minionego roku gracze
spotkali się na 48 rundach. Spotkania, jak sami podkreślają, prze-
biegały w miłej i przyjaznej atmosferze. Rywalizacja sportowa nie-
jednokrotnie była tłem dla obchodzonych uroczystości, takich jak
urodziny czy imieniny członków grupy. W sezonie 2019 najlepszym
graczem okazał się Wojciech Wojciechowski, który wyprzedził Ma-
riusza Piaszczyńskiego i Ryszarda Gierę. W klasyfikacji par rów-
nież Wojciech Wojciechowski został zwycięzcą. Drugie miejsce
zajął Piotr Ferens, a trzecie Piotr Hądzlik. Przy okazji podsumowa-
nia zorganizowano karnawałowy turniej, w którym zwyciężył Ja-
nusz Kistowski. Drugie miejsce zajął Ryszard Giera, a trzecie
Tomasz Przybyski.

Tradycją jest, że w okresie
ferii zimowych OSiR w Poniecu
zaprasza przedstawicieli so-
łectw z gminy Poniec do rywali-
zacji na torach bowlingowych.

W środę, 29 stycznia, przed-
stawiciele 13 sołectw stanęli do
sportowej rywalizacji o miano naj-
lepszego w 2020 roku. Zasady
turnieju od początku są nie-
zmienne - para reprezentantów
sołectwa walczy o uzyskanie jak
najwyższego wyniku w dwóch
grach.

W rywalizacji najlepiej radziło
sobie sołectwo Teodozewo, re-
prezentowane przez Ewelinę i Da-

riusza Krzyżyńskich. Para z Teo-
dozewa uzyskała 541 punktów i o
dziesięć okazała się lepsza od re-
prezentantów Czarkowa - Moniki i
Ryszarda Gierów. Trzecie miejsce
przypadło sołectwu Rokosowo.
Monika Walkowiak i Paweł Ma-
chowski zbili razem 487 kręgli.

Wyniki turnieju: 1. Teodozewo
- 541, 2. Czarkowo II - 531, 3. Ro-
kosowo II - 487, 4. Janiszewo I -
478, 5. Poniec - 477, 6. Janiszewo
II - 462, 7. Żytowiecko - 457, 8.
Czarkowo II - 425, 9. Bogdanki -
424, 10. Rokosowo III - 382, 11.
Rokosowo I - 368, 12. Dzięczyna -
361, 13. Szurkowo - 345.

Sołecki Turniej Bowlingowy

Szesnastu zawodników przy czterech stanowiskach rywalizowało
do późnych godzin wieczornych w I Turnieju Steel Darta, który
odbył się w ponieckim OSiR. To pierwszy turniej, który zorgani-
zowaliśmy w naszym Ośrodku. Cieszy frekwencja. Założyliśmy,
że na pierwszy raz maksymalna liczba zgłoszonych zawodników
to 16 osób i tyle też dzisiaj rywalizuje - powiedział Łukasz Ido-
wiak, prezes OSiR w Poniecu. - Są wśród nas gracze, którzy
rzucają okazjonalnie, ale też i tacy, którzy mają już doświadcze-
nie.I to właśnie doświadczenie było widoczne u zwycięzcy Ma-
cieja Adamczaka, który w finale pokonał Piotra Hądzlika. Trzecie
miejsce przypadło Grzegorzowi Karasiowi. OSiR
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W najbliższym czasie w Poniecu odbędzie się niecodzienne wy-
darzenie. Kolejna już edycja, znanej w regionie leszczyńskim Gali
MMA Strefa Walki, odbędzie się 28 marca w ponieckiej hali spor-
towo - widowiskowej. Publiczność obejrzy 10 emocjonujących
walk w formule MMA, które odbędą się w oktagonie. Patronat nad
galą obejmą: Gminne Centrum Kultury w Poniecu oraz poniecki
Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

Dwadzieścia zespołów stanęło na starcie ogólnopolskiego tur-
nieju w Środzie Wielkopolskiej w kategorii czwórek. Dziewczyny
z Piasta spisały się bardzo dobrze. Na 12 rozegranych spotkań
wygrały aż 9. Tylko małe punkty decydowały o braku awansu do
strefy medalowej. Ostatecznie dziewczyny zostały sklasyfikowane
na miejscu 6. Klub reprezentowały: Julia Małyszek - kapitan, Ma-
rysia Sobczyk, Zosia Ratajczak, Kamila Borowiec, Martyna Sa-
warzyńska.

