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Zbliżają się długie, jesienne wieczory. Dobrym sposobem na spędzenie wolnego 
czasu, dla tych wszystkich, którzy lubią tą porę roku, jest zacisze własnego domu, kubek 
gorącej herbaty z sokiem malinowym i propozycja wydawnicza z garścią informacji 
z najbliższego otoczenia. 

Na Państwa ręce składamy siódmy numer naszego kwartalnika „Poniatowskie Wie-
ści”, na którego kolejnych kartach wrócimy wspomnieniami do ciepłych dni podczas, 
których w naszej Gminie odbyło się wiele imprez i wydarzeń kulturalnych. 

Będzie to także możliwość pozyskania informacji o nowych inwestycjach w naszym 
mieście i wielu atrakcjach, jakie dla Was przygotowujemy w najbliższym czasie. 

Zapraszamy do lektury.

jesteśmy otwarci na wasze propozycje tematów i tekstów w kolejnych wy-
daniach. zachęcamy do przesyłania materiałów na adres e-mail: biuro@ckpit.
poniatowa.pl.

„i nagle lato przeszło 
w jesień....” 

 " CKPiT

poniatowa 
1. Centrum Kultury Promocji 

i Turystyki w Poniatowej,  
ul. Fabryczna 1

2. Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna, ul. Fabryczna 1

3. Urząd Miejski,   
ul. Młodzieżowa 2

4. Ośrodek Sportu i Rekreacji  
ul. Kraczewicka 31

5. Sklepy „Gama”   
ul. Modrzewiowa 1,   
ul. Brzozowa 2

6. Sklep PHU ADAMEX Paweł 
Żywicki, ul. 1 Maja 

7. Sklep „Groszek”,   
ul. Sosnowa 4

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

zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym – 11 listopada święto 
niepodległości. konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych 
w kat. klas i-iii, iV-Vi, Vii-Viii oraz liceum. tematem przewodnim jest 
wykonanie pocztówki upamiętniającej odzyskanie niepodległości przez 
polskę w 1918 roku. rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas 
obchodów święta niepodległości 11 listopada 2022 r.
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Kupujemy nowości…

Miło nam poinformować, że Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna w Poniatowej otrzymała dofinansowanie w wysokości 
20 000,00 zł ze środków finansowych Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025. 
w zakresie Priorytetu 1. Poprawa oferty bibliotek publicznych 
dla kierunku interwencji K.i. 1.1. Zakup i zdalny dostęp do 
nowości wydawniczych.

Wakacje w bibliotece

Podczas tegorocznych wakacji Oddział dla Dzieci Miejsko-
-Gminnej Biblioteki Publicznej w Poniatowej, zorganizował serię 
bezpłatnych zajęć dla czytelników w wieku od 6 do 12 lat, pod 
hasłem „Baw się razem z nami”. 

Spotkania odbywały się w ostatnim tygodniu lipca i w pierw-
sze dwa tygodnie sierpnia. Uczestnicy spotkań brali udział 
w zajęciach związanych z książką, wykonywali ilustracje do 
czytanych tekstów oraz prace plastyczne z wykorzystaniem 
różnych technik. Wytężali umysły przy rozwiązywaniu zagadek, 
krzyżówek czy rebusów. 

Był również czas na edukacyjne gry planszowe, puzzle oraz 
zabawy na wolnym powietrzu. 

Filia Biblioteczna w Kowali, podczas zajęć wakacyjnych, 
oferowała makaronowe zabawy, kwiatowe witraże, bańki 
mydlane, fotobudkę i wiele innych atrakcji w pomieszczeniach 
biblioteki i w plenerze.

wieści z biblioteki
 "MGBP w Poniatowej  

oGłoszenie
Od 1 października 2022 r. do końca czerwca 2023 r. 
w każdą sobotę Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 
w Poniatowej otwarta jest w godz. od 9.00 – 13.00. 

ZAPRASZAMY!
Prezentujemy ciąg dalszy wierszy o Poniatowej 

w ramach konkursu literackiego 
PONIATOWA MOJA MAŁA OJCZYZNA

„nasze miasteczko
poniatowa”

 " Zuzanna Dubil

Nasze miasteczko Poniatowa,
do zwiedzania przez turystów,
zawsze jest gotowe.
Krajobraz posiada, mnóstwo
pięknej zieleni, którą
każdy turysta, dobrze ceni.
Dookoła rosną lasy,
wiele tu osób przyjeżdża,
choćby na wczasy.
Miasteczko zaprasza do swych restauracji
ludzi - nie tylko podczas wakacji.
Wielu osobom oferuje: kawę… ,
sałatki, dania obiadowe,
które w krótkim czasie
do spożycia - masz gotowe.
Obsługa: miła, życzliwa,
każdy z nas przyznaje rację-
nie były zgłaszane, żadne reklamacje.
Przyjeżdżają tu całe rodziny:
młodsi, starsi, dzieci
i z pewnością każdemu,
czas dobrze leci.
Najmłodsi z placów zabaw korzystają,
w ten sposób mnóstwo ruchu mają.
Wtedy w domu zostają: tablety, komputery
a w grę wchodzą: huśtawki…, rowery.
Każdy tu znajdzie- coś dla siebie odpowiedniego,
wystarczy, że chodź na chwilę,
wpadnie do miasteczka tego.
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klub seniora w kozłówce
 "Małgorzata Kołosińska

Korzystając z ostatnich słonecznych 
dni września członkowie Klubu Seniora 
w Poniatowej postanowili wybrać się 
na wycieczkę do Muzeum Zamoyskich 
w Kozłówce. Dla większości z nich była 
to pierwsza wizyta w tym miejscu.

Pałac w Kozłówce zbudowano w latach 
1736–1742. Między latami 1799–1944 
majątek należał do rodziny Zamoyskich. 
Okres świetności przeżywał za czasów Kon-
stantego Zamoyskiego, który przemienił go 
w swoją główną siedzibę. W końcu XiX w. 
rozpoczęto jego przebudowę - skromny 
pałac w Kozłówce stał się jedną z naj-
okazalszych siedzib na terenie Królestwa 
Polskiego. Wnętrza zapełniły się kopiami 
starych mebli i obrazów, wśród których 
dominowały portrety rodzinne oraz wi-
zerunki znakomitości związanych z rodem 
Zamoyskich. W 1944 hrabina Zamojska, 
w obawie przed grabieżami, wywiozła 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji 
z wyjazdu na stronie: https://www.face-
book.com/klubsenioraponiatowa.

narodowe czytanie
 "MGBP w Poniatowej

3 września 2022 r. odbyła się 11. edycja Narodowego 
Czytania pod honorowym patronatem Pary Prezydenc-
kiej. W tym roku mieliśmy przyjemność czytać „Ballady 
i romanse” Adama Mickiewicza. 

Tegoroczna edycja Narodowego Czytania odbywa się w Roku 
Romantyzmu Polskiego, ustanowionym przez Sejm Rzeczpospolitej 
Polskiej z okazji obchodzonego w 2022 roku 200-lecia pierwszego 
wydania „Ballad i romansów”.

