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Kończy się rok 2021 – rok, w którym 
zadebiutowało nowe czasopismo Gminy 
Poniatowa - „Poniatowskie Wieści”. W ręku 
trzymacie już czwarty numer naszego kwar-
talnika. Dzięki współpracy z przeróżnymi 
instytucjami, organizacjami oraz osobami 
prywatnymi udało się nam przygotować 
i wydać kolejne numery gazety. Naszym 
zamiarem od początku było, by na jej 
łamach znalazły się informacje nie tylko 
o życiu miasta, ale całej gminy. Zamiar ten 
staramy się realizować i liczymy na dalszą 
pomoc wszystkich mieszkańców.

Czekamy na Państwa teksty, zdjęcia 
i propozycje tematów pod adresem: 
biuro@ckpit.poniatowa.pl 
lub poniatowskiewiesci@op.pl.

W imieniu redakcji składamy naszym 
czytelnikom  życzenia wesołych świąt oraz 
wszystkiego co najlepsze w Nowym Roku 
2022. 

nadchodzi 
nowy rok

 "Wioleta Piekoś

W magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia
wszystkim naszym Przyjaciołom

pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, pogody ducha, spełnienia marzeń.

Niech ten czas upłynie w rodzinnym gronie i chwilach roziskrzonych kolędą,
a w nadchodzącym Nowym Roku wszelkiej pomyślności w realizacji

osobistych i zawodowych planów.

życzą 
Dyrekcja i Pracownicy 

Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej

Za kilka dni najbardziej ciepłe, rodzinne i radosne Święta Bożego 
Narodzenia, które nieodłącznie kojarzą nam się z choinką, kolacją 

wigilijną ale również czasem wzajemnego obdarowywania się. 

Z okazji  zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia składamy 
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pokoju, Bożej radości i miłości.

Niech Gwiazda Betlejemska zwiastuje nam w sercu na nowo tę 
Dobrą Nowinę a nadchodzące Święta będą faktycznym narodzeniem 

Dzieciątka Jezus w każdym ludzkim sercu. 
Wszelkiego dobra i szczęścia na Nowy 2022 Rok  życzą

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Baranowska

Burmistrz Poniatowej
Paweł Karczmarczyk

2

aKTualNośCi PoNiaToWsKie WieśCi NR 4 (4) 2021



ii miejsce dla Gospodarstwa tadeusza 
oświecińskiego z poniatowej w konkursie 
„rolnik z lubelskiego 2021”

 "UM Poniatowa

9 listopada 2021 r. w Lubelskim Centrum Konferencyj-
nym odbyła się uroczysta gala, podczas której poznali-
śmy laureatów II edycji konkursów „Rolnik z Lubelskiego 
2021” oraz „Ekolubelskie 2021”. Nagrody w postaci 
pamiątkowych grawertonów, czeków oraz pucharów 
wręczył Członek Zarządu Województwa Lubelskiego 
Zdzisław Szwed i Dyrektor Departamentu Rolnictwa 
i Obszarów Wiejskich Ewa Szałachwiej. 

W konkursie „Rolnik z lubelskiego 2021” w kategorii „ogrod-
nictwo” ii miejsce zajęło Gospodarstwo ogrodnicze Tadeusza 
oświecińskiego z Poniatowej. Głównym kierunkiem działalności 
gospodarstwa jest uprawa warzyw pod osłonami (pomidora 
i ogórka szklarniowego) oraz krzewów jagodowych na roli. 
Pomidory i ogórki szklarniowe uprawiane są pod osłonami 
szklanymi na podłożu z wełny mineralnej, przy zachowaniu 
ochrony biologicznej, z wykorzystaniem trzmieli do zapylania. 
W gospodarstwie Pana oświecińskiego zbiór wykonywany jest 
ręcznie, bezpośrednio w opakowania dostawcze, bez sorto-
wania mechanicznego i bez zabezpieczenia chemicznego do 

symboliczne promesy w ramach rządowego 
Funduszu polski ład przekazane

dalszego przechowywania. sprzedaż odbywa się na bieżąco. 
Gospodarstwo prowadzi również warsztaty i zajęcia dla dzieci 
w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Gospodarstwo ogrodnicze Tadeusza oświecińskiego reprezento-
wało także Gminę Poniatowa na Dożynkach Prezydenckich w 2020 
r., Gali agroligi w 2020 r., Gali agroPrzedsiębiorcy w 2021 r. 
oraz na Dożynkach Prezydenckich w 2021 r. wystawiając 
swoje stoisko degustacyjne.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

symboliczny czek wręczyli burmistrzowi Poniatowej Paw-
łowi Karczmarczykowi Poseł na sejm RP Gabriela Masłowska, 
Wicewojewoda lubelski bolesław Gzik oraz w imieniu Ministra 
edukacji i Nauki Przemysława Czarnka szymon osieleniec.

Każda jednostka samorządu mogła zgłosić maksymalnie 
trzy propozycje na kwotę do 5 mln zł, na kwotę do 30 mln 
oraz jedną bez limitu dofinansowania. 

Gmina Poniatowa aplikowała o środki finansowe na trzy 
projekty, spośród których otrzymała dofinansowanie na dwa, 
na łączną kwotę 9 990 000 zł.

Na kontynuację projektu rewitalizacji centrum Poniatowej, 
Gmina otrzymała 5 994 000zł. W zakresie tego projektu 
założono m.in. budowę budynku informacji turystycznej, 
budowę kawiarni na wodzie przy okrągłym molo oraz za-
gospodarowanie parku przy ul. słonecznej. 

Drugie zadanie dotyczy budowy sal gimnastycznych przy 
szkołach podstawowych w Kowali, Niezabitowie, Poniatowej 

Kolonii i Dąbrowie Wronowskiej, których realizacja wynosi 
12 000 000 zł, z czego 6 000 000 zł dotowane jest z Mini-
sterstwa sportu z Programu „sportowa Polska”. 

środki pozyskane z Funduszu Polski ład w wysokości 3 
996 000 zł będą stanowiły wkład własny a pozostała kwota 
będzie pochodzić z budżetu gminy.

W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim w dniu 04.11.2021 r. odbyła się konfe-
rencja prasowa, połączona z uroczystością przekazania promes dla gmin Powiatu Opolskiego w ramach 
Rządowego Funduszu Polski Ład. 
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obchody narodowego 
święta niepodległości 2021 

 "UM Poniatowa

W czwartek 11 listopada 2021 r. w Poniatowej, odbyły się uroczyste ob-
chody 103. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. To wyjątkowy 
i ważny dzień dla każdego Polaka. 

W tym dniu Burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk zaprosił mieszkańców 
całej Gminy na wspólne uroczystości, które rozpoczęły się o godz. 12.00 Mszą 
Świętą w intencji Ojczyzny w Kościele pw. Ducha Świętego w Poniatowej 
celebrowaną przez ks. proboszcza Piotra Petryka. W nabożeństwie, w którym 
uczestniczyli: mieszkańcy, przedstawiciele władz państwowych i samorzą-
dowych, przedstawiciele służb mundurowych, przedstawiciele związków 
kombatanckich, szkół, organizacji i instytucji pozarządowych, asystowały 
licznie zgromadzone poczty sztandarowe szkół naszej Gminy, Ochotniczych 
Straży Pożarnych, Kombatantów, GPGK oraz Legionu Harcerskiego. Mszę 
uświetniła oprawa muzyczna Młodzieżowej Orkiestry Dętej pod batutą ka-
pelmistrza Jarosława Mielko.

sportu i Rekreacji w Poniatowej, przed-
stawicieli Towarzystwa Przyjaciół Ponia-
towej oraz Poniatowskiego uniwersytetu 
Trzeciego Wieku.

Następnie zebrani udali się na Plac 
Konstytucji 3 Maja, gdzie odbył się ce-
remoniał wciągnięcia Flagi Państwowej, 
podczas którego został odegrany i od-
śpiewany przez wszystkich hymn Polski. 
uroczystość poprowadził adam Koma 
z osP KsRG w Kraczewicach, natomiast 
poczet flagowy stanowili strażacy z osP: 
Dowódca flagowy – Radosław Niedobit, 
Flagowy – Kamil Pomorski i asystent – 
Krzysztof Kęcik.

Pod Krzyżem na Placu Konstytucji 
3 Maja, gdzie również wartę honorową 
pełnili Harcerze z 38 Drużyny Harcerskiej, 
ponownie zostały złożone kwiaty przez: 
przedstawicieli delegacji władz samo-
rządowych w Poniatowej, powiatowych 
władz samorządowych z Członkiem Zarzą-
du Michałem Kramkiem na czele, szymona 
osieleńca – asystenta politycznego Mini-
stra edukacji i Nauki Przemysława Czarn-
ka, przedstawicieli Gabrieli Masłowskiej 
– Poseł na sejm RP, przedstawicieli służb 
mundurowych, przedstawicieli Związ-
ku Kombatantów RP i byłych Więźniów 
Politycznych, przedstawicieli organizacji 
„Wolność i Niezawisłość”, przedstawicie-
li legionu Harcerskiego w Poniatowej, 
Dyrekcję i uczniów Zespołu szkół w Po-
niatowej, Dyrektor szkoły Podstawowej 
im. H. sienkiewicza w Kowali, Dyrekcję 
i uczniów społecznej szkoły Podstawowej 
w Dąbrowie Wronowskiej, przedstawi-
cieli Stowarzyszenia Klubu Abstynenta 
„animus”, przedstawicieli stowarzyszenia 
na Rzecz osób z Niepełnosprawnością 
intelektualną, przedstawicieli Polskiego 
stronnictwa ludowego, przedstawicieli 
Komitetu Terenowego Prawa i sprawie-
dliwość, przedstawicieli Koła Powiato-
wego stowarzyszenia Polska 2050 oraz 
przedstawicielki Stowarzyszenia „Ama-
zonki” Poniatowa.

Kolejnym punktem uroczystości był 
Piknik Patriotyczny na placu przy ul. Brzo-
zowej, na którym w pierwszej kolejności 
burmistrz Poniatowej przywitał zebra-
nych gości i mieszkańców oraz wygłosił 
okolicznościową przemowę. Następnie 
list Ministra edukacji i Nauki Przemysła-
wa Czarnka z okazji obchodów święta 
Niepodległościowego odczytał szymon 

Po nabożeństwie wszyscy zebrani pod 
przewodnictwem Orkiestry przemaszero-
wali ulicą Fabryczną pod pomnik na “sta-
rym osiedlu”, poświęcony pamięci ofiar 
hitleryzmu, przy którym wartę honorową 
pełnili Harcerze z 38 Drużyny Harcerskiej 
ze szkoły Podstawowej w Poniatowej. Przy 
płycie złożone zostały wiązanki i znicze 
przez delegacje: władz samorządowych 
w Poniatowej, którą reprezentowa-
li Przewodnicząca Rady Miejskiej ewa 

baranowska, burmistrz Poniatowej Paweł 
Karczmarczyk, Zastępca burmistrza Ponia-
towej Aneta Poniatowska oraz Sekretarz 
Gminy Dominik Molesta, przedstawicieli 
służb mundurowych na czele z Zastępcą 
Wojskowego Komendanta uzupełnień 
w Puławach mjr sławomirem Wiśniew-
skim, Dyrekcję i uczniów Zespołu szkół 
w Poniatowej, Dyrekcję i uczniów szkoły 
Podstawowej im. stefana Żeromskiego 
w Poniatowej, przedstawicieli ośrodka 
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osieleniec – asystent polityczny ministra. 
słowa uznania za zorganizowanie uroczy-
stości wygłosił mjr sławomir Wiśniewski 
– Zastępca Wojskowego Komendanta 
uzupełnień w Puławach, składając rów-
nież Panu burmistrzowi, Pani Zastępcy 
burmistrza, Kierownik Wydziału Promocji 
i obsługi inwestora oraz Paniom z KGW 
Zielone sioło w Niezabitowie serdeczne 
podziękowania za współpracę i wsparcie 
wcześniejszych działań.

Po części oficjalnej, na scenie wy-
stąpiła z repertuarem patriotycznym 
Młodzieżowa orkiestra Dęta w Ponia-
towej. Następnie o walce o zachowanie 
Niepodległości Polski oraz historii ob-
chodów święta 11 listopada opowiadał 
mjr adam Popiołek – uczestnik i świadek 
wydarzeń ii Wojny światowej. Ta „żywa 
lekcja historii” była jednym z działań za-
planowanych w projekcie pn. „szlakiem 
pomników pamięci narodowej w gminie 
Poniatowa”, realizowanym przez Gmi-
nę Poniatowa, który otrzymał dofinan-
sowanie ze środków Ministra Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i sportu po-
chodzących z Funduszu Promocji Kul-
tury. szczegóły projektu oraz miejsca 
pamięci z terenu naszej Gminy zostały 
w dalszej kolejności zaprezentowane 
przez Małgorzatę Kołosińską, pracow-
nika uM w Poniatowej. Po wystąpieniu, 
w urzędowym namiocie odbył się kon-
kurs historyczny dla dzieci i młodzieży 
polegający na dopasowaniu nazwy miej-
sca lub wydarzenia do zdjęcia pomnika. 
Pomimo, że zadanie nie było łatwe, 
konkurs cieszył się dużą uwagą. bardzo 
dużym zainteresowanie cieszył się test 
z wiedzy o sporcie zorganizowany przez 
ośrodek sportu i Rekreacji w Poniato-
wej. W trakcie trwania konkursów, na 
scenie z piosenką patriotyczną wystąpili 
podopieczni środowiskowego ośrodka 
Wsparcia “Pinokio” w Poniatowej. Na-
stępnie zaprezentowali się zwycięzcy 
konkursu recytatorskiego kierowanego 
do szkół z terenu gminy pt. „Polska – 
krajem bohaterów” organizowanego 
przez Centrum Kultury, Promocji i Tu-
rystyki w Poniatowej. Zostały również 
wręczone nagrody i dyplomy dla nagro-
dzonych i wyróżnionych osób w konkur-
sie plastycznym CKPiT-u na plakat „11 
listopada – Narodowe święto Niepod-
ległości”. W trakcie Pikniku tradycyjnie 

już na „rozgrzewkę” na mieszkańców 
czekała wojskowa grochówka oraz go-
rąca herbata, a na zakończenie odbyło 
się wspólne śpiewanie pieśni patrio-
tycznych. 

Dzień Niepodległości to czas radości 
i nadziei z odzyskanej wolności, ale 
też zadumy i refleksji nad ofiarą, jaką 
ponieśli Polacy. Gdyby nie bohaterstwo 
naszych przodków, dziś nie moglibyśmy 
demonstrować dumy z naszych narodo-
wych symboli. Wyrażamy podziękowania 
za przybycie gości i udział mieszkańców, 
a szczególnie dzieci i młodzieży w uro-
czystych obchodach święta Niepodle-
głości. W sposób wyjątkowy dziękujemy 
wszystkim tym, którzy czuwali nad 
sprawnym i bezpiecznym przebiegiem 
poszczególnych wydarzeń. 
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kolejne inwestycje w poniatowej 
 "UM Poniatowa

Trwa boom inwestycyjny w Poniatowej, nie tylko na terenie miasta ale i na terenie wiejskim, gdzie realizowane 
są inwestycje związane z przebudową dróg oraz modernizacją budynków OSP. W Kowali Drugiej również trwają 
roboty budowlane obejmujące modernizację budynku remizy strażackiej. Wykonawca URB Budex Kamil Malinowski 
realizuje roboty polegające na wymianie pokrycia dachowego oraz termomodernizacji ścian zewnętrznych - wyko-
nanie docieplenia. W Obliźniaku firma „MAGA” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Grzegorz Cieszko prowadzi roboty 
budowlane zawiązane z termomodernizacją budynku remizy OSP, w ramach której zostanie wykonane docieplenie 
ścian budynku, wymiana parapetów zewnętrznych, nowe oświetlenie zewnętrzne i daszki nad wejściami do budynku.

utrzymanie budynków osP w należytym stanie jest bardzo 
ważne dla lokalnej społeczności, gdyż remizy często odgrywają 
rolę małych centrów kultury, organizują czas wolny i integrują 
społeczność. Wychodząc naprzeciw tych potrzeb, na terenie 
gminy Poniatowa w miejscowościach, gdzie brakuje takich 
obiektów, zaplanowano budowę świetlic wiejskich. 