Orliki zwyciężają w Krobi W sobotę, 25 stycznia, w Krobi
odbył się zimowy turniej halowej
piłki nożnej. Piasta Poniec repre-
zentowały dwie grupy - Żaków To-
masza Szumnego oraz Orlików,
których na co dzień trenuje Łukasz
Janowicz.

W kategorii Żak nie była prowa-
dzona klasyfikacja. Jak powiedział
trener Tomasz Szumny: "Wynik był
sprawą drugorzędną. Najważniej-
sza na tym etapie jest zabawa, na
prawdziwą rywalizację przyjdzie
czas".

Na poważnie natomiast rywali-
zowały Orliki. Młodzi zawodnicy pod
wodzą Łukasza Janowicza okazali
się bezkonkurencyjni, tracąc w
całym turnieju tylko jedną bramkę. 

- Zwycięstwo na pewno cieszy,
zawodnicy z pewnością będą mieli
jeszcze większą motywację do dal-
szego trenowania - powiedział tre-
ner Janowicz.

Wyniki spotkań Piasta: Piast Po-
niec - Rawia Rawicz 0:0, Piast Po-
niec - Krobianka Krobia 1:0, Piast
Poniec - Wataha Gostyń 3:0, Rawia
Rawicz - Piast Poniec 0:1, Kro-
bianka Krobia - Piast Poniec 0:0,
Wataha Gostyń - Piast Poniec 1:3.

Zwycięstwem grupy Orlików zakończył się udział w "Zimowym turnieju halowej piłki
nożnej", który odbył się w Krobi. Podopieczni trenera Łukasza Janowicza okazali
się bezkonkurencyjni w swojej kategorii. 

W piątek, 7 lutego, w Bibliotece
Gminnego Centrum Kultury w Po-
niecu odbył się pierwszy turniej
FIFA20. Choć gra toczyła się na
monitorach, emocje, jakie towarzy-
szyły zawodnikom, śmiało można
porównać do tych ze stadionów.
Najlepsi w grze okazali się - na PS4
Mateusz Ciszak, natomiast na
XBOX ONE Jędrzej Jarożek. Naj-
młodsi uczestnicy otrzymali upo-
minki za udział w turnieju. Liczymy,
że to dopiero początek tego typu
turniejów w ponieckiej Bibliotece. 
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Nowy numer "Rocznika Gostyńskiego" 
W dniu 24 stycznia bieżącego roku w gostyńskim Muzeum odbyła się promocja kolejnego numeru "Rocznika Gostyń-

skiego". Miłośnicy historii regionalnej otrzymali obszerny tom liczący aż 294 strony i zawierający około 20 tekstów dotyczą-
cych różnych okresów historycznych. 

Mimo obszerności nie zdołano
pomieścić w nim wszystkich teks-
tów, które spłynęły do redakcji, co
stwierdził podczas promocji prze-
wodniczący Rady Programowej
"Rocznika Gostyńskiego" profesor
Krzysztof Maćkowiak: - Spłynęło
tyle tekstów, że stanęliśmy wobec
poważnych problemów, aby je na
czas przygotować i tak niektóre
zostały wstrzymane do publikacji w
następnym tomie. Teksty są coraz
bogatsze, wymagają zastanowie-
nia nad treścią, zaczynamy właści-
wie przeprowadzać nieformalne
recenzje, konsultacje, potem ko-
rekta stylistyczna, językowa i
wszystko to trwało, a potem jesz-
cze problemy techniczne w dru-
karni". Z tych względów promocja
odbyła się z pewnym opóźnie-
niem.

Podział na działy 6. numeru
"Rocznika Gostyńskiego" nie różni
się od poprzednich. Są to: "Studia
i artykuły", "Varia", "Dokumenty",
"Pamiętniki i wspomnienia", "Z ar-
chiwum fotograficznego GaSo". 

