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XV Dni Ziemi Ponikiej

W dniach od 19 do 21 lipca na stadionie miejskim w Poniecu odbyły się Dni
Ziemi Ponieckiej. Była to jubileuszowa XV edycja tej imprezy, która od lat cie-
szy się dużym zainteresowaniem. 

Pełna relacja na str. 8-9
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Wieści z gminy Poniec

Jednogłośnie za absolutorium

ZAPRASZAMY NA DOŻYNKI
Tegoroczne lato na półmetku, a co za tym idzie czas żniw.

Tradycyjnie ich podsumowaniem są dożynki. Włodarze wsi
z naszej gminy serdecznie zapraszają wszystkich do wspól-
nego świętowania.

27.07 - Janiszewo
27.07 - Łęka Mała
03.08 - Grodzisko
03.08 - Łęka Wielka
03.08 - Waszkowo
03.08 - Śmiłowo
10.08 - Czarkowo
10.08 - Miechcin
10.08 - Bączylas

14.08 - Sarbinowo
14.08 - Żytowiecko
15.08 - Zawada
16.08 - Szurkowo
17.08 -  Dzięczyna
24.08 - Drzewce
24.08 - Teodozewo
31.08 - Rokosowo

W środę, 19 czerwca, radni
Rady Miejskiej w Poniecu jedno-
głośnie udzielili wotum zaufania
oraz absolutorium burmistrzowi
Ponieca z tytułu wykonania bu-
dżetu gminy za 2018 rok.

Dochody budżetu wykonane
zostały w kwocie 33. 059. 468,56
zł - czyli plan dochodów został
zrealizowany w 97,59 proc., nato-
miast wydatki wykonano w kwocie
32. 842. 795,34 zł - co stanowi
95,13 proc. planu.

Burmistrz podczas przemówie-
nia podkreślał zaangażowanie rad-
nych, sołtysów, rad sołeckich oraz
mieszkańców w realizację wielu

inicjatyw. Dzięki ich bezinteresow-
nej pracy nasze miejscowości z
roku na rok stają się coraz ładniej-
sze i bardziej funkcjonalne. Za po-
święcony czas i środki należą się
im ogromne słowa uznania. Nie-
zwykle istotne jest także konsek-
wentne realizowanie Strategii
Rozwoju Gminy Poniec, która sta-
nowi wieloletni plan realizacji
zadań oraz inwestycji.

Wątpliwości w ocenie zeszło-
rocznego wykonania budżetu nie
miały także Regionalna Izba Obra-
chunkowa w Poznaniu oraz Ko-
misja Rewizyjna, które pozytywnie
oceniły pracę burmistrza Ponieca.

Z początkiem wakacji Dzie-
cięco - Młodzieżowa Orkiestra
Dęta Gminnego Centrum Kul-
tury w Poniecu udała się do
miejscowości Wolin, gdzie przy-
gotowywała się do Mistrzostw
Europy Orkiestr Dętych w Nie-
mczech. Festiwal odbywał się w
dniach 28 - 30 czerwca w Ras-
tede.

Młodzi muzycy mieli okazję ak-
tywnie spędzić czas oraz dosko-
nalić swoje umiejętności
muzyczne. W wolnej chwili między
próbami był czas na odpoczynek
na plaży w Międzyzdrojach, pobyt
w Świnoujściu w siedzibie Orkies-
try Marynarki Wojennej oraz zwie-
dzanie portu.

W samych mistrzostwach

wzięło udział 70 orkiestr z siedmiu
krajów, w sumie 3 200 uczestni-
ków. Wśród nich znalazło się
sześć zespołów z Polski w tym
Dziecięco - Młodzieżowa Orkiestra
Dęta z Ponieca, która wystąpiła w
kategorii koncertowej.

Orkiestra zaprezentowała się
początkowo w niższej kategorii,
natomiast po wykonaniu koncertu
jurorzy, będący pod ogromnym
wrażeniem, przenieśli ją do wy-
ższej.

Muzycy wykonali dwa utwory.
Pierwszy utwór to "Puszta" Jana
Van Der Roosta, czyli składanka
czterech tańców cygańskich, drugi
to składanka z musicalu "Les Mi-
serables".

Od każdego z jurorów orkiestra

otrzymała bardzo wysoką ocenę -
na 100 punktów możliwych do
uzyskania orkiestra zdobyła 86,17,
co kwalifikowało ją do złotego me-
dalu.

Z udziału i występu bardzo za-
dowolony jest kapelmistrz orkies-
try Wiktor Bąk, który stwierdził, że
sukcesem nie jest złoty medal, ale
to, że orkiestra zaprezentowała się
na tak wysokim poziomie.

Należałoby nadmienić, że śred-
nia wieku w ponieckiej orkiestrze
to zaledwie 16 lat, przy profesjo-
nalnych orkiestrach ze średnią
wieku 30 - 40 lat.

Udział w festiwalu dla wielu
młodych muzyków był niezwykłym
przeżyciem. Instrumentaliści wró-
cili do Ponieca z bagażem nowych
doświadczeń, które na pewno wy-
korzystają podczas prób, przygo-
towując się do kolejnych
występów.

Przede wszystkim należy im się
zasłużony odpoczynek, a następ-
nie powrót do prób w sierpniu.

Nie mają sobie równych
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Patrycja to imię żeńskie pocho-
dzenia łacińskiego, jest odpowied-
nikiem imienia Patrycjusz i
oznacza szlachetnie urodzoną. 

Patrycja to kobieta, która lubi
zwracać na siebie uwagę i specjal-
nie się z tym nie kryje. Jest zapat-
rzona w siebie i przekonana o
swoich racjach, dlatego też ciężko
jest się z nią porozumieć. Jest w
gruncie rzeczy skrytą i zamknięta
w sobie kobietą, ale za wszelką
cenę stara się to tuszować wszyst-
kimi dostępnymi sposobami.

Do wspólnego życia z Patrycją
potrzebna jest cierpliwość i opano-
wanie, gdyż jej życie to jedna
wielka huśtawka nastrojów. Ro-
dzina dla Patrycji jest bardzo
ważna i zawsze będzie walczyć o
jej dobro. 

Przebywanie wśród ludzi i
wspólna zabawa to dla Patrycji
sens życia. Lubi błyszczeć wśród
towarzystwa i być przez nie adoro-
wana.

Patrycja jest elokwentna i wy-
gadana, dzięki czemu potrafi prze-
konać swojego pracodawcę do
swoich usług. Podejmuje się
zwykle wyzwań, których inni uni-
kają, gdyż za każdym razem musi
udowadniać swoją wartość. Jej
atutem jest również dobra pamięć.
Praktycznie w każdym zawodzie

potrafi odnieść mniejszy lub więk-
szy sukces. Najlepiej jednak
sprawdzi się w zawodach wyma-
gających bezpośredniego kontaktu
z klientem.

Kolorem Patrycji jest grafitowy,
liczbą - 4, a kamieniem hematyt.

W gminie Poniec mieszka 28
pań o tym imieniu. W Poniecu 7,
po 3 w Żytowiecku, Szurkowie i
Rokosowie, po 2 w Śmiłowie,
Drzewcach i Dzięczynie oraz po 1
w Łęce Małej i Wielkiej, Czarkowie,
Janiszewie, Grodzisku i Dzię-
czynce. 

Najstarsza Patrycja ma 39 lat i
jest mieszkanką Czarkowa, naj-
młodsza natomiast skończyła 2
lata i mieszka w Poniecu. 

Patrycja Willer
ze Śmiłowa

Patrycji - 25 VIII
Z bukietem kwiatów do...

Dominika - 4 VIII

POŻEGNANIE
W czerwcu na zawsze odeszli od nas :

04.06 - Leokadia Szlachetka (1938), Poniec
04.06 - Jadwiga Walczewska (1946), Poniec
06.06 - Feliks Skorupka (1929), Rokosowo
11.06 - Krystyna Rosik (1939), Leszno
11.06 - Stanisława Smektała (1935), Drzewce
13.06 - Gertruda Springer (1930), Poniec
16.06 - Marianna Giera (1940), Łęka Wielka
22.06 - Antonina Jankowiak (1932), Szurkowo

Dominik to imię pochodzenia ła-
cińskiego i oznacza mężczyznę po-
święconego Bogu.

