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Sto lat pani Marianny

Witamy na świecie

Imię: Igor 
Nazwisko: Kluczyk 
Data urodzenia: 19 sierpnia 2021 r. 
Godzina i miejsce: 8:35, Gostyń 
Waga: 3, 710 kg 
Wzrost: 58 cm 
Imiona rodziców: Iwona i Mateusz 
Miejsce zamieszkania: Drzewce

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 Państwa po-
ciechy, 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 urodzeniowy. 
Ważne, by nie zapomnieć o zgo-
dzie na publikację wizerunku ma-
lucha. Zdjęcia noworodków 
publikować będziemy nieodpłatnie 
w każdym wydaniu "Wieści ...". 

Publikacja zdjęcia będzie na 
pewno wyjątkową pamiątką ro-
dzinną. 

Piękny jubileusz setnych urodzin w dniu 23 września br. świętowała 
Marianna Nawrocka z Ponieca. Pani Marianna jest trzecią miesz-
kanką gminy Poniec za czasów trwania samorządu, która obchodziła 
swoje setne urodziny.

Marianna Nawrocka urodziła się 
23 września 1921 r. w Ostromęczy-
nie w obecnym województwie mazo-
wieckim. Miała 18 lat, kiedy 
wybuchła wojna. Pierwszą pracę 
podjęła w 1943 roku w sklepie dro-
geryjnym w Warszawie. Był okres 
okupacji, stąd do codzienności nale-
żały tzw. łapanki. W jednej z nich, w 

tramwaju, w centrum Warszawy zna-
lazła się młoda pani Marianna. Zos-
tała wywieziona w głąb Niemiec i 
zaciągnięta do przymusowej pracy w 
gospodarstwie rolnym w pobliżu 
Hamburga. Do tego samego nie-
mieckiego gospodarza do pracy tra-
fił także pan Józef Nawrocki z 
Ponieca, przyszły mąż pani Ma-

rianny. Młodzi poznali się w tej trud-
nej rzeczywistości z dala od domu, 
co przyczyniło się do zbudowania ich 
szczególnej więzi. W 1945 r. po 
skończonej wojnie Marianna i Józef 
wrócili z grupą Polaków do ojczyzny. 
Najpierw zawitali szczęśliwi do domu 
Marianny, do Ostromęczyna, gdzie 
narzeczony przedstawił się rodzicom 
i poprosił o jej rękę. Wkrótce młodzi 
wzięli ślub. Szybko przyjechali do 
Ponieca, do rodzinnego domu pana 
Józefa. Tu urodzili się dwaj ich syno-
wie: Tadeusz i Walenty. Przebudo-
wali dom, urządzili w nim sklep. Pan 
Józef był świetnym rzeźnikiem, któ-
rego wyroby były wkrótce znane w 
całym mieście. Pracował nie tylko w 
Gminnej Spółdzielni, ale prowadził 
także małą przydomową ubojnię i za-
kład rzeźnicki. Pani Marianna praco-
wała w sklepie mięsnym jako 
ekspedientka. Ponadto państwo Na-
wroccy zajmowali się także uprawą 
warzyw na niewielkim polu i w 
ogródku, które sprzedawali do prze-
twórni w Pudliszkach. Na własne po-
trzeby prowadzili też małą hodowlę 
trzody chlewnej. Pani Marianna zaj-
mowała się również szyciem, a 
usługi krawieckie oferowała miesz-
kańcom Ponieca.  

Teraz mieszka razem z synem i 
synową oraz wnuczką Weroniką, 
która jest jej największą ostoją. Pani 
Marianna, mimo sędziwego wieku, 
do dziś spędza dużo czasu w przy-
domowym ogródku. Jak mówi, jest to 
jej ulubione zajęcie i czuje się tam jak 
w raju.  

W dniu jej setnych urodzin jubi-
latkę odwiedzili: burmistrz Ponieca 
Jacek Widyński, zastępca przewod-
niczącego Rady Miejskiej w Poniecu 
Dariusz Kieliś, kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego Krystian Juśkie-
wicz oraz Kierownik Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Poniecu Hanna 
Konieczna. 

- Wielce Szanowna Jubilatko. 
Gratulujemy osiągnięcia tak pięk-
nego, a rzadkiego w ludzkim życiu 
wieku. Dziękujemy za wszelkie trudy 
i owoce minionych 100 lat życia. Cie-
sząc się z Panią tak wyjątkowymi 
urodzinami życzymy zdrowia i po-
gody ducha, błogosławieństwa Bo-

żego i opieki Matki Boskiej na dalsze 
lata spędzone w gronie rodziny i bli-
skich - mówił burmistrz Jacek Wi-
dyński, składając życzenia jubilatce 
oraz przekazując pamiątkowy gra-
werton. 

- Niewielu mieszkańców ma 
szczęście doczekać tak zacnych 
urodzin. Dzisiejsza rocznica jest 
szczególnym świętem w Państwa ro-
dzinie, ale również naszej - wspólno-
cie mieszkańców gminy Poniec.To 
wielki zaszczyt, że możemy wyrazić 
swoją radość i wzruszenie z okazji 
tak wspaniałego jubileuszu. Dane 
było Pani przeżyć cały wiek naszej 
polskiej historii, doświadczyć jej 
wzlotów i upadków. Niech nam 
zatem będzie wolno tą drogą po-
dziękować Pani za wszelkie trudy i 
owoce minionych lat. A w tym pięk-
nym dniu 100 - lecia Pani urodzin 
proszę przyjąć w imieniu mieszkań-
ców gminy Poniec najszczersze gra-
tulacje oraz życzenia wszelkiej 
pomyślności i zdrowia na kolejne 
lata. Niech każdego dnia czuje Pani 
bliskość, serdeczność, miłość i tak 
cenne wsparcie najbliższych - dodał 
burmistrz Ponieca. 

Do Urzędu Stanu Cywilnego w 
Poniecu również przesłane zostały 
gratulacje i życzenia z Kancelarii pre-
miera Rady Ministrów, których treść 
w imieniu premiera odczytał kierow-
nik Urzędu Stanu Cywilnego Krys-
tian Juśkiewicz: Należy Pani do 
pokolenia głęboko doświadczonego 
najnowszą historią Polski. Była Pani 
świadkiem wielu trudnych, ale i do-
niosłych wydarzeń, które kształto-
wały kolejne pokolenia Polaków, ich 
patriotyzm i miłość Ojczyzny - to tylko 
fragment listu odczytanego przez 
kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 
w Poniecu w imieniu premiera. 

Życzenia Jubilatce złożyli rów-
nież w imieniu radnych Rady Miej-
skiej w Poniecu: zastępca 
przewodniczącego Rady Miejskiej w 
Poniecu Dariusz Kieliś oraz kierow-
nik Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Poniecu Hanna Konieczna. 

Drogiej Jubilatce składamy jesz-
cze raz serdeczne gratulacje oraz 
życzenia zdrowia na kolejne lata. 

Imię: Franciszek 
Nazwisko: Radojewski 
Data urodzenia: 20 sierpnia 2021 r. 
Godzina i miejsce: 8:45, Leszno 
Waga: 4  kg  
Długość: 57 cm 
Imiona rodziców: Agata i Paweł 
Rodzeństwo: brat Piotruś 
Miejsce zamieszkania: Poniec
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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 4 października 2021 dyżur 
będą pełnili Mariusz Nowak 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

Otwarcie świetlicy wiejskiej w Sarbinowie

Pierwszego września po dwóch miesiącach beztroski uczniowie, od-
świętnie ubrani, radośni i pełni zapału do nauki, powrócili do szkół, by uro-
czyście rozpocząć nowy rok szkolny 2021/2022. Na apelach zgromadzili 
się uczniowie, nauczyciele i rodzice. Po zakończeniu uroczystości, na-
stąpiły pierwsze powakacyjne spotkania z wychowawcami. Życzymy 
wszystkim, aby ten rok był spokojny i pełen pięknych chwil, by wypełniała 
go radość odkrywania i doświadczania świata. Niech szkoła będzie miejs-
cem, w którym każdy lubi przebywać, gdzie odnajdzie przyjaciół i może 
być sobą. Wyznaczajcie sobie nowe cele i pracujcie zawsze na miarę swo-
ich sił i możliwości. 

W dniu 4 września odbyło się otwarcie świetlicy wiejskiej w Sarbinowie.

Uroczystego aktu otwarcia 
świetlicy dokonali asystent ministra 
Jana Dziedziczaka, Piotr Kogut, 
wicestarosta gostyński Janusz Si-
kora, Burmistrz Ponieca Jacek Wi-
dyński, Prezes WLGD Kraina 
Lasów i Jezior Krzysztof Piwoński, 
Zastępca Przewodniczącego Rady 
Miejskiej Dariusz Kieliś, Radna 
Ewa Kończak, Sołtys Sarbinowa 
Grzegorz Bzdęga, były Sołtys 
Jerzy Skrzypczak oraz generalny 
wykonawca Piotr Giera. 

Podczas przemówienia Bur-
mistrz Ponieca Jacek Widyński po-
dziękował wszystkim osobom, 
dzięki którym powstała nowo-
czesna świetlica wiejska. Szcze-
gólne podziękowania otrzymał były 
sołtys wsi Sarbinowo Jerzy Skrzyp-

czak, za swoje ponad 30 - letnie 
zaangażowanie i pracę na rzecz 
sołectwa Sarbinowo. 

Budowę świetlicy wraz z zagos-
podarowaniem terenu rozpoczęto 
w 2019 roku. W ramach tej inwe-
stycji powstał obiekt o powierzchni 
użytkowej ponad 330 m2.który 
składa się z sali dla 100 osób, po-
mieszczenia cateringowego, zmy-
walni, pomieszczeń socjalnych dla 
cateringu, kotłowni, pomieszczeń 
gospodarczych, biura, holu oraz 
toalet. Nowoczesna infrastruktura 
zawierająca pełne wyposażenie 
spełnia również wszystkie wyma-
gania w zakresie rozwiązań 
uwzględniających potrzeby osób 
niepełnosprawnych, a mieszkań-
com Sarbinowa jak i całej Gminy 

Poniec gwarantuje odpowiednie 
warunki do spotkań, samorealizacji 
i wspólnego spędzania czasu. 

Dzięki wsparciu firmy Acciona w 
roku 2020 zostało zakupione wy-
posażenie nowopowstałej świetlicy 
wiejskiej w Sarbinowie, a w roku 
2021 zamontowano nowe ogro-

dzenie wokół świetlicy. 
Inwestycja została sfinanso-

wana ze środków budżetu gminy 
Poniec oraz programu LEADER. 
Wartość całego zadania to 1. 348. 
487,01 zł, a dofinansowanie ze 
środków zewnętrznych wyniosło 
802. 485,11 zł.
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Izabela to imię pochodzenia 
hiszpańskiego. Oznacza tę, którą 
wywyższał Bóg. 

