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CZASoPiSMo BeZPłATNe

Przed Wami pierwszy w tym roku nu-
mer Poniatowskich Wieści. Jako redakcja 
jesteśmy dumni z tego, że czasopismo 
ukazuje się już od roku. Mimo sytuacji, 
która ma miejsce za wschodnią granicą 
naszego kraju, a także wciąż panującej pan-
demii chcemy w tym wiosennym wydaniu 
przekazać dużo ciekawych i pozytywnych 
informacji. 

Teksty, które przeczytacie na kolejnych 
stronach naszego kwartalnika ukazują jakie 
wydarzenia miały miejsce oraz jakie dzieją 
się aktualnie. Jak zawsze działo się dużo 
a to dzięki temu, że instytucje, organizacje 
i osoby prywatne nieustannie podejmowały 
wyzwania i pokonywały wiele trudności. 

Chcemy aby kolejne numery Poniatow-
skich Wieści obfitowały w wiele ciekawych 
artykułów o życiu miasta Poniatowa a także 
całej gminy. Dlatego też czekamy na Wasze 
propozycje tematów, zdjęć, artykułów i opi-
nii. Teksty i fotografie prosimy przesyłać na 
adres mailowy biuro@ckpit.poniatowa.pl.

wiosna, 
wiosna ach 
to ty…

 " CKPiT
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pomoc ukrainie
 "Agnieszka Drozd-Bownik 

24 lutego 2022 roku wojska rosyjskie zaatakowały 
terytorium Ukrainy. Atak doprowadził nie tylko do 
zniszczeń budynków, śmierci niewinnych osób, ale także 
do masowej ucieczki kobiet i dzieci z Ukrainy. Polacy 
w sposób natychmiastowy zareagowali na tą sytuację: 
zmobilizowali się, zjednoczyli i zaczęli bezinteresow-
nie pomagać wszystkim potrzebującym. W obliczu 
solidarności i potrzeby zapewnienia wsparcia uchodź-
com przekraczającym granicę Polski, jak również tym 
przybywającym do naszego miasta oraz koordynacji 
działań pomocowych, został powołany sztab, mający 
na celu włączenie jednostek organizacyjnych, placówek 
szkolnych, przedszkola, żłobka, organizacji i stowa-
rzyszeń pozarządowych oraz jednostek OSP z terenu 
Gminy Poniatowa, w działania, aby jak najszybciej 
zorganizować niezbędną pomoc.

Skoordynowane działania miały za zadanie udzielenie wspar-
cia osobom z ukrainy przebywającym na naszym terenie, jak 
również tym, którzy przekraczali granicę na przejściach w Do-
rohusku i Dołhobyczowie. 

Wsparcie i pomoc dla uciekających obywateli ukrainy miały 
wymiar realny. Zostały zorganizowane zbiórki darów, które 
mieszkańcy mogli dostarczać do urzędu Miasta w Poniatowej, 
Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej, wszystkich 
szkół podstawowych, przedszkola i żłobka, jak również do oPS 
w Poniatowej. 

Państwa wrażliwość i dobre serca sprawiły, że udało się 
zebrać zarówno długoterminową żywność, środki chemiczne 
i higieniczne, środki czystości, żywność dla niemowląt i dzieci, 
artykuły papiernicze, jak również koce, pościel, ręczniki i odzież. 
Bez Państwa natychmiastowego odzewu i chęci niesienia 
bezinteresownej pomocy, te działania nie mogłyby się odbyć. 

Dzięki wsparciu właścicieli lokalnych restauracji, przedsię-
biorców, Centrum Kultury, Promocji i Turystki, Kół Gospodyń 
Wiejskich, przygotowano ciepłe posiłki, wypieki cukiernicze, 
wyroby garmażeryjne, które dzięki jednostkom oSP Gminy 
Poniatowa zostały dostarczone wraz z lekami, środkami hi-
gienicznymi dla dzieci i kobiet, żywnością długoterminową na 
przejścia graniczne w Dorohusku i Dołhobyczowie. 

Dla 57 osób matek i dzieci (stan na dzień 24.03.2022 r.) Dom 
Muzyki w Kraczewicach stał się azylem, bezpiecznym miejscem 
a dla niektórych drugim domem, bo ten, który pozostawili 
w swojej ojczyźnie po prostu już nie istnieje… organizowane są 
dla nich zajęcia dodatkowe, pomoc psychologiczna i wsparcie 
administracyjne, jak również pomoc w poszukiwaniu pracy.

Pozostałym osobom będącymi uchodźcami z ukrainy, a prze-
bywającymi na kwaterach prywatnych, udzielana jest pomoc 
humanitarna, w postaci wydawanej żywności, środków che-
micznych, higienicznych, artykułów pierwszej potrzeby i odzieży.

Większość dzieci z ukrainy przebywających w Gminie Po-
niatowa została zapisana do szkół i przedszkoli i są uczestni-
kami zajęć mających na celu przede wszystkim naukę języka 
polskiego, utrzymanie relacji między sobą, poznanie polskiej 
kultury, obyczajów a w nielicznych przypadkach kontynuację 
nauki podjętej w swojej ojczyźnie.

Bardzo serdecznie dziękujemy za dotychczasowe wsparcie 
i zaangażowanie w pomoc uchodźcom z ukrainy.
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przychodnia lekarza rodzinnego 
czeka na pacjentów 

 "Michał Kramek

jubileusz X -lecia stowarzyszenia kobiet 
„odnowa” ze szczuczek kolonii 

 "UM Poniatowa

Powiatowe Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim utworzyło w Poniatowej przy ul. Młodzieżowej 6, przychodnię 
lekarza rodzinnego dla mieszkańców. W budynku jest pięć gabinetów lekarskich, dwa zabiegowe, punkt pobrań, 
dodatkowo rejestracja, punkt szczepień, węzły sanitarne przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami oraz 
oddzielny gabinet dla dzieci wraz z poczekalnią.

Przychodnia jest czynna pięć dni w ty-
godniu, w godzinach od 8 do 18. 

W przychodni czekają lekarze medycyny 
rodzinnej i pediatrzy. 

 � Dr Katarzyna Kaczorowska 
 � Dr Józefa Patyra 
 � Dr Agnieszka ścisłowska 
 � Judyta Podgórska 
 � iwona Chmiel Perzyńska 

okuliści:
 � Dr Andrzej Sawicki 
 � Dr Karolina Gasińska 
 � Dr Dorota Cioczek

Zapisując się do przychodni, pacjenci otrzymają nieograniczony dostęp do wszyst-
kich usług wykonywanych w ramach prowadzonej przez spółkę działalności oraz 
transportu sanitarnego.

Zainteresowani mogą już zapisywać się - tel. (81) 458 21 58 oraz (81) 458 21 42.

 „Jestem zadowolony, z powstania nowego ośrodka, bo to oznacza powiększenie 
dostępności do służby zdrowia i opieki medycznej dla mieszkańców Gminy Ponia-
towej. Mam nadzieję, że pacjenci zauważą nasz ośrodek zdrowia i zechcą tutaj 
się leczyć. Już dzisiaj zachęcam wszystkich do zaufania temu ośrodkowi. Ja sam 
osobiście tutaj się przepiszę i będą korzystał z opieki zdrowotnej w Poniatowej. Ja 
wiem, iż mury nie leczą. Pełen efekt będzie widoczny dopiero za kilka miesięcy. To, 
czy obiekt będzie przyjazny dla pacjentów, będzie zależało tylko od kadry ośrodka. 
Atmosferę tego miejsca stworzą ludzie, a nie budynek. Mieszkańcy Gminy Poniatowej 
oczekują troskliwej, przyjaznej opieki medycznej mam poczucie, że ją tutaj dostaną” 
mówi Michał Kramek Członek Zarządu Powiatu w opolu Lubelskim.

19 marca 2022 r. w remizie OSP w Szczuczkach Kolonii 
odbyła się uroczystość jubileuszu X-lecia istnienia Stowa-
rzyszenia Kobiet „Odnowa”, w której uczestniczyła m.in. 
delegacja z Urzędu Miejskiego w Poniatowej w osobach: 
Seweryn Świątek wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, 
Paweł Karczmarczyk burmistrz Poniatowej, Aneta Po-
niatowska zastępca burmistrza Poniatowej, Anna Ruta 
skarbnik, Marzena Wójtowicz kierownik Wydziału Promocji 
i Obsługi Interesanta. 

Wydarzeniu towarzyszyło podsumowanie 10. lat działalno-
ści Stowarzyszenia, połączone z prezentacją zrealizowanych 
zadań, występy artystyczne oraz poczęstunek przygotowany 
przez gospodarzy.

Zaproszeni samorządowcy, goście i przyjaciele, którzy wspie-
rali i współpracowali z organizacją na przestrzeni lat wręczyli 
podziękowania i wyrazy uznania za prowadzoną dotychczas 
działalność. 

Paniom ze Stowarzyszenia Kobiet „odnowa” życzymy kolej-
nych udanych jubileuszy i dalszych owocnych lat pracy. 
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kolejne inwestycje w poniatowej 
 "UM Poniatowa

Gmina Poniatowa zakończyła realizację projektu „Rewitalizacja oraz udostepnienie atrakcji turystycznych przy 
zbiornikach wodnych w Poniatowej” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W ramach rewitalizacji zakończono 
realizację zadania inwestycyjnego pole-
gającego na budowie kąpieliska zorga-
nizowanego wraz z plażą i pomostami 
pływającymi. Generalnym wykonawcą 
inwestycji była firma Sorted Sp. z o.o. 
z Piaseczna. W ramach zadania przy zbior-
niku wodnym od strony Parku Miejskiego 
wykonano kąpielisko, plażę oraz ogrodzo-
ny brodzik dla dzieci. Zagospodarowane 
zostały tereny zielone przylegające do 
plaży, wykonano kompozytowy podest 
ułatwiający dostęp do kąpieliska. Latem 
w obszarze kąpieliska zostaną zamonto-
wane wodne dmuchane place zabaw- tory 
przeszkód z wydzielonymi strefami dla 
osób umiejących i nieumiejących pływać. 
Na dużym zbiorniku wodnym zostały wy-
budowane dwa pomosty pływające wraz 
z dojściami. Pomosty wykonane są w kon-
strukcji stalowej z trapem z deski kompo-
zytowej oraz kotwione na betonowych 

kotwach. Ze względu na sposób kotwie-
nia obowiązuje całkowity zakaz kąpieli 
i skoków do wody w obrębie pomostów. 
Przy pomostach zostaną zainstalowa-
ne tablice z regulaminem korzystania 
z pomostów. Wszystkich użytkowników 
prosimy o zapoznanie się z regulaminem 
i przestrzeganie jego zapisów, ponieważ 
nieodpowiedzialne korzystanie z pomo-
stów może mieć tragiczne konsekwencje.

W lutym bieżącego roku zakończono 
realizację zadania przebudowy drogi we-
wnętrznej w obrębie Zespołu Dworsko-
-Parkowego w miejscowości Niezabitów 
. Na odcinku długości 236 mb wykona-
no uszlachetnioną jezdnię z betonu as-
faltowego na podbudowie z kruszywa 
łamanego, oporniki z granitu, pobocza 
i zjazdy z kruszywa oraz niewielki chod-
nik ze schodkami z kostki brukowej. 
Długo wyczekiwana przez mieszkańców 

przyległych do drogi bloków inwestycja 
realizowana była za zgodą Lubelskiego 
Konserwatora Zabytków. Generalnym 
wykonawcą była firma Przedsiębiorstwo 
robót Drogowych Piotr Bąk z Lublina. 

Przy ul. Leśniczówka w Poniatowej 
zakończono budowę chodnika o długości 
ponad 1 km. Chodnik łączący ul. Kra-
czewicką z pierwszymi zabudowaniami 
przy ul. Leśniczówka wykonała firma 
ermanos Sp. z o.o. z siedzibą w Skarży-
sku-Kamiennej.

Aktualnie na terenie Gminy trwają 
roboty budowlane związane z realizacją 
kolejnych zadań inwestycyjnych.

W miejscowości Poniatowa Kolo-
nia prowadzone są roboty budowlane 
związane z budową chodnika na odcinku 
przy Szkole Podstawowej. równocze-
śnie będzie realizowany remont odcinka 

Pomost pływający
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istniejącego chodnika z płyt betonowych 
od strony drogi wojewódzkiej nr 832 
w Poniatowej wsi. Wykonawcą robót jest 
firma Art-Bruk Monika Chołody z Miłocina. 

W Plizinie trwają roboty budowlane 
związane z budową świetlicy wiejskiej. 
W ramach zadania powstanie partero-
wy budynek, częściowo podpiwniczony, 
o powierzchni zabudowy ok. 150 m2, 
przeznaczony dla potrzeb miejscowej 
społeczności. Generalnym wykonawcą 
pierwszego etapu inwestycji tj. budo-
wy stanu surowego jest firma ermanos 
Sp. z o. o. Skarżysko-Kamienna. 

Przy skrzyżowaniu ulic Brzozowej 
i Harcerskiej w Poniatowej firma Hydro-
-Bruk Dominik Figura prowadzi roboty 
polegające na niwelacji terenu, utwar-
dzeniu i zagospodarowaniu placu na 
powierzchni 6 320,00 m2, wykonaniu 
ogrodzenia terenu. 

