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Przez dwa dni, 11 i 12 sierpnia, blisko 200 rekonstruktorów z różnych stron
Polski dzieliło się swoją pasją do historii, wojskowości i militariów podczas
II Zlotu Grup Rekonstrukcji Historycznej pod nazwą "Operacja Poniec".

Historia, której
można dotknąć
OPERACJA PONIEC 2019

Pełna relacja na str. 8-9
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Nawiedzenie Ikony Jasnogórskiej
Wydarzeniem ostatnich dni, które zapisze się w kronikach, nie tylko parafialnych, to
peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w parafiach naszej gminy.

W sierpniu tłumy wiernych na-
szego regionu oczekiwały na przy-
jazd kopii obrazu Matki Bożej
Częstochowskiej.

Kopia obrazu Matki Bożej
Częstochowskiej w parafiach na-
szej gminy zawitała w piątek, 16
sierpnia. Wówczas Obraz Jasno-
górski odwiedził parafię w Żyto-
wiecku. Obraz do kościoła został
wniesiony przez strażaków i Matki.
Od tego momentu rozpoczęło się
wspólne czuwanie oraz modlitwy.
Następnego dnia obraz pojechał
do kościoła w Łęce Wielkiej. W nie-
dzielę, 18 sierpnia, najświętszy
obraz przyjechał do Ponieca. Przy
akompaniamencie fanfar Dzięcięco
- Młodzieżowej Orkiestry Dętej po-
witano Matkę Boską. Procesja po-
witalna składająca się z pocztów
sztandarowych, strażaków, braci
kurkowych, harcerzy, ministrantów,
kapłanów, ks. biskupa, księdza
proboszcza, delegacji do niesienia
obrazu oraz wiernych przeszła na
rynek, gdzie odprawiona została
uroczysta msza św.

W uroczystości nawiedzenia
ponieckiej parafii wziął udział bis-
kup pomocniczy senior archidie-
cezji poznańskiej Zdzisław
Fortuniak. 

W poniedziałek obraz wędrował
po filiach. Odwiedził: Gościejewice,
Sarbinowo, Rokosowo, Lubonię i
Waszkowo. Obraz Matki Bożej
Częstochowskiej w ponieckiej pa-
rafii został do wtorku, 20 sierpnia,
kiedy to po mszy pożegnalnej od-
prowadzony został do parafii w
Pudliszkach.

Obraz Jasnogórski od 18 maja
odwiedza wszystkie parafie archi-
diecezji poznańskiej. Nawiedzenie
ikony Matki Bożej Częstochowskiej
odbywa się pod hasłem "Z Maryją
w nowe czasy". Ostatnie nawie-
dzenie obrazu nastąpiło 42 lata
temu - w 1977 r. 

Idea peregrynacji zrodziła się w
1956 r., gdy obraz Matki Boskiej
Częstochowskiej wędrował z pro-
cesją po wałach Jasnej Góry, a
zgromadzeni ludzie wołali "Matko,
przyjdź do nas". Ówczesny kustosz
sanktuarium o. Teofil Krauze, ge-
nerał paulinów o. Alojzy Wrzalik
zrozumieli to jako inicjatywę na-
wiedzenia kopii Obrazu po para-
fiach Polski. Z pomysłem podzielili
się listownie z prymasem Polski
kardynałem Stefanem Wyszyń-
skim. Zamysł ten odebrany został
jako idea przygotowania ducho-
wego polskiego Kościoła do Jubi-
leuszu Tysiąclecia Chrztu Polski.
W 1957 r. z inicjatywy kardynała

Wyszyńskiego, został wykonany
stosowny duplikat obrazu. Nama-
lował go docent Leonard Torwirt z
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w

Toruniu. Ostateczna decyzja w
sprawie nawiedzenia wszystkich
polskich parafii i diecezji zapadła
11 kwietnia 1957 r. na 45. zebraniu

Konferencji Episkopatu Polski. W
maju kopia znalazła się w Rzymie,
gdzie 14 maja poświęcił ją papież
Pius XII.
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Kolejny parking

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

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

Dnia 2 września 2019 r. dyżur
będą pełnili Łucja Markowska i Da-
riusz Kieliś. Ponadto pod numerem
telefonu biura Rady 65 573 - 14 -
33 zawsze w godzinach pracy
można umówić się na rozmowę i
spotkanie z dowolnym radnym,
który nie ma zaplanowanego dy-
żuru w najbliższym czasie.

MK

Dyżury radnych w Urzędzie

Od połowy sierpnia na ul. Szkol-
nej w Poniecu trwają prace remon-
towe. Za kilka tygodni ulica ta
będzie prezentowała się zupełnie
inaczej. Powstanie tam kilkadziesiąt
nowych miejsc parkingowych oraz
zostanie nałożona nowa nawierzch-
nia asfaltowa. 

Jest to kolejny etap modernizacji
ul. Szkolnej w Poniecu. W roku
ubiegłym powstały m. in.: zajezdnie
dla autobusów, nowe chodniki i no-
woczesne oświetlenie. 

Na ten rok zaplanowano bu-

dowę około 50 miejsc parkingo-
wych, które powstaną od starego
kina do budynku GS - ów oraz po
drugiej stronie jezdni - przy Gmin-
nym Centrum Kultury. Miejsca te
będą szerokie, tak by swobodnie
można było zaparkować dużym
autem. W planach jest również mo-
dernizacja ulicy aż do skrzyżowania
z ul. Polną. 

Wszystkie prace z budową i mo-
dernizacją ul. Szkolnej mają zakoń-
czyć się do końca września.  

MK Pod hasłem "Uczymy ratować" odbyło się spotkanie z Adamem
Żalikiem, ratownikiem medycznym, który przeprowadził dla miesz-
kańców Czarkowa i Franciszkowa praktyczne zajęcia z zakresu
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ratownik w pro-
fesjonalny sposób przekazał informacje, jak należy zachować się
w sytuacjach zagrożenia życia i postępować w przypadku za-
krztuszeń, oparzeń, skaleczeń, zasłabnięć i złamań. To bardzo
ważne spotkanie, a zdobyta wiedza i ćwiczenia praktyczne mogą
zaowocować w najmniej oczekiwanym momencie. 

Norbert Szymkowiak z Ponieca
po raz trzeci z rzędu ukończył od-
bywające się w Borównie koło
Bydgoszczy zawody Iron Man.
Przepłynięcie 3,84 km, jazda na
rowerze na dystansie 180 km i po-
konanie biegiem dystansu 42,2
km zajęło zawodnikowi 10 godzin,
35 minut i 39 sekund. Wynik ten
był najlepszym w kat. 25 – 29 lat.
Gratulujemy!

OSiR 

Iron Man w pięknym stylu

UWAGA PRACODAWCY - Zmiana przepisów od 1 września 2019 roku
Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinanso-

wanie kosztów kształcenia w wysokości:
1) W przypadku nauki zawodu - do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy. Jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36

miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia.
2) W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.
3) Dla umów zawartych na okres kształcenia od 1 września 2019 r. zgodnie z brzmieniem: " art. 2a W przypadku nauki zawodu prowa-

dzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1,
wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi do 10 000 zł.

Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika,
w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia warunków określonych w art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z
2019 r. poz. 1148 ze zm.)

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracow-
nika egzaminu, o którym mowa w art. 122. ust. 1 pkt 2 i 3.

Dofinansowanie, o którym mowa w art. 122 ust. 1, udzielane podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt
17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362 oraz z 2019 r.
poz. 730), stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18
grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352
z 24. 12. 2013. s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24. 12. 2013. s. 9).

Gminna Spółka Wodna w Poniecu prosi o uregulowanie
należności członkowskich do dnia 30 września 2019 r.

Zarząd Spółki
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Irena to imię pochodzenia grec-
kiego i oznacza osobę niosącą
pokój.

