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Witamy lato w Poniatowej!
""Wioleta Piekoś
Rozpoczęły się wakacje – czas wypoczynku i choćby odrobiny relaksu.
Nasze życie coraz bardziej wraca do stanu sprzed pandemii: mieszkańcy mogą przyjść do kina na film, popływać na basenie, otwarte są już
restauracje i hotele. Widać, że ludzie nie chcą już siedzieć w domu,
spragnieni są kontaktu z innymi i chętnie spędzają czas na dworze oraz
uczestnicząc w miejskich imprezach.

Festiwal „Łączy
Nas Kultura”
4 lipca w Łopienniku Nadrzecznym
odbył się VIII Międzynarodowy Festiwal
Ludowy „Łączy Nas Kultura” pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa
Lubelskiego –Jarosława Stawiarskiego. Na
imprezie zaprezentowała się Dziecięca
Kapela Ludowa oraz zespół śpiewaczy Kowalanki.

Tegoroczne lato długo nie chciało do nas nadejść, ale jak już przyszło to
z mocnymi upałami oraz gwałtownymi burzami. Niestety skutki nawałnic dotknęły
naszą gminę tak bardzo, że została podjęta decyzja o odwołaniu drugiej części
Dni Miasta planowanych na koniec czerwca. Mamy nadzieję, że pogoda podczas
reszty wakacji będzie dużo spokojniejsza, ponieważ szykujemy dla mieszkańców
liczne atrakcje i niespodzianki! Relacje oraz zapowiedzi nadchodzących wydarzeń
znajdziecie na kolejnych stronach naszego pisma.
W tym roku większość miejskich imprez odbywa się w parku, ze względu na
remont placu przy ul. Brzozowej, który był standardowym miejscem organizacji
wydarzeń. Nowe place zabaw i pobliskie kąpielisko sprawiają, że miejsce to
przypadło do gustu mieszkańcom, którzy chętnie uczestniczą w imprezach całymi rodzinami. Dzięki temu letni park po rewitalizacji tętni życiem! Uroki zielonej
Poniatowej pokazała telewizja realizując tu program Lato z TVP3 Lublin.
Zapraszamy do lektury drugiego numeru „Poniatowskich Wieści”, które
spotkały się z pozytywnym odbiorem wśród mieszkańców. Jesteśmy otwarci na
Wasze propozycje tematów i tekstów - czekamy na maile przesłane na adres
poniatowskiewiesci@op.pl lub biuro@ckpit.poniatowa.pl.
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Absolutorium
dla Burmistrza

Radni Rady Miejskiej w Poniatowej
na XXXIX sesji 28 czerwca udzielili
Burmistrzowi Pawłowi Karczmarczykowi absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za rok 2020.
Radni w obecności pełnego składu (15
osób) zagłosowali jednogłośnie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym
oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu
za 2020 rok i wysłuchaniu pozytywnych
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Lublinie co do przedstawionych sprawozdań oraz uchwały Komisji Rewizyjnej, jak
również pozytywnych opinii wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej w Poniatowej.

Pieniądze

Wyróżnienie

na rozwój kina

dla Kowalanek

Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej otrzymało dofinansowanie w wysokości 100 tysięcy złotych z programu Infrastruktura domów kultury
Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu na realizację projektu
pn. „Doposażenie sali widowiskowej Kina Teatr Czyn w Poniatowej (zakup
oświetlenia i nagłośnienia)”. Dzięki temu projektowi scena zyska dodatkowe
oświetlenie oraz profesjonalne nagłośnienie wpływające na jakość odbioru przez
widza, zwłaszcza podczas koncertów i spektakli teatralnych. Celem programu
Infrastruktura domów kultury jest zapewnienie optymalnych warunków dla
działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę
ich infrastruktury.

Zespół śpiewaczy Kowalanki otrzymał wyróżnienie od Jury Wojewódzkiego Przeglądu Kapel i Śpiewaków
Ludowych, który odbył się w lubelskim Skansenie 13 czerwca. To kolejny
z sukcesów grupy prowadzonej przez
Dariusza Gołofita.

Projekt „Kreatywnie społeczeństwo”
2240 oferty zostały złożone w ramach
konkursu edycji 2021 Programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata
2021-2030. Do dofinansowania zakwalifikowanych zostało 611 najwyżej ocenionych projektów - w grupie szczęśliwców
znalazło się Stowarzyszenie Niezłomna
Polska Dobre Słowo, które zrealizuje
projekt pt. „Kreatywnie społeczeństwo”.

Jego celem będzie międzypokoleniowa
integracja mieszkańców biorących udział
w warsztatach poprzez udział osób z różnych grup wiekowych.
Zorganizowane zostaną warsztaty
w pięciu działach tematycznych: filmowo-historyczne, teatralno- historyczne,
muzyczno-historyczne, dziennikarskohistoryczne, taneczno- narodowe. Projekt
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będzie realizowany od połowy września
na terenie Gminy Poniatowa.
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Wieści z biblioteki
""Anna Dziaduch
Od 1 czerwca Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Poniatowej i filie
w Kowali, Kraczewicach i Niezabitowie z bezpośrednim dostępem do księgozbioru dla czytelników.
W dalszym ciągu obowiązuje reżim
sanitarny: dezynfekcja rąk, maseczka,
zachowanie odległości 1,5 m i limit osób
w poszczególnych oddziałach.
W holu biblioteki można obejrzeć wystawę malarstwa Teresy Przydatek zorganizowaną w Tygodniu Bibliotek, który
odbywał się w dniach 8-15 maja pod
hasłem „Znajdziesz mnie w bibliotece”.

Wystawa jest dostępna też on-line poprzez stronę internetową: www.biblioteka-poniatowa.pl
Światowy Dzień Pszczoły, obchodzony 20 maja, został ustanowiony przez
ONZ z inicjatywy Słowenii. Z tej okazji
w naszej bibliotece przygotowana została
wystawa książek i sprzętu pszczelarskiego
oraz odbyły się spotkania przedszkolaków

z lokalnym pszczelarzem Tadeuszem Krukiem. Celem było podkreślenie znaczenia pszczół dla pozyskiwania żywności
i zwrócenie uwagi na zagrożenia dla tych
owadów, gdyż „Kiedy z powierzchni ziemi
znikną pszczoły, to człowiekowi pozostaną
już najwyżej cztery lata życia…”. Słowa
te przypisuje się Albertowi Einsteinowi –
jednemu z najwybitniejszych naukowców
i myślicieli naszych czasów.

Wakacje w bibliotece
Biblioteka miejska i filie przygotowały cykl nieodpłatnych spotkań dla dzieci spędzających wakacje w domu. Terminy i pełna oferta na naszej stronie internetowej.
Zapraszamy.

Narodowe
Czytanie
Tegoroczne Narodowe Czytanie
odbędzie się w sobotę 4 września
2021 roku. Czytać będziemy „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.
To tragikomedia pokazująca zakłamanie i podwójną moralność zamożnej
rodziny mieszczańskiej.

Zapraszamy wszystkich chętnych do czytania. Zapisy bezpośrednio w bibliotece lub
pod nr tel. 81 820 40 77.
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Strażacy
docenieni
""Jacek Pietraś
Działalność straży pożarnej
w Gminie Poniatowa
Ochotnicze Straże Pożarne (OSP) realizują zadania na rzecz ochrony ludności,
ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa, a także prowadzą działania profilaktyczne na szeroką skalę, skierowane
głównie do młodzieży. Podstawowymi
celami i zadaniami Ochotniczych Straży Pożarnych - wynikającymi m.in. z ich
statutów - jest prowadzenie działalności
mającej na celu zapobieganie pożarom,
udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów oraz innych
zdarzeń niebezpiecznych i klęsk, a także
informowanie ludności o istniejących zagrożeniach.

Dzień Strażaka
Międzynarodowy Dzień Strażaka obchodzony jest corocznie 4 maja, w dniu
wspomnienia w kościele katolickim
Świętego Floriana - patrona strażaków.
W Polsce od 2003 roku Dzień Strażaka
obchodzony jest jako święto nie tylko
zawodowych formacji Państwowej Straży
Pożarnej, lecz także Ochotniczych Straży
Pożarnych. Na poniatowskie obchody od
wielu lat składa się wspólna modlitwa
podczas Mszy Świętej w intencji funkcjonariuszy SP i druhów OSP oraz spotkanie
okolicznościowe podsumowujące działalność i inwestycje w ostatnim roku. W tym
roku, ze względu na stan epidemiczny
i brak możliwości wspólnego podsumowania, zachęcamy do przeczytania artykułu
o działalności naszych gminnych jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych.
Na terenie Gminy Poniatowa funkcjonuje 11 jednostek: OSP Kraczewice,
OSP Poniatowa - Miasto, OSP Poniatowa
Wieś, OSP Dąbrowa Wronowska, OSP
Kolonia Szczuczki, OSP Kowala Druga,
OSP Kowala Pierwsza, OSP Niezabitów,
OSP Obliźniak, OSP Spławy, OSP Zofianka. Pierwsze trzy należą do Krajowego

Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG)
- są w pierwszej kolejności wzywane do
działań ratowniczych, posiadają specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy i strażaków odpowiednio przeszkolonych do
działań ratowniczych.
Według zapisów w ustawie z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.
poz. 1372 z późn. zm.) generalna zasada mówi, że koszty funkcjonowania
jednostek ochrony przeciwpożarowej
pokrywane są z: budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
dochodów instytucji ubezpieczeniowych
ubezpieczających osoby prawne i fizyczne oraz środków własnych podmiotów,
o których mowa w art. 17, które uzyskały
zgodę ministra właściwego do spraw
wewnętrznych na utworzenie jednostki
ochrony przeciwpożarowej. Bezpośrednio
z budżetu Gminy Poniatowa są realizowane następujące zadania: wyposażenia,
utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia
gotowości bojowej, bezpłatnego umundurowania członków OSP, ubezpieczenia
w instytucji ubezpieczeniowej członków
Ochotniczej Straży Pożarnej i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, a także pokrycia
kosztów okresowych badań lekarskich.
Od kliku lat możemy zauważyć znaczący
wzrost środków płynących do naszych jednostek OSP. Dotyczy to zarówno środków
zewnętrznych, jak i funduszy pochodzących
z budżetu gminy. Środki te są wykorzystywane na zakup potrzebnych sprzętów
ratowniczych, a także inwestuje się je w remizy strażackie będące własnością gminy.

