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Życzenia Radosnych Świąt
Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją budzącej się
do życia wiosny i wiarą w sens życia,
pogody w sercu i radości płynącej
z faktu Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego święconego
w gronie najbliższych osób
składają
Ewa Baranowska
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Poniatowej

Czas na Poniatowskie Wieści
""Wioleta Piekoś
Wiosna to czas odrodzenia po zimie oraz czas na zmiany. Jedną ze zmian,
jakie Państwu proponujemy, jest czasopismo, które pierwszy numer właśnie
trzymacie w ręku.
„Poniatowskie Wieści” będą kwartalnikiem wydawanym przez Centrum Kultury
Promocji i Turystyki w Poniatowej, bezpłatnie dystrybuowanym wśród mieszkańców.
Przeczytacie w nim o wszystkich bieżących
wydarzeniach z zakresu m.in. kultury,
oświaty, zdrowia, sportu czy inwestycji
nie tylko z Poniatowej, ale z terenu całej

naszej gminy. Znajdzie się też miejsce
na historię naszych okolic – często mało
znaną, zwłaszcza wśród młodych.
Czas pandemii, z którym mierzymy się
już od roku, nie jest czasem łatwym dla nas
wszystkich. Mimo to staramy się radzić sobie z nowymi problemami, jakie się pojawiły
i odnaleźć w „innej” rzeczywistości. Wiele

Paweł Karczmarczyk
Burmistrz Poniatowej

tekstów, które znajdują się w pierwszym
numerze naszego kwartalnika pokazuje, że
świat, pomimo otaczającej nas pandemii nie
stanął w miejscu. Wydarzyło się wiele rzeczy,
a liczne środowiska podejmowały i podejmują
aktywność mimo ograniczeń i trudności.
Chcemy, by „Poniatowskie Wieści” były
pismem otwartym na głosy wszystkich
mieszkańców. Liczymy na współpracę i czekamy na Państwa teksty, zdjęcia, propozycje
tematów oraz opinie przesyłane na adres
mailowy biuro@ckpit.poniatowa.pl. Każda
wiadomość skierowana do naszej redakcji
będzie dla nas ważna. Mamy nadzieję, że
poruszane tematy spotkają się z Państwa
zainteresowaniem i pozytywnym odzewem.

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych
spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół
oraz Wesołego „Alleluja”
życzą
Dyrekcja oraz pracownicy CKPiT
Wydawca:
Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej
ul. Fabryczna 1, 24-320 Poniatowa
tel. 81 820 45 54, biuro@ckpit.poniatowa.pl
www.ckpit.poniatowa.pl
www.facebook.com/ckpitponiatowa
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Minister Kultury sypnął groszem
Pierwszy kwartał każdego roku to czas wyczekiwania na opublikowanie list nagrodzonych projektów w konkursach ogólnopolskich ogłaszanych przez różne podmioty sfery rządowej MKDNiS, Muzeum Historii Polski, MON.
i inne podmioty.

Centrum Kultury Promocji
i Turystyki w Poniatowej
„Masz pomysł – działaj”

Wśród projektów, które będą realizowane w naszej gminie
w najbliższym czasie znalazły się:

Niezłomna Polska Dobre
Słowo z dofinansowaniem
z Biura Programu
„Niepodległa”

Niezłomna Polska Dobre
Słowo projekt „Warsztaty
kulinarne z EtnoPolska2021”

Wśród 1705 podmiotów, które dostały dofinansowanie w ramach programu
dotacyjnego „Niepodległa” na 2021 rok
znalazła się Niezłomna Polska Dobre-Słowo, która zgłosiła projekt pod nazwą „Odkrywanie Pamięci dla Niepodległej 2021”.
Partnerami w projekcie będzie: Centrum
Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej,
Urząd Miasta w Poniatowej, Starostwo
Opolskie w Opolu Lubelskim.
Projekt zakłada propagowanie idei
niepodległościowych i budowanie świadomości narodowej w swoim środowisku
lokalnym „po sąsiedzku”, wśród znajomych
poprzez różne formy koncertów, rajdów
rowerowych szlakiem pomników wojennych i mogił żołnierzy w gminie Poniatowa. Projekt nawiązuje do setnej rocznicy
odzyskania niepodległości i odbudowy
polskiej państwowości, w których istotną
rolę odgrywa pamięć regionalna związana
z różnymi drogami poszczególnych dzielnic
kraju prowadzącymi do niepodległości.
Zadanie jest planowane na przełomie czerwca/listopada. Jego termin jest
uzależniony od warunków epidemiologicznych w kraju.

Złożony przez Stowarzyszenie Niezłomna Polska-Dobre Słowo projekt „Warsztaty kulinarne z EtnoPolska2021”pozyskał
dofinansowanie Ministerstwo Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu z programu EtnoPolska. W ramach tegorocznego naboru do programu wpłynęły 1846
wniosków (o ok. 50% więcej niż rok
wcześniej)! Wyłoniono 308 beneficjentów.
W ramach projektu poprzez warsztaty
kulinarne chcemy odkryć naszą lokalną
i regionalną kuchnię. Do udziału w warsztatach zapraszamy wszystkich, którzy lubią
i chcą nauczyć się gotować. Chcemy aby
uczestnicy warsztatów wydobyli z zakamarków pamięci, a może ze znalezionych
w babcinych kredensach zeszytów stare,
zapomniane przepisy z naszego regionu.
Warsztaty Kulinarne będą prowadzone
przez Siostrę Anastazję ze Zgromadzenia
Córek Bożej Miłości i Teresę Kucharczyk.
Warsztaty będą połączone z konkursami
i wspólną biesiadą. Oprócz warsztatów
zostaną zorganizowane wykłady o kuchni regionalnej i zwyczajach kulinarnych.
Efektem warsztatów będzie kalendarz ze
zdjęciami 12 lokalnych potraw. Na finał
projektu odbędzie się koncert.

""Michał Kramek

""Michał Kramek
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Projekt „Masz pomysł – działaj” przygotowany przez CKPiT uzyskał dofinansowanie Narodowego Centrum Kultury
w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021. Realizacja projektu
składa się z dwóch etapów: pierwszy zakłada przeprowadzenie badań i powstanie
diagnozy identyfikującej zasoby, potencjał
i potrzeby samodzielnych inicjatyw mieszkańców naszej gminy. Następnie w ramach konkursu, który ogłosimy w maju,
mieszkańcy będą mieli możliwość zgłoszenia własnych inicjatyw kulturalnych,
które chcieliby zrealizować w naszym
mieście lub gminie. Spośród nich wybranych zostanie od 3 do 7 najciekawszych
pomysłów. W drugim etapie projektu
Centrum Kultury pomoże w realizacji zwycięskich inicjatyw. Kwota przeznaczona na
ich przeprowadzenie wyniesie 22 000 zł.

""CKPiT
„Cyfrowe GOK-i
w podregionie puławskim”
W Centrum Kultury Promocji i Turystyki
w Poniatowej startuje Projekt „Cyfrowe
GOK-i w podregionie puławskim” realizowany w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa:
III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa,
Działanie: 3.2 Innowacyjne rozwiązania na
rzecz aktywizacji cyfrowej. W jego ramach
odbędą się bezpłatne warsztaty dla dzieci
i młodzieży w wieku 10-18 lat bezpłatne
szkolenie z zakresu dziennikarstwa online
i bezpieczeństwa w sieci.

""CKPiT
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Przesłanie Świąt
Zmartwychwstania
Pańskiego

Symbole Świąt
Wielkanocnych

""Ks. P. Petryk
Święta Zmartwychwstania Pańskiego wyrażają i uobecniają centralne
wydarzenie, bez którego nie byłoby chrześcijaństwa. Jest to tajemnica Bożej
miłości ukazana w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa.

Czas pandemii wpływa również na nasz sposób świętowania. Można też
znaleźć pozytywne aspekty. Święta mogą stać się bardziej rodzinne. Możemy
zauważyć potrzebę pielęgnowania relacji rodzinnych, odkryć niepowtarzalne
walory każdej osoby w rodzinie, bogactwo jaką stanowi każdy człowiek: młody
czy też w zaawansowanym wieku, pracujący czy uczący się itp. Nikt nie jest
samotną wyspą, lecz każdy członek rodziny ma okazję wnieść własne dobro.
W rodzinie uczymy się tak bardzo ludzkich i chrześcijańskich postaw, jakimi są
wzajemna służba, miłość i przebaczenie.
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Potrzebujemy zewnętrznych znaków,
które przemawiają do serca i i kształtują
nasze przeżywanie świat. Wśród znaków,
które towarzyszą przeżywaniu liturgii uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego
na pierwszy plan wysuwa się w kościele
paschał. Ta wielkanocna świeca jest symbolem Zmartwychwstałego Chrystusa,
który sam o sobie powiedział: „Ja jestem
światłością świata” (J 8,12). W Wigilię
Paschalną, podczas Liturgii Światła zapala
się paschał od poświęconego przedtem
ognia. W uroczystej procesji paschał wnosi
się do kościoła, gdzie ma przypominać
słup ognia, który prowadził naród wybrany przez pustynię ku wolności (por.
Wj 13,21). Paschał jest także znakiem
przypominającym Zmartwychwstałego
Chrystusa wyprowadzającego ludzkość
z niewoli grzechu ku wolności dzieci
Bożych. Jego doniosłość wyraża liturgia Wigilii Paschalnej, podczas której
oddaje się mu cześć w śpiewie, zwanym
„Exsultet”: przyjmij, Ojcze święty (...) tę
święcę, owoc pracy pszczelego roju.
Po zakończeniu okresu wielkanocnego
paschał ustawia się przy chrzcielnicy
i zapala podczas udzielania sakramentu
chrztu. Od niego zapala się chrzcielne
świece nowo ochrzczonych, na znak
ich włączenia przez chrzest w tajemnicę
śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Ustawia się go podczas pogrzebu,
wyrażając w ten sposób wiarę w zmartwychwstanie.
Obok ołtarza, oprócz paschału, w okresie Wielkanocy umieszcza się także figurę
Zmartwychwstałego. Zazwyczaj Chrystus Zmartwychwstały przedstawiany jest
w czerwonej szacie, symbolizującej Jego
zbawczą Mękę. Jedną rękę ma uniesioną
ku górze w geście błogosławieństwa,
którego pełnia płynie z otwartego Grobu, w drugiej trzyma chorągiew — znak
zwycięskiej mocy. To wyobrażenie Chrystusa jest jakby echem Jego słów: miejcie
odwagę: Jam zwyciężył świat (J 16,33).
W okresie świąt paschalnych na krzyżu
zawiesza się czerwoną stułę. Przypomina nam, że Chrystus jest Najwyższym
Kapłanem, który na ołtarzu Krzyża złożył
najdoskonalszą Ofiarę — „sam stał się Kapłanem, Ołtarzem i Barankiem Ofiarnym”.
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Czerwony kolor w liturgii
symbolizuje ogień i krew
W czasie świąt wielkanocnych eksponuje się także symbol baranka. Żydzi
w Starym Testamencie składali w ofierze
baranka, a w noc Paschy zobowiązani
byli spożyć go przed wędrówką z niewoli
ku wolności Tam, gdzie były drzwi naznaczone krwią baranka wszyscy ocaleli
(por. Wj 12,3—14). Dlatego Jezus, który
złożył siebie w ofierze, jest prawdziwym
Barankiem, który został zabity i nabył dla
Boga swoją Krwią wszystkich ludzi (por.
Ap 5,9). Jest także symbolem łagodności,
niewinności i dobrowolności ofiary.
W domowej tradycji ważną rolę pełnią
świąteczne potrawy, które uroczyście
zostają pobłogosławione. Uroczyste
śniadanie wielkanocne jest domowym
świętowaniem radości zmartwychwstania
oraz wyrażeniem prawdy, o której mówi
Pismo Święte: Czy jecie, czy pijecie czy
cokolwiek innego czynicie, wszystko
na chwałę Bożą czyńcie 1 Kor. 10,31).
Potrawy wielkanocne posiadają symboliczne znaczenie.
Jajka są głęboko związane z symboliką świąt i oznaczają triumf życia,
zmartwychwstanie. Dzielenie się jajkiem
z najbliższymi związane jest ze składaniem życzeń a także umacnia więzi
rodzinne. Chleb ma ogromne znaczenie
w naszej tradycji (dawny zwyczaj witania gości chlebem i solą). Jest wyrazem
ofiarowania gościom tego co najlepsze. W wierze chrześcijańskiej kieruje uwagę na osobę Jezusa Chrystusa,
który przychodzi do nas pod osłoną
chleba w czasie Mszy świętej. To zarazem podstawowy posiłek człowieka
a również pokarm dla duszy. Sól chroni
potrawy przed zepsuciem, nadaje smak.
Ewangelia mówi, że uczniowie Pana
Jezusa mają stawać się solą tego świata. Baranek wielkanocny i świąteczne
wędliny oraz przyprawy (chrzan, zioła)
są przypomnieniem świątecznych potraw, spożywanych w czasie paschy,
a więc także ostatniej wieczerzy, która
pan Jezus spożył z Apostołami. Mięso
nawiązuje także do przepiórek, którymi
był karmiony naród wybrany w drodze
do Ziemi Obiecanej. My także jesteśmy
wędrowcami do Ziemi Obiecanej. W naszej tradycji pojawia się także mazurek.