Roboty budowlane związane z budową świetlicy wiejskiej 
rozpoczęły się w Plizinie. świetlica zaprojektowana została jako 
parterowy budynek, częściowo podpiwniczony, o powierzchni 
zabudowy ok. 150 m2. Generalnym Wykonawcą robót jest firma 
ermanos sp. z o. o. Zakończenie pierwszego etapu inwestycji tj. 
wybudowanie budynku w stanie surowym planowane jest na 
luty 2022 roku. Ponadto w trakcie realizacji są dokumentacje 
projektowe świetlic w Kocianowie i Wólce łubkowskiej. 

Na terenie Zespołu Dworsko-Parkowego w miejscowości Nie-
zabitów rozpoczęła się realizacja przebudowy drogi wewnętrznej 
na odcinku dł. 236,25 mb. Wykonawca firma Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych Piotr bąk, zrealizuje roboty budowlane 
polegające na ustawieniu oporników z granitu, wykonaniu 
uszlachetnionej jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie 
z kruszywa łamanego, wykonaniu poboczy i prawostronnego 
poszerzenia jezdni i zjazdów z kruszywa łamanego. Warto 
zauważyć, że inwestycja realizowana jest na terenie wpisanym 
do rejestru zabytków, przy zabytkowej alei lipowej, dlatego 
też możliwość wykonania jakichkolwiek robót budowlanych 

uwarunkowana była uzyskaniem zgody lubelskiego Konser-
watora Zabytków. 

W zakresie inwestycji drogowych Gmina Poniatowa otrzymała 
dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg - RFRD (dawniej Fundusz Dróg samorządowych - FDs) 
na realizację przebudowy drogi gminnej nr 108044l w miej-
scowości obliźniak. aktualnie trwa procedura przetargowa 
w celu wyłonienia wykonawcy zadania. 

Budynek OSP Obliźniak.

Kąpielisko.
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Na terenie miasta w ramach projektu „Rewitalizacja oraz 
udostepnienie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych 
w Poniatowej” współfinansowanego w ramach Regionalnego 
Programu operacyjnego Województwa lubelskiego na lata 
2014-2020 trwa budowa kąpieliska zorganizowanego wraz 
z plażą i pomostami pływającymi. inwestycja obejmuje wy-
konanie kąpieliska wraz z plażą przy zbiorniku wodnym od 
strony Parku Miejskiego, montaż wodnych torów wodnych, 
z wydzielonymi strefami dla osób umiejących i nieumiejących 
pływać oraz wykonanie ogrodzonego brodzika dla dzieci, 
zagospodarowanie terenów zielonych sąsiadujących z plażą, 
montaż wieży ratowniczej, wykonanie podestu prowadzącego 
do kąpieliska dla osób niepełnosprawnych montaż elementów 
małej architektury takiej jak kosze na śmieci i ławki, montaż 
latarni oświetleniowych. W ramach inwestycji zaplanowano 
również budowę dwóch pomostów pływających na dużym 
zbiorniku wodnym, które będą atrakcją nie tylko w ciepłych 
porach roku, ale również dadzą możliwość morsowania 
w zimie. W ramach projektu na terenie Gminy Poniatowa 
ustawiono 10 tablic informacyjnych opisujących obiekty cenne 
kulturowo i przyrodniczo. 

Do dyspozycji mieszkańców Poniatowej zostanie wkrótce 
oddana nowa miejska toaleta zlokalizowana przy placu przy 
ul. Brzozowej. 

Droga wewnętrzna Niezabitów.

Toaleta publiczna.

nowe 
wyposażenie 
kino teatru czyn

Kino Teatr Czyn 
w Poniatowej zyska-
ło nowe oświetlenie 
i nagłośnienie. Dzięki 
realizacji tej inwestycji 
budynek uzyskał nowe 
możliwości związane 
z organizacja imprez. 
Zakupiono cyfrowy 
liniowy zestaw na-
głośnieniowy, który 
umożliwia organizację 
koncertów, czy spo-
tkań, oraz oświetlenie 
sceniczne – białe fron-
towe reflektory scenicz-
ne oraz reflektory typu 
par-led. W kompletach 
znajdują się nowocze-
sne sterowniki cyfrowe.

inwestycja otrzymała dofinansowanie z Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
Programu infrastruktura Domów Kultury 2021 
w kwocie 100 000 zł. Całość wartości projektu to 
kwota 130 000 zł brutto.
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okiem z powiatu opole lubelskie 
 "Michał Kramek, Członek Zarządu Powiatu Opole Lubelskie 

Remont zespołu boisk przy 
Zespole Szkół w Poniatowej

Koszt tej inwestycji to ponad 1,7 mi-
liona złotych. Projekt jest dofinansowany 
z programu „sportowa Polska – Program 
rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej 
– eDyCja 2020” ogłoszonego przez Mi-
nistra sportu. Wysokość dofinansowania 
to blisko 800 tysięcy złotych. „Celem tej 
inwestycji jest rozwój sportowy młodzieży 
z powiatu opolskiego. To kolejny z przeja-
wów działań Zarządu Powiatu opolskiego 
związanych z pozyskiwaniem środków 
zewnętrznych, nie tylko na drogi i służbę 
zdrowia, lecz także jak w tym konkretnym 
przypadku - na sport” mówi Michał Kra-
mek - Członek Zarządu Powiatu opolskie-
go. W ramach programu przeprowadzono 
budowę dwóch boisk sportowych: do gry 
w piłkę nożną oraz drugiego wielofunk-
cyjnego z przeznaczeniem do gry w pił-
kę siatkową i koszykówkę. Dodatkowo 
wybudowano bieżnię lekkoatletyczną, 

inwestycje powiatowe w gminie poniatowa

a także stanowiska do skoku w dal. inwe-
stycja obejmuje wykonanie oświetlenia, 
przyłącza kanalizacji deszczowej, budowę 
ciągów komunikacyjnych, ogrodzenia bo-
iska oraz wszystkich elementów niezbęd-
nych do prawidłowego funkcjonowania 
obiektów sportowych. Podziękowania 
składamy burmistrzowi Gminy Poniatowa 
Pawłowi Karczmarczykowi, za wspieranie 
w walce o środki z Ministerstwa sportu.

Remont w Ognisku Pracy 
Pozaszkolnej

Trwają prace remontowe przy kolejnej 
inwestycji Powiatu opolskiego. Realizacja 
zadania pod nazwą „adaptacja sali gimna-
stycznej na salę koncertową ogniska Pracy 
Pozaszkolnej w Poniatowej” jest możliwa 
jest dzięki uchwale sejmiku Województwa 
lubelskiego w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej w formie dotacji. Z budżetu 
Województwa lubelskiego przeznaczono 
na ten cel 80 tysięcy złotych, a dodatkowe 

26 tysięcy pochodzi z budżetu Powiatu 
opolskiego. W ramach prac remontowych 
między innymi został ułożony nowy par-
kiet oraz zaplanowano zamontowanie 
izolacji akustycznej.

Inwestycje drogowe

Wśród inwestycji drogowych realizo-
wanych przez Powiat opolski w gminie 
Poniatowa jest przebudowa dróg powia-
towych w miejscowości Niezabitów. są to 
dwa odcinki dróg: Niezabitów – Zaborze 
oraz Niezabitów – łubki. inwestycja ta 
jest finansowana w 60% w ramach rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Ponadto w ramach „Polskiego ładu” 
Powiat opolski uzyskał dofinansowanie 
na przebudowę drogi Poniatowa – Cho-
del wraz z budową ścieżki rowerowej. 
Wartość tej inwestycji to około 7 milio-
nów złotych.
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uroczyste wręczenie nagród Burmistrza 
z okazji dnia edukacji narodowej

 "Anna Gogół MGZOO w Poniatowej

14 października – Dzień 
Edukacji Narodowej

Z okazji tegorocznych obchodów Dnia 
edukacji Narodowej w Gminie Poniatowa, 
8 października w Centrum Kultury, Pro-
mocji i Turystki w Poniatowej odbyło się 
uroczyste wręczenie Nagród burmistrza 
Poniatowej dla wyróżnionych dyrektorów 
i nauczycieli. 

Po otwarciu uroczystości przez joannę 
Kawałek - Dyrektor CKPiT oraz przedsta-
wieniu programu spotkania, głos zabrali 
burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk 
oraz z-ca Burmistrza Aneta Poniatowska. 
Przywitali obecnych pracowników oświa-
ty oraz przybyłych gości. Pan burmistrz 
podkreślił wartość pracy pedagogicz-
nej i ogromne zaangażowanie włożone 
w edukację dzieci i młodzieży. Podzię-
kował nauczycielom i dyrektorom szkół 
za trud, jaki wkładają w kształtowaniu 
uczniów na mądrych i zaradnych oby-
wateli. skierował także słowa uznania 
do pracowników administracji i obsługi, 
którzy dbają o obsługę administracyjną, 
finansowo-księgową oraz organizacyjną.

Podczas uroczystości Pan burmistrz 
wręczył nagrody za szczególne osią-
gnięcia zawodowe, wzorowe pełnienie 
obowiązków służbowych, bardzo dobrą 
współpracę i zaangażowanie w zarzą-
dzaniu podległą jednostką: Dyrektoro-
wi sP im. s. Żeromskiego w Poniatowej 
Rafałowi Pastwie, Dyrektorowi sP im. 
e. szelburg-Zarembiny w Niezabitowie 
ireneuszowi Radomskiemu, Dyrektor sP 
im. H. sienkiewicza w Kowali bożenie 
Mroczkowskiej, Dyrektor szkoły Podsta-
wowej im. M. Konopnickiej w Kracze-
wicach Renacie Kilian, Dyrektor sP im. 
j. Kochanowskiego w Poniatowej Kolo-
nii bożenie Chyle, Dyrektor Przedszkola 
Miejskiego w Poniatowej annie bartoś, 
Dyrektor Żłobka Miejskiego w Poniatowej 
Grażynie Długosz-Grecko oraz Dyrektor 
Miejsko-Gminnego Zespołu ds. obsługi 
oświaty w Poniatowej annie Gogół.

Nagrodzeni zostali także nauczyciele, 
którzy wyróżnili się ponadprzeciętnym 
zaangażowaniem w pracę wykraczającą 
poza zakres podstawowych obowiąz-
ków nauczyciela. Zostali docenieni za 
pomysłowość, podejmowanie inicjatyw 
i przygotowywanie szeregu działań obej-
mujących środowisko szkolne i lokalne, 
za zaangażowanie, które przekłada się na 
wyniki na olimpiadach i sukcesy w kon-
kursach oraz za wpajanie wrażliwości 
i postaw moralnych. Wśród nagrodzonych 
nauczycieli znaleźli się: Wicedyrektorzy 
sP im. s. Żeromskiego w Poniatowej 
jolanta Markuszewska i ewa Zielińska 
oraz nauczyciele: Beata Manowska z SP 
w Niezabitowie, Monika Wiczuk z sP 
w Kowali, bożena Ziółkowska-oćwieja 
z sP w Kraczewicach, elżbieta Taciak z sP 
w Poniatowej Kolonii Pani, sylwia Ciosek 

oraz Renata Gołębiowska z Przedszkola 
Miejskiego w Poniatowej. 

spotkanie uświetniła część artystyczna 
wykonana przez Młodzieżową orkiestrę 
Dętą z Poniatowej pod batutą kapelmi-
strza jarosława Mielko. Zgromadzeni 
goście byli zafascynowani występem, 
który uhonorowali gromkimi brawami. 
Po koncercie Pan jarosław zwrócił się do 
obecnych z życzeniami oraz poinformo-
wał, że Młodzieżowa orkiestra Dęta w Po-
niatowej jest otwarta na nowych artystów, 
których chętnie przyjmie w swoje szeregi. 

Wszystkim nauczycielom i pracow-
nikom oświaty składamy najlepsze 
życzenia i dziękujemy za dotychczaso-
wy trud, jaki włożyliście w kształcenie 
naszego społeczeństwa.

Historia obchodzenia Dnia edukacji Narodowej w Polsce ma 
swoje początki w 1957 r., kiedy to odbyła się światowa Konfe-
rencja Nauczycielska w Warszawie, podczas której ustalono, że 
20 listopada będzie Międzynarodowym Dniem Karty Nauczyciela 
i świętem nauczycieli. 

 � W 1972 r. natomiast wprowadzono Dzień Nauczyciela, który 
przypadał w rocznicę powołania (w 1773 r.) Komisji edukacji 
Narodowej t. j. 14 października. 

 � W 1982 r., w miejsce Dnia Nauczyciela wprowadzono Dzień 
edukacji Narodowej.
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inspirująca 
jesień w szkole 
podstawowej 
w poniatowej

 " Samorząd Uczniowski

Październik i listopad w naszej szko-
le okazał się niezwykle pracowity mimo 
trzech tygodni zdalnego nauczania.

Po raz kolejny otrzymaliśmy zaproszenie 
na Noc bibliotek. W tym roku akcja odbyła 
się pod hasłem: „Czytanie wzmacnia”. 
MGbP w Poniatowej przygotowała wiele 
atrakcji: próbowaliśmy swoich sił w recy-
tacji i interpretacji wierszy, obejrzeliśmy 
z zainteresowaniem wystawę prac Ryszarda 
Ruzika i mogliśmy porozmawiać z lokalnym 
artystą, podglądaliśmy zwyczaje nietoperzy, 
o których zajmująco opowiadał pan Michał 
Gąska. odbyła się projekcja filmu „operacja 
Człowiek w czerni”. Dziękujemy paniom 
bibliotekarkom za zaproszenie!

Miłym zaskoczeniem i niespodzian-
ką dla nas okazało się to, że samorząd 
uczniowski ze szkoły Podstawowej nr 28 
im. stefana Żeromskiego w Warszawie 
nawiązał kontakt z samorządem uczniow-
skim naszej szkoły. Wymieniliśmy się in-
formacjami na temat naszego patrona, 
pomysłów i działań samorządu. Prze-
słaliśmy widokówkę z naszym miastem 
- o którą proszono, oraz list z informacja-
mi o Poniatowej i Nałęczowie - mieście 
stefana Żeromskiego. Zaproponowaliśmy 
uczniom ze szkoły z Warszawy wspólne 
działania i… czekamy na kontakt.

jak co roku w październiku obcho-
dziliśmy święto edukacji Narodowej. 13 
października 2021 r. w przeddzień Dnia 
edukacji Narodowej odbyła się uroczysta 
akademia z okazji tego święta.

Przygotowali ją członkowie samorządu 
uczniowskiego oraz uczniowie klasy Vii e

wraz z nauczycielami: anną Gucmą, 
ewą Majchrzak, joanną Wolską, leszkiem 
Kramkiem,Mirosławem Mroczkowskim, 
sławomirem sudym. Młodzież zaprezen-
towała się wspaniale, a zaproszeni goście: 
przedstawiciele lokalnej władzy, nauczyciele 
emeryci, dyrekcja, nauczyciele i pracownicy 
szkoły mogli przenieść się do wspomnień 

z lat wczesnej młodości i śledząc scenki ze 
szkolnej ławy, spojrzeć z przymrużeniem 
oka na świat uczniów i uczennic.

jeszcze raz mogliśmy pobyć razem, 
roześmiać się, poddać zadumie, słuchając 
ciepłych życzeń, nostalgicznych piosenek 
i uczniowskich pomysłów na radzenie 
sobie z nauką.

Niestety, tego dnia mocno wybrzmiały 
również słowa poety: „śpieszmy się ko-
chać ludzi, tak szybko odchodzą”, kiedy 
wiedzieliśmy już, że nie ma wśród nas 
nieodżałowanych: Grażyny Krasuskiej, 
jadwigi Kustry, andrzeja Majewskiego 
- ludzi przez lata związanych z oświatą.

11 listopada poczet sztandarowy 
w składzie: chorąży - jakub Dolak, asysta 
- antonina Gierczak i antonina Przyby-
cień, reprezentował naszą szkołę podczas 
mszy świętej za ojczyznę. święto odzy-
skania niepodległości, stało się ważnym 
powodem do rozmów na temat znaczenia 
patriotyzmu współcześnie.