Irena to kobieta wielu talentów,
cechuje ją opanowanie i spokój.
Jest pewna swoich wartości i zasad,
których będzie broniła za wszelką
cenę. Odnajdzie się w każdym to-
warzystwie i z każdym potrafi zna-
leźć wspólny język. Można zawsze
liczyć na jej pomoc i dobre słowo. 

Największą wartością w życiu
Ireny jest rodzina. Stanowi ona dla
niej fundament egzystencji. Dosko-
nale zarządza domem i organizuje
czas jego mieszkańcom. Jest bar-
dzo wymagająca w stosunku do
męża i dzieci, z powodu czego nie-
kiedy dochodzi między nimi do
sprzeczek. Jest też stała i wierna w
uczuciach.

Irena to niezwykle kontaktowa
kobieta. Jest lubiana za swoją życz-
liwość i pozytywne nastawienie do
ludzi. 

Robienie wielkiej kariery zawo-
dowej nie jest dla Ireny priorytetem.
Lubi być w cieniu i rzetelnie wywią-
zywać się ze swoich obowiązków.
Zawsze ma jakiś plan działania i nie
pozostawia niczego przypadkowi.
Pewność siebie pomaga jej zacho-
wywać spokój i opanowanie w stre-

sujących sytuacjach. Sprawdzi się
w takich zawodach, jak handel i ga-
stronomia. 

Kolorem Ireny jest żółty, liczbą 2,
a kamieniem cytryn.

W naszej gminie mieszka 58 ko-
biet noszących to imię. W Poniecu
zameldowane są 34, w Dzięczynie
4, w Czarkowie, Łęce Wielkiej i Śmi-
łowie po 3, w Bogdankach i Szurko-
wie po 2 oraz po 1 w Janiszewie,
Drzewcach, Sarbinowie, Bączyle-
sie, Franciszkowie, Miechcinie i w
Rokosowie. 

Najstarsza Irena to 90 - latka z
Dzięczyny, najmłodsza zaś ma lat
40 i jest mieszkanką Ponieca.

Irena Twarda 
z Ponieca

Ireny - 18 IX
Z bukietem kwiatów do...

Szymona - 3 IX

POŻEGNANIE
W lipcu na zawsze odszedł od nas :

09.07 - Artur Dwornik (1962), Wydawy

Szymon to imię pochodzenia
hebrajskiego. Pochodzi od słów
szim on (Bóg wysłuchał)

Szymon to mężczyzna o silnym
charakterze, jest przebiegły i inteli-
gentny. Ciężko jest dojść z nim do
porozumienia i jakiegoś kompro-
misu. Długo żywi urazę do ludzi,
którzy wyrządzili mu w przeszłości
krzywdę. Szanuje tych, do których
czuje jakiś respekt. 

W życiu prywatnym Szymon jest
bardzo skryty i nie uzewnętrznia
swoich potrzeb ani problemów.
Nawet rodzinie ciężko z tego po-
wodu do niego dotrzeć i ewentual-
nie pomóc.

Szymon jest towarzyskim czło-
wiekiem, z którym można zrobić
wiele szalonych rzeczy. Często
bywa tak, że najpierw zrobi, a póź-
niej pomyśli. Ma dużą umiejętność
przekonywania ludzi o swoich ra-
cjach. Nie lubi nudy i to przeważnie
on daje innym impuls do działania.

Ciężko jest Szymonowi podpo-
rządkować się wszelkim regułom i
zasadom. Lubi pieniądze, i to one
są dla niego celem. Jeżeli wykony-
wana praca nie przynosi mu ocze-
kiwanych zysków, szuka takiej,
która zaspokoi jego finansowe po-
trzeby. 

Kolorem Szymona jest szary,
liczba 4, a kamieniem agat. 

W gminie Poniec mieszka 76
Szymonów. 25 w Poniecu, po 5 w
Żytowiecku, Łęce Wielkiej i Roko-
sowie, po 4 w Łęce Małej, Śmiłowie
i Bogdankach, po 3 w Dzięczynie,
Drzewcach i Teodozewie, po 2 w
Szurkowie, Waszkowie, Sarbino-
wie, Miechcinie i Czarkowie oraz po
1 w Janiszewie, Kopaniu, Włost-
kach, Bączylesie i Grodzisku. 

Najstarszy Szymon w naszej
gminie skończył 50 lat i mieszka w
Poniecu, natomiast najmłodszy
Szymon ma 3 miesiące i jest z Teo-
dozewa. 

Szymona Kolacki
z Ponieca

Wydawca i redakcja: Gminne Centrum Kultury  w Poniecu, 
ul. Szkolna 3, tel. 65 5731169
Redaktor naczelny: Marta Kopania
Przesyłanie materiałów do gazety i archiwum PDF: www.poniec.eu
Druk: Drukarnia HAF LESZNO
Skład: HALPRESS,  Leszno - www.leszno.eu

Wieści z gminy Poniec

Dożynki Powiatowe “Dobre
Smaki Powiatu”, które odbyły się
15 sierpnia w Gostyniu na Świętej
Górze, to impreza, która jest mi. in.
doskonałą okazją do smakowania
potraw i produktów prosto od lo-
kalnych producentów, ale nie tylko.
Dla KGW Czarkowianki był to bar-

Mieszkańcy Czarkowa i Franciszkowa wraz ze swoimi dziećmi
oraz wnuczętami udali się na wycieczkę do Wrocławia. Celem wy-
jazdu było zwiedzanie najstarszego w Polsce zoo oraz Afryka-
rium. Spacer po obiekcie był doskonałą okazją do poznania na
własne oczy niespotykanych na co dzień zwierząt egzotycznych.
Wyjazd zaliczono do bardzo udanych. Okazał się wspaniałym
przeżyciem, ale również doskonałą okazją do spędzenia wspólnie
rodzinnego czasu.

dzo udany dzień, gdyż panie otrzy-
mały nagrodę za udział w konkur-
sie na najlepsze ciasto francuskie
oraz zajęły III miejsce za przepis
na gulasz z kiełbasą i papryką.
Panie chciałyby serdecznie po-
dziękować wszystkim, którzy od-
dali na nie swój głos.

Czarkowianki nagrodzone
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DOŻYNKI W NASZEJ GMINIE

Tradycyjnie w okresie letnim we wszystkich miejscowościach naszej gminy odbywają się dożynki. Jak za-
wsze nie zabrakło atrakcji dla wszystkich. W czasie, gdy dorośli bawili się przy muzyce, ci najmłodsi umilali
sobie czas podczas różnego rodzaju konkursów przygotowanych specjalnie dla nich. W ten oto sposób rol-
nicy dziękowali za owoc swej ciężkiej pracy. MK

Foto: 2x adsteam.pl, 1x gostyn24.pl, 1xrydzyna24.pl

Szurkowo

Bączylas

Żytowiecko

Łęka Wielka

Miechcin

Dzięczyna

Bączylas

Żytowiecko

Czarkowo
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Nasi jubilaci pobrali się 20
września 1969 r. w Urzędzie Stanu
Cywilnego w Poniecu. Ślub ko-
ścielny wzięli tego samego dnia w
kościele w Żytowiecku. 

Pani Regina urodziła się w
1951 r. w Żytowiecku. Jest córką
naszej drogiej jubilatki pani Joanny
Chudej. Pani Regina po ukończe-
niu nauki w szkole podstawowej
przez kilkanaście lat pracowała w
miejscowym gospodarstwie rol-
nym, a gdy założyła rodzinę, zajęła
się prowadzeniem domu oraz wy-
chowywaniem dzieci. 

Pan Józef od swej żony jest
starszy o dwa lata. Od urodzenia
mieszka również w Żytowiecku.
Wychowywał się z trzema star-
szymi siostrami. Pan Józef ukoń-
czył Zasadniczą Szkołę
Zawodową w Gostyniu w zawodzie
ślusarza. Od 1969 r., przez rok, od-

bywał służbę wojskową w jedno-
stkach w Jeleniej Górze oraz w
Poznaniu. Pan Klupś całe zawo-
dowe życie pracował jako trakto-
rzysta w żytowieckim PGR. Poza
pracą przez wiele lat udzielał się w
Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie
pełnił funkcję naczelnika.