Któż nie uwielbia słodkiego mazura
wielkanocnego? Jego symbolika jest
związana z Wielkim Postem. Słodkie
ciasto jest nagrodą za wytrwanie w poście i za jego zakończenie.

Wielkanoc w dawnej Polsce
Opis rezurekcji w XVIII w. zawdzięczamy ks. Jędrzejowi Kitowiczowi. Oto jak
zanotował w swym „Opisie obyczajów
za czasów Augusta III”: Rezurekcja albo
procesja w Dzień Wielkanocny cum Sanctissimo (z Najświętszym Sakramentem)
z grobu wyjętego bywała taka, jaka jest
i dzisiaj, trzy razy chodzą dookoła po kościele wewnątrz, albo dookoła kościoła po
cmentarzu lub krużgankach kościelnych,
według sposobności, jaka gdzie była. Zaczyna się ta procesja w miastach wielkich
zazwyczaj o godzinie północnej z soboty
na niedzielę. Gdzie atoli były katedry,
zaczynała się w wieczór w sobotę o godzinie dziewiątej. Po wsiach i miasteczkach małych, do których parafii należały
wsie, zaczynała się do dnia w niedzielę
albo też na wschodzie słońca. W czasie
procesji na znak radości strzelano z moździerzy, harmatek albo też ręcznej strzelby.
W Warszawie w procesji uczestniczył król,
ministrowie, dwór i senat, a artyleria dawała 300 salw. Po rezurekcji witano się
pozdrowieniem Chrystus zmartwychwstał,
a pozdrowiony odpowiadał Zmartwychwstał prawdziwie. Wymieniając pocałunek składano sobie życzenia zdrowych,
spokojnych świąt, tak jak i dzisiaj. W całej
Polsce starano się jak najszybciej wrócić
z rezurekcji, wierzono bowiem, że ten,
kto pierwszy wróci do domu, pierwszy
też ukończy w lecie żniwa. W domu, po
powrocie z rezurekcji gospodarz kropił
święconą wodą dom, jego mieszkańców
i całą zagrodę. Po uroczystej rezurekcji
można było zasiąść do wielkanocnego
śniadania. We wszystkich domach stoły
zasłane białym obrusem uginały się od szynek, kiełbas, placków, mazurków, babek.
Pierwszą potrawą tradycyjnie było jajko.
Francuski podróżnik Jean de Laboureur
tak w 1646 roku opisywał wielkanocne
śniadanie w Polsce: Mają wszyscy tego
dnia baranka święconego na stole, sucho
pieczonego, z plackami, pełnymi szafranu i rodzynków; kosztują po trosze
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wszystkiego, resztę zostawiają służącym,
po czym stół, jak zwykle, bywa zastawiany. Spanie w czasie dnia w okresie świąt
wielkanocnych, jak wierzono w znacznej
części Polski stawało się przyczyną nieurodzaju. Charakterystyczny dla Małopolski był zwyczaj urządzania widowisk
wielkanocnych, w których brały udział
osoby przebrane za cyganów, smolarzy,
dziadów i żołnierzy

Przesłanie Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego
Zmartwychwstanie Chrystusa jest fundamentalną prawdą chrześcijaństwa. Pod
każdym względem jest wydarzeniem wyjątkowym i nie posiada w historii ludzkości precedensu. Święty Paweł napisał: Jeśli
Chrystus nie zmartwychwstał, daremne
jest nasze nauczanie, próżna jest także
wasza wiara (1Kor 15,14). Każda ludzka nadzieja ostatecznie czerpie z faktu,
że grób Chrystusa pozostał pusty. Pan
Jezus zwyciężył śmierć i szatana. Jesteśmy powołani do zwycięstwa w Jezusie
Chrystusie.
Jan Paweł II w 1983r. (z okazji rocznicy
zwycięstwa pod Wiedniem)na istniejący
wówczas jeszcze stadionie dziesięciolecia
w Warszawie mówił: Człowiek jest powołany do odnoszenia zwycięstwa w Jezusie Chrystusie. Jest to zwycięstwo nad
grzechem, nad starym człowiekiem, który
tkwi głęboko w każdym z nas. I wymienił
Ojciec Święty pięć wymiarów tego zwycięstwa nad sobą, do którego jesteśmy
powołani: „Zwycięstwo takie oznacza
życie w prawdzie, prawość sumienia,
miłość bliźniego, zdolność przebaczania,
rozwój duchowy naszego człowieczeństwa”. Wszystkie one są nieodłączne
od trudu, a nawet od cierpienia, tak
jak zmartwychwstanie Chrystusa jest
nieodłączne od krzyża.
Na cześć Chrystusa Zmartwychwstałego, w noc zmartwychwstania, śpiewamy
Exultet - starożytny hymn, w którym są
zawarte słowa: Tej właśnie nocy Chrystus
skruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca
wyszedł z otchłani (...). O, jak niepojęta
jest Twoja miłość: aby wykupić niewolnika,
wydałeś swego Syna.
Niech moc Chrystusa zmartwychwstałego przenika nasze codzienne życie.
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Możesz pomóc Hospicjum
Małego Księcia w Lublinie
""Jacek Pietraś
„Zamień śmieci w radość chorych Dzieci!” – pod takim hasłem odbywa się akcja
zbiórki nakrętek na potrzeby Hospicjum
dla Dzieci im. Małego Księcia w Lublinie.
Od listopada 2020 r. przed budynkiem
CKPiT znajduje się pojemnik w kształcie
serca na plastikowe nakrętki. Dzięki inicjatywie Gminy Poniatowa i OSP Poniatowa
– Miasto nakrętki po wodzie, napojach,
kosmetykach, oleju, sokach, kartonach
czy środkach czystości nie muszą znaleźć
się na śmietniku, ale służyć dobrej sprawie. W momencie napełnienia całego

serca, wszystkie zebrane nakrętki zostaną
przekazane do lubelskiego Hospicjum dla
Dzieci im. Małego Księcia. Pieniądze z ich
sprzedaży firmie recyklingowej zostaną
przeznaczone na spełnianie marzeń podopiecznych hospicjum.
Zbiórka ma charakter ciągły. Do tej pory
udało się zebrać ponad 2 tony nakrętek.
Zachęcamy do włączenia się do akcji,
zgodnie ze słowami: „Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ
wszelkie dobro, które dajemy zatacza koło
i wraca do nas” (Flora Edwards).

Wiosenne sprzątanie świata
w Gminie Poniatowa

ZBIÓRKA OBJAZDOWA ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH

""Bednarz Aleksandra

KWIECIEŃ 2021
ODBIÓR ODPADÓW ODBYWA SIĘ
W GODZINACH: 7.00 - 20.00**

Na terenie całej Gminy w okresie poświątecznym odbędzie
się wspólna akcja sprzątania świata. Do udziału zachęcamy
wszystkich mieszkańców. Akcja odbywać się będzie na terenie
poszczególnych sołectw – koordynowana przez Sołtysów danej
wsi oraz Radnych Rady Miejskiej w Poniatowej. Urząd Gminy
zapewni foliowe worki przeznaczone do selektywnego zebrania
odpadów zalegających przy ciągach pieszych, drogach i terenach
zielonych oraz wywóz zebranych nieczystości. Prosimy o kontaktowanie się osób chętnych do wzięcia udziału w wydarzeniu
z Sołtysami lub Radnymi, oraz zgłaszanie zaobserwowanych
tzw. dzikich wysypisk. Pamiętajmy, że to w jakim otoczeniu
żyjemy zależy w dużej mierze od nas samych. Apelujemy tym
samym o właściwe postępowanie z odpadami. Ich wyrzucanie
w miejscach przypadkowych stwarza bezpośrednie zagrożenie
dla środowiska oraz zdrowia ludzkiego, ponieważ wiele śmieci
zawiera szkodliwe substancje, które mogą przeniknąć do gleby,
a następnie do wód gruntowych, zanieczyszczając tym samym
środowisko w którym żyjemy.

ZBIÓRKA
OBJAZDOWA*

MIEJSCOWOŚCI

28.04.2021
środa

MIEJSCA ODBIORU
O UTRUDNIONYM DOSTĘPIE

20.04.2021
wtorek

KRACZEWICE PRYWATNE
KRACZEWICE RZĄDOWE
PONIATOWA KOLONIA (STOCZKI)
SZCZUCZKI KOLONIA (ŁUBINÓW)

21.04.2021
środa

KOWALA II
NIEZABITÓW
NIEZABITÓW KOLONIA
OBLIŹNIAK

22.04.2021
czwartek

KOCIANÓW
ZOFIANKA (FIODORÓWKA)
KOWALA I
SPŁAWY
WÓLKA ŁUBKOWSKA

23.04.2021
piątek

DĄBROWA WRONOWSKA
PLIZIN
PONIATOWA WIEŚ

*odpady wielkogabarytowe (np. meble), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
opony.
**w przypadku, gdy ustalony dzień odbioru przypada na dzień świąteczny (wolny
od pracy), odbiór odpadów nastąpi w następny dzień roboczy.
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Elektroniczna Karta Czytelnika już w Bibliotece
""Anna Dziaduch
Od 1 lutego 2021 r. nasza biblioteka rozpoczęła wypożyczanie elektroniczne zbiorów (książek, czasopism,
audiobooków i filmów) w systemie bibliotecznym MAK+.

Co nam umożliwia Karta Czytelnika?

System biblioteczny MAK+ funkcjonuje
obecnie w 2 536 bibliotekach (w 1 043
bibliotekach głównych i 1 493 filiach) co
stanowi ok. 31,33% spośród wszystkich
bibliotek publicznych w Polsce.
Prace przygotowawcze do pracy w systemie trwały od 2016 r. W tym czasie
porządkowałyśmy księgozbiór, przeprowadziłyśmy selekcję (książki zniszczone,
zdezaktualizowane zostały usunięte ze
zbiorów) uzupełniałyśmy i wprowadzałyśmy opisy bibliograficzne (rekordy) do
katalogu. Księgozbiór MGBP wraz z filiami
liczy obecnie ok. 43 tys. woluminów.
Do bazy wprowadzone zostało ok. 80%
zbiorów, na bieżąco wprowadzamy do
systemu dane czytelników.
Wraz z komputerowym wypożyczaniem
została wprowadzona Karta Czytelnika
dzięki, której będziemy mogli wypożyczać
książki i inne materiały biblioteczne, a ich
zapis będzie szybszy – elektroniczny.

 bezpłatna karta biblioteczna jest ważna nie tylko w MGBP w Poniatowej,
ale i w Filiach
 bez wychodzenia z domu, można monitorować swoje konto i historię
wypożyczeń przez internet
 zamawianie i rezerwację książek, ebooków, czasopism, filmów – drogą
online, ułatwia także rejestrację zwrotów i wypożyczeń
 przeszukiwanie zawartości katalogów naszej biblioteki oraz zasoby innych
bibliotek krajowych korzystających z systemu MAK+
 korzystanie z dostępu do konta bibliotecznego we wszystkich bibliotekach krajowych korzystających z systemu MAK+ z poziomu jednej strony
internetowej
 usprawnia prace bibliotekarza w obsłudze czytelnika

Do rejestracji karty potrzebny jest nr
PESEL. W przypadku osoby niepełnoletniej
podpis rodzica lub opiekuna.
Przejście na system elektroniczny
daje korzyści zarówno bibliotece jak i jej
użytkownikom. Każdy, kto zaakceptuje
warunki korzystania ze zbiorów, określone w Regulaminie Biblioteki, może
zapisać się do Biblioteki (otrzyma Kartę
Czytelnika).
Liczba dzieł wypożyczonych jednocześnie jednemu czytelnikowi w całym
systemie biblioteczno-informacyjnym to
15 vol. na okres 30 dni.