W pięknych okolicznościach przyrody poniatowskiego parku 
dzieła Adama Mickiewicza odczytali: 

 � Burmistrz Poniatowej Pan Paweł Karczmarczyk i Zastępca 
Burmistrza Pani Aneta Poniatowska;

 � Nadia Chwaszczewska ze Szkoły Podstawowej im. Marii 
Konopnickiej w Kraczewicach pod kierownictwem Pani 
Anny Gucma;

 � Michalina Krupa, Rozalia Hemperek, Aleksandra Gałek 
i Szymon Małyska ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Żerom-
skiego w Poniatowej pod kierownictwem Pani Anny Gucma;

 � Anna Gajec, Amelia Wicha, Dominika Kwiatkowska, Zuzanna 
Chęć, Kacper Hysa, Franciszek Tyrolla, Krzysztof Walczyk ze 
Społecznej Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Wronowskiej 
pod kierownictwem Pani Wandy Czuryło;

 � Nasze czytelniczki Anna Dębicka, Marta Stawiarska i Wan-
da Stawiarska;

 � Dorota Gołębiowska, Daniel Przybycień, Patryk łakomy, 
Maja Mieśniak, Nadia Dziaduch, Sabina Kramek, Szymon 
Grajper, Filip Kuchta z Zespołu Szkół w Poniatowej pod kie-
rownictwem Pani Grażyny Chabuckiej i Pani izabeli Walczak;

 � Elżbieta Olszowa, Jagoda Głowacka, Marta Karwat, Teresa 
Stanek, Danuta Jóźwik, Teresa Przydatek, Teresa Grodzińska 
z Poniatowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom tego 
wspaniałego wydarzenia i mamy ogromną nadzieję, że w tak 
licznym, a nawet większym gronie, spotkamy się za rok. 

lekturą Narodowego Czytania w 2023 r. będzie „Nad Niemnem” 
Elizy Orzeszkowej. 

część wyposażenia pałacu i zgromadzonych 
w nim pamiątek. Majątek ten został póź-
niej całkowicie zniszczony. Od listopada 
1944 pałac jest własnością państwa, a od 
1979 r. siedzibą muzeum.
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poniatowa – „Gmina na 5!” 
i „złota Gmina na 5!” w rankingu sGh
w warszawie 

 "UM Poniatowa

inwestycji ciąg dalszy w Gminie poniatowa
 "UM Poniatowa

Zakończyła się XIII edycja rankingu 
przygotowywanego przez Instytut 
Przedsiębiorstwa w Szkole Głównej 
Handlowej w Warszawie.

Wynik rankingu prezentuje ocenę 
z badania jakości obsługi potencjal-
nych inwestorów przez urzędy gmin. 
intencją jest nagradzanie samorządów, 
które wyróżniają się w zakresie obsługi 
klienta - przedsiębiorcy z wykorzystaniem 
elektronicznych narzędzi komunikacji.

W tegorocznej edycji rankingu prze-
badano 687 jednostek, z czego tytułem 
“Gminy na 5!” zostały nagrodzone 54. 
Tytuł „Gminy na 5!” otrzymało 7,8% oce-
nianych gmin. Miło nam poinformować, 
że w pierwszej dziesiątce nagrodzonych 
gmin, wraz m.in. z Gdynią, Człuchowem, 
Mielcem, Sosnowcem, Krakowem, znaj-
duje się również Poniatowa.

Dodatkowo nasze miasto i gmina 
zdobyły tytuł „Złotej Gminy”. Zdobycie 
tego wyróżnienia jest wynikiem uzy-
skania tytułu ,,Gmina na 5!” minimum 
trzykrotnie z rzędu. 

W czerwcu br., odbyła się konfe-
rencja online połączona z ogłoszeniem 
wyników corocznych badań prowadzo-
nych w instytucie Przedsiębiorstwa, 
w ramach której odbyły się dyskusje 
panelowe z udziałem naukowców, dok-
torantów i studenckich kół naukowych 
z uczelni wyższych o różnym profilu, 
przedstawicieli wyróżnionych „Gmin 
na 5!”. Naszą gminę reprezentowała 
zastępca burmistrza Poniatowej Ane-
ta Poniatowska.

Warto podkreślić, że zadania Zespo-
łu Badawczego były realizowane przy 
zachowaniu pełnej neutralności wobec 
prac badawczych. Nie pobierano żadnych 
opłat z tytułu uczestnictwa w badaniu. 
Pozycjonowanie rankingu było całkowicie 
niezależne od wpływów zewnętrznych. 
Niniejszy raport został przygotowany 
opierając się na źródłach naukowych. 
Wszystkie gminy objęte badaniem miały 
identyczne szanse na zdobycie punktów 
i wynikający z tego wynik końcowy.

Gmina Poniatowa w dalszym cią-
gu realizuje inwestycje drogowe na 
terenie miasta i gminy. 

Zakończono roboty budowlane zwią-
zane z „modernizacją (przebudową) 
drogi do gruntów rolnych w miej-
scowości kowala pierwsza w obrębie 
ewidencyjnym 0004 oraz w miejsco-
wości kraczewice prywatne w obrębie 
ewidencyjnym 0006” (fot. 1). W ramach 

zawartej umowy Wykonawca P.P.H.U. 
„Stan-lub” wykonał przebudowę drogi 
dojazdowej do gruntów rolnych położo-
nych w Kowali Pierwszej i Kraczewicach 
Prywatnych, na odcinku długości 682 m. 

Wartość inwestycji wynosiła 356 124,00 zł 
brutto, w tym dofinansowanie ze środków 
budżetu Województwa lubelskiego bu-
dowy i modernizacji (przebudowy) dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych w wy-
sokości 150 000,00 zł.

Zakończono również realizację zadania 
pn.: „przebudowa drogi wewnętrznej 
od km 0+900 do km 1+890 w miej-
scowości niezabitów kolonia” (fot. 2). 
W zakresie umowy Wykonawca tj. Prywatne 
Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlo-
wo-Usługowe „Rolbud” i Kopalnia Piasku, 
wykonał przebudowę drogi na odcinku dłu-
gości 990 m w obrębie Niezabitów-Kolonia. 

Wartość robót budowlanych za-
dania to 526 428,00 zł brutto, w tym 
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dofinansowanie ze środków Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 291 
749,10 zł. Wykonany odcinek drogi 
stanowi zakończenie rozpoczętego 
w 2019 roku utwardzenia połączenia 
drogowego pomiędzy Spławami a Nie-
zabitowem Kolonią. 

Na terenie miasta zakończono realiza-
cję zadania polegającego na przebudo-
wie nawierzchni utwardzonej na dz. 
ew. 226/13 i 223/13 – przy ulicach 
słonecznej i Żeromskiego. (fot. 3).

W ramach umowy Wykonawca - firma: 
„Dąbrowski”, wykonał nowe nawierzchnie 
z betonu asfaltowego i kostki brukowej 
oraz chodniki, co niewątpliwie wpłynęło 
pozytywnie na wizerunek tej części miasta. 
Wartość robót budowlanych wyniosła 
296 548,00 zł. 

Zakończono realizację zadania pn.: 
„przebudowa drogi gminnej nr 
108077l – ul. henin w poniatowej 
na odcinku od km 0+004,40 do km 
0+926” (fot. 4).

Wykonawca P.P.H.U. „Stan-lub” wyko-
nał przebudowę ulicy Henin na odcinku 
921,6 m. 

Koszt realizacji robót budowla-
nych wyniósł 619 117,00 zł, w tym 

dofinansowanie ze środków Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 
341 534,27 zł. 

Gmina Poniatowa partycypuje w kosz-
tach budowy chodnika w miejscowości 
poniatowa wieś w ciągu drogi woje-
wódzkiej nr 832 wola rudzka – ponia-
towa – krężnica okrągła. inwestorem 
zadania jest Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w lublinie. W ramach inwestycji zostanie 
wykonany chodnik z kostki brukowej, 
zjazdy do przyległych posesji oraz zatoka 
autobusowa. 