Nasi jubilaci znali się od dzie-
ciństwa. Jednak życzliwszym
okiem spojrzeli na siebie, gdy mieli
po 17 i 19 lat, podczas zabawy ta-
necznej. Po dwóch latach narze-
czeństwa pobrali się i zamieszkali
we własnych czterech kątach.
Państwo Klupsowie mają dwoje
dzieci - syna Arkadiusza i córkę
Izabelę. Dochowali się także
czworga wnucząt.

Pani Regina wciąż spełnia się
jako doskonała gospodyni do-
mowa. Od dwóch lat aktywnie
udziela się w miejscowym Kole

Razem przez życie 
We wrześniu jubileusz złotych godów obchodzą pań-
stwo Regina i Józef Klupsiowie z Żytowiecka.

Gospodyń Wiejskich, które po
ponad 30 latach reaktywowała jej
synowa Bożena. Wspólnie z in-
nymi paniami z Żytowiecka odry-
wają się od codziennych
domowych obowiązków i wspólnie
spędzają czas. Ponadto dla miejs-
cowej społeczności organizują im-
prezy, festyny i wyjazdy.

Z kolei pan Józef swój wolny
czas spędza na majsterkowaniu.
Nie bez przyczyny przez wielu na-
zywany jest "złotą rączką".

Wspaniałym małżonkom skła-
damy serdeczne gratulacje oraz
życzenia zdrowia wszelkiej po-
myślności i dalszego udanego po-
życia.                                        MK

Najstarsi w gminie

W piątek, 6 września, jubile-
usz 90. urodzin obchodzi Jo-
anna Chuda z domu Borowiak z
Żytowiecka.

Pani Joanna urodziła się w Ży-
towiecku w 1929 r. Wychowywała
się u boku dwóch braci - starszego
Stanisława oraz młodszego Fran-
ciszka. Po ukończeniu nauki w
szkole podstawowej rozpoczęła
pracę w miejscowym gospodar-
stwie rolnym, gdzie pracowali
także jej rodzice. 

Za mąż wyszła w wieku 20 lat.
Jej wybrankiem był kolega z wioski

Stanisław Chudy. Po ślubie mąż
pracował w żytowieckim PGR, a
pani Joanna prowadziła dom oraz
zajęła się wychowywaniem dzieci.
Nasza jubilatka urodziła ich
ośmioro: Eugeniusza, Reginę,
Zdzisława, Ryszarda, Elżbietę,
Stefana, Stanisława oraz Mariana.

Pani Chuda dochowała się
dziewiętnaściorga wnucząt oraz
trzydziestu czworo prawnucząt. 

Naszej drogiej jubilatce ży-
czymy dużo zdrowia, samych po-
godnych chwil i wiele życzliwości
od ludzi.                                     MK

Tradycją już jest, że przez Łękę Wielką przechodzą pielgrzymi 21.
grupy Pieszej Pielgrzymki Poznańskiej zmierzający do Często-
chowy. 7 sierpnia, jak zawsze, zostali oni gościnnie przyjęci przez
mieszkańców wsi. Na powitanie pielgrzymów wyszli ksiądz pro-
boszcz Jacek Toś z mieszkańcami, wśród których była najstarsza
mieszkanka Łęki Wielkiej Czesława Dudka. Następnie w miejs-
cowym kościele pielgrzymi pomodlili się i zostali zaproszeni na
poczęstunek, który czekał na nich w świetlicy. Poczęstunek zor-
ganizowany został wspólnymi siłami przez mieszkańców: Bogda-
nek, Kopani i Łęki Wielkiej. Po krótkiej przerwie pątnicy ruszyli w
stronę Pudliszek, gdzie mieli przygotowane noclegi.

www.rowery.poniec.eu
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Wierni z parafii w Żytowiecku odbyli pielgrzymkę autokarową do San-
ktuarium Matki Bożej Ucieczki Grzeszników w Wieleniu Zaobrzań-
skim. Wzięli tam udział w uroczystej mszy odpustowej. Następnie
udali się do Przemętu, gdzie zwiedzili i wysłuchali historii tutejszego
kościoła. Jest to parafia rodzinna obecnego proboszcza z Żytowiecka
Jacka Tosia. W gospodarstwie agroturystycznym w Kluczewie pielg-
rzymi odpoczęli, zjedli kiełbaski z ogniska, po czym udali się w drogę
powrotną. Pogoda i humor jak zawsze dopisywały wszystkim.

Gościliśmy pielgrzymów

W poniedziałek, 5 sierpnia, w
godzinach południowych do Po-
nieca przybyła grupa pielgrzymów
z Salezjańskiej Pielgrzymki Ewan-
gelizacyjnej. Tradycyjnie już, po
powitaniu przez księdza probosz-
cza i chwili oddechu, pielgrzymi
spotkali się na ponieckim rynku na
wspólnej ewangelizacji. Miesz-
kańcy naszego miasta, zwłaszcza

ci najmłodsi, z chęcią modlili się,
śpiewali i tańczyli. Po nocy spę-
dzonej u gościnnych mieszkańców
wyruszyli w dalszą drogę do Częs-
tochowy. Stałym miejscem kolej-
nych postojów były wsie
Sarbinowo oraz Szurkowo, gdzie
ugoszczono wszystkich poczęs-
tunkiem przygotowanym przez
mieszkańców wiosek.    MK

Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych
w ramach realizowanego Projektu "Nie jesteśmy sami -

kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i
niepełnosprawnych z gminy Poniec".

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, iż w ramach reali-
zacji projektu "Nie jesteśmy sami - kompleksowy program wsparcia osób
niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Poniec" utworzyło Cen-
trum Wsparcia Opiekunów Faktycznych. Projekt jest współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu Operacyj-
nego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014 - 2020.

Centrum będzie świadczyć następujące usługi:
- Miejsca krótkookresowego pobytu dziennego lub całodobowego dla

osób niesamodzielnych (mieszkanie wspomagane) i Klub Seniora.
- Szkolenia dla grupy 30 opiekunów faktycznych.
- Spotkanie grupowe dla opiekunów faktycznych i zespołów projekto-

wych połączone z poradnictwem dot. projektu i wymianą doświadczeń.
- Wsparcie psychologa dla opiekunów faktycznych zgłaszających taką

potrzebę, mające na celu poprawę kondycji psychicznej oraz wsparcie
opiekunów w rozwiązywaniu problemów psychologicznych.

- Dyżury pracowników socjalnych.
- Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla opiekunów faktycznych

otwarta 5 dni w tygodniu w godzinach pracy Klubu Seniora.
Od 1 lipca 2019 r. dyżury w Centrum Wsparcia pełnią pracownicy so-

cjalni z Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu. Opiekunowie faktyczni
będą mogli uzyskać:

- informacje na temat źródeł wsparcia,
- pomoc w wypełnieniu dokumentów urzędowych,
- wsparcie w kontaktach z instytucjami pomocowymi innymi niż OPS.
Punkt wsparcia jest zlokalizowany w budynku Gminnego Centrum Kul-

tury w Poniecu - w Klubie Seniora i czynny jest w każdy poniedziałek i
środę w następujących godzinach: poniedziałek 14 - 16, środa 13 - 15.

Zachęcamy opiekunów faktycznych do korzystania z usług Centrum
Wsparcia.