Ostatnie dni listopada - to w naszej 
szkole to zorganizowany przez samorząd 
uczniowski „Tydzień Życzliwości”, każde-
go dnia pojawiało się hasło zachęcające 
do działania, uśmiechu i pomocy:

21.11.2021 klasy 1-3 obchodziły Dzień 
Życzliwości. był to dzień wyjątkowy, pełen 
uśmiechów, miłych słów, gestów, pozytyw-
nych emocji i obfitował w różne atrakcje.

Nasza szkoła została udekorowana na 
żółto cytatami i przysłowiami o dobroci, 
życzliwości, uśmiechu, przyjaźni itp. Tego 
dnia uczniowie wykonali żółte uśmiech-
nięte buźki przypinane do swoich ubrań. 
Pojawiły się również miłe i ciepłe słowa, 
które zawisły na klasowych Drzewach 
Życzliwych słów. Niektórzy postanowili 
świętować przez cały tydzień! W tym 
celu wychowawcy przygotowali losy 

z imionami dzieci z klasy. Każdy losował 
jedną osobę, którą będzie się opiekował 
przez cały tydzień, zostawiając jej kartecz-
kę z miłymi słowami czy drobny upominek.

 � 22.11.2021 - stworzyliśmy szkolne 
„drzewko” życzliwości, pozdrowień 
i podziękowań - wszyscy uczniowie 
mogli zostawić karteczkę z wiadomo-
ścią komu dziękują, kogo pozdrawiają

 � 23.11.2021 - challenge; w tym dniu 
wylosowaliśmy „życzliwe wyzwania”, 
z którymi się mierzyliśmy. Czy nam się 
udało? Chyba tak, ponieważ pomysł 
cieszył się dużą popularnością.

 � 24.11.2021 - debata; reprezentanci 
klas Vi-Viii wzięli udział w debacie. 
o pomoc w jej zorganizowaniu popro-
siliśmy psycholog urszulę Gierczak, pe-
dagog elżbietę szklarz oraz Rzecznika 
Praw ucznia - joannę Pastwę. Tematy, 
które zostały poruszone dotyczyły to-
lerancji, szacunku i akceptacji.

 � 25.11.2021 r. - żółty - kolorem życz-
liwości; w tym dniu wszyscy życzliwi 
mieli w swojej garderobie żółty element.

 � 26.11.2021 r. - łańcuch życzliwości - po 
trzeciej lekcyjnej stworzyliśmy łańcuch 
życzliwości. Ze względu na sytuację 
nie mogliśmy trzymając się za ręce 
tworzyć żywego łańcucha, więc każda 
klasa połączyła wykonany przez siebie 
łańcuch, którym wszyscy mogliśmy się 
na chwilę połączyć, a na drzwiach sal 
lekcyjnych pojawiły się plakaty.

Pamiętajmy, że bycie życzliwym i uprzej-
mym nic nie kosztuje, a sprawia wiele rado-
ści i uśmiechu nie tylko nam, ale i osobom 
przebywającym w naszym towarzystwie.

bądźmy życzliwi na co dzień!
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Mali - wielcy Mówcy kulturalnej sceny
 " S.P. w Poniatowej Kolonii

Nasi uczniowie z wielką ochotą i z 
radością, ale też z ogromnym trudem 
i zaangażowaniem przygotowywali 
się do występów w gminnym, po-
wiatowym i wojewódzkim konkursie 
recytatorskim. 

9 listopada w Centrum Kultury Pro-
mocji i Turystyki w Poniatowej odbył się 
konkurs „Polska – krajem bohaterów” 
zorganizowany z okazji rocznicy obcho-
dów święta Niepodległości. Recytatorskie 
współzawodnictwo zostało skierowane do 
uczniów szkół z terenu Gminy Poniatowa. 
Komisja konkursowa biorąc pod uwagę: 
dobór repertuaru, świadome używanie 
środków ekspresji w interpretacji tekstu, 
ogólny wyraz artystyczny oraz kulturę 
słowa wyłoniła laureatów. Wśród nich, 
jako jedyna z tej kategorii wiekowej zna-
lazła się nasza uczennica – Maja Dzia-
duch z klasy iii, która zaprezentowała 
wiersz pt. „Do moich synów” autorstwa 
jerzego Żuławskiego. Maja jako laureatka 
wystąpiła także podczas koncertu zorga-
nizowanego z okazji rocznicy obchodów 
Narodowego święta Niepodległości w Po-
niatowej. Nie tylko Maja odniosła recy-
tatorski sukces! Nasze inne podopieczne 
zdobyły wyróżnienia: Maria Pluta z kl. iii 
oraz emilia Kociszewska z kl. Viii. Pani 
Katarzyna Pastuszka, mentorka uczniów 
klas młodszych oraz Pani Monika Górniak, 
nauczyciel uczniów klas iV-Viii dokonały 
doboru repertuaru oraz służyły wsparciem 
i udzielaniem cennych rad, wskazówek. 

jak się okazało nasi uczniowie nie 
tylko potrafili wygłaszać teksty owiane 
nutą melancholii, nasycone zadumą bądź 
smutkiem. świetnie spisali się również 
w prezentacji utworów o charakterze 
komediowym! Takie wnioski można wy-
snuć z faktu efektywnego i efektownego 
uczestnictwa naszych uczniów w konkur-
sie recytatorskim na szczeblu powiato-
wym, a także wojewódzkim. 

Przesłuchania 25 jesiennego Kon-
kursu Recytatorskiego, którego temat 

O Mistrzach Recytacji ze Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego z Poniatowej Kolonii

przewodni brzmiał: „śmiechem-Żartem” 
w zakresie eliminacji powiatowych do 
etapu wojewódzkiego odbyły się w opol-
skim Centrum Kultury 15 listopada. Z po-
ezją lub z prozą na ustach wystąpiło 26 
uczestników. Rywalizacja nie była łatwa, 
lecz mimo to nasza uczennica Maja Dzia-
duch, recytując wiersz Danuty Wawiłow 
pt. „Niegrzeczna dziewczynka” stała się 
jednocześnie zwyciężczynią na szczeblu 
powiatowym i uczestniczką eliminacji 
wojewódzkich. Nie zabrakło wyróżnień. 
Do grona wyróżnionych należeli: Zuzanna 
Rosińska z kl. iV oraz jakub Mastalerz z kl. 
Vii. Do występów w konkursie na szczeblu 
powiatowym przygotowały uczniów Pa-
nie: nauczycielka edukacji wczesnoszkol-
nej, Katarzyna Pastuszka oraz polonistki: 
agata oświecińska i Monika Górniak.

25. jesienny Konkursu Recytatorskie-
go pt. „śmiechem-żartem” w kategorii 
uczniów klas i-iii odbył się 25 listopada 
w Wojewódzkim ośrodku Kultury w lu-
blinie. Poziom prezentacji każdego sce-
nicznego mówcy można śmiało oceniać 
na bardzo wysoki! W interpretacjach nie 
zabrakło werwy, odpowiedniej intonacji, 
a przede wszystkim poczucia humoru. 
Nasza uczennica, Maja Dziaduch urzekła 
publikę ogólną prezencją, ciętym żartem, 
a przede wszystkim lekkością mówionego 
słowa. Za dobór repertuaru i pieczę nad 
wychowanką odpowiedzialna była Pani 
Katarzyna Pastuszka. Nie zazdroszcząc 

komisji próby wyłonienia zwycięzców, 
można pokusić się o stwierdzenie, iż nie 
miała lekko. jury niech gryzie ten pie-
kielnie twardy orzech, a my z nowym 
zapałem, giętkim językiem i otwartym 
umysłem zaczynamy przygotowania do 
nowych rywalizacji poetycko-prozaicz-
nych, które czekają na nas już niebawem. 

Wszystkim, zarówno uczestnikom, jak 
i zwycięzcom serdecznie gratulujemy oraz 
życzymy dalszych sukcesów!
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Tradycją szkoły Podstawowej im. 
Marii Konopnickiej w Kraczewicach jest 
uroczyste ślubowanie pierwszaków, któ-
rzy oficjalnie zostają przyjęci przez brać 
szkolną i zdają swój pierwszy w życiu 
egzamin. uroczystość została połączona 
z obchodami Dnia edukacji Narodowej, 
czyli popularnego Dnia Nauczyciela. Przy-
byli na nią honorowi goście – burmistrz 
Poniatowej – Paweł Karczmarczyk i z-ca 
burmistrza – aneta Poniatowska. Nie 
zabrakło również kadry pedagogicznej 
na czele z dyrektor – Renatą Kilian oraz 
przewodniczącej Rady Rodziców Karoliny 
bidachy i rodziców uczniów klasy i.

uroczystość rozpoczęli starsi uczniowie. 
Wierszami i piosenkami podziękowali 
swoim nauczycielom za trud włożony 
w nauczanie i wychowanie. Następnie 
przyszedł czas na pierwszaków, którzy za-
prezentowali swoje recytatorskie talenty. 

ślubowanie i den w sp w kraczewicach
 " J. Rosińska 

Zdali przed starszymi kolegami, rodzicami 
i zaproszonymi gośćmi swój pierwszy 
w życiu egzamin z podstawowej wie-
dzy, w którą powinien być wyposażony 
każdy uczeń, a tym samym zasłużyli na 
obcięcie oślich uszu. Punktem kulmina-
cyjnym uroczystości było ślubowanie. 

Pierwszoklasiści złożyli przyrzeczenie, że 
będą godnie reprezentować swoją szkołę 
i dbać o jej dobre imię. Całe wydarze-
nie uświetnił występ szkolnego chóru 
„szpaczki”, działającego pod kierunkiem 
Grażyny Papierz, a zaproszeni goście i ro-
dzice zadbali o słodkie upominki dla dzieci. 

wspieramy 
dzieci chore 
onkologicznie

 "Monika Wiczuk

Magiczny dzień wróżb 
 " SP w Kowali

Andrzejki w oddziałach przedszkolnych przy Szkole 
Podstawowej im H. Sienkiewicza w Kowali

29 listopada dzieci z oddziałów przedszkolnych 3-4 latki oraz 5-6 latki 
świętowały w przedszkolu magiczny dzień wróżb andrzejkowych. Przedszko-
laki przebrały się w stroje wróżek, czarownic i czarodziejów, a także swoich 
ulubionych bohaterów bajkowych. 

Poprzez zabawę miały okazję poznać tradycje i obrzędy andrzejkowe. Nie 
zabrakło ustawiania bucików, przekłuwania serduszek z imionami, wróżenia 
oraz magicznej kuli. Czy wróżby się spełnią? Czas pokaże. Ten dzień przyniósł 
wiele radości i zabawy.

Dzień Piżamy w SP w Kowali

Dnia 30.11. 2021 r. w Szkole Podsta-
wowej im. Henryka sienkiewicza w Ko-
wali, samorząd uczniowski zorganizował 
„Dzień Piżamy” w ramach solidarności 
z dziećmi przebywającymi na oddziałach 
onkologicznych. akcja miała na celu za-
poznanie uczniów z działalnością fundacji 
„Gdy liczy się czas” założonej przez ro-
dziców dzieci chorych miesiącami i latami 
na chorobę nowotworową. Fundacja 
poprzez swoją działalność spełnia marze-
nia podopiecznych, podarowuje uśmiech 
i radość, daje wsparcie, niesie dobro dla 
onkoDzieci i ich rodzin. społeczność szko-
ły Podstawowej im. Henryka sienkiewicza 
w Kowali postara się wspierać Fundację, 
która realizuje tak szczytny cel.
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lekcja historii i patriotyzmu
 "Marta Sołdaj

W październiku 2021 roku klasy ósme odbyły przedmiotową wycieczkę z historii do byłego niemieckiego 
nazistowskiego obozu koncentracyjnego na Majdanku oraz do Muzeum pod Zegarem. Celem wycieczki było 
pielęgnowanie pamięci i rozwijanie edukacji historycznej o okupacji niemieckiej na Lubelszczyźnie podczas II 
wojny światowej oraz oddanie hołdu ofiarom wojny.

Zwiedzanie rozpoczęło się w Państwo-
wym Muzeum na Majdanku. Podczas 
2,5 godzinnej lekcji z przewodnikiem 
uczniowie poznali historię tego miejsca, 
zwiedzili baraki, łaźnię, krematorium 
oraz komorę gazową. swoim pobytem 
oddali hołd poległym, których prochy 
zostały złożone w sarkofagu w central-
nym miejscu obozu. Dla uczestników 
tego wyjazdu była to lekcja historii na 
żywo, którą powinien znać każdy Polak. 

Kolejnym punktem wycieczki było 
zwiedzanie Muzeum pod Zegarem. 
instytucja od początku swojego ist-
nienia, czyli od 1979 roku, mieści się 
w celach byłego aresztu gestapo. To 
tutaj więźniowie zostawili na ścianach 
napisy, które zostały zabezpieczone 
przez pracowników konserwacji za-
bytków. Nadzwyczajny efekt wywarł 
na zwiedzających odtworzony wygląd 
jednej z cel, do której weszło dziesięć 
osób i osobiście przekonało się jak nie-
wiele miejsca do życia mieli więźniowie. 

Wycieczka klas ósmych na Majdanek i do Muzeum Martyrologii Pod Zegarem w Lublinie

uczniów zaciekawiła również kolek-
cja korespondencji więźniów: listy, 
grypsy, pocztówki. obejrzeli też film 
– relację Wandy Półtawskiej więźniarki 
niemieckiego nazistowskiego obozu 

koncentracyjnego w Ravensbruck, którą 
Niemcy poddawali eksperymentom me-
dycznym. jednak największe poruszenie 
wzbudziła wystawa portretów kobiet 
wraz z ich przerażającymi wspomnie-
niami z obozu.

Podczas wycieczki uczniowie zacho-
wali się godnie, oddając w ten sposób 
szacunek ofiarom zbrodni hitlerowskich 
dokonanych podczas ii wojny świato-
wej. była to wyjątkowa lekcja historii 
i patriotyzmu.

Dziękuję Paniom wychowawczyniom 
klas ósmych – joannie Niezgodzie, Han-
nie Długosz, Dorocie Herdzie, aldonie 
Chabros-Rożalskiej, iwonie Karabeli oraz 
joannie Wolskiej za pomoc w zorgani-
zowaniu wycieczki.

Zdjęcia: Dorota Herda
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Realizację akcji rozpoczęliśmy od 
zapoznania się z materiałami przesła-
nymi przez organizatorów. Następnie 
zaprosiliśmy do współpracy chętnych 
nauczycieli oraz wychowawców klas 
iV - Viii. Po otrzymaniu od organizatora 
materiałów przeprowadzone zostały 
lekcje wychowawcze, języka polskiego 
oraz historii na temat powstania i losów 
Powstańców Warszawskich, ich osobi-
stych dramatów i przeżyć. Na podstawie 
słuchowiska, obejrzanego filmu, prezen-
tacji i poznanych biogramów żyjących 
Powstańców powstały liczne prace pla-
styczne oraz literackie w formie laurek, 
kartek dla Powstańców, życzeń, listów, 
osi czasu, komiksów. W ten sposób 
uczniowie wyrazili hołd i wdzięczność 
tym, którzy walczyli o wolną Polskę. Do 

Bohateron
 " SP Poniatowa 

akcji włączyli się też harcerze z naszej 
szkoły z 38 Drużyny Harcerskiej, przygo-
towując dość nietypowe podziękowania 
w formie pamiętników powstańczych.

uczniowie klas iVa oraz Vd dodat-
kowo wzięli udział w organizowanym 
przez stowarzyszenie Niezłomna Polska 
Dobre słowo projekcie „63 dni chwały 
Powstania Warszawskiego”. W szkole 
został przeprowadzony konkurs na te-
mat historii Powstania Warszawskiego. 
Zwieńczeniem projektu był udział dzieci 
w uroczystym koncercie, podczas które-
go zostały rozdane dyplomy i nagrody, 
a młodzież mogła wysłuchać pieśni po-
wstańczych w wykonaniu gościa hono-
rowego Norberta „smoły” smolińskiego. 
Prace uczniowskie zostały utrwalone 
na zdjęciach, wyeksponowanych na 

tablicach w głównym korytarzu naszej 
szkoły. Wybrane kartki, laurki oraz listy 
dla Powstańców zostały zapakowane 
i wysłane na adres organizatora akcji, 
by przekazać je honorowym odbiorcom.

akcja cieszyła się ogromnym zaintere-
sowaniem i zaangażowaniem uczniów. 
utwierdza nas to w przekonaniu, że 
warto ją kontynuować w przyszły roku. 
Dziękujemy nauczycielom, którzy z nami 
współpracowali: Dorocie bakońskiej, 
beniaminowi Galickiemu, annie Gucmie, 
iwonie Karabeli, Dorocie Herdzie, ewie 
Majchrzak, jolancie Markuszewskiej, 
annie sawickiej, Wiesławie sudy. szkolni 
koordynatorzy projektu: Marta sołdaj, 
Monika Wnuk.