Izabela jest bardzo dzielną ko-
bietą, która potrafi stawić czoła 
wszelkim życiowym problemom. 
Jest przy tym wrażliwa i potrzebuje 
wsparcia bliskiej osoby, która wes-
prze ją w ciężkich chwilach. Naj-
chętniej jak najszybciej 
ustabilizowałaby swoje życie, gdyż 
boi się zmian, które wprowadzałyby 
niepewność i niestabilność w jej 
życie.  

Życie Izabeli jest doskonale zor-
ganizowane. Wszystko jest upo-
rządkowane i nie ma miejsca na 
przypadek. Wybranek jej serca rów-
nież nie jest osobą przypadkową.  

Izabela to ciepła i oddana ko-
bieta, która nie odmawia nikomu po-
mocy. Potrafi dostosować się do 
każdego towarzystwa. Nigdy nie 
działa pod wpływem emocji, czym 
bardzo wszystkim imponuje. Za-
wsze służy radą i dobrym słowem.  

W pracy zawodowej Izabela jest 
bardzo sumienna i rzetelna. Przy-
kłada się do swoich obowiązków i 
stara się wykonywać je jak najlepiej 
potrafi. Lubi pracować w grupie, 
gdyż nie jest wtedy w centrum 
uwagi i łatwiej jest jej wówczas po-
dejmować ryzyko. Nie jest osobą   
konfliktową ale nie pozwoli sobie 
wejść na głowę i zażarcie broni 

swoich racji. Sprawdzi się w takich 
zawodach jak psycholog, dekora-
torka wnętrz czy też aktorka.  

Kolorem Izabeli jest różowy, 
liczbą 11, a kamieniem diament. 

W gminie Poniec mieszka 31 ko-
biet noszących imię Izabela. W Po-
niecu 12, w Śmiłowie 6, w Łęce 
Wielkiej 4, po 2 w Teodozewie, Łęce 
Małej i Sarbinowie, oraz po 1 w 
Czarkowie, Dzięczynie i Szurkowie. 

Imieniny Izabeli najczęściej ob-
chodzone są 3 września, 23 lutego 
oraz 16 marca. Izabela może rów-
nież obchodzić imieniny: 31 sierp-
nia, 10 września, 14 kwietnia, 14 
lipca. 

Izabela Śmierzchała  
z Ponieca

Izy - 3 IX
Z bukietem kwiatów do...

POŻEGNANIE 

W sierpniu na zawsze odeszli od nas : 
 

01.08 - Barbara Danielczak (1947), Poniec 
08.08 - Henryk Jendraszyk (1953), Janiszewo 
10.08 - Stanisław Drożak (1962), Szurkowo 
13.08 - Jadwiga Giera (1931), Rokosowo 
13.08 - Seweryna Handzlik, (1935), Drzewce 
15.08 - Mariola Bielak (1963) Śmiłowo 
15.08 - Helena Paszkowiak (1941), Grodzisko 
27.08 - Bolesław Lipowicz (1948), Poniec 

Pożegnanie pana Bolesława
Z wielkim żalem informu-

jemy, że w dniu 27 sierpnia 2021 
roku zmarł śp. Bolesław Lipo-
wicz - wspaniały człowiek, przy-
jaciel, kochający mąż, ojciec, 
dziadek, oddany pracy nauczy-
ciel i społecznik. 

Pan Bolesław urodził się 17 
sierpnia 1948 r. Od najmłodszych 
lat związany był z Poniecem. 
Ukończył Liceum Pedagogiczne w 
Lesznie a następnie rozpoczął 
pracę w szkole podstawowej w 
Pasierbach. Ukończył studia ma-
tematyczne na Uniwersytecie 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Od 1972 r. był nauczycielem w 
Szkole Podstawowej w Sarbino-
wie, od 1986 r. pełnił funkcję dy-
rektora szkoły. Przez kilka lat był 
Inspektorem Oświaty i Wychowa-
nia w Poniecu. W 1990 r. został 
dyrektorem Szkoły Podstawowej w 
Poniecu. 

Pan Bolesław Lipowicz był 
wielkim społecznikiem. Należał do 
OSP w Poniecu, piastował funkcję 
prezesa Dziecięco - Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej przy Zamku w Ro-
kosowie. Spełniał się również w 
harcerstwie. Był członkiem Komisji 
Przeciwdziałania Alkoholizmowi, a 
w latach 90. członkiem Rady Nad-
zorczej Służby Zdrowia Woje-

wództwa Leszczyńskiego oraz 
członkiem Zarządu i Prezydium 
Powiatowego Oddziału ZOSP PR 
w Gostyniu. 

Za swoją pełną zaangażowania 
działalność pedagogiczną oraz 
społeczną otrzymał wiele nagród i 
odznaczeń, m. in. Złoty Krzyż Za-
sługi (1988 r.), Złoty Znak Związku 
(2021 r.) - najważniejsze odzna-
czenie strażackie, Brązowy, 
Srebrny i Złoty Medal za Zasługi 
dla Pożarnictwa, Krzyż za Zasługi 
dla ZHP (1983 r.), Odznaka za Za-
sługi dla Województwa Leszczyń-
skiego (1989 r.). 

Rodzinie i bliskim śp. Bole-
sława Lipowicza składamy wyrazy 
głębokiego współczucia. 

Iga przez długi czas funkcjono-
wała jako zdrobnienie imiennie Jad-
wiga.  

Iga to kobieta zawzięta i nasta-
wiona na zdobywanie laurów. 
Każde swoje działanie skrupulatnie 
analizuje i zawsze podejmuje roz-
sądne i bezpieczne dla siebie de-
cyzje. Jest towarzyską osobą i 
oddaną przyjaciółką.  

Ze względu na wiele zajęć i obo-
wiązków, które pochłaniają dużo 
czasu jak i energii, Iga zwyczajnie 
nie ma czasu na życie prywatne. 
Duża ilość adoratorów, którzy inte-
resują się Igą, powodują, że nie 
musi martwić się brakiem powodze-
nia i samotność jej specjalnie nie 
martwi.  

Iga jest duszą towarzystwa. 
Świetnie odnajduje się w roli orga-
nizatorki wszelkich gier, zabaw czy 
też wspólnych towarzyskich wypa-
dów. Ciężko jest nie darzyć jej sym-
patią.  

Praca zawodowa pochłania Idze 
większą część dnia. Jest skrupu-
latna i niezwykle dokładna. Anali-
zuje każdy najdrobniejszy szczegół 
swoich działań. Świetnie organizuje 
sobie plan działania i nie odkłada ni-
czego na później. Sprawdzi się w 

takich zawodach jak: pracownik fun-
dacji, przewodnik wycieczek czy też 
terapeutka. 

Kolorem Igi jest purpurowy, 
liczbą 8, a kamieniem szmaragd.  

W naszej gminie mieszka 10 ko-
biet noszących imię Iga: 5 w Po-
niecu i po 1 w Łęce Wielkiej, 
Żytowiecku, Drzewcach, Szurkowie, 
Janiszewie. 

W ciągu roku Iga może obcho-
dzić swoje imieniny w następujące 
dni: 16 października, 11 maja, 14 
lipca, 31 lipca.

Iga Giezek z Szurkowa

Igi - 16 X

Członkowie Koła Gospodyń Wiejskich Czarkowianki oraz zaprzyjaźnione 
panie wybrały się na wycieczkę turystyczno - krajoznawczą do Ślężań-
skiego Parku Krajobrazowego. Do najcenniejszych elementów parku na-
leży naturalny krajobraz wraz z urozmaiconą rzeźbą terenu i zróżnicowaną 
budową geologiczną oraz walory przyrodnicze i historyczne. Obok funkcji 
ochronnych park krajobrazowy pełni rolę dydaktyczną i naukową oraz za-
pewnia prawidłowy rozwój turystyki i rekreacji, a przede wszystkim stwa-
rza odpowiednie warunki do wypoczynku i uprawiania różnych form 
turystyki w czystym środowisku. Podczas zdobywania 718-metrowego 
szczytu Ślęży wszyscy zachwycali się przepięknymi widokami.  
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Nagrodzeni uczniowie

Pięcioro uczniów ze Szkoły 
Podstawowej w Żytowiecku otrzy-
mało Krajową Odznakę Jakości za 
udział w międzynarodowym pro-
jekcie eTwinning. Program ten za-
kłada współpracę szkół w Europie 
za pośrednictwem mediów elek-
tronicznych. Jest to edukacyjny 
projekt Unii Europejskiej, który 
promuje wykorzystywanie techno-
logii informacyjno - komunikacyj-
nych w szkołach.  

Wśród nagrodzonych znaleźli 

się: Maja Karpińska, Żaneta 
Bzdęga, Nikodem Katarzyński, 
Sławomir Wujczak oraz Zuzanna 
Jesiak. Uczniowie przez ponad pół 
roku wykonywali powierzone im 
zadania, rozwijali swoje zdolności 
komputerowe, a przede wszystkim 
kompetencje językowe. Nagro-
dzeni Krajową Odznaką Jakości 
zostali nie tylko uczniowie, ale 
również Szkoła Podstawowa w Ży-
towiecku wraz z nauczycielką ko-
ordynującą projekt Laurą Pazdaj. 

W zdrowiu i w chorobie
Bronisława i Władysław Witkowscy obchodzili 60. rocznicę 
ślubu cywilnego 2 września, a ślubu kościelnego 14 wrześ-
nia. Pan Władysław pochodzi z Luboni, ale dość szybko 
razem z rodzicami przeprowadził się do Ponieca. Natomiast 
pani Bronisława urodziła się i wychowała w Wydawach.

Chodzili do tej samej szkoły. 
Ślub wzięli w Poniecu i do dziś tu 
mieszkają. Pani Bronisława przez 
blisko 30 lat pracowała w Gminnej 
Spółdzielni Samopomoc Chłopska 
i przez pięć lat w przetwórni w 
Pudliszkach.  

Pan Władysław jest z zawodu 
ślusarzem i spawaczem. Zaczynał 
pracę w PGR Wydawy, a następ-
nie przez długie lata pracował w 
PKP jako maszynista drezyn, me-
chanik, spawacz itd. Był tzw. "złotą 
rączką" dopóty, dopóki nie zacho-
rował na udar mózgu. Od 20 lat 
pani Bronisława poświęca się 
opiece nad niemal całkowicie bez-
władnym mężem. Jak sama przy-
znaje, choroba jeszcze bardziej ich 

do siebie zbliżyła. Zostaje konsek-
wentnie u boku chorego, powtarza 
codziennie te same czynności, 
uczy męża poruszać się i cokol-
wiek mówić. To największe świa-
dectwo miłości. Odskocznią od 
codzienności pani Bronisławy jest 
śpiew w ponieckim chórze kościel-
nym. 