Inwestycje w Ochotniczych
Strażach Pożarnych
w ostatnich latach
W połowie roku 2018 samorządy gminne z całego kraju mogły wnioskować
o wsparcie na zakup sprzętu do ratowania ofiar przestępstw – dofinansowania
udzielało Ministerstwo Sprawiedliwości.
Jednostki z Gminy Poniatowa nalężące
do KSRG otrzymały m.in. cztery automatyczne defibrylatory, dwa czujniki wielogazowe, pięć latarek akumulatorowych,
zestaw uniwersalnych podpór, pilarkę do
drewna czy piłę do szyb. Całkowity zakup
wyniósł 50 500 zł, przy czym wkład własny
Gminy Poniatowa tylko 505 zł.
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Rok 2019
W roku 2019 wszystkie jednostki OSP
z terenu Gminy Poniatowa otrzymały dotację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w kwocie 5 000 zł każda.
Z tych funduszy zakupiły sprzęt do zawodów, ubrania sportowe, ubrania galowe
oraz tor przeszkód dla Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych. Łącznie do naszych
jednostek trafiło 65 000 zł. Gmina pamiętała również o młodzieży strażackiej.
Dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
w Poniatowej Wsi zakupiono komplet
umundurowania za kwotę 2 600 zł, zaś
dla „Młodzieżówki” z Niezabitowa koszulki i czapeczki za kwotę 730 zł.
Gmina otrzymała dofinansowanie
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Lublinie na doposażenie jednostek OSP w sprzęt bojowy. Zakupiono
agregat prądotwórczy wraz z masztem
oświetleniowym oraz osiem zestawów
ubrań specjalnych dla jednostek KSRG.
W tym przypadku dotacja wyniosła 15 800
zł, tyle samo dołożyła gmina. Rok 2019
z pewnością zapisze się w historii OSP
Kraczewice, ponieważ w tym roku został
zakupiony nowy samochód ratowniczo-gaśniczy Volvo o oznaczeniu GBARt3/16.
Jednostka otrzymała dotację z budżetu

inwestycje

gminy w wysokości 429 906 zł, pozostała
kwota (360 000 zł) pochodziła z Komendy
Głównej PSP oraz WFOŚiGW w Lublinie.
W OSP Niezabitów 2019 r. przyniósł wymianę ciągnika siodłowego Jelcz na nowszy
samochód - Volvo FH 12. Partycypacja
gminy w tym zakupie wyniosła 17 300 zł,
pozostała kwota pochodziła ze środków
własnych OSP (13 000 zł). Kolejną znaczącą inwestycją w bezpieczeństwo była
wymiana węży hydraulicznych w zestawie należącym do OSP Poniatowa - Miasto
(koszt 12 000 zł). OSP Kowala Pierwsza
za kwotę ponad 4 000 zł uzupełniła
brakujący sprzęt i umundurowanie, m.in.
rękawice ochronne, prądownicę pianową
ze zbiornikiem, latarki czy buty ochronne.
Końcem 2019 r. Gmina Poniatowa otrzymała wsparcie z Funduszu Sprawiedliwości
w wysokości prawie 42 000 zł, wkład własny gminy w całość tej inwestycji wyniósł
800 zł. W ramach tego wsparcia zakupiono m.in. przecinarkę do stali i betonu,
detektor prądu, dwa maszty oświetleniowe akumulatorowe, zestaw podpór do
stabilizacji, parawan do zasłaniania ofiar
wypadków, wielofunkcyjne narzędzie
ratownicze, dwa szperacze, trzy latarki
oraz cztery zestawy ubrań specjalnych
dla jednostek spoza systemu KSRG. Pod
koniec roku z wolnych środków z budżetu Gminy Poniatowa przeznaczonych na
zakupy wyposażenia OSP, udało się zakupić siedem sztuk hełmów ochronnych
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dla naszych najczęściej wyjeżdżających
do działań jednostek. Łączna kwota wyniosła 4 000 zł.

Rok 2020
Rok 2020 zapowiadał się równie obiecująco jak rok poprzedni. Jednak tego,
co się stało, chyba nikt nie mógł przewidzieć. Epidemia koronawirusa zachwiała
całą gospodarką, budżetem państwa,
ale także budżetami gmin, gdzie z racji
spowolnienia gospodarki i zamknięcia
części jej gałęzi, do budżetów samorządów zaczęły wpływać mniejsze środki.
Pomimo tych trudności, a także konieczności przeznaczenia części środków na
dostosowanie naszych OSP do działań
związanych z Covid-19, udało się zrealizować najważniejsze zaplanowane działania
na rzecz naszych jednostek.
Ważnym przedsięwzięciem zrealizowanym w 2020 r. był zakup dwóch sztuk
nowoczesnych motopomp Touhatsu, które są wykorzystywane podczas ćwiczeń,
a także - przede wszystkim – podczas
większych działań gaśniczych, gdzie występuje konieczność przetłaczania wody.
Motopompy otrzymały OSP Kraczewice
i OSP Poniatowa Wieś. Dotacje gminy dla
OSP wyniosły po 19 590 zł, a pozostałą
kwotę - odpowiednio po 21 000 zł - jednostki otrzymały z WFOŚiGW w Lublinie.
Należy zaznaczyć, że jeśli zaistnieje taka
konieczność, motopompy będą mogły
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być wykorzystywane przez inne jednostki
z terenu gminy. W 2020 roku na terenie
Gminy Poniatowa pojawił się kolejny nowy
samochód bojowy. Straż w Kowali Pierwszej zakupiła średni samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGM13.290 o oznaczeniu
GBARt 3/16. Zakup sfinansowano z następujących środków: dotacja z budżetu
Gminy Poniatowa - 229 500 zł, dotacja
ze Starostwa Opolskiego - 10 000 zł,
natomiast pozostała kwota (560 000
zł) pochodziła ze środków Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz
z funduszy Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Lublinie. Po raz pierwszy od kilku lat
w OSP Kraczewice wykonano przegląd
techniczny wyposażonego w drabinę samochodu IFA W 50L o oznaczeniu SD-30.
Wcześniejszy przegląd nie był możliwy
z racji braku dostępności odpowiedniej
firmy i finansów na ten cel (koszt 2 400 zł).
W jednostce OSP Kowala Pierwsza zamontowano klimatyzację z funduszu
sołeckiego Kowali Pierwszej w kwocie
15 000 zł oraz dzięki dodatkowym środkom budżetowym Gminy Poniatowa
w kwocie 15 600 zł.
Jedną z większych inwestycji, jaką
udało się zrealizować w ubiegłym roku,
była termomodernizacja budynku OSP
Kraczewice i otoczenia remizy. Prace z tym
związane zostały wycenione na łączną
kwotę ok. 149 000 zł. Ten cel wsparły

inwestycje

Poniatowskie wieści nr 2 (2) 2021

finansowo sołectwa Kraczewice Rządowe (14 000 zł) oraz Kraczewice Prywatne (2 000 zł). Powoli dobiega końca
budowa garażu w OSP Zofianka. Gmina
Poniatowa zakupiła materiały na ten cel
za blisko 10 000 zł. Przy tej inwestycji
warte podkreślenia jest, że wszystkie prace
remontowe strażacy wykonali w czynie
społecznym. Pod koniec roku zakończono
inwestycję w OSP Obliźniak polegającą
na odwodnieniu budynku remizy oraz
zakupieniu dwóch sztuk drzwi wejściowych. Na ten cel przeznaczono ponad
31 000 zł z budżetu Gminy Poniatowa.
Gdy mowa o inwestycjach w budynki
strażnic, należy wspomnieć o utwardzeniu
placu przed OSP Kolonia Szczuczki. Na ten
cel środki przeznaczyło sołectwo Kolonia
Szczuczki - 16 000 zł, zaś pozostała kwota
została zabezpieczona w budżecie Gminy
Poniatowa (27 000 zł).
Również w 2020 r. odbył się konkurs
ogłoszony przez Fundusz Składkowy
Ubezpieczenia Społecznego Rolników
(FSUSR). Dotyczył możliwości otrzymania
dofinansowania do remontów strażnic.
Jednostki OSP Niezabitów, OSP Poniatowa
Wieś i OSP Dąbrowa Wronowska, przy
pomocy urzędników z Wydziału Promocji i Obsługi Inwestora, napisały wnioski
o dofinansowanie. Finalnie wszystkie trzy
uzyskały pozytywną opinię i wsparcie
finansowe. OSP Niezabitów otrzymało
dofinansowanie 10 000 zł na remont

garażu, OSP Poniatowa Wieś – dotację
8 000 zł na montaż dwóch sztuk klimatyzatorów (pod koniec roku ze środków
budżetowych Gminy Poniatowa zostały
zakupione kolejne dwa klimatyzatory za
taką samą sumę). OSP Dąbrowa Wronowska – jednostka w budżecie Gminy
Poniatowa - miała zapewnione środki
w kwocie 5 000 zł na remont sanitariatów.
Taką samą kwotę OSP otrzymała z FSUSR,
dzięki czemu można było rozszerzyć prace i wykonać od podstaw nowy węzeł
sanitarny. Z ważniejszych zadań zrealizowanych jeszcze w roku 2020 wskazać
można wymianę węży hydraulicznych
w urządzeniu ratownictwa technicznego w jednostce OSP Poniatowa Wieś
(koszt 6 500 zł). Natomiast OSP Poniatowa - Miasto – jednostka najczęściej
dysponowana do zdarzeń - dokonała
wymiany ubrań specjalnych bojowych.
Całość tego przedsięwzięcia to koszt
46 000 zł. Jednostka otrzymała dofinansowanie z budżetu Gminy Poniatowa
(23 000 zł) oraz dodatkowo pozyskała
dotację z WFOŚiGW w Lublinie w tej samej kwocie. W ramach porozumienia
z gminą jednostka przekazała swoje używane, ale nadające się do użytku ubrania
specjalne dla OSP Dąbrowa Wronowska,
OSP Obliźniak i OSP Zofianka.
W roku 2020 jednostka OSP Poniatowa
- Miasto, angażując się w akcję #zdrowyRAKtownik, wymieniła swoje ubrania
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bojowe na nowoczesne, spełniające najwyższe normy, w celu wydłużenia ich
użyteczności. W trosce o zdrowie swoich
strażaków zakupiła profesjonalną pralnicę
do prania i dezynfekcji ubrań specjalnych.
Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł
37 000 zł. Zakup został współfinansowany
przez WFOŚIGW w Lublinie (w kwocie
18 500 zł) oraz wkład własny OSP Poniatowa - Miasto (gotówkowy 7 500 zł oraz
kredyt w wysokości 11 000 zł).
Gmina Poniatowa, mając na względzie
zdrowie wszystkich strażaków-ratowników działających na jej terenie, podpisała
porozumienie z zarządem OSP Poniatowa – Miasto w sprawie możliwości
korzystania z pralnicy również przez inne
jednostki. Na ten cel Poniatowa - Miasto
otrzymała dotację z budżetu Gminy Poniatowa w kwocie 11 000 zł.
Podsumowując ostatnie lata działalności
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
Gminy Poniatowa - nastąpił znaczny wzrost
zaangażowania środków finansowych na
rzecz naszych jednostek. Są to zarówno
środki pochodzące z budżetu gminy, jak
i środki zewnętrzne, o które ciągle zabiegamy. Staramy się poszukiwać nowych źródeł
finansowania. Dbając o nasze OSP i ich rozwój poprzez wyszkolenia oraz usprzętowienie, dbamy o bezpieczeństwo wszystkich
mieszkańców gminy. Możemy zapewnić,
że to nie koniec pozytywnych zmian, jakie
zachodzą w naszych jednostkach.

edukacja
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Aktywni uczniowie z Kowali

""Społeczność Szkoły Podstawowej w Kowali

Praca szkoły w trybie nauki zdalnej to nie tylko siedzenie przed monitorami,
co pokazuje przykład Szkoły Podstawowej z Kowali.
Pod koniec października ubiegłego roku
uczniowie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kowali, podobnie jak
ich rówieśnicy w całym kraju, z powodu
pogarszającej się sytuacji epidemicznej
rozpoczęli realizację zajęć edukacyjnych
z wykorzystaniem technik kształcenia na
odległość. Pomimo trudnych i niesprzyjających warunków, uczniowie nie próżnowali. Przez cały ten czas, pod czujnym
okiem nauczycieli, wychowawców oraz
dzięki współpracy z rodzicami, aktywnie
uczestniczyli w licznych projektach edukacyjnych. Brali udział w konkursach,
które pogłębiały ich wiedzę z różnych
dziedzin nauki czy życia codziennego oraz
rozwijały zainteresowania i doskonaliły
dotychczas zdobyte umiejętności. Swoją
postawą i zaangażowaniem udowodnili,
że pomimo trwającej pandemii i wciąż
przedłużającego się zdalnego nauczania
można zdobywać nagrody i wyróżnienia
oraz pomagać innym, zwłaszcza tym, którzy naszej pomocy najbardziej potrzebują.