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego 
w Poniatowej wzięła udział w ogólnopolskiej akcji 
„BohaterON – włącz historię”

W październiku bieżącego roku uczniowie klas IV – VIII naszej szkoły wzięli po raz pierwszy udział w ogólnopol-
skiej akcji „BohaterON – włącz historię”. Jej celem jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania War-
szawskiego oraz promowanie historii Polski XX wieku. Projekt, ukazując historie Powstańców, ma uczyć pewnych 
postaw społecznych i wzorców patriotycznych, a także wzmacniać poczucie tożsamości narodowej.
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Pomysł na realizację projektu edukacyj-
nego „listy do Henia” zrodził się przy oka-
zji przystąpienia wraz z klasami, w których 
uczę języka polskiego, do akcji Żonkile, 
organizowanej przez Muzeum Żydów „Po-
lin”. skąd taki pomysł w małym miastecz-
ku Poniatowa? Mieszkańcy lubelszczyzny 
od czasów ii wojny światowej naznacze-
ni są historią. obóz koncentracyjny Kl 
Majdanek, tereny po byłym obozie wraz 
z muzeum w bełżcu, sobibór, Chełmno, 
Trawniki i wreszcie Poniatowa, z dwoma 
obozami pracy przymusowej dla jeńców 
radzieckich, a następnie ludności żydow-
skiej, w znacznej mierze przywiezionej 
z getta warszawskiego, by stanowić siłę 
roboczą w zakładach Waltera Toebbensa 
to „symbole pamięci” o wojennej zawie-
rusze i związanych z nią okropnościach.

Dzięki działaniom Muzeum Polin 
wzięłam udział w dwóch szkoleniach dla 
nauczycieli, podczas webinariów dowie-
działam się, jakie materiały edukacyjne 
przygotowano dla uczniów klas 4-8 i jak 
mam z nimi pracować, wykorzystując sce-
nariusze zajęć i dodatkowe środki audio-
wizualne, by w przystępny sposób poznali 
trudne zagadnienia związane z Holokau-
stem. Tygodniowa akcja #Żonkile i #łączy-
Nas Pamięć rozpoczęła się w poniedziałek, 
19 kwietnia 2021 roku transmisjami filmów 
edukacyjnych dla poszczególnym pozio-
mów na kanale youtube. uczestniczyliśmy 
także w wirtualnym spacerze po Murano-
wie, gdzie pisarka, beata Chomątowska, 
zapoznała oglądających z newralgicznymi 
miejscami, bezpośrednimi świadkami histo-
rii mieszkańców żydowskich i bojowników 
o wolność w getcie warszawskim. Następ-
nie, korzystając z przygotowanych scena-
riuszy zajęć i materiałów ikonograficznych, 
przeprowadziłam z uczniami warsztaty 
on-line. Dodatkowo zaangażowałam w te 
działania harcerzy z 38. Drużyny Harcerskiej 

działającej przy szkole Podstawowej im. 
s. Żeromskiego w Poniatowej. Na jednej 
ze zbiórek harcerskich przygotowaliśmy 
symboliczne żonkile z papieru i bibuły. 
Moi uczniowie kl. Vi i Vii oraz harcerze 
przystąpili także do korespondującego 
i skorelowanego z akcją Żonkile projektu 
„listy do Henia”, od wielu lat organizowa-
nego przez ośrodek „brama Grodzka Teatr 
NN”. Rezultatem akcji było ok. 50 listów 
napisanych i ozdobionych w tradycyjny 
sposób przez uczniów klasy ówczesnej 
Vi „b”, Vii „b” i Vii ”C”. W czerwcu 2021 
r. zawiozłam prace dzieci do lubelskiego 
Teatru NN. 

Projekt przystąpienia do akcji „Żonkile” 
i do „listów do Henia” długo rodził się 
w mojej głowie. biłam się z myślami, czy 
w tak maleńkiej miejscowości, na lekcjach 
języka polskiego klas starszych szkoły pod-
stawowej, rodzice i uczniowie zaakceptują 
dość trudny temat pamięci narodowej, 
pamięci o Holocauście, pamięci o prawie 
40 tysiącach więźniów i jeńców pomordo-
wanych w poniatowskich obozach pracy 
przymusowej. W czasach, kiedy na dźwięk 
słowa „Żyd” ludzie reagują we wszelaki 
możliwy sposób, zazwyczaj sceptycznie, 
a nawet wrogo, to zadanie mogło być 
niezmiernie trudne. o słuszności swojego 
zamierzenia przekonał mnie fakt, że bez 
względu na narodowość, kolor skóry, rasę, 
przekonania religijne, polityczne, status 
majątkowy człowiekowi należy się szacu-
nek. Zaryzykowałam, mimo wagi tematu, 
i zmierzyłam się z tym projektem. Zadanie 
miałam o tyle ułatwione, że zostałam wy-
posażona w doskonałe materiały niezbędne 
do pracy z uczniami, od scenariuszy zajęć 
dla klas młodszych i starszych, przez filmy 
edukacyjne, animowane i fabularno-do-
kumentalne, prezentacje multimedialne, 
zdjęcia, a nawet wspomnienia członków 
rodzin żydowskich. 

akcja „Żonkile” i „listy do Henia” 
 "Dorota Herda

W dniach od 19 kwietnia 2021 do 23 kwietnia 2021 roku wraz z jedną 
klasą szóstą i dwoma klasami siódmymi, podczas lekcji języka polskiego i na 
zbiórkach harcerskich, realizowałam zadania wynikające ze zgłoszenia moich 
podopiecznych do udziału w Ogólnopolskiej Akcji „Żonkile”. Idealnie w cykl 
lekcji wpisywał się projekt edukacyjny Ośrodek „Brama Grodzka Teatr NN” 
„Listy do Henia”.
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Historię Henia Żytomirskiego opowie-
działam uczniom 20 kwietnia 2021r. obej-
rzeliśmy wspólnie materiały edukacyjne 
ośrodka „brama Grodzka”, wysłuchaliśmy 
wspomnień kuzynki Henia, Nety Żyto-
mirskiej-avidar, inicjatorki przekazania 
pracownikom Teatru NN jedynej i naj-
cenniejszej pamiątki po małym Heniu, 
a mianowicie-dwóch cienkich zeszytów 
z fotografiami chłopczyka i jego rodziny. 
Tylko tyle i aż tyle po maleńkim chłopcu 
pozostało, a to, co pozostało, stało się po-
czątkiem projektu artystyczno-edukacyjne-
go, realizowanego w ramach corocznych 
obchodów Dnia Pamięci o Holokauście. 
od 2005 roku „brama Grodzka” upa-
miętnia wymordowaną podczas wojny 
społeczność żydowską lublina poprzez 
opowieść o czarnookim chłopczyku, He-
niu. Henio stał się symbolem wszystkich 
zgładzonych podczas wojny żydowskich 
dzieci. Przybliżyłam wychowankom jego 
historię, by w pełni mogli zrozumieć tra-
gedię wojennego pokolenia. 

Każdego roku Teatr NN w okolicach ul. 
szewskiej, adresu, pod jakim chłopczyk 
zamieszkiwał ze swoją rodziną, orga-
nizuje punkt wysyłania kartek poczto-
wych do Henia. uczniowie z lubelskich 
szkół mogą 19 kwietnia przyjść na sta-
re Miasto, zaadresować kartkę, nakle-
ić znaczek, przyłożyć okolicznościowy 
stempel i skreślić kilka ciepłych słów 
wprost z serca do chłopca. ale kartki 
wracają do nadawców, bo Heniuś zginął 
na Majdanku w 1942 roku. obracanie 
w dłoniach kartki z inskrypcją: „adresat 
nieznaleziony” uświadamia dzieciom 
i młodzieży, że mierzą się osobiście ze 
śmiercią niewinnego dziecka, reprezen-
tanta tysięcy podobnych mu dzieci. od 
dwóch lat jednak pandemia skutecznie 
przeszkodziła w bezpośredniej organizacji 
projektu edukacyjnego stacjonarnie, stąd 
pomysł napisania podczas lekcji osobi-
stych listów, niejednokrotnie wzruszają-
cych świadectw pamięci współczesnych 
uczniów. Po przeczytaniu wszystkich 
dziecięcych kartek uświadomiłam sobie, 
że tą akcją, skorelowaną z „Żonkilami”, 
zaszczepiłam w uczniach przekonanie, 
iż trzeba pielęgnować pamięć o prze-
szłości, trzeba uczyć dzieci szacunku do 
każdego człowieka, trzeba podkreślać, 
że Holokaust nie wziął się znikąd. aby 
Zagłada nigdy więcej się nie powtórzyła, 

należy ostrożnie podchodzić do skraj-
nych przekonań. Moi 12 i 13-latkowie 
stanęli na wysokości zadania, pokazując 
w tych symbolicznych listach, że lekcję 
historii, patriotyzmu, pamięci i szacun-
ku wszystkim pomordowanym odebrali 
z należytą czcią.

a o czym w swych listach pisali młodzi 
poniatowianie i poniatowianki? 

anita: „Nie umiem sobie wyobrazić 
tamtych czasów, w których żyłeś, tej 
nienawiści, smutku, niesprawiedliwości, 
złości. byłeś tylko dzieckiem młodszym 
niż ja teraz, a doświadczyłeś tak wiele! 
To niesprawiedliwe, że straciłeś wszystko, 
nie doświadczając życia, na jakie każde 
dziecko zasługuje”.

Michał: „Miałeś wiele dziecięcych ma-
rzeń i całe życie przed sobą, a Holocaust 
zmienił Twój świat i nie wiedziałeś, co cię 
czeka następnego dnia”.

Wiktor: „Życzę przede wszystkim 
obecnemu, ale i przyszłemu pokoleniu, 
aby Twój los nigdy nikomu więcej się nie 
przytrafił, jednak „ludzie ludziom zgoto-
wali ten los”, więc niczego nie możemy 
być pewni”.

Kacper: „Cieszę się, że poznałem Twoją 
historię, bo dzięki Tobie nauczyłem się 
kochać i żyć z dnia na dzień, jakby każdy 
dzień miał być tym ostatnim”.

Maciej: „Zastanawiam się nad faktem, 
czy gdyby nie było wojny, to dane by nam 
byłoby się poznać? Może nawet bylibyśmy 
sąsiadami, a ja pomógłbym Ci z ciężkimi 
zakupami czy też wyprowadziłbym Two-
jego pupila, gdyby była taka potrzeba”.

Kasia: „ile rzeczy, uczuć, rozterek omi-
nęło cię przez jeden nieszczęśliwy dzień… 

Dziś, żyjąc w wolnym kraju, wszyscy 
mamy prawo do życia, szczęścia, ra-
dości, do tego, aby chodzić do szkoły 
i spotykać się z przyjaciółmi. Twoja hi-
storia bardzo mnie dotknęła i skłoniła 
do głębokich przemyśleń nad sensem 
ludzkiego życia”.

Aleksandra: „Kilka dni temu pozna-
łam Twą tragiczną historię, która bardzo 
poruszyła moje serce. uświadomiłam so-
bie, jak wiele cudownych dzieci musiało 
zginąć, abym mogła dziś wieść spokojne 
życie, mieć przyjaciół, rozwijać pasje, czy 
nawet marzyć”.

Patryk: „Możesz być pewny, że wielu 
moich rówieśników, dzięki takim histo-
riom jak Twoja, doceni to, co ma i to, 
w jakim świecie teraz żyjemy”.

łukasz: „Niektórzy ludzie nadal o To-
bie pamiętają i chcą się dowiedzieć jak 
najwięcej o Twoim życiu. Przez wiele ko-
lejnych lat przekazują tę historię kolejnym 
pokoleniom, aby coraz więcej osób było 
świadomych tego, jak wiele nieszczęść 
i tragedii niesie ze sobą wojna”.

Patrycja: „Wojna odebrała Ci wszyst-
ko, jednak zawsze będziemy pamiętać 
o Tobie, jak i innych. o wszystkich tych, 
którzy byli tam z Tobą, których też spo-
tkał okrutny los”. 

W tym roku szkolnym czekają na nas 
także inne akcje związane z pielęgno-
waniem pamięci historycznej naszego 
kraju i tożsamości narodowej nas, jego 
mieszkańców, pamięci o ludziach i wy-
darzeniach, wyrażające nasz szacunek 
wobec wszystkim, którym zawdzięcza-
my dziś wolność. Tak chcemy wyrazić 
nasz patriotyzm.
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78. rocznica akcji erntefest w poniatowej
 "UM Poniatowa

„Naród, który traci pamięć traci swą tożsamość” 
Św. Jan Paweł II

Z kart historii…

W dniach 3 i 4 listopada 1943 r. Niem-
cy przeprowadzili akcję wymordowania 
Żydów w dystrykcie lubelskim Gene-
ralnego Gubernatorstwa pod kryptoni-
mem „erntefest” (Dożynki). Rozstrzelano 

wówczas 42 tysiące żydowskich więź-
niów obozów na Majdanku, w Trawni-
kach i Poniatowej.

Więźniami obozu Poniatowej, po-
dobnie jak na Majdanku i Treblince, byli 
Żydzi deportowani na lubelszczyznę pod-
czas akcji tłumienia powstania w getcie 

4 listopada 2021 r. to data 78. rocznicy operacji Erntefest („Dożynki”), podczas której wymordowano 14 tysięcy 
Żydów – więźniów obozu pracy w Poniatowej. 

W miejscach egzekucji tj. pod pomnikiem na terenie byłego obozu pracy, pod obeliskiem przy Zespole Szkół 
w Poniatowej oraz przy pomniku na skrzyżowaniu ulic Modrzewiowej i Nałęczowskiej, Burmistrz Poniatowej 
Paweł Karczmarczyk oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Baranowska złożyli kwiaty i zapalili znicze, 
upamiętniając ofiary tragicznego wydarzenia. Złożenie kwiatów to wymiar symboliczny z przesłaniem dla na-
stępnych pokoleń o zachowaniu pamięci o tych bolesnych wydarzeniach oraz budowaniu takiej świadomości 
społeczeństwa, aby nigdy więcej nie doszło do podobnych tragedii.

warszawskim, z którego przeniesione 
zostały również niemieckie zakłady pro-
dukcyjne. Nakaz egzekucji Żydów wydany 
przez Himmlera w 1943 r. wynikał z aktów 
czynnego oporu ze strony Żydów w get-
tach w Warszawie i białymstoku oraz 
wybuchów buntów w obozach zagłady 
w Treblince (2 sierpnia) i sobiborze (14 
października). Pomimo, że Żydzi stanowili 
bardzo ważny zasób siły roboczej, Niemcy 
uznali, że istniejące skupiska ludności 
żydowskiej zagrażają stanowi bezpie-
czeństwa i postanowili je zlikwidować. 

akcja rozpoczęła się o świcie 3 listopada 
1943 r. w obozie pracy w Trawnikach i rów-
nolegle na Majdanku, w których zginęło 
kolejno 10 tysięcy i 18 tysięcy więźniów. 
Zainstalowane przez Niemców megafony, 
z których emitowano taneczną i marszo-
wą muzykę, zagłuszały wystrzały i krzyki 
mordowanych ludzi. Następnego dnia tj. 
4 listopada analogiczne działania zostały 
przeprowadzone w obozie w Poniatowej, 
podczas których rozstrzelano 14 tysięcy osób. 

13.11.2021 uczniowie Szkoły Pod-
stawowej im. Stefana Żeromskiego 
w Poniatowej wzięli udział w Grze 
Miejskiej „Śladami Żołnierzy Wy-
klętych”. 

Gra powstała dzięki projektowi „odkry-
wanie pamięci dla Niepodległej” realizo-
wanego przez stowarzyszenie Niezłomna 
Polska Dobre słowo oraz Polska Wieś 
z biura Programu „Niepodległa”. Koor-
dynatorkami projektu były nauczycielki 

naszej szkoły p. Monika Wnuk i iwona Ka-
rabela.