Państwo Witkowscy mają trzy 
córki: Justynę, Gabrielę i Kata-
rzynę. Dochowali się sześciu wnu-
czek, czterech wnuków oraz 
trzynaściorga prawnuków. Z okazji 
60. rocznicy pożycia małżeńskiego 
życzymy Jubilatom wytrwałości i 
siły na kolejne lata wspólnego 
życia, a także serdeczności i życz-
liwości od ludzi. 

Zaszczep się i wygrywaj
Jesteś po pełnym szczepieniu? Możesz wziąć udział w loterii szczepionkowej. 

Wciąż masz szansę na wygra-
nie jednej z następujących nagród: 

• natychmiastowej: 500 lub 200 
złotych - szansę na taką nagrodę 
ma odpowiednio co 2000 lub co 
500 osoba biorąca udział w loterii, a 
cała pula nagród natychmiastowych 
wynosi 52 000 sztuk 

• cotygodniowej: 50 000 złotych 
(pula nagród to 60) lub hulajnogi 
elektryczne marki Segway - Ninebot 
(720 sztuk do rozlosowania) 

• nagrody miesięcznej w postaci 
pieniężnej (100 000 złotych dla 6 
wygrywających) lub samochodu 
osobowego Toyota Corolla (także 
dla 6 osób) 

• nagrody finałowej - 2 osoby 
mają szansę wylosować 1 000 000 
złotych, a 2 inne samochód oso-
bowy Toyota C - HR. 

Loterię przeprowadza Totalizator 
Sportowy, a wyłonienie laureatów 
odbywa się za pomocą certyfikowa-
nego urządzenia losującego. 

Kto może wziąć udział  
w loterii 

Możesz wziąć udział w loterii 
szczepionkowej pod warunkiem, 
że: 

• masz skończone 18 lat 
• jesteś po pełnej dawce szcze-

pienia (dwóch dawkach w przy-
padku szczepionek Comirnaty, 
Moderna i Astra Zeneca) - do 30 
września 

• wyrazisz zgodę na udział w lo-
terii. 

Wyrazić zgodę na udział w lote-
rii możesz: 

• na Internetowym Koncie Pa-
cjenta 

• dzwoniąc na infolinię 989. 
Jak wyrazić zgodę na udział 

w loterii na IKP 
Zaloguj się na swoje Interne-

towe Konto Pacjenta, a od razu na 
górze zobaczysz powiadomienie o 
możliwości wyrażenia zgody. Kliknij 
na nie. 

Jeśli nie podałeś/aś swojego 
numeru telefonu komórkowego na 
IKP, uzupełnij lub uaktualnij dane, 
bo na ten numer uzyskasz informa-
cje o wygranej. 

Wyraź zgodę na przetwarzanie 
Twoich danych na potrzeby loterii, 
a następnie potwierdź chęć udziału 
w loterii. Wyskoczy okienko z po-
twierdzeniem. 

Zawsze możesz wycofać swoją 
zgodę na udział w loterii. 

Jak Twoje szczepienie 
wspiera gminę 

Jeśli jesteś po pełnym szcze-
pieniu, to gmina, na terenie której 
mieszkasz, ma również szanse na 
nagrody finansowe, które będzie 
mogła wydać na dowolny cel. 

Pierwszych 500 gmin, które 
będą miały zaszczepionych 67 
proc. mieszkańców, otrzyma 100 
000 złotych w ramach konkursu 
Gmina na Medal #SzczepimySię. 

Gminy mogą wygrać kolejne 

środki finansowe w ramach kon-
kursu "Najbardziej Odporna 
Gmina", który składa się z dwóch 
elementów i kilku kategorii. 

Pierwszy element konkursu 
został podzielony na trzy kategorie 
ze względu na liczbę mieszkańców 
w gminach: 

• Kategoria Małe Gminy: skiero-
wana do gmin do 30 tys. mieszkań-
ców. Do wygrania jest aż 1 mln zł - 
dla gminy z najwyższym odsetkiem 
zaszczepionych mieszkańców w 
każdym z byłych 49 województw. 

• Kategoria Średnie Gminy: 
skierowana do gmin od 30 do 100 
tys. mieszkańców. Do wygrania po 
1 mln zł dla 3 gmin w Polsce z naj-
wyższym odsetkiem zaszczepio-
nych mieszkańców. 

• Kategoria Duże Gminy: skiero-
wana do gmin powyżej 100 tys. 
mieszkańców. Do wygrania 1 mln zł 
dla gminy z najwyższym odsetkiem 
zaszczepionych mieszkańców w 
Polsce. 

Drugi element konkursu to jedna 
kategoria ogólnokrajowa - Najbar-
dziej Odporna Gmina w Polsce. 
Jest o co walczyć! Gmina z najwyż-
szym odsetkiem wyszczepionych 
mieszkańców w Polsce wygra 2 
mln zł. 

Ważne! Laureatami poszczegól-
nych kategorii mogą być tylko te 
gminy, w których poziom wyszcze-
pienia mieszkańców osiągnie mini-
mum 50 proc. 
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Program „Czyste Powietrze”
Wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza w Polsce to powód do naprawdę dużych zmartwień, ponieważ oddziałuje on na 
życie i zdrowie wszystkich. Z tego powodu powstał program priorytetowy "Czyste Powietrze", który pozwala na zyskanie do-
finansowania na wymianę pieca grzewczego, termomodernizację swojego domu, a także na skorzystanie z odnawialnych 
źródeł energii.

Wysokość dotacji, jaką można 
uzyskać w programie zależna jest 
od zakresu realizowanej inwestycji 
oraz wysokości dochodów. 

W programie są dwa progi 
dofinansowania: 

• Podstawowy (gdy roczne do-
chody wnioskodawcy wynoszą po-
niżej 100. 000 zł) 

• Podwyższony (gdy średnie 
miesięczne dochody na członka 
wieloosobowego gospodarstwa 
domowego są poniżej 1400 zł lub 
1960 zł dla gospodarstwa jedno-
osobowego) 

Kto może skorzystać? 
Skorzystać z dotacji może wła-

ściciel lub współwłaściciel domu 
jednorodzinnego. Dotacja nie 
obejmuje domów będących w trak-
cie budowy. 

Podstawowy wymóg programu 
Likwidacja starych pieców 

(kopciuchów) oraz innych nieefek-
tywnych źródeł ogrzewania. 

Zakres dofinansowania 
Wymiana źródła ciepła na eko-

logiczne, termomodernizacja 
domu oraz instalacja fotowolta-
iczna. 

Poziomy dofinansowania 
PODSTAWOWY 
- 10 000 zł - Inwestycja bez wy-

miany źródła ciepła (gdy obecne 
źródło ciepła spełnia wymagania 
programu) 

- 20 000 zł - Inwestycja obej-
mująca wymianę źródła ciepła  

- 25 000 zł - Inwestycja obej-
mująca wymianę źródła ciepła na 
pompę ciepła 

PODWYŻSZONY 
- 15 000 zł - Inwestycja bez wy-

miany źródła ciepła (gdy obecne 
źródło ciepła spełnia wymagania 
programu) 

- 32 000 zł - Inwestycja obej-
mująca wymianę źródła ciepła  

- 32 000 zł - Inwestycja obej-
mująca wymianę źródła ciepła na 

pompę ciepła 
Na co możesz uzyskać  

dotację? 
Nowe źródło ciepła 
• Pompa ciepła 
• Kocioł gazowy i przyłącze 
• Kocioł na pellet 
• Kocioł na ekogroszek 
• Ogrzewanie elektryczne 
Modernizacja instalacji C. O. 
• Montaż nowej instalacji 
• Kolektory słoneczne 
• Grzejniki 
• Podłogówka 
• Termostaty 
Fotowoltaika 
• Zakup i montaż nowej instala-

cji fotowoltaicznej. Dotacja w kwo-
cie 5.000 zł. 

Wymiana stolarki 
• wymiana okien i drzwi balko-

nowych 
• wymiana bramy garażowej 
• wymiana drzwi zewnętrznych 
Docieplenie budynku: 

• ocieplenie dachu/stropodachu 
• ocieplenie ścian zewnętrz-

nych 
• ocieplenie stropu pod podda-

szem 
• ocieplenie fundamentów 
• ocieplenie podłogi 
 
W Urzędzie Miejskim w Po-

niecu działa punkt informacyjno - 
konsultacyjny w ramach programu 
"Czyste Powietrze" we współpracy 
z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu. 

Szczegółowe informacje 
można uzyskać w Urzędzie Miej-
skim w Poniecu w poniedziałki od 
godz. 8 do 16 oraz od wtorku do 
piątku od godz. 7 do 15. 

Osoby do kontaktu: Łukasz 
Białek - tel. 65 573 14 33 oraz 
Paweł Maćkowiak - tel. 65 573 14 
33.
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Jubileuszowe małżeństwa
Uroczystego aktu dekoracji medalami nadanymi przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim z terenu gminy 
Poniec, dokonał burmistrz Ponieca Jacek Widyński.

Obchody jubileuszów rozłożone 
zostały na dwa dni: 9 i 10 września 
br. Uroczystości rozpoczęto w po-
nieckiej parafii, a zakończenie ob-
chodów nastąpiło w parafii w 
Żytowiecku. - Musicie być silni mi-
łością, która wszystko znosi, 
wszystkiemu wierzy, wszystko 
przetrzyma, tą miłością, która nigdy 
nie zawiedzie - tymi słowami czci-
godni jubilaci podczas mszy św. 
zostali przywitani przez proboszcza 
ponieckiej parafii ks. Krzysztofa 
Szymenderę oraz proboszcza pa-
rafii w Żytowiecku ks. Jacka Tosia. 

Jubilaci wspólnie z władzami 
samorządowymi mieli okazję świę-
tować swoją 50., 55., 60. i 65. - 
rocznicę zawarcia związku małżeń-
skiego. Otwarcia i powitania par ob-

chodzących swój jubileusz oraz 
władz samorządowych dokonał 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
Krystian Juśkiewicz. 