W lutym Gmina Poniatowa przekazała 
plac budowy pod realizację inwestycji 
związanej z przebudową boiska piłkarskie-
go przy ul. 11 Listopada w Poniatowej. Na 
istniejącym boisku powstanie nowa płyta 
do gry o nawierzchni z trawy sztucznej 
z bramkami i oświetleniem, system dre-
nażowy odwadniający boisko, trybuny, 
piłkochwyty oraz kabiny dla zawodników. 
Teren wokół boiska zostanie zagospo-
darowany. Generalnym wykonawcą jest 
firma Gardenia Sport Sp. z o. o. z War-
szawy. inwestycja współfinansowana jest 
ze środków Funduszu rozwoju Kultury 
Fizycznej w ramach Programu Sportowa 

Polska - Program rozwoju Lokalnej infra-
struktury Sportowej edycja 2021. 

W najbliższym czasie planuje się rozpo-
częcie zadań inwestycyjnych związanych 
z przebudową dróg gminnych, w tym: 
odcinka drogi w miejscowości obliźniak, 
ulicy Henin w Poniatowej oraz drogi we-
wnętrznej łączącej Spławy z Niezabitowem 
Kolonią. Na realizację powyższych zadań 
Gmina Poniatowa otrzymała dofinanso-
wanie ze środków rządowego Funduszu 
rozwoju Dróg.

Mamy nadzieję, że trudna sytuacja 
społeczno – gospodarcza związana miedzy 
innymi z wydarzeniami za wschodnią gra-
nicą kraju jak również trwającą nadal pan-
demią, nie przeszkodzi w dalszej realizacji 
planów inwestycyjnych, które w bieżącym 
roku obejmują między innymi: rozpoczę-
cie budowy czterech sal gimnastycznych 
przy szkołach podstawowych w Kowali 
Drugiej, Niezabitowie, Kolonii Poniatowej 
i Dąbrowie Wronowskiej oraz kontynuację 
rewitalizacji centrum Poniatowej. 

Budowa chodnika w Poniatowej Wsi

Zagospodarowanie placu przy ul. Brzozowej
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W grudniu 2021 r. zakończony został projekt pn. „Szlakiem pomników pamięci narodowej w gminie Poniatowa”, 
realizowany przez Urząd Miejski w Poniatowej, dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodo-
wego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultur. W ramach projektu powstały m.in. edukacyjna ścieżka 
historyczna usytuowana w Parku Miejskim oraz strona internetowa www.mp.poniatowa.eu, dedykowana lokalnym 
pomnikom i wydarzeniom, które miały miejsce na terenie naszej gminy. 

Zarówno na tablicach w parku, jak 
i na stronie internetowej umieszczono 
informacje o 15 miejscach oraz mapę 
z lokalizacją pomników, tworzącą tra-
sę, dzięki której można odbyć „podróż 
w czasie”, odkrywając mogiły, cmentarze 
i tablice pamiątkowe z czasów powstań 
narodowych oraz i i ii wojny światowej. 
Ponadto na stronie internetowej udo-
stępniona jest do pobrania publikacja, 
która również opisuje lokalne miejsca 
pamięci historycznej. 

Tematyka powstałych w projekcie 
opracowań (tablice, strona interneto-
wa, publikacja), nawiązująca do działań 
prowadzonych na terenie obecnej Gmi-
ny Poniatowa podczas ii wojny świato-
wej, wpisuje się w obchody 80. rocznicy 
upamiętnienia ofiar „Akcji reinhardt”.  
16 marca 2022 r. urząd Marszałkowski 
Województwa Lubelskiego zainaugu-
rował wydarzenie w Centrum Spotkań 
Kultur uroczystością, w której udział 
wzięła reprezentacja urzędu Miejskiego 
w Poniatowej. o znaczeniu obchodów 
i trudnej historii mówili podczas gali 
przedstawiciele placówek dyplomatycz-
nych Austrii i izraela. Wojewoda lubelski 
odczytał list od premiera Mateusza Mo-
rawieckiego. Głównym punktem spotka-
nia były przejmujące świadectwa rodzin 
ocalałych z zagłady. Zaprezentowano 
też reportaż TVP, który powstał w ra-
mach programu „Warto być Polakiem”. 
uroczystość zakończył koncert orkiestry 
Symfonicznej Filharmonii Lubelskiej. 

od marca 2022 do listopada 2023 
roku, czyli od daty upamiętniającej 
transport Żydów z lubelskiego getta do 
obozu zagłady w Bełżcu do ostatniego 

zakończenie projektu „szlakiem 
pomników pamięci narodowej w Gminie 
poniatowa” 

 "UM Poniatowa

etapu Akcji „reinhardt”, tj. zamordo-
wania ponad 40 tys. Żydów w obozach 
w Poniatowej, Trawnikach i Majdanku 
(niem. Aktion „erntefest” tj. operacja 
„Dożynki”), zaplanowane są uroczystości 
we wszystkich powiatach, które przed 
wojną zamieszkiwała społeczność ży-
dowska. również nasza gmina będzie 
organizować wydarzenia nawiązujące 

do „Akcji reinhardt” o czym będziemy 
informować naszych mieszkańców na 
bieżąco na miejskiej stronie internetowej 
oraz Facebooku. 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców 
oraz odwiedzających naszą gminę go-
ści do zapoznania się z przygotowany-
mi materiałami.
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cyfrowa 
Gmina 

 "UM Poniatowa

projekt „pod biało-czerwoną” 
 "UM Poniatowa

Gmina Poniatowa otrzymała dofinansowanie w wysokości 420 240,00 zł 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, pn. 
„Cyfrowa Gmina”. Projekt ma na celu rozwój usług publicznych na drodze 
teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji Urzędu Miejskiego w Po-
niatowej, jak również zwiększenie cyberbezpieczeństwa samorządowych 
systemów informatycznych. 

Konieczność elektronizacji usług 
publicznych wynika przede wszystkim 
z potrzeb mieszkańców naszej gminy, 
którzy są zainteresowani szybkim i sku-
tecznym załatwianiem dotyczących ich 
spraw urzędowych. oczekują oni dogod-
nego momentu ich załatwiania - nie tylko 
w czasie otwarcia urzędu, minimalizacji 
czasu stania w kolejkach, odbierania 
i wypełniania druków. Dla uruchomie-
nia e-usług dla mieszkańców zakupiony 
zostanie m.in. system do zdalnej obsługi 
mieszkańców – portal mieszkańca, a także 
nastąpi dostosowanie i integracja aktual-
nie eksploatowanych systemów w zakresie 
umożliwiającym świadczenie e-usług.

We wrześniu 2020 r. Gmina Poniatowa dołączyła do projektu pn. „Pod 
biało-czerwoną”, realizowanego pod honorowym patronatem Prezesa Rady 
Ministrów Mateusza Morawieckiego. Celem projektu jest połączenie Polaków 
pod naszą flagą państwową, a także godne uczczenie pamięci o Bohaterach 
Bitwy Warszawskiej w 1920 roku. 

W pierwszym etapie projektu miesz-
kańcy gminy oddawali głosy poparcia dla 
budowy masztu. Aby maszt z biało-czer-
woną flagą stanął w danej gminie, nale-
żało zebrać odpowiednią liczbę głosów.

Lista gmin, które spełniły warunki 
określone w regulaminie projektu i za-
kwalifikowały się do finałowego etapu 
projektu „Pod biało-czerwoną została 
ogłoszona na stronie www.gov.pl/web/
bialoczerwona. Gmina Poniatowa zdoby-
ła odpowiednią liczbę głosów poparcia 
a miejscem, w którym stanie maszt został 
wybrany plac przed urzędem Miejskim 
w Poniatowej.

Ze względu na sytuację epidemiczną 
finalny etap realizacji projektu – zakup 
i montaż masztów z flagami w poszcze-
gólnych gminach został przesunięty na 
2022 r.

Mamy nadzieję, że już w najbliż-
szych miesiącach flaga rzeczypospolitej 
Polskiej podniesiona na maszt będzie 
mogła dumnie powiewać nad naszą 
„Małą ojczyzną”.
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poloneza czas zacząć… 
 "Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niezabitowie Ireneusz Radomski

warsztaty stomatologiczne 
 " Karolina Piłat Szkoła Podstawowa w Niezabitowie

W ramach projektu „Kreatywne społeczeństwo” realizowanego przez Stowarzyszenia Niezłomna Polska Dobre 
Słowo w ramach a finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności, uczniowie klas 4 - 8 Szkoły Podstawowej im. 
Ewy Szelburg - Zarembiny w Niezabitowie rozpoczęli naukę poloneza w ramach warsztatów” Poloneza czas zacząć”.

Do realizacji Projektu zostaliśmy zaproszeni przez Gminny 
ośrodek Kultury w Wąwolnicy. Warsztaty prowadzi instruktorka 
tańca ludowego, Pani Małgorzata Knap. Przejście na naukę 
zdalną na początku lutego trochę spowolniło realizację zajęć, 
ale już 4 marca dzieci ponownie zaczęły ćwiczyć. Kulminacyj-
nym momentem działań będzie wspólne odtańczenie poloneza 
w dniu święta Konstytucji 3 maja, na rynku w Wąwolnicy, przez 
uczniów szkół z Gminy Wąwolnica oraz uczniów naszej Szkoły.

Na naszej stronie internetowej www.spniezabitow.edupage.
org będziemy publikować zdjęcia z warsztatów oraz oczywiście 
grupowego tańca na rynku.

Zapraszamy również do odwiedzin szkolnej strony, postara-
my się aby na bieżąco informować o naszej pracy, publikować 
ciekawe informacje z życia Szkoły.

Warsztaty prowadziła dyplomowana 
higienistka stomatologiczna- Diana Duda.

Higienistka omówiła z dziećmi zdrowe 
nawyki żywieniowe, zapoznała z me-
todami poszukiwania próchnicy, np. za 
pomocą kamery wewnątrz ustnej.

Dzieci poznały prawidłową technikę 
mycia zębów szczoteczką elektroniczną 
jak i tradycyjną. Nauczyły się także nit-
kowania zębów.

Kolejnym etapem warsztatów było 
zapoznanie się z narzędziami stomato-
logicznymi, materiałami niezbędnymi 
do wykonania zabiegów takich jak np. 
przegląd, lakierowanie czy plombowanie.

W części praktycznej, każdy uczest-
nik otrzymał materiał do indywidualnej 
ochrony, miejsce pracy i „swojego” pa-
cjenta, komplet narzędzi do wykonania 
szczotkowania, przeglądu, lakierowania 
i plombowania.

Szerzej o projekcie wypowiedział się Pan Michał Kramek 
Prezes Stowarzyszenia:

„Realizując poszczególne warsztaty na terenie powiatu 
chcemy w sposób ciekawy i ambitny przekazać dziedzictwo 
historyczne naszego kraju. Warsztaty będą prowadzić do 
kształtowania umiejętności tanecznych. Będzie to wspaniała 
alternatywa na spędzenie czasu wolnego inaczej niż przed 
komputerem oraz pozwali na rozwijanie talentów i pasji 
tanecznych. Młodzież ze szkoły w Niezabitowie pozna 
historię tańców narodowych: poloneza, mazurka, krako-
wiaka, kujawiaka i oberka. A w dniu Święta Narodowego 
zatańczy Poloneza wspólnie ze swoimi rówieśnikami z gmi-
ny Wąwolnica”.

 11 lutego 2022r., dzieci z oddziału przedszkolnego dla 5/6 latków oraz uczniowie klas I-III, uczestniczyli w warsz-
tatach stomatologicznych organizowanych przez Profi – Dental.
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oferta edukacyjna zespołu szkół 
w poniatowej 

 "Dyrektor Zespołu Szkół w Poniatowej Tatiana Lasota- Rodzik

Jedną z najważniejszych decyzji 
podejmowanych w życiu jest wybór 
szkoły średniej. Warto ten wybór prze-
myśleć. Poniżej przedstawiamy ofertę 
Zespołu Szkół w Poniatowej, nowocze-
snej i stale rozwijającej się placówki 
edukacyjnej. Dobra zdawalność eg-
zaminów maturalnych i z kwalifikacji 
zawodowych, atmosfera sprzyjająca 
rozwojowi każdego ucznia to jedne 
z wielu atutów naszej szkoły. Dlatego 
drogi absolwencie szkoły podstawowej 
nie ulegaj modzie i presji otoczenia - 
wybierz dobrą szkołę blisko domu.

W skład Zespołu Szkół wchodzą: liceum 
ogólnokształcące, technikum i branżowa 
szkoła i stopnia.

Liceum Ogólnokształcące im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego

Zapraszamy do naszego liceum, w któ-
rym proponujemy kierunki umożliwiające 
rozwój Waszych uzdolnień i zainteresowań, 
a w przyszłości wybór atrakcyjnej uczelni. 

w liceum proponujemy klasy: 

 � matematyczną - rozszerzenie: mate-
matyka, fizyka/geografia;

 � biologiczno-chemiczną - rozszerzenie: 
biologia, chemia;

 � humanistyczną - rozszerzenie: język 
polski, historia, 

 � lingwistyczną – rozszerzenie: język 
polski, język angielski/język niemiecki.

W roku szkolnym 2022/2023 chcemy 
wprowadzić innowację pedagogiczną:

 � klasę biologiczno-chemiczną z ele-
mentami kosmetologii i wizażu lub 
z elementami podstaw medycyny

 � klasę humanistyczną z elementami 
psychologii i pedagogiki.