Szczególną uwagę mieszkańcy
gminy Poniec powinni zwrócić na
dział "Studia i artykuły", ponieważ
znajdują się w nim dwa teksty na-
wiązujące do lokalnych dziejów.
Łukasz Idowiak opisuje dzieje
życia boksera Antoniego Gościań-
skiego, urodzonego w Kopaniu,
uczestnika igrzysk olimpijskich w
Helsinkach w 1952 roku, zdo-
bywcy wielu tytułów mistrzow-
skich. Drugi tekst, autorstwa niżej
podpisanego, nawiązuje do ob-
chodzonej na przełomie lat
2018/2019 setnej rocznicy po-
wstania wielkopolskiego
1918/1919. Zawiera on opis walk
na odcinku "Poniec" frontu połu-
dniowo - zachodniego oraz cha-
rakterystykę źródeł i literatury, a
także omówienie działań podejmo-
wanych w Poniecu na rzecz upa-
miętnienia powstańców. Do setnej
rocznicy powstania wielkopol-
skiego nawiązuje również ob-
szerny życiorys Antoniego
Sobeckiego (1878 - 1953), do-
wódcy kompanii piaskowskiej w
powstaniu wielkopolskim. Jego au-
torem jest Ryszard Kołodziejczak.
O mało znanych aspektach Po-
wstania Wielkopolskiego pisze An-
drzej Dudek w artykule o
działalności poczty w Gostyniu w
okresie powstania wielkopolskiego
i w okresie przejściowym, za-
mieszczonym w dziale "Varia". Na-
tomiast w dziale "Wspomnienia"
czytelnik znajdzie tekst Pawła Ka-
rolczaka o powstańczych braciach
- Stanisławie i Kalikście Majsne-

rowskich z Gostynia. 
Kilka tekstów dotyczy także

drugiej ważnej rocznicy obchodzo-
nej w ubiegłym roku, czyli wybu-
chu II wojny światowej w 1939.
Jest to przede wszystkim obszerne
studium Pawła Gruszki o pracach
poszukiwawczo - ekshumacyjnych
mogił żołnierzy niemieckich z
okresu II wojny światowej na ziemi
gostyńskiej. Autor przedstawia me-
todologię prac ziemnych, opraco-
wywania znalezisk i wyniki
wieloletnich badań, których część
była wykonywana także na terenie
naszej gminy. Nieznane szerzej
fakty z czasów drugiej wojny świa-
towej ukazuje tekst Jerzego Bog-
danowicza o polowym magazynie
amunicji w Goli koło Gostynia.
Kilka tekstów nawiązujących do lat
1939 - 1945 znajduje się w dziale
"Varia". Robert Czub przypomina
akcję "Tannenberg" przeprowa-
dzoną przez Niemców w 1939 r., w

ramach, której na terenie naszego
powiatu miały miejsce egzekucje
Polaków w Gostyniu, Krobi i Po-
niecu w dniu 21 października 1939
r. Do tekstów nawiązujących do te-
matyki wojennej należą także: opis
życia i działalności księdza Ber-
narda Woltmana, proboszcza w
Kunowie, więźnia obozów koncen-

sewska, była nauczycielka Szkoły
Podstawowej w Żytowiecku.
Wspomnienia, które spisała, po-
wstały na podstawie notatek jej
matki Ludomiry Koszczyńskiej. 

Czytelnik zainteresowany his-
torią najnowszą znajdzie w "Rocz-
niku Gostyńskim" także kilka
pozycji dotyczących historii powo-

tracyjnych w Gusen i Dacha, auto-
rstwa Macieja Gaszka, charaktery-
styka działań lotniczych
radzieckiego lotnictwa 2. gwardyj-
skiego korpusu lotnictwa szturmo-
wego w południowo - zachodniej
Wielkopolsce pióra Adama Kaj-
czyka, opis sytuacji w Piaskach w
1939 r., którego dokonał Jan Nie-
dziela. Tematyką wojenną zajmuje
się Izabela Skorzybót, która opi-
sała poszukiwania danych o zapo-
mnianych ofiarach II wojny
światowej. Jedną z takich ofiar jest
Tadeusz Tomaszewski, zamordo-
wany w obozie koncentracyjnym.
Dzięki odnalezieniu pamiątek po
nim, współpracy wielu osób oraz
instytucji, udało się ustalić jego
losy. Ostatni tekst dotyczący II
wojny światowej opowiada o wo-
jennej tułaczce rodziny Koszczyń-
skich z Czeszewa, która w 1939 r.
została wysiedlona przez Nie-
mców. Jego autorką jest Dorota Li-

jennej. Łukasz Puślecki opisał
dzieje siostry Walerii Niklewskiej
ze Zgromadzenia Sióstr Służebni-
czek, która w czasach stalinow-
skich została uwięziona pod
fałszywymi zarzutami przez Urząd
Bezpieczeństwa, torturowana i
wplątana w pokazowy proces bis-
kupa Czesława Kaczmarka. Z zie-
mią gostyńską była związana dość
krótko. Po rehabilitacji i uwolnieniu
przez pewien czas przebywała w
Borku Wielkopolskim. Mikołaj Kul-
czak na podstawie akt Instytutu
Pamięci Narodowej w Poznaniu
omówił lokalizację i wyposażenie
posterunków Milicji Obywatelskiej
na terenie powiatu gostyńskiego w
latach 1945 - 1956. 