Harmonogram zbiórek krwi Klubu
Honorowych Dawców Krwi PCK GPGK
Poniatowa






9 kwietnia
11 czerwca
13 sierpnia
8 października
10 grudnia

Krew będzie pobierana w godzinach 8:30-12:30 w Centrum Kultury
Promocji i Turystyki w Poniatowej (ul.
Fabryczna 1) przez personel z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Lublinie.

Każda osoba, która chce oddać krew
powinna pamiętać o podstawowych
zasadach: należy być zdrowym i wypoczętym, posiadać ze sobą dowód
osobisty, spożyć lekki posiłek przed
przybyciem, a w ciagu doby poprzedzającej oddanie krwi nie pić alkoholu
oraz wypić min. 2 l płynów.

Pamiętaj – krew ratuje życie!
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Zachęcamy i zapraszamy do korzystania
z naszych zbiorów, kontaktowania się
osobiście, telefonicznie „Książka na telefon” (81 020 40 77), on-line zamawiając
książki w katalogu elektronicznym a także do przeglądania strony internetowej
i Facebooka, na których zamieszczamy
bieżące informacje.

Adres katalogu MGBP:
www.szukamksiążki.pl
Adres strony:
www.biblioteka-poniatowa.pl

Tytuł z konkursu
Tytuł czasopisma
– „Poniatowskie
Wieści” został wyłoniony w konkursie, w którym każdy
z mieszkańców miał
możliwość zgłoszenia swojej propozycji na nazwę gazety
Gminy Poniatowa.
Wśród zgłoszeń komisja konkursowa większością głosów
wybrała tytuł „Poniatowskie Wieści”. Jego
autorką jest Dorota Herda.

inwestycje
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Rewitalizujemy Poniatową
""UM Poniatowa
Gmina Poniatowa, konsekwentnie realizuje projekt pn. „Rewitalizacja
Poniatowej szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze Gminy Poniatowa”,
współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”, oś. Priorytetowa 13 Infrastruktura
społeczna, Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Projekt zakłada rewitalizację zdegradowanych części miasta i uzupełnienie ich
o nowe funkcje, poprawę dostępności do
wysokiej jakości usług społecznych, kulturalnych i turystycznych w obszarze rewitalizacji. Mówiąc najprościej, staramy się, aby
miasto wyglądało piękniej, a rozwiązania
w zakresie zagospodarowania terenu były
bardziej dostępne i funkcjonalne.

Rewitalizacja Poniatowej
obejmuje szereg zadań
inwestycyjnych, z których do
tej pory zrealizowano:
 przebudowę ulicy Słonecznej wraz
z miejscami postojowymi,
 remont kładki dla pieszych w ciągu
Al. Spacerowej nad głównym zbiornikiem wodnym w centrum miasta,
 przebudowę chodnika przy ul. Nałęczowskiej wraz z budową ścieżki
rowerowej oraz przebudową oświetlenia drogowego,
 modernizację oświetlenia drogowego ul. Fabrycznej i Nałęczowskiej,
w zakresie wymiany słupów i opraw
oświetleniowych
Trwają roboty budowlane związane
z modernizacją modernizację budynku

przy ul. Szkolnej 9, w celu nadania mu
funkcji społecznych.
W lutym bieżącego roku podpisano
umowę na rewitalizację Placu Konstytucji,
części ul. Targowej i ul. Brzozowej. Trwają
roboty budowlane na ul. Brzozowej na
odcinku do skrzyżowania z ul. Wesołą, polegające na przebudowie jezdni i budowie
miejsc parkingowych z kostki granitowej
z obustronnymi chodnikami z kostki brukowej i zjazdami do przyległych posesji.
W marcu podpisano umowę na roboty budowlane związane z rewitalizacją terenu pomiędzy ul. Brzozową
a zbiornikiem wodnym. W zakresie
zadania znajduje się: wykonanie nawierzchni placu strefy sprzedaży handlu
weekendowego i codziennego, wykonanie strefy rekreacyjnej i aktywnego
wypoczynku, ścieżek spacerowych
i rowerowych z oświetleniem, budowa zadaszenia z paleniskiem, zagospodarowanie zieleni, montaż małej
architektury i wykonanie ogrodzenia
terenu. Wykonawca rozpoczął roboty
przygotowawcze, prace na części placu
od strony ul. Nałęczowskiej ruszą po
6 kwietnia.
Zakończenie robót budowlanych związanych z rewitalizacją planowane jest we
wrześniu i październiku bieżącego roku.
Ponadto w pierwszym kwartale 2021 r.
realizowane są następujące zadania inwestycyjne, na które Gmina pozyskała
dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wysokości 60% kosztów
kwalifikowalnych, tj:
 Przebudowa drogi gminnej 108055L
w miejscowości Poniatowa Kolonia,
 Przebudowa drogi gminnej 108053L
w miejscowości Kraczewice Rządowe,
 Przebudowa drogi gminnej nr 108030L
na odcinku od km 0+595 do km 1+966
w miejscowości Kowala Druga.
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Podpisano umowę na wykonanie prac
związanych z wymianą oświetlenia drogowego na terenie gminy Poniatowa.
W ramach zadania zostanie wykonana wymiana istniejących opraw oświetleniowych
rtęciowych i sodowych na energooszczędne oprawy z diodami LED w liczbie
około 1100 szt., dowieszenie nowych
opraw energooszczędnych diodowych
LED na istniejących słupach około 367
szt. oraz dobudowa nowych punktów
oświetleniowych w liczbie: 200 szt.
Trwają prace związane z budową chodnika przy ul. Młynki w Poniatowej. Inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich, zaś
Gmina Poniatowa jest inicjatorem inwestycji i partycypuje w kosztach budowy. Zakres
rzeczowy obejmuje wykonanie chodnika z kostki brukowej, budowę zjazdów,
pobocza z kruszywa łamanego, zatoki
autobusowej z peronem i chodnikiem,
montaż wiaty przystankowej oraz oświetlenia hybrydowego przejścia dla pieszych.
Gmina ogłosiła przetarg na wykonanie
robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem zbiornika wodnego
i terenu przyległego na funkcje rekreacyjne, realizowanego z dofinansowaniem
w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.
W ramach zadania wykonane będzie zagospodarowanie terenu przylegającego
od strony zachodniej do Hotelu Słowik,
w tym: nowe ciągi piesze, mała architektura, oświetlenie hybrydowe terenu,
modernizacja plaży, plac zabaw z nawierzchnią bezpieczną dla najmłodszych.
Zakończono prace projektowe związane z wykonaniem dokumentacji projektowej sal gimnastycznych przy szkołach
w Poniatowej Kolonii, Kowali Drugiej,
Niezabitowie i Dąbrowie Wronowskiej.
Wykonano również dokumentację projektową przebudowy boiska piłkarskiego
przy ul. 11 Listopada w Poniatowej.
Planuje się, że rok 2021 będzie rokiem
przebiegającym pod znakiem inwestycji
w Gminie Poniatowa. W nadchodzącym
okresie na pewno dużo się będzie działo
w tym obszarze – zarówno w kwestii
projektowej - przygotowania inwestycji,
jak i realizacji robót budowlanych. Zapraszamy do śledzenia postępów inwestycji
na stronie internetowej Gminy Poniatowa
oraz na portalach społecznościowych.
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Sto lat wszystkim sołtysom!
""UM Poniatowa
Dzień Sołtysa to coroczne polskie święto obchodzone na terenie
całego kraju, przypadające w kalendarzu na 11 marca. Święto to
ma na celu okazanie wdzięczności i szacunku sołtysom, jak również
członkom Rad Sołeckich, za ich pracę i zaangażowanie.
Dzisiaj sołtys jest łącznikiem pomiędzy głosem swojej lokalnej społeczności, a władzą samorządową jako
zarządzającymi gminą. Sołtys przede
wszystkim aktywizuje mieszkańców
wraz z rada sołecką do wspólnych prac
na rzecz własnej społeczności. Od 2009
roku dzięki wprowadzonej ustawie sołtys ma większe pole popisu dzięki tzw.
funduszom sołeckim, w ramach których
ma możliwość realizowania drobnych
inwestycji w swoim sołectwie.
W naszej gminie efekty ich pracy widać na przykład w sołectwie

Kraczewice Prywatne i Dąbrowa
Wronowska, gdzie zakupiono wyposażenie placu zabaw, w sołectwie
Kraczewice Rządowe wykonano termomodernizację budynku OSP (wraz
z dodatkowym dofinansowaniem),
a w Plizinie zorganizowano Piknik
Rodzinny aktywizujący mieszkańców.
W Gmina Poniatowa znajduje się
20 sołectw, w których funkcję sołtysa
sprawuje 6 kobiet i 14 mężczyzn. Sołtysi z Gminy Poniatowa pracują zawodowo, mają swoje pasje, a pomimo to
znajdują czas na działania społeczne.

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa składamy wszystkim
Sołtysom i członkom Rad Sołeckich serdeczne podziękowania
i słowa uznania za pracę na rzecz lokalnej społeczności.
Niech wzajemna współpraca, zarówno z mieszkańcami jak
również władzami samorządowymi, przynosi zadowolenie i radość,
a zaufanie, którym obdarzyli Państwa mieszkańcy, motywuje
do codziennej pracy służącej rozwojowi i poprawie jakości życia
lokalnej społeczności.
Paweł Karczmarczyk Burmistrz Poniatowej
i Ewa Baranowska Przewodnicząca Rady Miejskiej

Odsłonięcie
pamiątkowej
tablicy
""Red.
3 listopada 2020 roku na ulicy 1 Maja
w Poniatowej odsłonięto tablicę pamięci farmaceuty, kierownika apteki
w Poniatowej, Leonarda Bejnarowicza ps. „LOT”, „Borowy”, Żołnierza
3.wileńskiej brygady Armii Krajowej,
uczestnika walk o wyzwolenie Wilna. Tablicę ufundowali jego wychowankowie z Lubelskiej Okręgowej
Izby Aptekarskiej.