Dominik to człowiek, z którym
porozmawiasz na każdy temat. Jest
pozytywnie nastawiony do ludzi. Ma
w sobie dużo ambicji, ale jest także
wrażliwy, przez co trudno mu się po-
godzić z porażkami.

Podstawową wartością dla Do-
minika jest rodzina. Potrzebna jest
mu kobieta dojrzała mentalnie, z
którą będzie nadawał na tych sa-
mych falach. Swoim dzieciom chce
przekazać wszystkie pozytywne
wartości, których sam przestrzega.
Wybranka jego serca może zawsze
na niego liczyć. W stosunku do niej
jest szczery i opiekuńczy. 

Swój cały wolny czas Dominik
woli spędzać z rodziną niż na hucz-
nych imprezach. Ma grono wiernych
przyjaciół, z którymi zawsze czuje
się pewnie i komfortowo. 

Dominik nie lubi pracy w grupie.
To urodzony indywidualista, który
lubi się w spokoju skupić na swoich
zadaniach do wykonania. Ma za-
wsze własne zdanie na każdy
temat, dlatego też trudno jest nim
sterować i manipulować. Jest per-
fekcjonistą i w każdą pracę anga-
żuje się na 100 procent.

Kolorem Dominika jest zielony,
liczbą - 3, a kamieniem lapis lazuli.

W naszej gminie mieszka 29
mężczyzn noszących to imię: 7 w
Poniecu, po 3 w Śmiłowie i Dzię-
czynie, po 2 w Żytowiecku, Czarko-
wie i Drzewcach oraz po 1 w
Grodzisku, Janiszewie, Bogdan-
kach, Łęce Małej i Wielkiej, Roko-
sowie, Teodozewie, Szurkowie,
Sarbinowie i Waszkowie.

Najstarszy Dominik ma 47 lat i
jest mieszkańcem Łęki Małej, naj-
młodszy zaś skończył 7 lat  i
mieszka w Bogdankach.

Dominik Boniec
ze Śmiłowa

Szymon Dudkowiak, mieszkaniec Drzewiec, podczas wędkowa-
nia na jeziorze w Zbęchach złowił okazałego suma. Z potężną
rybą walczył ponad 25 minut. Ostatecznie ryba musiała się pod-
dać wędkarzowi, który z dumą prezentuje swoją zdobycz. Wy-
miary złowionego suma wynosiły 195 cm i 46,44 kg. Gratulujemy
tak wspaniałego okazu.

Uwaga! Uwaga! Uwaga!

Od 1 lipca została wprowa-
dzona nowa organizacja ruchu w
obrębie rynku w Poniecu i ulicach
do niego prowadzących. Pojazdy
wjeżdżające na rynek mają obo-
wiązek ustąpienia pierwszeństwa
przejazdu pojazdom poruszającym
się wokół rynku. Zastosowanie
ruchu okrężnego w ul. Rynek ma
przyczynić się do uspokojenia
ruchu oraz zwiększenia bezpie-
czeństwa pieszych.

Prosimy o zwrócenie szczegól-
nej uwagi na nowe znaki pionowe

i poziome.
Zmiana ta wprowadziła także

obowiązek płatnego parkowania w
obrębie ul. Rynek.
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Świadczenie DOBRY START 2019/2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w
Poniecu informuje, że w ramach
rządowego programu "Dobry Start"
dla ucznia wnioski o ustalenie
prawa do świadczenia Dobry Start
na rok szkolny 2019/2020 będą
przyjmowane:

- elektronicznie od 1 lipca 2019
r. do 30 listopada 2019 r. za po-
średnictwem platformy Emp@tia
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej (empatia. mrpips.
gov. pl) oraz w wybranych bankach
krajowych oraz spółdzielczych ka-
sach oszczędnościowo - kredyto-
wych świadczących usługi
składania drogą elektroniczną
wniosków o ustalenie prawa do
świadczenia “Dobry Start”, 

- tradycyjnie (w wersji papiero-
wej) od 1 sierpnia 2019 r. do 30 lis-

topada 2019 r. w siedzibie
Ośrodka Pomocy Społecznej w
Poniecu przy ul. Krobskiej 45a w
godzinach pracy ośrodka.

Wnioski złożone po upływie
ww. terminów pozostawia się bez
rozpatrzenia.

TERMINY ROZPATRYWANIA
WNIOSKÓW ORAZ WYPŁATA

ŚWIADCZENIA:
Prawidłowo wypełnione i kom-

pletne wnioski złożone w okresie
od 1 lipca 2019 r. do 31 sierpnia
2019 r. rozpatrywane będą w ko-
lejności przyjmowania wniosków.

Dla wniosków prawidłowo wy-
pełnionych i kompletnych, złożo-
nych w okresie od dnia 1 lipca
2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.,
ustalenie prawa do świadczenia,
“Dobry Start” oraz wypłata przysłu-

gującego świadczenia nastąpi nie
później niż do dnia 30 września
2019 r.

Dla wniosków złożonych w ter-
minie od 1 września 2019 r. do 30
listopada 2019 r. rozpatrzenie
wniosku i wypłata świadczenia na-
stąpi w terminie do dwóch mie-
sięcy od dnia jego złożenia.

PAMIĘTAJ, ŻE:
Złożenie kompletnego i prawid-

łowo wypełnionego wniosku o
świadczenie "Dobry Start" w mie-
siącu lipcu oraz sierpniu 2019 r.
gwarantuje wypłatę świadczenia
nie później niż do 30 września
2019 r.

UWAGA!!!
Wnioski o ustalenie prawa do

świadczenia “Dobry Start” będą
przyjmowane do 30 listopada 2019
r.

PAMIĘTAJ!!!
Zabierz ze sobą dane szkoły,

do której będzie uczęszczać twoje
dziecko od 1 września 2019 r.

W trosce o państwa wygodę i

usprawnienie obsługi wnioskodaw-
ców zachęcamy do składania
wniosków drogą elektroniczną już
od 1 lipca 2019 r., co przyśpieszy
proces rozpatrywania wniosków.

Prosimy o uważne i kompletne
wypełnienie wniosku, co znacznie
skróci czas oczekiwania na jego
rozpatrzenie. 

Zgodnie z Rozporządzeniem
Rady Ministrów w sprawie szcze-
gółowych warunków realizacji rzą-
dowego programu "Dobry Start" w
miesiącu lipcu 2019 r. nie ma moż-
liwości składania wniosków o usta-
lenie prawa do świadczenia "Dobry
Start" w wersji papierowej.

Wnioski w wersji papierowej
będą przyjmowane od 1 sierpnia
2019 r.

www.rowery.poniec.eu

Członkowie rodu Kupczy-
ków z całej Wielkopolski, m. in.
z Poznania, Leszna, Kościana,
Rawicza, Gostynia, Wolsztyna,
Ponieca, Krobi, Kobylina, Pę-
powa, Dopiewa, Sułkowic, Sko-
raszewic, Szkaradowa,
Sarnowy, Dłoni, Kawcza, Goliny
Wielkiej, Gołaszyna, Starego
Bojanowa, Kłody, Waszkowa,
Gogolewa, Płaczkowa, Starego
Gostynia, a także z Australii,
Niemiec, Szwecji i Holandii

spotkali się w sobotę, 13 lipca,
w domu wesel Oaza w Kłodzie
na zjeździe rodzinnym. 

Inicjatorami spotkania byli Jan
Szkudelski i Agnieszka Armata.
Najstarsza uczestniczka Rozalia
Kupczyk liczy 87 lat, a najmłodszy
Aleksander Szkudelski 6 mie-
sięcy.