W dziale "Varia" zamieszczono
też biogramy. Jeden z nich dotyczy
zapomnianego dziś malarza z Go-
stynia - Czesława Gały. Jego auto-
rem jest Radosław Gała. Autorem
drugiego biogramu jest Grażyna
Gzella. Dotyczy on Erwina Bole-
sława Betlejemskiego, miesz-
kańca Gostynia, drukarza i
wydawcy. 

Lucyna Lisiecka przypomniała
działania społeczne i atmosferę
panującą podczas nawiedzenia
kopii obrazu Matki Boskiej Jasno-
górskiej w kościele farnym w Go-
styniu w 1977 roku. Najnowszej
historii dotyczy opis działalności
Środowiskowego Domu Pomocy
Samopomocy w Gostyniu w latach
1998 - 2018. Jego autorką jest Vio-
letta Skorupska. 

W dziale "Dokumenty" Adam
Kajczyk i Elżbieta Skorupska pre-
zentują treść obszernego doku-
mentu pt. "Instrument Komissyi,
Ktory Od Teyze Komissyi Prze-
słany". Jego oryginał jest przecho-
wywany w Archiwum Państwowym
w Lesznie. Dokument jest jednym
z nielicznych źródeł archiwalnych
na temat sytuacji materialnej ko-
ścioła farnego pw. św. Małgorzaty
w Gostyniu na początku XIX w. 

Tradycyjnie już numer zamy-
kają zdjęcia z archiwum fotogra-
ficznego Gaso. Tym razem jest to
zdjęcie uczniów klasy VII Szkoły
Powszechnej w Gostyniu z 1924 r.
oraz zdjęcie z introdukcji probosz-
cza w Starym Gostyniu w 1938 r. 

Wyżej dokonany przegląd tre-
ści najnowszego numeru "Rocz-
nika Gostyńskiego" jest bardzo
pobieżny, pozwala jednak ogólnie
zorientować się w jego zawartości.
W sprawie nabycia publikacji na-
leży zwracać się do Muzeum w
Gostyniu. 

GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI
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Kalendarium ponieckie 
Z dziejów oświaty

Część 22: 
3 września 1946 - Rozpoczęcie roku szkolnego. Szkoła Powszechna w Poniecu liczyła 365 dzieci z obwodu szkolnego obejmującego: Poniec, Śmi-

łowo, Wydawy oraz 22 dzieci spoza obwodu szkoły, ogółem 387 uczniów. Największa klasa (VI) liczyła 57 uczniów, najmniejsza (VII) - 41 uczniów. Kadrę
szkoły stanowili: Stanisław Dembiński - p. o. kierownika szkoły, Antoni Fornalik, Stefania Hojowa, Adam Kic, Helena Lewińska, Zofia Majerowa, Lud-
wik Misiaczyk, Helena Urbaniakowa, Elżbieta Wałęska. 

Szkoła Dokształcająca liczyła 80 uczniów z Ponieca i 26 uczniów z okolicznych wiosek. Kadrę stanowili: Stanisław Dembiński - kierownik szkoły,
Ludwik Misiaczyk, Antoni Fornalik, ks. Florian Liebner.

Do Szkoły Powszechnej w Żytowiecku z początkiem roku szkolnego doszło 28 uczniów z Łęki Małej i Grodziska. 
1 października 1946 - Obowiązki kierownika Szkoły Powszechnej w Poniecu objął Jan Drożdżyński, dotychczasowy kierownik Szkoły Powszech-

nej w Kunowie. 
W tym dniu stan organizacyjny Szkoły Powszechnej w Waszkowie wynosił 34 uczniów w czterech klasach. 
Październik 1946 - W Szkole Powszechnej w Poniecu zebrano wśród młodzieży 4128,50 zł na rzecz odbudowy Warszawy.
14 listopada 1946 - Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego rozwiązało z mgr. Stefanią Hojową stosunek służbowy "z powodu samowolnego,

nieusprawiedliwionego uchylania się od służby". 
Grudzień 1946 - Z inicjatywy kierownika Szkoły Powszechnej w Żytowiecku w obwodzie szkolnym zorganizowano zbiórkę pieniędzy na zakup

książek dla biblioteki szkolnej. Zebrano 2048 zł. 
3 lutego 1947 - Został wydany dekret, na mocy którego zmieniono nazwę Publicznej Szkoły Dokształcającej Zawodowej na Publiczną Średnią