Natomiast w maju 2021 planowana
jest organizacja sesji historycznej w Poniatowej z okazji stulecia Aptekarstwa
Polskiego. Wśród poruszanych zagadnień
znajdą się tematy: aptekarze i farmaceuci
w budowie państwowości polskiej, filozofia i etyka w zawodzie farmaceuty
oraz apteki i aptekarze prowincjonalni
(wiejscy) na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie.
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Pamiętajmy
o naszej historii
""B.Ch.
4 października 2020 roku w setną
rocznicę Bitwy Warszawskiej przy Szkole
Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Poniatowej Kolonii, odsłonięto
pamiątkową tablicę poświęconej weteranom wojny z 1920 r. z terenu Poniatowej Kolonii.
W walkach z lat 1919 – 1920, a więc
w wojnie Polski z Rosją Radziecką uczestniczyli mieszkańcy lubelskich wiosek. Nagrodą za udział w walkach była możliwość
zakupu po niższej cenie poniatowskich
działek stanowiących przed I wojną majątek dworski. Po wojnie w 1920 roku
majątek ten został podzielony na 44
działki, z których powstały poniatowskie kolonie I, II, III i IV. Te miejscowości
obchodziły już setną rocznicę powstania.
Warto wspomnieć że do dziś mieszkają
tu potomkowie żołnierzy z 1920 roku,
którzy dzielnie walczyli w okresie II wojny
Światowej w oddziałach AK, BCh, WiN.
Pomysłodawcą i inicjatorem powstania
tablicy jest pan Zdzisław Ziółkowski –
mieszkaniec Poniatowej Kolonii, hobbysta, pasjonat lokalnej historii. Spędził on
długie godziny w archiwach kościelnych
na wyszukiwaniu informacji o weteranach
wojny polsko – bolszewickiej z tego terenu. Rozmawiał również z najstarszymi
mieszkańcami na ten temat. Owocem
jego pracy jest pamiątkowa tablica, na
której widnieją nazwiska 10 bohaterów
z Poniatowej Kolonii, którzy wsławili się
w walkach w 1920 r.

społeczeństwo	
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Sanatorium w walce z covidem
Z Adamem Fimiarzem – Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej rozmawia Aneta Poniatowska
- Zastępca Burmistrza Poniatowej

Aneta Poniatowska: Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Sanatorium
Gruźlicy w Poniatowej jest Pan od
niedawna. Jak Pan ocenia działanie
placówki na ten moment?
Adam Fimiasz: Placówka realizuje swoje
statutowe działania w oparciu o profil
jak również posiadaną bazę sprzętową
i potencjał osobowy, czyli lekarzy i personel pielęgniarski.
Nie mniej jednak w obliczu zaistniałej
sytuacji pandemicznej do naszej placówki
zaczyna trafiać coraz to więcej pacjentów po przebytej chorobie Covidowej
z następstwami tejże choroby w postaci problemów pulmonologicznych. Ta
grupa pacjentów wymaga rehabilitacji
oddechowej. Wiąże się to z tym, że do
tego potrzebne oprócz środków farmakologicznych duże ilości tlenu i rehabilitacja pacjentów. W świetle nałożonych
na placówkę nowych zadań dotyczących
rehabilitacji osób w następstwie przebytej
choroby Covidowej zachodzi potrzeba doposażenia placówki zarówno w instalację
tlenową jak również w aparaturę diagnostyczną i również sprzęt rehabilitacyjny.
A.P.: Jakie świadczenia zdrowotne
udziela SPSG w Poniatowej? W czym
się specjalizuje? Kto może skorzystać
z oferty Sanatorium?
A.F.: Do podstawowych zadań Samodzielnego Publicznego Sanatorium Gruźlicy
i Chorób Płuc należy:
 udzielanie stacjonarnych i całodobowych oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych;
 prowadzenie działań związanych
z promocją zdrowia.
Nasza placówka prowadzi działalność
lecznicą w rodzaju:
 stacjonarne i całodobowe świadczenia
zdrowotne szpitalne;
 ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
Podmiot nasz, mimo nazwy sanatorium, prowadzi typową działalność szpitalną w rozumieniu ustawy z dnia 15

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
w formie oddziału szpitalnego, poradni
oraz pracowni diagnostycznych. Celem
naszej placówki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu szeroko
pojętych chorób płuc i gruźlicy dla mieszkańców województwa lubelskiego. Służą
temu celowi oddział Gruźlicy i Chorób
Płuc, Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc,
Pracownia RTG I USG. Ze względu na
profil i charakter świadczonych usług
medycznych placówka pełni i będzie
pełniła istotną funkcję w przeciw działaniu Covid- 19 i łagodzeniami następstw
przebytej choroby.

o kolejne środki finansowe z programów
dotyczących problematyki zdrowotnej.
Mamy nadzieję, że w okresie najbliższych lat staniemy się nowoczesną
placówką służby zdrowia spełniającą
oczekiwania społeczne leczącą na najwyższym poziomie.

A.P.: Czy sytuacja związana z Covid-19
miała i ma wpływ na podejmowane
działania i funkcjonowanie placówki?
A.F.: Naturalnie, że zaistniała sytuacja
pandemiczna oraz nałożone na naszą
placówkę dodatkowe zadania związane
z rehabilitacją oddechową pacjentów
z następstwami skutków przebytej choroby covidowej i wymusiły na nas działania
mające na celu pozyskanie środków na
doposażenie placówki w:
 instalację tlenową;
 zakup cyfrowego stacjonarnego aparatu RTG;
 zakup cyfrowego przyłóżkowego
aparatu RTG;
 zakup aparatu USG;
 zakup spirometru;
 zakup różnorakiego sprzętu rehabilitacyjnego.

Stowarzyszenie „Polska
Wieś” - otrzymało dotację na
współfinansowanie dostarczania posiłków i produktów
żywnościowych dla naszych
kombatantów walk o niepodległość. Program został
sfinansowany przez Urząd do
Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych w Warszawie.

A.P.: Pana oczekiwania i pomysły na
przyszłość …
A.F.: W drugim etapie działania pragnieniem naszym jest zmodernizowanie Sanatorium oraz doposażenie go w kolejną
aparaturę diagnostyczną np. pracownią
tomografii komputerowej by stworzyć warunki pobytu pacjentów oraz zapewnić im
możliwość leczenia zgodnie z oczekiwaniami na miarę dwudziestego pierwszego
wieku. Wymagać to będzie starania się
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Stowarzyszenie
„Polska Wieś”
dla bohaterów
""Łukasz Kramek

Dzięki temu 10 kombatantów
otrzymuje dwa razy w tygodniu
smaczne obiady wprost pod drzwi
swoich domów. Projekt stanowi
doskonały przykład tego, o czym
wszyscy marzymy: dobrze działającego społeczeństwa obywatelskiego, w którym jedni drugim
chcą pomagać, ponieważ wszyscy
razem tworzymy wspólnotę. Jest
to szczególnie ważne w obliczu
pandemii koronawirusa, żeby
nieść pomoc kombatantom żyjącym w naszej małej ojczyźnie.
Serdeczne podziękowania
składamy Centrum Kultury,
Promocji i Turystyki w Poniatowej, które dostarcza darmowe
posiłki do kombatantów.
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Informacja
o szczepieniach
Na szczepienie możesz
się zarejestrować:
 internet: on-line przez e-rejestrację
na pacjent.gov.pl i www.gov.pl/szczepimysie
 infolinia/rejestracja: tel. 989,
 telefon kontaktowy na terenie Gminy Poniatowa:
– NZOZ „Nasza Przychodnia” ul. Młodzieżowa 3 w Poniatowej
Rejestracja: tel. 81 476 14 58; tel. 736
365 988; tel. 570 440 240
– NZOZ „Pan-Vita” ul. 11 Listopada 1
w Poniatowej
Rejestracja: tel. 81 820 48 16; tel.
790 776 662.
 poprzez SMS pod nr tel. 664 908 556
o treści „SzczepimySie”

Oprócz punktów szczepień w mieście Poniatowa, mieszkańcy mogą być również
szczepieni w punkcie szczepień szpitala Powiatowego Centrum Zdrowia w Opolu
Lubelskim, ul. Szpitalna 9. Pod numerem tel. 577 470 420 można uzyskać wszelkie
informacje i zapisać się do sczepienia.

Informacje dotyczące zapewnienia transportu do punktów szczepień
można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Poniatowej pod numerem
telefonu: 81 820 48 36 w. 18 lub 578 792 382.

Orkiestra zagrała po raz kolejny
- 29. finał WOŚP w Poniatowej
""Wioleta Piekoś
„Finał z głową” – pod takim hasłem 31 stycznia 2021 po raz 29. w całej
Polsce odbył się Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Celem zbiórki
funduszy był zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki
głowy. Orkiestra zagrała także w Poniatowej, choć ze względu na ograniczenia
z wiązane z pandemią nieco inaczej niż zazwyczaj.
W tym roku z puszkami WOŚP na ulice
naszego miasta wyszło 19 wolontariuszy
reprezentujących sztab nr 004803 działający przy Centrum Kultury Promocji i Turystyki
w Poniatowej. Na Placu Konstytucji 3 Maja
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniatowej
zorganizował akcję „WSPÓLNIE możemy
WYBIEGAĆ kilometry dla WOŚP”, która
cieszyła się tak dużym zainteresowaniem,
że aż zbrakło medali dla chętnych do biegania lub chodzenia na rzecz Orkiestry.
Nie mogliśmy zorganizować imprezy
z koncertem z udziałem mieszkańców, lecz
namiastką tradycji były występy transmitowane na żywo z Kawiarni Klubowa. Na
scenie zaprezentowali się młodzi wokaliści
ze studia piosenki CKPiT oraz muzycy
z poniatowskich zespołów, którzy spotkali

się w ramach specjalnego projektu, by
razem zagrać największe punkowe hity
znane z dawnych koncertów w Klubowej.
Do internetu przeniesione zostały aukcje.
Łącznie na portalu Allegro wylicytowano
37 różnego rodzaju przedmiotów wystawionych przez nasz sztab. Najwyższą cenę
osiągnął zestaw gadżetów z herbem Poniatowej podarowany przez Urząd Miasta.
Tegoroczną nowością była również eskarbonka, w ramach której każdy mógł wspomóc nasz sztab bez wychodzenia z domu
oraz puszki stacjonarne ustawione m.in.
w restauracji Pod Kogutem i w biurze CKPiT.
Dziękujemy bardzo gorąco wszystkim,
którzy wspomogli zbiórkę, wzięli udział
w licytacjach oraz zaangażowali się w organizację tegorocznego finału.
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Łącznie zebrana suma

- 15 813,28 zł

Rozliczona kwota
potwierdzona
(środki z puszek
wolontariuszy, puszki
stacjonarne, ekarbonka)

- 13 323,80 zł
Kwota z aukcji Allegro

- 2 489,48 zł
DZIĘKUJE M Y !

społeczeństwo	
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Sterylizacja - metodą na zmniejszenie ilości
bezdomnych zwierząt
""Agata Wasilczuk
Wielkimi krokami zbliża się wiosna- przez wielu wyczekiwana pora roku, w której przyroda budzi się do życia.
Niestety dla organizacji prozwierzęcych i schronisk jest to bardzo trudny okres. Ilość porzuconych kociąt i szczeniąt,
które trafiają wtedy pod ich opiekę jest rażąco wysoka. Jest to efekt braku sterylizacji zwierząt, ich beztroskiego
rozmnażania w naszych domach i gospodarstwach oraz oddawania zwierząt w tak zwane “dobre ręce”.
jajników i macicy u samic, a jąder u samców) jest jednym z najpopularniejszych
i bezpieczniejszych zabiegów chirurgicznych wykonywanych w gabinetach
weterynaryjnych. Sterylizacja niesie za
sobą również korzyści zdrowotne i behawioralne. Zwierzęta, u których wykonano
ten zabieg cieszą się dłuższym życiem.
Spada u nich ryzyko wystąpienia nowotworów narządów rodnych, ogranicza
się rozprzestrzenianie chorób przenoszonych podczas krycia (np. wirus kociej
białaczki) oraz stabilizuje się gospodarka
hormonalna. Takie zwierzęta mają mniejszą tendencję do ucieczek, kocury nie
znaczą terenu i u sporej ilości osobników
dochodzi do zmniejszenia agresji.

Już niedługo zaleje nas fala ogłoszeń
na stronach takich jak “Spotted” czy
“OLX”, gdzie do oddania będą tysiące
malutkich kociąt i szczeniąt. Za wcześnie
odłączone od matek trafiają do pierwszych lepszych chętnych bez jakiejkolwiek
weryfikacji warunków jakie oferują im
“dobre ręce”. Kiedy zwierzęta nie spełnią
oczekiwań, podrosną lub znudzą się trafiają na ulicę, do gospodarstw jako żywe
alarmy i poskromiciele gryzoni, a nawet
zostają zabite.
Odpowiedz sobie szczerze na pytania:
 Czy jesteś w stanie kontrolować
los każdego szczeniaka, czy kociaka urodzonego przez TWOJĄ
kotkę lub suczkę?
 Czy będziesz mieć pewność, że
ludzie, którym je oddasz, będą się
nim zajmować przez całe życie?