- Dostojni Jubilaci! Z tej tak miłej 
okazji, jubileuszu Waszego pożycia 
małżeńskiego, składam Wam, Dro-
dzy Jubilaci, gratulacje za chlubne 
przeżycie tak pięknej, wspólnej 
drogi życia. Za Waszą ofiarną mi-
łość, przykład życia, cierpienia, łzy 
radości, noce nieprzespane, słowa 
otuchy, za każdy siwy włosy na Wa-
szej skroni. Moje skromne słowa 
nie byłyby pełne, gdybym w tak 
ważnym dniu nie złożył Państwu 
życzeń na przyszłość. Życzę Wam, 
drodzy Państwo, długich i pogod-
nych lat życia. Życzę wszystkiego 
najlepszego w następnych latach - 

to m.in. słowa skierowane przez 
burmistrza Ponieca Jacka Widyń-
skiego do czcigodnych Jubilatów. 

Burmistrz Ponieca Jacek Wi-
dyński dokonał uroczystego aktu 
dekoracji medalami nadanymi 
przez prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzeja Dudę dla osób, 
które przeżyły 50 lat w jednym 
związku małżeńskim z terenu 
gminy Poniec, w dowód społecz-
nego uznania dla trwałości mał-
żeństwa i rodziny. Parom 
obchodzącym Jubileusz 55- 60- i 
65- lecia pożycia małżeńskiego 
wręczono kwiaty, upominki oraz 
pamiątkowe grawertony. 

Jubilatom najserdeczniejsze ży-
czenia złożyli także: przewodni-
cząca Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Poniecu Łucja Mar-
kowska, przewodniczący Komisji 
Rozwoju Gospodarczego, Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej, 
Budżetu i Rolnictwa Rady Miejskiej 
w Poniecu Stanisław Machowski, 
sekretarz gminy Poniec Marcin 
Pazdaj oraz dyrektor Gminnego 
Centrum Kultury w Poniecu Maciej 
Malczyk. 

Jubileusz 50 - lecia pożycia 
małżeńskiego obchodzili       

Państwo: 
1. Danuta i Andrzej Antkowiak 
2. Maria i Bronisław Brodziak 
3. Barbara i Leon Dechnik 
4. Władysława i Jan Hądzlik 
5. Barbara i Marian Idziak 
6. Daniela i Stanisław Jasińscy 
7. Grażyna i Andrzej Jędrzejewscy 
8. Joanna i Józef Kędziora 
9. Dorota i Zdzisław Klemczak 
10. Anna i Jacek Kotowscy 
11. Maria i Bolesław Lipowicz 
12. Barbara i Krzysztof Maciejczak 
13. Anna i Kazimierz Nowak 
14. Janina i Ryszard Nyc 
15. Krystyna i Tadeusz Olejniczak 
16. Bogumiła i Edmund Roba-
szewscy 
17. Teresa i Henryk Skrzypczak 
18. Maria i Wacław Skrzypczak 
19. Barbara i Józef Szumny 
20. Helena i Tadeusz Twardy 
21. Władysława i Stanisław Wolny 

Jubileusz 55 - lecia pożycia 
małżeńskiego obchodzili        

Państwo: 
1. Czesława i Jerzy Birk 
2. Czesława i Felicjan Giera 
3. Helena i Jan Juskowiak 
4. Marianna i Bronisław Maślanko-
wscy 
5. Teresa i Bogdan Podborowscy 
6. Bolesław i Jadwiga Rosik 
7. Stanisława i Tadeusz Sobkowiak 
8. Helena i Jerzy Wojciechowscy 
9. Bożena i Stanisław Wróblewscy 
10. Barbara i Jan Zielińscy 

Jubileusz 60 - lecia pożycia 
małżeńskiego obchodzili       

Państwo: 
1. Bronisława i Władysław Witko-
wscy  

Jubileusz 65 - lecia pożycia 
małżeńskiego obchodzili       

Państwo: 
1. Urszula i Henryk Polaszek 



Bractwo Kurkowe wznowiło działalność
Bractwo Kurkowe w Poniecu w ubiegłym roku z powodu pandemii nie zorgani-
zowało żadnych zawodów strzeleckich. Również w pierwszych miesiącach obec-
nego roku nie było to możliwe. Dopiero poluzowanie restrykcji pandemicznych 
pozwoliło na powrót do działalności. 

Pierwszą tegoroczną imprezą 
były zawody strzeleckie "Na roz-
poczęcie sezonu" rozegrane w 
dniu 22 maja. W ich ramach od-
było się szereg konkurencji, m. in. 
strzelanie o nagrodę prezesa 
Bractwa Kurkowego Dariusza Kę-
dziory, którego zwycięzcą został 
Marek Matuszewski. Ponadto 
strzelano o nagrodę brata Marka 
Koniecznego, do tarczy brackiej 
oraz do tarczy "Na rozpoczęcie 
sezonu".  

Miesiąc później, 26 czerwca 
odbyła się najważniejsza impreza 
bracka, jaką jest strzelanie o god-
ność Króla Zielonoświątkowego. 
W tym roku został nim Dariusz Kę-
dziora, prezes Bractwa Kurko-
wego w Poniecu. Drugą lokatę 
uzyskał Jacek Gilewski, a trzecią 
Maciej Pawlak. Młodzieżowym 
mistrzem, czyli Księciem Bractwa, 
został Franciszek Matyla. Drugie 
miejsce w strzelaniu książęcym 
zajął Maksymilian Kuropka, a trze-
cie Stanisław Matuszewski. 
Oprócz strzelania do tarczy kró-
lewskiej i książęcej odbyło się sze-
reg konkurencji, w których brali 
udział również bracia i siostry z in-
nych bractw oraz osoby niezrze-
szone. Były to strzelania: o ryngraf 
Ścibora Ponieckiego, do tarczy 
burmistrza Ponieca Jacka Widyń-
skiego, do tarczy brackiej, do tar-
czy losowej, do tarczy dla pań i 
tarczy dla dzieci.  

11 września odbyło się strzela-
nie o tytuł Króla Żniwnego 2021. 
W zawodach, oprócz siostry i braci 
z Ponieca, uczestniczyły też sios-
try i bracia z bractw w Krobi, 

Rydzynie, Jutrosinie, Rawiczu, 
Mieszkowie, Włoszakowicach, Ko-
ścianie, Tarnowie Podgórnym. 
Przed rozpoczęciem zawodów do-
konano otwarcia i poświęcenia 
toru do strzelania z pistoletu. W 
tym samym czasie na strzelnicy 
odbyły się też zawody o tytuł Mist-
rza Okręgu Leszczyńskiego Zjed-
noczenia Kurkowych Bractw 
Strzeleckich RP. 

Po trwających ponad pięć go-
dzin zmaganiach strzeleckich ogło-
szono wyniki i wręczono nagrody. 
Królem Żniwnym Bractwa Kurko-
wego w Poniecu 2021 został Prze-
mysław Kozanecki. Drugie miejsce 
zajął Filip Kędziora, a trzecie Piotr 
Kuropka. Księciem Żniwnym 2021 
Bractwa Kurkowego w Poniecu 
został Maksymilian Kuropka. Dru-
gie miejsce w strzelaniu o tytuł 
Księcia zajął Jakub Konieczny, a 
trzecie Mateusz Krysman. 

Jak zawsze, rozegrano szereg 
innych strzelań. Fundatorami tarcz 
i nagród byli: burmistrz Ponieca, 
Jacek Gilewski, Król Żniwny 2019 
Leszek Andrzejak, Jagoda i Filip 
Kędziorowie. Strzelano także do 
tarczy brackiej, dla pań, dziecięcej 
i do kura.  

Szczegółowe wyniki poszcze-
gólnych konkurencji są dostępne 
na stronie internetowej Bractwa 
http://www.bractwokurkowe. po-
niec. pl/, a obszerny zestaw zdjęć 
na stronie https://www.facebook. 
com/BKPoniec.  
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Brązowy medalista z Drzewiec
W Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale odbył się finał Ogólnopolskiej Olimpiady Mło-
dzieży w boksie. Bardzo dobrze zaprezentował się tam mieszkaniec Drzewiec Szymon Dud-
kowiak, który w kategorii wagowej 66 kg zdobył brązowy medal.

Marta Kopania: W jaki spo-
sób trafiłaś na salę bokserską? 

Szymon Dudkowiak: Moja 
przygoda z pięściarstwem rozpo-
częła się dwa lata temu. Miałem 
wtedy 13 lat. Jak każdy nastolatek 
grałem w piłkę nożną, biegałem, 
ale żadnego sportu nie traktowa-
łem na poważnie. Nie chciałem 
bezczynnie spędzać wolnego 
czasu po szkole i poprosiłem ro-
dziców, by zapisali mnie na tre-
ningi bokserskie. Tak się składa, 
że Tomasz Dylak - współzałożyciel 
i trener klubu Sporty Walki Gostyń 
- to nasza rodzina. Patrząc na 
niego, chciałem być taki jak on. 
Postanowiłem więc spróbować. 

MK: Jak często trenujesz? 
SzD: Trenuję codziennie po 

dwie godziny. Na początku były to 
3 - 4 treningi w tygodniu, teraz już 
5. W wakacje, kiedy przygotowy-
wałem się do Mistrzostw Polski, 
były to nawet dwa treningi dzien-
nie. Ponadto z klubem jeżdżę na 
zgrupowania, między innymi w 
góry. Treningi wymagają bardzo 
dużo poświęcenia, wysiłku.  

MK: Treningi, szkoła - jak 
udaje Ci się to wszystko pogo-
dzić? Jaki stosunek do Twojego 
trybu życia ma Twoja rodzina? 

SzD: Do Gostynia codziennie 
wozi mnie dziadek Hieronim. Ro-
dzice chyba są dumni, że mają 
syna, który w tak młodym wieku 
dużo osiągnął. Jakoś daję radę po-
godzić szkołę z treningami, choć 
jest ciężko, ale nie ma co narze-

kać.  
MK: Chyba się opłacało? Po 

zaledwie dwóch latach w ringu 
odnieść tak duży sukces w ogól-
nopolskich zawodach? 

SzD: Mistrzostwa Polski to dla 
mnie najważniejsza dotychcza-
sowa impreza sportowa, w której 
uczestniczyłem. Aby wystartować 
w tych zawodach, musiałem zdo-
być Mistrzostwo Wielkopolski oraz 
Mistrzostwo Makroregionu. 

MK: Jakie są Twoje ringowe 
atuty?  

SzD: Myślę, że moimi atutami 
jest prawa ręka oraz ciosy na wąt-
robę. Muszę natomiast popraco-
wać nad techniką i więcej myśleć 
w ringu. Na treningach bardzo 
lubię technikę i wszelkiego rodzaju 

zadaniówki. 
MK: Jakie miejsce w Twoim 

życiu zajmuje boks? Co w nim 
zmienił? 

SzD: Boks w moim życiu zaj-
muje bardzo ważne miejsce, choć 
to póki co to wciąż tylko hobby. 
Pięściarstwo nauczyło mnie 
przede wszystkim dyscypliny i po-
kory oraz ukształtowało charakter. 