Uczniowie wzięli udział
w następujących akcjach,
programach i projektach
edukacyjnych:
 Akcja Ekologiczna pod hasłem
,,Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci” polegała na podnoszeniu świadomości ekologicznej wśród dzieci
i młodzieży na temat zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, odzysku surowców oraz zużytego sprzętu
do ponownego użytku. Zaangażowanie uczniów, rodziców, nauczycieli oraz mieszkańców wsi Kowala
Pierwsza i Kowala Druga zaowocował
przekazaniem do utylizacji 1308 kg
zużytego sprzętu elektronicznego.
 Projekt edukacyjny „Szkolne Przygody Gangu Fajniaków” był wspaniałą
okazją do urozmaicenia zajęć i pozwolił na przeprowadzenie uczniów
przez magiczny świat natury i czterech











żywiołów, co niewątpliwie przyczyniło się do podniesienia świadomości
ekologicznej u dzieci.
Program edukacyjny „Przygody Kota
Ciepłosława” pozwolił najmłodszym
uczniom zgłębić tajniki powstawania
światła, jak również znaleźć odpowiedzi na wiele nurtujących pytań, np.
Skąd się bierze prąd?
Projekt edukacyjny „Przystań w sieci”
dotyczył bezpieczeństwa i zasad odpowiedzialnego korzystania z internetu.
Ogólnopolski Projekt Edukacyjny z zakresu edukacji finansowej „Kokosza,
grosz do grosza!”
Program „Dzwonek na obiad” realizowany w ramach akcji ,,Grosz
do grosza”
„Zakręcona akcja” – zbieranie plastikowych nakrętek dla Lubelskiego
Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie, której celem jest m.in. uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka,
chęć niesienia pomocy potrzebującym,
spełnianie marzeń najciężej chorych
dzieci, ale również dbanie o przyrodę
i środowisko naturalne.

Natomiast udział w konkursach o zasięgu
gminnym, wojewódzkim, ogólnopolskim
czy nawet międzynarodowym przyniósł
uczniom wiele radości i satysfakcji.
Były to:
 Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”
 Ogólnopolski konkurs plastyczny
„Bezpiecznie na wsi mamy – od 30
lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”
 „Bezpieczny Pieszy” – konkurs na rymowankę dla uczniów klas I- III szkół
podstawowych
 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy pożarom”
 Konkurs plastyczny „Czyste powietrze
i zdrowa woda, tego potrzebujesz Ty
i cała przyroda”
 Konkurs plastyczny poświęcony bohaterom bitwy pod Kazimierzem Dolnym
 Konkurs plastyczny „Najpiękniejsza
Ozdoba Bożonarodzeniowa”
 Konkurs plastyczny „Moja droga krzyżowa”

Wszystkim uczestnikom, ich rodzicom, opiekunom oraz koordynatorom
przeprowadzonych konkursów, programów i projektów edukacyjnych
dziękujemy za włożoną pracę i zaangażowanie. Laureatom gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.

Uczniowie z certyfikatami za udział w projekcie ekologicznym ,,Szkolne Przygody Gangu Fajniaków”
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Masz Pomysł? Działaj!
– projekt trwa
""CKPiT
Centrum Kultury Promocji Turystyki w Poniatowej zakończyło pierwszą
część realizacji projektu „Masz Pomysł? Działaj!” realizowanego ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu
Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021”.
W ramach projektu przeprowadzono
badania potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Poniatowa. Efektem przeprowadzonych badań jest „Diagnoza
zasobów i potencjału społeczno-kulturalnego oraz pobudzenie aktywności
mieszkańców gminy Poniatowa w obszarze kultury”.

Jakie wnioski pojawiły
się po spotkaniach ze
społecznością gminy oraz
po przeanalizowaniu ankiet?
Oto fragment „Diagnozy”:
Oferta kulturalna CKPiT w Poniatowej oceniana jest dość dobrze. Z kolei
działania promocyjne związane z ofertą
kulturalną CKPiT powinny być w dużej
mierze przeprowadzane za pomocą mediów społecznościowych lub przy pomocy
ulotek i plakatów. Za oferowane zajęcia i wydarzenia kulturalne przez CKPiT
w większości mieszkańcy są skłonni zapłacić. Jednocześnie mieszkańcy wskazali inicjatywy i działania kulturalne, w których
chcieliby rozwijać swoje zainteresowania. Najczęściej wymieniano: warsztaty
kulinarne, warsztaty malarskie, naukę
tańca towarzyskiego, zajęcia plastyczne
i rękodzielnicze, warsztaty fotograficzno
– filmowe, warsztaty psychologiczne
dla rodziców, naukę języków obcych,
zajęcia sportowe jak i również cykliczne
spotkania tematyczne (dyskusyjne), czy
też kurs udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej.
Jeśli zaś chodzi o wydarzenia w plenerze najczęściej mieszkańcy podawali:
koncerty, dyskoteki, kino plenerowe, pikniki integracyjne, wycieczki krajoznawcze,
festyny, rajdy rowerowe, ogniska, grzybobranie, sprzątanie świata, kabarety,
potańcówki na świeżym powietrzu, mały

festiwal filmowy czy też organizacja Dnia
Dziecka i Dnia Seniora.
Pełną diagnozę można znaleźć na stronie CKPiT. Zachęcamy do zapoznania się!
Kolejnym etapem projektu był konkurs na oddolne inicjatywy kulturalne
mieszkańców naszej gminy odpowiadające rekomendacjom wynikającym z diagnozy. Komisja konkursowa po analizie
zgłoszonych inicjatyw, potwierdzeniu
ich zgodności z przyjętymi założeniami
regulaminu oraz ocenie, zdecydowała
o zakwalifikowaniu do realizacji wszystkich zgłoszonych projektów:
 Towarzystwo Wspierania Rodzin projekt „Na Ty z Zieloną Poniatową”
 Rada seniorów projekt „Senior aktywny”
 Stowarzyszenie Kobiet Zielone Sioło
projekt „Pomocni nie tylko w kuchni”
 Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Spławach projekt „Spławy
dawniej i dziś”
 Koło Gospodyń Wiejskich Poniatowa Wieś projekt „Zabawa wakacyjna
w Poniatowej Wsi – integracja w poszukiwaniu korzeni”
 Stowarzyszenie Niezłomna Polska-Dobre Słowo projekt „Akcja Aktywizacja:
senior wychodzi z domu”
Projekty realizowane będą na terenie
gminy w okresie od sierpnia do połowy
października 2021 w ramach realizacji
drugiej części zadania.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach
programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021”
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Piknik Weterana
""CKPiT
„Polska pamięta o Weteranach – służą dla Niepodległej” – pod takim hasłem w niedzielę 6 czerwca w parku
miejskim w Poniatowej odbył się Piknik
Weterana. Wydarzenie zorganizowało
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Stowarzyszenie Niezłomna Polska – Dobre
Słowo, Gmina Poniatowa oraz Centrum
Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej. W ramach imprezy na scenie zaprezentowali się: Młodzieżowa Orkiestra
Dęta z Poniatowej, artystka Joanna Biedrzyńska, Zespół Bystrzacy i Bystre Babki
z GDK z Wąwolnicy, znany tenor polskiej
operetki Witold Matulka oraz uczestnicy

Koncert laureatów konkursu
„Pieśni i piosenki Powstania Śląskiego”
""CKPiT
Dążenie Ślązaków do przyłączenia
do Polski, którego wyrazem były m.in.
trzy powstania śląskie, znalazło swoje
odbicie w muzyce, inspirując powstanie
kilkudziesięciu piosenek. Stowarzyszenie „Polska Wieś” zrealizowała zadanie
„Pieśni i piosenki Powstania Śląskiego”,

by je przypomnieć. Wśród wielu pieśni,
powstałych w czasie walki o polskość
Śląska, najpopularniejsze - także poza
regionem - to m.in. „Zachodzi czerwone
słoneczko", „Do bytomskich strzelców
wojska zaciągają", „Od Bytomia bita droga" czy „Znam ja jeden śląski zamek".
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konkursu wokalnego zorganizowanego
z okazji 100-lecia III Powstania Śląskiego.
W przestrzeni parku na wystawie przygotowanej przez CKPiT zaprezentowano
prace zgłoszone do konkursów plastycznych „Bohaterowie Powstań Śląskich”
i „Weteran – żołnierz misji pokojowych
poza granicami kraju w moich oczach”,
a ich laureatom uroczyście wręczono
nagrody. Swoje stoisko zaprezentowała
Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej
im. H. Dekutowskiego ps. Zapora i 22.
Batalion Lekkiej Piechoty w Dęblinie,
a Kawiarnia Klubowa serwowała tradycyjną wojskową grochówkę dla każdego
uczestnika. Na początek i na zakończenie imprezy rozbrzmiała w całym parku
salwa artyleryjska przygotowana przez
Stowarzyszenie Nasza Historia.
Zadanie było finansowane ze środków
Ministerstwa Obrony Narodowej oraz
współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Poniatowa.

Koncert Laureatów konkursu odbył
się 6 czerwca 2021 roku w parku miejskim w Poniatowej. Wystąpili: Zespół
Klubu Seniora- GCK Józefów, wokaliści
z Centrum Kultury Promocji i Turystyki
w Poniatowej: Martyna Rosińska, Szymon Małyska, Krzysztof Konarski oraz
Aleksandra Rutyna.
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w projekcie. A wszystkim
nagrodzonym gratulujemy pięknego
wykonania utworów związanych z Powstaniem Śląskim.

społeczeństwo
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Losy rodziny Grobelnych
Inż. Edmund Grobelny – budowniczy COP-u w Poniatowej
i męczennik z Katynia
""Władysław Mądzik
Edmund Adam Grobelny urodził się
7 listopada1911 r. w Nowej Wsi koło Pleszewa w woj. poznańskim. Był najstarszym
synem Stanisława Grobelnego i Heleny
z Wielickich. W okresie międzywojennym
jego ojciec kupił dom w Pleszewie i prowadził przedsiębiorstwo budowlane. Po
ukończeniu miejscowego gimnazjum Edmund został powołany do obowiązkowej
służby wojskowej i w latach 1931-1932
odbył roczne przeszkolenie w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 2 w Biedrusku. Ukończył je z wynikiem dobrym
i lokatą 22/123. W latach trzydziestych
był czterokrotnie powoływany na kilkutygodniowe ćwiczenia w macierzystym
70. pułku piechoty w Pleszewie i szkolony
na dowódcę plutonu strzeleckiego. Jego
wojskowi przełożeni ocenili go jako oficera
rozważnego, spokojnego i o wyrobionym
charakterze. Na podporucznika awansował
ze starszeństwem 1 stycznia1935 r., a na
porucznika prawdopodobnie w sierpniu
1939 r. Po odbytym szkoleniu wojskowym
podjął w 1933 r. studia w Politechnice
Warszawskiej, które ukończył w 1938 r.
otrzymując dyplom inżyniera dróg wodno-lądowych. Staż zawodowy odbył w Rożnowie przy budowie zapory wodnej na
Dunajcu. Po jego ukończeniu przeniósł
się do Poniatowej, gdzie pracował przy
budowie filii nr 2 Państwowych Zakładów
Tele i Radiotechnicznych. Tu otrzymał dobrą pensję w wysokości 1200 zł miesięcznie
i służbową kawalerkę w bloku osiedla zakładowego. 24 czerwca 1939 r. w Pleszewie
Edmund poślubił pleszewiankę Wandę
Gelner. Po weselu młodzi małżonkowie
powrócili do Poniatowej.
Po wybuchu wojny inż. Edmund Grobelny jako porucznik rezerwy 7 września
1939 r. zgłosił się w Lublinie do wojskowego punktu mobilizacyjnego. Nie udało
się ustalić nazwy jednostki wojskowej,
do której został przydzielony. Na pewno
nie był to jego macierzysty 70 pp, który
w czasie wojny obronnej 1939 r. wchodził