Mimo nietypowego dnia wolnego od 
zajęć - soboty - w grze wzięło udział po-
nad 50 uczniów z naszej szkoły. Dopisała 
nam pogoda i humory. Do rywalizacji 
przystąpiło 6 drużyn złożonych z uczniów 
klas piątych, a opiekunami i pomocnikami 
w organizacji stali się uczniowie z klas Vii 
“a”, Vii “b” i Viii “e”. Wszyscy wspaniale 
wywiązali się ze swoich zadań. Podeszli do 
nich z niesamowitym zaangażowaniem, 
humorem, wytrwałością i oczywiście wie-
dzą. Musieli wykazać się umiejętnością 
czytania mapy, dobrą kondycją fizyczną 
i wiedzą na temat Żołnierzy Wyklętych. 

W niektórych zadaniach pomagali im 
mieszkańcy Poniatowej, którzy z życz-
liwością i zaciekawieniem przyglądali 
się naszym poczynaniom. Trasa wiodła 
ulicami Poniatowej, po jej najbardziej 
charakterystycznych punktach, a zakoń-
czyła się przed CKPiT-em, gdzie uczniowie 
układali hasło główne z liter zdobytych 
w kolejnych punktach. śmiechu było co 
niemiara. Dzieci cieszyły się ze wspólnego 
spotkania na świeżym powietrzu, rywa-
lizacji i oczywiście… zdobytych nagród. 
To był naprawdę udany dzień. liczymy, 
że będziemy mieli okazję powtórzyć na 
wiosnę tego typu akcję. 

„Bawiąc, uczyć…”
 " Iwona Karabela, Monika Wnuk
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wieści 
z biblioteki

 "MBGP

Spotkanie autorskie z Mają 
Wolny

autorka opowiadała nam o swoich 
podróżach Koleją Transsyberyjską, Trans-
mongolską, Ty-betańską wprost na Dach 
świata do lhasy a także o podróży do 
indii, z której zdążyła powrócić na kil-
ka dni przed ogłoszeniem lockdownu 
w 2020 roku. Podróże te były inspiracją 
do powstania książek „Powrót z Północy” 
i „Pociąg do Tybetu”. Pisarka tak barw-
nie opowiadała, że wszyscy straciliśmy 
poczucie czasu. spotkanie, które mia-
ło trwać jedną godzinę przedłużyło się 
prawie do dwóch. W tym czasie Pani 
Maja pokazała nam zdjęcia obrazujące 
jej wyprawy i odpowiadała na pytania 
Czytelników. Wszyscy uczestnicy zostali 
poczęstowani herbatą z syberyjskiej huby 
brzozowej zwaną „Czaga”. Można było 
zakupić książki autorki i otrzymać dedyka-
cję. Książki Mai Wolny poruszają istotne 
tematy dotyczące życia we współczesnym 
świecie, a także życia w innych kulturach 
(np. syberii gdzie do tej pory istnieje kult 
stalina, życia w Tybecie gdzie tamtejsza 
kultura wypierana jest bezpardonowo 
przez wszechobecny terror i inwigilację 
chińską). Pisarka pokazuje jak zmierzyła 
się z przeciwnościami i trudami podróży 

min. zimnem, niewygodami, chorobą 
wysokościową. Dzięki jej twórczości po-
znajemy ciekawych ludzi spotykanych po 
drodze. serdecznie polecamy twórczość 
Mai Wolny i z niecierpliwością czekamy 
na najnowszą książkę, która ma się ukazać 
na początku przyszłego roku.

Wieczór poświęcony 
Cyprianowi Kamilowi 
Norwidowi

18 listopada 2021 r. dla naszych Czytel-
ników i słuchaczy PuTW zorganizowane 
zostało spo-tkanie w ramach ogólnopol-
skich obchodów Roku Norwida. jest to 
nasz niewielki wkład w popularyzację jego 
twórczości, uważany jest bowiem za jedną 
z najbardziej oryginalnych i wszechstron-
nych osobowości polskiej kultury. Wielki 
człowiek swoim geniuszem wyprzedzał 
epokę, stąd tragizm Norwida i niezro-
zumienie jego dzieł przez ówczesnych. 
Niezwykle cie-kawy i inspirujący wykład 
wygłosiła irena Piątek - osoba zaprzyjaź-
niona z biblioteką i PuTW.

Jesienne spotkania 
w bibliotece

Na cykl spotkań i rozmów o urokach 
jesieni i bogactwie darów przyrody jakie 
nam ze sobą niesie ta piękna pora roku, 
zostały zaproszone dzieci z Przedszkola 
Miejskiego w Poniatowej. Na tę oko-
liczność została przygotowana wystawa 

literacko-plastyczna tematycznie powiąza-
na z jesienią. W czasie zajęć czytane były 
książki omawiające zjawiska zachodzące 
w przyrodzie. Podczas naszych spotkań 
nie mogło zabraknąć uwielbianych przez 
dzieci zagadek i zabaw.

Origami czyli papierowe 
fantazje

Wystawa plastyczna prezentowana 
w ramach światowego Dnia origami, któ-
ry przypadał 24 października. Na wystawie 
prezentowane były prace uczniów szkoły 
podstawowej oraz pry-watne kolekcje 
naszych czytelników.

Międzynarodowy Dzień Jeża

Wystawa plastyczna w oddziale dla 
dzieci z okazji święta miłego, objętego 
ochroną w naszym kraju zwierzątka, które 
przypada 10 listopada.
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Święto Pluszowego Misia – 
25 listopada

Z tej okazji dla najmłodszych czytelników 
przygotowaliśmy imprezy i wystawy. To nie 
jest przypadkowa data, bo właśnie tego dnia 
przypada rocznica powstania tej maskotki. 
W MGbP świętowały dzieci ze świetlicy 
Profilaktycznej w Poniatowej w towarzy-
stwie swoich ulubieńców. Czytały misiowe 
historie i rysowały misie z ulubionych bajek.

Z kolei Filia biblioteczna w Kowali go-
ściła dzieci z przedszkola, zerówki oraz 
z drugiej klasy szkoły Podstawowej im. 
H. sienkiewicza w Kowali.

W trakcie misiowych urodzin dzieci 
poznały historię powstania pluszowego 
misia, brały udział w misiowych tańcach 
i konkursach, za które otrzymały sym-
boliczne nagrody.

Na zakończenie urodzinowej uczty 
naszych milusińskich czekało małe „co nie-
co” - żelki w kształcie misiów, ciasteczka 
maślane oraz przysmak każdego małego 
i dużego misia – miodek.

„Mała książka – 
wielki człowiek”

od września ruszyła kolejna edycja 
projektu realizowanego przez instytut 
Książki, przy wsparciu Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego. już po 
raz czwarty nasza Biblioteka wraz z Filiami 
uczestniczy w akcji. 

Projekt skierowany jest do dzieci w wie-
ku przedszkolnym 3-6 lat, obejmuje rocz-
niki 2015-2018. Każde dziecko, które 
rodzice zapiszą do biblioteki lub już to 
zrobili, otrzyma Wyprawkę Czytelniczą, 
a w niej książkę pt. „Pierwsze czytanki 
dla…,” poradnik dla rodziców oraz Kar-
tę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę 
w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem 
książki, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, 
a po zebraniu dziesięciu, zostanie uho-
norowany imiennym dyplomem, który 
będzie potwierdzeniem jego czytelni-
czych zainteresowań. Przypominamy, że 
program cały czas trwa, wyprawki są do 

odebrania w oddziale dla dzieci i naszych 
filiach w Kowali, Kraczewicach i Niezabi-
towie. Zapraszamy.

„Święto Niepodległości”

W związku z obchodami święta Niepod-
ległości edukacją najmłodszych czytelników 
zajęła się Filia biblioteczna w Kowali. Na 
zajęciach dzieci poznały książkę M. boruc-
kiego pt. „Polskie symbole narodowe”. 
Powstała inscenizacja wiersza W. bełzy 
pt. „Katechizm polskiego dziecka- Kto Ty 
jesteś?” oraz kotyliony w barwach narodo-
wych. była to lekcja patriotyzmu i szacunku 
do symboli narodowych.

Projekty w MGBP

Kraszewski. Komputery dla 
bibliotek 2021

Miejsko-Gminna biblioteka Publiczna 
w Poniatowej jest beneficjentem Progra-
mu instytutu Książki „Kraszewski. Kom-
putery dla bibliotek”

Celem programu jest zapewnienie 
zrównoważonego dostępu do nowo-
czesnych technologii i wyrównanie szans 
mieszkańców miejscowości w gminach 
o najniższych dochodach podatkowych na 
jednego mieszkańca poprzez wyposażenie 
bibliotek w tych gminach w nowoczesny 
sprzęt komputerowy. W ramach zada-
nia zakupiono:

 � Komputery stacjonarne – 3 szt.
 � Drukarkę laserową kolor a3 – 1 szt.
 � Monitory komputerowe – 3 szt.
 � urządzenia wielofunkcyjne – 2 szt.
 � Zestawy klawiatura i mysz – 4 szt.
 � Głośniki do komputera – 4 szt.
 � Kamera internetowa – 2 szt.
 � uPs – 8 szt.
 � Roboty edukacyjne Photon – 3 szt.
 � Tablety – 3 szt.
 � listwy zasilające – 4 szt.
 � Czytniki kodów kreskowych – 7 szt.
 � oprogramowanie do komputera Ms- 

office – 3 szt.
 � słuchawki z mikrofonem do kompu-

tera – 4 szt.
Koszt ogółem zadania wynosił 29 000,00 zł, 
z tego 24 560, 00 zł z dofinansowania 
z instytutu Książki.

Zakup nowości

Miejsko-Gminna biblioteka Publiczna 
w Poniatowej otrzymała dofinansowanie 
w wysokości 16 000,00 zł ze środków 
finansowych Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego w ramach realizacji 
Narodowego Programu Rozwoju Czytel-
nictwa 2.0 na lata 2021–2025. w zakresie 
Priorytetu 1. Poprawa oferty bibliotek 
publicznych dla kierunku interwencji K.i. 
1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości 
wydawniczych. W ramach otrzymanego 
dofinansowania zakupiliśmy 681 książek 
i 9 audiobooków.
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klub seniora 
w poniatowej

 " Klub Seniora w Poniatowej

Od 2019 r. na terenie Gminy Ponia-
towa realizowany jest projekt „Utwo-
rzenie Klubu Seniora w Poniatowej” 
współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej, w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Lubelskiego na lata 2014-2020, 
Oś priorytetowa 11 Włączenie spo-
łeczne, działanie 11.2 Usługi społeczne 
i zdrowotne, współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego.

Celem głównym projektu jest przeciw-
działanie ubóstwu i wykluczeniu społecz-
nemu u 26 osób w wieku senioralnym 
oraz poprawa dostępności usług spo-
łecznych użyteczności publicznej. Celem 
szczegółowym projektu jest zwiększenie 
aktywności społecznej i fizycznej osób 
starszych oraz integracja ze społeczeń-
stwem. uczestnikami projektu są osoby 
starsze, zamieszkujące teren Gminy Po-
niatowa, które ukończyły 60 rok życia i są 
nieaktywne zawodowo.

osoby biorące udział w projekcie uczęsz-
czały na różnorodne zajęcia. Większość 
warsztatów odbywała się w Centrum 
Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej.

W ramach projektu przeprowadzono 
następujące formy wsparcia:

 � zajęcia aktywizujące i terapeutyczne 
tj.: warsztaty kulinarne, ceramiczne, 
zajęcia ze śpiewu, zajęcia taneczne, 
wykłady z różnych form muzyki,

 � zajęcia kulturalne tj.: warsztaty ak-
torskie, wyjazdy do kina, filharmonii, 
teatru,

 � zajęcia edukacyjne tj.: wykłady na 
temat zdrowia,

 � poradnictwo psychologiczne i rodzin-
ne tj.: spotkania z psychologiem,

 � zajęcia z kultury fizycznej tj.: zajęcia na 
siłowni, gimnastyka, nordic walking, 
wodny aerobik,

 � zajęcia edukacyjne (obsługa kom-
putera) tj.: nauka pracy na systemie 
operacyjnym interfejs użytkownika, 
konfiguracja systemu oprogramowa-
nia, praca w edytorze tekstu, druko-
wanie dokumentów, przeglądanie 
sieci, zakładanie i używanie e-mail.

Zakupiony został niezbędny sprzęt 
oraz zatrudnieni instruktorzy, trenerzy 
i terapeuci.

od 1 grudnia 2021 r. spotkania or-
ganizowane w ramach Klubu seniora 

odbywają się w szkole Podstawowej, gdzie 
na działalność Klubu przeznaczono trzy 
sale warsztatowe. seniorzy z wielką nie-
cierpliwością oczekiwali terminu zmiany 
siedziby, jednocześnie smutno im było 
z powodu rozstania z dotychczasowym 
miejscem spotkań. Po przenosinach bardzo 
chętnie angażowali się w zaaranżowanie 
i dopasowanie nowej przestrzeni do swoich 
potrzeb. „Mi osobiście w nowych salach 
bardzo się podoba. Gdy się zagospoda-
rujemy będziemy mieli świetne warunki” 
- mówi Pani Ania.

Zakończenie projektu planowane jest 
na 31 grudnia 2021 r. jednak nie znaczy 
to, że Klub seniora przestanie działać. 
spotkania będą odbywały się nadal, a dla 
seniorów uczestniczących w nich przewi-
dzianych jest wiele atrakcji.

„Chodzę do Klubu seniora, ponieważ 
jestem osobą samotną. spotkania z innymi 
seniorami wprawiają mnie w lepszy na-
strój i pozwalają mi miło spędzić czas. Na 
pewno w nowym roku nadal będę uczest-
niczyła w zajęciach.” - mówi Pani alicja.

Wszystkich chętnych do udziału 
w Klubie zapraszamy do zapisów od 
stycznia 2022 r. Informacje o działaniach 
Klubu Seniora w Poniatowej można zna-
leźć także na facebooku: https://www.
facebook.com/klubsenioraponiatowa/
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Gra komputerowa „league of legends”, powstała pod ko-
niec 2009 roku i od tego czasu cieszy się dużą popularnością 
na całym świecie. W poniatowskim turnieju wzięło udział 18 
drużyn ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych 
z terenu gminy Poniatowa i całego powiatu opolskiego. W wy-
darzeniu uczestniczyła Zastępca burmistrza Poniatowej aneta 
Poniatowska, która wręczyła nagrody zwycięzcom. 

Gratulujemy organizatorom przeprowadzenia turnieju, a mło-
dzieży życzymy sukcesów w e-sporcie. Duże zainteresowanie 
tegorocznym wydarzeniem pokazuje, że wśród uczniów naszych 
szkół jest zapotrzebowanie na tego rodzaju spotkania sportowe. 

znamy zwycięzców 
poniatowskiego turnieju 
„league of legends”

W Zespole Szkół w Poniatowej 21 października 2021 
r. odbył się turniej „Leaque of Legends”, nad którym 
patronat honorowy objął Burmistrz Poniatowej Paweł 
Karczmarczyk. Rozgrywki przygotowali uczniowie klas 
informatycznych, mechanicznych oraz liceum pod opieką 
nauczycieli: Pawła Gębki oraz Damiana Kudły. To duże 
przedsięwzięcie przeprowadzono dzięki wsparciu i współ-
pracy wielu osób, uczniów i kadry pedagogicznej min.: 
Katarzyny Biegaj, Marka Wawrzyniaka, Adama Sagana 
oraz Katarzyny Kobiałki.

W historii narodów bywają wielkie 
gry o wszystko. A ich stawką jest nie-
podległość.

Gra o niepodległość
 "Michał Kramek

już niebawem, bo 16 grudnia, na 
stronie Powiatu opole lubelskie będzie 
dostępna do ściągnięcia pierwsza edu-
kacyjna gra wideo o ojcach Niepod-
ległości, która w niecodzienny sposób 
ukaże polską drogę do wolności.  ojców 
Niepodległości dzieliło wiele, ale łączyło 
umiłowanie ojczyzny.

Mamy rok 2296. Pamięć historyczna 
o Polsce i innych krajach została prawie 
całkowicie unicestwiona przez sztuczną 
inteligencję sterującą całym światem. Nasz 
główny bohater znajduje się w opusz-
czonym muzeum, w którym odkrywa 
zakurzone prastare dyski pamięci o jó-
zefie Piłsudskim, Romanie Dmowskim, 
ignacym janie Paderewskim, Wincentym 
Witosie, Wojciechu Korfantym i ignacym 
Daszyńskim. Czy uda mu się rozwiązać 
wszystkie zagadki i przywrócić na nowo 
pamięć o swojej ojczyźnie?