Szkołę Zawodową. 
9 lutego 1947 - Kółko Teatralne w Waszkowie zorganizowało dla dzieci szkolnych zabawę w sali gromadzkiej. "Jedną z niespodzianek było roz-

dzielenie nagród dla sierot, dzieci ubogich, pilnych i regularnie uczęszczających na naukę". Kółko Teatralne odegrało też dla dzieci i ich rodziców utwór
pt. "Jaś i Małgosia".

19 lutego 1947 - Zapis w kronice Szkoły Powszechnej w Waszkowie o ciężkich warunkach zimowych: "Silne od - 20 do - 30 mrozy trwają nieomal
bez przerwy od połowy grudnia. W lutym szalejące śnieżyce bardzo utrudniły komunikację drogową. Z przyczyn wymienionych ucierpiała bardzo nauka
szkolna z powodu małej frekwencji dzieci i młodzieży. W izbie szkolnej mimo nadmiernego zużycia opału trudem można było osiągnąć ciepłotę +8".

26 lutego 1947 - 11 marca 1947 - Na polecenie lekarza powiatowego w Gostyniu zostały zawieszone zajęcia szkolne w Poniecu z powodu epi-
demii grypy. Zarządzenie dotyczyło także Szkoły Zawodowej. 

Marzec - kwiecień 1947 - Młodzież szkolna zebrała 6151 zł na pomoc powodzianom we wschodnich częściach Polski. 
26 kwietnia 1947 - Z okazji Święta Lasu uczniowie Szkoły Powszechnej w Poniecu udali się w dwóch grupach na wycieczkę do lasu, gdzie odbyły

się pogadanki, występy artystyczne, a następnie gry i zabawy. 
1 - 4, 9 maja 1947 - Początek miesiąca przebiegał pod znakiem obchodów i wycieczek. Z okazji Święta Pracy (1 maja) młodzież Szkoły Powszechnej

i Szkoły Zawodowej brała udział w nabożeństwie, a następnie w uroczystych porankach w grupach kl. I i II, kl. III i IV i Kl. V - VII, podczas których za-
prezentowano program artystyczny. 2 maja odbyła się wycieczka młodzieży szkolnej do Poznania. Udział wzięło 128 dzieci kl. IV - VII. Zwiedzano znisz-
czony Stary Rynek, Muzeum Narodowe, ZOO oraz Targi Poznańskie. 3 maja odbyło się nabożeństwo a następnie w klasach występy artystyczne. W
niedzielę 4 maja Szkoła Powszechna w Poniecu prezentowała w kinie akademię poświęconą książce i czytelnictwu. Zbiórka pieniężna z okazji Święta
Oświaty przyniosła 13 640 zł. 9 maja obchodzono Dzień Zwycięstwa w grupach wiekowych kl. I - II, kl. III - IV i kl.V - VII. 

Maj 1947 - Poniecka młodzież szkolna zebrała 114 książek beletrystycznych dla Ziem Odzyskanych. 
17 - 23 maja 1947 - Odbył się egzamin końcowy w Szkole Zawodowej, do którego przystąpiło 26 uczniów, a zdało go 23. 
25 - 28 czerwca 1947 - "Celem ściślejszego powiązania szkoły ze społeczeństwem zorganizowano z okazji zakończenia roku szkolnego następu-

jące pokazy i imprezy, w których wzięli udział liczni rodzice młodzieży, przedstawiciele władz i urzędów oraz delegaci organizacji politycznych i spo-
łecznych" : środa 25 czerwca - Dzień Matki, zorganizowany przez Szkolne Koło PCK, czwartek 26 czerwca - zawody i popisy szkolnych drużyn
harcerskich w Parku Miejskim, piątek 27 czerwca - lekcje pokazowe w klasach, sobota 28 czerwca - nabożeństwo oraz uroczystość zakończenia roku
szkolnego. Absolwentami zostało 30 uczniów klasy VII. 