 Czy zagwarantujesz, że żadne
z tych zwierząt, które urodzi Twoja
suczka lub kotka NIGDY nie trafi
do schroniska, na ulicę, że nie zostanie porzucone?
Oczywiście, że NIE! Jedna kotka lub
suczka tylko przez 10 lat swojego życia
może urodzić około 100 szczeniąt lub
kociąt. A każde z nich urodzi kolejne, dla
których już teraz nie ma miejsca w schroniskach, nie mówiąc o prawdziwym domu.
Pamiętajmy, że decyzja o przygarnięciu
zwierzęcia powinna być świadoma. Jest
to zobowiązanie na długie lata i wymaga
nakładów finansowych.
Najskuteczniejszym sposobem zapobiegania bezdomności zwierząt jest ich
sterylizacja. Sterylizacja (właśc. kastracja, czyli nieodwracalne pozbawienie
zwierzęcia płodności poprzez usunięcie

12

“Mitem jest, że kotka i suczka
powinny choć raz mieć potomstwo.
Im wcześniej wykona się u nich sterylizację tym mniejsze ryzyko wystąpienia nowotworów macicy i listwy
mlecznej.”- podkreśla lek. wet. Anna
Wesołowska z gabinetu weterynaryjnego w Niezabitowie.
W tej chwili na swoją szansę w schroniskach czeka ponad 100 000 zwierząt.
Kolejne 50 000 czeka w różnych organizacjach i przytuliskach. Według raportu Najwyższej Izby Kontroli ok. 76%
zwierząt (łącznie psów i kotów) przebywających w schroniskach nie znajduje
domu, a 12% zwierząt poddawanych jest
eutanazji lub umiera w tych placówkach.
Czy te zwierzęta zasłużyły na cierpienie
za kratami? Z pewnością nie. Zwierząt
jest po prostu za dużo, a tylko my mamy
wpływ na to czy ich los ulegnie zmianie.
Bądźmy świadomymi i odpowiedzialnymi
opiekunami zwierząt - sterylizujmy!
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Od maja 2019 roku w Gminie Poniatowa działa Klub Seniora. Seniorzy uczestniczą w różnorodnych zajęciach m.in.
warsztatach ceramicznych, kulinarnych,
zajęciach ze śpiewu, spotkaniach z psychologiem, zajęciach z kultury fizycznej,
wykładach na temat zdrowia, wyjazdach
do filharmonii i teatru. Seniorzy brali udział
także w zajęciach z obsługi komputera.
Większość warsztatów zorganizowanych
jest w Centrum Kultury Promocji i Turystyki
w Poniatowej. Na potrzeby seniorów
wyposażono sale warsztatowe. Zajęcia
prowadzą wykwalifikowani instruktorzy,
trenerzy i terapeuci.
Nic więc dziwnego, że uczestnicy chętnie korzystają z możliwości wyjścia z domu
i integracji i ze smutkiem przyjmowali
wiadomości o zawieszeniu zajęć z powodów pandemii w 2020 roku. W momencie
wznowienia zajęć seniorzy z radością
powrócili do regularnych spotkań. Obowiązkowe restrykcje i konieczność zachowania reżimu sanitarnego - podział
na mniejsze grupy i obowiązek noszenia
maseczek powoduje, że seniorzy czują
się bezpiecznie i nadal chcą aktywnie
spędzać razem czas.

Klub Seniora w Poniatowej
""Małgorzata Kołosińska

Budujemy budki lęgowe dla jerzyków
""Red.
Jak informuje nas koordynator projektu,
Michał Dacka, Stowarzyszenie na Rzecz
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
w Poniatowej realizuje projekt „Budujemy
– kreujemy” sfinansowany przez Fundację ORLEN. Głównym celem projektu jest
zwiększenie udziału grupy osób niepełnosprawnych, będących podopiecznymi
Środowiskowego Ośrodka Wsparcia „Pinokio” w życiu społecznym Poniatowej,
poprzez podjęcie przez nich działań na
jej rzecz. Projekt realizowany jest zgodnie
z zasadą empowermentu, która zakłada
aktywne uczestnictwo w działaniach osób,
na rzecz których są one realizowane. Udział
w projekcie wesprze także proces integracji
jego odbiorców, zaprezentują się lokalnej społeczności jako pełnowartościowi
obywatele, aktywni, posiadający zasoby
i dzielący się nimi. Wartością projektu jest
również zwiększenie świadomości lokalnej

społeczności w zakresie konieczności i możliwości ochrony lokalnego środowiska
przyrodniczego oraz zainicjowanie w tym
obszarze współpracy międzyinstytucjonalnej. Uczestnicy Środowiskowego Ośrodka
Wsparcia „Pinokio” w Poniatowej z radością opowiadają o warsztatach z Michałem
Gąską – ornitologiem. Dowiadujemy się od
nich, że w trakcie warsztatów zostali zapoznani z gatunkami ptaków występujących
w gminie Poniatowa, a w szczególności
przedstawiono im sylwetkę ptaka - jerzyka.
„Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji
kolejnego punktu projektu, czyli spacerów
z ornitologiem” – mówi jeden z uczestników takiego spaceru . W trakcie odbywanych spacerów Uczestnicy mają możliwość
obserwacji ptaków występujących w Poniatowej, w warunkach naturalnych. Jak
dowiadujemy się w trakcie dalszej rozmowy, uczestnicy projektu wykonują również
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budki lęgowe dla jerzyków. które zostaną
zawieszone na wybranych budynkach
w Poniatowej. Zawieszenie budek lęgowych będzie sprzyjało ochronie zasobów
naturalnych w gminie Poniatowa. W kolejnym etapie będziemy wykonywali atlas
ptaków występujących w Poniatowej –
chwali się uczestnik projektu.

edukacja
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Rozwój edukacji na terenie gminy
Poniatowa
""Ireneusz Radomski
Ujednolicenie i upowszechnienie edukacji było jednym z największych wyzwań stojących przed II Rzecząpospolitą.
Wykształcenie było bowiem nie tylko wymogiem cywilizacyjnym, ale także istotnym elementem budowania tożsamości narodowej. Wprowadzenie powszechnej edukacji było więc nieuniknione. Jeszcze w czasie I wojny światowej
Tymczasowa Rada Stanu Królestwa Polskiego powołana przez władze okupacyjne (niemieckie i austriackie) wydała
dekret o tymczasowej organizacji szkół elementarnych.

Absolwenci Szkoły Podstawowej im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Niezabitowie z lat 1922-26

Czytamy w nim:
„Wszędzie tam, gdzie jest dostateczna
liczba szkół dla pomieszczenia wszystkich
dzieci w wieku szkolnym, nauka staje się
obowiązkową”.
Idąc tropem rozwoju edukacji będziemy w kolejnych numerach przedstawiać historię placówek edukacyjnych
naszej gminy. Jedną z pierwszych szkół
powstałych na terenie gminy była szkoła
w Niezabitowie.
Historia Szkoły Podstawowej w Niezabitowie rozpoczęła się przed stu laty.
Wybuch I wojny światowej stał się nadzieją dla polskich patriotów na odrodzenie

Ojczyzny po ponad stuletniej niewoli.
W wielu miejscach powstawały Komitety Obywatelskie. Oficjalnie zajmowały
się pomocą dla poszkodowanych przez
wojnę, prowadziły ochronki, ale jednocześnie pracowały nad przywróceniem Polski na mapę Europy. W okolicy
Niezabitowa, zawiązał się „Komitet
Obywatelski gminy Karczmiska”, który
między innymi zbierał fundusze i starał
się o uzyskanie pozwolenia na otwarcie
Ochrony. Ochrona powstaje. Kierował nią miejscowy działacz oświatowy,
Kazimierz Dulęba. Pod jej pozorem,
w marcu 1915 r. działacze założyli jednoklasową Szkołę Początkową.

14

Pieniądze zebrane na organizację
Ochrony przeznaczyli na wynajęcie
budynku, zakup potrzebnego sprzętu
oraz opłacenie nauczyciela.
Szkoła nie funkcjonowała zbyt długo.
Po 4 miesiącach, z powodu zbliżającego
się frontu i ogłoszonej ewakuacji, konieczne było jej czasowe zamknięcie.
Nie zniechęciło to mieszkańców do starań o edukację młodzieży i ponowne
otwarcie placówki. Ponieważ wcześniej
wynajęty lokal nie spełniał swojego zadania, 17 miejscowych gospodarzy postanowiło założyć spółkę i wybudować
nowy budynek z przeznaczeniem na
wynajem na cele szkolne. W niedługim
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czasie budynek był gotowy i szkoła mogła ponownie otworzyć swe podwoje.
Okupacyjne władze austro-węgierskie
nie wyrażały jednak zgody na szkolnictwo
prywatne, powołano natomiast jednoklasową Szkołę Rządową, a ta już działała
bez przeszkód.
Po odzyskaniu niepodległości przez
Polskę, Szkoła szybko się rozwija. W latach 1919-20 była już szkołą dwuklasową, czterooddziałową, a dwa lata
później liczyła sześć oddziałów.
W 1928 r. z dochodów „Kooperatywy
uczniowskiej” oraz dobrowolnych składek społeczeństwa Niezabitowa, Szkoła
otrzymała sztandar, który został uroczyście poświęcony 2 czerwca 1929 r. i do
dziś znajduje się w naszym posiadaniu.
1 września 1939 r. – data tragiczna
w dziejach Polski i Polaków – spowodowała poważne zachwianie funkcjonowania Szkoły, ale nie doprowadziła
do trwałego przerwania jej działalności.
Niemieckie władze okupacyjne zezwalały na naukę niektórych przedmiotów
w okrojonym zakresie, a świadectwa wydawane były w języku niemieckim. Nauka odbywała się w dwóch budynkach,
częściowo zajętych przez okupanta.
Uczące nauczycielki, oficjalnie przekazywały wiedzę zgodnie z zaleceniami

Niemców, jednocześnie spotykały się
z dziećmi na tajnych kompletach i prywatnych lekcjach, na których uczyły
zakazanej historii i geografii.
Lata okupacji znaczone strachem
przed dotkliwą karą za nielegalne nauczanie, kończą się w lipcu 1944 r. Szkoła
wyszła z podziemia. Dzieci nadal uczyły
się w starych przedwojennych budynkach
szkolnych aż do 1964 r. W tym roku po
dwuletniej budowie, w dużej mierze
dzięki wysiłkowi mieszkańców, oddano
do użytku nowy budynek, w którym
pracujemy do dzisiejszego dnia.
Następna zmiana przyszła w roku
szkolnym 1999/2000. Zgodnie z założeniami reformy oświatowej, reorganizacji
uległa struktura szkolnictwa. W miejsce ośmioklasowej szkoły podstawowej
powołano szkoły sześcioklasowe oraz
trzyletnie gimnazja. W Niezabitowie pozostała szkoła podstawowa, a przez rok
również zamiejscowy oddział poniatowskiego gimnazjum. Po 2000 r. pozostały
już tylko oddziały szkoły podstawowej
oraz oddział przedszkolny.
W 2008 r. Szkoła wzbogaciła się
o nowo utworzony Punkt Przedszkolny,
zorganizowany ze środków pozyskanych
z unijnego dofinansowania, w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Punkt działał przez trzy lata szkolne
potem stał się integralną częścią placówki jako oddział przedszkolny dla
młodszych dzieci.
14 października 2009 r. podczas
dorocznych obchodów Dnia Edukacji
Narodowej, odbyła się doniosła uroczystość – poświęcenie i przekazanie
nowego sztandaru, ufundowanego ze
składek społeczeństwa Niezabitowa,
pracowników i przyjaciół Szkoły.
Poświęcenie sztandaru stało się impulsem do dyskusji na temat Patrona
Szkoły. W roku szkolnym 2009/2010
odbył się cykl prezentacji kandydatów,
a 21 marca 2010 r., pracownicy szkoły,
uczniowie i rodzice wybrali w tajnym
głosowaniu na swoją patronkę Ewę
Szelburg-Zarembinę.
Rada Miejska w Poniatowej przychyliła się do wspólnego wniosku Rady
Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz
Samorządu Uczniowskiego i 29 kwietnia 2010 r. podjęła Uchwałę o nadaniu imienia i zmianie nazwy szkoły na:
Szkoła Podstawowa im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Niezabitowie. Oficjalna
uroczystość Nadania Imienia, połączona
z obchodami 95-lecia istnienia placówki,
odbyła się 13 czerwca 2010 r.