Technikum im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego

Ważnym argumentem przemawia-
jącym za wyborem szkoły zawodowej 
jest zdobycie zawodu, a co za tym idzie 
możliwości zdobycia pracy, nie tylko na 
lokalnym rynku, ale także na rynkach 
krajów unii europejskiej. W ostatnim 
czasie wzrasta ranga szkolnictwa za-
wodowego, dlatego zapraszamy do 
naszego technikum, które dobrze 
przygotuje Was nie tylko do dalszego 
kształcenia w szkołach wyższych, ale 
również zapewni większe możliwości 
znalezienia ciekawych ofert pracy.

w technikum proponujemy następu-
jące kierunki:

TeCHNiKuM 5- letnie
 � technik informatyk – rozszerzenie: 

matematyka/informatyka;
 � technik programista – rozszerzenie: 

matematyka/informatyka;
 � technik mechanik (operator obra-

biarek sterowanych numerycznie) 
– rozszerzenie: matematyka/fizyka;

 � technik mechatronik - rozszerzenie: 
matematyka/informatyka;

 � technik elektryk – rozszerzenie: ma-
tematyka/fizyka;

 � technik automatyk – rozszerzenie: 
matematyk/informatyka;

 � technik grafiki i poligrafii cyfrowej 
– rozszerzenie: matematyka/infor-
matyka;

 � technik pojazdów samochodowych – 
rozszerzenie: matematyka/informatyka

W roku szkolnym 2022/2023 chcemy 
wprowadzić innowacyjne działanie po-
legające na wprowadzeniu „Akademii 
CiSCo do ZS Poniatowa”. CiSCo od lat 
jest uznanym i największym na świecie 
producentem profesjonalnych rozwiązań 
sieciowych i ośrodkiem szkolącym w za-
kresie sieci komputerowych. W wielu (pra-
wie wszystkich) firmach z branży iT słowo 
CiSCo jest tak „magiczne”, że otwiera 
drzwi kariery a osoby z certyfikatami są 
specjalistami z ponadprzeciętną i specy-
ficzną praktyczną wiedzą informatyczną. 
W europie i uSA wiele uczelni z kierun-
kami informatycznymi uznaje certyfikat 
CiSCo jako jeden z najważniejszych.
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W trakcie nauki będziesz miał moż-
liwość uzyskania dodatkowych Certyfi-
katów m.in.:

 � kurs Cisco CCNA r&S (budowa i dzia-
łanie sieci, urządzeń sieciowych: route-
ry, switche), protokoły routingu, VLAN 

 � kurs iT essential (budowa, diagnoza, 
instalacja i naprawa systemów) 

uczniowie technikum przystępują do 
egzaminu zawodowego, który jest formą 
oceny poziomu opanowania przez zdają-
cego wiadomości i umiejętności z zakresu 
jednej kwalifikacji wyodrębnionej w za-
wodzie i umożliwia uzyskanie:

 � certyfikatu (świadectwa) kwalifikacji 
zawodowej w zakresie jednej kwa-
lifikacji,

 � dyplomu zawodowego - w przypadku 
uzyskania certyfikatów (świadectw) 
kwalifikacji zawodowych ze wszyst-
kich kwalifikacji wyodrębnionych 
w danym zawodzie oraz posiadania 
wykształcenia średniego - odpowied-
nio do wymaganego dla danego za-
wodu poziomu wykształcenia.

nasza szkoła jest ośrodkiem egza-
minacyjnym we wszystkich zawodach 

objętych ofertą edukacyjną. oznacza 
to, że uczniowie i absolwenci techni-
kum wszystkie egzaminy z kwalifikacji 
zawodowych zdają we własnej szkole. 

Branżowa Szkoła I Stopnia

Proponowane zawody: elektromecha-
nik i operator obrabiarek skrawających

nasze atuty:
 � Wysoki poziom kształcenia 
 � Nowoczesna baza dydaktyczna. 
 � Sukcesy w olimpiadach i konkursach, 

zarówno na szczeblu lokalnym i ogól-
nopolskim 

 � efektywna współpraca szkoły z pra-
codawcami, która wpływa na wysoką 
jakość kształcenia zawodowego. 

 � Ciekawe projekty informatyczne 

dodatkowe projekty realizowane 
w szkole

 � ProJeKT erASMuS+ “europejskie 
praktyki zawodowe – kluczem do 
rynku pracy” 

 � „Nowoczesne szkoły zawodowe w Po-
wiecie opolskim” 

 � uczniowie naszej szkoły mogą roz-
wijać swoje pasje w różnych kołach 
zainteresowań. 

Na terenie szkoły działają m.in.: Szkolne 
Koło Techniki i racjonalizacji, Gazetka 
szkolna, Koło robotyki, Koło Grafiki 3D, 
Szkolny Klub Sportowy, Koło Strzeleckie, 
Szkolne Koło Wolontariatu, Szkolny Klub 
Honorowego Dawcy Krwi, Klub Szkół 
uNiCe, Zespół Muzyczny. 

drogi absolwencie szkoły podsta-
wowej, wybierz szkołę, która pomoże 
ci zrealizować ważne osobiste cele 
oraz rzetelnie przygotuje cię do dal-
szej edukacji lub pracy zawodowej. 
wybierz naszą szkołę, bo w pełni 
zasługuje na takie wyróżnienie.
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30. finał wielkiej orkiestry świątecznej 
pomocy już za nami

 " Szef sztabu Joanna Kawałek

30 stycznia po raz 30 w Polsce odbył się Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy pod hasłem ,,Przejrzyj na 
oczy”. W tej jubileuszowej edycji graliśmy dla zapew-
nienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia 
wzorku u dzieci. Za zebrane środki zostanie zakupiony 
sprzętu medyczny do szpitali w całym kraju. 

Sztab #4803 działający przy Centrum Kultury Promocji i Tu-
rystyki reprezentowało 25 wolontariuszy, którzy mimo niesprzy-
jającej pogody ochoczo wyszli na ulice Poniatowej z puszkami 
WośP. Na Placu Konstytucji 3 Maja ośrodek Sportu i rekreacji 
tak jak i w poprzednim roku zorganizował sportowe wyda-
rzenie. Zebrani mieli możliwość wesprzeć orkiestrę poprzez 
bieganie, chodzenie lub jazdę na rowerze. Nagrodą za udział 
były pamiątkowe medale. 

W Kawiarni Art Cafe Klubowa odbył się koncert zespołów 
w trakcie którego prowadzona była licytacja fantów i gadżetów 
przekazanych przez firmy oraz osoby prywatne. 

Na scenie wystąpili:

 � zespół Fuajee, 
 � zespół prezydnet, 
 � zespół FeelozoF, 
 � andrzej Grądkiewicz w duecie z krystianem lichotą 

Ze zbiórki ulicznej oraz puszek stacjonarnych, które znaj-
dowały się m.in. w ośrodku Sportu i rekreacji w Poniatowej, 
Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej, 
Społecznej Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wronowskiej, 
w biurze Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej, 
a także z e-skarbonki łącznie udało nam zebrać się sumę w wy-
sokości 16 717 zł. 

dziękujemy za ofiarność mieszkańcom miasta i gminy 
poniatowa. serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy 
wsparli zbiórkę, wzięli udział w licytacji gadżetów, a także 
pomogli w organizacji tegorocznego finału. Gorące podzię-
kowania dla wszystkich wolontariuszy. jesteście wielcy.Zespół PREZYDENT

Zespół FUAJEE

Zespół FEELOZOF

Andrzej Grądkiewicz
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Kochani mieszkańcy już teraz zapraszamy serdecznie na tegoroczne 
Poniatowianki, które odbędą się 18 i 19 czerwca 2022 roku. 

Możemy uchylić rąbka tajemnicy, że w pierwszym dniu imprezy wystąpi 
zespół TOP ONE. W drugim dniu na scenie zagości zespół ŁZY.

# pamiętamy # chwała Bohaterom
 "Michał Kramek

1 marca obchodzony jest w Polsce Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklę-
tych. W tych trudnych czasach w sposób szczególny powinniśmy pamiętać 
o naszych narodowych bohaterach. Członkowie Zarządu Powiatu Opola 
Lubelskiego: Michał Kramek, Wojciech Furtak oraz władze samorządowe 
Poniatowej Burmistrz Paweł Karczmarczyk, Zastępca Burmistrza Aneta 
Poniatowska, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Poniatowej: Ewa Bara-
nowska, złożyli kwiaty na grobach Żołnierzy Niezłomnych spoczywających 
na Cmentarzu Parafialnym w Kraczewicach Prywatnych.

polegli Żołnierze niezłomni, których 
groby zlokalizowane są na cmen-
tarzu parafialnym w kraczewicach 
prywatnych to:

 � zygmunt osuch ps. „angor”
 � Michał Mróz ps. „Głupiec”
 � antoni wirbach ps. „Motor”
 � jan Michalak ps. „topór”
 � Henryk Barzycki ps. „Bar”  

/ ps. „Hiszpan”
 � zygmunt Myczkowski   

ps. „słoneczko”
 � zbigniew dłutowski ps. 

„szczerba”

# pamiętamy 
# chwała Bohaterom
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14 lutego 1942 r. - w 80 rocznicę powstania 
armii krajowej. Historia jednego zdjęcia

 "Władysław Mądzik

Gdy w ubiegłym roku mój znajomy, 
pan Aleksander Lewtak, regionalista 
ze Skowieszynka pod Końskowolą, 
poinformował mnie, że posiada 
zdjęcie z okresu okupacji niemiec-
kiej, wykonane w Kraczewicach, nie 
zdawałem sobie sprawy, jak może być 
ono cenne dla historii regionalnej. 
Autor fotografii nieznany, prawdopo-
dobnie był nim fotograf oddelegowa-
ny z Komendy okręgu V AK Lublin, 
który m.in. w okolicach opola Lub. 
wiosną 1944 r. wykonał zdjęcia żoł-
nierzom z patrolu Januarego ruscha 
„Kordiana” oddziału AK mjr.„Zapory” 
Hieronima Dekutowskiego. osoby na 
zdjęciu udało się zidentyfikować dzięki 
precyzyjnym zapiskom na jego od-
wrocie, poczynionym przez Tadeusza 
Szafrana, syna Stanisława i Heleny z d. Jarskiej, urodzonego 
w 1925 r. w Kraczewicach, od 1988 r. mieszkańca Poniatowej 
(zmarł w 1990 r.). Zadaniem autora artykułu stało się ustalenie 
nazwisk panieńskich dziewcząt z WSK i opracowanie biografii 
osób z komisji egzaminacyjnej.

Zaczęło się od pierwszego partyzanta   
II wojny światowej

ogólnie za pierwszego partyzanta ii wojny światowej w Pol-
sce uznaje się mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, który jako 
pierwszy oficer po przegranej kampanii wrześniowej 1939 r. 
podjął walkę z Niemcami w warunkach partyzanckich. „Słow-
nik Języka Polskiego” określa partyzanta jako osobę walczącą 
w partyzantce, czyli biorącą udział w walce prowadzonej nie-
regularnie, zaś w języku potocznym partyzantka to działalność 
prowadzona na własną rękę. Trzymając się ściśle tych dwóch 
definicji, to za pierwszego partyzanta ii rzeczypospolitej należy 
zdecydowanie uznać ppor. rez. Franciszka Chmurę, uczestnika 
powstań śląskich, nauczyciela przedwojennej 7 klasowej szkoły 
powszechnej w Kraczewicach, założyciela szkolnej drużyny 
„Związku Strzeleckiego”. urodził się 30 listopada 1904 r. w ro-
dzinie Franciszka i Marii z domu Michniewska w miejscowości 
Kleszczów w parafii Chlina, pow. olkusz, dlatego też jego i żonę 
Antoninę z domu Wowkun, też nauczycielkę, zwano w Kracze-
wicach „ślązakami”. Po wybuchu ii wojny światowej 1 września 
1939 r., nie mogąc doczekać się wezwania do wojska, nie 
uzbrojony wyruszył na rowerze w stronę Wisły, by zorganizować 
zaporę obronną na jej prawym brzegu. Zginął pod Niezdowem 

k. opola Lub. w nierównej walce z pierwszym napotkanym 
patrolem niemieckim, zabijając wcześniej ze zdobycznej broni 
jednego z wrogów. Akcja miała miejsce 13 września przed połu-
dniem, ale w akcie zgonu opolskiej parafii z 29 września błędnie 
wpisano datę 15 września godz. 3:00, zapewne celowo, aby 
chronić rodzinę zabitego. Wychowanie w duchu patriotyzmu 
i przykład męstwa szanowanego nauczyciela spowodował, że 
w Kraczewicach dość szybko, jak na środowisko wiejskie, zaczęto 
tworzyć struktury konspiracyjne i już 11 listopada w tym samym 
roku powstał zalążek wojskowej organizacji podziemnej. W tym 
dniu, w zakrystii miejscowego kościoła parafialnego, złożyło 
przysięgę pierwszych jej siedmiu członków, którą odebrał od 
nich były proboszcz ks. kapelan Jakub Kuźma (późniejszy wię-
zień niemieckich obozów koncentracyjnych) - tak po latach pisał 
w swoich relacjach wymieniony wyżej sierż. AK Tadeusz Szafran 
„Firma”, „Lech”. W okresie okupacji niemieckiej Kraczewice wraz 
z okolicznymi miejscowościami stanowiły bardzo silny bastion 
organizacji konspiracyjnych, najpierw Związku Walki Zbrojnej, 
a potem utworzonej 14 lutego 1942 r. Armii Krajowej, w której 
zaangażowanych było ponad 300 osób. Była to najliczniejsza 
i najbardziej prężna placówka AK w puławskim obwodzie, a być 
może nawet w całym ówczesnym okręgu lubelskim. W ramach 
AK utworzono tu podoficerską szkołę piechoty, podoficerską 
szkołę łączności i drużynę sanitarną Wojskowej Służby Kobiet. 
Ta ostatnia formacja służyła nie tylko członkom AK. Na jej bazie 
w lipcu 1944 r. zorganizowano w Kraczewicach szpital polowy 
dla ludności cywilnej, w którym od lipca do października 1944 
r. udzielono pomocy ok. 40 rannym podczas działań wojennych 
nad Wisłą z rejonu Wilkowa i okolic. To dzieło bezprecedensowe 
w historii polskiego ruchu oporu na wsi. Z kolei podoficerska 
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szkoła łączności, której komendantem był ppor. rez. Stanisław 
Wojciechowski „Koza”, funkcjonująca w terenie wiejskim była 
prawdopodobnie także ewenementem w skali ogólnopolskiej. Jej 
wykładowcą był słynny ppor. łączności rez. Piotr Nowak „oko”, 
cichociemny, okręgowy instruktor łączności radiowej. To on 
jako radiooperator zabezpieczał 15 kwietnia 1944 r. łączność 
podczas Akcji Most i, kiedy to na terenie miedzy Kraczewicami 
a Matczynem przygotowano, przy użyciu sił Podobwodu „C” 
i warszawskiego Kedywu, lądowisko dla alianckiego samolotu 
„Dakoty”. Później brał udział w Powstaniu Warszawskim i jako 
wielce zasłużony radiotelegrafista został odznaczony Krzyżem 
Virtuti Militari V kl