Wartość robót budowlanych wynosi 
432 021,00 zł, z czego 50% pokrywa 
Gmina Poniatowa w ramach udzielonej 
pomocy finansowej dla Województwa 
lubelskiego. 

Trwają roboty budowlane sal gimna-
stycznych wraz z zapleczem w miej-
scowości: kowala druga, niezabitów, 
dąbrowa wronowska oraz poniatowa 
kolonia. Roboty prowadzone są równo-
cześnie na czterech obiektach. Powstają-
ce parterowe budynki o wymiarach ok. 
25x200 m, o takim samym układzie funk-
cjonalnym: sala sportowa, komunikacja, 
szatnie dla chłopców i dziewcząt, zaple-
cze sanitarne, pomieszczenia nauczyciela 

w-f, magazyn sprzętu oraz pomieszczenia 
techniczne połączone będą łącznikami do 
istniejących budynków szkół. 

Wartość inwestycji: 14 869 999,99 
zł, w tym dofinansowanie ze środków 
Rządowego Funduszu Polski ład: Program 
inwestycji Strategicznych w kwocie 3 996 
000,00 zł oraz ze środków Ministerstwa 
Sportu w kwocie 5 999 700,00 zł. Zakoń-
czenie robót budowlanych zaplanowane 
jest na koniec 2023 roku.

W Poniatowej przy ul. 11 listopa-
da trwa realizacja inwestycji związanej 
z przebudową boiska piłkarskiego 
przy ul. 11 listopada w poniatowej 
(fot. 5). Na boisku powstanie nowa płyta 
do gry o nawierzchni z trawy sztucznej 
z bramkami i oświetleniem, system drena-
żowym odwadniającym boisko, zostaną 
zamontowane nowe trybuny, piłko chwyty 
oraz kabiny dla zawodników. Teren wo-
kół boiska zostanie zagospodarowany. 
inwestycja o wartości 4 067 014,66 zł 
współfinansowana jest ze środków Fundu-
szu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach 
Programu Sportowa Polska - Program 
Rozwoju lokalnej infrastruktury Sportowej 
Edycja 2021. 

Wykonawca - firma Gardenia Sport Sp. 
z o. o. planuje zakończenie prac budow-
lanych na czerwiec 2023 roku.
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1 sierpnia 2022 r.  w Urzędzie Miejskim w Poniatowej została 
podpisana umowa pomiędzy burmistrzem Poniatowej Pawłem 
Karczmarczykiem przy kontrasygnacie skarbnika Gminy Anny Ruty 
a firmą „Edach Sp. z o.o. Sp. komandytowa” reprezentowaną 
przez prezesa zarządu komplementariusza Jana Starownika, 
na realizację projektu pn. „Rewitalizacja terenu przy zbiorniku 
wodnym w centrum Poniatowej wraz z budową infrastruktury 
kulturalnej i turystycznej”.

Zadanie będzie polegało na realizacji 3 inwestycji: budowy 
zaplecza dla obiektów rekreacyjnych przy ul. Nałęczowskiej, 
budowy budynku informacji turystycznej z zagospodarowaniem 
terenu oraz rewitalizacji parku przy ul. Słonecznej.

28 lipca 2022 r. w Urzędzie Miejskim 
w Opolu lubelskim zostały rozdane pro-
mesy z kolejnej, iii. edycji rządowego 
programu Polski ład, dla gmin i powiatu 
opolskiego. Włodarzom lokalnych samo-
rządów oraz staroście opolskiemu, symbo-
liczne czeki zostały wręczone przez Posła 
RP Sławomira Skwarka. 

podpisanie umowy na kolejne inwestycje 
dotyczące rewitalizacji w poniatowej

 "UM Poniatowa

rozdanie promes z iii edycji rządowego programu 
polski ład dla gmin i powiatu opolskiego
UM Poniatowa

W spotkaniu uczestniczyła zastępca 
burmistrza Poniatowej Aneta Poniatow-
ska, która odebrała promesę dla Gminy 
Poniatowa.  

iii edycja Rządowego Funduszu Polski 
ład była skierowana do regionów, w któ-
rych funkcjonowały tzw. PGR-y. W całym 

powiecie opolskim zostaną zrealizowane 
projekty na ponad 12 mln złotych. 

Nasza gmina pozyskała środki na dwie 
inwestycje: przebudowę dróg i chodników 
w miejscowości Kowala Druga w wyso-
kości 1 372 000 zł oraz budowę boiska 
wielofunkcyjnego w Niezabitowie w wy-
sokości 980 000 zł.
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salonik prasowo-literacki apostrof
 "Dorota Herda

Pod koniec 2021 roku, podczas 
ostatniej z czerwcowych lekcji języka 
polskiego, jeden z moich uczniów 
podzielił się ze mną swoją refleksją, 
że bardzo chciałby wziąć do ręki taką 
starą gazetę i poczytać, co się kiedyś 
działo w naszym kraju, dowiedzieć 
się, jak wyglądało minione życie Po-
laków. W pierwszej chwili zaskoczona 
odpowiedziałam, że przecież to żaden 
problem udać się do czytelni Miejsko 
– Gminnej Biblioteki Publicznej w Po-
niatowej i poprosić o udostępnienie 
czasopisma sprzed kilkunastu czy kil-
kudziesięciu lat. Ale już za moment 
w mojej głowie zaświtał pomysł, dla-
czego by nie ułatwić uczniom bezpo-
średniego kontaktu z prasą tradycyjną. 

Był koniec czerwca 2021 roku, na kana-
le youtubowym zaprzyjaźnionego Ośrodka 
Brama Grodzka Teatr NN, natrafiłam na 
audycję o obchodach setnych urodzin, 
bliskiej memu sercu, lubelskiej poetki, 
Julii Hartwig. 

Na wzmiankę o wydawanym w związ-
ku z tym wydarzeniem okolicznościowym 
czasopiśmie PA RA, już wiedziałam, czym 
zajmę się przez następne tygodnie (jak 
się okazało w rzeczywistości – miesiące). 
Uruchomiłam wszystkie możliwe kontak-
ty, w wyniku których w lipcu 2021 roku 
dotarła do mnie paczka z archiwalnymi 
i bieżącymi numerami PA Ry. Przez kolejne 
tygodnie wykonałam kilkanaście telefo-
nów, wysłałam niezliczoną ilość e-maili. 
Czas wakacyjnych urlopów w redakcjach 
czasopism i wydawnictw nie sprzyjał zbiór-
ce zasobów przyszłego Saloniku Prasowo-
-literackiego „Apo’strof”. Wielokrotnie 
spotkałam się z brakiem jakiejkolwiek 
reakcji na wiadomości lub z niespełnio-
nymi obietnicami przesłania archiwalnych 
numerów czasopism. Na szczęście trafiłam 
też na wspaniałych ludzi, którzy wsparli 
mnie prywatnymi numerami publikacji 
poetyckich, prozatorskich, ale znaczna 
część zasobów to moje prywatne zbiory. 
Jeszcze w czerwcu 2021 r. poinformowa-
łam o swoim pomyśle Dyrektora Szkoły 
Podstawowej im. Stefana Żeromskiego, 
Rafała Pastwę, który udostępnił mi od 

września 2021r. jedną z sal lekcyjnych 
z przeznaczeniem na realizację mojego 
innowacyjnego pomysłu. 