MK: Czy swoją przyszłość 
wiążesz z uprawianiem boksu? 

SzD: Jeszcze nie wiem, co 
konkretnie będę robić w przyszło-
ści. Chodzę do ostatniej klasy 
szkoły podstawowej i przede mną 

którym jesteś dzisiaj w miejscu, 
w którym jesteś. Komu przede 
wszystkim możesz zadedyko-
wać ten medal? 

SzD: Uczestnictwo w Mistrzo-
stwach Polski to dla mnie za-
szczyt. Znalazłem się tu dzięki 
ciężkiej pracy i zaangażowaniu tre-
nerów oraz klubowej kadry szkole-
niowej. Zawdzięczam im wszystko, 
co dotychczas osiągnąłem i mam 
nadzieję, że zaowocuje to również 
na kolejnej imprezie, z której, mam 
nadzieję, przywiozę złoty medal. 

Fot. Archiwum prywatne/ 
FOTO IRIS 

wybór kolejnej szkoły. Czas po-
każe. 

MK: Czy masz jakieś ważne 
życiowe wzory, inspiracje? 

SzD: Dla tak młodego chłopaka 
jak ja bardzo inspirująca jest histo-
ria Rockiego Balboa. Autorytetem 
dla mnie są osoby z klubu, między 
innymi Karol Łapawa. W gostyń-
skim klubie trenują również za-
wodnicy MMA: Mateusz Gamrot, 
Borys Mańkowski oraz Łukasz Ra-
jewski, którzy również są dla mnie 
wzorem do naśladowania. Podpat-
rywać takich mistrzów na trenin-
gach to wielka motywacja do bycia 
coraz lepszym zawodnikiem. 

MK: Start w Mistrzostwach 
Polski to doskonała okazja, by 
podziękować ludziom, dzięki 
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Piast nawiązał współpracę z KS Futsal Leszno
W ostatnich dniach sierpnia w siedzibie klubu doszło do podpisania porozumienia o wzajem-
nej współpracy pomiędzy PKS Piast Poniec a Klubem Sportowym Futsal Leszno.

Zanim jednak dokumenty zos-
tały formalnie parafowane, po-
przedziły je kilkutygodniowe 
konsultacje i ustalenia. Głównymi 
założeniami współpracy jest 
umożliwienie młodym zawodni-
kom profesjonalnego rozwoju fut-
salowego, wspieranie Piasta 
graczami leszczyńskiego klubu 
oraz wymiana doświadczeń na 
wszelkich płaszczyznach funkcjo-
nowania klubów. 

- Jesteśmy w pełni usatysfak-
cjonowani, że udało nam się po-
zyskać wsparcie tak poważnego 
gracza, jakim na futsalowej mapie 
jest leszczyński klub. Wierzymy, 
że działając na sprawdzonych już 
pomysłach i wzorcach wypraco-
wanych w Lesznie pomożemy na-
szym młodym zawodnikom wejść 
na wyższy poziom piłkarski" - po-
wiedział prezes PKS Piast 
Krystian Juśkiewicz. - Kadra 
klubu w nadchodzącym sezonie 
ma być oparta na doświadczo-
nych graczach, których wspierać 
będzie młodzież z Ponieca i 
Leszna. Na trenerze i starszych 
zawodnikach będzie spoczywała 
odpowiedzialność, aby młodzież 
rozwijała się w sposób harmo-
nijny. Jesteśmy przekonani, że w 
perspektywie sezonu zawodnicy 
ci będą stanowić o coraz większej 

sile drużyny - dodał. 
Zadowolenia nie ukrywał także 

prezes Futsal Leszno Paweł 
Mrozkowiak: - Współpraca lesz-
czyńsko - poniecka przyniesie ko-
rzyści zarówno nam jak i Piastowi. 
Mamy rozbudowaną kadrę, za-
wodnicy, którzy grają mniej będą 
mieli okazję zbierać doświadcze-
nie i rytm meczowy reprezentując 
barwy Piasta. Ważny jest też 

aspekt wprowadzania młodzieży 
do gry. Jesteśmy przekonani, że 
czerpiąc z doświadczenia trene-
rów Trznadla i Kaczmarzyka mło-
dzi adepci futsalu wkrótce będą 
stanowić o sile drużyny z Ponieca 
i miejmy nadzieję, że też z 
Leszna. Podpisane porozumienie 
otwiera im profesjonalną ścieżkę 
rozwoju, z której mogą skorzys-
tać. 

To nie koniec dobrych wiado-
mości dla kibiców Piasta, bowiem 
reprezentujący firmę EKO - ROL 
Szymon Ratajczak potwierdził, że 
firma ta nadal będzie zaangażo-
wana we wsparcie finansowe 
klubu. Logo firmy będzie wi-
doczne na koszulkach i banerach 
reklamowych w ponieckiej hali. 

OSiR 

W sali Gminnego Centrum Kul-
tury w Poniecu odbyły się EKO-
warsztaty, podczas których 
zadaniem było pomalowanie w do-
wolny sposób worka szkolnego. 
Do dyspozycji uczestników były 
szablony, farby do tkanin oraz pi-
saki.  

Wśród dziewczynek dominował 

szablon jednorożca. Podczas 
warsztatów wspólnie dążyliśmy do 
uwolnienia nieskrępowanej krea-
tywności i odsłonięcia drzemią-
cego w każdym artystycznego 
potencjału. Powstałe kolorowe, je-
dyne w swoim rodzaju EKO - 
worki, już od 1 września służą w 
edukacji szkolnej i przedszkolnej. 

Ekologiczne worki
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Wielkopolska Ofensywa Rowerowa
W niedzielę, 19 września odbyła się Wielkopolska Ofensywa Rowerowa z metą przy Szkole 
Podstawowej w Piaskach. Wydarzeniem towarzyszącym był rajd "150 km na 150. rocznicę 
śmierci bł. Edmunda Bojanowskiego". 

Tradycyjnie ze wszystkich 
gmin powiatu gostyńskiego, i nie 
tylko, wyruszyły grupy rowerzys-
tów. Do przejechania mieli rek-

reacyjny dystans, wyznaczony 
przez gminnych koordynatorów. 
Około godz. 14 wszyscy uczest-
nicy "opanowali" Piaski i wspólnie 

wjechali na metę rajdu - przy 
Szkole Podstawowej w Piaskach. 
Tam na rowerzystów czekało 
wiele atrakcji: ciepły posiłek, wy-

stawa starych rowerów oraz kon-
kursy z nagrodami. Wśród nich ta 
najcenniejsza - rower. Dodatkowo 
firma Netbox przygotowała mias-
teczko rowerowe oraz liczne at-
rakcje i animacje dla dzieci. 

Rajd przeznaczony był dla ca-
łych rodzin. Oprócz osób doro-
słych mogła w nim brać udział 
także młodzież w wieku 16 - 18 
lat za zgodą rodziców. Natomiast 
dzieciom w wieku poniżej 16. 
roku życia towarzyszyć musieli 
dorośli opiekunowie. 

W rajdzie oczywiście nie 
mogło zabraknąć licznej grupy ro-
werzystów z Ponieca. 

Organizatorami wydarzenia 
byli: powiat gostyński, gmina Pia-
ski, Międzygminny Związek Tury-
styczny "Wielkopolska 
Gościnna", Towarzystwo Rowe-
rowe Piaski, gminy: Borek Wlkp., 
Gostyń, Krobia, Pogorzela, Po-
niec, Centrum Rozwoju Gminy 
Pępowo oraz firma Netbox.

Październik Miesiącem Seniorów
"Miesiąc Seniora" to święto, które organizowane jest co roku 
w październiku dla wszystkich seniorów z gminy Poniec. To 
szczególny czas, w którym seniorzy mogą się spotkać i wy-
mienić doświadczeniami, ale również pochwalić swoimi ta-
lentami i umiejętnościami oraz wziąć czynny udział w 
wydarzeniach kulturalnych i rekreacyjnych.

By kształtować społeczne spo-
strzeganie osób starszych oraz po-
dejmować wszelkie działania 
mające na celu zapewnienie im 
godnego życia. Z tej okazji w kra-
jach Europy odbywają się różne fe-
styny, warsztaty dla seniorów, 
imprezy, spotkania, konferencje, 
wspólne obiady, zabawy, konkursy 
i cała gama innych zabaw. 
Wszystko po to, by pokazać troskę 
i zaangażowanie w sprawy osób 
60+. 

Dbanie o seniorów jest bardzo 
ważne, ponieważ wszyscy się sta-
rzejemy - w Polsce np. jest to is-
totny problem - szacuje się, że w 
2020 r. osoby starsze będą stano-
wić 25 proc. społeczeństwa. Na co 
dzień często zapominamy, że są to 
ludzie doświadczeni przez życie, a 
z tego właśnie doświadczenia po-

winniśmy korzystać. Naszym mo-
ralnym obowiązkiem jest im poma-
gać - zwłaszcza w perspektywie 
własnej starości - jeśli my nie oka-
żemy szacunku osobom starszym, 
możemy być pewni, że młodsze 
pokolenie nie okaże wsparcia nam. 
Zwykła rozmowa, spacer czy za-
chęcenie do innych aktywności 
zwykle nie wymagają od nas du-
żego poświęcenia, a mogą dać 
dużo radości tym, którzy czują się 
niepotrzebni i odrzuceni przez spo-
łeczeństwo.  

II Ponieckie Dni Seniora przed 
nami. Będziecie mogli Państwo 
uczestniczyć w ciekawych warsz-
tatach, spotkaniach, wycieczkach 
oraz porywalizować w zawodach 
sportowych. Zapisy oraz więcej in-
formacji u kierownika Klubu Se-
niora w Poniecu. 

Gminne Centrum Kultury 
przyłączyło się do Akcji Sza-
fowania, która polegała na 
zebraniu używanych ubrań, 
firan, pościeli, maskotek itp. 
Za każdy kilogram fundacja 
„PO P1ERWSZE” na czele z 
Michałem Wiśniewskim 
wpłaci na konto chorej Zuzi 
pieniążki. Dziękujemy miesz-
kańcom naszej gminy, że 
przyłączyli się do tej akcji z 
nami. Jesteście wielcy! 
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W o j e n n a  t u ł a c z k a  J a d w i g i  Z i m n e j  z  P o n i e c a  

Z wojennych i okupacyjnych wspomnień - cz. XXI
Relacja Jadwigi Zimnej została 

spisana w 1995 r. przez jej wnuczkę 
Halinę Michalską, uczennicę klasy 
szóstej Szkoły Podstawowej w Po-
niecu. Praca została wykonana w 
ramach konkursu na wspomnienia 
z okazji 50. rocznicy zakończenia II 
wojny światowej. Podobnie jak inne, 
prezentowane w tym cyklu, jest 
przechowywana w zbiorach biblio-
teki szkolnej.  