OSiR w Poniecu zorganizował już po raz drugi turniej elektronicznej
rozrywki. W środę, 14 sierpnia, do zawodów przystąpiło dziewięciu
chłopców, którzy zmierzyli się ze sobą przy konsoli x-box 360. Zwy-
cięzcy każdej z trzech grup eliminacyjnych zagrali w grupie mist-
rzowskiej. Zdecydowanym faworytem wydawał się Jakub Król, który
do tej pory zanotował imponujący bilans bramkowy 10-0, dokładając
pewne zwycięstwo 2-0 nad Filipem Matuszewskim w fazie finałowej.
Wystarczyło jednak małe potknięcie i porażka 1-0 z bezpośrednim
rywalem Szymonem Kubackim, by wypuścić zwycięstwo z rąk na
ostatniej prostej. Najlepsi gracze zostali nagrodzeni dyplomami oraz
gadżetami elektronicznymi.  OSiR
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Historia, której możn  
Mieszkańcy naszego regionu mieli okazję doświadczyć prawdzi-
wej przygody i poczuć historię na własnej skórze. Całą imprezę za-
inicjowała parada zabytkowych pojazdów wojskowych oraz grup
rekonstrukcyjnych, które przeszły wokół ponieckiego rynku. 

historyczną, która przedstawiała Front
Zachodni - Falaise, bitwę stoczoną na
początku sierpnia 1944 r., w ramach
operacji Overlord. Inscenizacja zawiera-
jąca elementy pirotechniczne, takie jak
eksplozje czy zadymianie, przyciągnęła
tłumy spragnione żywej lekcji historii. 

Druga inscenizacja odbyła się w nie-
dzielę na ponieckim rynku. Rekonstruk-

atrakcji pojawiło się Kino Słońce.
Zaprezentowano w nim bogatą
historię gostyńskiego kina. W za-
improwizowanym pomieszczeniu
pokazano archiwalne kroniki wo-
jenne, które odnaleziono w Gosty-
niu. 

Na koniec pierwszego dnia
zlotu zaprezentowano inscenizację

Rekonstruktorzy ubrani w
piękne epokowe stroje zaprezen-
towali się we wspaniały sposób po-
nieckiej publiczności. Przemarsz
grup okraszony był komentarzem
lektora Piotra Kaźmierczaka, który
opowiadał ich historię oraz inne
ciekawostki. Na rynku odbyło się
też oficjalne otwarcie imprezy
przez władze gminy.

Natomiast w parku miejskim
można było obejrzeć stanowiska
przygotowane przez poszczególne
grupy rekonstrukcyjne, m. in. styli-
zowane dioramy czy sprzęt woj-

skowy. Teren obozowiska był
otwarty dla każdego, kto chciał po-
rozmawiać z rekonstruktorami.
Swoje obozy rozbiło kilkanaście
grup z całej Polski, m. in. ze
Szczecina, Wrocławia, Bydgosz-
czy czy Łodzi. Publiczność za-
chwyciły kolekcje uzbrojenia i
oporządzenia oraz wierne odwzo-
rowania obozowisk z różnych
epok.

Nie zabrakło zabaw i konkur-
sów dla dzieci i dorosłych, podczas
których można było zdobyć wspa-
niałe publikacje książkowe. Wśród
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    na dotknąć
torzy odtworzyli zamach na Franza
Kutcherę, który podczas II wojny świa-
towej dowodził SS i policją w okręgu
warszawskim. Oprawca mieszkańców
stolicy zginął z rąk członków Armii Kra-
jowej. Inscenizacja ta zakończyła zlot.

Wszystkie wydarzenia odbywające
się w Poniecu w ramach "Operacji Po-
niec" zorganizowane były na najwyż-
szym poziomie. Mieszkańcy Ponieca

jak i całego regionu byli pod wiel-
kim wrażeniem. Wielu podkreślało,
że warto było przyjść i uczestni-
czyć w tak wyjątkowej lekcji histo-
rii.

Głównymi organizatorami zlotu
byli: gmina Poniec, GBH Regi-
ment, Gminne Centrum Kultury w
Poniecu, ZHP Poniec. 

MK/GCK
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Od kilkunastu dni w budynku klubowym PKS Piast Poniec przy
ul. Harcerskiej 3 trwa remont szatni i pomieszczeń gospodar-
czych. Wysłużone już wnętrza zmienią swoje oblicze. Na efekt
końcowy trzeba będzie poczekać jeszcze kilka tygodni. Warto
dodać, że całość prac nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie fi-
nansowe gminy Poniec oraz Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Wielkopolskiego, które wspólnie partycypowały w
ramach programu "Szatnia na medal".

W połowie lipca rozegrany zos-
tał pierwszy przedsezonowy tre-
ning zawodników ponieckiego
Piasta z nowym szkoleniowcem
drużyny Andrzejem Loksiem. W
związku z organizacją Dni Ziemi
Ponieckiej pierwsze zajęcia odbyły
się na kompleksie sportowo - rek-
reacyjnym Orlik. Trener ustalił
szczegółowy plan zajęć i spotkań
towarzyskich na najbliższe tygod-
nie, podczas których poznawał za-
wodników, testował różne warianty

gry i przyglądał się kandydatom do
zasilenia szeregów drużyny. Po
wielu treningach i wynikach kilku
meczów kontrolnych można wnio-
skować, że praca z nowym szkole-
niowcem przynosi zadowalające
efekty. Spośród rozegranych spot-
kań zawodnicy Piasta odnieśli dwa
zwycięstwa i zanotowali jeden
remis. Wysoko, 7:0 pokonali Zjed-
noczonych Pudliszki, zwyciężyli 6
:2 MTS Pawłowice oraz zremiso-
wali w Krobi z Krobianką 1:1.

Z nowym trenerem

Udana inauguracja sezonu

Tak okazałego początku se-
zonu 2019/20 w wykonaniu pod-
opiecznych Andrzeja Loksia chyba
mało kto się spodziewał. 2 mecze,
6 punktów, bilans bramek 11:0 i
pierwsza pozycja w tabeli.

W czwartkowe popołudnie 15
sierpnia na stadionie sportowym w
Poniecu, kiedy odbyła się inaugu-
racja sezonu, dopisało wszystko.
Począwszy od pogody, która za-
chęcała do obserwowania meczu,
poprzez kibiców, którzy licznie sta-
wili się na trybunach, a przede
wszystkim piłkarzy, którzy wysoko
pokonali drużynę Piasta Belęcin.

Mecz był też debiutem nowego

szkoleniowca Andrzeja Loksia,
który od kilku tygodni przygotowy-
wał drużynę do startu w rozgryw-
kach. W porównaniu do zeszłego
sezonu zmienił się też skład. W
meczu z powodzeniem zadebiuto-
wali pozyskani: Łukasz Janowicz,
Jędrzej Wydmuch, Patryk Siniecki
i Michał Bożek.

Od początku meczu inicjatywę
przejęli gospodarze. Na pierwszą
bramkę kibicom przyszło czekać
do 19 minuty, kiedy to wynik otwo-
rzył Marcin Dawidziak. Chwilę
później na 2:0 podwyższył Tomasz
Szumny. Takim też wynikiem za-
kończyła się pierwsza część spot-

kania. W drugiej połowie premie-
rowe gole dla Piasta zanotowali
Patryk Siniecki i Jędrzej Wydmuch,
a drugie trafienia dopisali Tomasz

Szumny i Marcin Dawidziak, usta-
lając w końcówce wynik na 6:0.

Mecz drugiej kolejki odbył się w
niedzielę, 18 sierpnia. Piast Po-
niec podejmował wówczas Koronę
Wilkowice. Zawodnicy z Ponieca
potwierdzili dobre przygotowanie
do sezonu i odnieśli drugie z rzędu
przekonujące zwycięstwo. Tym
razem goście wracali z Ponieca z
bagażem pięciu straconych goli.

Strzelanie goli w 16 minucie
rozpoczął Krzysztof Karch. Naj-
skuteczniejszy zawodnik zeszłego
sezonu potwierdził wysoką formę
zdobywając jeszcze dwie bramki -
w 29. i 68. minucie. Na 4:0 wynik
podwyższył Mariusz Klimasz, a
wynik spotkania w doliczonym
czasie gry ustalił Dawid Szafra-
niak.

