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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. Zofi anka

CZASOPISMA „PONIATOWSKIE WIEŚCI” 
SZUKAJ W TYCH MIEJSCACH:

Trzeci numer „Poniatowskich Wieści, który trzymacie w rę-
kach i zawarte w nim teksty, pokazują, że minione miesiące 
w naszym mieście były bardzo intensywne. Przez całe lato 
odbywały się mniejsze i większe imprezy o charakterze kultu-
ralnym czy sportowym przeznaczone dla mieszkańców całej 
Gminy. Całkiem nowe formy działalności – jak kino letnie czy 
organizowane po raz pierwszy gminne dożynki spotkały się 
z pozytywnym przyjęciem, co bardzo nas cieszy. Realizacja 
projektu „Masz pomysł? Działaj!” dofi nansowanego ze środków 
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach 
programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury+ Ini-
cjatywy lokalne 2021” pokazała, że w mieszkańcach całej 
Gminy Poniatowa tkwi ogromny potencjał i czasem wystarczy 
naprawdę niewiele by go obudzić.

O wszystkich tych działaniach przeczytacie na kolejnych stro-
nach naszego pisma. Jako redakcja jesteśmy otwarci na propozycje 
nowych tematów i treści, o których chcielibyście przeczytać. 

Czekamy na Wasze maile pod adresem 
biuro@ckpit.poniatowa.pl lub poniatowskiewiesci@op.pl.
 

Życzymy"miłej"lektury!

W listopadzie zapraszamy na wydarzenia 
w CKPiT:

� 6 listopada Zaduszki Jazzowe
 � Koncert w ramach obchodów Roku Cypriana Kamila 

Norwida (data wkrótce)
 � 23 listopada koncert Yagi Kowalik
 � Andrzejki w Kawiarni Klubowa

Intensywne lato 
już za nami
""Wioleta"Piekoś
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82. rocznica 
wybuchu 
II wojny 
Światowej

1 września upamiętniliśmy 82. rocznicę 
wybuchu II Wojny Światowej. Pod pomnikiem 
ofi ar hitleryzmu złożono kwiaty, następnie 
w Kawiarni Klubowa odbyło się okoliczno-
ściowe spotkanie, natomiast w holu Cen-
trum Kultury Promocji i Turystyki można było 
oglądać wystawę „Wrzesień 1939. Polska 
wobec niemieckiej i sowieckiej agresji”.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 
w Poniatowej otrzymała dofi nansowanie 
w ramach projektu „Kraszewski. Kom-
putery dla bibliotek 2021” ze środków 
Instytutu Książki.

Celem programu jest zapewnienie 
zrównoważonego dostępu do technologii 
teleinformatycznych 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 naboru złożonych zostało 
480 wniosków, w tym 433 wnioski po-
prawne formalnie. Miejsko Gminna Biblio-
teka Publiczna w Poniatowej znalazła się 
wśród 112 benefi cjentów z kraju, którzy 
uzyskali dofi nansowanie z programu. Już 
wkrótce trafi  do nas sprzęt komputerowy 
o wartości 28 910 zł.

W dniach 1-3 października 2021 r. w Urzędowie odbył się XV Zjazd Towarzystw Regio-
nalnych Lubelszczyzny „Wpływ przemysłu na oblicze regionu w XX w. – konsekwencje 
dla Urzędowa i okolic” zorganizowany przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, 
Wojewódzką Radę Towarzystw Regionalnych w Lublinie, Towarzystwo Ziemi Urzędow-
skiej, Gminę Urzędów oraz Powiat Kraśnicki. Z racji poruszanej tematyki dotyczącej 
Centralnego Okręgu Przemysłowego (COP-u) i międzywojennego przemysłu, w wyda-
rzeniu uczestniczyła delegacja z Poniatowej reprezentowana przez Zastępcę Burmistrza 
Poniatowej Anetę Poniatowską, Edwarda Stanka i Władysława Mądzika - prelegentów 
referatu „Poniatowa. Obiekty budowlane realizowane w latach 1937 – 1986”, Zdzi-
sława Jachurę, Rafała Pastwę, Elżbietę Olszową, Teresę Stanek i Eleonorę Marczyńską. 
W trzydniowych obradach uczestniczyło ok. 150 osób, wśród których znajdowali się 
członkowie ponad 100 Towarzystw Regionalnych z województwa lubelskiego. Podczas 
zjazdu odbyły się m.in. zwiedzanie Urzędowa i okolic, w tym Fabryki Łożysk Tocznych 
w Kraśniku, część wykładowa oraz Walne Zgromadzenie, podczas którego wybrano 
nowy Zarząd Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych.

XV Zjazd Towarzystw Regionalnych honorowym patronatem objęli Wojewoda Lu-
belski Lech Sprawka, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz 
rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski.

UM"Poniatowa

Komputery dla 
biblioteki

XV Zjazd Towarzystw 
Regionalnych Lubelszczyzny 

Szkolne Koło Wolontariatu „Serce na dłoni” wspólnie ze Szkolnym Kołem Caritas 
przy Szkole Podstawowej w Poniatowej zorganizowało zbiórkę produktów żywno-
ściowych oraz środków czystości jako pomoc dla Domu dla Dzieciaków w Wąwolnicy, 
założonego przez Siostry Kapucynki. Ośrodek znajduje się w fi nalnym etapie budowy 
i już w przyszłym roku ugości młodych podopiecznych. O postępach prac mogli prze-
konać się osobiście członkowie SKC z klasy 4a – Hanna Pastwa, Dawid Długosz i Nikola 
Pietraś wraz z opiekunami: Iwoną Karabelą, Anną Świst oraz ks. Hubertem Suszkiem. 
W poniedziałek 4 października 2021 roku delegacja naszej szkoły przekazała siostrom 
zakonnym zgromadzone dary, których ilość miło zaskoczyła nawet same obdarowane. 
„Dawno"nie"widziałam"tak"sprawnie"przeprowadzonej"i"dobrze"zorganizowanej"akcji” 
– skomentowała z uśmiechem na twarzy siostra Dorota. Dary serca, które ofi arowaliśmy 
siostrom zostaną przekazane do Domu im. Matki Weroniki w Lublinie, natomiast te 
z dłuższym terminem przydatności będą czekały na dzieci, które już niedługo zagoszczą 
na stałe w nowo wybudowanym dla nich domu w Wąwolnicy. Do naszej akcji przyłączyły 
się również zaprzyjaźnione szkoły z Dąbrowy i Poniatowej Kolonii.

Hojne serca dzieci z Poniatowej
""Anna"Świst"i"Iwona"Karabela

3

PONIATOWSKIE WIEŚCI NR 3 (3) 2021  AKTUALNOŚCI



III Konferencja Kół Gospodyń Wiejskich – 
Smaki Lubelszczyzny Poniatowej już za nami! 
""UM"Poniatowa

3 października 2021 r. na zrewitalizowanym palcu przy ul. Brzozowej w Poniatowej, przy pięknej słonecznej po-
godzie odbył się Piknik Rodzinny pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi podczas III Konferencji Kół 
Gospodyń Wiejskich – Smaki Lubelszczyzny pn. „Ziemniaki w tradycji kulinarnej Lubelszczyzny”. 

Organizatorami tegorocznej edycji wydarzenia byli: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Edukacji 
i Nauki, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (Oddział Terenowy w Lublinie), Burmistrz Poniatowej, Centrum Kultury, 
Promocji i Turystyki w Poniatowej oraz Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” w Opolu Lubelskim. 

Patronat medialny nad wydarzeniem objęła TVP3 Lublin, natomiast sponsorem był Totalizator Sportowy Sp. z o.o. 
Oddział w Lublinie.

Uroczystość rozpoczęła się polową Mszą Świętą, cele-
browaną przez ks. dr. Piotra Petryka, proboszcza parafii pw. 
Ducha Św. w Poniatowej. Następnie gospodarze wydarzenia: 
Dyrektor Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Lublinie Kamila 
Grzywaczewska oraz Burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk 
oficjalne przywitali gości i mieszkańców. III Konferencję Kół 
Gospodyń Wiejskich swoją obecnością zaszczycili m.in.: Poseł 
do Europarlamentu Europejskiego Beata Mazurek, która również 
objęła wydarzenie patronatem honorowym, Minister Edukacji 
i Nauki Przemysław Czarnek, Poseł Gabriela Masłowska, Radna 
Sejmiku Województwa Lubelskiego, reprezentująca Marszałka 

Jarosława Stawiarskiego i jednocześnie Zastępca Dyrektora 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Lublinie Anna 
Baluch, Dyrektor Biura Wojewody Lubelskiego Urzędu Woje-
wódzkiego Paweł Paszko, Zastępca Dyrektora Biura Wydarzeń 
Krajowych w Kancelarii Prezydenta RP Wioletta Pruchnik, 
Prezes Zarządu Gas-Trading S.A. Tymoteusz Pruchnik, Starosta 
Lubelski Zdzisław Antoń, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie 
Grzegorz Grzywaczewski. 

Łącznie na placu przy ul. Brzozowej w Poniatowej wysta-
wionych było 61 podmiotów, w tym 40 stoisk Kół Gospodyń 
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Wiejskich, 9 stoisk przedsiębiorców oraz 12 jednostek organiza-
cyjnych (Urząd Miejski w Poniatowej, Centrum Kultury, Promocji 
i Turystyki z warsztatami wikliniarskimi Mariusza Pietronia, 
malowaniem Natalii Hubal, ceramiką Katarzyny Ruty – Piłat 
oraz carvingiem czyli sztuką rzeźbienia w owocach i warzywach 
Piotra Huszcza, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniatowej, Spół-
dzielnia Socjalna Tulipan, Narodowy Fundusz Zdrowia, Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, SANEPID, namiot profilaktyczny 
#SzczepimySie, LGD „Owocowy Szlak”).

Bogaty program artystyczny dostosowany był do każdego 
wieku uczestników III Konferencji KGW. 

Na scenie wystąpili: Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Ponia-
towej, Dziecięca Kapela Ludowa z Poniatowej, Zofia Zychman 
– KGW Wałowianki, Zespół estradowy „Nadzieja”, Zespół 
śpiewaczy „Kowalanki”, Zespół wokalny „Poniatowianki”, 
Zespół wokalny „Vocal”, Teatralna Grupa Senioralna „Fajna 
Ferajna”, Zespół „Zielone Sioło”, KGW „Zaburzanki” w Zabu-
rzu, KGW „Wóleckie Babeczki”. Gwiazdą wieczoru był zespół 
rock-folkowy „Turnioki”. 

Oprócz występów wokalnych swoje prezentacje przed-
stawiły: Olo-Vita Teresa Szkuat – Gruszczyk z tematem „Wła-
ściwości olejów tłoczonych na zimno”, dietetyk Magdalena 
Kołodziejczyk „Ziemniaki – mity, stereotypy i fakty…”, Elżbieta 

Dziechciarz „Aspekty zdrowotne produktów naturalnych 
pochodzenia roślinnego”. 

Ponadto Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” w Opolu 
Lubelskim zorganizowała dla Kół Gospodyń Wiejskich konkurs 
kulinarny pn. „Sposób na babkę ziemniaczaną”. 

Zgłoszonych było ok. 30 propozycji, spośród których komisja 
w składzie: Waldemar Słowik, Tomasz Nieradka, Piotr Huszcz 
przyznała dwa wyróżniania i nagrody:

I wyróżnienie: Stowarzyszenie Na Rzecz Wsi Wałowice „Wało-
wianki”,  II wyróżnienie KGW „Osmoliczanki”, III miejsce „Niesio-
łowiczanki” z Niesiołowic, II miejsce KGW w Karczmiskach oraz 
I miejsce KGW w Szczuczkach - Kolonii.

Dodatkowo Burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk, w imie-
niu Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, wręczył 
przygotowane dla laureatów upominki. 

Uroczystość nie mogłaby się odbyć bez uczestnictwa i aktyw-
ności Pań i Panów – członków każdego KGW, które zaszczyciło 
nas swoją obecnością. Dzięki Państwa pasji, talentom, kulty-
wowaniu tradycji i zaangażowaniu w inicjatywy społeczne 
mogliśmy wspólnie uczestniczyć w III Konferencji Kół Gospodyń 
Wiejskich w Poniatowej. 

Już nie możemy się doczekać kolejnego wspólnego spotkania.
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PUTW zainaugurował 
nowy rok akademicki
"" PUTW

7 października w Kawiarni Klubowa odbyła 
się inauguracja roku akademickiego 2021/2022 
Poniatowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Uroczystość otworzyła kierownik PUTW Elżbieta Olszowa, 
która przywitała przybyłych gości: Zastępcę Burmistrza Miasta 
i Gminy - Anetę Poniatowską, Radną Rady Miasta - Aleksandrę 
Szlachetkę, Prezesa Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej - Piotra Kowalskiego, Dyrektor Miejsko-Gminnej 
Biblioteki Publicznej - Annę Dziaduch, Kierownika Opolskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku - Halinę Złotuchę, proboszcza 
parafii pw. Ducha Św. ks. dr Piotra Petryka, Prezesa Towarzystwa 
Przyjaciół Poniatowej, dyrektora Szkoły Podstawowej im. St. 
Żeromskiego – Rafała Pastwę.

Następnym punktem programu było wręczenie indeksów 
nowym słuchaczom PUTW przez zastępcę Burmistrza Anetę 
Poniatowską i prezesa TPP Rafała Pastwę. Uroczystość zakończył 
występ słowno-muzyczny nawiązujący do spotkań międzypo-
koleniowych, młodzieży z klasy VII Szkoły Podstawowej pod 
opieką Anny Gucmy. Całość dopełniła kilkoma wierszami nasza 
koleżanka Teresa Stanek.

11 października w Centrum Kongresowym  Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie o godz. 11.00 odbyła się 36. 
Inauguracja Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
Na uroczystości wręczone zostały medale i odznaczenia dla 
wyróżniających słuchaczy z Filii LUTW. Mamy przyjemność 
poinformować że spośród wyróżnionych osób z sześciu 
Filii LUTW Medal Pamiątkowy Marszałka Województwa 
Lubelskiego z naszego Uniwersytetu otrzymały kol. Elżbieta 
Olszowa i Teresa Kramek.

Przedstawicielki 
PUTW wyróżnione
"" PUTW
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Jadwiga Kustra – wspomnienie
"" Rafał"Pastwa

„Spieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą...”

Jadwiga Kustra urodziła się 25 
listopada 1955 roku w Krasno-
brodzie. W 1975 roku ukończyła 
pięcioletnie Liceum medyczne 
w Tomaszowie. Po szkole śred-
niej rozpoczęła studia wyższe na 
Uniwersytecie Marii Curie-Skło-
dowskiej w Lublinie na wydziale 
Pedagogiki i Psychologii na kie-
runku pedagogiki specjalnej. Po 
ukończeniu studiów 20 sierpnia 

1979 roku rozpoczęła swoją drogę zawodową w Szkole Podsta-
wowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej. Tu w Poniatowej 
poznała swojego przyszłego męża Stanisława i urodziła dwóch 
synów Dariusza i Kamila. W pracy zawodowej dała się poznać, 
jako osoba o pogodnym usposobieniu, życzliwa, optymistycznie 
nastawiona do świata, bardzo wrażliwa i zawsze skora do pomocy 
drugiemu człowiekowi. Swoim poczuciem humoru i doświad-
czeniem umiała załagodzić wiele trudnych sytuacji. W związku 
z licznymi sukcesami wychowawczymi, realizacją autorskich 
programów nauczania i talentowi organizacyjnemu w 1993 
roku została powołana na stanowisko wicedyrektora szkoły. Tę 
funkcję pełniła przez siedem lat do czasu wejścia nowej reformy 
oświaty. W roku 2003 uzyskała stopień nauczyciela dyplomowa-
nego. Wychowała wiele pokoleń młodych ludzi, którzy pomimo 
osobistych i rodzinnych problemów, potrafili uwierzyć w siebie, 
osiągnąć sukcesy i wyjść na prostą. Niewiele osób pamięta, że 
Jadwiga Kustra przez wiele lat była również opiekunem szkolnej 
drużyny harcerskiej.

Za wkład w rozwój szkolnictwa podstawowego w Ponia-
towej była wielokrotnie nagradzana przez Dyrektora szkoły 
i Burmistrza Poniatowej. W 1995 roku za dwudziestopięciolecie 
pracy została nagrodzona przez Kuratora Oświaty w Lublinie. 
W 1998 za twórczy wkład w rozwój ZNP otrzymała Złotą od-
znakę Związku Nauczycielstwa Polskiego. W 2005 roku otrzy-
mała odznakę Zasłużony dla Ogólnopolskiego Porozumienia 
Związków Zawodowych. W 2010 roku przeszła na emeryturę. 