1940 r., w którym stwierdził: „Jestem
zdrowy, wkrótce się zobaczymy”. Niestety,
nigdy już się nie spotkali. Jego nazwisko
znajduje się pod numerem 13 na liście
jeńców wojennych przekazanych do dyspozycji NKWD – lista wywozowa XII/9/4
z 2 kwietnia 1940 r., Kartoteka osobowa,
litery D-K. Został zamordowany strzałem
w tył głowy prawdopodobnie następnego
dnia i pogrzebany w pierwszej zbiorowej
mogile w Lesie Katyńskim. W Katyniu
zginął także starszy kuzyn Edmunda,
por. rez. Cezary Wiza, prawnik-sędzia
z Ostrzeszowa, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej z 1920 r.
w skład 17 Dywizji Piechoty walczącej
w ramach Armii Poznań i ostatecznie
19 września został rozbity po ciężkich
walkach nad Bzurą.
Nie są znane okoliczności i miejsce
dostania się do niewoli sowieckiej. Bardzo
długo nie było od niego żadnej wiadomości. Rodzina otrzymała jedyną kartę
pocztową, adresowaną 25 stycznia 1940
r. do rodziców mieszkających w Pleszewie
(po zajęciu przez Niemców włączonego do
Rzeszy). Z jej treści wynika, że nie dotarł
do nich poprzedni list napisany przez
Edmunda 28 listopada 1939 r. oraz że
nie doszedł też żaden list do żony Wandy,
która wtedy nadal mieszkała w służbowym
mieszkaniu w Poniatowej. Karta ma trzy
stemple pocztowe. Na pierwszym z Berlina data 20.02.40, zaś na pozostałych
napis „Dom Wczasowy im. M. Gorkiego”. W ten prymitywny sposób Rosjanie
dezinformowali rodziny jeńców o miejscu
ich przebywania.
W rzeczywistości Edmund Grobelny
przebywał w obozie jenieckim w Kozielsku. Żona Wanda poszukiwała poprzez
Czerwony Krzyż wszelkich informacji
o swoim mężu. Za pośrednictwem tej
organizacji i na jej druku w pierwszych
dniach maja 1940 r. otrzymała krótki
wpis dokonany przez Edmunda 3 marca
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Dalsze losy rodziny
Grobelnych
Od momentu ostatniego wrześniowego pożegnania się z Edmundem, jego
młoda małżonka nie miała możliwości
poinformowania go, że zostanie ojcem
ich dziecka. 3 maja 1940 r. w Osiedlu
Poniatowa Wanda Grobelna urodziła
syna, który podczas chrztu świętego 27
września 1940 r. w kościele parafialnym
w pobliskich Kraczewicach otrzymał imiona: Wojciech Stanisław Paweł. Rodzicami
chrzestnymi byli: Waleria Relewicz i Paweł
Sokół-Dąbrowski, inżynier mieszkający
czasowo w Młynkach Kraczewskich (stryj
późniejszego poety, Witolda Sokoła-Dąbrowskiego, bohatera wątku serialu TVP
„Osiecka”). Wcześniej Wanda otrzymała
informację od swojej starszej siostry Ludwiki, że jej mąż, Stanisław Mistygacz
z Pleszewa jako porucznik rezerwy zmobilizowany 1 września 1939 r., podczas
walk pod Kutnem został ranny i przebywa
w obozie jenieckim, zaś ona sama została
wyrzucona przez Niemców z pleszewskiego mieszkania dla urzędników państwowych. Ostatecznie z dwójką małych
dzieci znalazła się u siostry w Poniatowej uznając, że w tych trudnych czasach

społeczeństwo
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będą mogły sobie wzajemnie pomagać.
Wkrótce Ludwika jako absolwentka seminarium nauczycielskiego zaczęła uczyć
dzieci i młodzież na tajnych kompletach,
zaś Wanda prowadziła gospodarstwo domowe i również dorabiała m.in. szyciem.
Pięcioosobowa rodzina nadal mieszkała
w bloku służbowym, pomimo, że część
mieszkań zaczęli zajmować Niemcy.
Wiosną 1942 r. już po likwidacji obozu
dla jeńców radzieckich, znajdującego
się w byłym zakładzie COP-u, na terenie osiedla fabrycznego Niemcy zaczęli
urządzać obóz pracy przymusowej dla
Żydów i obie siostry wraz z dziećmi zostały
wyrzucone z mieszkania. Wtedy pomocy
udzielił im znajomy leśniczy Wędziński
z pobliskiej leśniczówki i pozwolił zamieszkać w domku nad stawem. Mieszkali w nim do końca kwietnia 1945 r.,
kiedy to sąsiedzi drabiniastym wozem
odwieźli całą piątkę na stację kolejki wąskotorowej w niedalekim Rozalinie, skąd
poprzez Nałęczów i Warszawę dojechali
do Poznania, w którym przebywali krótko
u brata Edmunda, Tadeusza Grobelnego,
aby później w końcu znaleźć się w rodzinnym Pleszewie. Tu przez jakiś czas
Wanda nie mogła znaleźć zatrudnienia,
więc pomógł jej brat Kazimierz Gelner,
sędzia Sądu Ubezpieczeń Społecznych
w Warszawie. To dzięki niemu znalazła
pracę i zamieszkała na stałe w Gorzowie Wielkopolskim. W 1979 r. wyszła
powtórnie za mąż. Zmarła w 1992 r.
w wieku 80 lat.
Jej i Edmunda syn, Wojciech Grobelny
ukończył Wydział Budowlany Politechniki
Poznańskiej i kontynuował inżynierską
tradycję rodzinną, pracując najpierw w gorzowskim przedsiębiorstwie budowlanym,
a potem w spółdzielczości mieszkaniowej.
Zmarł w Gorzowie 28 stycznia 2020 r.
w wieku 79 lat.

Poniatowa, marzec 1944 r. Od prawej: Wanda Grobelna z synem Wojtusiem oraz Ludwika
Mistygacz z Basią i Jerzym.

W ramach społecznego programu „Katyń…Ocalić
od zapomnienia”, którego celem jest posadzenie
21 857 Dębów Pamięci dla uczczenia 21 857 osób,
które zginęły w Katyniu, Charkowie, Bykowni i Twerze - tym żywym pomnikiem inż. Edmund Grobelny
został uhonorowany w 2010 r. w Szkole Podstawowej
w Sowinie Błotnej, gmina Pleszew. Mam nadzieję, że
także społeczność lokalna wraz z władzami samorządowymi Poniatowej w godny sposób upamiętni
naszego jedynego „katyńczyka”, bowiem swoją pracą,
patriotyczną postawą i tragiczną śmiercią zasłużył nie
tylko na naszą Pamięć, lecz także i przyszłych pokoleń.

Wykorzystałem wspomnienia Wojciecha Grobelnego, udostępnione przez jego
syna Marka i opracowanie „Pro Memoria”
Wojsk. Przegląd Hist. nr 1(139) 1992 r.
Pomocy udzielili też: Barbara Fleszyńska
z d. Mistygacz, Lech Cieślewicz, Bogdan Stasiak, Marcin Fleszyński, Michał
Kaczmarek, Zdzisław Baradziej i Maciej
Grzesiński. Wszystkim serdecznie dziękuję.
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Spławy – mała wieś wielkich możliwości
""Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich w Spławach”
22 czerwca 2021 r. Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich w Spławach” podpisało umowę na realizację Operacji „Spławy – mała wieś wielkich możliwości” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na
lata 2014 – 2020, Plan operacyjny na lata 2020 – 2021. W ramach zadania zorganizowano ekologiczne warsztaty
kosmetyczne, warsztaty kulinarne oraz konkurs dla dzieci i młodzieży „Mistrz recyklingu – mój ekologiczny świat”.
Gmina Poniatowa dofinansowała realizację projektu m.in. w zakresie zakupu nagród. Zwieńczeniem projektu był
festyn ekologiczny zorganizowany 4 lipca 2021 r. w Spławach.

Celem konkursu ekologicznego dla
dzieci i młodzieży „Mistrz recyklingu – mój
ekologiczny świat” było propagowanie
ekologicznego stylu życia. Prace plastyczne nawiązywały do tematyki związanej
z szeroko pojętą ekologią. Konkurs podzielony był na dwie kategorie wiekowe.
Za zajęcie I miejsca nagrodami były hulajnogi, II - deskorolki „waveboard”, III
miejsca - łyżworolki. Wszyscy uczestnicy
konkursu zostali wyróżnieni i otrzymali
nagrody w postaci butelek filtrujących,
toreb ekologicznych oraz drewnianych
jojo. Nagrody podczas Festynu Ekologicznego wręczyli Burmistrz Poniatowej
Paweł Karczmarczyk oraz Przewodnicząca
Komisji Konkursowej Paulina Czarnota.
Podczas ekologicznych warsztatów
kosmetycznych mieszkańcy mogli własnoręcznie zrobić kosmetyki pielęgnacyjne
i środki czystości, które nie oddziałują

negatywnie na środowisko. Warsztaty
poprowadziły członkinie Stowarzyszenia
„Koło Gospodyń Wiejskich w Spławach”
– Paulina Czarnota oraz Maria Marczak.
Dzięki warsztatom kulinarnym uczestnicy odbyli sentymentalną podróż do lat
dzieciństwa. Gospodynie przygotowały
potrawy charakterystyczne dla Lubelszczyzny – pierogi nadziewane przeróżnymi
farszami, ciasta według receptur „babuni” oraz przepyszne owocowe kompoty.
Warsztaty zostały przeprowadzone we
współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich
„Wałowianki” z udziałem prezes Agnieszki
Drozd – Bownik. Potraw przygotowanych
na warsztatach kulinarnych można było
skosztować na festynie ekologicznym.
Stowarzyszenie zadbało o aspekt edukacyjny imprezy - Justyna Kwiatkowska,
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Urzędu Miejskiego w Poniatowej, przeprowadziła wykład na temat ochrony
środowiska, przeciwdziałania zmianom
klimatycznym, recyklingu i odnawialnych
źródeł energii. Organizatorzy przewidzieli
wiele zabaw i konkursów dla dzieci m.in.
dmuchany zamek, przeciąganie liny czy
konkurs dotyczący segregacji odpadów,
podczas którego dzieci musiały wrzucić
śmieci do odpowiednich pojemników.
Stowarzyszenie gościło na festynie pracowników Państwowej Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu
Lubelskim, z dyrektor Marią Wojtyłło na
czele. Nagłośnienie oraz oprawę muzyczną
zapewniło Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej. Zwieńczeniem festynu był występ Dziecięcej Kapeli Ludowej
oraz Zespołu Śpiewaczego „Kowalanki”
wykonujących pieśni ludowe z regionu.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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Konkurs plastyczny
""UM Poniatowa
Urząd Miejski w Poniatowej z inicjatywy Zastępcy Burmistrza Anety Poniatowskiej zorganizował konkurs plastyczny „Tu jest mój Dom, tu jest moja
Rodzina…” dla wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z terenu
Gminy Poniatowa.