Do Kłody przyjechało 207
osób. Zjazd rozpoczął się mszą
św. w kościele pw. św. Stanisława
Biskupa w Rydzynie, celebrowaną

przez ks. Wojciecha Pieprzycę.
Po powitaniu gości przez organi-
zatorów wnuczki Seweryny i Sta-
nisława Szkudelskich (Agata i
Julita Wybierała oraz Zuzanna Ar-
mata) i ich koleżanka Julia Gniłka
wykonały hymn rodziny.

Prezentacji przybyłych kolej-
nych pokoleń i ich rodzin dokonał
prapraprawnuk Józefa Kupczyka
Michał Armata. Spotkanie zorga-
nizowano z myślą o młodym po-
koleniu. Wszystko po to, aby

poznali historię swojej rodziny.
Zjazd nie cieszyłby się takim po-
wodzeniem, gdyby nie zaangażo-
wanie niektórych członków rodzin
przygotowujących spis do drzewa
genealogicznego, które jest bar-
dzo rozbudowane.

Uczestnicy spotkania świetnie
się bawili w swoim gronie, wspom-
nieniom rodzinnym nie było
końca. Dziękujemy wszystkim,
którzy przyczynili się do zorgani-
zowania i uświetnienia zjazdu.

Pierwszy zjazd potomków Józefa Kupczyka
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Tradycją dzieci z Przedszkola Samorządowego w Poniecu stało
się świętowanie Nocy Kupały. Z tej okazji przedszkolaki zorgani-
zowały już kolejny raz wyjazd do lasu, gdzie mogły szukać kwiatu
paproci i poznać inne tradycje związane z obchodami tego święta.
Dodatkowo maluchy spacerowały po lesie, tańczyły, śpiewały. Na
zakończenie wszyscy mogli zjeść kiełbaski z grilla i lody. Wyjazd
zakończył się puszczaniem wianków na wodę. Wszystkie atrakcje
sprawiły dzieciom wiele radości oraz przybliżyły tradycję związaną
z tym słowiańskim świętem.

Półkolonie w gminie pełne wrażeń
Pierwsze tygodnie wakacji w

hali widowiskowo - sportowej w
Poniecu upłynęły pod znakiem
półkolonii "Sportowa przy-
goda". 

Kilkudziesięcioosobowa grupa
uczestników pod okiem trenerów i
opiekunów realizowała intensywny
i różnorodny program sportowy.
Warto dodać, że uczestnicy zmę-
czeni zajęciami mogli zregenero-
wać swoje siły, korzystając z
dwóch przygotowanych posiłków -

śniadania i obiadu.
Codzienne zajęcia rozpoczy-

nały się treningami, które skupiały
się wokół piłki siatkowej i koszyko-
wej. Uczestnicy sami decydowali,
z którym z trenerów będą współ-
pracować doskonaląc swoje umie-
jętności. Urozmaiceniem programu
były z pewnością: gra terenowa,
bowling, projekcja filmowa, warsz-
taty manualne. Na zakończenie
odbyło się wspólne ognisko połą-
czone z pieczeniem kiełbasek.

Na początku czerwca w Szurkowie na boisku sportowym odbył się
festyn z okazji Dnia Dziecka.Z tej okazji Koło Gospodyń Wiejskich,
sołtys oraz Rada Sołecka przygotowali mnóstwo niespodzianek.
Były: przejażdżka bryczką, konkursy z animatorem, wizyta żuż-
lowca i podziwianie motoru żużlowego oraz plastronu. Nie lada at-
rakcją była kąpiel w pianie przygotowana przez strażaków. O
smaczny poczęstunek zadbały panie z Koła Gospodyń Wiejskich.
Nie zabrakło także stoisk z kiełbaską, goframi oraz popcornem.
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Barycz - urokliwa rzeka

Miłośnicy aktywnego wypo-
czynku na łonie natury nie-
dzielę, 7 lipca, spędzili nad
urokliwą rzeką Baryczą, gdzie
poniecki Ośrodek Sportu i Rek-
reacji zorganizował II Wakacyjny
Spływ Kajakowy.

Ponad 40 osób wzięło udział w
spływie, którego start wyznaczono
w małej wiosce Sądowel. Miejs-
cem docelowym, do którego pły-
nęła grupa, było Osetno.

- Spływ trwał ponad 4 godziny,
pokonaliśmy około 15 kilometrowy
odcinek. Po drodze mieliśmy małą
przerwę na regenerację sił przy
kawie i ciastku, a na zakończenie

odbyło się wspólne ognisko, gdzie
każdy mógł podzielić się wraże-
niami - mówi Łukasz Idowiak,
prezes OSiR w Poniecu.

Niezwykle urokliwe, niedo-
stępne na co dzień miejsca i sprzy-
jająca pogoda sprawiły, że
uczestnikom mimo włożonego wy-
siłku dopisywały humory. Potwier-
dzeniem tego może też być fakt,
że kajakarze mimo że jeszcze nie
odpoczęli, myśleli już o kolejnym
spływie. Niektórzy na własnej skó-
rze mogli też się przekonać, że
woda w rzece o tej porze roku jest
już ciepła i zachęca do kąpieli.

OSiR
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Jubileuszowe Dni Ziem  

W dniach od 19 do 21 lipca
na stadionie miejskim w Po-
niecu odbyły się Dni Ziemi Po-
nieckiej. Była to jubileuszowa,
XV edycja tej imprezy, która od
lat cieszy się dużym zaintereso-
waniem. 

Atrakcje dla mieszkańców, jak i
gości z okolic i dalszych miejsco-
wości, rozpoczęły się w piątek od
otwarcia lunaparku - z kolejką
górską i kartodromem. O godz. 20
rozpoczęły się koncerty gwiazd
muzyki disco polo. Do Ponieca
przyjechali prawdziwi weterani mu-
zyki disco polo, których okres
świetności przypadał na lata dzie-
więćdziesiąte zeszłego wieku: ze-
spół Skaner oraz powstały w 2012
r. zespół Piękni i Młodzi. Na scenie
rozbrzmiała taneczna muzyka,
przy której publiczność bawiła się
wspaniale. Wraz z wokalistami

śpiewano ich największe hity, m.
in.: "Nadzieja", Pociąg do gwiazd",
"Amore" zespołu Skaner czy też
"Niewiara", "Ona jest taka cu-
downa" i "Kocham się w Tobie" ze-
społu Piękni i Młodzi. Patrząc na
roztańczony tłum, który zapełnił
stadion, można śmiało stwierdzić,
że zaproszenie takich gości było
strzałem w dziesiątkę.

Sobotnie świętowanie na sta-
dionie sportowym rozpoczęło się
przed południem. O godz. 11 wy-
startowała pierwsza edycja im-
prezy biegowej Poniecka 10 - tka 1
Famag Bieg.

Po zakończeniu biegu ruszył
blok sportowo - rekreacyjny, gdzie
rozegrano kilkanaście sportowo -
zręcznościowych konkurencji, w
których do wygrania były bardzo at-
rakcyjne nagrody. Dzieci poszuki-
wały złota, skakały w worku,

kobiety rzucały jak najdalej to-
rebką, a prawdziwi mężczyźni za-
mienili się w drwali. Rywalizacja jak
zawsze była zacięta, ale wart pod-
kreślenia jest fakt, że cała zabawa
przebiegała w duchu dobrej za-
bawy i w miłej atmosferze.
Wszyscy uczestnicy brali udział w
loterii, w której mogli wygrać atrak-
cyjne nagrody. Główną z nich była
pralka, która trafiła do Katarzyny
Walczak z Ponieca.

Nowym punktem programu
była próba ustanowienia rekordu
Polski w liczbie osób pijących
mleko z tubki. I tu mieszkańcy na-
szego regionu nie zawiedli - rekord
został pobity. 

Po zakończeniu turniejowych

zmagań publiczność przeniosła się
pod scenę. Część estradową sobot-
niego wieczoru rozpoczął kabaret
Weźrzesz ze Skarżyska - Kamiennej,
tworzony przez Katarzynę i Jaro-
sława Pająków. Po dużej dawce hu-
moru przyszedł czas na muzykę. 