24 lata temu z inicjatywy Zbigniewa Małeckiego i Jadwigi 
Kustry na terenie Gminy Poniatowa powstała miejska Świetlica 
Profilaktyczno-Wychowawcza. Świetlica z racji problemów lo-
kalowych miała swoją pierwszą siedzibę w Szkole Podstawowej 
im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej. Zajęcia z udziałem dzie-
ci rozpoczęły się 9 października 1997 r. Od początku powstania 
Świetlicy do chwili obecnej, jej kierownikiem była Jadwiga Ku-
stra. Dzięki jej staraniom Świetlica Profilaktyczno-Wychowaw-
cza w Poniatowej funkcjonuje od lat na ulicy Młodzieżowej oraz 
posiada trzy filie w Kraczewicach, Poniatowej Wsi i w Kowali.  
4 listopada 2005 roku z inicjatywy pedagogów i rodziców 
uczniów uczęszczających na zajęcia świetlicowe powstało 

Towarzystwo Wspierania Rodzin, w którym przez wiele lat 
Jadwiga Kustra pełniła funkcję wiceprezesa. 

Od początku działalności Świetlicy Profilaktyczno-Wychowaw-
czej starała się zapewnić wychowankom opiekę i wychowanie 
w sytuacjach kryzysowych. Stworzyła w pomieszczeniach świe-
tlicy warunki do nauki własnej oraz rozwijania zainteresowań 
i uzdolnień. Uczyła współpracy i odpowiedzialności za siebie 
i innych. Była jak druga mama, zawsze pomocna i uśmiechnięta. 
Organizowała wycieczki, rajdy i wyjazdy integracyjne dla dzieci 
z okazji Dnia Dziecka i Andrzejek. Była założycielką i pierwszym 
instruktorem świetlicowej grupy tanecznej „Makbilki”. Cyklicznie 
organizowała takie imprezy jak: spotkanie opłatkowe, spotkanie 
wielkanocne, spotkanie z okazji Święta Rodziny. Jako długoletni 
Członek Towarzystwa Przyjaciół Poniatowej zainspirowała Zarząd 
TPP, Kierownictwo Poniatowskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku i Zarząd PSS „Społem” w Poniatowej do szerszej współ-
pracy i pomocy wychowankom Świetlicy. Od wielu lat wspólnie 
uczestniczyliśmy w imprezach okolicznościowych i spotkaniach. 
Tradycją stał się wspólny udział w Wigilii organizowanej przez 
Towarzystwo Wspierania Rodzin i Inauguracji Poniatowskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Jadzia, bo tak o niej wszyscy mówili, była „motorem napę-
dowym” wszelkich działań podejmowanych przez Świetlicę 
i Towarzystwo Wspierania Rodzin. Współpracowała ze sto-
warzyszeniami z terenu Gminy Poniatowa. Swoją postawą 
motywowała do działania innych nauczycieli i wolontariuszy. 
W 2004 roku za wieloletnią pracę społeczną otrzymała tytuł 
Organizatora Pomocy Społecznej. W czerwcu 2007 roku została 
odznaczona Medalem „Zasłużony dla Poniatowej”.

Jako aktywnie pracująca nauczycielka i wicedyrektorka 
z dużą troską interesowała się sprawami mieszkańców, 
naszej „Małej Ojczyzny” Poniatowej. Zaangażowanie spo-
łeczne, dorobek zawodowy i jej predyspozycje, wielokrotnie 
docenili mieszkańcy miasta wybierając ją w wyborach samo-
rządowych do Rady Miejskiej. Jadwiga Kustra była Radną 
I kadencji w latach 1990-1994, Radną V kadencji w latach 
2006-2010, Radną VI kadencji w latach 2010-2014, gdzie 
pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Miejskiej i Radną VII 
kadencji w latach 2014-2018. 

„Jadziu,"dziękujemy"Ci"za"Twoją"pracę"i"społeczne"działanie."Twoje"
życie"zawodowe"i"działalność"społeczna"to"bardzo"dobry"przykład"
wielkiego"zaangażowania"w"sprawy"słabszych"i"potrzebujących"
pomocy."Nasze"kwiaty"zwiędną."Znicze"wypalą"się"i"zgasną."
Ale"dobro"i"piękno"Twojej"duszy,"pozostanie"w"nas"na"zawsze.”

„Spieszmy"się"kochać"ludzi"tak"szybko"odchodzą
zostaną"po"nich"buty"i"telefon"głuchy...”
Droga"Jadziu"–"odpoczywaj"w"spokoju.
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Inwestycje w Gminie Poniatowa
""UM"Poniatowa

Gmina Poniatowa  zakończyła realizację projektu  „Rewitalizacja Poniatowej szansą na ożywienie społeczno-go-
spodarcze Gminy Poniatowa”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów 
miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W ramach rewitalizacji na terenie miasta w bieżącym roku 
zakończono realizację następujących zadań inwestycyjnych:

„Rewitalizacja Placu Konstytucji, ulicy Targowej i ulicy Brzozowej 
w Poniatowej”. Zadanie obejmowało remont Placu Konstytucji i uli-
cy Brzozowej, pojawiła się nowa nawierzchnia z kostki kamiennej 
granitowej oraz chodniki z kostki brukowej betonowej. Na  ulicy 
Targowej wykonano nawierzchnię asfaltową, wyremontowano 
chodniki i parkingi. Na Placu Konstytucji ustawiono pergole 
drewniane, pergole o konstrukcji stalowej z zadaszeniem oraz 
maszt flagowy.  Równocześnie trwały roboty budowlane związane 
z „Rewitalizacją terenu pomiędzy ulicą Brzozową a zbiornikiem 
wodnym w Poniatowej”. Obejmowały wykonanie nawierzchni 
placu – strefy sprzedaży, strefy rekreacyjnej i aktywnego wypo-
czynku, budowę zadaszenia z paleniskiem, wykonanie ogrodzenia 
terenu, nowe ścieżki spacerowe i rowerowe.

W obrębie rewitalizowanych terenów pojawiły się nowe ławki,  
kosze na śmieci, tereny te zostały oświetlone, wykonano nowe 
nasadzenia zieleni oraz założono trawniki. Działania te przyczyniły 
się do poprawy dostępności terenów miejskich, które poprzez 
zagospodarowanie  zyskały nowe funkcje i wpłynęły na poprawę 
estetyki miasta.

Ukończono realizację zadania  pn.:  „Modernizacji budynku 
przy ul. Szkolnej 9 w Poniatowej w celu nadania mu funkcji spo-
łecznych wraz z uprządkowaniem terenu i zagospodarowaniem 
przestrzeni publicznej”. Przeprowadzono kompleksową moder-
nizację budynku, która obejmowała m.in. remont pomieszczeń 
wewnątrz budynku, wykonanie instalacji,  wymianę podłogi 
sportowej w sali gimnastycznej. Zagospodarowano przestrzeń 
publiczną wokół budynku, wykonano nowe schody wejściowe 
oraz utwardzenie terenu, wymieniono ogrodzenie.  Na terenie 
betonowego placu za budynkiem powstało patio. Budynek został 
w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Za-
montowano zewnętrzną windę,  zbudowano terenową pochylnię 
dla osób niepełnosprawnych, wewnątrz budynku pojawiły się 
oznaczenia naprowadzające dla osób niewidomych.

Ponadto w bieżącym roku zrealizowano szereg inwestycji 
drogowych. Zakończono realizację zadania inwestycyjnego pn.: 
„Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Poniatowa – etap 
II”, w ramach którego przebudowano drogę gminną nr 108055L 
w miejscowości Poniatowa Kolonia na trzech odcinkach o łącz-
nej długości 2,55 km, oraz zmodernizowano drogę gminną nr 
108053L w miejscowości Kraczewice Rządowe na dwóch od-
cinkach o łącznej długości 1,166 km. W miejscowości Kowala 
Druga zrealizowano zadanie pn.: „ Przebudowa drogi gminnej nr 
108030L na odcinku od km 0+595 do km 1+966 w miejscowości 
Kowala Druga”. Na trzech odcinkach o długości ok. 2,97 km 

przebudowano drogę w miejscowości Kraczewice oraz Spławy 
w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 108052L 
na odcinku od km 0+003 do km 1+980 oraz drogi wewnętrznej 
w km 0+002 do km 0+992 w miejscowości Kraczewice oraz 
Spławy, gmina Poniatowa”. Wymienione zadania realizowane 
były w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Gmina Poniatowa pozyskała dofinansowanie ze środków 
budżetu Województwa Lubelskiego budowy i modernizacji 
(przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych na reali-
zację zadania pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku 
od km0+004 do km 0+739, dł. 0,735 położonej na działce ew. 
203, obr. 06 – Kraczewice Prywatne”.

W Dąbrowie  Wronowskiej przebudowano drogę wewnętrzną 
na dwóch odcinkach o długości 274 m.  Zakończono budowę 
chodnika przy ul. Młynki w Poniatowej. Inwestorem był Zarząd 
Dróg Wojewódzkich, Gmina Poniatowa była inicjatorem inwestycji 
oraz partycypowała w kosztach inwestycji.

 Aktualnie na terenie Gminy trwają roboty budowlane związane 
z realizacją kolejnych zadań, które przyczynią się do zwiększenia 
atrakcyjności turystycznej miasta oraz poprawy bezpieczeństwa. 
W ramach projektu „Rewitalizacja oraz udostepnienie atrakcji 
turystycznych przy zbiornikach wodnych w Poniatowej” współ-
finansowanego w ramach RPO Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020 trwa Budowa kąpieliska zorganizowanego wraz 
z plażą i pomostami pływającymi.  Prowadzone są roboty bru-
karskie obejmujące budowę chodnika przy drodze gminnej nr 
108083L ul. Leśniczówka o długości około 1,037 km.  Wkrótce 
rozpocznie się budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Plizin 
(etap 1 stan surowy). 

W roku 2021 zrealizowano zaplanowane inwestycje. Miasto 
poprzez inwestycję w infrastrukturę stara się przyciągnąć nie tylko 
turystów, ale również poprzez rewitalizację terenów zdegrado-
wanych staje się bardziej funkcjonalnym i przyjaznym otoczeniem 
dla mieszkańców. Inwestycje prowadzone są także na terenach 
wiejskich głównie przez przebudowę, remonty i budowę nowych 
dróg gminnych, planowane są remonty strażnic OSP oraz budowa 
nowych świetlic wiejskich. 
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Nowy rok szkolny 
w klasach I-III w SP w Poniatowej
""Agnieszka"Lasota

1 września uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej rozpoczęli nowy rok szkolny 
2021/2022. Mam nadzieję, że pomimo wciąż trwającej pandemii i obostrzeń nasi uczniowie staną się odkrywcami, 
badaczami, podróżnikami, artystami i twórcami. Wszystko po to, aby dobrze się bawiąc jak najwięcej się nauczyć, 
zdobyć nowe umiejętności i wiadomości oraz doskonalić te już poznane.

Warunki do nauki, pracy, zabawy i odpoczynku w nowo wyre-
montowanym budynku szkoły są godne pozazdroszczenia. Mamy 
pięknie odnowioną salę gimnastyczną, pachnące jeszcze nowością 
sale lekcyjne, szkolne korytarze, szatnie i toalety. Cały budynek 
został poddany gruntownej termomodernizacji i dostosowany do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zainstalowana została 
winda oraz zagospodarowano teren wokół budynku szkoły. 

We wrześniu po wakacyjnej przerwie wiele klas I-III skorzy-
stało ze słonecznej pogody i postawiło na integrację – wspólne 
wycieczki, wyjścia klasowe oraz spotkania na świeżym powie-
trzu – warsztaty kulinarne lub zabawy przy ognisku. Te chwile, 
kiedy możemy zapomnieć o trudnym czasie, w którym przyszło 
nam wszystkim funkcjonować, stały się doskonałą okazją do 
powakacyjnych opowieści, wspólnych zabaw i radości ze spo-
tkania z kolegami i koleżankami z klasy. 

22 września klasa II c z wychowawczynią Agnieszką Lasotą 
i Joanną Miotłą wybrała się na wycieczkę do Wojciechowa, gdzie 
spotkała się z Romanem Czerniecem, który jak zwykle w zabawny 
sposób pokazał dzieciom na czym polega praca kowala i zapre-
zentował swoje wyroby. Następnie uczniowie mieli możliwość 
uczestniczenia w warsztatach plastycznych, zwiedzenia Muzeum 
Kowalstwa i Izby Regionalnej. Na koniec odwiedzili pobliskie 
zoo. Po powrocie do Poniatowej rodzice uczniów przygotowali 
niespodziankę i zaprosili nas na wspólną pizzę.

W dniu 16 września 2021 roku uczniowie klasy 2 b wraz 
z wychowawczynią Bożeną Szeląg udali się na wycieczkę do 
Sadyby Rozalin. Celem wyjazdu były warsztaty kulinarne oraz 
zabawy integrujące zespół klasowy. W czasie pobytu dzieci 
malowały na waflu słodkie obrazy płynną czekoladą, formowały 
bakaliowe ciasteczka oraz przygotowywały pizzę komponując 
dodatki według własnych upodobań smakowych. Najprzy-
jemniejszym momentem pobytu w Rozalinie była degustacja 
samodzielnie przygotowanych potraw. Wyjazd do Sadyby 
dostarczył uczniom wielu wrażeń, nie tylko smakowych, był 
również okazją do wspólnych zabaw. Dzieci świetnie spędziły 
czas grając w gumę i w piłkę, skacząc w workach czy bawiąc 
się w berka. Największym powodzeniem cieszył się labirynt.

24 września klasa II d z wychowawczynią Ewą Bijak i rodzicami 
spędziła miłe popołudnie integrując się przy ognisku klasowym. 
Pogoda tego dnia była wprost wymarzona na takie spotkanie. 
Na placu przy Domku Myśliwskim czekała na wszystkich nie-
spodzianka, którą przygotowali rodzice: kiełbaski, napoje oraz 
słodki poczęstunek. Ognisko było okazją do wspólnej zabawy, 
rozmów i spędzenia czasu w gronie rówieśników.

Klasy I a i I c wraz w wychowawczyniami Ewą Zielińską i Renatą 
Popiołek 8 października udały się na wycieczkę do urokliwego 
Kazimierza Dolnego. Wycieczka rozpoczęła się spacerem po 
wąwozie lessowym. Następnym punktem było zdobycie Góry 
Trzech Krzyży oraz zwiedzenie ruin Zamku. Niezapomnianych 
emocji dostarczył rejs statkiem po Wiśle. Po zejściu z pokładu 
grupa udała się na spacer po Dużym Rynku, gdzie można było 
podziwiać zabytki miasta. Ostatnim punktem wycieczki była wizyta 
w Muzeum Klocków Lego. Po obejrzeniu wystawy był czas na 
zakup pamiątek, po czym pełni wrażeń powróciliśmy do szkoły.

Jak co roku 15 września mieliśmy również okazję świętować 
Międzynarodowy Dzień Kropki, czyli wspaniałe święto kreatyw-
ności, wiary w siebie i odkrywania talentów. Tego dnia we 
wszystkich klasach królowały kropkowe aktywności. Klasy I i II 
wzięły udział w Zakropkowanych Podchodach - grze terenowej 
- podczas której mieli za zadanie wykonać szereg zadań. Klasy 
III natomiast zajęły się wykonaniem lapbooków i przypomniały 
sobie historię małej Vashti. Był to dzień wiary w to, że tak jak 
Vashti, która ze zwykłej kropki wyczarowała swój piękny obraz, 
tak każdy z nas jest wyjątkowy i pełen talentów.

30 września natomiast świętowaliśmy wspólnie Dzień Chło-
paka. Nasi chłopcy dostali od dziewczynek drobne upominki 
i słodycze, a potem wspólnie wybraliśmy się do kina na film 
pt. „Kapitan Szablozębny i magiczny diament”.

W bieżącym roku szkolnym nauczycielki edukacji wczesnosz-
kolnej zaplanowały szereg ciekawych projektów edukacyjnych 
i innowacji pedagogicznych oraz zajęć rozwijających zaintereso-
wania naszych uczniów oraz zajęć umożliwiających uczniom szyb-
kie uzupełnienie swojej wiedzy po okresie nauczania zdalnego.

Jednym z już realizowanych w szkole działań jest Międzyna-
rodowy Projekt Edukacyjny „Kreatywne prace plastyczne”. Jego 
celem jest zaspokajanie tworzenie sztuki, wyzwalanie ekspresji 
twórczej, wspieranie rozwoju oraz kreatywności dzieci poprzez 
różnego rodzaju działania plastyczne.

W najbliższym czasie ruszą kolejne innowacje pedago-
giczne takie jak: „Europa i ja”, „Kto ty jesteś? Polak mały!”, 
„Magiczna moc bajek”, „Podróże po Europie”, „W książce 
przygoda - mądrość w przysłowiach”. Po raz drugi prowadzony 
jest w szkole projekt edukacyjny „Język polski za granicą” – 
współpraca ze szkołą angielską w Birmingham oraz „Idź ty 
lepiej koziołeczku szukać swego Pacanowa”. Mam nadzieję, 
ze realizowane projekty wpłyną na podniesienie jakości pracy 
szkoły i przyczynią się do rozbudzenia aktywności i zaintere-
sowań naszych uczniów. 
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Intensywny wrzesień w naszej szkole
"" Samorząd"Uczniowski"SP"w"Poniatowej"wraz"z"opiekunkami

Szkoła to nie tylko lekcje! Jako uczniowie podejmujemy wyzwania i działania, o których mało mówimy, a to one 
dają możliwość rozwijania naszych pasji, zainteresowań, umiejętności! Pogłębiamy wiedzę nie tylko czysto teore-
tyczną, ale przede wszystkim tę praktyczną najczęściej - po lekcjach.