Na zdjęciu od lewej:

1. Sanitariuszka Czesława Koma - Chyła „Ania”
2. Sanitariuszka Helena Mastalerz „iskra”
3. Sanitariuszka irena Kazimiera Winiarska „Sosna”
4. Kpt. Agenor Jacek Walusiński „Kieł” ( 1914-1990)- komen-

dant Podobwodu „C” opole Lubelskie. Był absolwentem 
Korpusu Kadetów nr 2 Chełmnie n. Wisłą , a potem Szkoły 
Podchorążych rezerwy w Komorowie. Po jej ukończeniu 
w 1936 r. służył w 7 Pułku Piechoty Legionów w Chełmie 
Lubelskim, z którym brał udział w kampanii wrześniowej. 
Walczył pod Starachowicami i iłżą oraz pod Tomaszowem 
Lub., gdzie został ranny. Aresztowany w Chełmie przez 
Niemców został osadzony w więzieniu na lubelskim Zamku, 
a następnie umieszczony w obozie jenieckim w radomiu, 
skąd udało mu się uciec. Wtedy związał się z konspiracją, 
wstępując do SZP, a potem do ZWZ. Początkowo związał się 
z oddziałem „Przepiórki” Mariana Sikory, by później zostać 
najpierw komendantem rejonu AK Żyrzyn-Gołąb-Baranów, 
a w połowie 1943 r. komendantem Podobwodu „C” po 
pierwszym komendancie kapitanie Mikołaju Komarewiczu 
(1897-1943), pochowanym na cmentarzu w Wilkowie n. 
Wisłą. Pełniąc tę funkcję wykazywał się dużą inicjatywą, 
zorganizował m.in. cztery szkoły podoficerskie i był współ-
organizatorem partyzanckiego oddziału lotnego 15 Pułku 
Piechoty Wilków pod dowództwem „Argila” Bolesława 
Frańczaka. Podobwodem tym kierował do rozwiązania 
AK w styczniu 1945 r., ale nadal pozostał w konspiracji. 
Współpracował z Marianem Bernaciakiem ps. orlik - m.in. 
brał udział w ostatniej naradzie inspektoratu WiN Puławy 
24 czerwca 1946 r. z jego udziałem na stacji kolejowej 
w Życzynie, po której „orlik” w wyniku zdrady zginął w Pio-
trówku pod Trojanowem w walce z siłami uB i LWP. Agenor 
Walusiński ujawnił się w marcu 1947 r. Aresztowany w lipcu 
1952 r. i osadzony w więzieniu przy ul. rakowieckiej, zo-
stał skazany na 5 lat więzienia, z którego został zwolniony 
w 1955r. Mieszkał i pracował w Warszawie.

5. Starsza sanitariuszka izabela Żakiewicz - radkowiak „Jodła”- 
sekcyjna

6. Sanitariuszka kpr. Stanisława Wiak - Pasieczna „Biruta” - 
dowódca drużyny

7. Sanitariuszka Helena Sobczak - Przybyła „ Wiśka” (Kol. 
Szczuczki 3)

8. Por. eugeniusz ryszard Kotlarski „Jastrzębski” – członek grupy 
dywersyjnej Podobwodu „C”. urodził się 1913 r. w Kawę-
czynie nad Wieprzem w parafii i gminie Szczebrzeszyn, jako 
syn Aleksandra Kotlarskiego vel Kotlarza i Pauliny z domu 
Herman. Był żonaty ze Stanisławą Szlakiewicz. Przed wojną 
służył w 4 Pułku Piechoty Legionów w Kielcach. Wiosną 
1939 r. w ramach wcześniejszej mobilizacji odbył prawie 
dwumiesięczny kurs dla dowódców kompanii strzelec-
kich w ośrodku Wyszkolenia rezerw Piechoty w różanie 
nad Narwią w ówczesnym powiecie Maków Maz. Nie są 
znane jego losy w czasie kampanii wrześniowej. Jedynie 
wiadomo, że po jej zakończeniu przystąpił do Narodowej 
organizacji Wojskowej i w obawie przed aresztowaniem 
przez Niemców opuścił rodzinne strony. ukrywał się na 
terenie Powiśla Lubelskiego, gdzie wstąpił do AK i zatrudnił 
się w firmie ”Tadeusz Lisiecki i S-ka”, budującej wał wiślany 
w Kępie Choteckiej. W 1942 r. został zaangażowany jako 
instruktor wyszkolenia bojowego na kursie podoficerskim 
w Żmijowiskach, prowadzonym przez komendę Podobwodu 
C” puławskiego obwodu ZWZ/AK. Potem wraz Witoldem 
Andrzejewskim ps. Waleniak stanowili trzon oddziału dy-
wersyjnego w placówce AK w Wilkowie. od lutego 1944 
r. należał do nowoutworzonego oddziału lotnego „Argila”. 
31 maja 1944 r. dowodząc jednym z jego pododdziałów 
wykazał się brawurowym atakiem na wiślany statek rzeczny 
„Tannenberg” między Zastowem Karczmiskim a Kępą Cho-
tecką. Była to wspólna akcja połączonych sił oddziału AK 
„Argila” i BCh Jana Jabłońskiego „Drzazgi” pod dowództwem 
komendanta „Kieła”. Zginął 2 lipca 1944 r. w Stefanówce 
podczas akcji rozbrojenia i aresztowania ”Cienia” Bolesława 
Kowalskiego z AL za zbrodnie popełnione przez jego oddział 
na żołnierzach AK „Moczara” Mieczysława Zielińskiego 4 
maja 1944 r. pod owczarnią. Został pochowany w jednej 
z dwóch wspólnych mogił partyzanckich na cmentarzu 
w Kraczewicach.

9. Starsza sanitariuszka irena Sadurska - Dłużniewska „Lilijka”
10. Starsza sanitariuszka Maria Jędrych - Dudek „Wrzos”
11. Starsza sanitariuszka Krystyna Bogdańska - Pajdowska „róża”
12. Por. Władysław Szkutnik „Siejba” – zastępca dowódcy od-

działu „ Argila”. urodzony 4.08.1917 r. w Karczmiskach, 
syn Antoniego i Józefy z domu Dalka. Należał do grupy 
dywersyjnej podobwodu C. Zginął 2 lipca 1944 r. w Stefa-
nówce i został pochowany na cmentarzu w Kraczewicach.

13. Kpt. Ludwik Stanisław Golwiej „Czarny”- komendant rejonu 
Xi AK Szczekarków-Karczmiska. Syn Jana i Marceli z domu 
Chraszcz, urodzony 1909 r. w miejscowości Czuchów Ma-
rynki, wówczas parafia rusków, gmina Platerów w powie-
cie łosickim. W 1932 r. ukończył Państwowe Seminarium 
Nauczycielskie w Podkowie Leśnej. Przed wybuchem woj-
ny był nauczycielem w szkoły powszechnej w Żerdzi pod 
Żyrzynem. Nie ustalono, gdzie i kiedy przeszedł stosowne 
przeszkolenie wojskowe oficerów rezerwy. Jako ppor. rez. 
zaangażował się w działalność Związku Strzeleckiego, 
odnoszącego się do tradycji niepodległościowej Józefa 
Piłsudskiego, patriotycznego ruchu będącego spadkobiercą 
etosu legionowego i peowiackiego(PoW): „Każdy żołnierz 
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obywatelem, każdy obywatel żołnierzem”. Jego nazwisko 
widnieje na liście kadry strzeleckiej z lat trzydziestych XX 
w. oddziału terenowego w Żyrzynie. W czasie okupacji nie-
mieckiej przebywał na terenie Podobwodu „C” ZWZ/AK. Był 
nauczycielem w szkole w Niezabitowie, gdzie został dowódcą 
miejscowej placówki ZWZ. Po przeniesieniu do Kraczewic 
został komendantem rejonu Xi Szczekarków-Karczmiska, 
w skład którego wchodziła ta miejscowość z uwagi na jej 
przynależność do karczmiskiej gminy. 1 sierpnia 1943 r. 
został komendantem podoficerskiej szkoły piechoty w Kra-
czewicach. Po zakończeniu działań wojennych ukrywał się 
ponad rok, by później wyjechać na tzw. Ziemie odzyskane. 
29 stycznia 1949 r. w Słupsku ożenił się z Józefą Marią 
Piekacz, córką Józefa i elżbiety Anieli Jesionowskiej (Józef 
był znanym przed wojną warszawskim fotografem, właści-
cielem zakładu przy ul. elektoralnej 49 - m.in. wspominał 
go Melchior Wańkowicz w powieści „Ziele na kraterze”). 
Małżeństwo Golwiejów miało jednego syna, Lecha ( zmarł 
w 1998 r.). Ludwik Golwiej mieszkał i pracował w Słupsku. 
Zmarł 5 maja 1976 r. i został pochowany na słupskim Sta-
rym Cmentarzu - niestety, dziś Jego grób już nie istnieje. 
To smutne i jednocześnie przerażające, że Człowiek, który 
przez prawie pięć lat z narażeniem własnego życia walczył 
o wolną i niepodległą ojczyznę, już po swojej śmierci przegrał 
z rygorystycznymi przepisami dotyczącymi opłat za 20-letnią 
nienaruszalność grobu zmarłej osoby. Nie doczekał się tej 
upragnionej wolnej Polski, tak jak wielu innych z AK, którzy 
musieli w czasach komunistycznych rządów ukrywać swoją 
okupacyjną przeszłość. To cisi bohaterowie, którzy oddali 
swoją przeszłość dla przyszłości następnych pokoleń. Wielka 
szkoda, że w Słupsku w odpowiednim czasie nie zadbano 
o Pamięć kapitana Ludwika Golwieja. Mam jednak nadzieję, 
że dzięki niniejszej krótkiej biografii, przynajmniej w naszej 
gminie Jego postać nie zostanie zapomniana, bowiem 
zasłużył na naszą pamięć i pamięć następnych pokoleń.