Punktualnie o 20 na scenę wy-
szedł zespół Poparzeni Kawą Trzy.
Kapelę tworzą dziennikarze radiowi,
a w zespole zobaczyć można m.in.
Wojciecha Jagielskiego oraz Jacka
Kreta. Muzyka zespołu jest miesza-
niną wielu stylów muzycznych, a ich
utwory to duża doza ironii, odnosząca
się do wielu ludzkich przypadłości. 

Tuż przed godziną 22 nastąpił
długo wyczekiwany dla wszystkich
moment. Opadła kurtyna, a na estra-
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  i Ponieckiej

dzie pojawił się zespół Video. Publicz-
ność, zwłaszcza jej młodsza część, nie
przestawała bić braw, a muzycy rozpo-
częli grać swoje największe przeboje.
Nie zabrakło "Belli", "Szminki róż" i pio-
senki "Środa czwartek". Niejednokrot-
nie muzycy wchodzili w interakcję z
publicznością, co spotykało się z
ogromnym aplauzem. Kulminacja na-
stąpiła w trakcie utworu "Idę na plażę",
kiedy to wokalista zespołu Wojciech
Łuszczykiewicz zaprosił na scenę pub-
liczność. 

Jak co roku organizacja Dni Ziemi

Ponieckiej stała na bardzo wyso-
kim poziomie, przez co świętowa-
nie przebiegało w sposób sprawny
i bezproblemowy. Zawdzięczamy
to dyrektorowi Gminnego Centrum
Kultury w Poniecu Maciejowi Mal-
czykowi oraz jego pracownikom,
Urzędowi Miasta z burmistrzem
Jackiem Widyńskim na czele, hoj-
nym sponsorom, Policji, Straży Po-
żarnej oraz wszystkim gościnnym
mieszkańcom naszego miasta. 

MARTA KOPANIA

Mleczny rekord

Podczas tegorocznych Dni
Ziemi Ponieckiej nastąpiła
próba ustanowienia oficjalnego
rekordu Polski w największej
ilości osób jedzących jedno-
cześnie mleczko z tubki,
jednego z najbardziej rozpozna-
walnych produktów Gostyńskiej
Spółdzielni Mleczarskiej. 

Każda z 564 osób, która wzięła
udział w zabawie, otrzymała sło-
dzone mleczko w tubce. Na odpo-
wiedni sygnał wszyscy otworzyli
tubkę i musieli ją zjeść. Rekord

mierzony był przez minutę i zgod-
nie z regulaminem Biura Rekor-
dów nic nie mogło się zmarnować.

W związku z powyższym re-
kord został ustanowiony a każdy z
uczestników od soboty, 20 lipca,
może nazywać się rekordzistą.

Bicie rekordu było nową atrak-
cją podczas tegorocznego święta
Ponieca, niewątpliwie zintegro-
wało jeszcze bardziej mieszkań-
ców oraz przyniosło mnóstwo
radości. 

MK
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Nowy trener Piasta
Intensywny okres związany z

poszukiwaniem trenera w Pia-
ście Poniec zakończony. W nie-
dzielę, 26 czerwca, na
kończącym sezon 2018/19 tre-
ningu, Zarząd Klubu przedstawił
nowego szkoleniowca, który
przygotuje i poprowadzi dru-
żynę w nadchodzącym sezonie. 

Wybór padł na Andrzeja Loksia.
Doświadczony trener pochodzący
z Bojanowa ostatnio pracował w
klasie międzyokręgowej, gdzie tre-
nował Orlę Jutrosin. Wcześniej tre-

ner Lokś współpracował m. in. ze
Zjednoczonymi Pudliszki, Kro-
bianką Krobia, Koroną Czernina,
Rydzyniakiem Rydzyna. Jako pił-
karz reprezentował barwy rawickiej
Rawii, występując na trzecioligo-
wych boiskach.

Zarząd przed trenerem postawił
wysokie cele. Drużyna ma walczyć
o czołowe lokaty w lidze. Trzon
został utrzymany, a dodatkowo
prowadzone są rozmowy z poten-
cjalnymi zawodnikami, którzy mają
podnieść potencjał zespołu.

Rodzina Piasta podsumowała sezon 
Koniec sezonu to tradycyjny

czas podsumowań całorocznych
dokonań. Nie inaczej było w Klubie
Piast Poniec, kiedy to władze
klubu, przedstawiciele gminy,
sponsorzy, zawodnicy i kadra
szkoleniowa spotkali się, aby we
wspólnym gronie jeszcze raz po-
dzielić się refleksjami oraz omówić
to, co było i co przed klubem w naj-
bliższej przyszłości.

W środę, 19 czerwca, na strzel-
nicę ponieckiego Bractwa Kurko-
wego Zarząd klubu zaprosił
zawodników i trenerów reprezen-
tujących na co dzień seniorskie
sekcje klubu - piłkę nożną, futsal
oraz tenis stołowy.

Witając zebranych zawodników
i zaproszonych gości, prezes
klubu Krystian Juśkiewicz podzię-
kował za całoroczny wkład i wysi-
łek, który przyczynił się do
promocji klubu i miasta. Słów po-
dziękowań nie mogło zabraknąć
dla władz samorządowych i spon-
sorów. 

- Szczególne podziękowania
kieruję w stronę burmistrza Po-
nieca Jacka Widyńskiego oraz

sponsorów klubu, którzy zapew-
niają nam niezbędne wsparcie,
umożliwiając stały rozwój klubu
oraz zapewniając dobre warunki
do gry i treningu. Bez państwa

wsparcia i zaangażowania nie
udałoby się nam osiągnąć tak
wiele, nie udałoby się promować i
budować marki Piasta Poniec -
mówił Krystian Juśkiewicz.

A sukcesów było wiele, m. in.:
awans tenisistów stołowych do
rozgrywek III ligi, debiut na drugo-
ligowych parkietach graczy futsalu
czy dobra gra seniorskiej drużyny
na boiskach klasy okręgowej.

Spotkanie było też okazją do
oficjalnego przedstawienia no-
wego szkoleniowca sekcji futsalu.
Od nowego sezonu zawodników
do lepszej gry ma przygotować
Krzysztof Kaczmarzyk.

- Wybór tego doświadczonego
trenera to znak, że nadal mamy
ambicje i chęci do dalszego roz-
woju, że nie zadowalamy się tym,
co mamy, a nadal chcemy znaczyć

i osiągać więcej na sportowej
mapie regionu - mówił Krystian Ju-
śkiewicz.

W piątek natomiast, 20
czerwca, na terenie Dzięczyń-
skiego Kompleksu Rekreacyjnego
spotkali się najmłodsi reprezen-
tanci klubu. Przy wspólnym
ognisku podsumowano całosezo-
nowe dokonania piłkarzy i młodych
siatkarzy.

Niewątpliwie miłą niespo-
dziankę przygotował burmistrz Po-
nieca Jacek Widyński, który
najbardziej utalentowaną młodzież
nagrodził stypendiami sportowymi.

- Mam nadzieję, że przekazane
stypendia pozwolą wam rozwijać
pasję i talent, które posiadacie.
Mam nadzieję, że praca waszych
trenerów i wasza pozwoli wam
osiągnąć jeszcze większe sukcesy
i przyczyni się do rozsławienia
klubu na arenie krajowej - mówił
wręczając nagrody Jacek Wi-
dyński. Kończąc swoją wypo-
wiedź, burmistrz życzył sobie i
wszystkim związanym z klubem,
aby za kilka lat móc wspomnieć,
że zawodnicy i zawodniczki repre-
zentujący nas na boiskach i par-
kietach ekstraklasowych klubów
swoją przygodę ze sportem zaczy-
nali w ponieckim Piaście.

Warto też wspomnieć, że każdy
z młodych zawodników otrzymał
wizytową koszulkę polo z wyhafto-
wanym herbem i nazwą klubu.