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej umożliwia nam udział 
w spotkaniach, rozmowach z ciekawymi ludźmi, wyjazdach, występach, wymianie doświadczeń… Jest organizacją 
działająca na rzecz wszystkich uczniów i zarządzaną przez nas. Ważne jest to, abyśmy my, uczniowie decydowali, 
jakimi sprawami będziemy się zajmować i jak będzie wyglądała nasza szkoła.

Wrzesień rozpoczęliśmy od współpracy 
z biblioteką w Poniatowej - zostaliśmy 
zaproszeni do  udziału w jubileuszowej 
10. edycji Narodowego Czytania, 
która odbyła się w sobotę 4 września. 
Uczniowie kl. 7 a pod opieką Anny Gucmy 
reprezentowali naszą szkołę. W tym roku 
czytaliśmy „Moralność Pani Dulskiej”.

W pięknym poniatowskim parku utwór 
podzielony na trzy akty czytali: Pani Dulska 
– Aleksandra Gałek, Zbyszko - Szymon 
Małyska, Mela – Milena Dobrzyńska, 
Hesia - Marlena Gołębiowska, Hanka 
– Aleksandra Sztębara, Narrator – Mi-
chalina Krupa.

Na zakończenie spotkania panie bi-
bliotekarki przygotowały dla wszystkich 
quiz z wiedzy o utworach, które były 
czytane podczas wszystkich dotychcza-
sowych edycji.

Wraz z początkiem września rozpoczę-
liśmy intensywną pracę zbierania mate-
riałów do naszej e-gazetki “Stefanki.
pl”, która powstaje przy współpracy 
z Samorządem Uczniowskim. Gazetka 
i jej archiwalne numery znajdują się na 
stronie szkoły: www.sp.poniatowa.pl

Opiekunkami są: Agnieszka Gębka 
oraz polonistki z naszej szkoły.

„Media"pełnią"ważną"rolę"w"życiu"każ-
dego"człowieka!"Dostarczają"nam"wielu"
aktualnych"informacji,"kształtują"pogląd"
na"świat,"dlatego"praca"przy"gazetce"
powinna"dawać"nam"wszystkim"wiele"
satysfakcji."To"Wy,"Uczniowie"jesteście"
jej"twórcami,"nie"tylko"piszecie,"robicie"
zdjęcia,"nagrywacie,"ale"również"i"reda-
gujecie."(...)

Jesteśmy"głęboko"przekonane,"że"
szkoła"to"miejsce"kształtujące"Wasze"
umiejętności"i"rozwój."Jest"przyjazna,"
ale"też"może"być"atrakcyjna,"inspirująca"
i"skłaniająca"do"szukania"odpowiedzi…”

- tak rozpoczęły nowy numer panie, 
które pracują z nami, motywują do pracy 
i zachęcają do wyrażanie siebie, swoich 
emocji. W numerze wrześniowym poja-
wiły się informacje z życia szkoły, wywiad 
z Dyrektor Jolantą Markuszewską, artykuły 
nauczycieli, przepisy i recenzja.

Kolejnym ważnym wydarzeniem 
we wrześniu były Wybory do Samo-
rządu Uczniowskiego. 15.09.2021 
roku odbyło się pierwsze spotkanie 
Samorządu Uczniowskiego z opieku-
nami: Anną Gucmą i Joanną Wolską. 
W tym dniu zostały przeprowadzone 
demokratyczne wybory.

Przewodniczącą została Wiktoria 
Fiuk, zastępcą - Aniela Kisielewska 
i sekretarzem Aleksandra Kramek. Po 
czym zajęto się przydziałem sekcji.

Sekcja fotograficzna:
 �  Michalina Opoka
 �  Michalina Wnuk
Sekcja sportowa:

 �  Mateusz Komorowski
 �  Filip Tyszko
 �  Jakub Gierczak
Sekcja informatyczna:

 �  Michalina Opoka
 �  Bernard Ceglarski
Sekcja dekoracyjna:

 �  Kinga Krupa
 �  Julka Saran
Sekcja porządkowa:

 �  Michalina Wnuk

Podczas pierwszego spotkania okre-
śliliśmy plan pracy i priorytety, którymi 
będziemy się kierować.

Uczniowie i wychowawcy poinformo-
wani zostali o możliwości zgłaszania kan-
dydatów na stanowisko Rzecznika Praw 
Ucznia. W związku z tym, że istnieje 

potrzeba powołania RPU i zgłoszona 
została przez nas tylko jedna kandyda-
tura, Samorząd Uczniowski zapro-
ponował na stanowisko Rzecznika 
Praw Ucznia Joannę Pastwę. Kan-
dydatura uzyskała akceptację. Serdecz-
nie gratulujemy Pani Joannie zaufania 
wśród uczniów!

Oprócz ważnych dla nas wyborów 
postanowiliśmy, że w roku szkolnym 
2021/2022 w poczcie sztandarowym 
Szkołę Podstawową im. Stefana Że-
romskiego w Poniatowej reprezento-
wać będą osoby, które wyróżniają się 
swoją postawą i zaangażowaniem:

I skład:
Chorąży Julian Stola kl. 8e
Asysta Aleksandra Jóźwik kl. 8b 
Asysta Lena Biegaj kl. 8b 
II skład: 
Chorąży Jakub Dolak kl. 8d
Asysta Antonina Przybycień kl.8d 
Asysta Antonina Gierczak kl.8d 

Dzień Chłopaka, to w naszej szkole 
ważne święto. 30.09.2021 r. przygo-
towałyśmy niespodzianki i różne atrak-
cje dla naszych chłopców. Dziewczynki 
same ustawiły fotobudkę, którą ozdobiły 
życzeniami i hasłami związanymi ze świę-
tem. Na drzwiach każdej sali lekcyjnej 
pojawiły się arkusze, gdzie wypisywano 
życzenia dla chłopców z każdej klasy, na 
parterze pojawił się napis i balony. Uczen-
nice częstowały wszystkich chłopców 
słodyczami, które ufundowała Szkolna 
Rada Rodziców. Panowie życzymy Wam 
wszystkiego najlepszego! Oczywiście 
mogłyśmy liczyć na pomoc rodziców 
w przygotowaniu święta. Dziękujemy 
za pomoc mamom: Pani Katarzynie 
Krupie i Pani Edycie Żak.
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Dzień Edukacji Narodowej 
w SP w Kowali
"" SP"Kowala

14 października - Dzień Edukacji Narodowej - to wspaniała okazja, aby 
podziękować nauczycielom, pedagogom oraz wszystkim pracownikom oświaty 
za ich codzienną pracę, a także serce włożone w nauczanie i wychowanie 
młodego pokolenia. 

Tego dnia, w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kowali odbyły się 
uroczystości upamiętniające to święto. Swoją obecnością zaszczycili nas wyjątkowi 
goście, wśród nich Burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk, Zastępca Burmistrza 
Poniatowej Aneta Poniatowska, Anna Gogół, Dyrektor Miejsko – Gminnego Zespołu do 
spraw Obsługi Oświaty, a także Agata Sołdek, Główna Księgowa Miejsko – Gminnego 
Zespołu do spraw Obsługi Oświaty, Dariusz Głogowski, Przedstawiciel Rady Miasta, 
jak również emerytowani pracownicy naszej placówki oraz rodzice. 

Po uroczystym powitaniu przybyłych gości przez Dyrektor Bożenę Mroczkowską głos 
zabrali nasi najmłodsi wychowankowie, którzy w obecności tak zaszczytnego grona oraz 
starszych kolegów i koleżanek złożyli uroczystą przysięgę ślubowania, stając się tym sa-
mym pełnoprawnymi uczniami Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kowali. 

Następnie głos zabrali Burmistrz Poniatowej – Paweł Karczmarczyk oraz zastępca 
Burmistrza – Aneta Poniatowska, którzy w imieniu przybyłych gości przekazali gratulacje 
oraz słodkie upominki uczniom klasy pierwszej, jak również złożyli życzenia nauczycielom 
i pracownikom szkoły z okazji dzisiejszego święta. Do życzliwych słów oraz podziękowań 
i gratulacji dołączyła także Aldona Szwed – Przewodnicząca Szkolnej Rady Rodziców.  

W dalszej części spotkania uczniowie prezentowali tańce, wiersze, życzenia i piosenki, 
które dedykowali pedagogom. W tak uroczystym dniu nie mogło oczywiście zabraknąć 
gratulacji oraz podziękowań, które Dyrektor Bożena Mroczkowska złożyła nauczycie-
lom oraz wszystkim pracownikom szkoły w uznaniu za wytrwałość i poświęcenie oraz 
zaangażowanie w kształcenie i wychowanie młodego pokolenia.

Stypendia dla najlepszych
""UM"Poniatowa

Stypendia dla uczniów i nagrody dla absolwentów za rok szkolny 
2020/2021 przyznane przez Burmistrza.

17 września 2021 r. w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Po-
niatowej odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów dla uczniów oraz nagród 
dla absolwentów szkół podstawowych z Gminy Poniatowa, przyznawanych 
przez Burmistrza Poniatowej za wysokie wyniki w nauce osiągnięte w roku 
szkolnym 2020/2021. 

Łącznie nagrodzono 88 uczniów, kontynuujących naukę, natomiast stypendia 
przyznano 39 uczniom z 8 klas, którzy w bieżącym roku zakończyli edukację 
w szkołach podstawowych z terenu naszej gminy.

Spotkanie zainaugurował Burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk, który 
pogratulował osiągnięć, tak samym wyróżnionym, jak i licznie zgromadzonym 
na sali rodzicom oraz życzył uczniom dalszych sukcesów w nauce. Następnie 
odbyło się wręczenie dyplomów przez Burmistrza, dyrektorów poszczególnych 
szkół podstawowych z Gminy Poniatowa oraz Przewodniczącą Rady Rodziców 
SP w Poniatowej Katarzynę Krupę.
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Robotyka 
w szkole 
podstawowej
""Agnieszka"Gębka

W Szkole Podstawowej w Poniatowej 28 września w ra-
mach lekcji informatyki w klasach 4-8 odbyły się warsztaty 
robotyki. Uczniom został udostępniony sprzęt i zestawy 
LEGO. Uczniowie budowali z klocków roboty, a następnie 
je programowali przy pomocy specjalnej aplikacji. Robotyka 
umożliwia integrację różnorodnych systemów, np. wykorzy-
stanie smartfona lub innego interaktywnego urządzenia do 
jego zaprogramowania. Podczas budowy wszyscy wykazywali 
się dużą kreatywnością i zaangażowaniem. Po zajęciach 
doszliśmy do wniosku, że robotyka powinna zawitać do 
szkół. To idealne połączenie nauki z zabawą, dlatego w na-
szej szkole będą organizowane lekcje robotyki w ramach 
zajęć dodatkowych.

Praktyki zawodowe 
uczniów ZS 
w Czechach
"" Barbara"Kramek

Uczniowie Technikum im. E. Kwiatkowskiego w Ponia-
towej zakończyli praktyki zawodowe w Czechach, gdzie 
przebywali od 29 sierpnia do 25 września w ramach projektu 
„Europejskie praktyki zawodowe kluczem do rynku pracy”. 
Program realizowany jest w ramach projektu „Ponadnaro-
dowa mobilność uczniów i absolwentów szkół zawodowych 
oraz kadry kształcenia zawodowego” w pełni fi nansowany 
ze środków PO WER na zasadach programu Erasmus+ sektor 
Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

W Ostrawie 20 uczniów miało szanse podnosić swoje kompe-
tencje zawodowe. Doskonalili umiejętności językowe, społeczne 
i interpersonalne, a także rozwijali wrażliwość uczestnicząc w pro-
gramie kulturowym i realizując program praktyk. 

Uczniowie kształcący się na kierunku technik informatyk, od-
bywali praktyki w fi rmie CS Tramit s.r.o., natomiast technicy 
mechanicy w JT Kovo CZ s.r.o. oraz Olmex-Kal s.r.o. Nabyte do-
świadczenie z pewnością będzie przydatne na dalszych etapach 
kształcenia, a także w przyszłym życiu zawodowym. Odbyty staż 
został udokumentowany m.in. certyfi katami w j. polskim oraz j. 
angielskim, dokumentami Europass Mobiliność, Kartami Oceny 
Efektów Kształcenia nabytych podczas kształcenia. 

Wyjazd poprzedzony był zajęciami przygotowawczymi, z czego 
największe emocje budziły lekcje języka czeskiego oraz przygo-
towanie kulturowe prowadzone przez mieszkającego wiele lat 
w Czechach ks. Gustawa Sikorę. Ksiądz udzielił uczniom również 
wielu praktycznych rad, które wkrótce mieli okazję zastosować. 

Uczniowie korzystali również z programu kulturowego. 
W Ostrawie zwiedzali Stare Miasto, wieżę widokową w Dolní 
Vítkovice, ogród botaniczny oraz ZOO, nieczynną już kopal-
nię Michał (Důl Michal) obecnie Muzeum Górnictwa. Byli na 
wycieczce na hałdzie kopalnianej Ema, której wnętrze nadal 
płonie i osiąga temperaturę ok. 1500°C. Spacerowali nad rzeką 
Ostrawicą, wzięli również udział w koncercie zorganizowanym 
z okazji 100-lecia klubu piłkarskiego FC Banik Ostrawa, na któ-
rym spotkali się z czeskim ministrem kultury panem Lubomírem 
Zaorálekiem. Miłym uwieńczeniem spotkania było zamieszczenie 
przez pana Ministra wspólnego zdjęcia ze spotkania z naszymi 
uczniami i opiekunami na jego ofi cjalnym koncie w mediach 
społecznościowych. 

Oprócz Ostrawy, uczniowie mieli również szansę zwiedzić Brno 
oraz Pragę. Oprócz najbardziej znanych zabytków tych miast, 
odwiedzili również Centrum Nauki VIDA! (Brno) oraz Muzeum 
Iluzji (Praga). 

Z pewnością pobyt w Czechach był niesamowitą przygodą 
i doświadczeniem, a także jedną z pierwszych lekcji samodziel-
ności. Mamy nadzieję, że okaże się kluczem do rynku pracy. 
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Historia Szkoły Podstawowej 
im. Jana Kochanowskiego 
w Poniatowej Kolonii 
"" Bożena"Chyła"

Historię Szkoły Podstawowej w Poniatowej Kolonii tworzyły pokolenia uczniów, nauczycieli i rodziców. Sięga ona 
roku szkolnego 1947/48. Wówczas to ludność Poniatowej Wsi wyremontowała własnymi siłami Dom Ludowy i utwo-
rzyła czteroklasową szkołę podstawową, w której pracował jeden nauczyciel. Do szkoły uczęszczało 66 uczniów. 

W 1951 r. powstaje czteroklasowa szkoła podstawowa i pra-
cuje w niej już czterech nauczycieli. Liczba dzieci wzrasta do 
133. Pierwszym kierownikiem szkoły został Karol Miedzowski. 
Warunki nauczania były trudne. W miarę upływu czasu, a przede 
wszystkim zrozumienia przez społeczeństwo potrzeby kształcenia 
dzieci, zadecydowano o budowie nowego obiektu szkolnego. 
Powołano Komitet Budowy Szkoły, którego przewodniczącym 
został Franciszek Wójcik. 

19 września 1965 r. odbyła się uroczystość wmurowania aktu 
erekcyjnego pod budowę nowej szkoły. Budynek powstawał 
przy dużym wkładzie pracy mieszkańców lokalnej społeczności. 
2 stycznia 1968 r. rozpoczęto naukę w nowym, pięknym, dobrze 
wyposażonym budynku szkolnym. Do szkoły uczęszczało 164 
uczniów. Do obwodu szkoły należały następujące miejscowości: 
Poniatowa Wieś, Poniatowa Kolonia, Stoczki, Pachanki, Wronów 
z powiatu Bełżyce. Była to już ośmioklasowa szkoła podstawowa, 
a jej pierwszym kierownikiem został Edward Kieliszek. 

Niestety w 1974 r. zmieniono stopień organizacyjny szkoły. Na 
miejscu zostały klasy I – IV. Pozostałe klasy dowożono do Zbiorczej 
Szkoły Gminnej w Poniatowej. Szkoła Podstawowa w Poniato-
wej Kolonii stała się jej punktem filialnym. W tym samym roku 
powstało przy szkole dwuoddziałowe przedszkole. Dyrektorem 
tej placówki została Krystyna Kieliszek, później Maria Dobosz.

W roku 1983 wróciła szkoła ośmioklasowa. Jej dyrektorem 
została Krystyna Czuryszkiewicz. W 1999 r. w wyniku reformy 
szkolnictwa w szkole pozostało 6 klas szkoły podstawowej, 
oddział przedszkolny i jeden oddział gimnazjalny. W następnym 
roku dwie klasy gimnazjalne przeniesiono do nowoutworzonego 
Gimnazjum w Poniatowej. W latach 1999 – 2002 w obecnym 
budynku szkolnym funkcjonowały również dwa oddziały trzy-
letniego Technikum Rolniczego. Był to punkt filialny Zespołu 
Szkół Rolniczych w Kluczkowicach. 