 W chwili wybuchu wojny Jad-
wiga Zimna miała 17 lat. Dobrze 
więc pamiętała tamte dni, a szcze-
gólnie 1 września 1939 r. Tego dnia 
wstała wcześnie aby pójść do ko-
ścioła, ponieważ przypadał pierw-
szy piątek miesiąca. Jej uwagę 
zwrócił niezwykły o tej porze tłum 
ludzi na ulicy. Wszyscy krzyczeli, że 
zaczęła się wojna. Po chwili w mie-
ście rozległ się huk wybuchów. Były 
to pociski artyleryjskie wystrzelone 
w kierunku Ponieca przez artylerię 
niemiecką, która miała swoje stano-
wiska tuż nad ówczesną granicą 
polsko - niemiecką przebiegającą 
za Bojanowem.  

 Jadwiga prędko wróciła do 
domu rodzinnego, gdzie trwały już 
gorączkowe przygotowania do 
ucieczki. Jej ojciec Jan Zimny był 
pracownikiem państwowym i był de-
legowany na wyjazd w kierunku 
Warszawy. Po chwili nadjechał duży 
wóz drabiniasty, na którym już sie-
działy trzy rodziny. Rodzina Jadwigi 
również wsiadła na niego. Wóz ru-
szył w kierunku Gostynia. Gdy do-
tarli do tego miasta, zobaczyli 
pierwsze ofiary wojny. Na stację 
wjechał, wcześniej ostrzelany przez 
Niemców, pociąg, a w nim mnóstwo 
zakrwawionych ludzi. Prawdopo-
dobnie niektórzy już nie żyli.  

 Wóz z uciekinierami ruszył dalej 
przez Borek, Jarocin w kierunku Łę-
czycy. Kiedy minęli Łęczycę, w oko-
licy miasteczka Piątek kolumna 
uciekinierów została zaatakowana 

przez niemieckie samoloty, które 
najpierw zrzuciły bomby, a następ-
nie zaczęły ostrzał z broni pokłado-
wej. Przerażeni ludzie rozbiegli się 
na okoliczne pola. Każdy starał się 
ukryć jak najlepiej. Jadwiga Zimna 
wspominała, że przeleżeli w polu 
około czterech godzin. Bali się, że 
samoloty wrócą. Dopiero po tym 
czasie wrócili do wozu i ruszyli w 
dalszą drogę przez Sochaczew, Ło-
wicz, aż dotarli do Puszczy Kampi-
noskiej. 

 W czasie postoju w Puszczy 
Kampinoskiej po raz kolejny usły-
szeli warkot niemieckich samolotów. 
Tym razem jednak Niemcy nie bom-
bardowali, ale zrzucali szpiegów na 
spadochronach. Podobno wszyscy 
zostali schwytani przez żołnierzy 
polskich.  

 Uciekinierzy z Ponieca dotarli 
do wioski Dębowiec, oddalonej 
około 13 km od Modlina. Tutaj na 
pewien czas zatrzymali się nie wie-
dząc, co dalej robić. Nie było im 
znane położenie wojsk polskich i 
niemieckich. W tej sytuacji zastana-
wiali się nad sensem dalszej 
ucieczki. Byli w drodze już trzy ty-
godnie. Skończyły się zapasy żyw-
ności zabrane z domu. Szczególnie 
dotkliwie dawał się odczuć brak 
chleba. Byli zmuszeni kraść ziem-
niaki z pól. Bojąc się spotkania z 
Niemcami, robili to nocą.  

 Przez tydzień w Dębowcu pa-
nował spokój. Jednak po tym czasie 
nadeszły wojska niemieckie i rozpo-
częły ostrzał wsi. Spłonęły wszyst-
kie domy oprócz dwóch. Kiedy 
Niemcy dowiedzieli się, że są we 
wsi uciekinierzy z Poznańskiego, 
przerwali ostrzał i kazali im wracać 
do domu. Ojciec Jadwigi Zimnej, 
który znał język niemiecki, musiał 
jednak z nimi pozostać w charakte-
rze tłumacza.  

 Uciekinierzy wrócili do Ponieca 
1 października, czyli po równo mie-

siąc trwającej tułaczce. Dziesięć dni 
później powrócił ojciec Jadwigi.  

 Rozpoczęło się trudne życie co-
dzienne pod okupacją niemiecką. 
Większość towarów była na kartki. 
Polacy musieli pracować u Nie-
mców. Jadwiga Zimna otrzymała 
nakaz pracy w majątku Loescha w 
Waszkowie.  

 Na szczęście jednak uniknęła 
wysiedlenia i wywózki na roboty do 
Niemiec. Taki los dotknął jej 
szwagra, który został przez Nie-
mców schwytany na wschodzie Pol-
ski i wywieziony na roboty 
przymusowe do Niemiec. Przez 
ponad rok nie było od niego wiado-
mości. Rodzina myślała, że zginął. 
Niespodziewanie zjawił się na 
święta Bożego Narodzenia 1941 r. 
Przyjechał do Ponieca legalnie, na 

przepustkę. Postanowił jednak nie 
wracać. Przez następne trzy lata 
ukrywał się. Niemcy poszukiwali go 
bezskutecznie. Co dwa miesiące 
zjawiała się u Zimnych policja i wy-
pytywała o uciekiniera. Ciągły strach 
o niego i własny los skończył się 
szczęśliwie. W styczniu 1945 r. 
Armia Czerwona uwolniła Poniec, 
podobnie jak większość Polski, od 
Niemców. Wróciło normalne życie. 
Ojciec Jadwigi wrócił do pracy, a 
ona wyszła za mąż.  
Źródło: 
"Wspomnienia" spisała Halina 

Michalska, kl. VI a, rękopis w zbio-
rach biblioteki Szkoły Podstawowej 
w Poniecu.  

 
GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI 

  

Właściciel folwarku w Waszkowie z pracownikami

Rodzina Jadwigi Zimnej po wojnie Jadwiga Zimna
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Kalendarium ponieckie  
Z dziejów oświaty 

Część 41:  
 
3 września 1963 - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Szkoła Podstawowa w Poniecu w tym dniu posiadała 19 oddziałów klasowych, liczących 

ogółem 627 uczniów, w tym 306 chłopców i 321 dziewcząt. Największe były klasy pierwsze (Ia i I b) liczące po 40 uczniów. Najmniejsza klasa III a liczyła 
26 uczniów. Kadrę nauczycielską stanowili: Stanisław Dembiński - kierownik szkoły, Mieczysław Krauze - zastępca kierownika szkoły, Czesława Bincza-
rowska, Dymitr Binczarowski, Teresa Cieślak, Urszula Dworniczak, Grzegorz Dworniczak, Maria Gill, Franciszek Guliński, Maria Janiak, Adam Kic, Irena 
Krzyżyńska, Irena Kujawska, Jadwiga Nawrocka, Stefania Robaszewska, Regina Siedlewska, Helena Lewińska, Józef Maścianica - bibliotekarz.  

25 września 1963 - Uroczysta akademia z okazji dwudziestej rocznicy utworzenia Ludowego Wojska Polskiego w sali Klubu Międzyzakładowego przy 
ul. Krobskiej. Gościem uczniów był por. Wacław Nowak z Jednostki Wojskowej w Śremie. Po części oficjalnej odbyły się występy orkiestry szkolnej kie-
rowanej przez Zofię Dembińską. Wystąpił zespół mandolinistów składający się z harcerzy.  

16 listopada 1963 - Akademia z okazji Dnia Nauczyciela dla rejonu Poniec. Oprócz dzieci szkolnych w części artystycznej występował zespół ta-
neczny przy Klubie Międzyzakładowym Gminnej Spółdzielni w Poniecu.  

1 lutego 1964 - Bronisława Więcławska podjęła pracę w Szkole Podstawowej w Poniecu w charakterze nauczycielki.  
7 marca 1964 - Obchody Dnia Kobiet zorganizowane przez Spółdzielnię Uczniowską "Druhna", której opiekunem był zastępca kierownika szkoły Mie-

czysław Krauze.  
2 - 15 kwietnia 1964 - Uczennice Liceum Pedagogicznego w Lesznie Urszula Bolewicz i Irena Głuchowska odbyły praktykę pedagogiczną w Szkole 

Podstawowej w Poniecu.  
30 kwietnia 1964 - Na boisku szkolnym odbył się uroczysty poranek z okazji Święta Pracy. Pogadankę o tym święcie wygłosił Adam Kic. Następnie 

odbyły się występy kółka tanecznego (opiekunka - Regina Siedlewska), chóru (opiekunka - Irena Krzyżyńska), kółka "żywego słowa" (opiekunka - Cze-
sława Binczarowska), kółka "żywego słowa w języku rosyjskim" (opiekun - Dymitr Binczarowski), orkiestry szkolnej (opiekunka - Zofia Dembińska). Ten 
sam program został zaprezentowany mieszkańcom Ponieca i okolicy tego samego dnia wieczorem w sali Domu Kultury przy ul. Krobskiej. Nazajutrz 
wszyscy uczniowie i nauczyciele wzięli udział w pochodzie pierwszomajowym.  

13 - 16 maja 1964 - Wycieczka szkolna na trasie Poznań - Gdańsk - Gdynia - Malbork - Poznań. Udział wzięło 18 uczniów, opiekunką była Regina 
Siedlewska.  

27 maja 1964 - Wycieczka autokarowa do Poznania dla 120 uczniów. Opiekunami byli: Franciszek Guliński, Mieczysław Krauze, Maria Janiak, Re-
gina Siedlewska.  

6 czerwca 1964 - Obchody Dnia Dziecka odbyły się według scenariusza z poprzednich lat. Po obdarowaniu słodyczami dla dzieci były gry i zabawy. 
Obchody Dnia Dziecka przygotował Komitet Rodzicielski.  

14 czerwca 1964 - Utopił się uczeń klasy VII a Jerzy Skopiński (ur. 1948), który kąpał się w miejscu niestrzeżonym.  
20 czerwca 1964 - Uroczystość pożegnania 93 uczniów klas siódmych, absolwentów Szkoły Podstawowej.  
25 czerwca 1964 - Uroczystość zakończenia roku szkolnego 1963/ 1964.  
2 - 29 lipca 1964 - W półkoloniach wzięło udział około 70 dzieci z Ponieca i okolic. Kierowniczką była Czesława Binczarowska, opiekunami : Dymitr 

Binczarowski, Urszula Bolewicz, Irena Głuchowska.  
 