Przedmiotem konkursu była samodzielnie wykonana przez dziecko (z oddziału
przedszkolnego lub szkoły podstawowej
z Gminy Poniatowa) praca plastyczna
w dowolnej technice przestrzennej lub
płaskiej. Wykonane prace przedstawiały
rodzinę na tle charakterystycznego miejsca
w Gminie Poniatowa, odzwierciedlały
uczucia, więzi i wartości prorodzinne.
W konkursie zgłoszono 73 prace plastyczne. Najwięcej prac zgłoszonych zostało
z Przedszkola Miejskiego w Poniatowej oraz
Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Poniatowej Kolonii. Wykorzystane
zostały różne techniki i materiały, a kreatywność nawet tych najmłodszych 3-latków,
zaskoczyła oceniających. Komisja w składzie:
Zastępca Burmistrza Aneta Poniatowska,
Sekretarz Gminy Poniatowa Dominik Molesta, Dyrektor OSiR w Poniatowej Barbara Burzyńska, pracownik UM Poniatowa
Agnieszka Drozd-Bownik wyłoniła laureatów
i wyróżnionych w konkursie w 2 kategoriach.
W dniu 20.06.2021 r. podczas imprezy
Poniato-wianki Burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk i Zastępca Burmistrza
Aneta Poniatowska wręczyli nagrodzonym

Vouchery na seanse filmowe do Kina Czyn.
Jeden komplet biletów oznaczał bilet dla
każdego członka rodziny, na wejście na
jeden seans filmowy.
 Nagrodzeni w kategorii I:
I miejsce – Zofia Kozińska – Przedszkole Miejskie w Poniatowej – 4 komplety
biletów
II miejsce – Anna Wąchała – Przedszkole Miejskie w Poniatowej
– 3 komplety biletów
III miejsce – Hanna Fiuk – Przedszkole
Miejskie w Poniatowej – 2 komplety
biletów
 Wyróżnienia:
Pola Kurowska – Przedszkole Miejskie
w Poniatowej – 1 komplet biletów
Oliwier Żywicki – Przedszkole Miejskie
w Poniatowej – 1 komplet biletów
Wiktor Grudzień – SP im. Jana Kochanowskiego w Poniatowej Kolonii
– 1 komplet biletów

 Nagrodzeni w kategorii II:
I miejsce – Zuzanna Rosińska – SP im.
Jana Kochanowskiego w Poniatowej
Kolonii – 4 komplety biletów
II miejsce – Maja Dziaduch – SP im.
Jana Kochanowskiego w Poniatowej
Kolonii – 3 komplety biletów
III miejsce – Kinga Kęcik – SP im. Jana
Kochanowskiego w Poniatowej Kolonii – 2 komplety biletów
 Wyróżnienia:
Agata Sykuła – SP im. Jana Kochanowskiego w Poniatowej Kolonii
– 1 komplet biletów
Maja Bartoszcze – SP im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej
– 1 komplet biletów
Michalina Ruta – SP im. Jana Kochanowskiego w Poniatowej Kolonii
– 1 komplet biletów.
Przypominamy, że termin wykorzystania Voucherów upływa 30.09.2021 r.
Wszystkie prace można było zobaczyć
podczas wystawy zorganizowanej w dniu
20.06.2021 r. na Poniato-Wiankach w Parku Miejskim i od 21.06 do 24.06.2021 r.
przed Urzędem Miejskim w Poniatowej.
Nagrodzonym serdecznie gratulujemy.
Dziękujemy uczestnikom, którzy zgłosili
swoje prace do konkursu a opiekunom
dzieci za przygotowanie i zgłoszenie.

Świętowaliśmy Dzień Dziecka
""CKPiT
1 czerwca na terenach obok
OSiR odbył się piknik rodzinny
połączony z Dniem Trzeźwości.
Imprezę zorganizowano, by
uczcić Dzień Matki oraz Dzień
Dziecka. W ramach wydarzenia
na scenie zaprezentowali się
soliści CKPiT i zespół „Vocal”,
odbywały się zabawy i konkursy
z nagrodami, animacje sportowe
na boiskach, dzieci miały okazję
poskakać na dmuchanym zamku.
Organizatorami wydarzenia byli:
Burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk, Gmina Poniatowa, Centrum Kultury
Promocji i Turystyki w Poniatowej, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniatowej oraz
Stowarzyszenie Klub Abstynenta „ANIMUS” i Towarzystwo Wspierania Rodzin.
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Festyn Integracyjny
""Stowarzyszenie Kobiet „Zielone Sioło”
29 czerwca 2021 r. odbył się Festyn Integracyjny w parku w Niezabitowie.
Pierwszy w historii tej miejscowości mający na celu integrację mieszkańców,
wymianę doświadczeń i wspomnień związanych z Niezabitowem oraz poprawę komunikacji międzypokoleniowej podczas wspólnych zabaw i biesiady.

Organizatorami wydarzenia byli: Burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk,
Mieszkańcy Sołectwa Niezabitów i Niezabitów Kolonia, Stowarzyszenie Kobiet
„Zielone Sioło”, Ochotnicza Straż Pożarna
w Niezabitowie oraz Centrum Kultury,
Promocji i Turystyki w Poniatowej.
Uroczystość rozpoczęła się od Mszy św.
w Kaplicy w Niezabitowie. Festyn odbywał
się w parku, gdzie atrakcjami były: stoisko

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Poniatowej Filia w Niezabitowie połączone z wystawą kronik historycznych
Sołectwa Niezabitów, wystawa obrazów
o charakterze religijnym z kolekcji rodzinnej, degustacja wyrobów Kół Gospodyń
Wiejskich z Gminy Poniatowa, rękodzieło
KGW, zjeżdżalnia dmuchana dla dzieci,
malowanie twarzy zorganizowane przez
OSiR z Poniatowej, grill, stoisko Kawiarni

Klub Seniora w Poniatowej
""UM Poniatowa
Podczas spotkań w Klubie seniorzy
rozwijają swoje pasje artystyczne. Oprócz
uwielbianych przez wszystkich zajęć z ceramiki, spotykają się na zajęciach kulturalnych, w ramach których np. wyjeżdżają
do teatru czy filharmonii. 28 czerwca
w Kinie Czyn zorganizowali „Wieczór
humoru i refleksji” - spotkanie wieńczące
zajęcia aktorskie. Na widowni zasiedli
goście z Urzędu Miejskiego w Poniatowej
oraz rodziny i przyjaciele klubowiczów.
Po przedstawieniu wszyscy zostali obdarowani kwiatami przez Burmistrz Anetę
Poniatowską oraz udali się do Art Cafe
Klubowa, gdzie mogli spokojnie porozmawiać przy kawie i ciastku.
3 lipca był dniem, na który czekali
od dawna - w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie Rosyjski Klasyczny Balet

Moskwy wystawiał „Jezioro Łabędzie”.
To było wspaniałe widowisko, łączące
bajecznie piękne kostiumy i zjawiskową
scenografię z niezrównaną muzyką Czajkowskiego oraz genialnym tańcem 40
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Klubowej oraz stoisko Urzędu Miejskiego
z Poniatowej.
Mieszkańcy mieli możliwość zapoznania się z repertuarem przygotowanym
przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą z Poniatowej, Dziecięcą Kapelę Ludową z Poniatowej, solistów CKPiT w Poniatowej
i zespoły Kowalanki, Nadzieja, Zielone
Sioło i Vocal. Wystąpiła grupa akrobatyczna Akrodar z Józefowa, a swoje gawędy
i monologi zaprezentowała Zofia Zychman
z KGW Wałowianki.
Zespół muzyczny „Vectis” ze Środowiskowego Ośrodka Wsparcia „Pinokio”
prezentując aranżacje w stylu reggae zaangażował w swoim występie widzów
i Burmistrza Poniatowej Pawła Karczmarczyka. Niewątpliwie dużym zainteresowaniem cieszyło się przedstawienie teatru
„Fajna Ferajna” z CKPiT.
Dzięki współpracy pomiędzy KGW
z Gminy Poniatowa możliwa była zbiórka
charytatywna. Panie przygotowały pyszne
ciasta, wyroby garmażeryjne i bigos dochód z ich sprzedaży przeznaczono
na leczenie i rehabilitację Daniela Łubkowskiego.
Wszystkim sponsorom, darczyńcom
oraz tym, którzy włączyli się w przygotowanie Festynu serdecznie dziękujemy.

tancerzy baletowych! „Jezioro Łabędzie”
to jedyny w swoim rodzaju utwór, który
można słuchać i oglądać dziesiątki razy
z coraz większym zainteresowaniem, jak
powiedział krytyk, to „wzruszająca pieśń
bez słów”. Emocje związane z wyjazdem
jeszcze dobrze nie opadły, a seniorzy już
żywo dyskutują o tym, co jeszcze chcieliby
zobaczyć i planują kolejną wycieczkę.
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PONIATO-WIANKI
powróciły!

""CKPiT

Po rocznej przerwie udało się nam ponownie spotkać z mieszkańcami
podczas Dni Miasta PONIATO-WIANKI.
Na imprezę zaprosił Burmistrz Poniatowej
oraz Centrum Kultury Promocji i Turystyki
w Poniatowej. Świętowanie dni miasta
zaplanowano na dwa następujące po sobie
weekendy – 19-20 oraz 27-28 czerwca.
Niestety z powodu zniszczeń, jakich doznała Gmina Poniatowa po gwałtownych

burzach, impreza w drugim terminie została
odwołana. Zabrakło więc tradycyjnego obrzędu Nocy Świętojańskiej oraz konkursu
na wianek zakończonego puszczaniem
wianków na wody poniatowskiego zalewu.
Do kontynuacji tego zwyczaju wrócimy
z pewnością w przyszłym roku.

i sport

Impreza ze względu na remont placu
przy ul. Brzozowej odbyła się w zrewitalizowanym parku. W sobotę 19 czerwca na
scenie wystąpił młodzieżowy zespół folkowy Błękitne Korale z Zakrzówka, młodzi
wokaliści CKPiT i grupa Vocal, natomiast
gwiazdą wieczoru był zespół Kobranocka.
W niedzielę 20 czerwca na molo odbył
się koncert Joanny Biedrzyńskiej i grupy
Bystrzacy oraz wystąpiły zespoły związane
z CKPiT: Nadzieja, Kowalanki, Zielone
Sioło, Poniatowianki, Dziecięca Kapela
Ludowa. Swoje umiejętności zaprezentowała także Grupa Akrobatyczna AkroDar
z Józefowa nad Wisłą. Na zakończenie
w muzyczne klimaty dwudziestolecia międzywojennego przeniosła widzów lubelska
kapela podwórkowa - Maciejowa Kapela.
Wydarzeniem towarzyszącym Dniom
Miasta były warsztaty kulinarne, z których
szerszą relację znajdziecie na pozostałych
stronach pisma oraz konkurs „Wianki na
głowie Poniatowianki”. Nagrodzone zdjęcia możecie zobaczyć na okładce naszego
pisma, a oto lista laureatów - na zdjęciach
od lewej: Zuzanna Rosińska, Alicja Lolo,
Anna Mokijewska, Maja Lolo, Wiktoria
Piekoś; poniżej od lewej: Ada, Agnieszka
Kida, Elina Hubal, Hania, Zosia Bownik;
poniżej od lewej: Hanna Chądzyńska,
Justyna Witek, Katarzyna Zawadzka, Laura
Furtak, Zofia Sykuła poniżej od lewej:
Emilia Mirosław, Maja Dziaduch, Maria
Pluta, Michalina Ruta, Wiktoria Matys;
ostatni rząd od lewej: Paulina Sołtys, Agata Sykuła, Hanna Sochaj.