W 2011 r. uroczyście obchodzono nadanie szkole imienia Jana 
Kochanowskiego i poświęcenie nowego sztandaru. W 2017 r. 
w wyniku reformy szkolnictwa nasza szkoła stała się ośmiokla-
sową szkołą podstawową. Kolejnymi kierownikami, a następnie 
dyrektorami szkoły byli: Karol Miedzowski, Edward Kieliszek, 
Barbara Chęć, Zenona Popiołek, Krystyna Czuryszkiewicz (1985 
– 2000), Irena Pruszkowska (2000 – 2013). Od 2013 r. do chwili 
obecnej szkołą kieruje Bożena Chyła. 

Nasi uczniowie biorą udział w różnego rodzaju konkursach 
ogólnopolskich i odnoszą sukcesy na szczeblu gminnym, powia-
towym a także wojewódzkim, gdzie godnie reprezentują Gminę 

Poniatowa, a także powiat opolski. Idąc z duchem czasu wpro-
wadziliśmy również naukę gry w szachy oraz programowania na 
zajęciach z robotyki. Od 6 lat przy szkole działa grupa teatralna 
złożona z rodziców uczniów o wdzięcznej nazwie „To i owo”, 
która uświetnia swoimi występami uroczystości szkolne i gminne.
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Wśród biorących udział w wydarzeniu 
nie mogło zabraknąć Gminy Poniatowa, 
reprezentowanej przez: Burmistrza Pawła 
Karczmarczyka, Zastępcę Burmistrza Ane-
tę Poniatowską, Przewodniczącą Rady 
Miejskiej Ewę Baranowską, Wiceprzewod-
niczącego Rady Miejskiej Janusza Nowo-
miejskiego oraz Radnego Pawła Stachyrę. 

Nasze stoisko przygotowane przez Wy-
dział Promocji i Obsługi Inwestora Urzędu 
Miejskiego w Poniatowej oraz Centrum 
Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej 
dzięki pięknym i oryginalnym dekoracjom, 
zwracało uwagę zarówno licznie przybyłych 
na wydarzenie mieszkańców powiatu, jak 
i samych organizatorów, którzy w dowód 
uznania przyznali nam nagrodę główną 

za „Przygotowanie Najlepszego Stoiska 
Podczas Święta Produktu Lokalnego” – bon 
na organizację warsztatów kulinarnych. 

Poza wystrojem, wyróżniała nas smacz-
na zupa krem z dyni, którą częstowani byli 
odwiedzający nas goście oraz kącik warsz-
tatowy. Pod okiem Teresy Przydatek dzieci 
doskonaliły zdolności plastyczne, natomiast 
tajniki wyplatania koszy z wikliny i słomy 
prezentował Mariusz Pietroń. 

Tradycyjnie odbyły się również konkursy 
na najlepszy, lokalny produkt kulinarny 
w kategoriach: danie, produkt pochodzenia 
roślinnego i zwierzęcego, nalewka słodka 
i wytrawna. W zmaganiach konkursowych 
naszą gminę reprezentowały Panie z Kół 
Gospodyń Wiejskich w Kraczewicach, 

Dąbrowie Wronowskiej, Plizinie. Pierw-
sze miejsce za lokalny produkt kulinarny 
pochodzenia roślinnego przyznano KGW 
z Kraczewic za „Poduszeczki Jaśkowe”, czyli 
pierogi z farszem z fasoli Jaś. W konkursie 
na przyśpiewkę ludową wystartował zespół 
Śpiewaczy Kowalanki z Kowali pod opieką 
instruktora Dariusza Gołofi ta. Gromkimi 
brawami nagrodzono występ Teatralnej 
Grupy Senioralnej „Fajna Ferajna” z Ponia-
towej, który rozbawił zebraną publiczność.

Poniatowa z najlepszym stoiskiem wśród 
gmin podczas IX Święta Produktu Lokalnego  
""UM"Poniatowa

W niedzielę 26 września na terenie Parku Miejskiego w Opolu Lubelskim, 
już po raz dziewiąty odbyło się Święto Produktu Lokalnego, zorganizowane 
przez Stowarzyszenie LGD „Owocowy Szlak”. 

19 września delegacja z Gminy Poniatowa miała 
możliwość podziękowania za plony podczas Dożynek 
Prezydenckich, które w nowej formule po raz drugi odbyły 
się w Ogrodach Pałacu Prezydenckiego w Warszawie.

Przedstawiciele Gminy 
Poniatowa na Dożynkach 
Prezydenckich 2021
"" UM"Poniatowa

Gminę Poniatowa reprezentował Burmistrz Poniatowej Paweł 
Karczmarczyk i Zastępca Burmistrza Aneta Poniatowska, którzy 
wręczyli Parze Prezydenckiej bukiet kwiatów, kosz obfi tości 
z produktami rolników Gminy Poniatowa oraz zaproszenie na 
III Konferencję Kół Gospodyń Wiejskich. Pierwsza Dama Agata 
Kornhauser-Duda poinformowała, że wraz z panem Prezyden-
tem Andrzejem Dudą nie będą mogli być obecni w związku 
z już zaplanowanymi w kalendarzu uroczystościami. Prezydent 
zapewnił, że pamięta o Poniatowej i w dogodnym oraz terminie 
odwiedzi naszą miejscowość.

Na stoisku gminnym nie mogło zabraknąć pomidorów z Go-
spodarstwa Ogrodniczego Jolanty i Tadeusza Oświecińskich, pie-
czywa z Piekarni Tadeusza Zubrzyckiego oraz wyrobów z Zakładu 
Przetwórstwa Mięsnego z Poniatowej Piotra Gułowskiego. Było 

kolorowo i pysznie. Prowadzono warsztaty rękodzielnicze - ma-
lowanie na drewnie przez Natalię Hubal z CKPiT, ceramikę przez 
Katarzynę Rutę-Piłat, wikliniarstwo i wyroby ze słomy Mariusza 
Pietronia. Dyrektor CKPiT Joanna Kawałek przygotowała wystawę 
prac fotografi cznych prezentującą zdjęcia Poniatowej. 

Częścią wspólnej prezentacji było stoisko LGD Owocowy Szlak 
oraz Stowarzyszenia na rzecz wsi Wałowice „Wałowianki”. Małe 
Wałowianki dla Pary Prezydenckiej zaprezentowały repertuar 
biesiadny. Swoje umiejętności kulinarne i potrawy zaprezentowali 
Szefowie Kuchni Restauracji z gminy Poniatowa i Opole Lubelskie: 
Pod Kogutem, Staroopolska, Pustelnia i Słowik. Z Restauracji 
Montis nie mogło zabraknąć zupy z karpia. Były pasty rybne, 
saviche z pstrąga, lody z karpia, karp w sosie śmietanowym, 
szczupak i pierogi z bobu. W imieniu restauratorów bukiet 
i kosz obfi tości przekazał Waldemar Słowik i Szefowie Kuchni.
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Pomniki i miejsca pamięci są formą, 
która pozwala w przestrzeni publicznej 
oddać hołd zasłużonym oraz zachować 
wspomnienie o szczególnie istotnych 
wydarzeniach, o których z upływem czasu 
zapominamy. 

Przywrócenie pamięci właśnie takim 
miejscom i związanym z ich powstaniem 
okolicznościom było głównym celem po-
wstania projektu pn. „Szlakiem pomników 
pamięci narodowej w Gminie Poniatowa”, 
który otrzymał dofinansowanie w wysoko-
ści 60 000,00 zł ze środków finansowych 
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowe-
go i Sportu pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury.

Zadanie realizowane jest przez Gmi-
nę Poniatowa od września 2021 r. we 
współpracy z partnerami: szkołami pod-
stawowymi z terenu naszej gminy, Oby-
watelskim Stowarzyszeniem Edukacyjnym 
„Żaczek” w Dąbrowie Wronowskiej, Sto-
warzyszeniem „Towarzystwo Wspierania 
Rodzin”, Stowarzyszeniem „Towarzystwo 
Przyjaciół Poniatowej”, Centrum Kultury 

Promocji i Turystyki w Poniatowej, Miej-
sko-Gminną Biblioteką Publiczną w Po-
niatowej, Środowiskowym Ośrodkiem 
Wsparcia „Pinokio” w Poniatowej. 

W ramach projektu założono realizację 
kilku działań, m.in.: stworzenie strony 
internetowej dedykowanej 15 miejscom 
pamięci narodowej z terenu Gminy Po-
niatowa, ich prezentacja na tablicach 
edukacyjnych oraz wydanie publikacji. Dla 
uczniów klas 4-8 ze szkół naszej gminy za-
planowano przeprowadzenie lekcji historii 
poświęconej lokalnym miejscom pamięci. 
Dzieci i młodzież zostaną włączeni do 
opieki nad pomnikami, co przyczyni się 
do kształtowania w nich postaw patrio-
tycznych i poszanowania świadomości 
historycznej. Zorganizowana zostanie 
także uroczystość 11 Listopada, podczas 
której odbędą się prelekcje historyczne, 
konkursy z wiedzy o wydarzeniach histo-
rycznych oraz „wojskowy” poczęstunek. 

Już dziś zapraszamy do wspólnego 
odkrywania miejsc ważnych historycz-
nie dla naszej małej Ojczyzny i udziału 

w obchodach święta niepodległościowe-
go. Szczegóły będą podawane na bieżąco 
na stronie internetowej naszego miasta 
www.um.poniatowa.pl

„Szlakiem pomników pamięci narodowej 
w Gminie Poniatowa” 
""UM"Poniatowa

Znajomość wydarzeń historycznych dla obecnych i przyszłych pokoleń niesie ważne i uniwersalne przesłanie 
wartości ludzkiego życia i człowieczeństwa. 

Poniatowa,"Leśniczówka
-"Mogiła"zbiorowa"żołnierzy"z"I"WŚ
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Nasza wieś o zabudowie drewnianej i krytej słomą była narażona 
na ogromne zagrożenie pożarowe. Niektórzy mieszkańcy zaczęli 
więc myśleć o zorganizowaniu straży pożarnej w naszej miejsco-
wości. Pierwszymi inicjatorami założenia straży w Kraczewicach 
byli ówczesny proboszcz parafii ks. Stanisław Świostek i nauczyciel 
wiejskiej szkoły Bolesław Stępkowski oraz miejscowi rolnicy tacy 
jak Tomasz Kwiatkowski, Jan Chyła, Jan Woś i inni. W kwietniu 
1921 roku zarejestrowano Ochotniczą Straż Pożarną w Kra-
czewicach i wybrano pierwszy zarząd. Prezesem został Henryk 
Gerlicz, właściciel majątku ziemskiego, naczelnikiem Stanisław 
Winiarski, skarbnikiem Feliks Pajdowski, a gospodarzem jednostki 
Tomasz Kwiatkowski. W pierwszym okresie istnienia jednostka 
nie posiadała sprzętu gaśniczego. Z biegiem czasu strażacy za 
własne fundusze, zebrane wśród mieszkańców zaczęli kupować 
sprzęt taki jak: ręczna sikawka i beczkowóz. Sprzęt trzymano 
u gospodarza OSP, gdyż jednostka nie posiadała jeszcze strażnicy. 
W 1925 roku zaczęto gromadzić materiały na budowę strażnicy, 
którą postawiono na dzierżawionym placu pana Jana Kęcika. 

Ochotnicza Straż Pożarna na wsi stała się zalążkiem kulturalnym. 
Dzięki niej w 1930 roku założono 24-osobową orkiestrę dętą. 
Remiza niezależnie od pełnienia swojej funkcji stała się ośrod-
kiem kulturalnym wsi. W 1938 przy straży powołano żeńską 
drużynę pożarniczą, którą została rozwiązana rok później 
w związku z okupacją.
Z chwilą wybuchu II wojny światowej działalność ochotniczej 
straży pożarnej zostaje w poważnym stopniu ograniczona, jednak 
jej członkowie mimo niebezpieczeństwa nie zaprzestają swojej 
działalności. W 1942 roku za produkty żywnościowe kupują 
w Puławach motopompę M-600 i przywożą ją do miejscowej OSP.
Po wyzwoleniu strażacy zabrali się na nowo do działania i w 1949 
roku zakupują drugą motopompę M-800 oraz wóz konny. Strażnica 
jest już w złym stanie, ponieważ była użytkowana jako magazyn 
i szpital przyfrontowy. W 1952 podjęto decyzję o budowie nowej. 
Zakupiono ceglany komin po byłej gorzelni, który został rozebrany 
w celu pozyskania cegieł. W nowopowstałym budynku mieściła 
się biblioteka i świetlica, gdzie działał zespół teatralny.
Po zmianie zarządu w 1960 roku, nowo wybrane władze sta-
wiają sobie za cel rozbudowę strażnicy i pozyskanie samochodu 
pożarniczego. W 1963 rozpoczęto rozbudowę remizy. Budowa 
trwała 5 lat, a cały jej ciężar spoczywał na strażakach. Gromadzka 
rada narodowa zdecydowała, aby w strażnicy zrobić Gromadzki 
ośrodek kultury, a strażakom przydzielić tylko garaż na swoją 
działalność statutową, na co strażacy się nie zgodzili. Dzięki 
uporowi zarządu w 1967 OSP Kraczewice otrzymuje nowy samo-
chód pożarniczy Star 25. W latach 60. przy OSP zorganizowano 
młodzieżową drużynę pożarniczą.
W 50. rocznicę istnienia jednostki miejscowa społeczność wiejska 
ufundowała sztandar dla OSP Kraczewice. W 1977 roku ponownie 
zorganizowano żeńską drużynę pożarniczą jako pierwszą w po-
wiecie opolskim. W tym czasie strażacy zaczęli marzyć o drugim 
samochodzie pożarniczym, rozpoczęto więc budowę drugiego 
garażu. W 1978 otrzymano samochód marki Żuk. W 1980 roku 

100 lat OSP Kraczewice 1921-2021
""Daniel"Karaś

OSP Kraczewice w tym roku świętuje 100 lat istnienia.
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ze względu na brak dojazdu do nowo wybudowanego garażu 
zostaje zakupiona część działki od pani Mieczysławy Rosińskiej. 
W 1981 roku, w jubileusz 60. powstania, jednostka zostaje 
odznaczona złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa. W ko-
lejnych latach członkowie jednostki dofinansowują i biorą czynny 
udział w budowie boiska sportowego na terenie Kraczewic.
W 1992 roku zarząd czyni starania o zmianę samochodu po-
żarniczego, gdyż Star 25 jest już mocno wyeksploatowany. 
I tak w 1993 roku z pomocą płk. poż. Stanisława Machowicza, 
ówczesnego Doradcy Komendanta w Komendzie Głównej 
Państwowej Straży Pożarnej otrzymujemy 8-letniego Stara 
244. W 1994 roku nasza jednostka organizuje pierwszy zjazd 
weteranów pożarnictwa z gminy Poniatowa. 
Strażnica jest ciągle modernizowana i odnawiana, a w 1995 roku 
do istniejącego budynku zostają dobudowane część sali widowi-
skowej oraz kuchnia. Zmieniono wystrój wewnętrzny, wymieniona 
została instalacja elektryczna a na ścianach pojawiła się boazeria. 
15 maja 1995 roku nasza jednostka jako pierwsza z gminy zo-
stała włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.
W 2000 roku z pomocą Gminy Poniatowa zakupiliśmy średni 
samochód gaśniczy marki Skoda. W 2002 roku Starostwo Po-
wiatowe przekazuje nam żuka osobowego, a w 2005 za własne 
pieniądze kupujemy Mercedesa MB 100 służącego do przewozu 
osób. Kolejnym pozyskanym samochodem jest autodrabina IFA 
W 50L z drabiną o długości 30 metrów, która została przeka-
zana w 2009 roku z Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Opolu Lubelskim. W 2012 r. zostaje zakupiony lekki 
samochód operacyjny marki Ford. W 2013 jednostka otrzymuje 
samochód Star 244 przekazany z Komendy Powiatowej PSP 
w Opolu Lubelskim. Natomiast w 2019 otrzymujemy nowy sa-
mochód ratowniczo-gaśniczy VOLVO FL 44 R 4x4, auto zostało 
zakupione dzięki wsparciu Gminy Poniatowa, Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie 
oraz Komendy Głównej PSP. Dalsze większe zakupy i inwestycje 
realizowane w 2020 roku to zakup nowoczesnej motopompy 
Tohatsu VE1500 oraz termomodernizacja budynku remizy prze-
prowadzone dzięki wsparciu Gminy Poniatowa oraz WFOŚiGW 
w Lublinie. Następnie nasi druhowie skupiają się na pracach 
przygotowawczych do uroczystości Jubileuszu 100-lecia po-
wstania jednostki przypadającego na 2021 rok.
Będąc strażakami, nie tylko myślimy o budowaniu i samocho-
dach, ale też szkolimy się, aby sprostać powierzonym zadaniom, 
jakie ciążą na ratownikach podczas prowadzonych działań. 
Bierzemy udział w zawodach sportowo-pożarniczych, gdzie 
nasi druhowie często odgrywają znaczące role zajmując na 
nich czołowe lokaty. Świadczy o tym już 6-krotny udział naszej 
jednostki w zawodach wojewódzkich. 
Dla strażaków i ich rodzin organizowane są pielgrzymki i wy-
cieczki. Uczestniczymy w świętach kościelnych i państwowych, 
pokazach w trakcie trwania ferii zimowych, pokazach z okazji 
Święta Szkoły Podstawowej, Festynach na Rzecz Osób z Niepeł-
nosprawnością Intelektualną, finałach WOŚP, Szlachetnej Paczce, 
Lubelskich Dniach Informatyki oraz na zaproszenie zaprzyjaźnio-
nej jednostki OSP z Wojciechowa braliśmy udział w inscenizacji 
300. rocznicy wielkiego pożaru Lublina. Wielu druhów z naszej 
jednostki oddaje krew jako Honorowi Krwiodawcy. Nasi strażacy 