Moi uczniowie niezmiernie zaangażo-
wali się w pomysł stworzenia kreatywnej 
przestrzeni artystyczno – literackiej dla 
nich samych i całej społeczności szkolnej, 
tworząc między innymi autorskie szyldy 
dekoracyjne. i tak, maleńka sala na drugim 
piętrze powoli stawała się Salonikiem 
Prasowo-literackim „Apostrof”, miej-
scem nabierającym charakteru, przystani 
książkowej, kącika twórczości artystycznej 
i czytelni poetyckiej w jednym. W two-
rzeniu tego miejsca bardzo pomogli mi 
pracownicy Ośrodka Brama Grodzka Teatr 
NN, którzy wsparli moje działania, przeka-
zując kilkadziesiąt publikacji książkowych 
wydawanych przez lubelską Bramę. Bez 
ich pomocy Apo’strof nie wzbogaciłby 
się o materiały prasowe (PA RA) i lite-
rackie (tomiki poezji, wszelakie publika-
cje tematyczne). Z klasami, w których 
uczyłam języka polskiego w 2021 roku, 
organizowałam warsztaty tworzenia ko-
lażu poetyckiego i krótkich artystycznych 
form poetyckich, które do dziś stanowią 
elementy dekoracyjne Saloniku. Udało mi 
się zgromadzić kilkanaście numerów cza-
sopism dla dzieci, młodzieży, nauczycieli, 
ale wciąż jest ich za mało.

Apo’strof nie mógłby tak pięknie 
wyglądać, gdyby nie zaangażowanie 
moich uczennic z klasy Viii „B”, opieku-
nek Saloniku odpowiedzialnych za jego 
prawidłowe funkcjonowanie. A co one 
same myślą o tej literackiej przystani?

 ala: „W naszym Saloniku są plakaty 
wykonane przez uczniów naszej szkoły, 
znajdują się też ciekawe książki, z których 
każdy może korzystać. Chciałabym, aby 
uczniowie tworzyli booktrailery, w których 
opowiadają o swoich ulubionych książ-
kach. Te filmy byłyby puszczane innym 
uczniom naszej szkoły, by zachęcić ich 
do czytania literatury”. 

 anita: „Bardzo się cieszę, że w naszej 
szkole powstało takie miejsce. Salonik, 
to sala, w której spotykamy się i organi-
zujemy akcje literackie. Można oglądać 
w nim różne eksponaty, np. stare maszyny 
do pisania”.

 hania: „Z Saloniku mogą korzystać 
wszyscy uczniowie i nauczyciele naszej 
szkoły. W tym przytulnym miejscu moż-
na obejrzeć film, zagłębić się w temat 
projektu poetyckiego i obejrzeć koloro-
we i artystyczne kolaże wykonane przez 
uczniów naszej klasy i szkoły”. 

 maja: „Moim zdaniem stworzenie 
takiego saloniku jest świetnym pomysłem, 
ponieważ są w nim książki dotyczące 
historii, na tablicach widnieją plakaty z cy-
tatami motywującymi do czytania książek, 
na półkach leżą stare gazety, zawierają-
ce teksty opisujące ciekawe wydarzenia 
dziejące się w przeszłości”. 

 marcelina: „Salonik to miejsce, w któ-
rym można dowiedzieć się o projektach 
stworzonych przez uczniów naszej szkoły, 
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ogólnopolski dzień przedszkolaka 
 " E. Zaborowska-Oroń

o projekcie „listy do Henia” oraz poczytać 
artykuły z różnego rodzaju czasopism. 
Można w nim miło spędzić czas i odkryć 
w sobie pasję czytania poezji”.

 julita: „Salonik to pomieszczenie, 
w którym można w spokoju poczytać, 
pomyśleć, panuje w nim spokój oraz miła 
atmosfera, która otacza to wnętrze. Apo-
’strof powstał, by rozwijać talenty pisar-
skie i artystyczne uczniów, aby zachęcić 
ich do czytania interesujących książek, któ-
re teraz, co trzeba przyznać, mało młodych 
osób czyta. Z czasopism dowiadujemy się 
wiele o autorach książek, co warto prze-
czytać lub po prostu możemy wziąć do 
ręki magazyn dla młodzieży i miło spędzić 
długą przerwę. W Apo’ strofie można 
oderwać się na chwilę od smutnych myśli, 
pośmiać się, porozmawiać i miło spędzić 
czas. Zachęcam wszystkich uczniów do 
odwiedzania tego wyjątkowego miejsca, 
które możemy tworzyć wspólnie”.

liczę na to, że Apo’strof stanie się 
przytulną przestrzenią służącą wszelakim 
kreatywnym warsztatom artystycznym, 
słowa pisanego, mówionego, sztuki wi-
zualnej, typograficznej. Na wyposażeniu 
Apo’strofu jest rzutnik multimedialny, 
tablica oraz komputer – pomoce, dzięki 
którym nauczyciele będą mogli prezen-
tować uczniom filmy, koncerty poetyckie, 
montaże słowno-muzyczne, wszystkie 
literackie zasoby internetu, wzbogacające 
lekcje języka polskiego. Chciałabym, by 
Salonik gromadził nie tylko klasowych 
bibliofilów, ale inspirował do artystycznej 
działalności całą społeczność szkolną. 
Moim marzeniem jest pozyskanie fundu-
szy na tematyczne literackie czasopisma 
młodzieżowe, jakich na rynku nie brakuje, 
a stałyby się dodatkowymi pomocami 
edukacyjnymi w procesie uwrażliwienia 
młodzieży na piękno języka ojczystego. 
Nieprawdą jest stereotypowe myśle-
nie, że młodzież nie czyta książek. Jeśli 

tylko zaangażuje się ich bezpośrednio 
w projekt, stworzy im miejsce przyjazne 
relaksowi i potraktuje ich jak odpowie-
dzialnych, godnych zaufania młodych 
ludzi, to można z nimi realizować każdy 
swój zamysł. Zwłaszcza taki, który posłuży 
całej społeczności szkolnej następnych 
roczników przez kolejne lata. 

 
W tym miejscu zwracam się z serdeczną 

prośbą – jeśli dysponują Państwo zalega-
jącymi czasopismami czy publikacjami 
literackimi, młodzieżowymi (dla uczniów 
klas iV-Viii), tomikami poezji, materiałami 
edukacyjnymi dotyczącymi historii naszej 
okolicy, województwa, naszej Małej Oj-
czyzny albo po prostu zechcieliby Państwo 
ufundować nam kilka pozycji poetyckich, 
literackich, to zapraszam do kontaktu ;) 

Dorota Herda, inicjatorka 
i założycielka Apo’strofu

oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej im. h. sienkiewicza w kowali

20 września w całej Polsce przedszkolaki świętują swój dzień. święto to ma na celu 
podkreślenie wagi edukacji przedszkolnej w rozwoju i edukacji dzieci oraz przyczynić 
się do popularyzacji wychowania przedszkolnego.

Dzieci z oddziałów przedszkolnych przy 
Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza 
w Kowali postanowiły uczcić ten dzień 
na słodko. Wspólnie z Paniami upiekły 
czekoladowe babeczki oraz otrzymały 
pamiątkowe medale.

 
przedszkolakom życzymy wszyst-

kiego najlepszego.
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iV poniatowskie
Forum nowych
technologii 

 "Marek Wawrzyniak

stypendia za wysokie wyniki w nauce rozdane
 "UM Poniatowa

Otwarcie boiska przecięcie wstęgi

Stypendia przyznano 30 uczniom kon-
tynuującym naukę, natomiast nagrody 34 
uczniom z Viii klas, którzy w bieżącym 
roku zakończyli edukację w szkołach pod-
stawowych.