PKS Piast Poniec
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W niedzielne popołudnie 11
sierpnia 10 zawodników przystą-
piło do rywalizacji w Wakacyjnym
Turnieju Bowlingowym. Mimo sto-
sunkowo nielicznego grona grają-
cych poziom zawodów był bardzo
wysoki. Zwycięzcą został Oskar

Karolewicz, który uzyskał w dwóch
grach wynik 374 kręgli. Na drugim
miejscu grę zakończył Tomasz
Wasiela, uzyskując 340 punktów.
Z wynikiem 335 zbitych kręgli na
trzecim miejscu uplasował się
Zenon Ambroży.                   OSiR

Bowlig w wakacje

Dwa przedsezonowe mecze w ponieckiej hali widowiskowo - spor-
towej rozegrali zawodnicy GI Malepszy Futsal Leszno. Poniecki
obiekt okazał się szczęśliwy, gdyż oba spotkania zakończyły się
zwycięstwem leszczynian. W pierwszym meczu zawodnicy z
Leszna pokonali 4:2 Red Dragons Pniewy, natomiast w drugim
pojedynku okazali się lepsi od CFC Hertha 06 Berlin, zwyciężając
5:2. Szczególne słowa uznania należą się kibicom, którzy licznie
przybyli na trybuny i gorąco dopingowali piłkarzy. 

OSiR

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

Informacje znajdziesz na: www.poniec.eu
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O s t a t n i e  m i e s i ą c e  p o k o j u  
Poniec 80 lat temu

Wydarzenia polityczne wiosny i lata 1939 roku zwiastowały rychły wybuch wojny.
Ostateczny rozbiór Czechosłowacji i żądania niemieckie wobec Polski uświadomiły
Polakom zagrożenie ze strony Rzeszy Niemieckiej. 

Mimo groźnej sytuacji społe-
czeństwo polskie zachowywało spo-
kój. Powszechnie wierzono, że w
razie konfliktu Polska obroni się
dzięki wsparciu Francji i Wielkiej
Brytanii. Wielu ludzi dawało wyraz
swej patriotycznej postawie nie tylko
werbalnie, ale również czynami.
Świadectwem postawy patriotycznej
były liczne dary pieniężne i kosztow-
ności składane na Fundusz Obrony
Narodowej (FON) oraz Pożyczkę
Obrony Przeciwlotniczej (POP). Ich
celem było dozbrojenie armii. 

Władze samorządowe, organiza-
cje społeczne, mieszkańcy Ponieca
wzięły udział w zbiórkach na zakup
uzbrojenia dla armii. 1 kwietnia 1939
roku odbyło się nadzwyczajne po-
siedzenie Rady Miejskiej, na którym
uchwalono przekazać na Fundusz
Obrony Narodowej 6000 zł. Go-
tówkę uzyskano z budżetu gazowni
miejskiej przeznaczonego na cele
remontowe. Ponadto Zarząd Miejski
przekazał na POP w 1939 roku 2000
zł. Suma ta pochodziła z zasobów
Komunalnej Kasy Oszczędnościo-
wej miasta Ponieca. Zakład św. Sta-
nisława (szpital Sióstr Miłosierdzia)
wpłacił 200 zł. Zbiórkę prowadziły
również organizacje społeczne. Na
przykład Liga Obrony Powietrznej i
Przeciwgazowej oraz Ochotnicza
Straż Pożarna wpłaciły w kwietniu i
czerwcu 1939 roku po 34 zł. Wielką
ofiarnością wykazały się osoby indy-
widualne. Dla przykładu można
podać sumy wpłat na POP: po 100
zł wpłacili - ks. Marian Balcerek,
Franciszek Konieczny, Edmund
Mietliński, Jan Musiołowski, Karol
Stróżyński, Jan Schulz, Wanda Wie-
czorkiewicz z Rokosowa. Książę
Jan Czartoryski z Rokosowa już w
kwietniu 1939 roku wpłacił 335 zł,
zadeklarował natomiast 1000 zł.
Mniej zamożni zazwyczaj wpłacali

po 60, 40 lub 20 zł. W dniu 30 marca
1939 roku odbyły się posiedzenia
rad gminnych w powiecie gostyń-
skim w sprawie zasilenia Funduszu
Obrony Narodowej. Rada Gminna w
Poniecu uchwaliła przekazać 1000
zł.

Nauczycielstwo powiatu gostyń-
skiego zainicjowało zbiórkę na FON
i POP wśród dzieci i młodzieży. Naj-
lepsze wyniki osiągnęła Szkoła Po-
wszechna w Poniecu, która zdołała
zebrać na FON i POP łącznie ponad
200 zł. Niewielka szkoła w Janisze-
wie uzyskała także dobry wynik
zbiórki - 89 zł. W szkołach zbierano
także surowce wtórne, szczególnie
złom.

Wiosną i latem 1939 r. zaktywi-
zowała się wroga Polakom część
Niemców ponieckich. Już w czasie
wyborów do rad gromadzkich
wiosną 1939 roku Niemcy odrzucali
możliwość kompromisu z Polakami.
Tworzyli własne listy wyborcze. Roz-
siewali przy tym pogłoski, że Hitler
wkrótce zajmie Wielkopolskę.
Groźby te znajdowały wśród ludno-
ści polskiej pewien oddźwięk. Po
rozbiorze Czechosłowacji w marcu
1939 r. na terenie powiatu gostyń-

również z granic państwa polskiego
niektórych niemieckich pastorów
oskarżanych o wrogość do Polaków.
Wśród nich był poniecki pastor Her-
man Machert, o którym krążyły
plotki, że w kościele ewangelickim
ukrywał radiostację w celach dywer-
syjnych. 

Należy jednak zaznaczyć, że nie
wszyscy Niemcy ponieccy występo-
wali aktywnie przeciwko Polakom.
Znaczna ich część, zżyta z polskimi
sąsiadami, nie przejawiała oznak
wrogości. Biernie oczekiwali na roz-
wój wypadków. 

Mimo coraz realniejszej groźby
wojny nie zauważano śladów paniki.

skiego pojawiły się pogłoski o możli-
wości korekty granicy. Niemcy,
zręcznie wykorzystując panujące,
nastroje podkreślali, że po ewen-
tualnym przyłączeniu do Niemiec ci
z Polaków, którzy poparli listy nie-
mieckie będą mogli liczyć na pracę.

Ton życiu mniejszości niemiec-
kiej nadawała grupa osób, szcze-
gólnie młodszych, wrogo
ustosunkowanych do państwa pol-
skiego. Rekrutowali się oni czę-
ściowo z szeregów Jungdeutsche
Partei, która w obliczu zbliżającego
się konfliktu porzuciła pozory przy-
chylnego nastawienia do Polaków. 

Władze polskie zdawały sobie
sprawę z wrogiej działalności mniej-
szości niemieckiej. Świadczyły o niej
coraz częstsze przypadki odkrycia
broni gromadzonej w celach dywer-
syjnych. Latem 1939 roku w Wasz-
kowie za przerzut broni przez
granicę zostali aresztowani Richard
Hohn i Eryk Helmiński. Punkt prze-
rzutowy znajdował się u działaczy
JDP w Poniecu - Stibbena i Benis-
chema. W odpowiedzi władze pol-
skie rozpoczęły internowanie
podejrzanych o wrogą działalność
aktywistów niemieckich. Wydaliły

Polska ludność cywilna aktywnie
włączyła się do przygotowań obron-
nych. Chętnie stawiano się na przy-
kład do kopania rowów
przeciwczołgowych. W czerwcu
1939 r. ukazało się zarządzenie bur-
mistrza Ponieca o obowiązkowym
uczestnictwie wszystkich mieszkań-
ców, którzy ukończyli 17 lat, w kopa-
niu okopów. Prace rozpoczęto w
lipcu. Wyznaczono osoby do kopa-
nia i rozwożenia ziemi furmankami.
W tych pracach uczestniczyli rów-
nież harcerze, bez względu na wiek.
Rowy były kopane od strony spo-
dziewanego natarcia Niemców.
Ciągnęły się od ul. Janiszewskiej na
wzniesieniach przy drodze do Wasz-
kowa w kierunku drogi Bojanowskiej
i dalej w kierunku Sowin. Na zjeź-
dzie z Zawady w kierunku Ponieca
droga została zaminowana. 