chętnie uczestniczą w internetowych challengach, gdzie zostaje-
my nominowani oraz nominujemy inne jednostki do wykonania 
określonego zadania, by wspierać szlachetne cele założone przez 
organizatorów takich akcji.
Nie zapominamy również o dzieciach i młodzieży, którzy stanowią 
przyszłość naszej jednostki. Posiadamy 2 Młodzieżowe Drużyny 
Pożarnicze składające się z 10 dziewcząt i 10 chłopców oraz 
Kobiecą Drużynę Pożarniczą. Do historii jednostki szczególnie 
przejdzie rok 2020, w którym nasze życie zatrzymało się na 
chwilę ze względu na pandemię koronawirusa. Strażacy z naszej 
jednostki włączyli się do walki z jego rozprzestrzenianiem się 
głosząc komunikaty zachęcające do przestrzegania zasad bez-
pieczeństwa, organizując transporty na szczepienia, roznosząc 
maseczki oraz ulotki dotyczące szczepień. 
11 lipca 2021 r. w Kraczewicach odbyła się uroczystość Jubileuszu 
100-lecia powstania naszej jednostki. Obchody rozpoczęto uroczy-
stą zbiórką, następnie strażacy oraz zaproszeni goście w asyście 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Poniatowej udali się na Mszę 
Świętą, która odbyła się w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Kraczewicach. Po mszy nastąpił przemarsz na plac OSP.
Podczas naszego święta jednostka została odznaczona ZŁOTYM 
ZNAKIEM ZWIĄZKU OSP RP – jest to najwyższe odznaczenie 
nadawane przez Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP. Ponad-
to odznaczeniami i medalami odznaczeni strażacy należący do 
jednostki. Odbyło się również przekazanie średniego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego Volvo FL 44 R 4x4, któremu nadano 
imię „Florian”.
W czasie uroczystości nastąpiło wkopanie „Kapsuły czasu”, która 
zostanie wydobyta w 2071 r. podczas obchodów 150. rocznicy 
powstania Jednostki.
W nadchodzącym czasie będziemy starali się uchronić od zapo-
mnienia osoby i historię związaną z naszą jednostką. Jednocześnie 
stawiamy na dalszy rozwój jednostki, uzupełnianie brakującego 
sprzętu oraz wymianę wysłużonego na nowy.

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony na portalu społecz-
nościowym facebook, gdzie można poznać szczegóły z życia 
naszej jednostki.
 https://www.facebook.com/osp.kraczewice 
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Zapolska w swojej twórczości nie obawiała się podejmować 
tematów kontrowersyjnych, takich jak prostytucja czy choroby 
społeczne – inspirował ją między innymi Émil Zola. „Moral-
ność…” to jej najsłynniejsze dzieło, przeniesione na duży ekran 
już w 1930 roku. Był to pierwszy fi lm dźwiękowy w Polsce.

W Poniatowej dramat czytali:
 � Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego 

w Poniatowej pod kierownictwem pani Anny Gucmy: Micha-
lina Krupa, Aleksandra Gałek, Milena Dobrzyńska, Marlena 
Gołębiowska, Aleksandra Sztębara, Szymon Małyska;

 � Burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk oraz słuchacze 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku i czytelniczki biblioteki: Te-
resa Stanek, Anna Dębicka, Marta Karwat, Adela Kaniow-
ska, Wanda Stawiarska, Marta Stawiarska, Lidia Depta, 
Eleonora Marczyńska, Elżbieta Olszowa, Edmund Karwat, 
Teresa Kramek.

 � Uczniowie Zespołu Szkół w Poniatowej pod kierownictwem 
pań Grażyny Chabuckiej i Izabeli Walczak: Wiktoria Ciosek, 
Julia Bednarczyk, Eliza Pyta, Weronika Kołosińska, Aleksandra 
Orzeł, Maja Mieśniak, Łucja Klucznik, Cyprian Kot.

Tak liczna obecność młodzieży dowodzi, że zainteresowanie 
literaturą nie słabnie i nie musi się ona kojarzyć z nudą, a wręcz 
przeciwnie – z dobrą zabawą i radością z lektury.

Dodatkowo z okazji jubileuszu Narodowego Czytania biblio-
tekarki przygotowały quiz ze znajomości utworów, które do tej 
pory pojawiły się w ramach akcji. Było to ciekawe urozmaicenie, 
które rozluźniło atmosferę i przyniosło dużo śmiechu – mnie na 
przykład trafi ł się Bolesław Prus, którego uwielbiam, a z począt-
ku nie rozpoznałam. Spotkanie zakończono podziękowaniami 
i pamiątkowymi zdjęciami.

Do"zobaczenia"za"rok!

X edycja Narodowego Czytania w Poniatowej
""Marta"Stawiarska

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna po raz kolejny zorganizowała Narodowe Czytanie w naszym mieście. Jest to 
akcja promująca czytelnictwo i polskie klasyki literatury, objęta honorowym patronatem Pary Prezydenckiej. W tym 
roku przypadła jej jubileuszowa, dziesiąta edycja. W piękne sobotnie popołudnie 4 września 2021 tłumnie zebraliśmy 
się na molo nad zalewem, by posłuchać interpretacji dramatu „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej – dramatu 
odsłaniającego ludzką hipokryzję i podwójne standardy mieszczaństwa. 

Projekt Academica
Od sierpnia w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Ponia-

towej  można korzystać z zasobów cyfrowych udostępnianych 
przez Bibliotekę Narodową.

Cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czaso-
pism naukowych Academica to największa w Polsce bezpłatna, 
pełnotekstowa baza online polskich publikacji naukowych ze 
wszystkich dziedzin wiedzy. Aktualnie udostępnia ponad 3 463 
203 tekstów: artykułów, monografi i, całych numerów czasopism, 
współczesnego piśmiennictwa naukowego ze wszystkich dzie-
dzin, a także najnowszych wydań podręczników akademickich, 
skryptów, tekstów źródłowych i literatury pięknej.

Dzięki projektowi ACADEMICA czytelnik zyskuje bezpłatny 
dostęp do publikacji. Za pośrednictwem specjalnych terminali 

Academiki, każdy czytelnik ma swobodny dostęp do wszystkich 
zasobów BN, zarówno z domeny publicznej lub na wolnych licen-
cjach, jak i ze zbiorów chronionych prawem autorskim. Jedynym 
warunkiem korzystania ze zbiorów chronionych jest zarejestro-
wanie swojego konta w systemie, co można uczynić w bibliotece 
na podstawie karty bibliotecznej lub dokumentu tożsamości.

Rodzaje dostępu:
 � nieograniczony – publikacje oznaczone zieloną kropką są 

dostępne dla każdego użytkownika Internetu bez żadnych 
ograniczeń z każdego urządzenia.

 � ograniczony – publikacje są dostępne TYLKO na wyznaczo-
nych terminalach w bibliotekach należących do systemu 
Academica. Terminale pozbawione są dostępu do Internetu, 
a możliwość kopiowania tekstu do edytora jest ograniczona.
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 � Wernisaż rysunku Ryszarda Ruzika 
Pan Ryszard urodził się 14 maja 1950 r. w Wałbrzychu. Pracę 

twórczą rozpoczął w latach 70. ubiegłego wieku. Wykonuje rysunki 
ołówkiem, piórkiem, tuszem, temperą i kredkami. Ma na swoim 
koncie 52 wystawy indywidualne lub zbiorowe, prezentowane 
w wielu galeriach, teatrach m.in. w Wałbrzychu, Wrocławiu, 
Kazimierzu Dolnym, Lublinie, Warszawie, Krakowie. Jego prace 
prezentowały też mniejsze ośrodki takie jak Nałęczów, Grajewo, 
Rejowiec, Opole Lubelskie, Puławy czy też Poniatowa, w której 
mieszka od 1985 r. Brał udział w konkursach i międzynarodowych 
biennalach (rysunku – Anglia). Jego prace znajdują się w zbiorach 
indywidualnych w Polsce i za granicą (Niemcy, Australia, USA). 

Ryszard Ruzik to artysta skupiony na swoim wewnętrznym 
świecie przeżyć, dotyka dramatu współczesnego człowieka, 
ukazuje bezduszność i niesprawiedliwość świata. Obecna 
wystawa ma tytuł „Podróż”. Składa się z 2 części: Dobra i Zła. 
Każda praca ma tytuł nadany przez autora. Wystawę można 
oglądać w godz. pracy biblioteki do 5 listopada br.

 � Nocne podglądanie nietoperzy, czyli życie i zwyczaje 
gatunków zamieszkałych tereny naszej gminy i inne cie-
kawostki na temat tych mało znanych ssaków można było 
poznać na warsztatach z Michałem Gąską – ornitologiem 
i przyrodnikiem. Po prelekcji uczestnicy wyszli na zewnątrz 
pod osłoną nocy szukać w terenie siedlisk nietoperzy.

 � Dla wszystkich, którzy lubią podróże i ciekawi są świata 
zapewniliśmy spotkanie z Markiem Kieliszkiem długo-
letnim pracownikiem PTTK, z którym za pomocą slajdów 
przewędrowaliśmy pół Polski i nie tylko. Byliśmy w Cze-
chach, Gruzji, na Ukrainie. Zwiedzaliśmy Stambuł miasto 
dwóch kontynentów: zachodnia część miasta znajduje się 
w Europie, wschodnia natomiast w Azji.

 � Bardzo ciekawym punktem programu było spotkanie 
z Henrykiem Kozakiem, prezesem Stowarzyszenia Wołyń-
skiego Rajdu Motocyklowego z Kazimierza Dolnego, który 
opowiadał nam o działalności Stowarzyszenia, o wyjaz-
dach na Wołyń w poszukiwaniu zdewastowanych polskich 
grobów, cmentarzy, o ich renowacji. Poznaliśmy niejedną 
historię polskiej rodziny mieszkającej na Wołyniu podczas 
II wojny światowej i w czasach obecnych. Wszystko to 
udokumentowane za pomocą zdjęć i filmu. 

 � Projekcja filmu familijnego towarzyszącego tegorocznej 
akcji – „Operacja Człowiek w czerni”, Norwegia 2018, 
reż. Grethe Bøe-Waal. Orócz projekcji w bibliotece wy-
daliśmy ok. 100 kodów z linkiem naszym czytelnikom do 
projekcji domowych.

To była wyjątkowa noc w bibliotece. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział.

Noc Bibliotek w Poniatowej
""MGBP

 „Czytanie wzmacnia” - pod takim hasłem 8 października odbyła się ogólnopolska akcja Noc Bibliotek, podczas 
której mieszkańcy mogli skorzystać w naszej bibliotece z różnych atrakcji.
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Z chwilą wybuchu drugiej wojny świa-
towej wielu jej mieszkańców brało udział 
w kampanii wrześniowej 1939 r. Z kolei 
okupacja niemiecka w latach 1939-1944 
to najbardziej chlubny, ale także najtragicz-
niejszy  okres w dziejach polskiej wsi. Dzię-
ki produkcji  i posiadaniu żywności wieś 
była bazą dla oddziałów partyzanckich i za-
pewniała im  schronienie. Była miejscem 
leczenia rannych i chorych partyzantów, 
lecz stanowiła oparcie także dla inteligen-
cji, zbiegłych jeńców i więźniów, Żydów, 
wysiedlonych i innych osób poszukujących 
schronienia i pomocy. Wiele polskich wsi 
stało się „partyzanckimi twierdzami”, które 
za patriotyczną działalność i współpracę 
z polskim podziemiem zapłaciło wysoką 
cenę w postaci masowych aresztowań, 
egzekucji i pacyfikacji. 

W granicach współczesnej Polski znaj-
duje się 817 wsi, które w latach 1939-
1945 dotknęły rozmaite formy represji 
niemieckich*. W wyniku bezpośredniej 
eksterminacji z rąk niemieckiego okupan-
ta zginęło łącznie 1,3 mln mieszkańców 
polskich wsi. Najbardziej krwawe były 

pacyfikacje przeprowadzone w latach 
1941- 1944. Ich symbolem jest zbrodnia 
w Michniowie koło Suchedniowa w woj. 
świętokrzyskim, dokonana 12  i 13 lipca 
1943 r. Za pomoc udzielaną oddziałowi 
AK pod dowództwem cichociemnego 
por. Jana Piwnika „Ponurego” i przepro-
wadzone przez partyzantów odwetowe 
napady na pociągi pośpieszne, Niemcy 
w czasie dwudniowej pacyfikacji całkowi-
cie spalili wieś Michniów i zamordowali 
co najmniej 204 bezbronnych mieszkań-
ców tej wsi – 102 mężczyzn, 54 kobiety 
i 48 dzieci, w wieku od 9 dni do 15 lat. 
W ciągu dziesięcioleci Michniów stał 
się swoistym centrum upamiętniania 
męczeństwa wszystkich wsi polskich 
represjonowanych  przez niemieckiego 
okupanta. W hołdzie mieszkańcom pol-
skich wsi i za ich patriotyczną postawę 
w czasie II  wojny światowej, Sejm Rze-
czypospolitej Polskiej w 2017 r. ustawą 
z dnia 29 września ustanowił 12 lipca, 
dzień pacyfikacji Michniowa w 1943 r., 
świętem państwowym jako Dzień Walki 
i Męczeństwa Wsi Polskich. 

Uczciliśmy Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskich
""Władysław"Mądzik

Wieś polska od dawna była ostoją patriotyzmu. Jej mieszkańcy, co prawda 
w znacznie mniejszym stopniu niż w przypadku miast, dostrzegli sens walki 
zbrojnej o niepodległość już w okresie Insurekcji Kościuszkowskiej w 1794 
r., a później podczas powstania styczniowego 1863 r. Reprezentatywność 
wiosek wśród powstańców ograniczały zwłaszcza relacje własnościowe na 
wsi, powszechna bieda i wciąż za mała świadomość polityczna jej miesz-
kańców. Zdecydowanie lepiej wieś wypadła w zakresie udzielania pomocy 
powstańcom, dlatego też rosyjski zaborca ukarał ją bardziej surowo, m.in. 
poprzez spalenie 85 wsi, w porównaniu do spalonych 16 miasteczek. 

W tym roku - 12 lipca 2021 r. uroczy-
stego otwarcia Mauzoleum Martyrologii 
Wsi Polskich w Michniowie dokonał Pre-
zydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej 
Duda. Mauzoleum jest monumentalnym 
projektem architektonicznym, wykona-
nym w kształcie wielu połączonych chat 
i stodół, otoczonych licznymi krzyżami.

Głównym inicjatorem i organizatorem 
wyjazdu do Michniowa był Edward Sta-
nek, emerytowany farmaceuta, wicepre-
zes Stowarzyszenia Żołnierzy AK i WiN 
im. cichociemnego majora Hieronima De-
kutowskiego „Zapory” w Bełżycach. Jako 
mieszkaniec Poniatowej słusznie zauwa-
żył, że obecnie na terenie naszej gminy 
i powiatu opolskiego nie ma stowarzy-
szenia czy organizacji pozarządowej, któ-
ra kultywowałaby pamięć o żołnierzach 
AK. Widząc potrzebę utworzenia koła 
sympatyków AK w Poniatowej, zaczął od 
prób skonsolidowania środowiska patrio-
tyczno-niepodległościowego.  Efektem 
był wyjazd kilkunastoosobowej grupy 
do Michniowa na uroczystość otwarcia 
Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich. 
Pamiętając o zbrodni niemieckiej doko-
nanej na mieszkańcach pobliskich Szczu-
czek  (w zemście za pomoc udzieloną 
polskim żołnierzom, 1 października 1939 
r. Niemcy zamordowali ponad 100 męż-
czyzn)  oraz innych miejscowości z terenu 
obecnego powiatu opolskiego  m.in. 
Chodlik, Wrzelów, Piotrawin, Zastów 
Polanowski, Zastów Karczmiski, Rogów) 
doszliśmy do wniosku, że naszą obecno-
ścią w Michniowie oddamy hołd miesz-
kańcom polskich wsi za ich patriotyczną 
postawę w czasie okupacji niemieckiej.                                                                                                                                 
Po oficjalnych uroczystościach mieli-
śmy zaszczyt przywitania się z Panem 
Prezydentem i zrobienia pamiątkowe-
go zdjęcia.