Spotkanie zainaugurowała Zastępca 
Burmistrza Poniatowej Aneta Ponia-
towska, która pogratulowała osiągnięć 
zarówno wyróżnionym, jak i licznie zgro-
madzonym na sali rodzicom oraz życzyła 
uczniom dalszych sukcesów w nauce. 
Następnie odbyło się wręczenie dyplomów 
przez Zastępcę Burmistrza Poniatowej, 
Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu ds. 
Obsługi Oświaty Annę Gogół, dyrekto-
rów poszczególnych szkół podstawowych 
oraz Przewodniczącą Rady Rodziców SP 
w Poniatowej Katarzynę Krupę.

W pierwszej kolejności Zastępca Bur-
mistrza Poniatowej wraz z Dyrektorem 
Szkoły Rafałem Pastwą wręczyli dyplomy 
uczniom Szkoły Podstawowej im. Stefana 
Żeromskiego w Poniatowej. Następnie 
wyróżniono uczniów: Szkoły Podstawo-
wej im. Marii Konopnickiej w Kraczewi-
cach, reprezentowanej przez Dyrektor 
Renatę Kilian, Szkoły Podstawowej im. 
Ewy Szelburg-Zarembiny w Niezabitowie, 
reprezentowanej przez Dyrektora irene-
usza Radomskiego, Szkoły Podstawo-
wej im. Henryka Sienkiewicza w Kowali, 

reprezentowanej przez Dyrektor Bożenę 
Mroczkowską, Szkoły Podstawowej im. 
Jana Kochanowskiego w Poniatowej 
Kolonii, reprezentowanej przez Dyrek-
tor Bożenę Chyłę oraz Społecznej Szkoły 
Podstawowej w Dąbrowie Wronowskiej, 
reprezentowanej przez Prezes Stowarzy-
szenia Edukacyjnego „Żaczek” Dorotę 
Włodarczyk – Chęć.

wszystkim nagrodzonym jeszcze 
raz gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów. 

W dniu 9 września 2022 r. w Szkole 
Podstawowej im. Stefana Żeromskiego 
w Poniatowej odbyło się uroczyste 
wręczenie stypendiów dla uczniów 
oraz nagród dla absolwentów szkół 
podstawowych z Gminy Poniatowa, 
przyznanych przez Burmistrza Poniato-
wej, za wysokie wyniki w nauce osią-
gnięte w roku szkolnym 2021/2022. 

30 maja 2022 r. już po raz czwarty 
odbyło się prestiżowe – i coraz bardziej 
rozpoznawalne w regionie - „Poniatowskie 
Forum Nowych Technologii”. Motywem 
przewodnim tegorocznego spotkania 
została technologia Augmented Reality 
(AR) – tj. systemy łączące świat rzeczywisty 
z generowanym cyfro-wo - z naciskiem na 
jej zastosowanie w sektorze oświaty. Or-
ganizatorem tegorocznej edycji był Zespół 
Szkół w Poniatowej wraz z firmą Edulab Sp. 
z o.o., reprezentowaną przez absolwenta 
naszej szkoły – Pana Piotra Pietrasa.

W konferencji uczestniczyło około 
dwustu młodych ludzi z całego powiatu, 

wielu interesujących gości, prelegentów 
oraz zaprzyjaźnione firmy - nasi spon-
sorzy. Można było uzyskać informacje 
o tajnikach i zasadach ich działania oraz 
dziedzinach, w których się specjalizują. 

Prelegenci opowiadali m.in. o sztucznej 
inteligencji i bezpieczeństwie danych. Więk-
szość wykładów kończyła się konkursami, 
dzięki którym każdy z uczestników mógł 
otrzymać ciekawą nagrodę. Równolegle 
odbyły się warsztaty dla młodzieży z zakre-
su wykorzystania Canvy oraz kreatywnej 
zabawy w świecie nauki (SmartBee). 

Nasi laureaci Olimpiady innowacji 
Technicznych i Wynalazczości zaprezen-
towali swoje prace konkursowe - „Rdzeń 
Uwierzytelnienia Dwuetapowego Użyt-
kownika” oraz „Ploter laserowy graweru-
jąco - tnący CNC”. Dodatkowo uczniowie 
Zespołu Szkół przygotowali pokazy ro-
botów, prezentację efektów pracy dru-
karki 3D i przedmiotów wykonanych na 

zajęciach. Można było również podziwiać 
makietę dawnych zakładów EDA, powsta-
łą dzięki drukowi przestrzennemu. Dodat-
kową  atrakcję stanowił pokaz lotu drona 
zaprezentowany przez naszą młodzież

Organizacja konferencji informatycznej 
możliwa była dzięki finansowemu i mate-
-rialnemu wsparciu udzielonemu przez 
lokalne władze i naszych przedsiębiorców, 
którym składamy podziękowania za pomoc 
i okazaną życzliwość w realizacji „iV Ponia-
towskiego Forum Nowych Technologii”. 

nasi sponsorzy: Starosta Powiatu Opol-
skiego, Burmistrz Miasta Poniatowa, Bur-
mistrz Miasta Opole lubelskie, Wentworth 
Tech Sp.z.o.o., Malec Sp.j., Orzeł S.A., 
Metalton G. Olchawski Sp.j., Piekarnia 
Poniatowa s.c. Jarosław i Maria Kubić, 
Piekarnia-Cukiernia Mielnik, Piekarnia 
Cukiernia SMAGA, Szlachetka Jacek Pie-
karnia S.j., Piekarnia Tadeusz Zubrzycki. 
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animus – 32 lata działalności
 "Animus

W dniu 17 września 2022r. Stowa-
rzyszenie Klub Abstynenta „Animus” 
obchodziło uroczystości związane 
z 32. rocznicą swojej działalności.

Z tej okazji zostało zorganizowane spo-
tkanie integracyjne rodzin abstynenckich 
lubelszczyzny, mające na celu promowa-
nie zdrowego i trzeźwego stylu życia, 
zgodnie ze statutem. Stowarzyszenie Klub 
Abstynenta „Animus” działa na terenie 
Gminy Poniatowa. Oprócz głównego celu 
w/w wymienionego, Stowarzyszenie zaj-
muje się scalaniem oraz odbudowywa-
niem relacji rodzinnych i społecznych po 
przeżytych traumach wywołanych przez 
nadmierne spożywanie alkoholu.

Stowarzyszenie nie jest grupą Anoni-
mowych Alkoholików.

U nas spotykają się osoby uzależnione 
i ich całe rodziny. Przychodzą też osoby 
nie mające problemu z alkoholem, a które 
chcą spędzać czas w trzeźwej i rodzinnej 
atmosferze. Jednym z warunków przy-
należności do naszej społeczności jest 
całkowita abstynencja od alkoholu.

Jak sama nazwa wskazuje Klub Absty-
nenta to miejsce dla abstynentów wszel-
kich uzależnień, my jednak kładziemy 
nacisk na uzależnienie od alkoholu.

W naszym Stowarzyszeniu można sko-
rzystać z porad wykwalifikowanej w tym 
kierunku kadry m.in.: osoby do pierwsze-
go kontaktu i psychologów, którzy nieod-
płatnie świadczą porady dla mieszkańców 
naszej gminy.