Źródła: 
• Kronika Publicznej Szkoły Powszechnej w Poniecu
• Kronika Szkoły Dokształcającej w Poniecu
• Kronika Publicznej Szkoły Powszechnej w Waszkowie
• K. Blandzi, M. Piskorska, Opowiemy wam o szkole. Zarys historii szkolnictwa w Żytowiecku w latach 1897 - 1997. Żytowiecku 1997 

GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI

W poniedziałek, 17 lutego, w Szkole Podstawowej w Poniecu
odbył się szkolny etap II Powiatowego konkursu Recytatorskiego
im. Adama Mickiewicza. Wzięło w nim udział 15 uczniów w
dwóch kategoriach wiekowych. Komisja, w składzie której za-
siadała wicedyrektor szkoły Anna Krauze oraz nauczycielki ję-
zyka polskiego Alicja Siama, Marta Dołęga i Edyta
Wojciechowska wyłoniła zwycięzców. W kategorii klas IV - VI: 1.
Maja Brink z klasy Vc, 2. Eliza Domagała z kl.Va i Nadia Pace-
wicz z kl.Vc, 3. Małgorzata Kędziora z kl. IV b. W kategorii klas
VII - VIII: 1. Kasandra Juskowiak z kl. VII c, 2. Laura Skrzypczak
z kl. VIII a. Do etapu finałowego, który odbędzie się w Szkole
Podstawowej w Pogorzeli zakwalifikowała się Maja Brink. 
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Aby rozwiązać krzyżówkę, trzeba wpisać w poziome rzędy znaczenie słów.
Potem z oznaczonych liter ułożyć hasło. Prawidłowe rozwiązanie należy prze-
pisać na kartkę i wysłać lub dostarczyć do Gminnego Centrum Kultury w Po-
niecu. 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 wylosu-
jemy nagrodę. Na rozwiązania czekamy do 10 marca. Rozwiązanie poprzed-
niej krzyżówki brzmiało: NOWY ROK, NOWE WYZNANIA I RADOŚCI. 

Nagrodę wylosowała Izabela Świtalska. Zapraszamy do GCK po odbiór
nagrody.

WIEŚCI Z GMINY PONIEC
HOROSKOP

Baran 21.03-19.04
Po krótkim okresie odpoczynku

kwestie rodzinne staną się dla Ciebie
najważniejsze. Będziesz musiała pod-
jąć decyzję w ważnej sprawie. Mer-
kury zadba o Twoje pieniądze. Lepsze
zdrowie. 

Byk 20.04-20.05
W pracy sprawy ułożą się po Two-

jej myśli. A w związku będzie zgodnie
i wesoło. Nie zaniedbuj zdrowia, skon-
troluj zwłaszcza serce. Nie przejmuj
się plotkami.    

Bliźnięta 21.05-21.06
Partner zaskoczy Cię radosną wia-

domością. Może to będzie propozycja
wspólnego wyjazdu lub romantycznej
kolacji. W pracy otrzymasz ważne za-
dania do wykonania. I ktoś dawno nie-
widziany zadzwoni.  

Rak 22.06-22.07
To będzie udany miesiąc pod

względem zawodowym. Znakomicie
poradzisz sobie z nowymi obowiąz-
kami. Możesz też liczyć na dodatkowe
finanse. Ktoś poprosi Cię o pomoc.  

Lew 23.07-22.08
Przyłóż się do budowania dobrej

atmosfery w pracy. Wszyscy będzie-
cie mieli więcej zadań, kłopoty nie są
wam potrzebne. Skontaktuj się z dal-
szą rodziną. Ktoś bardzo potrzebuje
Twojego wsparcia.

Panna 23.08-22.09
W najbliższej przyszłości zajmiesz

się swoim życiem uczuciowym. Twoja
druga połowa domaga się większego
zainteresowania i pora to spełnić. W
pracy zmiany organizacyjne. 

Waga 23.09-22.10
Zachowaj dystans wobec sporów

w miejscu pracy. Nie wikłaj się w pro-
blemy, które Ciebie nie dotyczą. Ogra-
nicz wydatki, bo wkrótce pieniądze
będą Ci bardzo potrzebne.  

Skorpion 23.10-21.11
Szczęście Ci sprzyja, więc może

fortuna się do Ciebie uśmiechnie.
Gwiazdy mówią, że warto zagrać w
jakąś loterię. W najbliższych dniach
poznasz kilka ciekawych osób, które
odmienią Twoje życie prywatne. 

Strzelec 22.11-21.12
Druga połowa miesiąca to dobry

czas na założenie czegoś nowego,
może własny biznes lub chociaż do-
datkowa praca? Jeśli obok Ciebie jest
ktoś, na kim Ci zależy, nie bój się zro-
bić pierwszego kroku.