"

*Katarzyna"Jedynak,"Ewa"Kołomańska"
„Martyrologia"wsi"polskich"w"latach""
II"wojny"światowej”,"
Muzeum"Wsi"Kieleckiej,"Kielce"2019
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Na"ręce"kierownika"mauzoleum"w"Michniowie,"pani"Ewy"Kołomańskiej"przekazaliśmy"w"darze"dwa"obrazy"olejne"o"tematyce"okupacyjnej,"które"kilka"lat"
temu"Edward"Stanek"otrzymał"ze"zbiorów"prywatnych"jednego"z"partyzantów"BCh."Ich"autorem"jest"sandomierski"malarz"Ryszard"Gancarz"(1955-2017)."
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Inicjatywy lokalne 2021 zrealizowane
"" CKPiT

Dobiega końca projekt „Masz pomysł? Działaj!” realizowany przez Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Ponia-
towej dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Naro-
dowego Centrum Kultury „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021”. W jego ramach udało się nam zrealizować wraz 
z lokalnymi organizacjami sześć różnego rodzaju działań dla mieszkańców Gminy Poniatowa. Naszym najważniejszym 
celem było wspieranie aktywności i potencjału kulturotwórczego lokalnej społeczności. 

Towarzystwo Wspierania Rodzin projekt „Na Ty z Zieloną 
Poniatową” 
W ramach projektu 5 września na terenach przy OSiR odbyła 
się impreza z okazji zakończenia wakacji Wśród atrakcji dla 
dzieci i całych rodzin znalazł się festiwal kolorów, zabawy 
sportowe, animacje taneczne, muzyczne, warsztaty plastycz-
ne, dmuchańce do skakania, malowanie twarzy oraz koncert 
zespołu „dead roses”. 

Koło Gospodyń Wiejskich Poniatowa Wieś – projekt 
„Zabawa wakacyjna w Poniatowej Wsi – integracja w po-
szukiwaniu korzeni”
19 września w Poniatowej Wsi odbyła się zabawa wakacyjna 
pod hasłem „Integracja w poszukiwaniu korzeni”. Ze względu 
na deszczową pogodę impreza zaplanowana jako plenerowa, 
została przeniesiona do remizy OSP, nie przeszkodziło to jednak 
w dobrej zabawie okolicznym mieszkańcom. W ramach wydarze-
nia odbyły się występy artystyczne – zaśpiewał dziecięcy zespół 
Wiolinki, zespół śpiewaczy Kowalanki oraz zespół Poniatowianki. 
Dla wszystkich uczestników przygotowano degustacje pysznych 
potraw regionalnych przygotowanych przez KGW oraz zabawy 
dla dzieci z animatorami. Imprezę zakończyła zabawa taneczna. 
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Rada seniorów w Poniatowej projekt „Senior aktywny” 
Dzięki inicjatywie seniorzy mogli wziąć udział w warsztatach 
plastycznych z lepienia i malowania aniołów z masy solnej oraz 
wykonywania papierowych kartek metodą quillingu, a także 
potańczyć na dyskotece w Kawiarni Klubowa. Podczas warsz-
tatów powstał krótki reportaż „Tak to kiedyś bywało”, oparty 
na historiach o dawnej Poniatowej. Zaprezentowany został na 
uroczystym podsumowaniu projektu połączonym z obchodami 
Dnia seniora. Dodatkowo atrakcją był występ zespołu Vocal 
oraz pyszny słodki poczęstunek dla każdego seniora.

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Spławach 
projekt „Spławy dawniej i dziś”
Dzięki środkom z Ministerstwa Kultury udało się zrealizować 
warsztaty fotograficzne pokazujące zmiany, jakie zaszły w Spła-
wach w ostatnich latach oraz warsztaty dekoracji stołu i potraw. 
Efekty pracy warsztatowej zostały zaprezentowane na imprezie, 
która odbyła się 25 września w remizie w Spławach.

Stowarzyszenie Niezłomna Polska-Dobre Słowo projekt 
„Akcja Aktywizacja: senior wychodzi z domu”
Dla seniorów przygotowano warsztaty dziennikarskie – pod 
hasłem „Blaski i cienie zawodu dziennikarza”, poetyckie, gdzie 
seniorzy czytali swoje wiersze i wymieniali się swoimi refleksjami 
oraz warsztaty plastyczne, gdzie w technice suchych pasteli 
powstały prace przedstawiające martwą naturę oraz okoliczne 
obiekty architektoniczne. 
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INFORMACJA O PUNKTACH 
SZCZEPIEŃ PRZECIWKO 
SARS-COV2  NA TERENIE 
GMINY PONIATOWA

 � APTEKA „GALENICA” S.C. EDWARD STANEK, 
KATARZYNA PĘKALA, KAROLINA STANEK
ADRES:
UL. MODRZEWIOWA 1
24-320 PONIATOWA
KONTAKT: telefon: 81 820 37 07

 � LUXMED - UZDROWISKO NAŁĘCZÓW SP. Z O.O. 
FILIA PONIATOWA NR 2
ADRES:
UL. LUBELSKA 3
24-320 PONIATOWA
KONTAKT: Telefon: 81 501 60 12

 � NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PAN-VITA
ADRES:
UL. 11 LISTOPADA 1
24-320 PONIATOWA
KONTAKT: telefon: 81 820 48 16
PUNKT SZCZEPIEŃ

 � PUNKT SZCZEPIEŃ POWSZECHNYCH 
- OBIEKT SZPITALNY W PONIATOWEJ
ADRES:
UL. FABRYCZNA 18
24-320 PONIATOWA
KONTAKT: telefon: 733 660 640

 � PUNKT SZCZEPIEŃ – Nasza Przychodnia
ADRES:
Ul. MŁODZIEŻOWA 3
24-320 PONIATOWA
KONTAKT: telefon: 81 476 14 58

UWAGA:
Przed przyjściem do punktu zarejestruj się na szczepienie przeciw 
COVID-19.
Masz na to kilka sposobów:

 � Zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię - 989,
 � zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną 

na pacjent.gov.pl,
 � wyślij SMS o treści „SzczepimySie” na numer 880 333 333,
 � skontaktuj się bezpośrednio z punktem szczepień (numery 

na górze strony).

Podczas rejestracji wybierzesz dokładny termin Twojego szczepienia, 
a następnie otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty.
Do rejestracji nie potrzebujesz żadnych dodatkowych danych 
czy dokumentów, wystarczy że podasz swój nr PESEL.
Dla osób, które nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do punktu 
szczepień, uruchomione zostały wyjazdowe zespoły szczepiące. 
Potrzebujesz transportu  do punktu szczepień  - nr kontakto-
we do UM w Poniatowej: 578 792 382, 81 820 48 36 w. 18.

Stowarzyszenie Kobiet Zielone Sioło projekt „Pomocni 
nie tylko w kuchni” 
W ramach tej inicjatywy w Klubie Kultury w Niezabitowie 
odbyły się warsztaty podstaw edycji zdjęć „Magia edytowania” 
natomiast dla dorosłych mieszkańców wsi warsztaty kulinarne 
dotyczące tradycji kulinarnych Lubelszczyzny. 

Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie poszczególnych 
inicjatyw dziękujemy! Bardzo doceniamy Wasz zapał, chęć do 
działania i kreatywność. I oczywiście liczymy na współpracę 
przy kolejnych projektach realizowanych przez Centrum 
Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej.
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Obchody Roku Norwida
""Michał"Kramek

W hołdzie 
kardynałowi 
Wyszyńskiemu
"" Łukasz"Kramek""""""""

Cyprian Kamil Norwid - poeta, dramatopisarz, malarz, 
myśliciel, uznawany za najwybitniejszego spadkobiercę 
romantyzmu, ale i jego namiętnego krytyka - przyszedł 
na świat dwieście lat temu, 24 września 1821 r. Z okazji 
ustanowionego przez Sejm Roku Norwida, Stowarzysze-
nie Niezłomna Polska Dobre Słowo zaprosiło na wieczór 
poezji poety. Był to pretekst do dyskusji o kontynuacji 
testamentu Norwida w XXI wieku. 

12 września Polska zyskała wiel-
kiego orędownika i patrona, jakim 
jest błogosławiony kardynał Stefan 
Wyszyński. Uczy wszystkich wierzą-
cych i niewierzących poszanowania 
wolności, godności i praw człowieka. 
Z okazji beatyfi kacji kardynała Stowa-
rzyszenie Polska Wieś zorganizowało 
26 września wydarzenie „W hołdzie 
kardynałowi Wyszyńskiemu” dla 
wszystkich mieszkańców Poniatowej 
i okolicznych miejscowości. 

21 sierpnia w kinie „Czyn” odbył się spektakl poetycko-muzycz-
ny z udziałem aktorów z Warszawy: Barbary Dobrzyńskiej, Marii 
Skurjat-Silvy, Dariusza Kowalskiego, Arkadiusza Głogowskiego 
i Tomasza Bielińskiego. Dzień później wydarzenie powtórzono 
w sali OSP w Kowali Pierwszej.

Pojawiły się takie motywy jak naród, Europa, społeczeń-
stwo, ojczyzna, a także takie wiersze jak „Moja Piosnka I” 
czy „Fortepian Szopena”. Przypomniano słowa poety „Bo 

piękno na to jest, by zachwycało/ Do pracy – praca, by się 
zmartwychwstało”. Zawiera się w nich ważne stwierdzenie, 
że skoro „kształtem miłości jest piękno”, to jest ono zawsze 
praktyczne, a uzyskuje się je przez pracę i poświęcenie.

Stowarzyszenie Niezłomna Polska Dobre Słowo było benefi -
cjentem dotacji ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Na-
rodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Uczestnicy wysłuchali spektaklu słow-
no-muzycznego o kardynale Wyszyńskim 
w wykonaniu Teatru Fijewskich z War-
szawy w obsadzie: reżysera spektaklu 
oraz aktorki Barbary Dobrzyńskiej-Fi-
jewskiej, pianistki Marii Silvy, śpiewa-
ka operowego Ryszarda Morki, aktora 
Arkadiusza Głogowskiego.

Przyjechała także znana piosenkarka 
i aktorka Izabela Trojanowska, która na 
początku występu podzieliła się swoim 

świadectwem. Wyznała, że swoją karierę 
zawdzięcza papieżowi Janowi Pawłowi 
II oraz kardynałowi Wyszyńskiemu. De-
biutowała czterdzieści lat temu albumem 
„Iza”. Od tamtej pory niezmiennie jest 
gwiazdą polskich festiwali, a publicz-
ność nie wyobraża sobie jej koncertów 
bez takich hitów jak „Wszystko, cze-
go dziś chcę” czy „Tyle samo prawd, 
ile kłamstw”, które wybrzmiały także 
w Poniatowej. Trojanowska gra jedną 

z głównych ról w serialu „Klan”. Prowa-
dzący wydarzenie aktor Daniel Skrzyp-
czak zażartował nawet, że spotkała się 
rodzinka Klanowa, gdyż on również ma 
w tym serialu swoją rolę.

To wszystko mogliśmy oglądać za spra-
wą Stowarzyszenia Polska Wieś oraz part-
nera imprezy - Centrum Kultury Promocji 
i Turystyki w Poniatowej.  Projekt został 
dofi nansowany ze środków Ministerstwa 
Obrony Narodowej.
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Uroczysta gala podsumowująca konkurs wiedzy 
o Powstaniu Warszawskim
""Michał"Kramek

12 października w Kinie Czyn w Poniatowej odbyło się podsumowanie realizowanego przez Stowarzyszenie 
Niezłomna Polska Dobre Słowo projektu „63 dni chwały Powstania Warszawskiego”.

Był to projekt edukacyjny skierowany do 
uczniów szkół  z powiatu opolskiego, jego 
głównym celem było wzbudzenie wśród 
młodego pokolenia zainteresowania walką 
Polaków o niepodległość podczas II wojny 
światowej, kształtowanie postaw patrio-
tycznych młodzieży oraz kultywowanie 
pamięci o Żołnierzach Niezłomnych, dla 
których najważniejsza była wolna ojczyzna.

W konkursie wiedzy wzięło udział 
53 uczniów z następujących placówek: 
Zespół Szkół w Poniatowej (LO im. J. Pił-
sudskiego, Technikum im. E. Kwiatkow-
skiego), LO im. A. Mickiewicza w Opolu 
Lubelskim, SP im. J. Kochanowskiego 
w Poniatowej Kolonii, SP im. S. Żerom-
skiego w Poniatowej. Młodzież musia-
ła odpowiedzieć na pytania dotyczące 

Powstania Warszawskiego. Uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe dyplomy, a naj-
lepsi z najlepszych wartościowe nagrody 
rzeczowe jak zegarki smartwatch czy 
słuchawki bezprzewodowe. 

Galę wręczenia nagród uświetnił występ 
wokalisty, kompozytora, autora tekstów 
i założyciela zespołu patriotyczno-rocko-
wego Contra Mundum – Norberta „Smoły” 
Smolińskiego. Artysta zaprezentował pa-
triotyczną twórczość wybitnych poetów, 
m.in. Tadeusza Gajcego, Krzysztofa Ka-
mila Baczyńskiego i Zbigniewa Herberta. 
Solowy koncert, któremu towarzyszyła 
wizualizacja zawierająca obrazy zmagań 
Polaków w walce o niepodległą Polskę, był 
szansą wysłuchania pieśni patriotycznych 
w odsłonach rockowych. 

Projekt „63 dni chwały Powstania 
Warszawskiego”, realizowany przez 
Stowarzyszenie Niezłomna Polska Do-
bre Słowo, dofi nansowany został przez 
Ministerstwo Obrony Narodowej. Pa-
tronat honorowy objął Starosta Opolski 
Dariusz Piotrowski.

W sobotę 11 września 2021 roku, w Domu Weselnym „Pod Jarzębina-
mi”, Burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk odznaczył pary małżeńskie 
z Gminy Poniatowa „Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, nadane 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. 

Złote Gody
""UM"Poniatowa

Spotkanie poprzedziła Msza Święta w intencji Jubilatów 
w Kościele pw. Ducha Świętego w Poniatowej odprawiona 
przez proboszcza dr. Piotra Petryka. 

W uroczystości wręczenia medali parom małżeńskim, które 
w 1970 roku zawarły związek małżeński, Burmistrzowi to-
warzyszyli Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Baranowska 
oraz Sekretarz Gminy Dominik Molesta. Jubileusz prowadziła 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Małgorzata Pietroń oraz 
Zastępca Kierownika USC Monika Młyniec. Wszystkie obecne 
pary otrzymały dodatkowo legitymacje od Prezydenta RP, listy 
gratulacyjne i bukiety kwiatów. 

„Niełatwo jest wyrazić słowami podziw i szacunek dla wspól-
nej, 50-letniej drogi dwojga ludzi, którzy mimo trudności, pokus 

życia, różnicy charakterów idą razem przez życie” to cytat 
z listu gratulacyjnego Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki 
skierowanego do Jubilatów, który odczytała Przewodnicząca 
Rady Gminy. 

Następnie swoje słowa do Szacownego Grona skierował 
Burmistrz Poniatowej, życząc Wszystkim, żeby tak pięknie do-
trzymane zobowiązanie sprzed 50 lat, przetrwało jeszcze długie 
lata w zdrowiu, szczęściu, miłości i życzliwości od najbliższych! 

Po wstąpieniu Burmistrza odśpiewano gromkie „Sto lat” 
z symboliczną lampką szampana. 

Po ofi cjalnej części uczestnicy Złotych Godów spędzili miłe 
popołudnie uświetnione występem zespołu „Vocal” działającym 
przy CKPiT w Poniatowej.
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Dożynki Gminne w Dąbrowie Wronowskiej
""UM"Poniatowa

W dniu 29 sierpnia 2021 r. odbyły się pierwsze Dożynki Gminne w Dąbrowie Wronowskiej, których organizato-
rem byli: Burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk, Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej, Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Poniatowej, Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Dąbrowa Wronowska, a współorganizatorami: Koło 
Gospodyń Wiejskich w Dąbrowie Wronowskiej i Zarząd LZS „Dąbrowiak” Dąbrowa Wronowska.

Uroczystość rozpoczęła się korowodem, w którym uczest-
niczyły delegacje: KGW z Gminy Poniatowa z przygotowanymi 
przez siebie wieńcami, OSP ze sztandarami oraz Starostowie 
Dożynek Gminnych. Mszę Św. celebrowali dr ks. Piotr Petryk 
proboszcz Parafii pw. Ducha Św. w Poniatowej, ks. Jerzy Weso-
łowski proboszcz Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Kraczewicach oraz ks. Ryszard Denys proboszcz Parafii pw. 
Trójcy Św. i Narodzenia NMP w Chodlu a oprawę muzyczną 
zapewniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Poniatowej.

Część artystyczną zapewniły „Kowalanki”, „Poniatowianki”, 
Zespół „Vocal”, Kapela Ludowa „Krążałka” z Gminnego Ośrodka 
Kultury w Biłgoraju oraz „Warmińska Kuźnia” z Czerwonki.

Wszyscy obecni na uroczystości mogli popróbować wypie-
ków, dań i produktów przygotowanych na stoiskach KGW, na 
których nie mogło zabraknąć wyrobów rękodzielniczych. Dla 
najmłodszych przewidziano wiele atrakcji, m.in. malowanie 
twarzy, konkurs piłkarski, przejażdżka na kucyku, czy zabawa 
na dmuchanych zjeżdżalniach.

Dożynki Gminne połączone zostały z obchodami Jubileuszu 
XXX-lecia LZS „Dąbrowiak” z Dąbrowy Wronowskiej.Przygoto-
wane na tę okoliczność grawertony zostały wręczone Prezesowi 
LZS „Dąbrowiak” Rafałowi Hysie i najstarszemu graczowi LZS 
„Dąbrowiak” Panu Janowi Witkowi. Wręczono również oko-
licznościowe puchary.