Latem 1939 r. w majątku Wy-
dawy zostali zakwaterowani żołnie-
rze polscy. Był to oddział cyklistów z
55 Pułku Piechoty i szwadron 17
Pułku Ułanów z Leszna oraz zmobi-
lizowani do wojska mieszkańcy Po-
nieca i okolic, w liczbie około 200
żołnierzy. Od tego czasu codzienno-
ścią stał się widok żołnierzy jeżdżą-
cych na rowerach ulicami Ponieca.
Utworzona została również Ponie-
cka Kompania Obrony Narodowej,
składająca się w dużej mierze z by-
łych powstańców wielkopolskich,
którzy nie zostali zmobilizowani do
wojska. Razem z żołnierzami w ma-
jątku Wydawy byli zakwaterowani
także harcerze. Pełnili oni warty przy
magazynach broni i amunicji oraz
obserwowali drogi dojazdowe z kie-
runku Janiszewa, Waszkowa i Boja-
nowa. Ponadto harcerze
przygotowali łagodne dojścia do gli-
nianek, czyli dołu znajdującego się
po lewej stronie drogi do Waszkowa
(za obecną myjnią samochodową).
Służyły one do donoszenia amunicji
na stanowiska w okopach. 

Rada Miejska Ponieca uchwałą
z 27 lipca 1939 r. przeznaczyła z bu-
dżetu miasta sumę 3 zł dziennie "na
utrzymanie załogi wojskowej w Po-
niecu". 

Źródła 
• "Orędownik Gostyński" 1939 r., nr

32.nr 33.nr 36.nr 41. nr 43.nr 48.(edycja
elektroniczna: http://www.muzeum. go-
styn. pl/PRASA, dostęp 9. 08. 2019) 

• Archiwum Państwowe w Lesznie,
zespół Akta Miasta Ponieca, sygn. 49a,
s. 103

• Piotr Bauer. Bogusław Polak. 55
poznański pułk piechoty w obronie oj-
czyzny we wrześniu 1939 roku. Leszno
1979. s. 61

• A. Bittner - Nowak, Z. Wojcie-
chowska, G. Wojciechowski, Dzieje Po-
nieca, Poniec 2000.s. 229 - 230

• Martyna Widyńska, "Cudze chwali-
cie, swego nie znacie". Moja miejsco-
wość w czasach moich dziadków i
pradziadków, (wspomnienia Czesława
Koniecznego), Poniec 2010 

GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI

Bon pożyczkowy obrony przeciwlotniczej. 

Przedwojenny plakat propagandowy.
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Kalendarium ponieckie 
Z dziejów oświaty

Część 16: 
3 września 1936 r. - W Szkole Powszechnej w Poniecu nastąpiła uro-

czysta inauguracja roku szkolnego 1936/1937. W tym dniu szkoła liczyła
410 uczniów: 218 chłopców i 192 uczniów w 10 oddziałach, z których naj-
większy (klasa II) liczył 58 uczniów, a najmniejszy (klasa I b) - 29 uczniów.
Kadrę Szkoły Powszechnej w Poniecu stanowili: Stanisław Romanowski
(kierownik), Maria Bączkowska, Maria Kaniowska, Elżbieta Wałęska, He-
lena Lewińska, Stanisław Dembiński, Brunon Michalski, Henryk Włodar-
czyk. 

7 września 1936 r. - Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Dokształ-
cającej. W tym dniu szkoła liczyła 51 uczniów. Kadrę stanowili : Stanisław
Romanowski (kierownik), Stanisław Dembiński i Henryk Włodarczyk. 

31 października 1936 r. - Szkoła Powszechna w Poniecu obchodziła
"Dzień Oszczędności", w ramach którego miało miejsce przemówienie, de-
klamacje, inscenizacja, występ chóru. 

11 listopada 1936 r. - Obchody Święta Niepodległości i nadania buławy
marszałkowskiej Edwardowi Śmigłemu - Rydzowi. Uroczystość rozpoczęło
nabożeństwo, a następnie zaprezentowano program artystyczny. 

20 grudnia 1936 r. - Opieka Rodzicielska urządziła Gwiazdkę dla dzieci.
Po części artystycznej przybył Gwiazdor i rozdał prezenty. 

1 lutego 1937 r. - Uroczyste obchody imienin Prezydenta RP. 
1 marca 1937. r. - Zmiana na stanowisku nauczycielskim. Do Krobi ode-

szła Maria Kaniowska, a w jej miejsce z tego miasta przybyła Janina Stani-
szewska.

23 kwietnia 1937 r. - Odbył się Dzień Sadzenia Drzew. Program był na-
stępujący: msza św., wymarsz do parku, pieśń "Chwalcie łąki umajone", wy-
kład p. Kreutzingera nt. sadzenia drzew i kultury zadrzewienia, dołowanie i
sadzenie drzew, zawieszenie domków dla ptaków, uporządkowanie ście-
żek w parku, gry i zabawy na boisku w parku. 

15 maja 1937 r. - Inspektorat Szkolny w Lesznie przeprowadził wizyta-
cję Prywatnej Szkoły Powszechnej z Niemieckim Językiem Nauczania. Z
protokołu powizytacyjnego wynika, że w szkole było zatrudnionych dwóch
nauczycieli - Wilhelm Krebs (kierownik) i Hildegarda Kuhnert. Szkoła w bu-
dynku przy ul. Krobskiej posiadała cztery pomieszczenia, z czego dwa były
przeznaczone na klasy, jedno na szatnię i jedno na magazyn pomocy nau-
kowych. Budżet szkolny wynosił ponad 9 tys. zł, z czego około 6 tys. po-
krywało Niemieckie Stowarzyszenie Szkolne z siedzibą w Bydgoszczy. Do
szkoły uczęszczało 78 dzieci, wszystkie narodowości niemieckiej. Szkoła
posiadała cztery oddziały. Klasa I - 6 uczniów, klasa II - 10 uczniów, klasa
III - 22 uczniów i klasa IV - 40 uczniów. Z tego uczniów zamieszkałych w Po-
niecu było 17, w Waszkowie - 25, w Dzięczynie - 18. Pozostali uczniowie
mieszkali w Karcu, Ziemlinie, Janiszewie, Rkosowie, Drzecach, Zawadzie,
Śmiłowie i Sarbinowie. Około 80 proc. uczniów do szkoły chodziło pieszo.
Większość przedmiotów była nauczana w języku niemieckim, z wyjątkiem
języka polskiego, którego używano również pomocniczo na lekcjach histo-
rii, geografii i przyrody. Działalność szkoły została na ogół oceniona pozy-
tywnie, zalecono jednak zwiększenie liczby książek polskich w bibliotece
szkolnej i wycofanie z niej niezatwierdzonych przez Ministerstwo Oświece-
nia Publicznego i Wyznań Religijnych książek niemieckich. Polecono także
aby uczniów zaopatrzyć w podręczniki do historii i geografii oraz zakupić
więcej pomocy do zajęć praktycznych. 

12 czerwca 1937 r. - Obchody Dnia Spółdzielczości.
17 czerwca 1937 r. - Zakończenie egzaminów w Szkole Dokształcają-

cej. Do egzaminów dopuszczono 17 uczniów. Wszyscy zdali. 
18 czerwca 1937 r. - Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego po-

informowało Artura Sabiersa, właściciela Prywatnej Szkoły z Niemieckim
Językiem Nauczania w Poniecu, o zatwierdzeniu Wilhelma Krebsa na sta-
nowisku kierownika szkoły. 

20 czerwca 1937 r. - Opieka Rodzicielska urządziła kiermasz.
21 czerwca 1937 r. - Uroczystość zakończenia roku szkolnego. Stan

Szkoły Powszechnej w Poniecu w tym dniu wynosił 417 uczniów. 