Organizatorzy: Gmina
Poniatowa, Centrum
Kultury Promocji i Turystyki
w Poniatowej
Współorganizatorzy:
Stowarzyszenie Niezłomna
Polska-Dobre Słowo,
Stowarzyszenie Polska Wieś,
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Poniatowej
Sponsorzy: Pawtrans,
Wentworth Tech, Hotel
Słowik, Bank Spółdzielczy
w Poniatowej, Max Electro
Grzegorz Wosik, Bifarb,
Restauracja Pod Kogutem,
Adamex
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Warsztaty Kulinarne
z EtnoPolska
""Michał Kramek, prezes Stowarzyszenia Niezłomna Polska - Dobre Słowo

Prezentujemy przepis na
potrawę przygotowaną przez
szefa kuchni restauracji Miło smaki Kaukazu:
Polsko-gruziński bakłażan – pasta

Stowarzyszenie Niezłomna Polska Dobre Słowo 19-20 czerwca w Poniatowej realizowało projekt „Warsztaty Kulinarne z EtnoPolska 2021”
dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska2021.
Warsztaty poprowadzili Konstanty Czarnecki - szef kuchni restauracji Miło
Smaki Kaukazu w Poniatowej, Teresa Kucharczyk - szefowa kuchni hotelu Zacisze
w Opolu Lubelskim, Magdalena Stachyra z Koła Gospodyń Wiejskich w Kowali
Drugie oraz mistrz Jacek Jakubczak – szef Stowarzyszenia Lubelskich Kucharzy.
Podczas warsztatów serwowano uczestnikom m.in. potrawy: polsko-gruziński
bakłażan, „ogony bobra”, szparagi w sosie pieprzowym, sine kluski, placuszki
z kaszy gryczanej z ziołami, wątróbki drobiowe z truskawkami w sosie cydrowym, chłodnik biały z ogórkiem i zupę z karpia.

Składniki: oberżyna (bakłażan) – 1200 g,
marchewka – 100 g, cebula – 100-120 g,
pasta pomidorowa – 190 g, seler - 7–10 g,
pietruszka – 15-20 g, koperek, pietruszka
– 1 pęczek, sól, pieprz, ew. przyprawy
w/g uznania
Sposób wykonania: Bakłażany smażymy
lub dusimy w piekarniku, oczyszczamy od
skórki. Na patelni smażymy cebulę, marchewkę, seler, pietruszkę do miękkości.
Dodajemy bakłażan, pastę pomidorową
i blendujemy. Dusimy na małym ogniu
ok.10 min. dodajemy siekaną zieleninę,
sól etc.

Oraz przepis na chłodnik
autorstwa Jacka Jakubczaka
– prezesa Stowarzyszenia
Lubelskich Kucharzy
Chłodnik biały z ogórkiem
Składniki: ogórek, zielony koperek,
szczypiorek, zsiadłe mleko, sól, pieprz
Sposób wykonania: ogórek obrać i pokroić w kostkę, koperek i szczypiorek również
pokroić drobno, dodać do tego zsiadłe
mleko i doprawić do smaku, schłodzić.
Można podawać z ziemniakami posypanymi koperkiem.

W ramach projektu odbył się konkurs kulinarny „Smaki dzieciństwa”. Oto
lista zwycięzców i osoby wyróżnione:
 I miejsce Monika Kołosińska K.G.W Poniatowa Wieś) „Serowe jaglaki” przygotowane z kaszy jaglanej i białego sera na słodko z dodatkiem mięty.
 II miejsce Irena Katarzyna Kolibska: kluski szare
 III miejsce Beata Niezabitowska: Sodziaki
Wyróżnienia:
 Maria Kosik: Cepeliny
 Monika Kołosińska (KGW Poniatowa Wieś): „Rarytas PRL-U” chleb z cukrem
i śmietaną
 Adela Karnowska: chłodnik Polski
 Paweł Stachyra: Ciasto „Mleczna kanapka”
 Magdalena Stachyra: chleb tradycyjny na zakwasie
Dzięki takim działaniom sztuka i regionalna tradycja żywieniowa naszych przodków
ciągle znajduje odbiorców wśród najmłodszego pokolenia.
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5 lat Orkiestry Dętej
Młodzieżowa Orkiestra Dęta
z Poniatowej obchodziła 		
5. jubileusz istnienia

""CKPiT
Z tej okazji 3 lipca grupa zagrała uroczysty koncert dla
zaproszonych gości oraz rodzin członków orkiestry.Na scenie
w Kinie Czyn zabrzmiały m.in. takie utwory jak „Bohemien
Rhapsody”, „Can’t help falling in love”, „Yesterday” oraz
sporo motywów filmowych – walc Barbary z filmu „Noce
i dnie”, temat z „Vabanku”, „Rodziny Adamsów” i „Ojca
chrzestnego”. W piosenkach „Tango Stachu” i „Rebeka”
orkiestrze śpiewem towarzyszyła Aleksandra Rutyna. Następnie uroczyście wręczono kwiaty i podziękowania dla
twórców orkiestry – kapelmistrza Jarosława Mielko, pomysłodawczyni utworzenia grupy w Poniatowej – dyrektor
CKPiT Joannie Kawałek oraz dla każdego członka orkiestry.
Od Burmistrza Poniatowej Pawła Karczmarczyka, Orkiestra
otrzymała bon na zakup nowej perkusji. Na zakończenie
jubileuszu przygotowano na gości pyszny tort.
Młodzieżowa Orkiestra Dęta związana jest z Domem Muzyki
w Kraczewicach. Pierwszym publicznym występem był koncert
podczas Poniato-Wianek w 2016 roku - od tego czasu Orkiestra swoją grą uświetnia wiele imprez w Gminie Poniatowa,
a w przypadku ważnych rocznic historycznych tworzy oprawę
muzyczną dla mszy świętych. Od 2017 roku jest gospodarzem
Poniatowskich Spotkań Młodzieżowych Orkiestr Dętych, na których występują inne zaprzyjaźnione grupy. Zespół reprezentuje
gminę na festiwalach orkiestr dętych, a także na przeglądach
orkiestr dętych ochotniczych straży pożarnych pod patronatem
OSP Poniatowa Wieś.
Wszystkim członkom orkiestry oraz jej instruktorom z okazji
jubileuszu składamy życzenia wszystkiego najlepszego, samych
sukcesów i oczywiście dalszego rozwoju!
Na zdjęciach pokazujemy jak bardzo przez te lata orkiestra
„dorosła”.
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Działania OSiR
""OSiR
Chociaż pandemia zamknęła nasze
obiekty, Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Poniatowej pracował dalej.
Po dokończeniu malowania krytej
pływalni, zajęliśmy się sprzątaniem terenów rekreacyjnych wokół kąpieliska:
grabieniem liści, zbieraniem śmieci, podcinaniem gałęzi, konserwacją oraz przygotowaniem do sezonu kąpieliskowego
i ewentualną naprawą małej architektury.
Nasz „Poniatowski grzybek” doczekał
się po wielu latach nowego wizerunku
dzięki wielkiemu zaangażowaniu naszego pracownika.
W naszym pięknym parku miejskim,
panie z obsługi krytej pływalni wraz z ratowniczką, wykonały „Aktywną Ścieżkę”,
która była naszym marzeniem od dawna.
Wiedzieliśmy, że ją kiedyś zrobimy, a w
okresie przestoju, w końcu mieliśmy na
to czas i chętne ręce do pracy. Ścieżka
jest ręcznie robiona przez osoby, które na
co dzień nie zajmują się tym zawodowo.
Najbardziej dumni jesteśmy z faktu, że
„Aktywna Ścieżka” podoba się dzieciom
i chętnie korzystają z niej w czasie pobytu
na placu zabaw w okolicach stawów.
Końcówkę przestoju spędziliśmy czyszcząc koryto i zbocza rzeczki Kraczewianki.
OSiR Poniatowa, pod honorowym patronatem Burmistrza i Zastępcy Burmistrza
Poniatowej, we współpracy z Gminnym
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. i Centrum Kultury, Promocji
i Turystyki w Poniatowej zorganizował

„Kwietniowe Eko-Spacery” dla mieszkańców gminy Poniatowa. Ideą akcji było
połączenie aktywności fizycznej, jaką są
spacery ze sprzątaniem naszych okolic. Do
udziału w akcji zaangażowało się wiele
osób z naszej gminy: dzieci, młodzież,
dorośli, seniorzy z Poniatowej, z Kowali
Pierwszej i Drugiej, Spław, Kraczewic,
Niezabitowa, Poniatowej Wsi, Dąbrowy
Wronowskiej, Plizina oraz Koła Gospodyń
Wiejskich, członkowie Kółka Rolniczego
z Kowali Drugiej, sołtysi i radni. Uroczyste
zakończenie akcji „Kwietniowe Eko-Spacery” odbyło się 17 maja 2021. Medale,
nagrody oraz słodkie upominki wręczone
zostały przez Burmistrza Poniatowej Pawła Karczmarczyka, Zastępcę Burmistrza
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- Anetę Poniatowską, Wiceprzewodniczącego Rady Miasta - Janusza Nowomiejskiego, Prezesa GPGK - Piotra Kowalskiego
oraz Kierownika Usług Komunalnych Annę Świątek. Obecny był również Sołtys
Poniatowej Wsi - Marcin Ruta. Według
danych podanych przez GPGK w całej akcji
zabrano ponad 7 ton śmieci!!
W naszym kalendarzu dzień 2 maja
2021 również zaznaczył się w sposób
szczególny - w tym dniu odbył się Marsz
Polskiej Flagi Biało-Czerwonej z udziałem
Pani Burmistrz Anety Poniatowskie. Ekipa
niestrudzonych piechurów, mimo niesprzyjającej pogody, przemierzyła 12 km
po okolicznych lasach, trochę w słońcu,
a trochę w ulewnym deszczu.
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Od 4 maja wznowione zostały zajęcia
dla dzieci i młodzieży:
 zajęcia szkółki Pływania OSiR Poniatowa dla dzieci i młodzieży do lat 18
 zielone boisko Orlik do piłki nożnej
 bieżnia + boisko wielofunkcyjne
 stadion miejski (boisko główne i boisko treningowe)