Miłą niespodziankę przygoto-
wano także dla burmistrza Po-
nieca. Z rąk najmłodszych
zawodników Jacek Widyński otrzy-
mał okolicznościową koszulkę, na
której oprócz herbu klubu znalazła
się podobizna jedynego ponie-
ckiego olimpijczyka Antoniego Go-
ściańskiego. 
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Pokazowe zajęcia 

Dużym zainteresowaniem
przedszkolaków z Przedszkola
Samorządowego w Poniecu cie-
szył się pokazowy trening, który
przeprowadził Łukasz Janowicz,
zawodnik sekcji futsalu Piasta
Poniec.

Zajęcia były bezpośrednio
związane z naborem do najmłod-
szych grup ponieckiego klubu. Jak
już wcześniej informowaliśmy,
Piast postanowił poszerzyć sekcję
piłki nożnej o kolejne grupy. Naj-

nowsza oferta skierowana jest do
dzieci urodzonych w latach 2011 -
2015. Regularne zajęcia roz-
poczną się w drugiej połowie sierp-
nia.

Zasilając szeregi ponieckiego
klubu, dzieci mają zagwaranto-
waną profesjonalną opiekę tre-
nerską, rozwój fizyczny, udział w
rozgrywkach sportowych, impre-
zach integracyjnych i wiele innych
atrakcji za najniższą w regionie
stawkę szkoleniową.

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

Informacje znajdziesz na: www.poniec.eu

Od 1 do 12 lipca odbył się I turnus Zielonych Wakacji organizo-
wanych w gminie Poniec. Zajęcia jednocześnie odbywały się w 5
miejscowościach: Śmiłowie, Czarkowie, Łęce Małej, Łęce Wielkiej
oraz Bogdankach. Przez dwa tygodnie, od poniedziałku do piątku
w godz 9-13 w świetlicach odbywały się zorganizowane zajęcia
m.in. plastyczne, techniczne, kreatywne i logiczne. Na najciekaw-
sze prace plastyczne wykonane przez dzieci czekały atrakcyjne
nagrody rzeczowe. Na zakończenie turnusu odbyła się wycieczka
do Pirackiego Parku Rozrywki – Nenufar Kościan. 
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Poniec w pierwszym roku wolności - 1919 
Ponieckie drogi do wolności

Chociaż w trakcie powstania wielkopolskiego nie toczyły się walki w samym Po-
niecu, to jednak doświadczał on skutków działań zbrojnych jako miasto położone w
bezpośrednim sąsiedztwie linii frontu. Wielokrotnie został ostrzelany ogniem artyle-
rii niemieckiej. W mieście wybuchły pożary, a ludność musiała ukrywać się w piwni-
cach domów. Miasto przeżyło również atak lotniczy, o czym znajdujemy wzmiankę w
komunikacie Naczelnej Rady Ludowej: " Dnia 28 stycznia (1919) o godz. 16 lotnicy
niemieccy rzucili na miasteczko Poniec bomby. Jak zwykle w takich wypadkach nie
brakło i ciekawych ludzi, którzy się przyglądali, jak granat padł na ulicę. Lotnicy wi-
dząc zbiegowisko ludzi rzucili drugi granat zabijając na miejscu sześć osób. Spoś-
ród kilkunastu rannych dwie osoby wkrótce zmarły. Następnej nocy rozpoczęli
Niemcy ogień z dział nie tylko polowych, ale i ciężkich, używając do tego pocisków
z gazami trującymi. Bez celu i planu bombardowano miasteczko (...) przeszło 1000
granatów padło na Poniec i jego okolicę. W pobliskiej miejscowości Sowiny również
Niemcy strzelali trującymi pociskami: jeden granat wpadł przez okno do izby, zatruł
dwoje dzieci, zaś ich matkę ciężko poranił".

Przez cały 1919 r. w Poniecu
stacjonowały oddziały powstań-
cze. W pierwszych dniach powsta-
nia znajdował się sztab frontu w
budynku przy ul. Polnej sztab
B.Śliwińskiego, następnie przenie-
siony został do pałacu w Pawłowi-
cach, gdzie były lepsze warunki
pracy. Nadal jednak mieściło się w
nim dowództwo odcinka Poniec.
Siły powstańcze rozlokowano w
mieście i okolicy, m.in. w budynku
gminy ewangelickiej przy ul. Krob-
skiej oraz w lokalu Tivoli Antoniego
Ratajczaka przy targowisku. Lud-
ność Ponieca i okolic chętnie przyj-
mowała żołnierzy na kwatery.
Powstaniec Józef Stefan Richter
wspominał: "W Poniecu oraz w
okolicznych dworach przyjmowa-
nie na kwatery było niepisanym,
patriotycznym obowiązkiem ludno-
ści polskiej, a obowiązek ten speł-
niano wyjątkowo, entuzjastycznie i
z zadziwiającą zapobiegliwością". 

Jako miasto frontowe Poniec
miał utrudnioną w tym czasie ko-
munikację z innymi miejscowo-
ściami. Wojsko ściśle kontrolowało
ruch przyjezdnych wydając prze-
pustki na wjazd i wyjazd. Spowo-
dowało to, że ruch handlowy został
mocno ograniczony, gdyż kupcy,
którzy wcześniej często odwiedzali
jarmarki ponieckie, zaczęli kiero-
wać się do innych miejscowości,
takich jak Krobia czy Gostyń. Na-
stąpił również niekorzystny wzrost
cen artykułów. 

Dla prawidłowego funkcjono-
wania miasta pilną potrzebą było
powołanie polskich władz. W dniu
8 stycznia 1919 r. odbyło się ze-
branie Rady Ludowej, która odwo-
łała pełniącego obowiązki
burmistrza Bertolda Weigta. Sta-
nowisko to powierzono Ludwikowi
Łazarskiemu. Był on właścicielem
warsztatu maszyn rolniczych przy
ul. Gostyńskiej i aktywnym działa-
czem społecznym. Wkrótce Lud-

wika Łazarskiego zatwierdzono na
swym stanowisku przez władze
Rejencji w Poznaniu. Na stanowis-
kach pozostali jednak nadal po-
czątkowo urzędnicy niemieccy,
ponieważ brakowało wykwalifiko-
wanych Polaków do przejęcia
funkcji w administracji. Z czasem
dopiero zastąpili ich polscy urzęd-
nicy, o czym pisze Paul Waehner:
"Polska administracja miejska za-
częła swoją działalność w styczniu
1919. Ponieważ najpierw brako-
wało odpowiednich sił, zatrudniano
nadal Niemców. Najdłużej była za-
trudniona pracownica biura panna
Frieda Waehner. Jako doświad-
czona pomoc biurowa z dobrą
znajomością języka polskiego w
mowie i piśmie mogła ona służyć
za pomoc nie tylko w niemieckiej,
ale również i w polskiej administra-
cji miejskiej". 

Stan tymczasowości w samo-
rządzie miejskim zakończył się,
gdy w dniu 22 marca 1919 r. wy-
brano pierwszą po odzyskaniu nie-
podległości Radę Miejską. W
przeciwieństwie do poprzedniego
okresu przeważali w niej Polacy,
co odzwierciedlało skład etniczny
miasta. Radnymi zostali: kupiec
Aleksander Śramkiewicz, mistrz
piekarski Jan Szulc, handlarz
Józef Mietliński, budowniczy Ma-
ksymilian Maniewski, rolnicy - Jan
Maćkowiak i Piotr Borowczyk oraz
trzech przedstawicieli ludności nie-
mieckiej - pastor Franz Salzwedel,
kupiec zbożowy Bertold Weigt
oraz gospodarz Paul Schrammke.
Funkcję przewodniczącego powie-
rzono na pierwszym posiedzeniu
Rady Miejskiej w dniu 7 kwietnia
1919 r. Aleksandrowi Śramkiewi-
czowi. 

Prawidłowe funkcjonowanie
władz Ponieca było szczególnie
ważne, gdyż oprócz wykonywania
zwykłych zadań komunalnych
spadły na nie nowe zadania wyni-

kające z położenia miasta w stre-
fie przyfrontowej. 