Źródła: 
• Kronika Publicznej Szkoły Powszechnej w Poniecu
• Kronika Szkoły Dokształcającej w Poniecu
• Archiwum Państwowe w Poznaniu, Prywatna Szkoła Powszechna z Niemiec-

kim Językiem Nauczania - wersja elektroniczna: https://szukajwarchiwach.
pl/53/805/0/2/234 

GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI

Lekarz weterynarii 
Roman Szymański radzi...
Włośnica jako jednostka chorobowa została opisana po raz pierwszy

w 1863 roku a już od 1879 roku, w Polsce na terenie zaboru pruskiego
obowiązywał nakaz badania mięsa w kierunku obecności włośni wszyst-
kich świń i dzików, których mięso było przeznaczone do spożycia. W tym
ujęciu włośnica jest jedyną jednostką chorobową, w stosunku do której
podjęto tak rygorystyczne środki kontroli. Wydaje się, że włośnica nie po-
winna zatem stanowić zagrożenia. Tak też się dzieje w wielu krajach,
gdzie wyeliminowano tę parazytozę z populacji świń i znacznie ograni-
czono jej występowanie u zwierząt wolno żyjących i gdzie w związku z
tym powoli odchodzi się od tego schematu badania. W Polsce sytuacja ta
jest jednak znacznie bardziej skomplikowana.

Istnieją obszary, na których włośni nie stwierdzono od wielu lat, są też
tereny, gdzie włośnie stanowią bardzo poważne zagrożenie, a ryzyko za-
rażenia ludzi jest wysokie. 

Północno-zachodnio Polska, gdzie włośnica stanowi poważny pro-
blem.

Włośnie należą do pasożytów występujących u ponad 149 gatunków
zwierząt, w tym ssaków, ptaków i gadów. 

Włośnica u ludzi
W ostatnich latach udział świń, jako głównego źródła włośnicy u ludzi,

zmalał na rzecz zachorowań, których przyczyną było spożycie mięsa dzi-
ków. Mimo to w Polsce na włośnicę zapada około 70 osób rocznie. 

Zasadniczo zapobieganie tej chorobie polega na wykluczeniu z łań-
cucha żywieniowego zwierząt zarażonych włośniami.

W Polsce badaniom na obecność włośni podlega mięso świń, dzików,
nutrii i koni, a także innych gatunków podatnych na zarażenie włośniami. 

Zarażone tusze są konfiskowane i utylizowane. Pomimo znacznej po-
prawy w dostępności do badań wciąż zdarzają się przypadki spożycia
mięsa niepoddanego badaniu na włośnie. Dzieje się tak z różnych przy-
czyn. Głównie z powodu braku wiedzy na temat zagrożenia, bagatelizo-
wania zagrożenia, kłusownictwa, nielegalnego obrotu dziczyzną lub z
powodu braków środków finansowych na badanie. Wg danych Europej-
skiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności Polska znajduje się na 5.
miejscu pod względem liczby zachorowań - po Rumunii, Bułgarii, Litwie,
Łotwie i Rosji. Najwięcej zachorowań w Polsce w latach 1999 - 2014 wy-
stąpiło w województwach: wielkopolskim, zachodniopomorskim, kujaw-
sko - pomorskim i pomorskim. Każdego roku wykonuje się w Polsce
badanie prawie 16 mln świń stwierdzając w tym przypadki włośnicy. Naj-
większą liczbę świń odnotowano w województwach: wielkopolskim, po-
morskim i zachodnio - pomorskim. 

Włośnica u zwierząt dzikich
Wskaźnikiem występowania włośni u zwierząt dzikich jest dzik i lis.

Szacuje się, że wielkość populacji dzików w Polsce wynosi około 280 tys.
Każdego roku pozyskuje się ponad 100 tys. tusz dzików. W Polsce po-
głowie dzików ciągle wzrasta i obecnie przekroczyło ponad 282 tys. osob-
ników dorosłych. Można przyjąć, że w ciągu ostatnich 13 lat populacja ta
się podwoiła i największe zagęszczenie dzików występuje w wojewódz-
twie zachodnio - pomorskim. Średnia liczba dzików na 1000 ha w Polsce
wynosi około 11, natomiast w województwie zachodnio - pomorskim jest
ona dwukrotnie wyższa i wynosi 22,57. Należy zaznaczyć, że spośród
wszystkich pozyskanych w Polsce dzików około 500 tusz jest zdyskwali-
fikowanych z powodu obecności larw włośni. Stąd największy procent za-
chorowań u ludzi, którzy nie przestrzegają reguł spożywania dziczyzny
niezbadanej w kierunku włośni. 

Włośnica jest chorobą nieuleczalną dla ludzi i prowadzi do zejść śmier-
telnych. 
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HOROSKOP

Baran 21.03-19.04
Twoje sprawy zawodowe nabiorą

tempa i pojawi się szansa na niezłe pie-
niądze. Musisz jednak podjąć odważną
decyzję. W domu może dojść do ci-
chych dni. Pamiętaj, że nic tak nie szko-
dzi związkowi, jak niewyjaśnione
nieporozumienia. 

Byk 20.04-20.05
Możesz liczyć na pomoc przyjaciół

w ważnej dla Ciebie sprawie. Pracujesz
trochę za dużo, wybierz się na krótki
urlop. Dobra wiadomość dotrze od ro-
dziny. Ucieszą Cię zapowiadane
zmiany.

Bliźnięta 21.05-21.06
Wakacyjny nastrój sprzyja roman-

som, o czym wkrótce się przekonasz.
Zapowiada się nowa, atrakcyjna znajo-
mość. Możesz mieć kłopoty ze snem,
rozładuj więc nerwową atmosferę w
domu. 

Rak 22.06-22.07
W gwiazdach widać, że powinnaś

oszczędzać. Zwolnij z zakupami i
sprawdź, z których rzeczy możesz jesz-
cze korzystać. W pracy trochę trudno-
ści, ale poradzisz sobie. Nie rezygnuj z
propozycji towarzyskich. 

Lew 23.07-22.08
Jeśli masz dzieci, daj im nieco od-

dechu. Z partnerem wyjedź na kilka dni.
Spodziewaj się też niewielkich zmian w
pracy. Skontroluj zdrowie, przy upałach
może odezwać się serce. Zadzwoń do
bliskich. 

Panna 23.08-22.09
Spodziewaj się wielu spotkań towa-

rzyskich i zawodowych. Z niektórych
może "urodzić się" coś dobrego. Pod
koniec miesiąca nadejdzie ważna dla
Ciebie wiadomość. Nie rezygnuj ze
sportu lub choćby codziennego ruchu. 

Waga 23.09-22.10
Masz teraz szansę zakończyć za-

ległe sprawy, więc skup się na tym.
Wolny czas spędzaj na relaksujących
zajęciach. Ktoś z dalszej rodziny może
poprosić o wsparcie. Niespodziankę
sprawią Ci dzieci lub wnuki. 

Skorpion 23.10-21.11
Warto część wolnego czasu po-

święcić na odnowienie kontaktów z ro-
dziną i przyjaciółmi. Da Ci to wiele
radości. Pod koniec miesiąca trochę
więcej zajęć w pracy. 

Strzelec 22.11-21.12
Masz szansę na sfinalizowanie

ważnej sprawy. Rodzina Ci w tym po-
może. Zwolnij nieco tempo w pracy, po-
staraj się równo rozłożyć obowiązki.
Może właśnie teraz remont w domu? 

Koziorożec 22.12-19.01
Planety postawią na Twojej drodze

pomocnych ludzi. Dzięki nim znajdziesz
rozwiązanie w trudniej dla Ciebie spra-
wie. Czas, byś zadbała o zdrowie, bo
możesz być w słabszej kondycji.

Wodnik 20.01-18.02
Możesz zwolnić tempo, będziesz

miała mniej zadań w pracy i w domu.
Nie daj się wciągnąć w sąsiedzkie kon-
flikty. Ostatnie dni letniego urlopu wy-
korzystaj dla siebie. Może
kosmetyczka, fryzjer, zakupy? 