Koziorożec 22.12-19.01
Dużo dobrego zaznasz ze strony

bliskich i przyjaciół. Będą zaproszenia
na spotkania, prezenty, a także bardzo
miłe wiadomości. Oczekuj przesyłki
urzędowej, która rozwikła ważną
sprawę. 

Wodnik 20.01-18.02
Pomyślnych wieści spodziewaj się

ze strony dzieci i wnuków. Ich sukcesy
dodadzą Ci skrzydeł. Samotni prze-
żyją romantyczne chwile, będą wy-
znania i zaręczyny. Finanse lepsze. 

Ryby 19.02-20.03
Przed Tobą zwyczajny miesiąc,

bez niepokojów w pracy i w gronie naj-
bliższych. Wykorzystaj ten czas dla
siebie. Masz szansę poznać kogoś
nowego, wybrać się na zajęcia spor-
towe, do kosmetyczki, na zakupy. 

(: (: HUMOR :) :)
Profesor filozofii pyta studenta:
- Jak pan myśli, co jest w dzisiej-
szych czasach większym proble-
mem: niewiedza czy obojętność?
- Nie wiem. Nie obchodzi mnie to.

* Jeżeli szwedzka rodzina chce
zmienić kolor swojego domu, musi
uprzednio postarać się o pozwole-
nie, a także posiadać licencję ma-
larską.

* Myśleliście, że tylko Wielka
Brytania ma swoją „tea time”?
Szwedzi piją kawę. Przerywają
pracę, by w towarzystwie przyjaciół
i współpracowników napić się
kawy i zjeść coś słodkiego.

* Dość ciekawą potrawą
szwedzką jest marynowany śledź.
Nie byłoby w tym nic dziwnego,
gdyby nie fakt, że śledzia marynuje
się przez rok w zwykłej puszce.
Pachnie i smakuje zapewne dość

I cóż, że ze Szwecji

Sos grecki do ryby przygoto-
wuje się łatwo i szybko. Podstawo-
wymi składnikami są: marchew,
cebula i przecier pomidorowy. Z
przygotowaniem pysznego sosu
do ryby po grecku poradzi sobie
każdy, niezależnie od kulinarnych
umiejętności. Narzędzie kuchenne
potrzebne do przygotowania sosu
to jedynie tarka o większych
oczkach.

Składniki: 1 kg marchewki, 1 kg
cebuli, duży kawałek selera, 1 piet-
ruszka, 2 opakowania przecieru
pomidorowego, szczypta soli,
szczypta pieprzu, szczypta cukru,
1 liść laurowy, ziele angielskie -
kilka kulek, olej rzepakowy do
smażenia.

Sposób przygotowania: Cebulę
kroimy na drobne kawałki. Na pa-
telni rozgrzewamy olej i smażymy
cebulę do czasu, aż się lekko ze-
szkli. Marchewkę, seler i piet-
ruszkę obieramy i ścieramy na
tarce o grubych oczkach. W gar-
nku zagotowujemy wodę i gotu-
jemy warzywa do miękkości.
Następnie je odcedzamy i ście-
ramy na tarce o grubych oczkach,
dodajemy podsmażoną cebulę i
całość mieszamy. Do garnka prze-
kładamy masę z warzyw. Doda-
jemy przecier pomidorowy, pieprz,
sól, liść laurowy i ziele angielskie.
Całość dusimy na wolnym ogniu
przez około 20 minut. Sos poda-
jemy z ulubioną rybą. Smacznego!

Do ryby po greckuKRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

oryginalnie.
* W Szwecji istnieje prawo,

które pozwala rozbić namiot na te-
renie prywatnym na 24 godziny.

* W Szwecji jest najwięcej res-
tauracji McDonald ’s w Europie.

* Szwedzi w oknach nie mają fi-
ranek. Na parapetach stawiają róż-
nego rodzaju figurki, kwiaty i
lampki. Pokazują w ten sposób, że
nie mają nic do ukrycia. W niektó-
rych szwedzkich domach przy
oknach zamontowane są lusterka.
Dzięki temu widać, co dzieje się na
zewnątrz.

* Rząd nakazuje budowę pło-
tów wzdłuż ruchliwych dróg, by
łosie nie wtargnęły na jezdnię.