Na zbiorowy wysiłek pokoleń na dro-
dze do wolności składały się zarówno 
ofiarne zmagania tych, którzy walczyli 
o wolność ojczyzny z orężem w ręku, jak 
i tych, którzy nie szczędzili sił, by ocalić 
ideę niepodległości w polskich umysłach 
i sercach. Dlatego czcimy dziś nie tylko 
bohaterów wojen obronnych i powstań 
czy zbrojnej niepodległościowej kon-
spiracji, lecz także kustoszy niezależnej 
polskości: twórców kultury, naukowców, 
nauczycieli, inżynierów, przedsiębiorców, 
duchownych, działaczy społecznych, któ-
rzy poświęcili się pracy organicznej dla 
umocnienia podstaw narodowego bytu.

 Zapraszamy już niebawem do gry or-
ganizowanej przez stowarzyszenie Nie-
złomna Polska Dobre słowo w koprodukcji 
z enter The Puppets i Gift Games studio. 
Dofinansowanie otrzymaliśmy ze środ-
ków Ministerstwa obrony Narodowej 
w Warszawie.
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podsumowanie dożynek prezydenckich 2021
 "UM Poniatowa

9 listopada w Centrum Kultury 
Promocji i Turystyki w Poniatowej 
odbył się konkurs recytatorski „Polska 
– krajem bohaterów” zorganizowany 
z okazji Święta Niepodległości. Kon-
kurs kierowany był do szkół z terenu 
Gminy Poniatowa.

Komisja konkursowa biorąc pod uwagę 
dobór repertuaru, świadome używanie 
środków ekspresji w interpretacji tekstu, 
ogólny wyraz artystyczny oraz kulturę 
słowa postanowiła nagrodzić i wyróżnić 
następujące osoby:

 � i kat. szkoła podstawowa kl. i-iii:
Nagroda Maja Dziaduch
Wyróżnienie Maria Pluta

 � ii kat. szkoła podstawowa kl. iV-Vi
Nagroda anna Gajec
Nagroda Maria borowińska
Nagroda Natalia Wyroślak

 � iii kat. szkoła podstawowa kl. Vii-Viii
Nagroda Paweł Pyda

29 października 2021r. w Pałacu 
Prezydenckim odbyło się spotkanie 
podsumowujące tegoroczne Dożynki 
Prezydenckie. 

Podczas wydarzenia Prezydent RP 
andrzej Duda wraz z małżonką agatą 
Kornhauser – Dudą przekazał swoje uzna-
nie dla wszystkich, którzy przyczynili się 
do organizacji tegorocznych Dożynek. 
Podziękowania dla osób z naszego regio-
nu zaangażowanych w przygotowanie 
Gościńca podczas Dożynek Prezydenc-
kich 2021 odebrała Zastępca burmistrza 
Poniatowej Aneta Poniatowska. 

W trakcie uroczystości Prezydent RP wrę-
czył odznaczenia państwowe za wybitne 
zasługi w działalności na rzecz promowa-
nia i upowszechniania polskiego dziedzic-
twa narodowego oraz tradycji ludowych, 
za wkład w rozwój przedsiębiorczości, 

budowanie marki polskiej żywności, za 
pielęgnowanie historii małych ojczyzn oraz 
za zasługi dla Niepodległej.

Miło nam poinformować, że Złotym 
Krzyżem Zasługi została odznaczona radna 
powiatowa, pracownik Wydziału Promocji 

i obsługi inwestora w urzędzie Miejskim 
w Poniatowej agnieszka Drozd – bownik 
– społeczniczka i animatorka wielu działań 
w naszej gminie i powiecie opolskim, inicja-
torka działań promocyjnych Gminy Poniato-
wa na szczeblu wojewódzkim i krajowym. 

„polska – krajem bohaterów”
 " CKPiT

Nagroda Michalina Krupa
Nagroda aleksandra Gąska
Nagroda julia Zielińska
Wyróżnienie Martyna Wyzińska
Wyróżnienie Maja Chęć
Wyróżnienie emilia Kociszewska

osoby nagrodzone wystąpiły podczas 
koncertu z okazji Narodowego święta Nie-
podległości.
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W 2021 wybrano nowe władze 
w ochotniczych strażach pożarnych. 
Oto członkowie zarządów OSP Gmi-
ny Poniatowa.

 � członkowie zarządu osp kowala 
druga
Paweł stachyra – Prezes 
artur bednarczyk – Wiceprezes-na-
czelnik
jarosław Wilczyński – Wiceprezes
Marcin Dębiec – sekretarz
Mariusz boruch – skarbnik
Marcin Piłat – Gospodarz
Daniel Wojnicki – Kronikarz

 � członkowie zarządu osp kowala 
pierwsza
Waldemar szarpak – Prezes
janusz Nowomiejski – Wiceprezes-
-naczelnik
Tomasz Kręcisz - Wiceprezes
Daniel okoń- Zastępca naczelnika
Kamil Pomorski – sekretarz
Mieczysław Pastwa – Gospodarz
Piotr Kręcisz – Kronikarz
Piotr Rosiński – Członek

 � członkowie zarządu osp kraczewice
Daniel Karaś – Prezes
Krzysztof Kęcik – Naczelnik
Karol Rosiński – Wiceprezes
Radosław Niedobit – Zastępca na-
czelnika
adam Koma – sekretarz
Roman borowski – Gospodarz
Kacper Pietroń – Kronikarz

Marzena borowska – Zastępca Go-
spodarza

 � członkowie zarządu osp nieza-
bitów
Krzysztof adamczyk – Prezes
Radosław sosnowski – Wiceprezes-
-naczelnik 
leszek Kobiałka – Wiceprezes
łukasz łubkowski – sekretarz
łukasz bucior – skarbnik

 � członkowie zarządu osp obliźniak
andrzej Dierżak – Prezes
Mirosław śliwa – Wiceprezes-naczelnik
Tadeusz Górecki – Wiceprezes
Tomasz Kobiałka – Zastępca naczelnika
sławomir Kobiałka – sekretarz
Roman jakóbczyk – skarbnik
adam Dzierżak – Gospodarz

 � członkowie zarządu osp ponia-
towa wieś
Damian Ruta – Prezes
edward Ziółkowski – Wiceprezes-na-
czelnik
Dominik Mirosław – Wiceprezes
Kamil Fota – Zastępca naczelnika
Konrad Mazur – sekretarz
Przemysław Chyła – skarbnik
Kamil Ruta - Gospodarz

 � członkowie zarządu osp ponia-
towa – Miasto
Rafał Dobraczyński – Prezes
Damian Turek – Wiceprezes-naczelnik
Wojciech Dobrowolski- Wiceprezes
Piotr Maciąg – Zastępca naczelnika

Karolina Dygus -sekretarz
jacek Pietraś – skarbnik
Krzysztof śmigiel – Gospodarz
Michał Pięta - Członek

 � członkowie zarządu osp spławy
Damian Grudzień- Prezes
Grzegorz Czapczyński – Wiceprezes-
-naczelnik
Przemysław Mędrek – sekretarz
Paweł Pyda – skarbnik
leszek ozimek – Gospodarz

 � członkowie zarządu osp szczuczki 
kolonia
adam Parczyński – Prezes
jerzy borowski – Wiceprezes-naczelnik
łukasz Marek – sekretarz
Mariusz lewtak – skarbnik
artur Parczyński - Gospodarz

 � członkowie zarządu osp zofianka
artur Kręcisz – Prezes
sławomir Furtak – Wiceprezes-na-
czelnik
andrzej bakuła – Wiceprezes
Grzegorz Kępiński – sekretarz
Mirosław Furtak -skarbnik
Mariusz oroń – Gospodarz

 � członkowie zarządu osp dąbrowa 
wronowska
łukasz jackowski – Prezes
arkadiusz sola – Wiceprezes-naczelnik
Zbigniew Chęć – sekretarz
Cezary Kołodziej – skarbnik
Grzegorz Kwiatkowski - Gospodarz

nowe władze osp

poniatowa 
1. Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej, 

ul. Fabryczna 1
2. Miejsko-Gminna biblioteka Publiczna, ul. Fabryczna 1
3. urząd Miejski, ul. Młodzieżowa 2
4. ośrodek sportu i Rekreacji ul. Kraczewicka 31
5. sklepy „Gama” ul. Modrzewiowa 1, ul. brzozowa 2
6. sklep PHu aDaMeX Paweł Żywicki, ul. 1 Maja 
7. 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

czasopisMa „poniatowskie wieści” 
szukaj w tycH MiejscacH:
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25 listopada w Kinie Czyn odbył się koncert piosenki francuskiej 
w wykonaniu yagi Kowalik. artystka przypomniała piosenki, które 
kiedyś podbiły cały świat, francuskie przeboje wszech czasów: piosenki 
z repertuaru juliette Greco, edith Piaf i Charles`a aznavour. Przeniosła 
poniatowską publiczność w świat malowniczego wzgórza Montmartru 
- urokliwych, krętych uliczek artystycznej dzielnicy Paryża. Krakowskiej 
piosenkarce akompaniował Walentyn Dubrowskij.

koncert piosenki 
francuskiej 

 " CKPiT
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Na scenie wystąpili uczestnicy zajęć 
wokalnych CKPiT: Kornelia szlachetka, 
aleksandra Rutyna i Martyna Rosińska oraz 
instruktorzy: julia Zburzyńska i bartłomiej 
Kawałek. Towarzyszyło im trio jazzowe 
w składzie: Patryk Czyżewski (instrumenty 
klawisze), Michał Kowalczyk (kontarbas/
gitara basowa), Robert Kutrzepa (perku-
sja). jazzowa muzyka została specjalnie na 
tę okazję skomponowana przez Patryka 
Czyżewskiego, natomiast słowa stanowiły 
teksty utworów Norwida. jedna z piosenek 
- „Najlepiej żyje się w snach” była autorską 
piosenką joanny biedrzyńskiej i stanowiła 
list kierowany do poety.

Wydarzenie było transmitowane na 
żywo w internecie. Na kanale CKPiT na 
youtube można obejrzeć zapis całego 
wyjątkowego koncertu. 

obchody roku norwida
 " CKPiT

W tym roku obchodzimy 200. rocznicę urodzin Cyprian Kamila Norwida – poety, 
prozaika, eseisty, grafika, malarza, rzeźbiarza. artysta został doceniony dopiero po 
swojej śmierci, za życia był nierozumiany. Dzięki „Zaduszkom muzyczno - literackim” 
w Kinie Czyn mieliśmy szansę odkryć jego twórczość na nowo.

14 listopada w Kinie Czyn odbył się koncert w ramach obchodów Roku Norwida.
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5 grudnia w Kinie Czyn odbyły się Artystyczne Mikołajki

W ramach wydarzenia na scenie zaprezentowali się młodzi uczestnicy zajęć wokalnych w CKPiT i zespół Vocal. odbyła 
się także premiera spektaklu „ożenek” Teatru Fajna Ferajna w reżyserii joanny Kawałek. Kostiumowy spektakl na podstawie 
komedii Mikołaja Gogola mocno rozbawił zebraną publiczność.

koncert Mikołajkowy
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Tegoroczny 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 
30 stycznia 2022 roku. Będziemy zbierać środki dla zapewnienia najwyższych 
standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Do końca grudnia czeka-
my na zgłoszenia wolontariuszy, którzy chcą działać razem ze sztabem przy 
Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej. Rejestracja odbywa się 
przez stronę: https://iwolontariusz.wosp.org.pl/

Niebawem wystartują aukcje allegro, czekamy więc na darczyńców, którzy chcie-
liby przeznaczyć fanty na licytację. W CKPiT niedługo pojawi się puszka WośP, do 
której możecie wrzucać datki.

W niedzielę 30 stycznia 2022 szykujemy dla wszystkich mieszkańców liczne 
atrakcje - zaglądajcie na naszą stronę oraz Facebooka

sztab nr #4803 Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej.

orkiestra zagra po raz kolejny!

lekcje folkloru 
na żywo

 " CKPiT

od miesiąca listopada Centrum Kultury 
Promocji i Turystyki w Poniatowej do swo-
jej oferty edukacyjno-kulturalnej dołączyło 
kolejny element – tym razem warsztaty 
taneczne dla dzieci i młodzieży z tańca lu-
dowego. Podczas zajęć uczestnicy poznają 
tradycyjne tańce narodowe. Głównym 
celem jest roztańczenie i rozśpiewanie 
uczestników oraz uwrażliwienie ich na 
piękno muzyki, słowa, ruchu i gestu. Za-
jęcia prowadzone są przez Pawła jarmułę 
i Krolinę Dryka, wieloletnich tancerzy Ze-
społu Pieśni i Tańca Politechniki lubelskiej.

Zajęcia odbywają się w lokalach szkół 
w Kowali Drugiej oraz w Poniatowej Ko-
lonii. W przyszłości powstały zespół tańca 
ludowego będzie stanowił część Dziecięcej 
Kapeli Ludowej CKPiT.

Zapraszamy do udziału

zajęcia taneczne w ckpit
centrum kultury promocji i turystyki zaprasza na zajęcia taneczne 

dla dzieci już od 4 roku życia
poniedziałki i środy godz. 16:00 grupa najmłodsza: dzieci w wieku 4-6 lat

poniedziałki i środy godz. 17:00 grupa dzieci powyżej 7 lat

z a p r a s z a M y !
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koniec 
jesiennej 
rundy

 " Rafał Kucharczyk 

Rozgrywki piłkarskie rundy 
jesiennej oficjalnie dobiegły 
końca. 

swój ostatni mecz 26 listopada roze-
grała w Puławach z tamtejszymi rezerwa-
mi stal Poniatowa pewnie zwyciężając 8:3. 
oznacza to, że do końca roku wszystkie 
drużyny z naszej Gminy mają przerwę i nie 
zobaczymy ich już na dużych boiskach. Po 
ponad trzymiesięcznym okresie ligowych 
zmagań oraz intensywnych treningów 
przyszła pora na zasłużony odpoczynek. 
Nasi zawodnicy z pewnością wykorzystają 
ten czas na regenerację by z odpowiednim 
nastawieniem pojawić się na pierwszych 
zajęciach, które w większości rozpoczynać 
się będą już w połowie stycznia przyszłe-
go roku. Nim to jednak nastąpi nadszedł 
czas na krótkie podsumowanie wydarzeń 
boiskowych mijającego właśnie okresu. 
Przyjrzyjmy się zatem jak radziły sobie po-
szczególne drużyny w swoich kategoriach 
rozgrywkowych. 