Równolegle na boisku LZS „Dąbrowiak” odbywały się mecze 
towarzyskie zorganizowane z okazji Jubileuszu XXX-lecia LZS 
„Dabrowiak” z Dąbrowy Wronowskiej.

I miejsce zajęła drużyna oldboye „Dąbrowiaka”,II drużyna „GPGK 
Sp. z o.o.”, III drużyna „UM w Poniatowej”, IV drużyna „Sołtysi”.

Dożynki nieodłącznie wiążą się z konkursami, których pod-
czas tego wydarzenia nie mogło zabraknąć. W konkursie na 
„Najładniejszy wieniec Gminy Poniatowa 2021”:

I miejsce i bon upominkowy o wartości 1500 zł otrzymało 
Stowarzyszenie KGW w Spławach,

II miejsce i bon upominkowy o wartości 1000 zł KGW w Dą-
browie Wronowskiej,

III miejsce i bon upominkowy o wartości 500 zł KGW w Ko-
wali Pierwszej.

Wyróżnienia i bony upominkowe o wartości 300 zł otrzymały: 
KGW w Plizinie, KGW Szczuczki Kolonia i KGW Kraczewice.

Drugim konkursem zorganizowanym przez KGW w Dąbrowie 
Wronowskiej było „Przygotowanie ciasta drożdżowego”. I miejsce 
zajęło KGW Kraczewice, II - KGW Kowala Pierwsza i III - KGW 
w Poniatowej Wsi. Wyróżnienia otrzymały: KGW Plizin, KGW 
Siewalka i Stowarzyszenie na rzecz wsi Kowala „Podkowa”.

Na zakończenie Dożynek Gminnych wystąpił zespół „Red 
Queen”, a zabawę taneczną pod gwiazdami poprowadził 
zespół „Free Boys”.

Dożynki Gminne były okazją do podziękowań dla tych 
wszystkich, którzy znają trud i ciężką pracę na roli oraz god-
nym uczczeniem święta rolników i tych, których aktywność 
zawodowa i pasja, ściśle wiąże się z rolnictwem. Dziękujemy 
za kreatywność, zaangażowanie i kultywowanie tradycji.

Ważnym symbolem dożynek jest chleb.Składamy po-
dziękowania dla piekarni Szlachetka oraz piekarni Akord 
z Poniatowej za przekazanie dożynkowego pieczywa.
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Wakacje w mieście 
bez nudy!
"" CKPiT

18 lipca w ramach projektu przestrzenie Sztuki w parku 
miejskim zaprezentowany został spektakl „Czerwony kapturek”. 
Przez pierwszą połowę sierpnia w CKPiT odbywały się zajęcia dla 
dzieci. Podczas „Wakacji z CKPiT” dzieci uczestniczyły w warszta-
tach plastycznych, muzycznych, teatralnych, kulinarnych, grach, 
zabawach oraz wycieczkach do Wojciechowa i do Janowca.

Na koniec wakacji – 27 sierpnia zawitał do nas Teatrzyk 
Blaszany Bębenek ze spektaklem „Pinokio”.

Wszystkie dzieci, które spędzały lato w Poniatowej 
mogły liczyć na atrakcje kulturalne przygotowane spe-
cjalnie z myślą o nich!

Cyfrowe GOKi
"" CKPiT

Dzięki udziałowi w projekcie „Cyfrowe GOK-i w pod-
regionie puławskim” w sierpniu grupa dzieci i młodzieży 
wzięła udział w warsztatach z dziennikarstwa online oraz 
bezpieczeństwa w sieci w CKPiT. 

Uczestnicy zajęć uczyli się m.in. podstaw edycji zdjęć oraz 
obróbki fi lmów. Projekt poprzedził piknik rodzinny, na któ-
rym odbywały się gry związane z programowaniem, zabawy 
i konkursy pod okiem animatorów. Projekt realizowany jest 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa: 
III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie: 3.2 Inno-
wacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej. 
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Kino plenerowe 
w Poniatowej
"" CKPiT

Wieczór poezji i sztuki
""Adam"Koma

Zagraliśmy trzy fi lmy: romans „Coś się kończy, coś zaczyna”, 
komediodramat „Green Book” i komedię „Za jakie grzechy 
dobry Boże”. Największym zainteresowaniem cieszyła się ko-
media francuska ,,Za jakie grzechy dobry Boże”. Film sprawił, 
że zewsząd było słychać gromki śmiech widzów. Niestety przez 
złe warunki atmosferyczne nie mogliśmy zagrać drugiej części 
komedii „I znowu zgrzeszyliśmy, dobry Boże”. 

Organizatorem Letniego Kina Plenerowego byli: Centrum 
Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej, Dom Muzyki w Kra-
czewicach oraz Kino Czyn Poniatowa. 

Mamy nadzieję, że za rok znów spotkamy się w parku na 
letnich pokazach plenerowych. W długie jesienne wieczory 
w każdy weekend zapraszamy do Kina Czyn przy ul. 11 Li-
stopada. Repertuar na stronie CKPiT, facebooku kina oraz 
plakatach na mieście.

9 października  w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kra-
czewicach odbyło się wydarzenie pt. „Wieczór poezji i sztuki”. 
Wzięli w nim udział Fryderyk Almert (poezja, piosenka autor-
ska), Beata Szuwalska (poezja, malarstwo), Teresa Kucharczyk 
(poezja) oraz Adam Koma (poezja). Spotkanie było okazją do 
bliższego zapoznania się z twórczością autorów. Składamy 
podziękowania dla osób,  które wzięły udział w wydarzeniu 
oraz  dla wszystkich twórców, za stworzenie wyjątkowego 
artystycznego wieczoru.

W sierpniu w Miejskim Parku w Poniatowej odbywały 
się bezpłatne pokazy letniego kina plenerowego. Projek-
cje fi lmowe co weekend przyciągały kilkadziesiąt osób. 
W Parku na widzów czekały leżaczki, duży przenośny 
ekran i sprzęt audiowizualny  przystosowany do projekcji 
fi lmowych oraz popcorn. 

Orkiestra Dęta 
w Tomaszowie 
Lubelskim
"" CKPiT

5 września Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Poniatowej zapre-
zentowała się na XXXV Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych 
Ochotniczych Straży Pożarnych pod honorowym patronatem 
Marszałka Województwa Lubelskiego w Tomaszowe Lubelskim. 

Aktualnie trwa nabór młodzieży do zespołu. Jeśli chcesz 
zostać członkiem orkiestry dętej – przyjdź na próbę do CKPiT! 
Spotkania odbywają się w każdy wtorek i piątek od godz. 
17:30-20:00. Zajęcia są bezpłatne, zapewniamy instrument. 
Informacje – kapelmistrz Jarosław Mielko tel. 695 800 055. 
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Lato z OsiR 
w Poniatowej
""OSiR

Po pandemicznych obostrzeniach i ograniczeniach, zaczęliśmy doceniać 
na pozór zwykłe rzeczy, które przed pandemią były dla nas codziennością. 
Rodzina, przyjaciele, osobisty kontakt z drugą osobą,otwarta przestrzeń, 
niebieskie niebo, las, możliwość uprawiania sportu - te i inne „przyziemne” 
sprawy nabrały dla nas niezwykłego znaczenia. Dlatego naszym zamierzeniem 
było maksymalne wykorzystanie sportowego potencjału jakie przynosi lato. 

Dzięki akcji „Sportowe lato w mieście” 
pod hasłem „lato w mieście nie musi 
być nudne”, udało się zorganizować 
szereg sportowo-rekreacyjnych atrak-
cji dla mieszkańców gminy Poniatowa, 
zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. Na orliku 
przy ul. Kraczewickiej od poniedziałku 
do piątku, w godzinach 17:00-20:00 
odbywały się zorganizowane zajęcia 
sportowe dla dzieci i młodzieży: tenis 
ziemny, siatkówka, piłka nożna, tenis 
stołowy oraz koszykówka. Dużym zain-
teresowaniem cieszyła się gra w tenisa 
stołowego na specjalnie do tego celu 
zakupionym stole, odpornym na warunki 
atmosferyczne. Licznie odwiedzane były 
siłownie zewnętrzne, stałych bywalców 
miała również nowo otwarta siłownia 
wewnętrzna. Z krótką przerwą prowa-
dzone były zajęcia tenisa ziemnego, 
boksu oraz fitnessu. 

Dzięki rządowej pomocy pocovidowej 
udzielanej jednostkom samorządowym, 
udało się wykonać nową inwestycję na 
nieczynnym skate-parku w postaci fun-
boxu z grindboxem + poręczą i piramidą 
o wymiarach 660x689x45/58 cm wy-
budowanym w technologii betonowej. 
Inwestycja ta, choć mała, z uwagi na 
technologię wykonania bardzo kosztow-
na, zapewniła atrakcję dla stałych użyt-
kowników skateparku. Mamy nadzieję, 
że z czasem uda się zapełnić cały plac 
w nowe elementy.

Pisząc o lecie, nie sposób nie wspo-
mnieć o najważniejszej atrakcji wakacyj-
nej, jaką jest kąpielisko. Sezon kąpielowy 
trwał od 26 czerwca do 23 sierpnia. 
Niestety, zaczął się dość niefortunnie, 
ponieważ 24 czerwca przeszła nad na-
szym powiatem potężna nawałnica, która 
zniszczyła pewne elementy kąpieliska 
i zmusiła do odwołania imprezy oficjal-
nego otwarcia, ale przede wszystkim 
zaprzęgła pracowników OSiR do pomocy 
w usuwaniu jej skutków. Reszta sezonu 
również nie zawsze była udana. Początek 
i koniec obfitował w deszcze oraz niskie 
temperatury, do tego stopnia, że podjęto 

decyzję o skróceniu sezonu o tydzień. 
Ponadto w trakcie wakacji, z powodu 
skażenia wody bakteriami kąpielisko 
było nieczynne przez kilka dni. Mimo 
tych przeszkód, dzieci i młodzież spę-
dzające lato w mieście miały możliwość 
bezpiecznego skorzystania z kąpieliska 
i zjeżdżalni Anakonda. Nowością w tym 
roku była możliwość wypożyczenia kaja-
ków i dmuchanych zabawek oraz kurty-
na wodna, która została zamontowana 
w celu schłodzenia się w upalne dni.

Z początkiem lipca ogłoszono wyni-
ki ogólnopolskiej akcji „Aktywne Mia-
sta- Rowerowa Stolica Polski” gdzie, 
z pomocą Aktywnej Poniatowej, Puławy 
zajęły trzecie miejsce! Braliśmy udział 
tylko w końcówce rywalizacji dlatego 
nie wykręciliśmy ogromnej ilości km. 
Obiecujemy jednak, że w przyszłym 
roku włączymy się do rowerowej akcji 
na większą skalę!

Upał panujący 7 lipca nie przeszkodził 
miłośnikom tenisa we wzięciu udziału 
w Turnieju Tenisa Ziemnego w Deblach. 
Zawodnicy rywalizowali w dwóch gru-
pach po trzy zespoły. Zwycięskie pary 
zagrały w półfinałach i finałach.

10 lipca 2021 r. Burmistrz Poniato-
wej Paweł Karczmarczyk i Dyrektor OSiR 
Barbara Burzyńska otworzyli sezon letni 
w naszej miejscowości w studio Lato 
TVP3 Lublin pt. „Sportowa Poniatowa” 
zorganizowanym na kąpielisku miejskim 
w Poniatowej. W wejściach na żywo 
zaproszeni goście zaprezentowali osią-
gnięcia swoich sekcji sportowych i opo-
wiadali o atrakcjach w Poniatowej. Prezes 

MKS Stal Poniatowa Janusz Jakubczyk 
wymieniał osiągnięcia klubu, a koordy-
nator sekcji siatkarskiej Agnieszka Gołofit 
rekomendowała aktywność siatkarską. 
Jacek Kiraga prezes WKS Poraj Kracze-
wice, Rafał Hysa prezes LZS Dąbrowiak 
Dąbrowa Wronowska i Ziemowit Kuchta 
LKS Poniatowa Wieś mówili o Ludo-
wych Zespołach Sportowych w Gminie 
Poniatowa, zachęcając do aktywności 
na wsi. Podczas nagrania o bezpieczeń-
stwie w wodzie mówili Agnieszka Kida 
i Mariusz Pietroń. Dziecięca Drużyna Po-
żarnicza prezentowała pokaz udzielania 
pierwszej pomocy. O walorach przyrody 
mówił Dyrektor LOT „Kraina Lessowych 
Wąwozów” Wiesław Czerniec. Rowe-
rowe drezyny Nadwiślańskiej Kolejki 
Wąskotorowej rekomendował starosta 
opolski Dariusz Piotrowski. Zastępca Bur-
mistrza Aneta Poniatowska włączyła się 
w choreografię taneczną, z grupą zorga-
nizowaną przez dyrektor OSiR.

18 lipca w Kraczewicach na boisku 
WKS PORAJ odbył się XXI Turniej Piłki 
Nożnej Drużyn LZS o Puchar Burmistrza 
Poniatowej. W turnieju wzięły udział 
drużyny: LZS FC DRACO Kowala, LKS 
Poniatowa Wieś, WKS Poraj Kraczewice, 
LZS Dąbrowiak Dąbrowa Wronowska. 
Uroczystego otwarcia turnieju dokonała 
zastępca Burmistrza Aneta Poniatowska, 
Dyrektor OSiR oraz tegoroczny gospo-
darz - Prezes WKS Poraj - Jacek Kiraga. 
Zgodnie z regulaminem drużyny zagrały 
systemem „każdy z każdym”. Po zaciętej 
rywalizacji na pierwszym miejscu uplaso-
wała się drużyna LKS Poniatowa Wieś, 
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która obroniła tytuł z poprzedniego roku. 
Podczas turnieju zbierane były pieniądze 
na zakup nowych blaszanych garaży dla 
WKS Poraj Kraczewice, całkowicie znisz-
czonych przez czerwcową nawałnicę. 
Podczas uroczystego wręczania Pucha-
rów i nagród dla drużyn, Dyrektor OSiR 
podziękowała gospodarzowi WKS Poraj 
Kraczewice za wzorowe przygotowanie 
obiektu do turnieju, sędziom Maciejowi 
Komendarskiemu i Piotrowi Kasperskie-
mu oraz Animatorom Sportu Danielowi 
Piłatowi i Radosławowi Mroczkowskiemu 
za sprawne przeprowadzenie imprezy. 
Zapraszamy za rok - gospodarzem będzie 
LKS Poniatowa Wieś...mamy nadzieję, 
że turniej uda się zorganizować już na 
własnym boisku!

Zespół OSiR ponownie gościł w pro-
gramie TVP3 Lublin „Lato między Wisłą 
a Bugiem o poranku” 28 lipca. Tym ra-
zem, nasi ratownicy wodni - Agnieszka 
Kida i Mariusz Pietroń, przedstawili bliżej 
temat bezpieczeństwa nad wodą w sezo-
nie letnim: udzielania pierwszej pomocy, 
zachowania się w wodzie w trakcie po-
mocy tonącemu oraz ogólnych zasad, 
które każdy przebywający nad wodą 
powinien przestrzegać.

25 lipca na orliku przy ul. Kracze-
wickiej odbył się Turniej Tenisa Stoło-
wego w kat. OPEN. Zawody wygrał P. 
Stawiarski, który otrzymał pamiątkową 
statuetkę. II miejsce zajął A. Kłak, zaś 
na III uplasował się M. Ścibior. Chociaż 
w turnieju wzięło udział tylko trzy osoby, 
to na co dzień widzimy duże zaintereso-
wanie tą dyscypliną sportu - stół do teni-
sa znajdujący się na orliku jest oblegany!