1. Część twarzy
2. Mebel urzędnika
3. Głownia, brzeszczot
4. Drzewo owocowe
5. Wysłuchują go studenci
6. Zbiór praw
7. Dziesięć lat

8. Tajne porozumienie
9. Tłuszcz ze słoniny
10. Siłacz
11. Tężyzna fizyczna
12. Trafia się w gospodarce
13. Klamra w tekście
14. Lucyfer
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Składniki: 5 jabłek, 5 łyżek róż-
nego rodzaju orzechów, 5 łyżek ro-
dzynek, 4 łyżki brązowego cukru,
cynamon. 

Przygotowanie: Jabłka umyć.
Odciąć wierzchy, a nastepnie wy-
drążyć delikatnie gniazdo na-
sienne.

Orzechy wymieszać z rodzyn-
kami i 2 łyżkami brązowego cukru.
Otwory powstałe po wydrążeniu
gniazd nasiennych nadziać baka-
liami. Na wierzchu posypać odro-
biną brązowego cukru i
cynamonem. Jabłka ułożyć w na-
tłuszczonym naczyniu żaroodpor-
nym i piec w piekarniku nagrzanym
do 180 st. C przez około 30 minut. 

W wersji dla leniwych jabłka
można zapiec w kuchence mikro-
falowej przez około 4 - 5 minut.

Smacznego!

Pieczone jabłuszka
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Trzygodzinny Fitness Maraton

W piątek, 14 lutego dzieci z
grupy Żabki z Przedszkola Sa-
morządowego w Poniecu świę-
towały Dzień Przyjaźni,
Szacunku i Akceptacji. Poza
bajkami terapeutycznymi, które
wyjaśniały znaczenie tych waż-
nych wartości, było mnóstwo
zabawy. Dzieci tańczyły, rzu-
cały do celu prosto w środek
serca, tworzyły drzewo mądro-
ści. Odkrywały różnice między
nimi a innymi kolegami. Na ko-
niec każdy otrzymał szarfę, na
której zapisane były najlepsze
cechy dziecka, bo każdy czło-
wiek ma w sobie coś wyjątko-
wego. Był to cudowny, ciekawy
i ważny dzień dla każdego
dziecka.

Sobotni wieczór - 15 lu-
tego w hali widowiskowo-
sportowej upłynął pod
znakiem sporej dawki en-
dorfin, które towarzyszyły
uczestniczkom pierwszej
edycji ponieckiego Fitness
Fever.

Ponad 30 pań przez 180
minut wyciskało z siebie
siódme poty podczas pięciu
bloków ćwiczeń prowadzo-
nych przez  Anetę Wrotyńską
i Agatę Balcerek.

- Maraton składał się z pię-
ciu bloków step fusion, fat
burning, trening obwodowy,

trening na mocny brzuch i
body balance na koniec - wy-
mienia Aneta Wrotyńska.

Mimo wysiłku i zmęczenia
ćwiczących trzeba podkreślić,
że uśmiech i zadowolenie
można było zauważyć na twa-
rzach wszystkich pań.

Jak podkreślił prezes OSiR
w Poniecu Łukasz Idowiak,
maraton na pewno będzie
kontynuowany, gdyż frekwen-
cja i przede wszystkim atmo-
sfera pokazały, że warto na
stałe wpisać imprezę do ka-
lendarza.

OSIR
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DZIEŃ BABCI I DZIEŃ DZIADKA
"Kochana babciu, kochany dziadku, dziś wam przynoszę po jednym kwiatku, do tego

dokładam serdeczne życzenia, niech wam się spełnią wszystkie marzenia!"

Dzień Babci i Dziadka to tradycja pochodząca z czasów PRL - u. Dzień Babci świętujemy w Polsce od 1966
roku, a Dzień Dziadka od 1981 roku. Święta te są okazją do okazania babciom i dziadkom wdzięczności za
ogrom pracy włożonej w pomoc przy wychowywaniu dzieci.

W 1964 roku za sprawą tygodnika “Kobieta i Życie” powstał pomysł uczczenia pani o siwych włosach, sie-
dzącej w okularach w fotelu i robiącej na drutach. Już rok później święto to zaczął popularyzować “Express
Poznański”. W roku 1966 również “Express Wieczorny” ogłosił dzień 21 stycznia Dniem Babci. Obchody święta
Dnia Dziadka zaczęły się dopiero w latach 70. od konkursu Telewizji Polskiej na ustalenie daty takiego dnia w
kalendarzu. Początkowo Dzień Dziadka miał być obchodzony 30 maja w dniu urodzin Mieczysława Fogga. Ter-
min ten jednak nie przyjął się, a z czasem święto zaczęto obchodzić bezpośrednio po Dniu Babci. 