Jednym słowem Stowarzyszenie Klub 
Abstynenta „Animus” to nasz drugi dom, 
oaza komfortu i spokoju.

Swoją obecnością zaszczyciły nas 
władze naszego miasta: Burmistrz Po-
niatowej Paweł Karczmarczyk, Skarbnik 
Gminy Anna Ruta, Przewodnicząca Rady 
Miejskiej Ewa Baranowska wraz z radnymi, 
proboszcz Parafii pw. Ducha świętego  
w Poniatowej, a także Prezes i Sekretarz 
Stowarzyszeń Abstynenckich lubelszczy-
zny oraz przedstawiciele Stowarzyszenia 
„Amazonki” z Poniatowej.

Nie zabrakło zaprzyjaźnionych Sto-
warzyszeń abstynenckich: „Wiarus” 
z Zamościa, „3l” z lublina, „Promyk” 
z Urzędowa, „Uśmiech” z Kraśnika, „lu-
men” z Hrubieszowa oraz mieszkańców 
miasta i gminy Poniatowa.

Stowarzyszenie od wielu lat współ-
pracuje z włodarzami i radnymi naszego 
miasta, którym serdecznie dziękujemy za 
wsparcie, życzliwość, zrozumienie i oka-
zaną pomoc.

Dziękujemy też wszystkim tym, którzy 
wspierali i wspierają nas finansowo i rze-
czowo. Nasze Stowarzyszenie utrzymuje 
się z własnych comiesięcznych składek 
członkowskich, jednak nie raz musimy 
korzystać z pomocy naszych sponsorów 
i ofiarodawców. W tym miejscu serdecz-
nie dziękujemy: Państwu Ewie i Stanisła-
wowi Pawłowskim – właścicielom firmy 
Pawtrans, Państwu Jolancie i Tadeuszowi 
Oświecińskim – właścicielom Gospodar-
stwa Ogrodniczego oraz Pani Ewie Majce.

Specjalne podziękowania kierujemy 
pod adresem gospodarza CKPiT Pani Dy-
rektor Joanny Kawałek i jej pracowników, 
za przygotowanie jubileuszu oraz wspa-
niałą obsługę.

1 września 2022 r.  upamiętnili-
śmy 83. rocznicę wybuchu II Wojny 
Światowej. 

83. rocznica 
wybuchu 
ii wojny 
światowej 

 " CKPiT

Pod pomnikiem „Pamięci Ofiar wy-
mordowanych przez okupanta hitlerow-
skiego w Obozie Pracy w Poniatowej”, 
symboliczne kwiaty złożyli: Burmistrz 
Poniatowej Paweł Karczmarczyk wraz 
z Zastępcą Burmistrza Anetą Poniatow-
ską oraz Radną Rady Miejskiej Agniesz-
ką Klocek, Członek Zarządu Powiatu 
Opolskiego Michał Kramek wraz z Rad-
ną Rady Powiatu Agnieszką Drozd – 
Bownik oraz mjr Adam Popiołek. 

W Kawiarni Art.-Cafe Klubowa od-
było się okolicznościowe spotkanie, 
a w holu Centrum Kultury Promocji 
i Turystyki można było zobaczyć wysta-
wę pn. ,,Wrzesień 1939. Polska wobec 
niemieckiej i sowieckiej agresji” upa-
miętniającą to wydarzenie. 
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„plon niesiemy plon”        
czyli dożynki Gminne 2022 w zofiance

 " CKPiT

Dożynki to jeden z najpiękniejszych 
staropolskich obrzędów, od wieków 
zakorzenionych w naszej kulturze i tra-
dycji, świadczący o naszej tożsamości 
narodowej, której towarzyszył szacunek 
do chleba oraz pracy rolników. Dożynki 
to również wdzięczność za tegoroczne 
plony i okazja do podziękowań dla tych 
wszystkich, którzy związani są z naszą, 
polską ziemią, za ich trud, całoroczną 
pracę i umiłowanie do Ojczystej ziemi.

W dniu 28 sierpnia 2022 r. po raz ko-
lejny w Gminie Poniatowa zorganizowa-
ne zostały Dożynki Gminne, tym razem 
w Sołectwie Zofianka. Organizatorami 
wydarzenia byli: Burmistrz Poniatowej 
Paweł Karczmarczyk, Centrum Kultury, 
Promocji i Turystyki w Poniatowej, Soł-
tys i Rada Sołecka Sołectwa Zofianka, 
Ochotnicza Straż Pożarna w Zofiance, 
Koło Gospodyń Wiejskich w Zofiance oraz 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniatowej. 

Dożynki Gminne w Zofiance rozpoczął 
uroczysty korowód dożynkowy, który pro-
wadzili Starostowie Dożynek Pani iwona 
Oroń i Pan Sławomir Furtak a uczestników 
witał Burmistrz Poniatowej Paweł Karcz-
marczyk wraz z małżonką. 

Msza św. koncelebrowana była przez 
proboszcza parafii pw. św. Wojciecha 
w Wąwolnicy ks. Jerzego Ważnego, w asy-
ście pocztów sztandarowych Ochotni-
czych Straży Pożarnych z Gminy Poniatowa 
oraz Zrzeszenia ”Wolność i Niezawisłość”. 
Oprawę muzyczną mszy przygotowa-
ła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z CKPiT 
w Poniatowej. 

Po uroczystym przekazaniu chleba 
przez starostów dożynek na ręce gospo-
darza wydarzenia, Burmistrza Poniatowej 
Pawła Karczmarczyka, nie mogło zabrak-
nąć tradycyjnego łamania się i dzielenia 
chlebem z wszystkimi uczestnikami. 

W wydarzeniu uczestniczył Minister 
Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek, 
który zaskoczył uczniów Szkół Podstawo-
wych z terenu Gminy Poniatowa i Zespołu 
Szkół w Poniatowej, wręczając upominki 
i nagrody dla młodzieży za osiągniecia 
w olimpiadach i konkursach pozaszkolnych. 

Wśród osób, które zabrały głos, skła-
dając życzenia wszystkim rolnikom i tym, 
którzy związani są z trudną pracą na roli, 
był Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Aktywów Państwowych Jan Kanthak, jak 
również przedstawiciele powiatu opol-
skiego Michał Kramek, Wojciech Furtak 
oraz Piotr Burek. 

Nieodzownym elementem tego typu 
uroczystości były stoiska Kół Gospodyń 
Wiejskich i stowarzyszeń, na których 
oprócz pysznych ciast, wyrobów garma-
żeryjnych i tradycyjnych potraw, nie mogło 
zabraknąć rękodzieła, śpiewu, dobrych 
humorów i cudownej atmosfery. 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ponia-
towej przygotował wiele atrakcji dla 
najmłodszych. 

Bogaty i różnorodny program arty-
styczny to przede wszystkim wystąpienia 
na scenie: grupy teatralnej Fajna Ferajna, 
zespołów: „Kowalanki”, „Poniatowianki”, 
„Błękitne Korale”, Stowarzyszenia Kobiet 
„Zielone Sioło” z Niezabitowa, Vocal, To-
skańsky, Junior Band oraz zespołu Ready, 
który poprowadził zabawę taneczną do 
późnych godzin nocnych. 