W sobotę 31 lipca na boiskach do siat-
kówki plażowej zlokalizowanych w ma-
lowniczym parku miejskim rozegrany 
został Turniej Siatkówki Plażowej w kat. 
Szkoła Podstawowa. Dopisała nie tylko 
pogoda, ale również uczestnicy, którzy 
dzięki zaangażowaniu koordynatorki 
sekcji siatkarskiej MKS STAL- Agniesz-
ki Gołofit, licznie stawili się na turniej. 
Młodych zawodników do gry zagrze-
wała również Eliza Jackowska-Boryc, 
która od września oficjalnie zostanie 
jednym z trenerów siatkówki w MKS 
STAL. Uczestników podzielono na dwie 
grupy wiekowe: kl. III- V i kl. VI- VIII. 
W obrębie grup, drużyny grały systemem 
„każdy z każdym”, a następnie rozegrany 

został półfinał i finał. Po zaciętej walce, 
drużyny uplasowały się na poniższych 
miejscach: kl. III-V I miejsce: Magda-
lena Okoń, Marysia Szeląg, II: Nikola 
Czapla, Nikola Jakubczyk, Lena Czapla, 
III: Igor Durka, Kuba Nowak, Aleksander 
Bukała, IV: Maja Lewtak, Basia Szeląg, 
V: Hanna Molesta, Hanna Gębka, VI: 

Maja Pomorska, Ewa Adamczyk, Kornelia 
Solis, MVP: Magdalena Okoń. W kl. VI-
-VIII: I miejsce: Kinga Żywicka, Katarzyna 
Michalczyk, II: Nadia Szmit, Kinga Kru-
pa, III: Maksymilian Misztal, Szymona 
Chyła, IV: Paweł Pyda, Michał Popiołek, 
Hubert Witkowski, V: Michalina Wnuk, 
Aleksandra Kramek, VI: Michalina Krupa, 

31

PONIATOWSKIE WIEŚCI NR 3 (3) 2021  KULTURA I SPORT



Dzierżak Julia, MVP: Nadia Szmit. Druży-
ny z pierwszych trzech miejsc otrzymały 
pamiątkowe statuetki, MVP koszulkę 
i kaszkiet, a wszyscy uczestnicy dyplomy. 
Dzieci z młodszej grupy otrzymały słodkie 
poczęstunki ufundowane przez OSiR, 
a dla dzieci ze starszej grupy Radny Ja-
nusz Nowomiejski na ochłodę ufundował 
lody. Poniatowska siatkówka znalazła 
podatny grunt, na którym mamy nadzieję 
wyrośnie przyszła chluba tej dyscypliny 
sportu. Natomiast 8 sierpnia rozegrany 
został Turniej Siatkówki Plażowej w kat. 
OPEN. Tym razem niestety pogoda nie 
dopisała, ale ostatecznie zapisano 14 
zawodników i zawodniczek, którzy przy-
byli z Poniatowej, Bełżyc, Opola Lub. 
i Lublina. Wielu z nich to stali uczestnicy 
biorący udział w naszych turniejach od 
wielu lat! Po zaciętej walce, drużyny 
uplasowały się na poniższych miejscach: 
I miejsce: Rafał Celejewski i Artem Basa-
ra, II: Paweł Abramowicz i Tomasz Kijak, 
III: Karol Pomorski i Grzegorz Telejeko, IV: 
Michał Bednarczyk i Marcin Cywka, V: Eli-
za Jackowska- Boryc i Kamil Szubarczyk, 
VI: Joanna Pawlik i Marcin Kazaniecki, VII: 
Eliza Pyta i Nadia Ciechańska MVP: Artem 
Basara. Dyrektor OSIR podziękowała 
wszystkim uczestnikom za udział, dziew-
czynkom z sekcji siatkarskiej MKS Stal 
za kibicowanie, a CKPiT za możliwość 
zakupienia ciepłej kiełbaski z grilla i zim-
nych napojów. Podziękowała również 
swoim animatorom- Danielowi Piłatowi 
oraz Radosławowi Mroczkowskiemu za 
przygotowanie i sędziowanie. W sobo-
tę 14 sierpnia rozegrany został Turniej 
Siatkówki Plażowej w kat. OLDBOY 50+. 
Trzy pierwsze miejsce zajęli: I miejsce: 
Jarosław Surma i Tomasz Wiaderny, II: 
Ryszard Jaworski i Waldemar Skrynicki, 
III: Marcel Ostrowski i Mirosław Hałas, 
MVP: Tomasz Wiaderny (obrona) i Wal-
demar Skrynicki (atak). Drużyny, które 
zajęły trzy pierwsze miejsca, otrzymały 
pamiątkowe statuetki, a MVP - koszulki 
z herbem Poniatowej. Janusz Nowomiej-
ski, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, 
w imieniu Burmistrza Pawła Karczmar-
czyka, wręczył uczestnikom gadżety 
przygotowane przez UM. Serdecznie 
podziękowania poszły do Państwa Bar-
bary i Waldemara Słowik z Hotel Słowik 
Restauracja za ufundowanie ciepłego 
posiłku, a Państwu Joannie i Jackowi Kuś 

za przepyszne pomidorki. Pani dyrektor 
podziękowała również swoim animato-
rom- Arturowi Kłakowi oraz Radosławowi 
Mroczkowskiemu za przygotowanie tur-
nieju i sędziowanie. Zapraszamy za rok na 
Wakacyjne Turnieje Siatkówki Plażowej 
w nowej lokalizacji i w nowej odsłonie!

Na pożegnanie wakacji, zorganizowa-
no na krytej pływalni zajęcia dla dzieci: 
gry i zabawy ogólnorozwojowe, dosko-
nalenie pływania, podstawy udzielania 
pierwszej pomocy, niespodzianki dla 
najwytrwalszych uczestników. Zajęcia 
cieszyły się dużym zainteresowaniem.

5 września 2021 r. na terenach przy 
OSiR odbyła się impreza z okazji zakoń-
czenia wakacji, która przeszła najśmielsze 
oczekiwania organizatorów. Rodziny 
z dziećmi przyciągnął festiwal kolorów 
i inne kulturalno- sportowe atrakcje 
przygotowane specjalnie na tą chwilę! 
Organizatorami wydarzenia było Towa-
rzystwo Wspierania Rodzin, CKPiT, OSiR 
oraz Stowarzyszenie Klub Abstynenta 
Animus. Więcej na ten temat w artykule 
o projekcie Inicjatywy lokalne

Za nami już kolejna, XIII edycja, 
Europejskiego Tygodnia Sportu dla 
Wszystkich, organizowanego w ramach 
XXVII SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST 
I GMIN, który odbył się w dniach 21 
– 27 września. Niezmiennie głównym 
celem imprezy była aktywizacja rucho-
wa jak największej liczby mieszkańców, 
szczególnie tych, którzy nie uprawiają 
sportu, nie ćwiczą codziennie i nie pro-
wadzą aktywnego fizycznie trybu życia. 
„Żaden lek nie zastąpi ruchu” to hasło 
przewodnie tegorocznej edycji. W ra-
mach Turnieju, OSiR wraz z gminnymi 
szkołami podstawowymi, przeprowadził 
poniższe imprezy sportowe: Turniej Teni-
sa Stołowego, Turniej Siatkówki, Turniej 
Piłki Koszykowej, Turniej Piłki Siatkowej 
4-osobowej, Turniej Tenisa Ziemnego, Pa-
raolimpiada (z udziałem Stowarzyszenia 
na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną oraz Warsztatów Terapii 
Zajęciowej), Turniej Oldboyów w Piłkę 
Nożną, Zawody Biegowe (200m,1000m 
i 5000m), Turniej w Piłkę Ręczną, Trójbój 
Orlika (rzut piłką lekarską, bieg na 60m, 
skok w dal). Zwieńczeniem był Turniej 
Piłki Nożnej w kat. OLD BOY, w którym 
wzięli udział zawodnicy z Puław i Po-
niatowej. Turniej ten ma kilkuletnią już 

tradycję i na stałe wpisał się w kalendarz 
poniatowskich imprez sportowych. Tur-
niej obył się we współpracy z Urzędem 
Miasta Poniatowa oraz Stowarzyszenia 
Kobiet „Zielone Sioło Niezabitów”. Dyrek-
tor OSiR podziękowała przede wszystkim 
nauczycielom wychowania fizycznego 
z naszych gminnych szkół podstawowych 
za aktywizowanie swoich uczniów oraz 
za czynny udział w tegorocznym Turnieju: 
Agnieszce Zakrzewskiej, Telimenie Sarnie, 
Monice Wiczuk i Emilii Baranowskiej 
oraz osobom biorącym udział w Para-
olimpiadach, którzy pokazali, że mają 
waleczne, sportowe serce. Podziękowa-
nia należą się wszystkim mieszkańcom 
Poniatowej, którzy aktywnie włączyli 
się w obchody tegorocznej edycji XXVII 
ETSdW. Zapraszamy do udziału w przy-
szłorocznej edycji!

W roku szkolnym 2021/2022 udało 
się poszerzyć ofertę zorganizowanych 
zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych: 

 � zajęcia w grupach 2 x tydzień- 100 
zł/miesiąc/ os., dzieci w wieku 6-10 
lat (I gr.)+11-15 lat (II gr.) tenis 
ziemny- instruktor Filip Filipowicz 
518184708, boks instruktor Adam 
Pietras 723526387 oraz jako no-
wość - cheerleading z elementami 
tańca- instruktor Agata Wasilczuk 
tel. 510158696

 � zajęcia 2 x tydzień o stałych dniach 
i porach: fitness - instruktor Ewelina 
Rosińska tel. 500240481: poniedziałki 
i środy 19:00 Szkoła Podstawowa 
sala nr. 11 65zł/ miesiąc; aqua-ae-
robik- instruktor Agnieszka Kida tel. 
506268419: wtorki i czwartki 19:00 
i 20:00, 88 zł/ mies.

 � zajęcia ustalane indywidualnie z in-
struktorami, cena uzależniona od ilości 
osób w grupie (cennik dostępny na 
www.osir.poniatowa.pl):

 � pływanie - instruktorzy: Agnieszka 
Kida, Mariusz Pietroń, Marek Hempe-
rek, Patryk Zakrzewski, Kaja Zarzycka, 
Jolanta Zarzycka, Agata Dacka, Bar-
bara Brendler

Dziękujemy za udział we wszystkich 
imprezach, turniejach, zawodach, akcjach 
i zmaganiach sportowo- rekreacyjnych 
zorganizowanych lub współorganizowa-
nych przez OSiR Poniatowa!
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Startuje sezon piłki nożnej 
"" Rafał"Kucharczyk

Stal Poniatowa
Drużyna Stali Poniatowa rozgrywki 

rundy jesiennej w sezonie 2021/2022 
rozpoczęła 15 sierpnia. Zawodnicy Kamila 
Witkowskiego mieli za sobą 6 tygodni 
bardzo intensywnych treningów oraz 7 
gier kontrolnych, które miały przygoto-
wać żółto-niebieskich do startu Lubel-
skiej Klasy Okręgowej „KEEZA”. Świetnie 
przepracowany okres przygotowawczy 
oraz transfery jakie przeprowadziła Stal 
w letnim okienku sprawiły, że w klubie 
pojawiły się duże oczekiwania względem 

drużyny, która była wymieniana w gronie 
jednego z kandydatów do awansu do 
IV ligi. Latem na zasadzie transferów 
definitywnych klub zasilili min. mający 
Ekstraklasową przeszłość Paweł Kacz-
marek (KSZO Ostrowiec Świętokrzyski), 
Ukraiński obrońca Ivan Hurenko (FC 
Kvadro) , Dariusz Michna (Huczwa Ty-
szowce) , Mateusz Filipczuk (Kłos Chełm) 
a także zawodnicy, którzy dołączyli na 
zasadzie rocznego wypożyczenia: Ma-
teusz Murat (Powiślak Końskowola), 
Damian Szczawiński (KS Lublinianka), 

Dawid Bara (Górnik Łęczna) oraz Paweł 
Dejko (KS Świdniczanka). Na inaugu-
rację sezonu „Stalówka” podejmowała 
na swoim terenie rezerwy Świdnickiej 
Avii pewnie zwyciężając 4:0. Od tamtej 
pory podopieczni Kamila Witkowskiego 
rozegrali jeszcze 8 meczów ligowych, 
w których odnieśli komplet zwycięstw. 
Dzięki temu z dorobkiem 9 wygranych 
pewnie przewodzą w Lubelskiej Klasie 
Okręgowej pozostając jedyną niepokona-
ną drużyną w lidze z przewagą 7 punków 
nad drugą w tabeli Cisowianką Drzewce. 
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Trzeba przyznać, że taki wynik robi naprawdę bardzo dobre 
wrażenie a gra, którą prezentują w tej rundzie zawodnicy 
Stali może się podobać. 28 strzelonych goli i tylko 3 stracone 
bramki to dorobek, który pokazuje w jakiej formie znajduje 
się aktualnie lider Lubelskiej Okręgówki. Wprawdzie na jesieni 
zostało do rozegrania jeszcze 6 spotkań a w pamięci trzeba 
mieć jeszcze wiosenną rundę rewanżową ale w tym momencie 
chyba już nikt nie ma wątpliwości, że „Stalówka” stała się 
głównym kandydatem do awansu do IV ligi. Ostatni mecz 
ligowy jaki rozegrają Poniatowanie w 2021 roku to derby 
z Unią Bełżyce. Później zawodników czeka zasłużona przerwa 
a do zajęć treningowych powrócą na początku stycznia by 
rozpocząć przygotowania do rundy wiosennej.

Pozostałe spotkania Stali w rundzie jesiennej
 � 17.10.2021r. 15:00 Wisła Annopol – Stal Poniatowa
 � 24.10.2021r. 14:00 Stal Poniatowa – KS Cisowianka Drzewce
 � 31.10.2021r. 11:00 Wisła II Puławy – Stal Poniatowa
 � 07.11.2021r. 13:00 Stal Poniatowa – LKS Stróża
 � 11.11.2021r. 13:00 Garbarnia Kurów – Stal Poniatowa
 � 14.11.2021r. 13:00 Stal Poniatowa – Unia Bełżyce

Błyszczą nie tylko w lidze 
Kolejny sukces , o którym warto wspomnieć w kontekście 

Stali w sezonie 2021/2022 to występy w Pucharze Polski na 
szczeblu wojewódzkim. Po ponad 10 latach przerwy drużyna 
żółto-niebieskich po raz kolejny trafiła do finału LZPN , w któ-
rym zmierzy się z III ligową Avią Świdnik. Dobra dyspozycja 
podopiecznych Kamila Witkowskiego przełożyła się w tym roku 
również na rozgrywki Pucharowe. Poniatowianie eliminowali 
na swojej drodze kolejno Unię Wilkołaz (8:0), LKS Stróża 
(3:1), Opolanin Opole Lubelskie (2:0) oraz rezerwy Górnika 
Łęczna (2:0). Zdecydowanie najwięcej emocji wzbudziły derby 
z rywalem zza miedzy, na które lokalni mieszkańcy czekali 2 
lata. Pomimo tego, że Opolanin występuje na co dzień w IV 
lidze Stalówka bez większych problemów odniosła pewne 
zwycięstwo, a sam mecz przyciągnął na trybuny mnóstwo 

kibiców oraz dostarczył wiele emocji. Finał Pucharu Polski na 
szczeblu Lubelskiego Związku Piłki Nożnej zaplanowany został 
na wiosnę 2022r. w Poniatowej.

Pozostałe drużyny z Gminy Poniatowa.
Naszą Gminę w ramach rozgrywek organizowanych przez 

LZPN reprezentuje jeszcze 4 drużyny. Są to dwaj przedsta-
wiciele klasy A: LZS Poniatowa Wieś (Klasa A, Gr. I), Draco 
Kowala (Klasa A, Gr. II) oraz dwie drużyny grające na co dzień 
w pierwszej grupie Klasy B czyli Poraj Kraczewice i Dąbrowiak 
Dąbrowa Wronowska. Poniżej prezentujemy aktualne tabele 
w poszczególnych kategoriach rozgrywkowych, w których 
występują wymienione drużyny. 
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Lubelski Talent 
za nami 
"" CKPiT"

17 października w Kinie Czyn odbył się XIII Ogólno-
polski Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Lubel-
ski Talent. Spośród wszystkich zgłoszeń jury w składzie: 
Jakub Gąska, Martyna Sabak oraz Joanna Kawałek nagrodziło 
następujące osoby:

 � kat. I kl. I-IV
I Oliwier Zawół
II Oliwier Redzik
III Olaf Resztak

 � kat II kl. V-VIII
I Natalia Kosmowska
II Maja Woroniecka
III Kinga Wołoszyn

 � Kat. III szkoły średnie
I Emilia Rycerz
II Kornelia Szlachetka
III Julia Pszczoła
Wyróżnienie:
Krystian Janiuk

Gratulujemy!

Centrum Kultury Promocji i Turystyki 
zaprasza na zajęcia w nowym roku szkolnym 
2021/2022

 � ognisko muzyczne
 � zajęcia plastyczne (środa, czwartek, piątek)
 � Klub Gier Planszowych (czwartek godz. 16:00)
 � tańce dla dzieci (poniedziałki i środy - godz. 16:00 grupa 

4-6 lat, godz. 17:00 grupa powyżej 7 lat)
 � fitness dance dla dorosłych poniedziałki i środy godz. 19:00

 Szczegóły na stronie www.ckpit.poniatowa.pl oraz pod 
nr telefonu 81 820-45-54
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Oto prace nagrodzone w konkursie fo-
tograficznym  dla dzieci i młodzieży „Ponia-
towa latem” organizowanym przez CKPiT. 
Jedna z konkursowych prac znalazła się na 
naszej okładce.

W kategorii wiekowej 7-12 lat wyróżnienia 
otrzymali: Mikołaj Napiórkowski, Michalina 
Kosik, Zuzanna Rosińska. W kategorii wiekowej 
13-19 lat nagroda powędrowała do Zuzanny 
Borowińskiej, a  wyróżnienie do Wiktorii Pu-
ciłowskiej. Gratulujemy!

Ogłaszamy kolejna edycję konkursu! Na 
zdjęcia Poniatowej i okolic jesienią czekamy 
do 30.11.2021 r. Regulamin i karta zgłosze-
niowa dostępna jest na stronie www.ckpit.
poniatowa.pl.

Mikołaj Napiórkowski

Zuzanna Borowińska

Wiktoria Puciłowska

Zuzanna Rosińska

Zuzanna Borowińska

Michalina Kosik 

Michalina Kosik 

Zuzanna Borowińska