14. Kpr. Mieczysław Bocheński „Alfred” – podoficer d.s. łączności 
terenowej ( Wólka łubkowska)

15. Kpr. pchor. Józef Wacław rutkowski „Murza” – urodzony 
w Karczmiskach 1.05.1919 r. w rodzinie Szczepana i Stefanii 
z domu Dalka. Żołnierz AK rejonu 11 Szczekarków-Karczmiska, 
najpierw był w grupie dywersyjnej Podobwodu „C”, potem 
w oddziale „Argila”( ranny w bitwie pod Stefanówką 2 lipca 
1944 r.). Po jego rozwiązaniu na początku sierpnia 1944 r., 
za zgodą dowódcy wraz kilkunastoma innymi żołnierzami 
pozostał nadal w konspiracji. od 1945 r. jako „Jantar” był 
w zgrupowaniu „orlika” Mariana Bernaciaka, a później 
w oddziale „Zagończyka” Jerzego Jaskulskiego, w którym 
został dowódcą ii plutonu ( nastąpiło to po aresztowaniu 
23 sierpnia 1945 r. przez NKWD Lucjana Bernaciaka „Ja-
nusza”, młodszego brata „orlika”) i jednocześnie zastępcą 
„Zagończyka”. Brał m.in. udział w słynnej akcji z 13 stycznia 
1946 r. w Pionkach, w których około 100-osobowa grupa 
„Zagończyka” opanowała posterunek Mo i rozbroiła straż 
fabryczną przy miejscowym zakładzie produkującym proch. 
Prawdopodobnie na początku lutego 1946 r. został aresz-
towany przez uB i osadzony w areszcie w Kozienicach, 

z którego wg oświadczeń ówczesnej prokuratury lubelskiej 
( Józef był wówczas zameldowany w Lublinie przy ul. Nowej 
17) został zwolniony 15 marca 1946r. Nie są znane dalsze 
jego losy. Wg opracowania ireneusza Cabana „ oddziały 
partyzanckie AK 15 PP Wilków”, Józef rutkowski zginął 
w 1946 r. pod Zwoleniem. 15 czerwca 1946 r. w okolicach 
Zwolenia ugrupowanie „Zagończyka” stoczyło z oddziałami 
Armii Czerwonej, NKWD i uB jedną z największych bitew na 
terenie Polski po 1945 r. Wśród sześciu poległych partyzantów 
był nieznany z nazwiska kapral o pseudonimie „Promyk” i taki 
napis widnieje na mogile-pomniku na zwoleńskim cmentarzu. 
Z kolei w rozkazie nr 7 z 30 czerwca 1946 r., wydanym przez 
„Zagończyka”, czytamy m.in., że tym NN jest kapral „Burza” 
z drużyny lotnej „Jastrzębia”(sierż. pchor. Zenon ochal z Dę-
blina, za okupacji niemieckiej jako „Piorun” był u „orlika”). 
Wykonywała ona doraźne akcje w pow. radomskim i liczyła ok. 
15 osób, głównie akowców z Lubelszczyzny. Jeśli stwierdzenie 
prokuratury przyjąć za wiarygodne, to możliwe jest, że Józef 
rutkowski po opuszczeniu aresztu mógł ponownie wstąpić 
do ugrupowania „Zagończyka”, a wtedy istnieje większe 
prawdopodobieństwo, że kpr. „Promyk” i kpr. „Burza” (a 
może „Murza”?) to właśnie Józef rutkowski. Wątpliwości te 
może rozstrzygnąć w przyszłości jedynie iPN, który podczas 
przeprowadzonych w maju 2018 r. prac ekshumacyjnych 
pobrał materiał genetyczny i zapewne jest już w posiadaniu 
DNA „Promyka”. Należy szczególnie podkreślić, że w pier-
wotnym grobie w starej części cmentarza w Zwoleniu było 
pochowanych sześciu poległych partyzantów, lecz iPN od-
nalazł jedynie nieznanego „Promyka”. okazało się, że ciała 
pozostałej piątki zostały dużo wcześniej zabrane przez ich 
rodziny, więc pozostały szczątki tylko tego, który najpraw-
dopodobniej pochodził spoza rejonu Zwolenia, Kozienic 
i radomia. A może był właśnie z Karczmisk ? odpowiedź jest 
prosta, ale niekoniecznie łatwa w wykonaniu: wystarczy tylko 
odnaleźć najbliższą rodzinę Józefa rutkowskiego (miał jeszcze 
brata Jana- rocznik 1926 i dwie siostry: Helenę - r. 1922 i Alek-
sandrę - r. 1929), pobrać materiały genetyczne i porównać 
je z tymi ze Zwolenia.

16. Sanitariuszka Barbara Miazga - Zychowicz „Basia”
17. Kpr. eugeniusz Dudek „Adam” – urodzony w Kraczewicach 

27.07.1922 r., syn Jana i Stanisławy. Żołnierz miejscowej 
placówki AK i adiutant jej komendanta. W marcu 1945 r. 
aresztowany przez MuBP w Lublinie.

18. Starsza sanitariuszka Apolonia Wójcik - Magnuska „Karmen”
Powyższe zdjęcie z 1944 r. jest symbolem patriotycznego 

zaangażowania się w działalność niepodległościową dość licznej 
grupy osób z Kraczewic i okolicznych miejscowości. Dziś, po 
ponad 78 latach, członkowie ich rodzin mogą być dumni ze 
swoich ojców i matek, dziadków i pradziadków. Pamiętajmy 
o zasługach naszych przodków, walczących o wolną i suwerenną 
Polskę. To zadanie dla każdego z nas i dla następnych pokoleń.

Niniejszym składam serdeczne podziękowania dla Pani Katarzyny Pod-
kowińskiej i Pana Alberta Walendowskiego z Działu Zbiorów Specjalnych 
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie za 
udostępnienie archiwalnych materiałów oraz za okazaną pomoc i życzliwość.
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klub seniora w poniatowej
 "Małgorzata Kołosińska

Z dniem 31 grudnia 2021 r. zakończono realizację projektu pn. „Utworzenie Klubu Seniora w Poniatowej”, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Nie znaczy to jednak, że Klub przestał działać.

Seniorzy spotykają się od stycznia 
2022 r. w nowej siedzibie, która mieści 
się w Szkole Podstawowej („mała szkoła”). 
Członkowie Klubu Seniora uczestniczą 
w różnorodnych zajęciach, m.in. ceramicz-
no-plastycznych, ze śpiewu, gimnastyce, 
siłowni, wodnym aerobicu, nordic walking 
oraz spotkaniach z psychologiem. Dodat-
kowo zaplanowane są wyjścia do kina, 
wyjazdy do teatru i filharmonii, spotkania 
z przedstawicielami oSP i Policji, kurs ob-
sługi smartfona oraz wiele innych atrakcji.

Aktualnie do Klubu należy 32 człon-
ków, jednak nabór jest wciąż otwarty. 
Wszystkich chętnych zapraszamy do 
zapisów. Kartę zgłoszenia można po-
brać w urzędzie Miejskim w Poniatowej, 
w pokoju 204 lub w Szkole Podstawowej, 
w sali nr 16 (w godzinach działalność 
Klubu). Pani Danusia: „Z przyjemnością tu 
przychodzę, ponieważ mogę się spotkać 
z ludźmi, porozmawiać i miło spędzić 
czas. Zapraszam wszystkich seniorów 
do udziału!”

informacje o działaniach klubu seniora można uzyskać 
pod nr telefonu 81 820 48 36 wew. 42 oraz na facebooku 

www.facebook.com/klubsenioraponiatowa.
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lekcja, którą odrobiliśmy…
 "Anna Gucma, Iwona Karabela

zespół szkół w poniatowej wspiera ukrainę
 "Dyrektor Zespołu Szkół w Poniatowej Tatiana Lasota- Rodzik

Ponad 6000 zł – tyle pieniędzy zebraliśmy podczas kiermaszu, który odbył się w Szkole Podstawowej im. 
Stefana Żeromskiego w Poniatowej. Cel to zbiórka na pomoc dzieciom z Ukrainy, które przebywają w naszej 
gminie. Społeczność naszej szkoły pragnie okazać serce, ale i pomocną dłoń.

Kiermasz ciast zorganizowany został przez Samorząd uczniow-
ski oraz Szkolne Koło Wolontariatu. Nie zabrakło ciasteczek, ser-
ników, szarlotek i babeczek. Na zakupy wybrała się cała szkolna 
społeczność od klas i do Viii. Słodkości znikały w mgnieniu oka. 
Wrażliwością wykazali się również podopieczni środowiskowego 
ośrodka Wsparcia „Pinokio”. 

uczniowie naszej szkoły przekazali rówieśnikom z ukrainy 
artykuły szkolne: plecaki, zeszyty, długopisy, kredki, notesy, 
ołówki i wiele potrzebnych przyborów.

Pokazali oni swoją postawą, jak ważna w naszym życiu jest 
wrażliwość na krzywdę drugiego człowieka. Włożyli dużo pracy 
w organizację kiermaszu i zbiórek dla potrzebujących uchodźców, 
które trwają od dwóch tygodni. od początku wojny na ukrainie 
czynnie uczestniczyliśmy w działaniach na rzecz uchodźców. 
Wszystkie organizacje szkolne: Szkolne Koło Caritas, Szkolne 
Koło Wolontariatu „Serce na dłoni”, Samorząd Szkolny, Szkolna 
rada rodziców zareagowały na apele ze strony potrzebujących. 
oprócz pieniędzy zbieraliśmy koce, odzież i żywność. 

uczniowie wraz rodzicami po raz kolejny piekli ciasta na 
kiermasz. Własnoręcznie ozdobili szkołę plakatami, napisami 
oraz hasłami w języku ukraińskim. Jesteśmy zaskoczeni skalą 
pomocy, jaką niosą potrzebującym nasi wychowankowie. 
Dzięki ich inwencji, życzliwości i pomysłowości mogliśmy 
gorąco przywitać dzieci z ukrainy, które zaczęły uczęszczać 
do naszej szkoły.

Wszyscy możemy powiedzieć, że odrobiliśmy tę lekcję, 
a nasza szkoła uczy tolerancji i idei wolontariatu.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za okazane serce.

„Nie wolno przechodzić obojętnie. Musimy 
zatrzymać się obok cierpiącego, bez 
względu na to, kim jest. 
To dar z nas samych”. 

św. Jan Paweł ii

od momentu, gdy za naszą wschodnią 
granicą trwają działania wojenne prowa-
dzone przez rosję przeciwko narodowi 
ukraińskiemu społeczność uczniowska 
Zespołu Szkół w Poniatowej niesie po-
moc w postaci zbiórki najpotrzebniejszych 
rzeczy. uczniowie i pracownicy już od 
pierwszego dnia powrotu do szkoły po 
feriach przynoszą długoterminowe pro-
dukty żywnościowe, artykuły higieniczne, 
żywność dla niemowląt, ręczniki, koce, 
przybory codziennego użytku, bandaże 
opatrunkowe, leki i wiele innych bar-
dzo potrzebnych rzeczy. Ta pomoc ciągle 
trwa - nadal prowadzimy zbiórkę mimo, 

że z bram naszej szkoły wyjechało już 
wiele samochodów przewożących te nie-
zbędne rzeczy na ukrainę. Część z rzeczy 
trafiła bezpośrednio na ukrainę, a część 
do lubelskiego oddziału Caritas. W tym 
szczególnym, pełnym grozy dla ludno-
ści ukrainy czasie pomagamy również 
tym, którzy musieli zostawić swoje domy, 
miejsca pracy, szkoły i znaleźli bezpieczne 
schronienie w naszym kraju.

Jak wiele innych szkół, mamy wśród 
uczniów młodzież z ukrainy. obecnie 
10 uczniów kształci się w naszej szko-
le. Zorganizowane są dla nich zajęcia 
dodatkowe z języka polskiego w celu 

usunięcia bariery językowej. Chcemy aby 
przyjęta młodzież w szeregi naszej szkoły 
bardzo szybko mogła komunikować się 
ze swoimi rówieśnikami oraz aktywnie 
uczestniczyła w zajęciach szkolnych. Dla 
nich szczególnie mamy otwarte serca. 
Chcemy im zapewnić jak najlepsze warun-
ki do nauki, a przede wszystkim poczucie 
bezpieczeństwa. 

Bardzo dziękujemy wszystkim, któ-
rzy odpowiedzieli na nasz apel o pomoc 
i liczymy na dalsze zaangażowanie, bo 
ciągle potrzebna jest pomoc w szerokim 
tego słowa znaczeniu.
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Podczas tegorocznych ferii w bibliotekach naszej gminy 
nudy nie było. Jak co roku staraliśmy się zapewnić dziecia-
kom mnóstwo atrakcji. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie 
i miło spędzić czas. Były to m.in. zajęcia plastyczne, kulinar-
ne, gry planszowe i edukacyjne, głośne czytanie bajek, itp. 

ogółem w bibliotece miejskiej i filiach z zajęć skorzystało 48 
dzieci w wieku od 5-12 lat. 

W oddziale dla dzieci w pierwszych dniach odbywały się 
zajęcia plastyczne, na których uczestnicy mogli wykazać się 
kreatywnością i oryginalnością. Walentynki obchodzone 14 
lutego stały się okazją do wykonania przepięknych kolorowych 
kartek z życzeniami. 

Z okazji światowego Dnia Kota niebywałą atrakcją były od-
wiedziny kota Lolo w bibliotece. Wizyta mruczka sprawiła wiele 
radości dzieciakom - pieszczotom i przytulaniu nie było końca. 
Dzieci bawiły się w kocie zabawy, słuchały kocich opowieści, 
jednocześnie zyskując mnóstwo ciekawostek na ich temat.

W Filii Bibliotecznej w Kowali na zajęciach uczestnicy wyko-
nywali z przygotowanej przez siebie masy solnej niepowtarzalne 
figurki kotów. Nie zabrakło także malowania twarzy, gier stoli-
kowych i ruchowych oraz czytania kocich lektur. Największym 
powodzeniem wśród wszystkich zabaw cieszyła się gra „ Pie 
Face” z bitą śmietaną lub wodą. 

Filia Biblioteczna w Kraczewicach przy współpracy z Klubem 
Kultury zorganizowała konkurs „Ja w mojej bajce”, za udział 
w którym dzieci otrzymały nagrody w postaci książek oraz 
komplecików do kolorowania. Dla uczestników dużą i bardzo 
smaczną frajdą było wspólne pieczenie gofrów i rogalików. 

Dziękujemy dzieciakom, rodzicom za wspólne spotkania 
i fantastyczną atmosferę na zajęciach. 

Jak bawiły się dzieci podczas ferii w bibliotece można obej-
rzeć w galerii zdjęć na naszej stronie internetowej biblioteka-
-poniatowa.pl lub Facebooku.

Ferie w bibliotece
 "MGBP

Wykład Ireny Piątek – Jan Paweł II – 
Pontyfikat wierszem i prozą malowany

Nie każdy wie, że Karol Wojtyła początkowo nie myślał o tym, 
aby zostać księdzem. uważał, że ma inne powołanie – pociągała 
go literatura i teatr, chciał być aktorem. 

