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Towarzystwo Osób Niepe³nosprawnych wiêtowa³o 20-lecie

20 lat dzia³alnoci ma za sob¹ Towarzystwo Osób Niepe³nosprawnych w Pogorzeli, które skupia obecnie 110 niepe³nosprawnych
dzieci i doros³ych z gmin Borek, Kobylin, Pogorzela, Pêpowo, Piaski i Gostyñ. Pracuje dla nich i ich rodzin kilkudziesiêciu
wolontariuszy.
Rocznica sta³a siê okazj¹ do spotkania, poprzedzonego msz¹. W
niedzielê 19 lutego w sali sportowej Zespo³u Szkó³ w Pêpowie zgromadzi³o siê ponad 400 osób  niepe³nosprawnych i ich rodzin. Przybyli te¿ przedstawiciele samorz¹dów
oraz instytucji i przedsiêbiorstw
wspieraj¹cych dzia³alnoæ TON.
Zebranych powita³ Jan Rogala,
prezes TON. Podsumowa³ ostatni
okres pracy na rzecz niepe³nosprawnych, przypominaj¹c g³ówne kierunki
dzia³añ, czyli organizowanie i dofinansowywanie wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne, zaopatrywanie w
sprzêt rehabilitacyjny, organizowanie imprez integracyjnych i rekreacyjno-kulturalnych, wycieczki w góry i
nad morze oraz do innych ciekawych
miejsc w kraju, a tak¿e porady i wsparcie rzeczowe.
Jubileuszowe gratulacje z³o¿yli gocie. Dziêkowano tak¿e zarz¹dowi za aktywn¹ dzia³alnoæ. Podziêkowania odebrali Jan Rogala,
Renata B³aszyk, Violetta Nelle, Maria Bródka i Teresa Lewandowicz.
W³odarze obiecali dalsz¹ pomoc finansow¹ dla stowarzyszenia.
Tomasz Jakubowski z ATR Moana do ¿yczeñ do³o¿y³ darmo-

wy biwak nad Jeziorem Cichowo dla podopiecznych Towarzystwa,
a Miros³aw Sobkowiak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Gostyniu, przekaza³ specjalistyczny wózek inwalidzki,
u³atwiaj¹cy poruszanie siê osobom
niepe³nosprawnym.
W drugiej czêci spotkania Zarz¹d
TON uhonorowa³ przyjació³ i darczyñców pomagaj¹cych nieæ pomoc
najs³abszym. Otrzymali oni pami¹tkowe tableau oraz okolicznociowe
kalendarze ze zdjêciami z dzia³añ Towarzystwa. Wród uhonorowanych
znaleli siê m.in.: przedstawiciele lokalnych samorz¹dów, firm, placówek
owiatowych i pomocy spo³ecznej
oraz ksiê¿a.
W czêci artystycznej by³o bardzo radonie i karnawa³owo. W³asn¹ historiê bajki Dziewczynka z
zapa³kami przedstawili uczniowie Zespo³u Szkó³ Szko³a Podstawowa i Gimnazjum w Pêpowie. By³ te¿ wspania³y urodzinowy tort,
a wszyscy podopieczni TON otrzymali okolicznociowe paczki.
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Poniec szaleje na nartach

Strza³em w dziesi¹tkê okaza³ siê pomys³ zorganizowania mistrzostw gminy Poniec w narciarstwie zjazdowym. 18 lutego br. na
stoku Nartorama w Zieleñcu w pojawi³o siê ³¹cznie 32 zawodników. Byli wród nich tak¿e reprezentanci innych wielkopolskich
gmin  m.in. Gostynia, Kociana czy Bojanowa.

Imprezê zorganizowa³o Gminne Centrum Kultury Sportu Tury- nagrodzili dwoje narciarzy, Klaudiê Bartków i Józefa Wdowiaka, odstyki i Rekreacji w Poniecu. 22 mê¿czyzn i 10 kobiet dwukrotnie powiednio najm³odsz¹ i najstarszego uczestnika zawodów.
GCKSTiR w organizacji imprezy wspar³a Szko³a Narciarska LEpokona³o wyznaczon¹ trasê, a o zwyciêstwie decydowa³a suma uzyskanych czasów. Pierwszymi mistrzami zostali Robert Zieliñski z SKI.
o-EU
Ponieca oraz Bernadeta Golañska z Pomykowa. Otrzymali oni paFot. archiwum
mi¹tkowe statuetki i nagrody rzeczowe. Drugie i trzecie miejsce zajêli
Fotoserwis: www.gckstir.poniec.pl
odpowiednio Tomasz Maækowiak i Robert Winiecki oraz Paulina
Zieliñska i Violetta Maækowiak. Oprócz zwyciêzców organizatorzy