Od 28 maja działa znów kryta pływalnia. Powrócono do zajęć ruchowych:
aqua- aerobik (wtorki i czwartki o 19:00
i 20:00) oraz „Fitness pod Gwiazdami”
(poniedziałki i środy o 19:00).
Zachęcając młodzież i dzieci do aktywności fizycznej organizowaliśmy zajęcia szkółki tenisa ziemnego i boksu dla
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osób indywidualnych i w grupach. Widać
ogromne zainteresowanie ze strony młodych osób, co daje radość organizatorom.
23 maja pogoda dopisała, dzięki czemu
Rodzinny Rajd Rowerowy Majówka 2021
mógł się odbyć bez przeszkód. Długość
trasy wynosiła 25 km i wiodła szlakiem:
Kraczewice - Henin – Leśniczówka- Rozalin- Kazimierzów- Pomorze. Rajd rowerowy został uwieńczony piknikiem
zorganizowanym w wiacie przy wejściu
na przyrodniczą ścieżkę „Kleniewo”.
W tak pięknym dniu jakim jest Dzień
Mamy, zorganizowaliśmy darmowy trening fitness dla mam na molo w zielonej
scenerii parku miejskiego. Było ciężko, pot
lał się strugami, ale trening poprowadzony
przez naszą instruktorkę Ewelinę, plus
urocze widoki i szum wody z fontann
warte były każdej sekundy!
1 czerwca 2021 nastąpiło otwarcie
siłowni przy krytej pływalni, którą dzięki
wsparciu Władz Poniatowej, Rady Miasta oraz zaangażowaniu pracowników
OSiR, pod koniec 2020 roku udało się
przygotować i wyposażyć w sprzęt sportowy taki jak:
 bieżnia elektryczna
 orbitrek magnetyczny
 rower elektromagnetyczny
 atlas - Suwnica Cyklop
 ławka do ćwiczeń
 gryf olimpijski
Ponadto podjęliśmy współpracę z firmą Benefit Systems i na kartę MultiSport
honorowane są usługi takie jak:
 basen – wejście ulgowe
 basen+ sauna
 aqua- aerobic - wejście jednorazowe
 fitness - wejście jednorazowe
 siłownia wejście jednorazowe
1 czerwca był w kalendarzu OSiR ważną datą. Na boisku Orlik przy ul. Kraczewickiej odbył się Piknik Rodzinny z okazji
Dnia Dziecka i Dnia Matki. W tym słonecznym dniu dla dzieci z Gminy Poniatowa
organizatorzy przygotowali wiele atrakcji.
Burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk
złożył wszystkim dzieciom serdeczne życzenia dziecięcej radości, pogody ducha
oraz spełnienia marzeń. Mamom życzył
cierpliwości w wychowaniu pociech oraz
tego, by miłość, którą obdarowują swoje
dzieci wracała do nich przez cały czas.
Organizatorzy imprezy pracownicy: CKPIT,OSIR oraz członkowie Stowarzyszenia

kultura i sport	
Klub Abstynenta “ANIMUS” i Świetlicy
Profilaktyczno- Wychowawczej, dołożyli
wszelkich starań by ten dzień zapisał się
w pamięci najmłodszych mieszkańców
gminy na długo. Uśmiechnięte twarze
dzieci z pewnością były bezcennym podziękowaniem za trud włożony w zorganizowanie tego ważnego dla naszych
pociech wydarzenia.
Z okazji turnieju UEFA UERO 2020 na
Orliku 2 przy ul. Kraczewickiej OSiR zorganizował strefę kibica.14 czerwca kibicowaliśmy polskim piłkarzom w starciu ze
Słowakami, 19 czerwca - z Hiszpanią a 23
czerwca - z ekipą ze Szwecji. Z turnieju
niestety odpadliśmy, ale długo w pamięci
będziemy mieć naszych młodych piłkarzy,
którzy odwiedzili strefę kibica i dumnie
śpiewali Mazurek Dąbrowskiego! Dodatkowo 23 czerwca w strefie kibica zorganizowany został Dzień Taty. Zaplanowane
były konkursy tata - dziecko oraz turniej
w darty. Niestety, po przegranym meczu,
humory raczej nie dopisywały i kibice
w większości rozeszli się do domów. Kto
jednak został, mógł spróbować swoich
sił w dartach.
26 czerwca rozpoczęliśmy sezon kąpieliskowy, który potrwa do 31 sierpnia.
Kąpielisko otwarte jest codziennie od
godz. 10:15- 17:45. Na kąpiących się
czeka część piaszczysta przeznaczona dla
nieumiejących pływać oraz basen betonowy ze zjeżdżalnią - dla umiejących pływać.
W tym roku skorzystać można z przebieralni oraz dwóch toalet, jest również dostęp do wody bieżącej w postaci kurtyny
wodnej. W kasie kąpieliska wypożyczyć
można parasole przeciwsłoneczne, leżaki
oraz dmuchane zabawki.
W niedzielne popołudnie 27 czerwca
planowane było uroczyste powitanie lata,
niestety z powodu nawałnicy, która 24
czerwca przeszła nad naszym powiatem,
impreza została odwołana.
Natomiast 29 czerwca Dyrektor OSiR
wraz z ratowniczką - malarką aktywnie
włączyły się w organizację Festynu integracyjnego w Niezabitowie. Tym razem zajęliśmy się malowaniem twarzy
dzieciaczków, które ze względu na duże
zainteresowanie, czekały cierpliwie aż
przyjdzie ich kolej. Widok zadowolonych
latorośli i zebrane charytatywne datki
do puszki, upewniły nas w przekonaniu
o dobrze wykonanej pracy.
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Ze swojej strony, apelujemy o rozwagę podczas zażywania kąpieli
wodnych na kąpielisku:
 stosujmy się do regulaminu kąpieliska i zjeżdżalni
 słuchajmy komunikatów ratowników
 nigdy nie spuszczajmy naszych dzieci z oczu, mimo dyżuru ratowników wodnych,
 gdy puszczamy starsze dzieci na kąpielisko, uczulmy je aby stosowały się
do regulaminu kąpieliska i zjeżdżalni oraz słuchały ratowników wodnych
 sprawdźmy czy dziecko wróciło bezpiecznie z kąpieliska
 gdy jesteśmy rozgrzani, przed całościowym zanurzeniem, starajmy się
stopniowo ochłodzić w wodzie,
 pilnujmy siebie nawzajem - pamiętajmy, że zazwyczaj tonie się w ciszy
 nakładajmy kremy z filtrami przeciwsłonecznymi kilka razy w ciągu dnia,
zwłaszcza małym dzieciom,
 zasłaniajmy głowy
 pijmy dużo wody
 każde zdarzenie lub awarię, która może zagrażać bezpieczeństwu przebywających na kąpielisku, zgłaszajmy do ratowników lub obsługi.
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Teatr „Fajna Ferajna” na Nałęczowskiej
Scenie Letniej
""CKPiT
W dniu 11 czerwca późnym popołudniem Senioralny
Teatr CKPiT „FAJNA FERAJNA”, przedstawił nałęczowskiej publiczności spektakl „Eliza” - obyczajowy obrazek
z czasów współczesnych. Spotkał się z bardzo dobrym
odbiorem zgromadzonej przed sceną publiczności, która
żywo reagowała na grę aktorów i rozwój akcji. Poniatowska publiczność mogła obejrzeć premierę tego spektaklu
z okazji Dnia Kobiet – 7 marca (również w wersji online).
Spektakl został zaprezentowany w ramach I Nałęczowskiego
Pleneru Sztuk Pięknych. A w role aktorów wcielili się: Lidia Depa,
Krystyna Sadowska, Mirosław Henryka, Teresa Grodzińska,
Wanda Stawiarska, Zbigniew Małyska, Janina Grzelak.

Pomimo sezonu urlopowego nasz teatr pracuje nad kolejną
sztuką. Premiera już w sierpniu - tym razem sięgniemy po klasykę
i na scenie wystawimy sztukę Mikołaja Gogola pt. „Ożenek”.

Sportowa Poniatowa
W Poniatowej gościliśmy program Lato TVP3 Lublin
""UM Poniatowa
10 lipca 2021 r. Burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk i Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Barbara Burzyńska w studiu programu Lato TVP3 Lublin „Sportowa Poniatowa” zorganizowanym na Kąpielisku Miejskim
w Poniatowej otworzyli sezon letni w naszej miejscowości.
W wejściach na żywo na antenie TVP3
Lublin zaproszeni goście zaprezentowali
osiągnięcia swoich sekcji sportowych. Było
o piłce nożnej, siatkówce, nowo otwieranych sekcjach sportowych działających
przy OSiR oraz o Ludowych Zespołach
Sportowych w Gminie Poniatowa.
Podczas nagrania o bezpieczeństwie
na wodzie i aktywnościach na Kąpielisku
Miejskim mówili Agnieszka Kida i Mariusz
Pietroń. Towarzyszyła im ekipa młodych
adeptów OSP z Poniatowej - Dziecięca
Drużyna Pożarnicza prezentowała pokaz
udzielania pierwszej pomocy z wykorzystaniem fantoma dziecięcego i dorosłego.
Bogactwo, jakie posiada Poniatowa
zachęcające turystów do odwiedzenia
i spędzenia tu czasu, to walory przyrody, niepowtarzalnego środowiska, trasy
rowerowe, trasy nordic walking, Dolina
Dziesięciu Stawów i lasy – o tym mówił
Wiesław Czerniec, Dyrektor LOT „Kraina
Lessowych Wąwozów”. Nowością na
naszym terenie i jednocześnie propozycją

aktywności dla rodzin, są rowerowe drezyny Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej,
które rekomendował starosta opolski
Dariusz Piotrowski.
Burmistrz w swoim wejściu mówił
o ofercie kulturalnej, proponowanej
przez Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej. Ci, którzy wybierają
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aktywność sportową na lądzie czy wodzie,
mogą po takim aktywnym dniu skorzystać
z takich atrakcji jak weekendowe kino
plenerowe czy potańcówki.
Sezon letni w Poniatowej zarówno
na sportowo, jak i kulturalnie uważamy
za otwarty!

kultura i sport	
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Letnie atrakcje
w Poniatowej
""autor
18 lipca 2021 Park Miejski - Przestrzenie
Sztuki
Centrum Kultury w Lublinie i Centrum Kultury Promocji
i Turystyki w Poniatowej zapraszają na Przestrzenie
Sztuki w Poniatowej
Program:
 16:00 – spektakl dla młodych widzów „Gdzie jest czerwony
kapturek?” Bogusława Byrskiego
 20:00 – improwizacja teatralna Poławiaczy Pereł
 20:30 – spektakl teatralny „Tata ma kota” w reżyserii Łukasza
Witt – Michałowskiego
Pokaz zrealizowany w ramach programu Przestrzenie Sztuki, finansowanego przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu oraz współrealizowanego przez Instytut
Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Narodowy Instytut
Muzyki i Tańca. Operatorem lokalnym jest Centrum
Kultury w Lublinie.

19 lipca ul. Fabryczna 1 		
Piknik Cyfrowe GOKi

Każda sobota sierpnia
– dyskoteka pod gwiazdami z Kawiarnią Klubowa

27 sierpnia Park miejski
 Pokaz spektaklu „Pinokio” Teatr Blaszany Bębenek

29 sierpnia Park miejski
 Impreza na pożegnanie wakacji

–

CKPiT i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
zapraszają na imprezę promującą projekt
„Cyfrowe GOKi”
 Od godz. 9:00 - warsztaty programistyczne
dla dzieci, zabawy z animatorem, quizy z nagrodami

1-13 sierpnia „Lato w mieście”
z CKPiT
Wakacyjne zajęcia dla dzieci od lat 6, cena
– 150 zł/tydzień zawiera obiad oraz koszt
wyjazdu na wycieczkę

II połowa sierpnia - „Wakacyjne
PROrelacje”
Centrum Kultury w wyniku rekrutacji znalazło
się w gronie instytucji, w których wolontariusze
Programu Projektor poprowadzą warsztaty dla
dzieci z klas 4-6. „PROJEKTOR” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego realizatorem jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Każdy piątek sierpnia
– kino letnie w parku
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z powodzeniem radziły sobie w jesiennej
oraz wiosennej edycji turniejów organizowanych przez Lubelski Związek Piłki Nożnej.