Wykład przybliżył nam postać Karola Wojtyły, jako pisarza, 
poetę i dramaturga, w młodości aktora i wielkiego fascynata 
sztuki. Pani irena opowiadała o drodze jaką przebył przyszły 
Papież z Wadowic do Watykanu, czytała jego wiersze, wybrane 
fragmenty utworów za pomocą, których przekazywał swoje 
myśli, spostrzeżenia dotyczące Boga, wiary, Polski i Polaków. 
Dziękujemy za ciekawe spotkanie. W bibliotece mamy bogaty 
zbiór jego dzieł – zapraszamy.

Prelekcja „Miłość w literaturze”

10 marca gościem Dyskusyjnego Klubu Książki działającego 
przy naszej Bibliotece była Magdalena Wójcikiewicz – była 
instruktorka Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie 
i koordynatorka DKK. Jak wiadomo mamy różne rodzaje miłości: 
miłość mężczyzny i kobiety, miłość matki do dziecka, dziecka 
do matki, miłość do Boga, ojczyzny i można by tak długo wy-
mieniać. To spotkanie jak i wszystkie inne z Panią Magdą było 
bardzo sympatyczne a czas upłynął niepostrzeżenie. Zapraszamy 
Państwa na następne spotkania DKK. 

Wystawa

W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomuni-
stycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego Państwa 
Polskiego walczyli o prawo do samostanowienia i urzeczywistnie-
nia demokratycznych dążeń społeczeństwa polskiego. Z bronią 
w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji 
i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu.

Zapraszamy do oglądania wystawy w holu biblioteki autor-
stwa iPN oddział w Warszawie 

ANyyKoMuNiSTyCZNe PoDZieMie PoAKoWSKie o SoBie 
i o iNNyCH” i „MłoDZieŻoWA KoNSPirACJA”.
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uroczystość Trzech Króli rozpoczęła 
Msza święta w Kościele pw. Ducha świę-
tego podczas, której Jasełka Bożonarodze-
niowe zaprezentowali uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. Stefana Żeromskiego 
w Poniatowej wraz z rodzicami. Po mszy 
nastąpił przemarsz orszaku Trzech Króli 
w asyście Dziecięcej Kapeli Ludowej ulica-
mi miasta na Plac Konstytucji 3 Maja. Tu 
słodki i gorący poczęstunek przygotowały 
Panie z Akcji Katolickiej oraz CKPiT. Wyda-
rzenie zakończyły życzenia złożone przez 
Burmistrza Poniatowej oraz koncert kolęd 
w wykonaniu Dziecięcej Kapeli Ludowej 
z Centrum Kultury Promocji i Turystyki.

orszak trzech króli – tradycja w poniatowej
 " CKPiT

i poniatowski 
Festiwal kolędniczy

 " CKPiT

6 stycznia tradycyjnie ulicami miasta przemaszerował kolorowy, rozśpiewany 
orszak, organizatorami wydarzenia była Parafia w Poniatowej oraz Centrum 
Kultury Promocji i Turystyki. 

30 stycznia na scenie Kina Czyn miał miejsce i Poniatowski 
Festiwal Kolędniczy ,,W drodze do Betlejem”. Wydarzenie 
pomyślane jako nie konkursowy przegląd zespołów i solistów 
kultywujących tradycje związane z obrzędowością Bożonaro-
dzeniową. Na scenie zaprezentowali się uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Poniatowej Kolonii, Zespół VoCAL, Młodzieżowa 
orkiestra Dęta, uczniowie ogniska muzycznego oraz wokaliści 
CKPiT. Z powodu panującej pandemii niestety kilka podmiotów 
odwołało swój występ. Planujemy, aby Festiwal Kolędniczy 
stał się wydarzeniem cyklicznym, dlatego mamy nadzieję, że 
w przyszłym roku będziemy mieli okazję spotkać się w więk-
szym gronie i wspólnie przypominać tradycje świąt Bożego 
Narodzenia: śpiewać kolędy, pastorałki, oglądać jasełka, herody.

Do zobaczenia.
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12 lutego z okazji Walentynek na scenie wystąpili uczestnicy 
zajęć wokalnych CKPiT: Kornelia Szlachetka, olaf resztak, Amelia 
Meisner, Gabrysia Fiuk a także Zespół VoCAL. Po koncercie 
uczestnicy otrzymali przygotowany specjalnie na ten wieczór 
gastronomiczny ,,powitacz” – który zadowolił najbardziej 

artystycznie w art-cafe klubowa
 " CKPiT

ostatki 
w art cafe klubowa

 " CKPiT

Art Café Klubowa powraca do tradycyjnych wieczornych 
spotkań artystycznych. Oprócz mini koncertów czeka na 
uczestników każdorazowo niespodzianka gastronomiczna 
oraz muzyka taneczna. 

wymagające podniebienie oraz indywidualną walentynkową 
sentencją. o odpowiednią muzykę taneczną zadbał Pan Dariusz 
Gołofit, nic więc dziwnego że tancerze do ostatniej minuty 
imprezy bawili się na parkiecie. 

W ostatkową sobotę 26 lutego w Kawiarni „Art. Cafe Klu-
bowa” odbyło się kolejne wieczorne spotkanie artystyczne 
dla mieszkańców. Na uczestników imprezy tradycyjnie czekał 
„powitacz” słono-słodki poczęstunek. Tuż po nim w artystyczny 
nastrój wieczoru gości wprowadził mini koncert w wykonaniu 
Bartłomieja Kawałek, usłyszeliśmy kilka standardów jazzowych. 
Jak na spotkanie ostatkowe przystało taneczne wygibusy trwały 
do późnych godzin wieczornych. 

Kolejne spotkania artystyczne będą kontynuowane po świę-
tach. Już dzisiaj wszystkich serdecznie zapraszamy. 
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relacja z i kwartału 
działalności osir poniatowa

 "Dyrektor OSiR w Poniatowej Barbara Burzyńska

„lodówka 
dla potrzebujących”

18.12.2021 r. - 08.01.2022 r.

Grudzień z racji wypadających świat 
Bożego Narodzenia to szczególny miesiąc, 
w którym czujemy wzmożoną potrzebę 
pomocy bliźnim. Mimo, że jesteśmy za-
aferowani świątecznymi przygotowaniami 
i kupowaniem sprawunków dla najbliż-
szych, nie zapominamy o samotnych lub 
tych, którzy są w ciężkiej sytuacji życiowej. 
świat sportu zawsze chętnie pomaga 
potrzebującym dlatego, gdy tylko mo-
żemy, włączamy się w tego typu akcje. 
Tym razem, wykorzystując położenie bu-
dynku krytej pływalni oraz możliwość 
dozoru 24h/7, pod patronatem Zastępcy 
Burmistrza Poniatowej - Anety Poniatow-
skiej oraz dzięki pomocy prywatnego 
przedsiębiorcy i pracowników ośrodek 
Sportu i rekreacji, udało się wystartować 
z akcją, która miejmy nadzieję, wpisze się 
na stałe w świąteczny kalendarz naszej 
gminy. Akcja przeszła nasze najśmielsze 
oczekiwania i spotkała się z bardzo dużym 
odzewem! Post na Facebook przeczytało 
ponad 13 000 osób. 

Dzięki Państwa wielkim sercom lo-
dówka nie świeciła pustkami i pomogła 
niejednej potrzebującej osobie.

X edycja zimowej 
ligi orlika o puchar 
Burmistrza poniatowej

11.01-06.02.2022 r.

W 2022 roku przypadła jubileuszowa, 
X już edycja Zimowej Ligi orlika, dlatego 
oSir poszerzył zasięg rozgrywek o drużyny 
z innych gmin. Do turnieju przystąpiło 
9 drużyn, które grały systemem „każdy 
z każdym”. ostatecznie do dwóch grup 
półfinałowych weszły: rycerze Kipera, Na-
łęczów ii, Wąwolnica, Bobry Karczmiska, 

Poraj Kraczewice, Nałęczów ii i Czarni 
Puszno. Po zaciętych meczach w finale 
zagrali: ryczerze Kipera, Bobry Karczmiska 
i Poraj Kraczewice. 

Pierwsze miejsce na podium utrzymała 
z lat poprzednich drużyna rycerze Kipera, 
na drugim miejscu uplasowała się druży-
na Bobry Karczmiska a na trzecim Poraj 
Kraczewice. W finałach sędziował Pan 
Paweł Jurak, któremu serdecznie dzię-
kujemy. Nie wyobrażamy sobie stycznia 
bez Zimowej Ligi orlika, która nie tylko 
pomaga podtrzymać kondycję piłkarską 
w przerwie zimowej, ale przede wszystkim 
integruje ludzi o podobnych zaintereso-
waniach. Dziękujemy CKPiT w Poniatowej 
za pyszną grochówkę, która rozgrzała 
wszystkich w trakcie długich godzin fi-
nałowych rozgrywek.

dzień Babci i dzień 
dziadka 

22.01.2022 r. 

W sobotnie popołudnie 22 stycznia 
2022 r. seniorzy z Gminy Poniatowa mogli 
skorzystać z wyjątkowej oferty przygo-
towanej specjalnie z okazji ich święta 
przez oSir. Jedna z atrakcji był udział 
w aqua-aerobiku poprowadzonym przez 
naszą instruktorkę- Panią Agnieszkę Kidę. 
Następnie, uczestnicy zostali zaproszeni 
do sauny, gdzie saunamistrz- Pan Bartek 
Wybrański przeprowadził seanse sauno-
we. ostatnim punktem sobotnich niespo-
dzianek były masaże połączone z techniką 
Bowena, które serwowała Pani Justyna 
Bartoś z Gabinetu Terapii Harmonia. „To 
była uczta dla zmysłów i ciała”, „Na sta-
rość jeszcze coś tak pięknego doświad-
czyłam”, „Cudze chwalimy, a swego nie 
znamy”- to tylko niektóre z pochlebnych 
wypowiedzi, którymi obdarowali nas nasi 
specjalni goście. Dziękujemy za zaufanie 
i skorzystanie z oferty. Dziękujemy Pani 
Małgorzacie Kołosińskiej- koordynatorce 
Klubu Seniora za współpracę.

30. Finał wielkiej 
orkiestry świątecznej 
pomocy

30.01.2022 r.

Drugi rok z rzędu ośrodek Sportu i re-
kreacji w Poniatowej miał przyjemność 
włączenia się wspólnie z Centrum Kultury, 
Promocji i Turystyki w Poniatowej w Finał 
Wielkiej orkiestry świątecznej Pomocy.

W tym roku, podczas wydarzenia 
zorganizowanego w Poniatowej, WośP 
wesprzeć można było na trzy aktywne 
sposoby: biegając, chodząc lub jeżdżąc 
na rowerze. Każdy uczestnik wspierający 
akcję otrzymał pamiątkowy medal.

Pomimo niepogody- byli Państwo 
z nami. Atmosfera była niesamowita, a ra-
dość malowała się na twarzach wszystkich 
uczestników. 

Podziękowania kierujemy do: Klubu 
Sportów Walki Sportowa Poniatowa, FC 
DrACo Kowala, Pawła i Marcina, Amelki, 
Marysi, Kasi, oli, Pawła Żywickiego za 
słodkości i pomoc aby namiot nam nie 
odleciał, Paniom ze sklepu Gama za tro-
skę, Pani Dr ewie Skokowskiej za materiały 
dotyczące cukrzycy, okręgowemu Klubowi 
Audi, naszym ukochanym Włóczykijom 
i każdemu z osobna. 

Dzięki Państwa zaangażowaniu w na-
szej puszce udało się zebrać 4 367,89 zł. 

Dziękujemy i do zobaczenia za rok 
w kolejnym finale Wielkiej orkiestry świą-
tecznej Pomocy z nowymi wyzwania-
mi sportowymi.

dzień zakochanych 
„walentynki” 

13.02.2022 r.

ośrodek Sportu i rekreacji w Poniatowej 
planując zorganizowanie tegorocznego Dnia 
Zakochanych chciał zaoszczędzić Państwu 
stresu i niepotrzebnego zdenerwowania 
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związanego z wyborem oferty dla ukocha-
nej/ ukochanego. Dlatego też, już dzień 
wcześniej, bo w niedzielę 13 lutego, na 
krytej pływali można było obchodzić to 
właśnie święto poprzez odprężenie się, 
usunięcie napięcia nerwowego i pozbycie 
stresu m.in. podczas pływania, rytuałów 
saunowych z saunamistrzem- Panem Bar-
tłomiejem Wybrańskim czy odprężający 
masaż z Panią Magdaleną Babij.

Proponowane atrakcje oSiru odby-
wały się w romantycznej scenerii przygo-
towanej przez Panią Małgorzatę Gazdę 
z Kwiaciarni Marzenie. Wszystkim Za-
kochanym dziękujemy za skorzystanie 
z naszej propozycji.

aktywne ziMowe 
Ferie 2022 pod 
hasłem: ”daj odpocząć 
komputerowi” 

14.02 - 25.02.2022 r.

Zajęcia sportowo- rekreacyjne organi-
zowane w ramach ferii zimowych przez 
oSir odbywały się od poniedziałku do 
piątku w dwóch blokach godzinowych: 
10:00-12:00- dla dzieci z Poniatowej, 
12:00-14:00- dla dzieci z sołectw gmin-
nych. Dzięki pomocy Dyrektor Anny Gogół 
z Miejsko-Gminnego Zespołu ds. obsługi 
oświaty w Poniatowej, udało się zorgani-
zować bezpłatny transport dla chętnych 
dzieci z Dąbrowy Wronowskiej i Kowali, 
które zgłosiły swoje uczestnictwo. 