Źródło:  
• Kronika Szkoły Podstawowej w Poniecu 

GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI

Posterunek Policji w Poniecu w okresie od 1 lipca do 31 grudnia realizuje 
plany działania priorytetowego mające na celu poprawę stanu bezpie-
czeństwa na terenie dzielnic nr 19, 20 i 21. Plan dzielnicy nr 19 obejmuje 
teren w rejonie sklepu wielobranżowego przy ul. Janiszewskiej w Po-
niecu, gdzie osoby tam przebywające spożywają alkohol w miejscu do 
tego nieprzeznaczonym - asp. sztab Waldemar Kania. Plan dzielnicy nr 
20 obejmuje teren w rejonie sklepu "ABC" w Łęce Wielkiej, gdzie osoby 
tam przebywające spożywają alkohol w miejscu do tego nieprzezna-
czonym - asp. Mariusz Klukowski. Plan dzielnicy 21 obejmuje rejon sta-
cji paliw "Pieprzyk" w miejscowości Wydawy, gdzie osoby tam 
przebywające spożywają alkohol w miejscu do tego nieprzeznaczonym. 
asp. Alan Michalski. Tego rodzaju zachowania wpływają negatywnie na 
ocenę społeczeństwa. Z uwagi na powyższe w przypadku ujawnienia 
bądź uzyskania informacji o jakichkolwiek nieprawidłowościach proszę o 
kontakt telefoniczny bądź mailowy z dzielnicowym odpowiedzialnym za 
dany rejon służbowy. Z góry dziękuję za okazaną pomoc. 

Solidarnie wywieszono flagi
We wtorek, 31 sierpnia, w 

całym kraju obchodzimy Dzień 
Solidarności i Wolności - polskie 
święto państwowe, obchodzone 
w rocznicę podpisania w Gdań-
sku porozumień sierpniowych, 
ustanowione w celu upamiętnie-
nia historycznego zrywu Pola-
ków do wolności i niepodległości 
z 1980 r., który zapoczątkował 
proces upadku komunizmu i wy-
zwolenia narodów Europy Środ-
kowej i Wschodniej. 

W nocy z 16 na 17 sierpnia 
1980 roku na terenie Stoczni Gdań-
skiej utworzono Międzyzakładowy 
Komitet Strajkowy (MKS), którego 
przewodniczącym został Lech Wa-
łęsa. Zwierzchnictwo Komitetu do 
końca sierpnia uznało około 700 
strajkujących zakładów i instytucji 
Wybrzeża, przedstawiając swoje 
żądania i powstałą listę z 21 postu-
latami. W pierwszych siedmiu pun-
ktach nakreślono zasady działania 
ruchu związkowego, którego ele-
mentami składowymi były: plura-
lizm, niezależność od PZPR i      
pracodawców, samorządność, do-
browolność i prawo do strajku. Na-

stępne punkty dotyczyły kwestii 
ekonomicznych i stopniowej pod-
wyżki płac, poprawy zaopatrzenia 
w żywność, skrócenia czasu pracy 
oraz rozpoczęcie procesu reformo-
wania gospodarki. 

31 sierpnia 1980 r. strajkujący 
robotnicy Stoczni Gdańskiej podpi-
sali porozumienie z przedstawicie-
lami władzy komunistycznej 
kończące trwający od połowy sierp-
nia strajk. Wydarzenia w Gdańsku, 
a także podziemna działalność 
opozycjonistów były początkiem 
tworzenia historii Solidarności, a 
także polskiej drogi do wolności. W 
związku z tym w przypadającą w 
tym roku 41. rocznicę mieszkańcy 
Ponieca włączyli się do akcji "Wy-
wieś flagę". W naszej miejscowości 
na ten szczególny dzień wywiesi-
liśmy flagi z napisem "Solidarność" 
otrzymane przez NSZZ Solidarność 
Region Wielkopolski. 

Od 2005 r, 31 sierpnia to Dzień 
Solidarności i Wolności - polskie 
święto narodowe ustanowione "w 
celu upamiętnienia 25. rocznicy his-
torycznego zrywu Polaków do wol-
ności".
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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 15 października. Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmiało: 
SPEŁNIAMY SWOJE MARZENIA. Nagrodę wylosował Adrian Krystkowiak z 
Rokosowa. Zapraszamy do GCK po odbiór nagrody. 

WIEŚCI Z GMINY PONIEC
HOROSKOP

Baran 21.03-19.04 
Początek miesiąca upłynie pod 

znakiem ważnych wyznań i spot-
kań. Licz także na powodzenie fi-
nansowe. Niespodziewanie pojawi 
się w Twoim domu dawno niewi-
dziany przyjaciel.  

Byk 20.04-20.05 
Będziesz bardzo zadowolona z 

życia zawodowego. Doprowadzisz 
do końca sprawę, która nie dawała 
Ci spokoju. Jesień zaskoczy Cię 
niespodzianką  - bardzo Cię ona 
ucieszy.    

       Bliźnięta 21.05-21.06 
Interesująca znajomość nabie-

rze wyraźnych kształtów. To może 
być przyjaźń na długie lata. Czujnie 
zarządzaj budżetem. Czeka Cię 
nieprzewidziany wydatek.  

Rak 22.06-22.07 
Zafunduj sobie romantyczny 

weekend i przeżyj szczęśliwe dni. 
W pracy wystrzegaj się niejasnych 
obietnic. Postaw na swoją facho-
wość. Czekaj na ważną wiado-
mość.  

Lew 23.07-22.08 
Uda Ci się uciec na kilka dni od 

obowiązków. Wypoczywaj, prze-
myśl plany na najbliższe miesiące. 
Za dwa, trzy tygodnie możesz otrzy-
mać nową ofertę pracy. 

Panna 23.08-22.09 
Czekają Cię urozmaicone dni. W 

sferze osobistej zawalczysz o 
swoje, i to z powodzeniem. W pracy 
nowa znajomość. Dobra wiado-
mość od bliskiej osoby.  

Waga 23.09-22.10 
Wkrótce wyjdą na jaw sprawy, 

które mogą skomplikować Twoje 
życie. Pamiętaj, że masz wsparcie 
bliskich. Gwiazdy wróżą przypływ 
gotówki.  

Skorpion 23.10-21.11 
Trudne chwile masz już za sobą, 

więc głowa do góry. Pomyśl o spot-
kaniu, wyjeździe lub miłej lekturze. 
Zaakceptuj decyzję bliskiej osoby.  

Strzelec 22.11-21.12 
Pojawia się szansa na rozwią-

zanie zawiłych spraw finansowych. 
Będziesz mogła odetchnąć z ulgą. 
UWażaj na okazje i propozycje 
oszczędności. To mogą być pułapki. 

        Koziorożec 22.12-19.01 
Pomysły, które chodzą Ci po gło-

wie, warto zrealizować. Marzenia są 
po to, by je spełniać. Nie lekceważ 
sygnałów dotyczących gorszego 
zdrowia. Skontroluj serce.   

Wodnik 20.01-18.02 
Miesiąc zapowiada się pracowi-

cie. Zadbaj jednak o wypoczynek i 
sen. Na horyzoncie jawi się                   
nowy, ciekawy związek. Dobry                           
czas na remont domu.  

Ryby 19.02-20.03 
Weź sprawy w swoje ręce i nie 

marnuj czasu. Postaw na samodo-
skonalenie się. Może kursy, szkole-
nia? W miłości dużo zawirowań. 
Pojawi się ktoś nowy. 

(: (: HUMOR :) :)
Nauczycielka podeszła do dziew-

czynki, która w skupieniu coś ryso-
wała. Spytała ją, co rysuje. 

- Rysuję Boga - odpowiedziała 
dziewczynka. 

- Ale przecież nikt nie wie, jak Bóg 
wygląda - powiedziała nauczy-

cielka. Dziewczynka, nie przerywa-
jąc rysowania: 

- Za chwilę będą wiedzieli.

GOŁĄBKI BEZ ZAWIJANIA 
Składniki: 700 g mięsa mielo-

nego (łopatka, karkówka albo 
szynka), 700 g włoskiej lub białej 
kapusty, cebula, 2 jajka, 1/2 
szklanki surowego ryżu. Sos po-
midorowy: 750 ml przecieru pomi-
dorowego - passaty, 1 szklanka 
bulionu, rosołu lub wody, przy-
prawy: zioła prowansalskie albo 
bazylia i oregano, 1/2 łyżeczki 
cukru, 1/2 łyżeczki słodkiej papryki 
w proszku, 2 - 3 łyżki śmietanki 
kremówki. 

Przygotowanie: Kapustę ze-
trzeć na tarce lub rozdrobnić w 
malakserze. Zblanszować (wrzu-
cić do wrzątku i po zagotowaniu 
odcedzić na sitku), ostudzić. 
Można też najpierw z grubsza po-
kroić kapustę, wrzucić do wrzątku, 

Smaczne pomysły na obiad i na deser

Jak zrobić nalewkę śliwkową? 
Nalewka śliwkowa na wódce jest 
naprawdę łatwa i szybka w przygo-
towaniu. Owoce są duże, więc nie 
sprawiają kłopotu począwszy od 
zbiorów, poprzez mycie, aż po usu-
wanie pestek i krojenie. Jedyne, w 
co trzeba się uzbroić, to nieco 
czasu na dojrzewanie, a wcześniej 
w odpowiednie, następujące skład-
niki: 1 kg śliwek, 1 kg cukru, 1 litr 
wódki, opcjonalnie do wyboru: cy-
namon (najlepiej kora, ewentualnie 
mielony), laska wanilii, goździki. 

Przygotowanie: Owoce dokład-
nie myjemy, dzielimy na połówki i 
usuwamy z nich pestki, a zepsute 
sztuki odrzucamy. Śliwki umiesz-
czamy w dużym słoju, a następnie 
zalewamy je alkoholem. To także 
moment na umieszczenie w nim 
dodatków. Warto przy tym kiero-
wać się zasadą "co za dużo, to nie-
zdrowo" i wybrać jedną z 
wymienionych przypraw lub poku-
sić się o własną inspirację. Słój od-
stawiamy mniej więcej na od czasu 
do czasu mieszając. Po tym termi-
nie zlewamy alkohol, a pozostałe 
owoce zasypujemy cukrem i od-
stawiamy na kolejne około dwa ty-
godnie, również od czasu do czasu 
mieszając, by słodki dodatek do-
kładnie się rozpuścił. Jeśli śliwki 
były bardzo słodkie lub wręcz prze-
ciwnie - kwaśne, ilość cukru można 
odpowiednio zwiększyć lub zmniej-
szyć.