Stal Poniatowa

Drużyna z Poniatowej była przed roz-
poczęciem bieżących rozgrywek stawiana 
w gronie jednego z faworytów do awansu 
do iV ligi. oczekiwania względem klubu 
były spore i każdy miał świadomość poten-
cjału jaki drzemie w tym zespole. Wszak 
do żółto-niebieskich w lutym dołączył 
nowy Trener. Kamil Witkowski poukładał 
drużynę na nowo i już wiosną zanotował 
bardzo dobre wyniki uzyskując świetną 
serie zwycięstw oraz prezentując miły dla 
oka ofensywny futbol. Ambitny i jasno 
określony plan jaki miał szkoleniowiec 
przed startem nowego sezonu w połą-
czeniu z ciekawymi ruchami transfero-
wymi podczas letniej przerwy pomiędzy 
rozgrywkami dawały nadzieję na to, że 
ten sezon będzie należał do zawodników 
z Poniatowej. To co wydarzyło się później 

przerosło jednak najśmielsze oczekiwania 
każdego kibica „stalówki”. W bieżących 
rozgrywkach podopieczni Witkowskiego 
rozegrali 15 spotkań ligowych z czego 
odnieśli aż 14 zwycięstw. Zgromadzili przy 
tym 42 punkty zdobywając 59 bramek 
tracąc przy tym 15. Taki wynik oznaczać 
może tylko jedno – pierwsze miejsce w li-
gowej tabeli lubelskiej Klasy okręgowej 
i przewaga 4 punktów nad bezpośred-
nimi rywalami Cisowianką Drzewce oraz 
janowianką janów lubelski. Zawodni-
cy stali zanotowali tylko jedną wpad-
kę ulegając na swoim boisku drużynie 
z Drzewc 2:3. Pomimo tego nie można 
mieć wątpliwości, że ta runda należała 
do klubu z Poniatowej, który zdominował 
rozgrywki jesienią. Najlepszym strzelcem 
Poniatowian został sprowadzony latem 
z KsZo ostrowiec świętokrzyski Paweł 
Kaczmarek – autor 15 trafień. Cieszy 
fakt, że praktycznie w każdym meczu 
stal potrafiła zdominować swojego ry-
wala dzięki czemu nie miała większych 
problemów z tym, aby zaaplikować swoim 
przeciwnikom kilka bramek. Profesjonalne 
podejście Trenera i zawodników podczas 
treningów oraz meczów oraz ciężka praca 
wykonywana już od samego początku 
musiała przynieść zamierzone efekty. 
szkoleniowiec „stalówki” wielokrotnie 
powtarzał, że ten zespół ma charakter 
i potencjał do tego, aby występować 
na wyższym szczeblu rozgrywkowym. 
bardzo udana runda pozwoliła rozsiąść 
się wygodnie na pozycji lidera w tabeli 
i w dobrych nastrojach spędzić przerwę 
od ligowych zmagań. oczywiście za nami 
dopiero połowa sezonu i w pamięci trzeba 
mieć jeszcze wiosenne mecze rewanżowe 
jednak ostatnie wydarzenia pozwalają 
patrzeć w przyszłość z optymizmem. Przed 
zawodnikami stali zasłużony odpoczynek, 
ponieważ do zajęć treningowych powró-
cą dopiero w połowie stycznia. jednak 
w klubie już teraz pracują nad tym co 
można poprawić i jak przygotować się 
do tego, aby wiosną udało powtórzyć 
się tak świetny wyczyn. Póki co musimy 
uzbroić się w cierpliwość gdyż na kon-
kretne informacje przyjdzie nam poczekać 
co najmniej do stycznia. Warto dodać, że 
dobra dyspozycja zawodników „stalówki” 
miała swoje odzwierciedlenie w Pucha-
rze Polski na szczeblu lZPN. Po ponad 
dziesięciu latach przerwy podopieczni 

Kamila Witkowskiego ponownie znaleźli 
się w finale tych rozgrywek eliminując na 
swojej drodze min. drużynę opolanina 
Opole Lubelskie w derbowym spotkaniu 
czy rezerwy Górnika łęczna. Mecz, któ-
ry rozstrzygnie kto z finałowego starcia 
wyjdzie zwycięsko rozegrany zostanie 
wiosną 2022 roku.

Pozostałe drużyny z Gminy 
Poniatowa

oprócz stali w rozgrywkach lubel-
skiego Związku Piłki Nożnej naszą gminę 
reprezentują jeszcze 4 zespoły. są to dwaj 
przedstawiciele Klasy A - LKS Poniatowa 
Wieś (i grupa) , Draco Kowala (ii grupa) 
oraz dwa kluby występujące na co dzień 
w klasie b (i grupa) – Poraj Kraczewice 
i Dąbrowiak Dąbrowa Wronowska. swo-
je ostatnie mecze w rundzie jesiennej 
rozegrali w kolejce przypadającej na 13-
14 listopada. Zdecydowanie największe 
powody do zadowolenia mają zawodnicy 
klubu lKs Poniatowa Wieś. Dobra dys-
pozycja drużyny sprawiła, że przerwę 
zimową spędzą na trzecim miejscu ligowej 
tabeli. ekipa lKs-u odniosła aż 10 zwy-
cięstw notując przy tym tylko 3 porażki. 
Taki wynik sprawił, że na ich koncie zna-
lazło się 30 punktów ze stratą 7 oczek 
do liderującego Ruchu Popkowice. latem 

Paweł Kaczmarek
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doszło do zmiany na stanowisku trenera 
- funkcję objął Damian Miazga. systema-
tyczne treningi i stabilna kadra drużyny, 
która od dłuższego czasu występuje ze 
sobą na boisku przyniosły zamierzone 
efekty, dzięki czemu klub z Poniatowej Wsi 
może mieć w najbliższym czasie powody 
do zadowolenia. Trochę inaczej wygląda 
z kolei sytuacja w zespole z Kowali, w któ-
rej szeregach jako nowy trener pojawił się 
adrian Kowalski (ostatnio stal Poniatowa). 
Problemy kadrowe i nienajlepszy począ-
tek rundy sprawił, że nasz reprezentant 
znajduje się w dolnych rejonach tabeli. 
systematyczna praca i charakter druży-
ny pokazały jednak, że w zawodnikach 
z Kowali jest potencjał i końcówka jesieni 
była w ich wykonaniu zdecydowanie lep-
sza. jest to dobry prognostyk przed tym 
co czeka nas wiosną i pozwala wierzyć, 
że w Draco ten okres będzie wyglądał 
zupełnie inaczej niż na początku bieżą-
cych rozgrywek za co trzymamy kciuki. 
Dwunaste miejsce w tabeli oraz dorobek 
12 punktów to bilans z jakim w tym roku 
żegnają się z kibicami podopieczni adriana 
Kowalskiego. 

Kolejne dwa zespoły, o których należy 
wspomnieć w kontekście Gminy Ponia-
towa to rywalizujące ze sobą bezpośred-
nio w tej samej grupie klasy b - Poraj 
Kraczewice oraz Dąbrowiak Dąbrowa 
Wronowska. Poraj w ostatnim czasie udo-
wodnił, że w tym roku jest naprawdę 
w bardzo dobrej formie. Zespół pokazał, 
że potrafi rywalizować i urwać punkty 
nawet najsilniejszym drużynom w swo-
jej lidze. Szóste miejsce - 22 punkty na 
koncie oraz 42 zdobyte bramki to wynik, 
z jakiego można być naprawdę zadowo-
lonym. Zespół oparty w większości na 
młodych lokalnych zawodnikach, którzy 
mają ambicje, niejednokrotnie udowodnił, 
że Poraj idzie w dobrym kierunku w kon-
tekście budowania zespołu na kolejne 
lata. W Dąbrowiaku widać od pewnego 
czasu pracę jaką wykonuje Rafał Hysa, 
który objął funkcję Prezesa Klubu. Po-
mimo tego, że zespół z Dąbrowy jesień 
zakończył na dwunastej lokacie zdoby-
wając 11 punktów w trzynastu meczach 
widać w tej drużynie znaczący progres. 
Zaangażowanie zawodników oraz dzia-
łaczy klubowych sprawiło, że Dąbrowiak 
poczynił znaczący krok do tego, aby w naj-
bliższym czasie móc walczyć w ligowych 

rozgrywkach o jeszcze wyższą lokatę. 
Wiemy jak wygląda struktura w drużynach 
na niższym szczeblu rozgrywkowym. Tym 
bardziej gratulujemy uzyskanych wyników 
i doceniamy poświęcony czas oraz trud 

i pracę jaką wykonują na co dzień wszy-
scy zawodnicy poszczególnych klubów. 
Trzymamy kciuki za równie udaną wiosnę 
i życzymy powodzenia w nadchodzącej 
rundzie rewanżowej.
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siatkówka 
w poniatowej

 "Wojciech Gołofit

Sekcja Siatkówki pod szyldem 
MKS Stal Poniatowa funkcjonuje od 
września 2020r. Od tej pory udało się 
nam zaangażować ponad 70 dzieci 
w wieku od 7 do 14 lat z Poniatowej 
oraz okolic.

szkolenie przebiega w podziale na 4 
grupy (3 damskie, 1 męska), w których 
każda ma postawione indywidualne cele 
do zrealizowania na swoim szczeblu roz-
grywkowym: 

Grupa i - minisiatkówka kat. „2” - to 
tutaj zawodniczki rozpoczynają swoją 
przygodę z siatkówką poznając dyscyplinę, 
zdobywając nowe umiejętności, uczą się 
podstaw poprzez gry i zabawy. 

Grupa ii - minisiatkówka kat. „3” oraz 
„4” - drugi etap szkolenia. Wykorzystanie 
nabytych wcześniej umiejętności, dosko-
nalenie ich oraz wprowadzenie nowych, 
bardziej złożonych, wprowadzenie zało-
żeń taktycznych. Przygotowanie do gry 
w docelowym zestawieniu „szóstkami”. 

Grupa iii - „młodziczki”. Docelowa 
grupa każdej z zawodniczek. Gra „6x6”, 
start w Wojewódzkiej lidze Młodziczek.

Grupa iV (chłopcy) - przygotowania 
zarówno do minisiatkówki w każdej ka-
tegorii wiekowej jak i gry na poziomie 
młodzika. 

Najważniejszym wydarzeniem w kate-
gorii minisiatkówki zarówno u chłopców 
jak i dziewcząt są rozgrywki ogólnopol-
skich Mistrzostw w Minisiatkówce o Pu-
char Kinder joy of Moving. Podzielone 
są one na trzy etapy: eliminacyjny, Wo-
jewódzki oraz ogólnopolski. W zeszłym 
sezonie (2020/21) reprezentantki naszej 
nowo powstałej sekcji zajmując iii miej-
sce w kat „2” wywalczyły sobie awans 
do etapu Wojewódzkiego będąc przy 
tym jednymi z najmłodszych startujących 
zawodniczek. Podobnie w przypadku na-
szej męskiej części reprezentacji. Chłopcy 
w kat. „3” zajmując i miejsce oraz w kat 
„2” - iii miejsce również zaprezentowali 
się na szczeblu wojewódzkim. To wielka 
nagroda zarówno dla trenerów jak i sa-
mych zawodników/zawodniczek. 

W tym sezonie przygotowania trwają, 
a sam cykl rozgrywek rozpocznie się już 
w nowym roku kalendarzowym. jesteśmy 
pełni nadziei, że i tym razem uda się nam 
pokazać z jak najlepszej strony. 

Poza startem w rozgrywkach Kinder 
joy of Moving, zarówno minisiatków-
ka, jak i nieco starsze „młodziczki” miały 
niejednokrotnie możliwość rozegrania 
sparingów z drużynami z pobliskich 
miejscowości, udziału w turniejach we-
wnętrznych organizowanych przez MKs 
stal Poniatowa, turniejach towarzyskich 
oraz w przypadku najmłodszych - dwu-
krotne zaprezentowanie się w ogólno-
polskim Turnieju Minisiatkówki w kat. 
„1” i „2” organizowanym przez Nada-
rzyn. Ze wszystkich wspomnianych wy-
żej wydarzeń każda z drużyn wracała 

z zanotowanym przynajmniej jednym 
zwycięstwem, a niejednokrotnie zajmując 
jedne z miejsc na podium. 

W ostatnim czasie nasza najmłodsza 
grupa pod okiem Trenerki wzięła udział 
w konkursie organizowanym przez Kin-
der joy of Moving nagrywając filmik tre-
ningowy. Konkurs przeznaczony był dla 
drużyn z całej Polski! Kreatywny filmik 
przyniósł Nam zwycięstwo, a co za tym 
idzie nagrody, które wykorzystamy na 
naszych treningach.

staramy się łączyć przyjemne z poży-
tecznym. Mamy nadzieję, że stale będzie-
my się rozwijać i osiągać coraz to wyższe 
cele. Zapraszamy do śledzenia naszych 
wyników na profilu na Facebooku „sTal 
Poniatowa siatkówka”. 
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działania 
osir

 "OSiR

Dopiero zaczynaliśmy nowy rok, 
a tu już nadszedł ostatni kwartał i nasz 
ostatni tegoroczny artykuł...

Kryta pływalnia

We wrześniu, wraz z rozpoczęciem 
roku szkolnego, pełną parą ruszyła kryta 
pływalnia: lekcje wychowania fizycznego 
szkół podstawowych, nauka pływania 
w ramach szkółki Pływania osiR i uKs 
Meduza oraz aqua aerobik. W szkółce 
Pływania część grup kontynuuje naukę 
z roku poprzedniego. W większości jednak 
zostały utworzone nowe grupy, głów-
nie z naboru do programu Przedszkolaki 
Pływają. Program ten przerósł nasze naj-
śmielsze oczekiwania i cieszy się wielkim 
powodzeniem. W celu przyjęcia większej 
ilości chętnych dzieci, utworzyliśmy do-
datkowo sześć grup, które mają zajęcia 
co drugi weekend. 

W sumie szkółka Pływania zatrudnia 
dziewięciu instruktorów, którzy prowa-
dzą zajęcia z ponad dwusetką dzieci. 
Niestety, fizycznie nie byliśmy w stanie 
przyjąć wszystkich osób, dlatego część 
z nich wpisana jest na listę rezerwową. 
W przypadku, gdy zwolni się miejsce lub 
zostanie stworzona nowa grupa, będzie-
my kontaktować się w celu przyjęcia 
do szkółki. Na łamach „Poniatowskich 
Wieści” pragniemy przeprosić te osoby, 
które jeszcze się nie dostały. staramy się 
zapewnić dostęp do nauki pływania jak 
najszerszej grupie dzieci i młodzieży, ale 
niestety brakuje nam godzin i miejsca, aby 
sprostać tym wymaganiom. Cieszy nas 
fakt, że kryta pływalnia „tętni życiem”, 
bo to oznacza, że chcą Państwo korzystać 
z dobrodziejstw, jakie przynosi pływanie 
i nasze starania nie idą na marne. Zdajemy 
sobie przy tym sprawę, że od poniedziałku 
do piątku popołudnia są w większości 
niedostępne dla osób indywidualnych. 
Dlatego prosimy o wyrozumiałość i zachę-
camy do sprawdzania obłożenia pływalni 
na naszej stronie (www.osir.poniatowa.pl), 
w holu głównym krytej pływalni, a najbez-
pieczniej zadzwonić bezpośrednio przed 

przyjściem pod numer tel. 818204290 
(czynny w godz. 07:00-23:00). Zwłaszcza 
w okresie pandemii, gdy obowiązują limity 
osób, trzeba uzbroić się w cierpliwość.

Zajęcia aqua aerobiku już od dziesięciu 
lat przyciągają stałą grupkę pań, które 
poprzez gimnastykę w wodzie utrzymują 
kondycję fizyczną oraz smukłą sylwetkę. 
Zajęcia, podzielone na grupy pod wzglę-
dem stopnia zaawansowania, odbywają 
się we wtorki i czwartki o godz. 19:00 
(grupa średniozaawansowana) i 20:00 
(grupa zaawansowana). Przez dwa miesią-
ce, w zastępstwie instruktorki agnieszki, 
jedna grupa była prowadzona o godz. 
19:30 przez Panią jolę (której serdecznie 
dziękujemy za pomoc!). W dniu 7 grudnia 
odbył się specjalny mikołajkowy aqua 
aerobik poprowadzony przez obydwie 
trenerki, w którym oczywiście udział wzię-
ły same Panie Mikołajowe. od nowego 
roku wracamy do zajęć z instruktorką 
agnieszką z podziałem na dwie grupy. 
Zapraszamy Panie, które przez okres zimo-
wy chciałyby spędzać wieczory aktywnie 
i w miłym towarzystwie!

Zajęcia cheerleadingu

Po długich staraniach, od 5 paździer-
nika rozpoczęliśmy zajęcia cheerleadin-
gu z podziałem na dwie grupy: 6-10 lat 
o godz. 18:30 oraz 11-15 lat o godz. 
19:30. Zajęcia odbywają się w ponie-
działki i środy w sali nr 11 w szkole Pod-
stawowej. Cheerleading skierowany jest 
głównie do dziewczynek w celu zachęty 
do wielowymiarowej aktywności fizycznej: 
gimnastyki, akrobatyki i tańca. Zajęcia 
cieszą się sporą popularnością i mamy 
nadzieję, że restrykcje pandemiczne ich 
nie ograniczą i będziemy mogli pochwalić 
się wspaniałym show przed publicznością 
Poniatowej. jeżeli Państwa latorośl chcia-
łaby jeszcze dołączyć do grupy, zwłaszcza 
starszej, zapraszamy do kontaktu z panią 
instruktor pod nr. telefonu: 510158696. 