Zajęcia odbywały się na sali gimna-
stycznej Szkoły Podstawowej im. Stefana 
Żeromskiego w Poniatowej udostępnio-
nej przez Dyrektora rafała Pastwę oraz 
na hali basenowej, gdzie mogły poszaleć 
na wodnym torze przeszkód. Przepro-
wadzano również pogadanki nt. sportu, 
a w szczególności nt. Zimowej olimpiady 
oraz dzięki uprzejmości ochotniczej Stra-
ży Pożarnej Poniatowa- Miasto, dzieci 
miały możliwość poćwiczenia udzielenia 
pierwszej pomocy na fantomach.

Każdy tydzień ferii zakończony był 
wyjazdem na lodowisko do opola Lu-
belskiego i możliwością poćwiczenia 
umiejętności jazdy na łyżwach. 

W Aktywnych Feriach 2022 organizo-
wanych przez oSir wzięło udział 81 dzieci 
a bezpośrednio zaangażowanych było 15 
pracowników oSir i 2 kierowców. 

Dzieci z największą frekwencją na 
zajęciach i biorące udział w konkur-
sach wiedzy o sporcie otrzymały nie-
spodzianki.

rodzicom dziękujemy za zaufanie oraz 
zdopingowanie swoich pociech do uczest-
nictwa w zajęciach.

oprócz dzieci biorących udział w Ak-
tywnych Feriach 2022 zorganizowanych 
przez oSir, gościliśmy na obiektach spor-
towych grupy z Centrum Kultury, Promocji 
i Turystyki w Poniatowej oraz świetlicy 
środowiskowej z Poniatowej. 

Mamy nadzieję, że jako organizatorzy 
Aktywnych Ferii 2022 stanęliśmy na 
wysokości zadania a dzieciom pozostaną 
miłe wspomnienie. Wszystkim jeszcze 
raz dziękujemy i zapraszamy za rok! 

water challenge 
rodzinne zawody 
na wodnym torze 
przeszkód

26.02.2022 r.

Na zakończenie ferii zimowych i poże-
gnanie z wodnym torem przeszkód, na 
krytej pływalni oSir odbyły się rodzinne 
zawody Water Challenge. Wydarzenie to 
było podsumowaniem sportowych zajęć 
dla dzieci, które odbywały się w trakcie 
ferii zimowych na krytej pływalni oraz na 
sali gimnastycznej. Jesteśmy wdzięczni za 
obecność tych osób, które chętnie spę-
dziły sobotnie popołudnie w taki sposób. 
Najlepszym potwierdzeniem na właściwy 
wybór spędzania czasu były rozbawione 
twarze zarówno dzieci, jak i rodziców. 

Poniżej prezentujemy klasyfikacje 
miejsc w poszczególnych kategoriach 
w jakich rywalizowali nasi uczestnicy. 

kategoria k1 (6-9 lat): 1. Patryk łakomy, 
2. Filip Strawa, 3. Weronika Wilczyńska, 
4. Filip olejarnik, 5. Wincenty Wilczyński, 
6. Jakub Popiołek, 7. Karol Książka, 8. 
Karolina Chomicka
kategoria k2 (10-13 lat): 1. Wiktor 
Strawa, 2. Adrianna Babska, 3. Antoni 
Chomicki, 4. Adam Babski, 5. Alan Frączek
kategoria k3 (14-16 lat): 1. Wiktoria 
Książka
kategoria k4 (16+): 1. Cezary łakomy, 
2. ewelina Wilczyńska, 3. Paweł olejarnik, 
4. Krzysztof Strawa, 5. Tomasz Frączek
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kategoria k5 (rodzic + dziecko): 1. 
Krzysztof Strawa + syn Wiktor, 2. Cezary 
łakomy + syn Patryk, 3. Krzysztof Strawa 
+ syn Filip, 4. ewelina Wilczyńska + syn 
Wincenty, 5. ewelina Wilczyńska + córka 
Weronika, 6. Tomasz Frączek + syn Alan, 
7. Paweł olejarnik + syn Filip 

Laureaci miejsc na podium otrzymali 
pamiątkowe medale, niespodzianki: Ka-
tegoria K1 (6-9 lat): vouchery upominko-
we na zakupy w sklepie zabawkowym. 
Kategoria K2 (10-13 lat): bilety do kina 
na bajkę/ seans filmowy. Kategoria K3 
(14-16 lat): karnet na basen. Kategoria 
K4 (16+): karnet na siłownię. Kategoria 
K5 (rodzic + dziecko): bilety do kina na 
seans rodzinny oraz gadżety ufundowa-
ne przez Gminę Poniatowa. Wszystkim 
uczestnikom zostały wręczone dyplomy, 
balony oraz „małe co nieco”. Sponsorom 
dziękujemy za wielkie serca: Panu Leszko-
wi Hulakowi, Centrum Kultury, Promocji 
i Turystyki w Poniatowej oraz Państwu 
Annie i Pawłowi Żywickim. Wszystkim 
gratulujemy osiągniętych wyników i za-
praszamy do udziału za rok.

dzień kobiet 

8.03.2022 r.

Z okazji Dnia Kobiet, w dniu 8 marca 
2022 r. na krytej pływalni oSir odbył się 
uroczysty Aqua Aerobik. Przez ponad 1,5 
godziny kryta pływalnia zarezerwowana 
była tylko dla płci pięknej.

Na Panie, po intensywnym aqua-aero-
biku poprowadzonym przez instruktorkę 
Panią Agnieszkę Kidę, czekały różnego 
rodzaju „kobiece atrakcje”...

Panie mogły skorzystać z porad: Die-
tetyczki- tricholog z Gabinetu trycholo-
gicznego mgr Magdaleny Kołodziejczyk, 
kosmetyczki- Pani Magdaleny Dobosz 
(essentia), masażystki- Pani Magdaleny 
Babij, wizażystki Mary Kay oraz doradcy 
kosmetyków z kolagenu naturalnego- 
Pani Anety Sobol i Pana Pawła Wieteski. 
Nad oprawą świetlną opiekę sprawował 
Next install. Pyszny poczęstunek przygo-
towały panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Kowali Pierwszej. Ponadto, wśród Pań 
rozlosowano ponad 30 nagród, m.in.: 
poduszki ręcznie malowane przez naszą 

instruktorkę, ręczniki z logo oSir, ko-
smetyki, karnety na fitness, aquaaerobik, 
basen i siłownię. 

Pięknie dziękujemy naszym sponsorom, 
bez których impreza w takim wydaniu nie: 
Kwiaciarnia Marzenie, DoZ S.A., Cmyk-
Druk oraz Wszystkim WySTAWCoM.

Dziękujemy wszystkim kobietom- aqua 
maniaczkom i fitness maniaczkom, które 
zechciały spędzić z nami ten wyjątkowy 
wieczór. Dziękujemy za Wasze pozytyw-
ne opinie. Takie chwile warte są każdej 
minuty przygotowania. 

Podczas Dnia Kobiet organizowanego 
oSir w Poniatowej przeprowadzano pn. 
Kobiety&Kobietom podczas której odbyła 
się zbiórka dla Pań z ukrainy. Zebrane 
zostały środki higieniczne i kosmetyczne 
dla ukraińskich kobiet przebywających 
w Domu Muzyki w Kraczewicach. 

turniej siatkówki

13.03.2022 r. 

W niedzielę 13 marca 2022 r. na sali 
gimnastycznej im. Zbigniewa Jasiukiewi-
cza w SP w Poniatowej odbył się Turniej 
Siatkówki im. Zbigniewa Jasiukiewicza 
o Puchar Burmistrza Poniatowej w kat. 
50+. W zawodach wzięło udział 5 dru-
żyn rozgrywając mecze systemem każdy 
z każdym. Trzeba przyznać, że poziom 
rozgrywek stał na wysokim poziomie 
a walka na parkiecie była bardzo zacięta 
i wyrównana. Wszyscy zawodnicy za-
prezentowali się z bardzo dobrej strony 
udowadniając, że w sporcie ograniczenia 
wiekowe nie istnieją. 

Po kilku godzinach intensywnego wysił-
ku udało się wyłonić zwycięzcę zawodów. 
Końcowa klasyfikacja Turnieju prezentuje 
się następująco: i miejsce - Nałęczów, ii 
miejsce - opole Lubelskie, iii miejsce - Se-
dan Poniatowa, iV miejsce – Karczmiska, 
V miejsce – Mała Sala – Kowala

Pamiątkowe puchary za pierwsze trzy 
miejsca wręczył Burmistrz Poniatowej- 
Paweł Karczmarczyk.

Serdeczne podziękowania składamy: 
restauracja „Pod Kogutem” za przepyszny 
i sycący obiad, Panu Tomaszowi Bedna-
rzowi za sędziowanie oraz Dyrektorowi 
SP- rafałowi Pastwie za udostępnienie sali 
gimnastycznej. Wszystkim uczestnikom 
dziękujemy za udział i serdecznie gratu-
lujemy osiągniętych wyników.

20 marca 2022 r. odbył się rajd pieszy 
„Powitanie Wiosny”. Przebyliśmy prawie 
10 km po poniatowskich terenach cie-
sząc się bezchmurnym niebem, pięknym 
słońcem i doborowym towarzystwem. 
Dziękujemy obydwu Paniom Aniom i Pani 
Basi z Czarkiem i Szymkiem.
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wracamy do gry 
 " Rafał Kucharczyk 

Już 19 marca startują rozgrywki „Ke-
eZA” Klasa okręgowa: Lublin, w których 
po rundzie wiosennej pewnie przewo-
dzi Stal Poniatowa. Podopieczni Kamila 
Witkowskiego w ubiegłym roku wygra-
li w lidze 14 na 15 możliwych spotkań 
i zimę spędzili na fotelu lidera lubelskiej 
okręgówki z przewagą 4 punktów nad 
bezpośrednimi rywalami. 10 stycznia 
drużyna „Stalówki” wznowiła treningi 
rozpoczynając przygotowania do run-
dy rewanżowej w sezonie 2021/2022. 
Zimowy okres przygotowawczy to po-
nad trzy miesiące ciężkich i intensyw-
nych treningów połączonych z meczami 
sparingowymi. W sumie żółto-niebiescy 
rozegrali 8 gier kontrolnych w większości 
na boiskach ze sztuczną murawą. Bilans 
powyższych spotkań to 5 zwycięstw oraz 
3 porażki. Przeciwnikami Poniatowian byli 
przeważnie iV-ligowcy czyli drużyny wy-
stępujące na co dzień w wyższej kategorii 

rozgrywkowej. Jak jednak wiadomo wy-
niki uzyskane w powyższych starciach to 
sprawa drugorzędna. Głównym powo-
dem do zadowolenia jest fakt, że drużyna 
Kamila Witkowskiego prezentowała się 
w ostatnim okresie bardzo pozytywnie 
a gra zespołu daje nadzieje na to, że zbli-
żająca się runda będzie w wykonaniu 
Poniatowian udana. ostatnie tygodnie 
to czas poświęcony na analizę oraz kom-
pletowanie kadry, w której nie doszło do 
rewolucji. Zmiany miały raczej charakter 
kosmetyczny ponieważ w zespole po-
jawiło się trzech nowych zawodników. 
Wzmocnione zostały pozycje, na których 
było to najbardziej konieczne co dodat-
kowo pozwoliło zwiększyć konkurencję 
w drużynie. Zimą do Poniatowej trafili 
na zasadzie transferów definitywnych: 
środkowy pomocnik Maciej Skrzypek (po-
przednio Włodawianka Włodawa), środ-
kowy obrońca Dawid Nikołaj (poprzednio 

Wisła Sandomierz) . Z kolei Jakub Pyśniak 
(poprzednio LKS Stróża) to bramkarz, 
który w Poniatowej będzie przebywał 
przez najbliższe pół roku na wypożyczeniu. 
Wiosną nie zobaczymy za to w barwach 
żółto-niebieskich Sebastiana Pydy – po-
mocnika, który trafił do Stali 2,5 roku 
temu z PoM iskra Piotrowice. Najbliższe 
pół roku spędzi on na wypożyczeniu w iV 
lidze w zespole Powiślaka Końskowola. 
Drużyna Stali jest już w pełni gotowa na to 
co czeka ją w ciągu najbliższych kilkunastu 
tygodni. Wszyscy w klubie zdają sobie 
sprawę z sytuacji w jakiej aktualnie znaj-
duje się zespół. Jest to doskonała okazja 
aby wykorzystać szansę jaką udało się 
wypracować jesienią i powalczyć o awans 
do iV ligi, na który w Poniatowej czeka 
się od dawna. oczywiście przed „Sta-
lówką” jeszcze wiele spotkań i kwestia 
tego kto zamelduje się w wyższej kate-
gorii rozgrywkowej w przyszłym sezonie 

Stadion Stali jest już w pełni gotowy na mecze w rundzie wiosennej.
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pozostaje otwarta, jednak ostatnie tygo-
dnie pokazują, że Poniatowianie bardzo 
poważnie podchodzą do nadchodzących 
wydarzeń i zapowiadają walkę o każdy 
centymetr murawy. ostatecznie wszystko 
rozstrzygnie się na boisku a czas pokaże 
jaka będzie przyszłość. rundę jesienną 
zawodnicy Witkowskiego rozpoczną 

Nowa Tablica wyników- zapraszamy na wszystkie mecze w Poniatowej.