Pierwsze urodziny żłobka w Poniatowej
""Grażyna Długosz-Grecko
1 stycznia 2021 r. minął rok od rozpoczęcia działalności przez Żłobek Miejski w Poniatowej. Obiekt został wybudowany z funduszy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach resortowego programu rozwoju instytucji
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ,,Maluch” oraz środków Gminy Poniatowa.
O tym jak potrzebna była ta instytucja świadczy duże zainteresowanie młodych rodziców z naszej gminy. Do placówki
uczęszcza 32 dzieci, którymi opiekują się 4 opiekunki, pielęgniarka, pomoc oraz dyrektor. Maluszki podzielone są na dwie
grupy wiekowe.
Dzieci czują się tu bezpiecznie, spędzają czas w przyjaznym
otoczeniu i w radosnej atmosferze. Prowadzone są różnorodne
zabawy muzyczne, plastyczne i ruchowe zgodne z możliwościami rozwojowymi dzieci. Bliskie sąsiedztwo z przedszkolem
pozwala na korzystanie ze smacznych, świeżych i urozmaiconych posiłków i placu zabaw, gdzie starsze dzieci codziennie
spacerują, hartując swój organizm.
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W tym roku doposażono placówkę w urządzenia rekreacyjne - zjeżdżalnię, piaskownicę, zabawki oraz zagospodarowano
otoczenie krzewami.

Od kwietnia trwa nabór dzieci na nowy rok szkolny
2021/2022. Dokumenty można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta lub z Facebooka
Żłobka Miejskiego w Poniatowej i przesłać drogą
elektroniczną na adres: zlobek.poniatowa@wp.pl
lub złożyć w placówce.
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Zespół Szkół w Poniatowej zaprasza
""Zespół Szkół w Poniatowej
Zachęcamy młodzież z naszej gminy do wyboru Zespołu Szkół, jako miejsca realizacji kolejnego etapu kształcenia.
Przedstawiamy ofertę naszej szkoły, nowoczesnej i stale rozwijającej się placówki edukacyjnej.

Liceum Ogólnokształcące im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego
Kierunki, które proponujemy, umożliwią
rozwój Waszych uzdolnień i zainteresowań,
a w przyszłości wybór atrakcyjnej uczelni.
Proponujemy klasy:
 matematyczną – rozszerzenie: matematyka, fizyka/geografia
 biologiczno-chemiczną – rozszerzenie:
biologia/ chemia
 humanistyczną- język polski, historia/
wos
 lingwistyczną – rozszerzenie: język
polski, język angielski/język niemiecki.
We wszystkich klasach realizowany
jest dodatkowo drugi język do wyboru
z proponowanych: niemiecki, francuski,
hiszpański lub rosyjski.

Technikum im. Eugeniusza
Kwiatkowskiego
Kierunki, jakie proponuje nasza szkoła,
należą do zawodów poszukiwanych na
rynku pracy, które są związanych z nowoczesnymi technologiami.

W technikum proponujemy następujące kierunki:
 technik informatyk
 technik programista
 technik mechanik (w zawodzie operator obrabiarek sterowanych numerycznie)
 technik mechatronik
 technik elektryk
 technik automatyk
 technik grafiki i poligrafii cyfrowej
 technik pojazdów samochodowych

Branżowa Szkoła I Stopnia
 proponowane zawody: elektromechanik i operator obrabiarek skrawających;
 NASZE ATUTY:
Wysokie wyniki osiągane na egzaminach maturalnych oraz egzaminach
potwierdzających kwalifikacje w danym
zawodzie. Dysponujemy nowoczesną
bazą dydaktyczną wyposażoną stanowiska komputerowe, obrabiarki sterowane

numerycznie, skomputeryzowaną pracownię elektryczną, multimedialne laboratorium językowe, tablice interaktywne.
Uczestniczymy w wielu projektach,
programach i pozaszkolnych zajęciach
rozwijających zainteresowania, certyfikowanych kursach, specjalistycznych
szkoleniach oraz wakacyjnych stażach
zawodowych. Szczególnym zainteresowaniem młodzieży cieszą się projekty
informatyczne, projekt ERASMUS+, ERASMUS+ „Europejskie praktyki zawodowe
– kluczem do rynku pracy”.
Uczniowie rozwijają swoje pasje
w różnych kołach zainteresowań m.in.
w: Szkolnym Kole Techniki i Racjonalizacji,
Gazetce szkolnej, Kole Robotyki, Kole Grafiki 3D, Szkolnym Klubie Sportowym, Kole
Strzeleckim, Kole Wolontariatu, Klubie
Honorowego Dawcy Krwi, Klubie Szkół
UNICE, Zespole Muzycznym.
Wybór Zespołu Szkół w Poniatowej
to gwarancja uczestnictwa w ciekawych
zajęciach pozalekcyjnych, gwarancja opieki doświadczonych i życzliwych wychowawców oraz wysoko wykwalifikowanej
kadry pedagogicznej.

Drogi Absolwencie szkoły podstawowej,
wybierz szkołę, która pomoże Ci zrealizować
ważne osobiste cele oraz rzetelnie przygotuje
Cię do dalszej edukacji lub pracy zawodowej.
Wybierz Naszą Szkołę, bo w pełni zasługuje
na takie wyróżnienie.
A zanim zdecydujesz o wyborze szkoły pomyśl:
 Jakie są osiągnięcia danej szkoły?
 Czy gotów jesteś mieszkać poza domem lub
dojeżdżać 5 dni w tygodniu?
 Czy w szkole, w której chcesz się uczyć
panuje życzliwa atmosfera?
 Czym różni się szkoła w naszym mieście od
szkół w innych miast?
 Czy masz w tej szkole przyjaciół?
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Coronawirus nie
zatrzymał kultury
""CKPiT
W ostatnim roku działalność placówki została znacznie
ograniczona poprzez kolejne obostrzenia.

i sport

KINO
TEATR
CZYN
PONIATOWA
ROK OD OTWARCIA

PODSUMOWANIE
FREKWENCJI
w 2020 r.
68 dni projekcji,
163 seanse,
2 949 widzów.
"25 lat
niewinności.
Sprawa
Tomka
Komendy"

"O czym
marzą
zwierzęta"

"Pętla"
ZAPRASZAMY
DO KINA "CZYN"

Jednakże na ile można, na tyle chcemy dać choć namiastkę
normalności naszym wychowankom. Dlatego po wprowadzeniu
rekomendowanych przez GIS zabezpieczeń: maseczki, dezynfekcja,
izolacja, prowadziliśmy i nadal prowadzimy stacjonarne zajęcia
z bardzo niewielkimi przestojami.
Zrezygnowaliśmy z zajęć on-line, na rzecz zajęć w małych
grupach w pracowni plastycznej i teatralnej. Wszyscy którzy chcą,
mogą korzystać z zajęć indywidualnych w pracowniach muzycznych
i wokalnych. Nie ma taryfy ulgowej, trzeba pracować, przygotować
się do koncertów, festiwali, nagrania płyty.
Niestety, nie możemy prowadzić zajęć tanecznych – nie jesteśmy w stanie spełnić rekomendacji GIS. Ale obiecujemy, że
gdy tylko opuści nas pandemia będziemy prowadzić zajęcia
z baletu, tańca nowoczesnego oraz ludowego. Dzieci i młodzieży
na pewno przyda się trochę ruchu po długim czasie siedzenia
w domu. Mamy jeszcze kilka pomysłów na czas „po” pandemii.
Wiedząc, że tęsknicie za oglądaniem i oklaskiwaniem naszych
artystów, postanowiliśmy koncerty przenieść do sieci. Wszystkie
działania artystyczne można nadal obejrzeć na naszym kanale
YOUTUBE. Zachęcamy i niecierpliwie oczekujemy na możliwość
spotkania na żywo.
Dbajcie o siebie.
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W WEEKENDY
(PIĄTEK, SOBOTA, NIEDZIELA)

"Trolle 2"

REPERTUAR KINA „CZYN” DOSTĘPNY NA STRONIE
WWW.CKPIT.PONIATOWA.PL ZAKŁADKA KINO
ORAZ FACEBOOK KINO TEATR CZYN PONIATOWA

Do zobaczenia w kinie !

kultura i sport

Poniatowskie wieści nr 1 (1) 2021

Dzień Kobiet w Kinie Czyn
""CKPiT
Tegoroczny Dzień Kobiet z uwagi na
panujące obostrzenia z powodu COVID
19 obchodzony był skromniej niż w poprzednich latach w naszej gminie. Na scenie Kina Czyn zaprezentowali się aktorzy
teatru Fajna Ferajna ze spektaklem „Eliza”,
wokaliści CKPiT oraz zespół VOCAL z repertuarem piosenek Violetty Villas. W holu
Kina stanęła wystawa przygotowana przez
Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną z wycinkami prasowymi o obchodach dnia
kobiet w Poniatowej z dawnych lat.
Życzenia w imieniu męskiej części Gminy
Poniatowa, dla wszystkich Kobiet w Kinie
Czyn oraz wszystkich oglądających transmisję, złożył Burmistrz Paweł Karczmarczyk
oraz Wiceprzewodniczący RM w Poniatowej
– Janusz Nowomiejski i Seweryn Świątek.
Każda z Pań otrzymała symboliczny kwiat.
Niestety specjalnie przygotowany dla
pań koncert mogło zobaczyć na żywo

jedynie 70 osób, choć zainteresowanych
było dużo więcej. Bezpłatne wejściówki
przygotowane przez CKPiT zostały rozdane w ciągu jednego dnia! Aby umożliwić wszystkim zainteresowanym udział
w wydarzeniu koncert transmitowany
był na żywo i cały czas jego zapis można
zobaczyć w serwisie YouTube Centrum
Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej.

Najpiękniejsze palmy wielkanocne wybrane
Zadaniem w tegorocznym wielkanocnym konkursie plastycznym organizowanym przez CKPiT było wykonanie tradycyjnej
palmy wielkanocnej. Konkurs kierowany był do organizacji z terenu gminy oraz rodzin. Jego celem jest popularyzowanie oraz
kultywowanie tradycji i zwyczajów związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą, rozbudzanie inwencji twórczej oraz
ocalenie od zapomnienia tradycyjnych form twórczości.