Centrum Kultury Promocji i Turystyki 
w Poniatowej zorganizowało konkurs na 
„Najładniejszy wieniec dożynkowy Gminy 

Poniatowa”, w którym 1. miejsce zajęło 
KGW w Zofiance, 2. miejsce KGW w Ko-
wali Pierwszej i 3. miejsce KGW w Kra-
czewicach, a pozostałym uczestnikom 
przyznano wyróżnienia. 

laureaci, jak i wyróżnieni, otrzymali na-
grody pieniężne. Gratulujemy zwycięzcom. 

W namiocie Urzędu Miejskiego w Po-
niatowej można było otrzymać wniosek 
o dodatek węglowy, jak również uzyskać 
wszelkie informacje niezbędne do pra-
widłowego wypełnienia i złożenia w/w 
wniosku w urzędzie.

Dziękujemy wszystkim osobom, orga-
nizacjom, jednostkom organizacyjnym, 
jednostkom OSP, KGW, za włączenie się 
w przygotowanie tego wydarzenia, współ-
pracę i doskonałą organizację. Wszyst-
kim zaproszonym gościom, mieszkańcom 
dziękujemy za tak liczne uczestnictwo 
i wspólne świętowanie. 

Każdy kto szukał tradycyjnej, polskiej 
żywności, muzyki ludowej, rękodzieła i do-
brej zabawy na pewno był zadowolony. 

Zgodnie z zapowiedzią Burmistrza Po-
niatowej Pawła Karczmarczyka już dzisiaj 
zapraszamy na Dożynki Gminne za rok 
- tym razem do Kraczewic. 

Do zobaczenia!
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dożynki wojewódzkie
 " CKPiT

11 września 2022 r. w Radawcu odbyły się Dożynki Woje-
wódzkie, podczas których, dzięki uprzejmości stoiska Powiatu 
Opolskiego, Gminę Poniatowa reprezentowało Centrum Kultury 
Promocji i Turystyki w Poniatowej z materiałami promocyjnymi 
i reklamującymi naszą gminę wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich 
z Zofianki, które przedstawiło swój zwycięski wieniec z konkursu 
na ,,Najładniejszy wieniec dożynkowy gminy Poniatowa”. Człon-
kinie z KGW w Zofiance zadbały o degustację przygotowując 
smaczne przystawki i przekąski na stoisko. Pomimo niesprzy-
jającej pogody dobrej energii nie zabrakło na tym wydarzeniu.

„tam, gdzie ludzie tańczą i śpiewają dobre 
serca mają” - rozpoczęcie i zakończenie lata 
w sołectwie henin

 "Mieszkańcy Sołectwa Henin

Głównym składnikiem potraw królu-
jących podczas wydarzenia był ziemniak. 
Na stołach gościły m.in.: pyszne placki 
ziemniaczane, szaszłyki z ziemniaka, babka 
ziemniaczana i wiele innych rarytasów przy-
gotowanych przez mieszkańców Sołectwa 
Henin. Nie zabrakło tradycyjnie pieczonych 
ziemniaków i zabaw przy ognisku. 

Nasze spotkanie było kontynuacją or-
ganizowanego na powitanie lata Festynu 
Sołeckiego, który odbył się 25 czerwca 
2022 r. Wówczas wydarzenie rozpoczęło 

się mszą świętą celebrowaną przez ks. 
Piotra Petryka, a następnie gospodarze 
wydarzenia - sołtys Mieczysława Głusiec 
wraz z Wiceprzewodniczącym Rady Miej-
skiej w Poniatowej Januszem Nowomiej-
skim, powitali przybyłych mieszkańców 
i gości, w tym burmistrza Poniatowej 
Pawła Karczmarczyka, który objął pa-
tronat nad festynem. 

Zgodnie z programem, podczas festynu 
odbyły się prezentacje wierszy, zarysu hi-
storycznego regionu, występy artystyczne, 

rozstrzygnięcie konkursu na ciasto z wy-
korzystaniem sezonowych owoców. 

Spotkania te, były doskonałą okazją do 
integracji naszego środowiska, wspólnej 
zabawy i zacieśniania więzi sąsiedzkich. 

Mamy nadzieję, że w przyszłości uda 
nam się kontynuować wspólne dzia-
łania zainicjowane przez panią sołtys 
Mieczysławę Głusiec oraz pana Janusza 
Nowomiejskiego - Wiceprzewodniczące-
go Rady Miejskiej w Poniatowej, którym 
serdecznie dziękujemy.  

W niedzielne popołudnie, 25 września 2022 r. na Heninie odbyło się „Święto pieczonego ziemniaka”, którym 
zakończyliśmy lato. 

13

PONiATOWSKiE WiEśCi NR 3 (7) 2022  SPOłECZEńSTWO



jednostki osp z dofinansowaniem 
wFośiGw

 " Jacek Pietraś – Komendant Gminny ZOSP RP w Poniatowej

W dniu 29 czerwca 2022 r. przedsta-
wiciele jednostek OSP Kowala Pierwsza, 
OSP Kraczewice i OSP Poniatowa - Miasto 
odebrali z rąk Prezesa Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony środowiska i Go-
spodarki Wodnej w lublinie Grzegorza 
Grzywaczewskiego oraz lubelskiego Ko-
mendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. 
Grzegorza Alinowskiego, promesy w ra-
mach programu „Mały Strażak”. 

środki w wysokości do 25 000,00 zł na 
dofinasowanie zakupu sprzętu ratowni-
czo – gaśniczego w formie dotacji w wy-
sokości do 100 %. Składane przez OSP 
wnioski – o ile spełniły wymogi formalne 
i osiągnęły wymaganą ilość punktów, były 
rekomendowane do dofinansowania. 

Z naszej gminy trzy wyżej wymienio-
ne jednostki złożyły wnioski i wszystkie 
otrzymały pozytywną ocenę, skutkiem 
czego otrzymały promesy w wysokości 
po 20.000,00 zł każda. Po podpisaniu 
umów przez zarządy OSP na dofinansowa-
nie, dokonano wyboru sprzętów, o które 
straże wnioskowały, a są to: 

- OSP Kraczewice - 5 kompletów ubrań 
specjalnych 3-częściowych oraz 3 pary 
obuwia specjalnego; 

- OSP z Kowali Pierwszej - 3 szt. ubrań 
specjalnych, 3 szt. hełmów ochronnych, 
4 pary rękawic, 3 pary butów specjal-
nych, węże strażackie W75 ,W52 W42, 
2 szt. kominiarek, sito kominowe, 2 szt. 
mostów przejazdowych, smok ssawny, 
bosak podręczny, 2 pary rękawic do prac 
pod napięciem oraz szelki bezpieczeństwa;

-  OSP z Poniatowa - Miasto – pilarka 
spalinowa, drabina nasadkowa, aparat po-
wietrzny z butlą stalową i butlą zapasową, 
pompa do brudnej wody, 5 par obuwia 

Wspomniany program, to konkurs 
ogłoszony dla wszystkich jednostek OSP 
z terenu województwa lubelskiego w ra-
mach, którego można  było pozyskać 

skórzanego specjalnego, 5 kompletów 
ubrań koszarowych, kurtynę wodną 52 
oraz zbieracz 100/2x75.