Czas na nalewkęKRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

gotować przez 5 minut, następnie 
odcedzić i rozdrobnić blenderem.  

Cebulę zetrzeć na tarce. Mięso 
wymieszać z cebulą, kapustą, jaj-
kami i surowym ryżem, doprawić 
solą oraz pieprzem. Uformować 18 
kotletów, następnie krótko obsma-
żyć je na patelni. Układać w 2 bryt-
fankach z zachowaniem 
odstępów. 

Przecier pomidorowy (passatę) 
rozcieńczyć bulionem, wymieszać 
z 1 łyżką ziół prowansalskich lub 
mieszanką suszonego oregano i 
bazylii. Doprawić cukrem, papryką 
w proszku, solą i pieprzem, wy-
mieszać ze śmietanką, zagotować. 

Piekarnik nagrzać do 175 
stopni C. Kotlety zalać gorącym 
sosem pomidorowym, tak by były 
nim całkowicie przykryte. Piec bez 

1. Dziury w drodze 
2. Składnik krwi 
3. Drobna rola 
4. Cierpki owoc dodawany do drin-
ków 
5. Drzewo z białym pniem 
6. Notariusz 

7. Próby zdobycia czegoś 
8. Rowerowa prądnica 
9. Zgarniają liście 
10. Japońskie auto 
11. Stolica Wielkopolski 
12. ... Modrzejewska 
13. ... rzodkiewek 
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przykrycia ok. 1 godziny. 
 

SZYSZKI Z RYŻU PREPARO-
WANEGO, KRÓWEK, MASŁA 

ORZECHOWEGO 
Składniki (na ok. 18 szyszek): 

12 krówek, 3 łyżki masła orzecho-
wego, 50 ml śmietanki 18 proc. do 
zup i sosów, 50 g ryżu preparowa-
nego. 

Przygotowanie: Do rondelka 
włożyć krówki, masło orzechowe 
oraz wlać śmietankę. Podgrzewać 
na małym ogniu ciągle mieszając, 
aż składniki się rozpuszczą i połą-
czą w jednolitą masę. Wsypać ryż 
preparowany i dokładnie wymie-
szać. Przestudzić i włożyć do lo-
dówki na pół godziny. Po 
schłodzeniu z powstałej masy ufor-
mować w dłoniach niewielkie kulki 
wielkości piłeczek do ping-ponga. 
Przechowywać w lodówce. 
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Znajdź swoje hobby
Zajęcia muzyczne, taneczne, plastyczne i inne warsztaty dla dzieci i dorosłych będą ponow-
nie otwarte dla zainteresowanych. Gminne Centrum Kultury w Poniecu przygotowało dla Pań-
stwa ofertę edukacyjną na sezon kulturalny 2021/2022. Serdecznie zapraszamy do zapoznania 
się z naszymi propozycjami zajęć i grup zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Miniony sezon kulturalny został 
skrócony przez pandemię korona-
wirusa. Z powodu ograniczeń sa-
nitarnych zawieszono działalność 
kół zainteresowań w formule sta-
cjonarnej. Teraz praca w sekcjach 
będzie wznowiona. Należy pamię-
tać, że wszystkie lekcje, próby i 
treningi nadal prowadzone są w 
reżimie sanitarnym. 

GRUPA TANECZNA NATIA 
instruktor prowadzący: Aneta 

Wrotyńska, 
termin zajęć: piątek 16.00 - 

17.00 oraz 17.00 - 18.00 (w pod-
grupach), 

miejsce zajęć: GCK w Poniecu, 
miesięczna opłata za zajęcia: 

10 zł. 
DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWA 

ORKIESTRA DĘTA 
kapelmistrz : Wiktor Bąk, 

termin zajęć: sobota 9.00 - 
13.00  

miejsce zajęć: duża sala GCK, 
zajęcia indywidualne w pod-

sekcjach wg osobnego harmono-
gramu, 

miesięczna opłata za zajęcia: 
20 zł. 

SEKCJA WOKALNA  

HUMORESKA 
instruktor prowadzący: Edyta 

Wojciechowska 
miejsce zajęć: sala GCK, 
termin zajęć: poniedziałek 12. 

40 - 15.40, środa 11.40 - 13.40 (w 
podgrupach), 

miesięczna opłata za zajęcia: 
10 zł. 

SEKCJA PLASTYCZNA DLA 
DZIECI 

instruktor prowadzący: To-
masz Bzdęga, 

miejsce zajęć: Szkoła Podsta-
wowa, ul. Krobska (Budynek C), 

termin zajęć: wtorek 15.45 - 
18.00 (w grupach), 

miesięczna opłata za zajęcia: 
15 zł. 

SEKCJA PLASTYCZNA DLA 
DOROŁYCH 

instruktor prowadzący:         
Tomasz Bzdęga, 

miejsce zajęć: Szkoła Podsta-
wowa ul. Krobska (Budynek C), 

termin zajęć: wtorki 18.00 - 20. 
00. 

SEKCJA NORDIC WALKING 
instruktor prowadzący: Stani-

sława Wojciechowska, 
termin zajęć: wtorek 17.00 - 

18.00, niedziela 9.00 - 10.00, 
SEKCJA ROBÓTEK  

RĘCZNYCH 
termin zajęć: czwartek 18.00 - 

20.00, 
miejsce zajęć: sala GCK. 

ZAJĘCIA GIER PLANSZO-
WYCH I MODELARSTWA 
instruktor prowadzący: Janusz 

Poprawski, 
termin zajęć: czwartek 16.00 - 

18.00, miejsce zajęć: Biblioteka. 

Wspaniałe zakończenie wakacji
W niedzielę, 5 września, na fe-

stynie z okazji "Zakończenia waka-
cji" na ponieckim Orliku pojawiły się 
tłumy mieszkańców. Wydarzenie 
przyciągnęło całe rodziny. Przeło-
żona o tydzień impreza okazała się 
strzałem w dziesiątkę. 

Atrakcji w tym dniu było na-

prawdę sporo. Na stoisku straży po-
żarnej dzieci mogły zapoznać się z 
mobilnym symulatorem zagrożeń 
pożarowych oraz uczyły się udzie-
lania pierwszej pomocy na specjal-
nym fantomie ratowniczym. Nie 
zabrakło zamków dmuchanych, eu-
robungee, malowania twarzy, bro-

katowych tatuaży czy skręcanych 
baloników dla wszystkich dzieci. Na 
dzieci czekała również masa zabaw 
i animacji, w których najmłodsi chęt-
nie uczestniczyli. 

Hitem okazały się mydlane 
bańki w wykonaniu Inny Biliaievy - 
finalistki dziesiątej edycji telewizyj-
nego show "Mam talent". Pokaz wy-

wołał w ludziach pozytywne emocje, 
uśmiech, a nawet zaskoczenie na 
twarzach. Wyjątkowość tego po-
kazu obrazuje reakcja publiczności, 
która co chwilę gromko biła brawo. 

Na koniec w Poniecu zrobiło się 
bardzo kolorowo, bowiem po raz 
pierwszy zawitał tu festiwal kolorów 
Holi. 
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WITAMY PIERWSZOKLASISTÓW
Rozpoczął się kolejny rok szkolny. Więc na łamach "Wieści z Gminy Poniec" przedstawiamy najmłodszych uczniów 

naszych szkół. Wszystkim życzymy sukcesów w nauce, jak najlepszych ocen, a także rozwijania talentów w najróżniej-
szych dziedzinach. Podobne życzenia kierujemy do nauczycieli, a także rodziców małych uczniów, bo przecież ich suk-
cesy są radością dorosłych. 

Witamy naszych przyszłych czytelników. Zapraszamy pierwszoklasistów na łamy naszej gazety i obiecujemy, że bę-
dziemy towarzyszyć im w codziennych szkolnych zmaganiach. A rozpoczynamy od prezentacji poszczególnych klas. 

ŻYTOWIECKO - Klasa I 
Wychowawczyni: Karolina Duda - Małysiak  

Uczniowie: Andrzejewska Maja, Berger Wiktor, Ciesielski 
Bartosz, Drewniak Antoni, Dyc Franciszek, Hasińska Pau-

lina, Jankowiak Emilia, Krysiak Maria, Mostowski Maksymi-
lian, Mróz Wojciech, Musialski Kacper, Nowak Amelia, 

Nowak Jakub, Nowak Jakub, Nowak Szymon, Przegoń Lena 
Anna, Przykłota Franciszek, Rzepecki Aleksander, Siama 

Sebastian, Świtalska Lena, Turla Nadia Helena, Twardowski 
Antoni, Włodarczyk Kacper, Wojtaszyk Stanisław.

PONIEC - Klasa IA 
Wychowawczyni: Elżbieta Leonarczyk  

Uczniowie: Andrzejewski Piotr, Glabś Maja, Gubański 
Łukasz, Harendarz Dominika, Janaszak Zofia, Kędziora 
Amelia, Konatowski Adrian, Maciejak Laura, Maćkowiak 
Agata Antonina, Nowak Jolanta, Paszkowiak Adam, Piot-

rowski Dacjan Tomasz, Radajewski Mateusz, Rosa Lena, Si-
kora Jacek, Stachowski Marcin, Stróżyński Kacper, 

Szymkowiak Piotr Jan, Świtalska Oliwia, Waleńska Paulina, 
Walkowiak Emilia Maria, Wojciechowska Gabriela.

PONIEC - Klasa IC 
Wychowawczyni: Aldona Gościniak 

Uczniowie: Andrzejak Liliana, Gubański Nataniel, Ję-
drzejczak Amelia, Juskowiak Jan, Kubiak Aleksander, Ła-

pawa Kajetan, Łysińska Katarzyna Anna, Maćkowska 
Patrycja, Majewska Lena, Majtka Miłosz, Poczontek Niko-
dem, Rakowski Kacper, Rosik Patryk, Skopińska Martyna, 
Sokół Nikola, Szeląg Piotr, Szeląg Piotr, Szeląg Wiktoria, 

Twardowski Nikodem, Zygmunt Alicja Maria.

PONIEC - Klasa IB 
Wychowawczyni: Karina Hądzlik - Woźna 

Uczniowie: Cichowlas Aleksander, Dąbrowska Inga, Fe-
rens Hanna, Hałajczak Maria, Jakubowska Amelia, Janeczek 

Lena, Kasprzak Alan, Kozak Zuzanna, Mendyka Gabriela, 
Mika Filip, Papmel Alan, Piątek Maja, Porzucek Ksawery, 

Rauhut Antoni, Sawarzyńska Gabriela, Skrzypczak Kajetan, 
Sporny Jerzy, Steuer Bartosz, Szumny Bartosz, Wojczak Zu-

zanna, Wozich Alan.