Na terenie miasta uruchomiono
szwalnię. Szyto w niej mundury dla
wojsk powstańczych, które do tej
pory ubrane były w niemieckie uni-
formy lub ubrania cywilne. Kobiety
zatrudnione w szwalni wykonywały
swoją pracę bezinteresownie.
Miejscowe społeczeństwo przystą-
piło również do wykupu obligacji
Polskiej Pożyczki Państwowej
przeznaczonej na cele narodowe.
Ich sprzedaż prowadził Bank Lu-
dowy.

Została zorganizowana służba
sanitarna. Jeszcze przed wybu-
chem walk powołano lokalny Ko-
mitet Czerwonego Krzyża. W jego
ramach lekarz dr Mieczysław No-
wakowski przeprowadził kurs pie-
lęgniarski dla drużyny sanitarnej,
złożonej z żeńskiego oddziału po-
nieckiego gniazda Sokoła. 7 stycz-
nia 1919 r., a więc w chwili
wybuchu powstania, szpital ponie-
cki zamieniono na szpital woj-
skowy. Przyjmowano do niego
ofiary bezpośrednio z pola walki. 

Staraniem ponieckich działaczy
charytatywnych w budynku szkoły
ludowej urządzono dużą kuchnię
żołnierską obsługującą oddziały
frontowe. Dbano również o zapew-
nienie bytu inwalidom wojennym i
rodzinom powstańczym.

Należy podkreślić wielką rolę
kobiet w pracach na zapleczu
frontu. Na czele sekcji informacyj-
nej ponieckiego Komitetu Towa-
rzystwa Czerwonego Krzyża stała
Maria Radajewska, kuchnię żoł-
nierską prowadziły Maria Ko-
nieczna i Helena Ledworowska,
główną kucharką była R. Kwi-
necka, a jako pomoce kuchenne
pracowały : J. Musiołowska, Z.
Szymańska, M. Gratkowska, i S.
Szarzyńska. Za opiekę nad inwali-
dami i rodzinami powstańców od-
powiadały: Helena Nowaczyk,

Władysława Nowicka oraz Broni-
sława i Seweryna Stawickie. 

Rygory stanu wojennego utrzy-
mywano w Poniecu także po za-
kończeniu działań na froncie
powstańczym. Wojsko stacjono-
wało w Poniecu przez cały rok
1919. Dopiero w styczniu 1920 r.
opuściło miasto udając się w kie-
runku Leszna, które zostało na
mocy postanowień traktatu wersal-
skiego przyznane Polsce. Razem
z wojskiem do Leszna udali się
liczni mieszkańcy Ponieca, aby od-
wiedzić swych krewnych i znajo-
mych niewidzianych od ponad
roku z powodu odcięcia linią
frontu. Jednocześnie czyniono w
Lesznie zakupy, wykorzystując
większą obfitość towarów.

Społeczeństwo Ponieca w
dobie powstania, podobnie jak
całe społeczeństwo wielkopolskie,
dobrze zdało swój patriotyczny eg-
zamin. 
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• Paul Waehner Punitz : 1271 -
1945 : Berichte zur Geschichte der
Stadt

• Kronika Szkoły parafialnej w
Poniecu w zbiorach Izby Pamięci
Szkoły Podstawowej w Poniecu

• S. Jankowiak, P. Bauer, Zie-
mia gostyńska powstaniu wielko-
polskim 1918/1919. Gostyń 1989 

GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI

Ludwik Łazarski -
burmistrz Ponieca od 1919 r.
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Kalendarium 
ponieckie 

Z dziejów oświaty
Część 15: 

I połowa 1935 r. - W Szkole Powszechnej w Poniecu obchodzono na-
stępujące uroczystości patriotyczne: imieniny Prezydenta Rzeczypospo-
litej Ignacego Mościckiego (1lutego), imieniny Marszałka Polski Józefa
Piłsudskiego (19 marca) Święto Konstytucji 3 Maja. Każda z tych uro-
czystości rozpoczynała się nabożeństwem, po którym uczniowie prezen-
towali program artystyczny składający się z deklamacji, śpiewów oraz
tzw. "żywych obrazów", czyli krótkich inscenizacji. 

3 - 5 maja 1935 r. - W Państwowej Szkole Dokształcającej odbył się
egzamin pisemny. Druga część, czyli egzamin ustny, miała miejsce 11
czerwca. Do egzaminu dopuszczono 4 uczniów. Wszyscy go zdali. 

12 maja 1935 r. - Dzieci ze Szkoły Powszechnej zaprezentowały baśń
pt. "Garbuska", składającą się z 4 aktów. Czysty zysk z biletów wyniósł
109 zł. Przeznaczono go na zakup aparatu radiowego w 1937 r. 

29 maja 1935 r. - W Państwowej Szkole Dokształcającej zakończono
rok szkolny. Szkolę opuściło 4 uczniów, natomiast przyjęto na kolejny rok
szkolny 21 nowicjuszy. Dzięki temu stan liczbowy szkoły wzrósł do 50
uczniów. 

15 czerwca 1935 r. - Odbyła się uroczystość zakończenia roku szkol-
nego. W tym dniu Szkoła Powszechna w Poniecu liczyła 421 uczniów, w
tym 216 chłopców i 205 dziewcząt. Na zakończenie roku szkolnego zor-
ganizowano wystawę wykonanych przez uczniów prac w trakcie lekcji ry-
sunków i zajęć praktycznych.

15 lipca 1935 r. - Zmarła długoletnia nauczycielka Helena Szymań-
ska, z domu Olejarska. 

3 września 1935 r. - Odbyła się inauguracja nowego roku szkolnego.
Szkoła Powszechna w tym dniu liczyła 415 uczniów. W szkole byli za-
trudnieni następujący nauczyciele: kierownik Stanisław Romanowski, Elż-
bieta Wałęska, Helena Lewińska, Stanisław Dembiński, Janina
Modliszewska i Henryk Włodarczyk. Tego samego dnia rozpoczęła się
również nauka w Szkole Dokształcającej. Zajęcia prowadzili: Stanisław
Romanowski, Stanisław Dembiński i Leon Mulczyński. 

7 - 13 października 1935 r. - W ramach Tygodnia Budowy Szkół w Po-
niecu zorganizowano zbiórkę uliczną, która przyniosła dochód w wyso-
kości 25 zł. Młodzież szkolna zorganizowała wieczornicę, w czasie której
odegrała sztukę pt. "Zaczarowana fujarka" i sprzedawała nalepki, żetony
i chorągiewki. W Tygodniu Budowy Szkół dochód wyniósł 154 zł. 

17 października 1935 r. - W Szkole Powszechnej w Poniecu pracę
rozpoczęła Helena Eckertówna jako nauczycielka kontraktowa. 

I półrocze roku szkolnego 1935/1936 - Szkoła Powszechna organi-
zowała następujące uroczystości: Dzień Oszczędności (30 października)
i Rocznicę Odzyskania Niepodległości (11 listopada). 

II półrocze roku szkolnego 1935/1936 - W Szkole Powszechnej w
Poniecu obchodzono: imieniny Prezydenta RP (1 lutego 1936), imieniny
marszałka Józefa Piłsudskiego (19 marca 1936), Święto Konstytucji (3
maja 1936), I rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego (12 maja 1936 r.), X
rocznicę objęcia urzędu Prezydenta RP przez Ignacego Mościckiego (3
czerwca 1936 r.). 

26 kwietnia 1936 r. - Szkoła Dokształcająca urządziła przedstawienie
pt. "Majster i czeladnik", z którego dochód wyniósł 34 zł. 

27 maja 1936 r. - Zakończono rok szkolny w Szkole Dokształcającej.
Szkołę opuściło 4 uczniów. 

20 czerwca 1936 r. - Został zakończony rok szkolny. W tym dniu
Szkoła Powszechna liczyła 419 uczniów. 