Ryby 19.02-20.03
To dobry moment na rozpoczęcie

własnego biznesu lub upomnienie się o
awans. Zasługujesz na więcej. W sta-
łych związkach nastąpi renesans, a sin-
gle mają szansę znaleźć tego
jedynego.

To pyszne ciasto, zrobiono bar-
dzo szybko, bez pieczenia. Sma-
kować będzie każdemu. Oto
przepis na 12 porcji. 

Składniki: 200 g masła, 100 g
drobnego cukru, 3 pełne szklanki
mleka, 2 żółtka, 2 budynie wani-
liowe, sok z cytryny, 750 ml śmie-
tanki 30%, około 4 opakowań
maślanych herbatników, 3 opako-
wania galaretki cytrynowej, 3 łyżki
cukru pudru, olejek cytrynowy, go-
towy cytrynowy krem lemon curd i
plasterki cytryny do dekoracji. 

Przygotowanie: W części
mleka rozprowadź budyń. Resztę
mleka zagotuj z cukrem. Miesza-
jąc, wlej budyń i zagotuj. Zestaw z
ognia i wystudź. Zmiksuj z żółt-
kami, masłem i sokiem z cytryny.
Galaretkę rozpuść w 300 ml
wrzątku. Wystudź i odstaw, aby za-
częła tężeć, ale się nie ścięła.
Zimną kremówkę ubij z cukrem,
potem zmiksuj z olejkiem i tężącą
galaretką. Kwadratową blachę wy-
ściel folią spożywczą, na dnie ułóż
herbatniki, potem krem budyniowy,
herbatniki, krem cytrynowy, her-
batniki. Wierzch posmaruj lemon
curdem i udekoruj plasterkami cyt-
ryny. 

Pyszny i łatwy
cytrynowiec

KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

1. Wiekowy nalot na miedzi
2. Urywek tekstu
3. Podziemie kościoła
4. Działo
5. Nierealny pomysł
6. Leń, nierób
7. Kara za grzechy

8. Duma jelenia
9. Odmiana jabłoni
10. Niższy duchowny
11. Okres postu z roratami
12. Między górami
13. ... Pandory 
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ŚLIWKA POPRAWI CERĘ
Śliwki zawierają dużo anty-

oksydantów, magnez, witaminy B6
i K. Wzmacniają więc i uszczel-
niają naczynia krwionośne. Raz w
tygodniu można więc zrobić sobie
śliwkową maseczkę lub peeling.
Peeling sprawdzi się przy cerze
naczynkowej, która powinna być
pielęgnowana delikatnie. MASKA:
Ubij białko jajka. Dodaj 2 zmikso-
wane śliwki bez pestek. Nałóż na

20 minut. Zmyj letnią wodą i nałóż
krem. PEELING: Zmiksuj 2 śliwki
bez pestek z łyżką mielonej kawy i
łyżeczką oleju. Masuj twarz przez
3 minuty. Zmyj letnią wodą. 

SOK Z POKRZYWY OBNIŻY
CHOLESTEROL

Pokrzywa oczyszcza krew z
trujących złogów, m. in. choleste-
rolu. Dobrze zatem pić sok z tej ro-
śliny i zmniejszyć ryzyko
wystąpienia miażdżycy naczyń

Dla twojego zdrowia i dla twojej urody
krwionośnych. Wystarczy przyjmo-
wać go dwa razy dziennie po ły-
żeczce wraz z łyżką miodu.
Kurację należy prowadzić przez 2
tygodnie. SOK: trzy garści świe-
żych listków pokrzywy umyj i prze-
puść przez maszynkę do mięsa
(pokrzywa musi być wilgotna). Od-
ciśnij sok. Rozcieńcz przegoto-
waną wodą w proporcjach 100 ml
soku i 200 ml wody. Stosuj przez 2
tygodnie.

Nauczycielka matematyki do
swoich uczniów:

- Od dziś będziemy liczyli na
komputerach.

- Huraaa! - krzyknęli wszyscy
chórem.

- Dobrze, a więc ile to 5 
komputerów dodać 
10 komputerów?

xxx
- Po czym poznać wesołego

motocyklistę?
- Po muchach między zębami.

xxx
- Co robisz, jak masz pienią-

dze?
- W zasadzie, to nie pamię-

tam.

(:(:(: HUMOR :):):)

Aby rozwiązać krzyżówkę, trzeba wpisać w poziome rzędy znaczenie słów.
Potem z oznaczonych liter ułożyć hasło. Prawidłowe rozwiązanie należy prze-
pisać na kartkę i wysłać lub dostarczyć do Gminnego Centrum Kultury w Po-
niecu. Rozwiązanie można też przesłać e-mailem na adres
krzyzowka@gck.poniec.eu. Prosimy pamiętać o podaniu imienia, nazwiska
i adresu zamieszkania. Wśród nadawców prawidłowych odpowiedzi wylosu-
jemy nagrodę. Na rozwiązania czekamy do 10 września. Rozwiązanie po-
przedniej krzyżówki brzmiało: UPALNE TEGOROCZNE LATO.

Nagrodę wylosowała: Anna Cypel z Ponieca. Zapraszamy do GCK po
odbiór nagrody.
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Trzy turnusy Zielonych Wakacji organizowanych przez gminę Poniec dobiegły końca. Odbyły się one w 14 miejscowo-
ściach należących do gminy Poniec, a łącznie wzięło w nich udział 310 dzieci.

Ostatni turnus rozpoczął się 29 lipca i trwał do 9 sierpnia. Codziennie od poniedziałku do piątku dzieci w wieku 5 - 11 lat
spędzały aktywnie czas na różnego rodzaju zajęciach organizowanych przez swoich opiekunów, i nie tylko. Zielone Waka-
cje na przełomie lipca i sierpnia odbywały się w pięciu miejscowościach: Dzięczynie, Szurkowie, Zawadzie, Waszkowie i Ja-
niszewie.

KONIEC ZIELONYCH WAKACJI

Wśród zajęć zorganizowanych znalazły się zajęcia plastyczne, sportowe i edukacyjne. Ich uczestnicy robili duże bańki
mydlane, malowali na folii oraz tworzyli popularne "slime" podczas Eksperymentalnej Biblioteki w Poniecu. Ponadto nie za-
brakło zabaw z chustą animacyjną, konkurencji sportowych i bardzo popularnych podchodów. W pierwszym tygodniu każda
świetlica wzięła udział w konkursie plastycznym na totem/maskotkę swojej świetlicy, a na zakończenie pojechała na wy-
cieczkę do Pirackiego Parku Rozrywki Nenufar Kościan. Na obszarze 6-hektarowego Parku Rozrywki dzieci skorzystały m.
in. z Jumpolandii, Parku Dmuchańców, Chińskiego Parku Linowego. Ponadto grupa wybrała się w rejs tratwą, weszła do
Zakręconego Domku i Czarnej Dziury, a także odwiedziła Wioskę Indiańską. 
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Eksploratorzy pod Poniecem

Od 7 do 11 sierpnia na terenie gminy Poniec odbył się IV Obóz Szkoleniowo - Badawczy "Poniec 1704" zorganizowany
przez: Gminne Centrum Kultury w Poniecu, gminę Poniec, Grupę Badań Historycznych Regiment, Związek Harcerstwa Pol-
skiego Poniec oraz Muzeum w Gostyniu. 

Rekordowa, licząca blisko 150 osób grupa eksploratorów z całej Polski na terenach między Poniecem, Janiszewem,
Miechcinem i Waszkowem szukała śladów bitwy.

Podczas prac odnaleziono dziesiątki artefaktów z tamtej epoki. Detektoryści, mimo że nastawieni na poszukiwanie śla-
dów historii z XVIII wieku, przy okazji znajdowali wiele różnych przedmiotów, nawet z epoki brązu, które mają około 3000
lat.

Dowodami potwierdzającymi przebieg starcia wojsk w 1704 roku są znalezione m. in. kule z karabinów skałkowych, ele-
menty oporządzenia żołnierskiego, takie jak guziki i sprzączki oraz monety z epoki. 

MK/GBH"Regiment"