Zajęcia boksu i tenisa 
ziemnego

Mimo sezonu jesienno-zimowego, 
dzięki uprzejmości Dyrektora szkoły Pod-
stawowej oraz Dyrektor Zespołu szkół 
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w Poniatowej, możemy kontynuować 
zajęcia boksu oraz tenisa ziemnego. Za-
jęcia boksu odbywają się w poniedziałki 
i środy o godz. 17:00 w sali nr 11 sP, a za-
jęcia tenisa ziemnego w czwartki i piątki 
o godz. 14:30 w sali gimnastycznej sP. 
Zachęcamy do udziału! Nr do instruktora 
boksu: 723526387, do instruktora tenisa 
ziemnego: 518184708.

Zajęcia fitness

Fitness z osiR prowadzony jest już 
ponad półtora roku! Zrzesza stałą grupkę 
kobietek- fitness maniaczek, które regu-
larnie, dwa razy w tygodniu, spotykają 
się, aby wylewać z siebie siódme poty. 
instruktorka ewelina nie daje im się nudzić 
i zajęcia są zróżnicowane pod względem 
form aktywności: od cardio, poprzez ste-
py, hantle, na ukochanych piłkach (fitballs) 

kończąc. Zajęcia odbywają się we wtorki 
o 19:15 i czwartki o 18:30 w sali nr 11 
w szkole Podstawowej. Zachęcamy do 
udziału, bo zapewniamy całkowite ode-
rwanie się od rzeczywistości i problemów 
dnia codziennego! 

Stadion miejski

systematycznie dbaliśmy również o mu-
rawę na stadionie MKs stal Poniatowa. 
Wykonywano zabiegi mające na celu 
poprawę jakości boiska i utrzymanie go 
w bardzo dobrej kondycji. 

Wertykulacja (pionowe cięcie trawnika) 
boiska połączona z siatkowaniem oraz 
aeracją (napowietrzenie gleby) to pod-
stawowe prace, które nasi pracownicy 
wykonywali cyklicznie, aby murawa na 
stadionie była odpowiednio przygoto-
wana przed rozpoczęciem rozgrywek 

ligowych. Przeprowadzone w ostatnim 
czasie wałowanie boiska pomogło z kolei 
wyrównać powierzchnię płyty głównej, 
a wykonanie dwudziestu drenów w pod-
mokłej części boiska przyspieszyło odpro-
wadzanie nadmiaru wody. Całoroczna 
i kompleksowa suplementacja odpowied-
niej jakości nawozów oraz zapewnienie 
właściwego nawodnienia sprawiają, że 
możemy pochwalić się jednym z najład-
niejszych i najlepiej utrzymanych obiektów 
w całym województwie. 

Imprezy sportowo-
rekreacyjne

Miło nam poinformować, że ostatecz-
nie, mimo iż Gmina Poniatowa zajęła 
dopiero 13. miejsce w grupie iii (od 7,5 
tys. do 15 tys. mieszkańców) w Xiii edycji 
europejskiego Tygodnia sportu, organi-
zowanego w ramach XXVii sportowego 
Turnieju Miast i Gmin, była tylko jedną 
z dwóch gmin z województwa lubelskie-
go na wszystkie gminy i miasta biorące 
udział w ogólnopolskim turnieju! brawo, 
Poniatowa! Zapraszamy do udziału w przy-
szłorocznym Tygodniu sportu!

3 października, na zrewitalizowanym 
placu przy ul. brzozowej, przy pięknej 
słonecznej pogodzie odbył się Piknik 
Rodzinny pod patronatem Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Miał on miej-
sce przy okazji iii Konferencji Kół Go-
spodyń Wiejskich – smaki lubelszczyzny 
pn. „Ziemniaki w tradycji kulinarnej Lu-
belszczyzny”. Pełna relacja znalazła się 
w poprzednim numerze, nadmienimy 
tylko, że staraliśmy się aktywnie zająć 
przybyłe dzieci. Mogły one wziąć udział 
w różnego rodzaju konkurencjach spor-
towych, spróbować swoich sił w rzutach 
do mini kosza oraz przytulić się i zrobić 
zdjęcie z maskotką scooby Doo. Wszystkie 
dzieci biorące udział w naszych zabawach 
otrzymały zdrowe jabłuszka, balony oraz 
symboliczne upominki.

Święto Niepodległości 
w Ośrodku Sportu i Rekreacji 
w Poniatowej

święto Niepodległości jest bardzo waż-
ne również dla nas - pracowników ośrod-
ka sportu i Rekreacji. sport nieodzownie 
związany jest bowiem z patriotyzmem 
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i umiłowaniem ojczyzny. Na kartach histo-
rii zapisali się sportowcy, którzy oddali ży-
cie w imię Niepodległej, m.in.: olimpijczyk 
lekkoatleta janusz Kusociński, który był 
torturowany przez gestapo i został roz-
strzelany, podobnie jak narciarka Helena 
Marusarzówna. Życie za ojczyznę oddali 
też oszczepnik eugeniusz lokajski oraz 
jeździec Henryk Dobrzański „Hubal”. Ku 
pamięci poległych polskich sportowców, 
dyrektor reprezentująca nasz ośrodek 
zapaliła znicz przy pomniku Pamięci ofiar 
Obozu Pracy w Poniatowej.

Wśród dzieci i młodzieży obecnych na 
pikniku patriotycznym przeprowadzony 
został Konkurs Wiedzy o Polskim sporcie. 
Dzięki uprzejmości apteki Dbam o Zdro-
wie oraz urzędu Gminy Poniatowa, dzieci 
otrzymały pamiątkowe upominki oraz 
medale. Dodatkowo wszyscy najmłodsi 
obecni na pikniku dostali baloniki ufun-
dowane również przez DoZ. W trakcie 
pikniku i turnieju zbierane były pieniążki 
na pomoc dla chorej samotnej mamy 
Moniki Matwiejczuk. Dziękujemy za Wa-
szą hojność i wielkie serca - uzbieraliśmy 
488,79 zł!

Główną atrakcją zaplanowaną przez 
osiR był Turniej Piłki Nożnej o Puchar 
burmistrza Poniatowej, rozegrany na or-
liku przy ul. Kraczewickiej. Wystartowały 
reprezentacje lokalnej policji, straży pożar-
nej, przedsiębiorców oraz przedstawicieli 
jednostek samorządowych. Turniej roze-
grany został systemem „każdy z każdym”, 

odbyło się sześć dwudziestominutowych 
meczów. Bardzo wysoki poziom sprawno-
ści fizycznej pokazała reprezentacja naszej 
straży oraz policji, co nas bardzo cieszy, 
ponieważ jesteśmy pewni, że w każdej 
chwili gotowi są stanąć na straży naszego 
zdrowia i bezpieczeństwa.

Punktacja wyglądała następująco:
1 miejsce straż pożarna - 7 pkt.
2 miejsce policja - 5 pkt.
3 miejsce przedsiębiorcy - 3pkt.
4 miejsce samorządowcy - 1 pkt.

Puchary oraz pamiątkowe medale wrę-
czył burmistrz Poniatowej Paweł Karcz-
marczyk wraz z dyrektor osiR barbarą 
burzyńską. Zwycięzcom jeszcze raz gra-
tulujemy. składamy serdeczne podzięko-
wania komendantom Powiatowej Policji 
w opolu lubelskim i Państwowej straży 
Pożarnej w opolu lubelskim oraz sekre-
tarzowi Gminy Poniatowa za przyjęcie 
zaproszenia do udziału w turnieju. Przede 
wszystkim dziękujemy zawodnikom za 
aktywny udział, kibicom obecnym na 
turnieju, dzieciom i młodzieży biorącym 
udział w Konkursie Wiedzy o Polskim 
sporcie i wszystkim patriotom świętu-
jącym Dzień Niepodległości. serdecznie 
dziękujemy Centrum Kultury, Promocji 
i Turystyki za ciepłą grochówkę i herbatkę 
rozgrzewającą nas wszystkich w trakcie 
pikniku i turnieju. już teraz zapraszamy 
do obchodów przyszłorocznego święta 
Niepodległości razem z osiR.

W dniu 22 listopada naszą krytą pły-
walnię odwiedziła wschodząca gwiazda 
muzyki pop, youtuberka mająca ponad 
721 tys. subskrypcji, jedna z najbardziej 
wpływowych influencerek polskiego in-
ternetu - Magda bereda. Razem ze swo-
ją ekipą nagrywała teledysk w wodzie 
w niecce dużego basenu oraz skorzystała 
z sauny. Dzięki tej wizycie nasz post na 
Facebooku dotarł do prawie dwóch tysięcy 
obiorców, zyskując ogólnopolski zasięg, 
a instastory z kręcenia teledysku obejrzeli 
fani z całej Polski.

Dziękujemy za udział we wszystkich 
imprezach, turniejach, zawodach, akcjach 
i zmaganiach sportowo-rekreacyjnych zor-
ganizowanych lub współorganizowanych 
przez osiR Poniatowa! 

jesteśmy dla Państwa. Ze sporto-
wym pozdrowieniem!
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uczniowski klub sportowy „Meduza”
uks Meduza poniatowa

Klub w roku szkolnym 2021/22 prowadzi zajęcia na pływalni osiR Poniatowa.
Zajęcia prowadzone są w siedmiu grupach o różnym stopniu zaawansowania technik pływackich, zajęcia odbywają się 

codziennie od poniedziałku do czwartku w godzinach 15:15 do 18:15. W zajęciach uczestniczy 110 dzieci, od rocznika 
2014-2002 z całego powiatu opolskiego. Dzieci podzielone są na grupy w zależności od umiejętności pływackich. Zajęcia 
prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną trenerów  i instruktorów pływania.

19 grudnia, jak co roku Klub organizuje zawody Mikołajkowe, na które serdecznie zapraszamy. Komunikat organiza-
cyjny dostępny będzie na stronie sKP MeDuZa  i w holu basenu.

29 sierpnia 2021 r. odbyły się 
pierwsze Dożynki Gminne w Dąbro-
wie Wronowskiej, o których pisaliśmy 
w poprzednim numerze. Ważnym 
elementem imprezy było świętowanie 
jubileuszu Dąbrowiaka.

jubileusz 30-lecia lZs Dąbrowiak Dą-
browa Wronowska z powodu pandemii 
nie odbył się w roku poprzednim i obcho-
dzony był podczas tegorocznych Dożynek. 
Zaproszeni goście:

burmistrz Poniatowej - Paweł Karcz-
marczyk, Przewodnicząca Rady Miejskiej 
- ewa baranowska, Zbigniew bartnik 
- Prezes lZPN, Robert Gromysz - Wice-
prezes ds. współpracy z klubami mło-
dzieżowymi i samorządami z ramienia 
lZPN, Prezes MKs stal Poniatowa - ja-
nusz jakubczyk, Dyrektor osiR - bar-
bara burzyńska wręczyli Prezesowi lZs 
Dąbrowiak Dąbrowa Wronowska - Ra-
fałowi Hysie pamiątkowe grawertony. 
Docenieni zostali również poszczególni 
działacze klubowi, którym wręczono 
medale i statuetki. 

statuetkę oraz Tytuł Honorowego 
Działacza sportowego otrzymał Pan jan 
Witter: za działalność sportową, organiza-
torską, trenerską oraz za 30 lat aktywnej 
gry w klubie lZs Dąbrowiak Dąbrowa 
Wronowska. 

srebrną odznakę Honorową lubel-
skiego związku piłki nożnej otrzymali:

1. Michał jackowski 
2. Dariusz Rudzki 
3. andrzej Wojciechowski 
4. Mirosław sola 

30 lat lzs dąbrowiak dąbrowa wronowska
5.  Mirosław Pochodyła
6.  seweryn światek
7. jan Witek 
8. Rafał Hysa 

statuetkę zasłużony działacz klubu 
otrzymali: 

1. Tomasz Wróbel 
2. Zdzisław Dębiec 
3. Robert Zawadzki 
4. Arkadiusz Sola 
5. Mirosław Pochodyła 
6. Mirosław sola 
7. andrzej Wojciechowski 
8. Michał jackowski 
9. Tomasz Krzyżanek 
10. seweryn świątek

statuetkę podziękowania za okazanie 
wsparcie dla klubu otrzymali:

1. jerzy szymański
2. Adam Kramek
3. Grzegorz Kowalski
4. Grzegorz Dajos
5. Przemysław szwed
6. Marek jackowski
7. Paweł Niezbecki
8. Zbigniew Chęć
9. Robert Chęć
10. Dariusz samołyk
11. Rudzki Dariusz
12. Mirosław szlachetka
13. Marek Koszałka
14. Tomasz Greczkowski
15. Andrzej Stocki
16. Dariusz stolarz
17. Dariusz Winnicki
18. Andrzej Mazurek
19. Rafał Hysa

Wszystkim zasłużonym działaczom, 
sportowcom, trenerom i osobom, któ-
re przez 30 lat istnienia lZs Dąbrowiak 
Dąbrowa Wronowska przyczyniły się do 
powstania i rozwoju klubu- serdecznie 
dziękujemy i gratulujemy odznaczeń!

Prezes lZs Dąbrowiak- Pan Rafał 
Hysa podziękował wszystkim za pomoc 
w zorganizowaniu obydwu uroczysto-
ści. szczególne podziękowania przekazał 
burmistrzowi Karczmarczykowi, Dyrek-
tor Centrum Kultury, Promocji i Turystyki 
w Poniatowej- joannie Kawałek, Kierow-
nik Wydziału ds. Promocji - Marzenie 
Wójtowicz, Komendantowi osP Dąbrowa 
Wronowska- łukaszowi jackowskiemu, 
janowi Witkowi, Wiceprezesowi lZs 
Dąbrowiak - Mirosławowi soli, Preze-
sowi lZPN-u Zbigniewowi bartnikowi 
oraz Dyrektor osiR- barbarze burzyńskiej. 
Panu burmistrzowi, Pani Dyrektor osiR 
oraz Panu janowi Witkowi zostały po-
darowane również pamiątkowe koszulki 
lZs Dąbrowiak.

Równolegle do uroczystości Dożynek, 
na sąsiednim boisku lZs „Dąbrowiak” 
odbywały się mecze towarzyskie zor-
ganizowane z okazji jubileuszu. Mecze 
sędziowali pracownicy osiR: Radosław 
Mroczkowski i sebastian Grzelak. Za-
wodnicy stanęli na wysokości zadania 
i po zaciętej walce, drużyny uplasowały 
się na poniższych miejscach:

 � i miejsce drużyna oldboye „Dąbro-
wiaka”

 � ii miejsce drużyna „GPGK sp. z o.o.”
 � iii miejsce drużyna „uM w Poniato-

wej”
 � iV miejsce drużyna „sołtysi”
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Poniatowa jesienią

Dziękujemy za udział i serdecznie gratulujemy! To ostania odsłona  organizowanych przez nas konkursów fotograficznych, które 
miały za cel zaprezentowanie krajobrazów Poniatowej w różnych porach roku. Zapraszamy do udziału w innych konkursach 
CKPiT – do końca roku czekamy na zgłoszenia do konkursu „Mój święty Mikołaj”. 

Zaglądajcie na stronę www.ckpit.poniatowa.pl oraz na naszego Facebooka i  Instagrama! 

oto zwycięzcy konkursu fotograficznego „Poniatowa 
jesienią” organizowanego przez Centrum Kultury Promocji 
i Turystyki w Poniatowej: 

Kat. 7-12 lat
i miejsce Wiktoria śliwa
ii miejsce Michalina Kosik
iii miejsce Mikołaj Napiórkowski
wyróżnienia: julia jaroszyńska, Karolina Cieniuszek, 

Maria borowińska, Dawid Długosz

Kat. 13-19 lat
i miejsce Zuzanna borowińska
ii miejsce Helena Żydek

Helena Żydek

Jakub Kosik

Wiktoria Śliwa

Mikołaj Napiórkowski Zuzanna Borowińska

konkurs 
FotoGraFiczny

Julia Jaroszyńska Karolina Cieniuszek Michalina KosikDawid Długosz Maria Borowińska



Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej  
 ul. Fabryczna 1 

Sylwester 
2021/2022

w Art Cafe Klubowa 
Zapraszamy na szampański Bal Sylwestrowy!

31.12.2021, godz. 20:00 

Menu
5 dań gorących, przystawki

słodki stół, napoje gorące i zimne
0,5 l alkoholu na parę, szampan o północy

 

Rezerwacja pod nr  tel. 818204554 

Wspaniała atmosfera z muzyką na żywo

Cena biletu: 230 zł | osoba