Źródła: 
• Kronika Publicznej Szkoły Powszechnej w Poniecu
• Kronika Szkoły Dokształcającej w Poniecu

GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI

Lekarz weterynarii 
Roman Szymański radzi...

Przypadki wirusowego zapalenia tętnic u koni wywołują coraz większy
niepokój wśród hodowców koni. Co prawda w naszej gminie nie ma więk-
szych ośrodków hodowli koni, ale te, które istnieją, mają dobry materiał ho-
dowlany, który mógłby ulec zagładzie. Dlatego chciałbym powiedzieć kilka
słów na temat tego schorzenia dziesiątkującego końskie pogłowie.

Jest to choroba zakaźna i zaraźliwa wywołana przez wirus o bardzo
wielkiej chorobotwórczości, który atakuje konie, osły i muły. Duża część
zachorowań przebiega bezobjawowo, koń będący nosicielem wirusa za-
każa inne konie. Przebieg choroby zależy od szczepu wirusa, jego pato-
genności, wieku i stanu odpornościowego koni. Materiał zakaźny to mocz,
wydzielina z nosa, worków spojówkowych, kał, nasienie. Bezobjawowymi
nosicielami i siewcami wirusa są często ogiery na punktach kopulacyj-
nych. Siewstwo wirusa może trwać od kilku tygodni do kilku lat.

Przenoszenie wirusa to punkty kopulacyjne, inseminacja klaczy,
jeźdźcy, obsługa stajni. Wspólne wiadra do zadawania obroku, siodła,
uprząż, pojazdy konne.

Okres inkubacji, tj. rozwoju choroby, trwa od 3 - 14 dni, często brak ty-
powych objawów chorobowych, koń robi wrażenie przeziębionego.

Objawy wskazujące na chorobę to ogólna apatia, obrzęk powiek, za-
palenie spojówek, wyciek ze spojówek i nozdrzy, objawy ze strony układu
oddechowego, biegunka, żółtaczka, wypryski na skórze, obrzęk wymienia
u klaczy, puzdra u ogierów, obrzęk kończyn i stawów, nacieki podskórne,
utrudniony chód. Temperatura 41 stopni utrzymująca się od 1 do 9 dni, co
dla konia jest zabójstwem. Ciepłota fizjologiczna u koni to 37,5 do 38,5
stopni. Ronienia w 3. - 11. miesiącu ciąży.

Leczenie tylko objawowe i mało skuteczne.
Profilaktyka:
- Ograniczone wyjazdy ze stajni i przyjmowania do stajni nowych koni.
- Obowiązuje KWARANTANNA 14 - 30 dni.
- Izolacja od stada koni podejrzanych o zakażenie wirusem i chorych.
- Obserwacja koni w stajni bacząc na zmianę zachowania koni, praca

w rękawiczkach, zmiana odzieży roboczej, częsta dezynfekcja pomiesz-
czeń stajennych. RAPICID, WIRKON, POLENA JK.

Należy zwracać szczególną uwagę na zwalczanie wirusa, jest on bo-
wiem bardzo groźny dla hodowców koni (ronienia u klaczy 3. - 11. m), po-
wodując śmierć całego przychówka w danym roku.

W sobotę, 22 czerwca, w Bączylesie na boisku sportowym odbył
się festyn z okazji Dnia Dziecka. Atrakcją imprezy był pokaz straży
pożarnej. Mieszkańcy wsi mogli uczestniczyć także w lekcji udzie-
lania pierwszej pomocy. Dla najmłodszych przygotowano konkurs
na najlepsze ciasto oraz sałatkę. Maluchy mogły się również za-
prezentować w konkursie piosenki. Nie zabrakło gier i zabaw an-
gażujących całe rodziny.  MK
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HOROSKOP

Baran 21.03-19.04
Szczęście będzie Ci sprzyjać.

Staniesz się pewniejsza siebie i sil-
niejsza. Wprowadzisz parę zmian
w domu, które ucieszą bliskich.
Gwiazdy wróżą nowe uczucie. 

Byk 20.04-20.05
W najbliższym czasie uda Ci

się ustawić finanse, więc na nad-
chodzące miesiące pieniędzy wy-
starczy. Potem trochę zastopuj z
wydatkami. Mogą pojawić się
chmury na Twojej miłości.  

Bliźnięta 21.05-21.06
Wkrótce będziesz mieć dużo

mniej pracy niż zwykle. Wykorzys-
taj więc ten czas dla siebie. Ktoś
zaskoczy Cię propozycją wyjazdu,
skorzystaj.

Rak 22.06-22.07
Ogarnie Cię romantyczny na-

strój. Radość sprawiać Ci będzie
książka, film, spacer. Czas, abyś
wybrała się na urlop. W pracy cze-
kają Cię pewne zmiany.

Lew 23.07-22.08
To będzie szczęśliwy miesiąc.

Gwiazdy sprzyjają odwiedzaniu
miejsc, z którymi łączą Cię wspom-
nienia. Może spotkasz dawnych
znajomych. Zdrowie dobre.

Panna 23.08-22.09
Spotkania z przyjaciółmi będą

jak balsam dla Twojej duszy. Sta-
raj się zorganizować ich jak naj-
więcej. Zwróć uwagę na
nieporozumienia w pracy. Czas je
zakończyć.  

Waga 23.09-22.10
Nie powinnaś się tak śpieszyć.

Zwolnij tempo, zajmij się swoimi
potrzebami. W pracy załatw
wszystkie zaległości i odpocznij
kilka dni. 

Skorpion 23.10-21.11
Zbyt łatwo się denerwujesz i

czujesz zmęczona. Może więc
czas na wyjazd, najlepiej z partne-
rem. Czekaj na wiadomości od bli-
skich, sprawią Ci radość.

Strzelec 22.11-21.12
Wenus zachęca do szukania

miłości. Możesz spotkać kogoś, z
kim nawiążesz nić porozumienia.
W stałych związkach więcej ener-
gii. Lepsze finanse.  

Koziorożec 22.12-19.01
Mimo okresu urlopowego wię-

cej zawodowych obowiązków.
Kilka spraw będzie wymagało pil-
nego rozstrzygnięcia. W rodzinie
niespodzianka i większe wydatki.

Wodnik 20.01-18.02
Nie wyrzucaj pieniędzy w błoto,

bo za chwilę może ich zabraknąć.
Ktoś poprosi Cię o pomoc. Do-
mowe sprawy staną się ważniej-
sze niż praca.

Ryby 19.02-20.03
Masz szansę odnowić pewną

starą znajomość. Kto wie, może
wrócą uczucia? W pracy rozglądaj
się za okazją do podwyżki i
awansu. Fortuna Ci sprzyja.

Składniki: 2 długie ogórki, 4
szklanki gęstego jogurtu, garść
łuskanych orzechów włoskich, sól,
kolorowy pieprz, 3 kromki chleba
tostowego, suszony czosnek, 3
łyżki oliwy, 1/2 pęczka koperku. 

Przygotowanie: Połowę umy-
tego ogórka pokrój w kostkę.
Resztę ogórków zblenduj. Dodaj
jogurt, dopraw do smaku solą, su-
szonym czosnkiem i kolorowym
pieprzem. Orzechy włoskie upraż
na suchej patelni. Pieczywo tos-
towe pokrój w kostkę. Rozgrzej
oliwę na patelni i zrumień małe
grzanki z chleba tostowego.
Chłodnik przelej do miseczki,
dodaj kostki ogórka. 

Całość posyp uprażonymi orze-
chami włoskimi, siekanym koper-
kiem i grzankami. 

Ogórkowy chłodnikKRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

1. Domowa czynność
2. Człowiek ubogi
3. Wyrzucony z broni palnej
4. Amerykański myśliwy
5. Pojazd króla
6. Odgłos toczących się kół
7. Mebel dla ucznia

8. Nawał pracy 
9. Niejedna w alfabecie
10. Siedziba magistratu 
11. Z danymi redakcji
12. Humhprey z "Cassablanki" 
13. Naszyty wzdłuż szwu
14. Robert z bolidu
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ZAGADKI * ZAGADKI 
1. Co można zobaczyć tylko raz

w minucie, dwa razy w momencie
i nigdy w chwili? 