""Rafał Kucharczyk

Plan meczów kontrolnych
MKS Stal Poniatowa

Nasza najwyżej rozstawiona drużyna,
występująca na co dzień w Lubelskiej
Klasie Okręgowej, poprzedni sezon może
zaliczyć jako udany, pomimo że w ostatecznym rozrachunku pozostaje lekki
niedosyt. Po rundzie jesiennej żółto-niebiescy plasowali się na 7. miejscu w tabeli
i trzeba przyznać, że nie był to wymarzony
początek rozgrywek, a oczekiwania były
zdecydowanie wyższe.
Zimą doszło do zmiany na stanowisku
trenera w pierwszym zespole Stali. Miejsce
Adriana Kowalskiego zajął - prowadzący
poprzednio czwartoligowego Powiślaka
Końskowola - Kamil Witkowski. Od początku widać było, że nowy szkoleniowiec
ma swoją wizję, jak ma wyglądać i grać
ten zespół - zaczynając od sparingów,
na meczach ligowych kończąc. Trzeba
przyznać, że nie od razu przyniosło to zamierzone efekty, a zawodnicy „Stalówki”
potrzebowali czasu, aby przystosować się
do założeń taktycznych preferowanych
przez nowego szkoleniowca. Kolejne spotkania pokazały jednak, że praca, która
była w tamtym okresie wykonana, zaczęła
przynosić wreszcie wymierne korzyści,
a drużyna z meczu na mecz rozkręcała
się coraz bardziej. A jak już złapała rytm,
to trudno było skierować jakiekolwiek
zarzuty do podopiecznych Witkowskiego.
Ofensywny styl gry, mnóstwo zdobytych
bramek oraz fantastyczna seria dziewięciu
zwycięstw z rzędu - którą zakończyła
dopiero porażka z Garbarnią Kurów pokazały, że w tym zespole jest siła.
Dzięki tak dobrej serii żółto-niebiescy
zanotowali ogromny skok w ligowej tabeli i tuż przed ostatnią kolejką wskoczyli na najniższy stopień podium w lidze.

Prawdziwy pech przytrafił się jednak „Stalówce” w meczu z Janowianką, ponieważ
w samej końcówce spotkania wypuścili
z rąk prowadzenie, przegrywając i tym
samym zajmując 4. miejsce w ligowej
tabeli. W ogólnym rozrachunku trzeba
jednak przyznać, że zawodnicy z Poniatowej zaliczyli naprawdę udaną rundę pod
wodzą nowego trenera, kończąc sezon
z dorobkiem 56 punktów i ze zdobytymi
92 bramkami, co jest drugim najlepszym
wynikiem w całej lidze.
Na rozpamiętywanie tego, co było, nie
ma jednak czasu, bo już 7 lipca poniatowianie wracają do zajęć treningowych
po niespełna trzytygodniowej przerwie,
a 10 lipca rozegrają na swoim stadionie
pierwszy mecz kontrolny z rezerwami
Górnika Łęczna. Oczekiwania przed nadchodzącym sezonem są duże, klub planuje latem zasilić swoją kadrę czterema
bądź pięcioma nowymi zawodnikami.
Na konkretne nazwiska trzeba jeszcze
chwilę poczekać, jednak - jak zapewnia
trener - kadra na pierwsze ligowe spotkanie z Avią II Świdnik, które odbędzie
się już 15 sierpnia, będzie zamknięta i w
pełni przygotowana.
Stal Poniatowa to nie tylko drużyna
seniorów. W minionym sezonie w rozgrywkach brały udział również drużyny
młodzieżowe: Junior Starszy (3. miejsce
w Lubelskiej Lidze Juniorów Starszych),
Trampkarz Młodszy (6. miejsce w Wojewódzkiej Lidze Trampkarza Młodszego)
- rywalizujący m.in. z zespołami z Zamościa, Białej Podlaskiej, Lublina czy Dęblina;
Młodzik Starszy (4. miejsce w Lubelskiej
Lidze Młodzika Starszego), a także grupy
Orlika Młodszego oraz Starszego, które
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 17.07.2021 Ruch Izbica – Turniej
piłkarski z okazji 95-lecia istnienia
Klubu Ruch Izbica
 21.07.2021 Stal Poniatowa – Avia
II Świdnik
 24.07.2021 Stal Poniatowa – Kłos
Chełm
 28.07.2021 Stal Poniatowa – Gryf
Gmina Zamość
 01.08.2021 I Runda Pucharu Polski
na szczeblu LZPN
 04.08.2021 Stal Poniatowa –
Proch Pionki
 08.08.2021 II Runda Pucharu Polski na szczeblu LZPN
 15.08.2021 I kolejka „Keeza” Klasa
Okręgowa: Lublin Stal Poniatowa –
Avia II Świdnik

Piłkarski sezon
zamknięty
""Rafał Kucharczyk
Okres wakacyjny rozpoczął się
na dobre, rozgrywki piłkarskie na
Lubelszczyźnie są aktualnie zakończone.
Wszyscy zawodnicy mają wolne,
aby odpocząć po bardzo intensywnych
sezonach w ligach, w których na co
dzień występują. Ostatnie mecze rozegrane zostały 26 czerwca, nowy sezon
startuje już w połowie sierpnia, więc
przerwa dzieląca te dwa okresy nie
jest zbyt długa. Dodać do tego należy
oczywiście czas, który trzeba poświęcić
na przygotowanie do nadchodzących
rozgrywek i okazuje się, że już za kilka
dni wszystkie nasze zespoły będą musiały zabrać się ostro do pracy. Warto
przyjrzeć się bliżej, jak każdy z nich
radził sobie przez ostatnie miesiące
i wspomnieć kilka słów na temat minionego sezonu.
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Pozostałe
drużyny Gminy
Poniatowa
""Rafał Kucharczyk
Naszą Gminę w rozgrywkach Lubelskiego Związku Piłki Nożnej reprezentowały jeszcze cztery zespoły. Drużyna LKS
Poniatowa Wieś, występująca na co dzień
w I grupie Klasy A, ma za sobą bardzo
udany sezon. Podopieczni trenera Henryka Kamińskiego zajęli w swojej grupie
4. miejsce z dorobkiem 66 punktów i 97
strzelonych bramek.
W rozgrywkach w II grupie „Keeza”
(Klasa A: Lublin) brał udział nasz kolejny
zespół - Draco Kowala. Kowalanie miniony
sezon zakończyli w samym środku tabeli,
zajmując 8. miejsce, zdobywając przy tym
37 punktów oraz 71 bramek. Prezentowali
się przez cały ten okres bardzo solidnie,
dzielnie walcząc w każdym meczu.
Dwa ostatnie zespoły, o których
trzeba wspomnieć, to - rywalizujące ze

sobą bezpośrednio w tej samej kategorii
rozgrywkowej (Grupa I Klasa B) - Poraj
Kraczewice oraz Dąbrowiak Dąbrowa
Wronowska. W obydwu zespołach widać ogromne postępy i efekty pracy
działaczy i trenerów. Stale bowiem dążyli
do tego, aby podnosić zarówno poziom
gry piłkarzy, jak i poziom infrastruktury
obiektów, na których kadry występują.
Drużyna z Kraczewic zajęła ostatecznie 6.
miejsce, gromadząc na swoim koncie 33

punkty i strzelając 54 bramki. Zawodnicy
z Dąbrowy uplasowali się na 10. miejscu
w ligowej tabeli z dorobkiem 16 punktów
i 26 zdobytych bramek.
Wszystkim serdecznie gratulujemy
dobrej postawy i doceniamy pracę, jaką
wykonują zarówno podczas meczów ligowych, jak i treningów mających ich do nich
przygotować oraz życzymy powodzenia
w - nadchodzącym już wielkimi krokami
- sezonie 2021/2022.

Avia II Świdnik. 4. runda Pucharu Polski to
już poziom, w którym do gry przystępują
zespoły z 3 ligi. I to właśnie z zespołem
trzecioligowym zawodnikom LKS Poniatowa przyszło się zmierzyć - przeciwnikiem był Lewart Lubartów. Po zaciętej
walce dopiero po serii rzutów karnych
zawodnicy LKS zmuszeni byli uznać wyższość Lewartu.

Warte podkreślenia jest również zwycięstwo w Pucharze Burmistrza, który odbył
się przed rozpoczęciem ligi. LKS Poniatowa okazał się najlepszy pośród lokalnych
drużyn z gminy Poniatowa.
Nowy sezon ligowy 2021/2022 zawodnicy LKS Poniatowa rozpoczną 21 sierpnia
podejmując jako gospodarz drużynę Płomień Trzydnik Duży.

Dobry sezon LKS
Poniatowa
""LKS Poniatowa
Sezon piłkarski 2020/2021 dobiegł
końca. Klub LKS Poniatowa występujący
w Keeza Klasa A grupa I zakończył rozgrywki na wysokim - 4. miejscu, ze stratą zaledwie jednego punktu do miejsca
trzeciego. LKS zdobył w tym sezonie 66
punktów, mając na koncie 22 zwycięstwa
i zaledwie 8 porażek. Bilans bramkowy to
97 bramek strzelonych oraz 55 straconych.
To najlepszy wynik od początku występów
zespołu w Klasie A. Do najlepszych strzelców minionego sezonu należeli: Jarosław
Wyroślak - 18 bramek, Łukasz Długosz - 16,
Mateusz Siekierka - 14, Marcin Kruk - 10.
Równie dobrze LKS Poniatowa zaprezentował się w rozgrywkach Pucharu
Polski, gdzie dotarł do 4. rundy, co jest
najlepszym wynikiem w historii klubu.
Aby zameldować się w 4. rundzie LKS
po drodze pokonał między innymi zespół
plasujący się na 5. miejscu Klasy Okręgowej
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Jakub Burzyński

Konkursy fotograficzne
Zadaniem w konkursie fotograficznym dla dzieci i młodzieży „Poniatowa Wiosną” było zaprezentowanie uroków Poniatowej i okolic w czasie wiosny. Nagrodami w konkursie były książki
na temat fotografii. Oto nagrodzone oraz wyróżnione prace!
Tymczasem rozpoczęło się lato, więc ogłaszamy konkurs „Poniatowa latem”. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu gminy Poniatowa i będzie przeprowadzony w dwóch
kategoriach wiekowych: 7-12 lat i 13-19 lat. Regulamin i karty zgłoszeniowe znajdziecie na
stronie www.ckpit.poniatowa.pl. Na zgłoszenia czekamy do 15 września 2021.
Zwycięskie zdjęcie znajdzie się na okładce kolejnego numeru „Poniatowskich Wieści”!

Mikołaj Napiórkowski

Michał Kuś

Karol Dacka

Michalina Kosik

Antoni Chomicki

Zuzanna Rosińska

Tomasz Połeć

Jakub Kosik

Wiktoria Puciłowska

Maja Dziaduch

Piękne Poniatowianki
Konkurs fotograficzny „Wianki na głowie Poniatowianki” zorganizowany został przez Centrum Kultury
Promocji i Turystyki w Poniatowej z okazji tegorocznych
PONIATO-WIANEK. Nagrodami były plecaki idealne
na wakacyjne wycieczki, słodycze oraz oprawione
zdjęcia. Wszystkie fotografie prezentowane są na
wystawie, którą przez całe wakacje można oglądać
w holu CKPiT - zapraszamy!