Wyniki
w kategorii organizacje:
I miejsce
 Stowarzyszenie Koło Gospodyń
Wiejskich w Spławach
II miejsce
 Koło Gospodyń Wiejskich w Zofiance
III miejsce
 Koło Gospodyń Wiejskich
w Kraczewicach
 Koło Gospodyń Wiejskich
Poniatowa Wieś
 Świetlica ProfilaktycznoWychowawcza przy Towarzystwie
Wspierania Rodzin
W kategorii rodzina:
I miejsce
 rodzina Państwa Napiórkowskich
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OSiR w czasie pandemii
""Barbara Burzyńska
W związku z pandemią COVID-19,
obiekty Ośrodka Sportu i Rekreacji były
czynne w ograniczonej możliwości. Kryta
pływalnia, kompleksy boisk Orlik1 przy ul.
Szkolnej i Orlik 2 przy ul. Kraczewickiej,
bieżnia, siłownie zewnętrzne przy ul. Kraczewickiej i przy kąpielisku oraz stadion
miejski były nieczynne dla osób indywidualnych do 14 lutego 2021 r. W obiektów
sportowo- rekreacyjnych mogły korzystać
tylko drużyny dziecięco- młodzieżowe
MKS Stal, który jest zrzeszony w Lubelskim Związku Piłki Nożnej. Na szczęście
mogliśmy wziąć czynny udział w finale
WOŚP, w którym zorganizowaliśmy indywidualne biegi. Wydarzenie cieszyło
się bardzo dużą popularnością i udało się
nam zebrać ponad 4,5 tys. zł.
Od 15 lutego do 20 marca 2021 r.
obiekty znowu mogły być udostępnione
osobom indywidualnym. Kryta pływalnia
została otworzona po 4 miesiącach przestoju tylko na 22 dni. W tym czasie udało
nam się zrealizować łącznie 70 godzin zajęć
pływania aqua-aerobiku. Co nas najbardziej
cieszy, z okazji Dnia Kobiet udało się zorganizować: aqua-maraton dla uczestniczek
aqua-aerobiku, który w roku poprzednim
był niestety w ostatniej chwili odwołany
oraz Rajd Pieszy Nordic-Walking.
Z powodu ponownego wprowadzenia
obostrzeń, zostaliśmy kolejny raz zobligowani do ograniczenia swojej działalności.
Na chwilę obecną wróciliśmy do stanu
z początku roku. Do dnia 9 kwietnia 2021
r. organizacja współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia
sportowego jest dopuszczalna wyłącznie

w przypadku sportu zawodowego,
lub zawodników pobierających stypendium sportowe, lub zawodników
będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej,
lub reprezentacji paraolimpijskiej,
lub uprawiających sport w ramach
ligi zawodowej lub dzieci i młodzieży
uczestniczącej we współzawodnictwie
sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.
Co zatem robimy w trakcie przestoju?
Pracownicy Ośrodka zostali oddelegowani do wykonywania innych prac
porządkowych i remontowych. Gdy
tylko zrobi się cieplej, bierzemy się za
sprzątanie i oczyszczanie terenu kąpieliska oraz koryta rzeczki Kraczewianki.
Mamy nadzieję, że od 10 kwietnia
2021 r. będziemy mogli wznowić pełną działalność. Nie możemy się doczekać kontaktu z dziećmi i wiemy, że
społeczność również spragniona jest
aktywności fizycznej i kontaktów międzyludzkich. Oprócz powrotu do lekcji
pływania i aqua-aerobiku, szykujemy dla
niespodziankę w postaci nowych zajęć
zorganizowanych! Planujemy otwarcie
szkółek: tenisa ziemnego oraz bokserskiej. Chcemy również powrócić do
zajęć fitnessu. W międzyczasie uchylamy
rąbka tajemnicy- pomieszczenie przeznaczone na siłownię zostało w pełni
wyposażone. Gdy tylko znikną rządowe
obostrzenia, zostanie otwarta siłownia
przy Ośrodku Sportu i Rekreacji! Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz fanpage’a na Facebook.
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Siłownia pod chmurką Stowarzyszenie Kobiet
Poniatowej Kolonii
„Szumiące Topole” wie
jak dbać o zdrowie!

Idzie wiosna. Czas zadbać o formę
i kondycję fizyczną. Pomogą w tym
z pewnością urządzenia siłowni plenerowej, która w roku 2020 powstała przy
Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Poniatowej Kolonii. W ramach
projektu grantowego opracowanego
przez Stowarzyszenia Kobiet w Poniatowej Kolonii „Szumiące Topole” w całości
refundowanego w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020. Zainstalowane pod chmurką urządzenia jak: orbitrek, wioślarz,
narciarz podwójny, wahadło, biegacz,
twister z pewnością pomogą wzmocnić kondycję bez względu na wiek.
Podczas ćwiczeń siłowych kształtujemy
całą sylwetkę. Poprawiamy pracę serca,
płuc, mózgu, ale także stawów i mięśni.
Spędzając czas na świeżym powietrzu
wzmacniamy odporność organizmu, co
jest szczególnie ważne teraz, w okresie
pandemii. W bliskiej odległości znajduje
się plac zabaw dla najmłodszych, więc
można wybrać się całą rodziną i wspólnie
ćwiczyć dla dobra naszego zdrowia.
Z siłowni można korzystać 24 godziny
na dobę za darmo. Jedyne co trzeba zrobić to: wyjść z domu i skorzystać z takiej
formy aktywności, która dzięki członkiniom stowarzyszenia jest dla mieszkańców na wyciągnięcie przysłowiowej ręki.

kultura i sport
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Siatkówka powraca do Poniatowej
""Elżbieta Bilska
Starsi mieszkańcy miasta doskonale pamiętają sekcje piłki siatkowej kobiet i mężczyzn w Poniatowej. W ostatnim
czasie zapadła decyzja o powołaniu przez KS Stal Poniatowa nowej sekcji – piłki siatkowej kobiet. Historia zatoczyła
koło. Z tej okazji zaglądamy w karty historii poniatowskiej siatkówki kobiet.

„Drużyna siatkówki kobiet powstała
w 1955 roku z inicjatywy nauczycielki
wychowania fizycznego szkoły podstawowej Marii Gogół. Jednak już w roku
następnym ze względu na małą aktywność i zainteresowanie zawodniczek doszło do upadku tej dyscypliny. Ponowna
próba zorganizowania drużyny podjęta
w roku 1957 przez Leona Sidorowicza
również nie przyniosła sukcesu. W 1965
roku po raz trzeci podjęto próbę zorganizowania żeńskiej sekcji piłki siatkowej
w Poniatowej. Trenerem został Tadeusz
Sadowski natomiast kierownikiem sekcji Franciszek Dutkowski. W skład tej
drużyny weszły takie zawodniczki jak:
Halina Szpitler, Ewa Osińska, Teresa
Jurak, Henryka Jurak, Elżbieta Olszowa,
Zofia Ciemior, Krystyna Grudzińska, Halina Konior, Anna Kucharczyk, Krystyna
Kubas. Pierwszym startem tej drużyny
był udział w rozgrywkach pucharowych
„1000lecia Państwa Polskiego”. Drużyna
zajęła II miejsce w swojej strefie lubelsko
– kieleckiej. Od roku następnego (1966)
dzięki bardzo dobrej pracy szkoleniowej,

trenera a także dużemu zaangażowaniu
całej drużyny doszło do awansu z klasy
A do Ligi Okręgowej. Kolejny sezon to
ponowny awans drużyny tym razem do
Ligi Międzywojewódzkiej strefy Kielecko
– Rzeszowsko –Lubelskiej. Do zespołu
pozyskano dwie zawodniczki z Nałęczowa – Halinę Warową i Barbarę Kwiecińską. One to wzmocniły w znacznym
stopniu drużynę, która przez kolejne trzy
lata od sezonu 1967/1968 do sezonu
1969/1970 występowały w Lidze Międzywojewódzkiej. Wszystkie mecze drużyna rozegrała na wyjeździe, ponieważ
w Poniatowej nie było pełnowymiarowej
sali gimnastycznej. Po zlikwidowaniu
Ligi Międzywojewódzkiej w 1970 roku
żeński zespół spadł do Ligi Okręgowej
i wtedy nastąpiła całkowita wymiana
zawodniczek. Odmłodzony zespół oparty
głównie na młodzieży licealnej rozpoczął
swoje boje w Lidze Okręgowej w następującym składzie: Lidia Dutkowska,
Grażyna Dziewidz, Zofia Majcher, Ewa
Bińczak, Bożena Ligęza, Anna Banach,
Grażyna Próchniak i Marta Szubińska.
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W 1971 roku po dalszej reorganizacji systemu rozgrywek piłki siatkowej
Okręgowego Związku Piłki Siatkowej
(OPZS) – drużyna mimo zajęcia IV miejsca na osiem startujących drużyn została
przesunięta do klasy A. W klasie A występowała przez kolejne trzy sezony od
1971 do 1974 roku. W pierwszym roku
zajęła trzecie miejsce, później drugie
i ponownie trzecie. W związku z tym,
że zawodniczki tworzące trzon zespołu
kończyły w1974 roku szkołę średnią
liczono się z koniecznością całkowitej
zmiany osobowej drużyny. Tak się też
stało, bo od sezonu 1973/1974 zespół
składał się z młodych, pełnych zapału do
treningu i gry zawodniczek. Nastąpiła
także zmiana na miejscu trenera. Dotychczasowy kierownik sekcji Franciszek
Dutkowski objął tę funkcję. W krótkim
czasie, na przestrzeni dwóch sezonów
1974 – 1975 drużyna awansowała kolejno z klasy A przez Ligę Okręgową do
Ligi Międzywojewódzkiej strefy Kielecko
– Radomsko – Lubelskiej. Do najwyższego szczytu osiągnięć Stali Poniatowa
w sporcie kobiecym przyczyniły się następujące zawodniczki: Ewa Kamińska,
Lidia Birbach ,Anna Mastalerz, Anna
Widyńska, Małgorzata Ptasińska, Maria
Bukowska, Danuta Dacka, Marta Pikul,
Małgorzata Kruszona, Elżbieta Ochodek. Trzy zawodniczki Ewa Kamińska,
Elżbieta Ochodek i Anna Widyńska zostały powołane w roku 1975 do kadry
województwa na Centralną Spartakiadę
Młodzieży. Wysoka forma ówczesnej
drużyny była paradoksalnie początkiem
rozpadu drużyny. Najlepsza zawodniczka
Ewa Kamińska została powołana w roku
1976 do Narodowej Kadry Juniorów,
a następnie zmieniła barwy klubowe
i występowała w AZS Lublin. Dwie zawodniczki Małgorzata Kruszona i Anna
Widyńska w wyniku odniesionych kontuzji wycofały się z czynnego uprawiania sportu, a pozostałe po ukończeniu
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szkoły średniej odeszła na studia. W tak
mocno osłabionym składzie drużyna
brała udział w rozgrywkach Ligi Międzywojewódzkiej, co z góry było skazane na
niepowodzenie. I ostatecznie skończyło
się na spadku do Ligi Okręgowej. Od
następnego sezonu 1976/1977 skład
drużyny został całkowicie zmieniony.
W zespole występowały następujące zawodniczki: Grażyna Wołoszyn, Wiesława
Ciechańska, Renata Kołodziejczyk, Marta
Doraczyńska, Halina Wziętek, Marzena
Kurzępa, Anna Dębicka, Dorota Mróz,
Małgorzata, Biegalska, Barbara Birbach.
Drużyna biorąc udział w Lidze Okręgowej obok takich drużyn jak: AZS UMCS
Lublin, AZS AR Lublin, MKS Chełm zajęła
III miejsce. Przez kolejne trzy lata skład
drużyny nie ulegał większym zmianom.
Zawodniczki mimo dość dużego zaangażowania nie potrafiły awansować do Ligi
Międzywojewódzkiej. Przez kolejne trzy
lata drużyna zajmowała IV miejsce w lidze. Specyfikacja miejscowości pozwala
młodzieży na uprawianie wyczynowo
sportu tylko na czas trwania szkoły średniej. W przeciągu 15 lat nastąpiła pięciokrotna zmiana całego zespołu. A oto
skład ostatniej drużyny sekcji siatkówki
żeńskiej rozwiązanej po roku 1982: Ewa
Kilian, Ewa Graszkiewicz, Anna Włodek,
Renata Koma, Ewa Lebek, Ewa Szlachetka, Agnieszka Miedkowska, Małgorzata
Pikuła. Klub sportowy licząc się z tym,
że po trzech latach obecna drużyna całkowicie odejdzie po ukończeniu szkoły
średniej rozpoczął intensywne szkolenia
młodzieży szkoły podstawowej. Niestety
zapał szkoleniowców na nic się zdał,
w kolejnym sezonie sekcja została rozwiązana z powodu braków funduszy
na dalszą działalność.