2. Dasz mi pożywkę  - żyję, po-
częstujesz mnie piciem - zginę.
Czym jestem?

Moda na wszystko, co eko,
ma coraz więcej zwolenniczek.
Między innymi popularne stają
się domowe kosmetyki z natu-
ralnych składników. A tych jest
wokół nas sporo, więc zrobie-
nie kremu, olejku czy maseczki
nie jest wcale trudne. Skórę
można w ten sposób odżywić,
nawilżyć, zregenerować, uwol-
nić od chemicznych odczynni-
ków. Spróbujemy więc z
maseczkami. 

ŁAGODZĄCA UCZULENIA
Składniki: 2 łyżki nasion sie-

mienia lnianego. 
Przygotowanie: siemię zmiel i

zalej 1/4 szklanki wrzątku. Od-
staw na 15 minut. Lekko ostu-

dzoną papkę nałóż na twarz. Po
15 minutach zmyj letnią wodą.

Efekt: siemię lniane przynosi
ulgę podrażnionej oraz zaczer-
wienionej skórze. Dlatego po-
maga też na pękające naczynka. 

LIFTINGUJĄCA
Składniki: 1/2 łyżki żelatyny. 
Przygotowanie: żelatynę roz-

puść w gorącej wodzie, ale nie
we wrzątku, aby nie zrobiły się
grudki. Dobrze wymieszaj. Gdy
ostygnie, rozprowadź ją na twa-
rzy. Poleż z nią ok. 30 minut, a
potem zmyj. 

Efekt: napina szarą i zmę-
czoną skórę, rozjaśnia nieco cie-
nie pod oczami. 

NA ROZSZERZONE PORY

Składniki: 2 łyżki liściastej zie-
lonej herbaty (taka ma większą
moc). 

Przygotowanie: liście zalej
szklanką wody o temp. ok. 70 st.
C. Parz ok. 10 minut. Napar prze-
lej do miski i połącz z gorącą
wodą. Zrób parówkę - z głową na-
krytą ręcznikiem pochyl się nad
miską. 

Efekt: skóra się wygładzi, a
pory zmniejszą. 

Maseczki najlepiej wykonać w
godz. między 18, a 22. Na począ-
tek można je nakładać trzy razy w
tygodniu, potem dwa razy, a
wreszcie profilaktycznie raz na ty-
dzień. Wcześniej trzeba spraw-
dzić, czy składniki, jakich do nich
używamy, nie uczulają nas. Po
zmyciu maseczki należy zawsze
stosować tonik i krem. 

Maseczki dla zdrowia i urody

Składniki: 250 g sera radamer,
1 łyżka mąki, jajko, 4 łyżki bułki
tartej, 4 łyżki oleju rzepakowego,
150 g mieszanki sałat, 4 łyżki żu-
rawiny. 

Przygotowanie: Kostkę sera
radamer pokrój na osiem plastrów
o grubości 1 - 2 cm. Panieruj je
najpierw w mące, potem w rozkłó-
conym jajku, a na końcu w bułce
tartej. Ser musi być dobrze po-
kryty panierką. Smaż ser na nie-
dużym ogniu, po ok. 2 minuty z
każdej strony, później osącz z
nadmiaru tłuszczu na papierowym
ręczniku. Danie podawaj z żura-
winą i sałatą z lekkim sosem wi-
negret (zrobisz go, ucierając 3
łyżki soku z cytryny z 4 łyżkami
oliwy).

Panierowany serek
Odp. Litera “m”

Odp. Ogniem

Aby rozwiązać krzyżówkę, trzeba wpisać w poziome rzędy znaczenie słów.
Potem z oznaczonych liter ułożyć hasło. Prawidłowe rozwiązanie należy przepi-
sać na kartkę i wysłać lub dostarczyć do Gminnego Centrum Kultury w Poniecu.
Rozwiązanie można też przesłać e-mailem na adres krzyzowka@gck.po-
niec.eu. Prosimy pamiętać o podaniu imienia, nazwiska i adresu zamieszkania.
Wśród nadawców prawidłowych odpowiedzi wylosujemy nagrodę. Na rozwiąza-
nia czekamy do 10 sierpnia. Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmiało:
PRZED NAMI DŁUŻSZE WAKACJE. 

Nagrodę wylosowała Jolanta Nowacka ze Śmiłowa. Zapraszamy do GCK po
odbiór nagrody.
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Blisko 220 biegaczy stanęło na starcie I Famag Biegu Poniecka 10 - tka, który odbył się w sobotę 20 lipca, w ramach tegorocznych
Dni Ziemi Ponieckiej. 

Pomysł zorganizowania imprezy biegowej, która mogłaby towarzyszyć Dniom Ziemi Ponieckiej, pojawił się w firmie Famag i dzięki
zaangażowaniu właścicieli firmy oraz gminy udało się go wcielić w życie. Organizację imprezy wsparli wolontariusze, wśród których
byli dzieci pracowników Famagu oraz harcerze.

Lista zawodników była już zamknięta na kilka dni przed startem. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie wydarzeniem organi-
zatorzy postarają się, aby za rok, w kolejnej edycji, limit był jeszcze większy.

Start i meta biegu zlokalizowane były na stadionie sportowym, czyli w miejscu, gdzie odbywały się wszystkie atrakcje z okazji Dni
Ziemi Ponieckiej. Natomiast trasa licząca 10 km, którą musieli przebyć zawodnicy, wiodła ulicami Ponieca oraz drogami leśnymi i śród-
polnymi, gdzie piach dawał się biegaczom we znaki. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali na mecie okolicznościowe medale a najlepsi w poszczególnych kategoriach nagrody. Po 37min i 4s
jako pierwszy linię mety przekroczył Tomasz Musiał z Dąbcza. Tuż za nim przybiegli Łukasz Orłowski z Wrocławia i Mariusz Tokarczyk
z Legnicy.

Spośród kobiet najszybszą była Magdalena Śledź z Wąbiewa z czasem 41min i 30s. Kolejne panie na mecie to: Anna Czerwińska z
Rawicza i Jolanta Jeż z Gostynia.

Po dekoracji zwycięzców wśród wszystkich biegaczy rozlosowano wiele atrakcyjnych nagród.                                                                  MK

Biegiem wokół Ponieca
I Famag Bieg Poniecka 10-tka
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Kolejny już raz odbyła się Parafiada zorganizowana przez ks. proboszcza Krzysztofa
Szymenderę oraz całą społeczność parafialną. Wielki rodzinny piknik odbył się w nie-
dzielę, 21 lipca, w ramach XV Dni Ziemi Ponieckiej.

W programie nie zabrakło dużej dawki muzyki. Oprócz stałych punktów programu, ja-
kimi są występy zespołu Humoreska czy chóru Cecylia działającego przy parafii pw. Naj-
świętszej Maryi Panny w Poniecu, muzyczne atrakcje zapewnił regionalny zespół
Gołaszyniacy oraz rockowo - bluesowa kapela "Droga do nieba". Grupa jest reanimacją
formacji o takiej nazwie, która działała w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Z
oryginalnego składu pozostali Dariusz Kociołek i Lech Niedźwiedziński. Nowi ludzie w ze-
spole to Robert Szukała i Arkadiusz Gołaszewski.

Tradycyjnie konferansjerem był niezastąpiony Dariusz Kędziora, który swym poczu-
ciem humoru doprowadzał publiczność do łez. 

Jak zawsze największe emocje wzbudziła loteria fantowa, z której całkowity dochód
przeznaczony zostanie na remont dachu kościoła pw. Chrystusa Króla. W tym roku liczba
nagród była tak duża, że losowanie trwało kilka godzin, a główna nagroda została wrę-
czona tuż przed godz. 21.   MK

PARAFIADA 2019