20 marca o godzinie 11:00 spotkaniem 
wyjazdowym w świdniku z rezerwami 
tamtejszej Avii. Jesienią górą byli Poniato-
wianie pewnie zwyciężając 4:0. Liczymy 
na powtórkę i trzymamy kciuki za dobry 
początek rundy wiosennej w wykonaniu 
Stali. Pierwszy mecz domowy „Stalówki” 
odbędzie się zaś tydzień później 27 marca 
o godzinie 16:00. Na stadionie przy ulicy 
11 listopada pojawi się zespół MKS ruch 
ryki. Wszystkich kibiców zachęcamy do 
tego aby licznie pojawiać się na stadionie 
i wspierać na żywo zespół Stali co na 
pewno pomoże zawodnikom w osią-
gnięciu zamierzonych celów. 

Stadion w Poniatowej

Prace mające przygotować stadion do 
rozgrywek trwają na boisku głównym. 
W ostatnim czasie został wykonany sze-
reg prac (min. nawożenie, wertykulacja, 
siatkowanie oraz wałowanie murawy), 
malowanie bramek, pomieszczenia biu-
rowego oraz części elewacji zewnętrznej 
a na trybunach zostały wymienione krze-
sełka. Dodatkowo zakupiono nową elek-
troniczną tablicę sportową, która będzie 
informować kibiców o aktualnym czasie 
i wyniku podczas rozgrywanych meczów. 

SPARINGI STALI W OKRESIE PRZYGOTOWAWCZYM:

Stal Kraśnik – Stal Poniatowa 3:0

Cisy Nałęczów – Stal Poniatowa 0:14

opolanin opole Lubelskie – Stal Poniatowa 2:6

Włodawianka Włodawa – Stal Poniatowa 2:7

Lublinianka Lublin – Stal Poniatowa 7:1

PoM iskra Piotrowice – Stal Poniatowa 0:2

Powiślanka Lipsko – Stal Poniatowa 5:2

Sparta rejowiec Fabryczny – Stal Poniatowa 0:3

MECZE DOMOWE STALI W RUNDZIE WIOSENNEJ

27.03.2022 r. 16:00 Stal Poniatowa – ruch ryki

10.04.2022 r. 16:00 Stal Poniatowa – Sokół Konopnica 

24.04.2022 r. 16:30 Stal Poniatowa – Sygnał Lublin 

08.05.2022 r. 17:00 Stal Poniatowa – Janowianka Janów Lubelski

22.05.2022 r. 17:00 Stal Poniatowa – Wisła Annopol

29.05.2022 r. 17:00 Stal Poniatowa – Wisła ii Puławy

12.06.2022 r. 18:00 Stal Poniatowa – Garbarnia Kurów
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klub Gier 
planszowych 
zaprasza 
w swoje szeregi

od listopada 2021 roku w Centrum Kultury 
Promocji i Turystyki w Poniatowej działa Klub 
Gier Planszowych. Grający socjalizują się, uczą 
analizowania zdobytych informacji i używania 
ich do własnych celów. Gry dają także moż-
liwość główkowania i szukania najlepszych 
rozwiązań napotkanych problemów. Jest to 
również świetna forma spędzania czasu z przy-
jaciółmi. Na naszych półkach znajdują się gry 
planszowe i karciane tj. Sabotażysta, eksplo-
dujące kotki, Wsiąść do pociągu. uczestnicy 
mogą przynosić swoje gry i przechowywać je 
w sali Klubu. Zachęcamy młodzież szkolną do 
przyłączenia się w szeregi Klubu i gwarantujemy 
dużo dobrej zabawy.

Sala KGP  znajduje się w budynku CKPiT i jest 
czynna w środy a także czwartki od godziny 
16:00. Zapraszamy!
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wyśpiewali sukces…
 " CKPiT

Coraz śmielej radzą sobie wychowankowie piosenki 
CKPiT. Nasi soliści kwalifikują się z materiałów video 
na poważne konkursy wokalne o zasięgu Ogólno-
polskim. Wiosna jest szczególnym momentem dla 
śpiewających dzieci, bowiem jest dużo konkursów 
i festiwali w całej Polsce. Dużym sukcesem okazał się 
występ Korneli Szlachetki na Ogólnopolskim Festiwalu 
Kolęd w Puławach. W kategorii dorosłych uczestników 
otrzymała wyróżnienie. Czwórka naszych solistów 
wystąpi na Ogólnopolskim Festiwalu Polskiej Piosenki 
Rozrywkowej FIRTAleja Gwiazd w Warszawie Kornelia 
Szlachetka, Oliwier Zawół, Amelia Meisner, Martyna 
Rosińska. Naszym wokalistom kibicujemy i życzymy 
powodzenia w kolejnych konkursach. A jeśli ktoś 
chce już dziś posłuchać jak śpiewają nasi soliści to 
zapraszamy na nasz kanał Youtube.

Martyna Rosińska

Oliwier Zawół Kornelia SzlachetkaAmelia Meisner

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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a może taniec ludowy
 " CKPiT

Pośród polskich tańców ludowych zna-
nych nie tylko na terenie naszego kraju, 
wyróżnić można kilka najbardziej znanych 
o charakterze niemalże narodowym. Są 
nimi skoczny krakowiak, taniec z Kujaw czyli 
kujawiak, mazurek, oberek a także polonez. 

Każdy taniec ludowy zaliczany jest do 
dziedzictwa kulturowego danego kraju. 
Wiele zespołów istniejących w ramach 
działalności domów kultury stara się pod-
trzymywać wspaniałą tradycję, wykonując 
regionalne tańce. Jest to ciekawa sprawa, 
tym bardziej, że w dobie postępu technicz-
nego i rewolucji obyczajowej zapominamy 
często o naszych korzeniach i tradycji. 
Między innymi z tego powodu od miesiąca 
października 2021 r, Centrum Kultury 
Promocji i Turystyki w Poniatowej pro-
wadzi bezpłatną naukę tańców ludowych 
dla dzieci i młodzieży w dwóch szkołach 
podstawowych w Kowali oraz Poniatowej 
Kolonii. Zajęcia z tańców lubelskich cieszy 

się dużym zainteresowaniem ze strony 
rodziców i przede wszystkim dzieci.

uczestnicy ochoczo i entuzjastycznie 
podchodzą do nauki tańców i przyśpiewek 
regionu lubelskiego i krakowskiego.

W pamięci instruktorów i dzieci na 
zawsze pozostanie pierwsze wspólne 
zgrupowanie taneczne w Domu Muzyki 
w Kraczewicach miesiącu lutym.

W dwudniowych warsztatach wzięły 
bowiem udział dzieci z obydwu szkół.

Wspólnie spędzony czas zaowocował 
licznymi przyjaźniami, ale przede wszyst-
kim zdobytą wiedzą z zakresu tańców 
lubelskich i krakowskich i dopracowanie 
szczegółów choreografii.

instruktorzy i choreografowie, zapre-
zentowali stroje lubelskie i krakowskie. 
Dzieciom bardzo podobają się kolorowe 
stroje i już dzisiaj chciałyby przymierzyć 
i choć na przez chwilę zatańczyć „Maka” 
w kolorowej spódnicy z zapaską. 

Taniec ludowy jest elementem kultury danego kraju. Stał się określeniem dotyczącym nie tylko samego spo-
sobu poruszania się, ale również tradycyjnej muzyki, a dokładnie utworów komponowanych specjalnie z myślą 
o konkretnym rodzaju tańca. Wiążą się z tym także obyczaje poszczególnych regionów obejmujące między innymi 
barwne stroje, przeznaczone między innymi do tańca oraz ludowe pieśni powiązane z licznymi ceremoniałami jak 
też regionalne instrumenty.

Kolejne zgrupowanie w marcu, od-
było się na parkiecie sceny „Kina Czyn” 
w Poniatowej. Dla młodych tancerzy było 
to duże przeżycie móc tańczyć na „praw-
dziwej scenie”. 

rezultaty wytężonej pracy naszych mło-
dych artystów będzie można zobaczyć już 
niebawem na planowanych koncertach 
wiosennych i letnich. 

Cieszymy się bardzo, że najmłodsze 
pokolenie chce kultywować tradycje lu-
dowe i narodowe wyrażając to w tańcach 
i śpiewie.

Do zespołu można dołączyć w każdej 
chwili, zajęcia prowadzimy w Publicznej 
Szkole Podstawowej w Kowali we wtorki 
i środy w godzinach 16:00-18:00 oraz 
w Publicznej Szkole Podstawowej w Po-
niatowej Kolonii w poniedziałki i wtorki 
w godzinach 16:00-18:00. Czekają na 
Was fantastyczni instruktorzy Pani Karolina 
Dryka i Pan Paweł Jarmuł.

Do zobaczenia
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koncert na 
stoku

 " CKPiT

Tradycyjnie członkowie Młodzieżo-
wej Orkiestry Dętej oraz instruktorzy 
korzystając z pięknej pogody i do-
brych warunków na stoku wyjechali 
na warsztaty muzyczne w góry do 
miejscowości Ząb. 

To kolejna zima i kolejny wyjazd, więc 
nasi muzycy na stoku czuli się jak ryba 
w wodzie. Wypoczynek na świeżym po-
wietrzu dodał sił do wytężonej pracy na 
zajęciach warsztatowych. 

Koncert odbył się jak widać na stoku. 

Jeśli chcesz tak dobrze się bawić zapraszamy do udziału w zajęciach Młodzieżowej 
orkiestry Dętej w Poniatowej. Przypominamy – zajęcia są bezpłatne, każdy otrzymuje 
instrument do ćwiczenia. Czekamy na nowych członków w Centrum Kultury Promo-
cji i Turystyki w dniach: poniedziałek, piątek w godz. 17.00-20.00. Do zobaczenia 

dzień kobiet – 
świętujemy jak 
zawsze radośnie

 " CKPiT

Centrum Kultury Promocji i Turystyki tradycyjnie już zorga-
nizowało koncert dla KoBieT. W tym roku Międzynarodowy 
Dzień Kobiet świętowaliśmy w dniu 6 marca w Kinie Czyn 
pod patronatem Burmistrza Poniatowej. Sala kinowa pękała 
w szwach, dla przybyłych kobiet wystąpił teatr „Fajna Ferajna” 
z CKPiT ze spektaklem pt. „ożenek” w reżyserii Joanny Kawałek. 
Publiczność spontanicznie reagowała na wypowiadane teksty 
oraz grę aktorów. Kolejnym punktem artystycznej uczty dla 
Kobiet był koncert gościa specjalnego Artura Gotza, znanego 
i lubianego aktora oraz piosenkarza. Wykonał on przeboje 
wszechczasów z repertuaru Kabaretu Starszych Panów. Miłym 

akcentem tego wieczoru były życzenia oraz kwiaty wręczone 
wszystkim Paniom przez Burmistrza Poniatowej Pawła Karczmar-
czyka, oraz książki – gotuj z Magdą Gesler ofiarowane Paniom 
przez radnego rady Powiatu Michała Kramka. Te „kobietki”, 
które czuły niedosyt wrażeń po koncercie mogły świętować 
i celebrować ten dzień w „art Cafe” klubowa przy pysznych 
ciastach i deserach oraz lampce wina.
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Ferie Bez nudy w ckpit
 " CKPiT

Tradycyjnie w Centrum Kultury pod-
czas Ferii zimowych organizowane są 
zajęcia artystyczne w formie warsztatów: 
plastycznych, teatralnych, kulinarnych, 
integracyjnych, muzycznych, ruchowych 
a także  informatycznych czyli robotyki. 
W pierwszym tygodniu ferii uczestnicy 
odwiedzili strażaków z ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Poniatowej. odwiedziła 
nas również Pani z Policji, omawiając 
podstawowe zasady bezpieczeństwa. 
Podczas zajęć kulinarnych pod opieką 
kucharza dzieci przygotowały pyszne 
faworki oraz obwarzanki. 

W każdym tygodniu dzięki współpracy 
z oSir nasze grupy spędzały aktywnie 
czas na basenie. Atrakcją tego wyjścia 
był wodny tor przeszkód, który dostarczył 
dzieciom mnóstwo dobrej zabawy. 

Każdy tydzień ferii zakończony był 
teatralnym występem dla rodziców do 
którego dzieci przygotowywały się w cza-
sie zajęć teatralnych i muzycznych, a ele-
menty swoich kostiumów wykonywały 
na zajęciach plastycznych. 

Podczas Ferii dla wszystkich dzieci 
organizowaliśmy spektakle w wykonaniu 
zawodowych teatrów dla dzieci. Gościli-
śmy „Teatr Lalek igraszka” z Warszawy, 
który zaprezentował spektakl pod ty-
tułem „Wiślana opowieść”, oraz Teatr 
„Blaszany Bębenek” który na deskach 
Kina Czyn przedstawił  z bajkę ,,Królo-
wa śniegu”.

Z naszej ofert warsztatowej skorzy-
stało 53 dzieci.

Natomiast spektakle zaproszonych te-
atrów obejrzało ponad 200 dzieci.

Przedstawienie Ptasie Radio

Przedstawienie Żabi Koncert

Teatr Lalek IgraszkaTeatr Blaszany Bębenek
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zajęcia plastyczne tor przeszkód OSiR

robotyka

wyjście do Straży

zajęcia plastyczne

zajęcia ruchowe

zajęcia muzyczne

zajęcia teatralne
zajęcia kulinarne