Sekcja siatkówki pod szyldem miejskiego klubu MKS Stal Poniatowa funkcjonuje od września 2020 r. Dyscyplina cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży z Poniatowej i okolic. Obecnie sekcję 3
trenerów oraz 62 zawodników/zawodniczek, a chętnych do podjęcia szkolenia jest coraz więcej. Spotkania
odbywają się systematycznie 3 razy w tygodniu, w podziale na 4 grupy: 3 żeńskie oraz jedna męska. Zawodnicy do grup dobierani są pod względem wieku oraz umiejętności.
Na treningach staramy się łączyć to co przyjemne, z tym co pożyteczne. Jest czas na zabawę, naukę nowych
elementów technicznych oraz grę. Regularny trening pozwala na poprawę kondycji i zdrowia oraz samopoczucia.
Zapraszamy do rozpoczęcia siatkarskiej przygody razem z nami!

� Agnieszka Gołofit
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MKS Stal Poniatowa
""Rafał Kucharczyk
MKS Stal Poniatowa to klub z Lubelszczyzny z bogatą historią i tradycjami.
Założony został w 1951 roku, więc w maju br. obchodził będzie swoje 70-lecie.
W całym tym okresie w jego szeregach występowało wielu utalentowanych
zawodników, a klub odnosił mnóstwo zwycięstw i sukcesów, zarówno na
szczeblu wojewódzkim, jak i ogólnopolskim. Bez wątpienia najlepszym osiągnięciem, jakim do tej pory może się poszczycić, jest gra na poziomie II ligi
w latach 2008/2009. Obecnie pierwsza drużyna Stali występuje w Lubelskiej
Klasie Okręgowej.
Funkcję Prezesa Klubu od 2012 roku
pełni Janusz Jakubczyk. W Stali funkcjonuje
7 grup młodzieżowych, w których trenuje
około 150 osób w wieku od 5-18 lat pod
okiem koordynatora Adriana Kowalskiego.
Nasi szkoleniowcy kładą nacisk na to, aby
już od najmłodszych lat zawodnicy poprzez
dobrą zabawę i wszechstronną aktywność
ruchową rozwijali swoje umiejętności. Na
zajęciach piłkarze kształtują swoje zdolności
techniczne, motoryczne i wydolnościowe
oraz przyswajają wiedzę teoretyczno –
taktyczną związaną z pojęciem gry w piłkę
nożną. Ważnym aspektem, na który kładą

nacisk Trenerzy podczas prowadzonych
zajęć są nawyki zdrowego odżywiania,
odpowiedzialność i sumienność, współpraca w grupie oraz wysoka kultura osobista
zawodników na boisku jak i poza nim.
Warto podkreślić, że Akademia Piłkarska
Stal Poniatowa jest jedyną Certyfikowaną
Szkółką PZPN w naszym Powiecie. Oznacza
to, że w strukturach Klubu pracuje wykwalifikowana kadra Trenerska z licencjami
UEFA, trenująca w oparciu o plan stworzony przez PZPN na potrzeby szkolenia
zawodników. Akademia wyposażona jest
w profesjonalny sprzęt treningowy oraz

Trenerzy MKS Stal Poniatowa:
 Klasa Okręgowa – Kamil Witkowski
 Junior Młodszy – Radosław Mroczkowski
 Trampkarz Młodszy (Rocznik 2007)
– Paweł Skubis
 Młodzik Starszy (Rocznik 2008/2009)
– Paweł Skubis
 Orlik Starszy (Rocznik 2010) 		
– Rafał Cisłak
 Orlik Młodszy (Rocznik 2011/2012)
– Rafał Kucharczyk
 Żak Młodszy (Rocznik 2013/2014)
– Jarosław Grajper
 Skrzat (Rocznik 2015/2016) 		
– Damian Chruściński

 25.04.2021 r. 17:00 Polesie Kock
– MKS Stal Poniatowa
 02.05.2021 r. 17:00 MKS Stal Poniatowa – LKS Stróża
 08.05.2021 r. 16:00 Piaskovia Piaski
– MKS Stal Poniatowa
 16.05.2021 r. 17:00 MKS Stal Poniatowa – Mazowsze Stężyca
 22.05.2021 r. 16:00 MKS Ryki 		
– MKS Stal Poniatowa
 26.05.2021 r. 18:00 MKS Stal Poniatowa – Unia Bełżyce
 30.05.2021 r 11:00 Avia II Świdnik –
MKS Stal Poniatowa
 06.06.2021 r. 17:00 MKS Stal Poniatowa – Wisła II Puławy
 13.06.2021 r. 17:30 Orzeł Urzędów
– MKS Stal Poniatowa
 19.06.2021 r. 17:00 MKS Stal Poniatowa – Janowianka Janów Lubelski

Stal Poniatowa, Lubelska Klasa
Okręgowa
Terminarz Runda Wiosenna
 03.04.2021 r. 11:00 Sokół Konopnica
– MKS Stal Poniatowa
 11.04.2021 r. 16:00 MKS Stal Poniatowa – Motor II Lublin
 18.04.2021 r. 15:00 Orion Niedrzwica
Duża – MKS Stal Poniatowa
 21.04.2021 r. 16:00 GKS Niemce
– MKS Stal Poniatowa

LZS Poniatowa Wieś, Klasa A, Gr. I
Terminarz Runda Wiosenna
 03.04.2021 r. LZS Poniatowa Wieś
– Sygnał Lublin
 11.04.2021 r. LZS Poniatowa Wieś
– LKS Gościeradów
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infrastrukturę sportową m. in. dwa pełnowymiarowe boiska trawiaste. Drużyny
mają także możliwość korzystania z dwóch
orlików ze sztuczną nawierzchnią, hali
sportowej oraz basenu. Warto zaznaczyć,
że dzieci z Poniatowskiej Akademii regularnie biorą udział w rozgrywkach organizowanych na terenie naszego województwa
i kraju. Klub jest również organizatorem
turniejów i obozów piłkarskich w okresie
letnim i zimowym.
Głównym celem jaki stawia przed
sobą Stal to wyszkolenie i przygotowanie zawodników mogących w przyszłości
występować w kadrze pierwszego zespołu, który od wielu lat jest symbolem
sportu w Poniatowej. Zdajemy sobie
sprawę ile pracy należy włożyć w to, by
osiągnąć zamierzone efekty i jak trudne
i odpowiedzialne zadanie spoczywa na
Trenerach. Warto zaznaczyć, że nabór do
wszystkich grup dziecięcych jest otwarty
przez cały rok dlatego gorąco zachęcamy
wszystkich, którzy chcieliby aktywnie
spędzić swój czas, rozwijać swoją pasję,
a przy tym świetnie się bawić, aby już
dziś dołączyli do Akademii Piłkarskiej
Stal Poniatowa.
 18.04.2021 r. Płomień Trzydnik Duży
– LZS Poniatowa Wieś
 25.04.2021 r. LZS Poniatowa Wieś
– Wisła Annopol
 02.05.2021 r. Stal II Kraśnik 		
– LZS Poniatowa Wieś
 09.05.2021 r. LZS Poniatowa Wieś
– Stok Zakrzówek
 16.05.2021 r. LZS Poniatowa Wieś
– Ruch Popkowice
 23.05.2021 r. LZS Poniatowa Wieś
– Sygnał Chodel
 30.05.2021 r. Perła Borzechów 		
– LZS Poniatowa Wieś
 02.06.2021 r. LZS Poniatowa Wieś
– Unia Wilkołaz
 06.06.2021 r. LKS Potok Wielki 		
– LZS Poniatowa Wieś
 13.06.2021 r. LZS Poniatowa Wieś
– Wisła Józefów
 19.06.2021 r. Iskra Krzemień 		
– LZS Poniatowa Wieś
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Konferencja „Zboża w tradycji
kulinarnej Lubelszczyzny”
""CKPiT
6 marca 2021 roku w Poniatowej odbyła się II Konferencja Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Lubelskiego
„Zboża w tradycji kulinarnej Lubelszczyzny”. Program konferencji w Kinie Czyn obejmował koncerty, wykłady,
prezentacje oraz finał konkursu kierowanego do KGW. Organizatorami wydarzenia była Gmina Poniatowa oraz
Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej, a patronem Poseł do Parlamentu Europejskiego Beata Mazurek.
Ze względu na pandemię COVID 19 mogliśmy spotkać się w ograniczonym gronie. Z 1200 kół gospodyń wiejskich
funkcjonujących na terenie Lubelszczyzny, na konferencji mogła spotkać się tylko część delegacji.

Prezentację ma temat „Orkisz i mąka orkiszowa – właściwości, wartość odżywcza i zastosowanie” przed zgromadzoną
publicznością przedstawił Jakub Wieczorek - uczeń klasy III
o profilu technik żywienia i usług gastronomicznych z Zespołu
Szkół Zawodowych im. S. Konarskiego w Opolu Lubelskim.
Podczas części artystycznej na scenie zaprezentowali się Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Dziecięca Kapela Ludowa, zespół

śpiewaczy Kowalanki, zespół Poniatowianki, zespół VOCAL,
Kapela Wojciechowska a w przerwach swoimi opowieściami
zabawiała zgromadzonych Zofia Zychman.
Część KGW miała możliwość zaprezentowania swoich stoisk
w Kawiarni Klubowa, natomiast przed budynkiem CKPiT stanął
mobilny piec do wypieku chleba, w którym KGW Michalów
i Zamojskie Zakłady Zbożowe piekli na miejscu aromatyczne cebularze.
Częścią wydarzenia było rozwiązanie konkursu na przygotowanie „Dekoracji, przedmiotu lub ozdoby z wykorzystaniem
zbóż z terenu Lubelszczyzny”. Pierwsze miejsce zajęło KGW
z Poniatowej Wsi, drugie - KGW z Kowali Pierwszej, trzecie KGW Zagrody, a wyróżnienia zdobyły: KGW Spławy, KGW Stasin
i KGW Popkowice Majdanek. Sponsorem nagród była firma
Elewarr, natomiast sponsorem wyróżnień UM w Poniatowej.
Konferencji towarzyszyła akcja „Zima z TVP3 Lublin”. Na
lubelskiej antenie TVP przez całą sobotę można było oglądać
relacje na żywo z Poniatowej. Relacja z konferencji znalazła się
także w wydaniu Panoramy Lubelskiej.

Czasopisma „Poniatowskie Wieści” szukaj w tych miejscach:
Poniatowa
1. Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Fabryczna 1
2. Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej,
ul. Fabryczna 1
3. Urząd Miejski, ul. Młodzieżowa 2
4. Sklepy „Gama” ul. Modrzewiowa 1, ul. Brzozowa 2
5. PHU ADAMEX Paweł Żywicki- ul.1 Maja 9 A
6. Sklep „Groszek”, ul. Sosnowa 4

oraz w placówkach handlowych na terenie gminy
1. Dąbrowa Wronowska
2. Kowala Pierwsza
3. Kowala Druga
4. Kraczewice Prywatne
5. Niezabitów
6. Obliźniak
7. Poniatowa Wieś
8. Zofianka

Prace nagrodzone
w gminnym wielkanocnym
konkursie plastycznym
„Moja Droga Krzyżowa”,
organizowanym przez
Centrum Kultury Promocji
i Turystyki w Poniatowej

Oto lista laureatów:
I. W kategorii Szkoła
Podstawowa - KLASY I-III:
Zuzanna Rosińska – I miejsce
Zofia Poniatowska – II miejsce
Weronika Stefanek - III miejsce
Maria Dacka – III miejsce
Jakub Kosik – wyróżnienie
Zofia Oroń – wyróżnienie
Amelia Basiakowska – wyróżnienie
Zuzanna Oroń – wyróżnienie
Lena Królicka – wyróżnienie

II. W kategorii Szkoła
Podstawowa - KLASY IV-VI:
Julian Chyła – I miejsce
Szymon Wójtowicz – II miejsce
Michalina Kosik – III miejsce
Jakub Dacka – wyróżnienie
Magdalena Sobczak – wyróżnienie
Weronika Czajka – wyróżnienie