Gratulujemy naszym jednostkom po-
zyskania funduszy zewnętrznych na  do-
posażenie swoich straży i podejmowania 
tak ważnych inicjatyw, które gwarantują 
bezpieczeństwo. 

wakacyjny pokaz 
ogni w poniatowej 

 "Michał Kramek

Stowarzyszenie Niezłomna Polska - Dobre Słowo zorganizo-
wało także wakacyjną przygodę z „kapelusznikiem ognia”, która 
odbyła się 29 lipca w piątek o godz. 19:00 w Parku Miejskim 
w Poniatowej. Paweł Janus, czyli kapelusznik z ogniem, jak sam 
o sobie mówi, to miłośnik magii, tańca i dużych wysokości.  
Jego wyczyny graniczące między głupotą a odwagą zabierają 
widzów do świata absurdu.

– Mieliśmy wakacje, czas odpoczynku i relaksu. Aby wakacje 
w mieście były ciekawsze pomyślałem, że dobrą formą rozrywki 
może być właśnie pokaz ognia. Frekwencja pokazała, że to był 
trafiony pomysł – mówi Michał Kramek, prezes stowarzyszenia.
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międzygminne zawody sportowo - 
pożarnicze

 "UM Poniatowa

klasyfikacja po biegu sztafetowym: 
1. OSP Poniatowa Wieś (kobiety) – 

74,64 sek.
2. OSP Poniatowa Wieś – 54,95 sek. 
3. OSP Kraczewice – 55,30 sek. 
4. OSP Kowala Pierwsza – 56,60 sek. 
5. OSP Kowala Druga – 57,96 sek. 
6. OSP Poniatowa – Miasto 58,65 sek. 
7. OSP Dąbrowa Wronowska – 61,64 sek. 
8. OSP Kolonia Szczuczki – 76,00 sek. 

klasyfikacja po ćwiczeniu bojowym: 
1. OSP Poniatowa Wieś (kobiety) – 76,36 sek. 
2. OSP Poniatowa – Miasto – 42,59 sek. 
3. OSP Kraczewice – 48,76 sek. 
4. OSP Poniatowa Wieś – 50,77 sek. 
5. OSP Kowala Pierwsza – 51,69 sek. 
6. OSP Kolonia Szczuczki – 68,19 sek. 

7. OSP Kowala Druga – 69,02 sek. 
8. OSP Dąbrowa Wronowska – 89,07 sek. 

klasyfikacja łączna w naszej gminie 
przedstawiła się następująco: 
i - OSP Poniatowa Wieś (kobiety) – 151 pkt. 
i - OSP Poniatowa – Miasto – 101,24 pkt. 
ii - OSP Kraczewice – 104,06 pkt. 
iii - OSP Poniatowa Wieś – 105,72 pkt. 
iV - OSP Kowala Pierwsza – 108,29 pkt. 
V - OSP Kowala Druga – 126,98 pkt. 
Vi - OSP Kolonia Szczuczki – 144,19 pkt. 
Vii - OSP Dąbrowa Wronowska – 150,71 pkt. 
nagrody drużynom wręczyli: 

 � Burmistrz Poniatowej, a zarazem Pre-
zes Zarządu Oddziału Miejsko-Gmin-
nego ZOSP RP w Poniatowej – Paweł 
Karczmarczyk, 

 � Wiceprezes Zarządu Oddziału Miejsko-
-Gminnego ZOSP RP w Poniatowej 
– Rafał Dobraczyński, 

 � Komendant Gminny Zarządu Oddziału 
Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Ponia-
towej – Jacek Pietraś. 

Każda z drużyn otrzymała pamiątkowy 
puchar, dyplom oraz bon pieniężny, które 
ufundowała Gmina Poniatowa.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom, 
cieszymy się, że Nasi strażacy aktywnie 
biorą udział w tego typu zawodach pod-
nosząc swoje umiejętności – dzięki temu 
możemy być pewni, że gdy będzie po-
trzeba to nasi strażacy szybko i sprawnie 
pojawią się, by nieść pomoc.

26 czerwca 2022 r. w Opolu Lubelskim odbyły się międzygminne zawody sportowo – pożarnicze. Wzięły w nich 
udział jednostki OSP z terenu gmin: Chodel, Poniatowa i Opole Lubelskie. Łącznie w zawodach brało udział 30 
drużyn, z czego 8 z nich reprezentowało naszą gminę.
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piknik strażacki 
 " Jacek Pietraś – Komendant Gminny ZOSP RP w Poniatowej

W niedzielę 18 września 2022 r. 
w Poniatowej odbył się Piknik Strażac-
ki, podczas którego nastąpiło uroczyste 
przekazanie ciężkiego samochodu ratow-
niczo – gaśniczego dla OSP w Poniatowa 
– Miasto. Ciężki samochód – oznacza 
dużą ilość środków gaśniczych: aż 6000 
l wody i 600 l środka pianotwórczego. 
Jest to dwukrotnie więcej niż w innych 
nowych, średnich samochodach dotych-
czas pozyskiwanych do jednostek OSP 
z terenu gminy Poniatowa. Pojazd ten 
zapewni nam większe bezpieczeństwo 
i zapas środka gaśniczego w przypadku 
problemów z dostępem do wody, czy 
też w przypadku awarii zasilania wodo-
ciągowego. 

W uroczystościach udział wzięli: Podse-
kretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów 
Państwowych Jan Kanthak, Poseł na Sejm 
RP Gabriela Masłowska, Zastępca lu-
belskiego Komendanta Wojewódzkiego 
PSP st. bryg. Piotr Zmarz , Prezes Zarządu 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w lublinie 
prof. dr hab. Grzegorz Grzywaczewski, 
Komendant Powiatowy PSP w Kraśniku 
bryg. Tomasz Michalczyk, Starosta opolski 
Dariusz Piotrowski, Komendant Powiato-
wy PSP w łęcznej st. bryg. Dariusz Popek, 
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP 
w Opolu lubelskim st. bryg. Zbigniew 
Zielonka wraz z delegacją funkcjonariu-
szy KP PSP w Opolu lubelskim, Zastępca 
Nadleśniczego Nadleśnictwa Kraśnik Mi-
chał Kosikowski, Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Poniatowej Ewa Baranowska, 

Burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk, 
Zastępca Burmistrza Poniatowej Aneta 
Poniatowska oraz zaproszeni goście. 

Samochód został zakupiony dzięki 
środkom pochodzącym z budżetu:

 � Gminy Poniatowa w kwocie   
– 465 770,00 zł,

 � Krajowego Systemu Ratowniczo 
Gaśniczego – 408 000,00 zł,

 � Narodowego Funduszu Ochrony 
środowiska i Gospodarki Wodnej / 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
środowiska i Gospodarki Wodnej 
w lublinie – 167 000,00 zł,

 � Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
środowiska i Gospodarki Wodnej 
w lublinie – 50 000,00 zł, 

 � Powiatu Opolskiego – 15 000,00 zł.

Przypomnijmy, że samochód MAN zastąpił 
wysłużonego Jelcza, którego druhowie 
przekazali wiosną tego roku strażakom 
na Ukrainie. 

Piknik strażacki rozpoczął się defiladą 
wszystkich pojazdów strażackich z terenu 
naszej gminy. Dodatkowo w defiladzie wziął 
udział zabytkowy samochód OSP Puszno 
Godowskie a także samochody i motocy-
kle klasyczne w ramach zlotu miłośników 
samochodów starodawnych. Mieszkań-
cy mogli posmakować „kuchni strażac-
kiej” w wykonaniu OSP Kowala Druga, 
a także zakupić smakołyki ze stoisk KGW 
w Szczukach – Kolonii, Plizinie i Spławach. 
Dla najmłodszych organizator pikniku - 
Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP 
RP zorganizował dziecięcy tor przeszkód 
i gaszenie „płonącej chatki”. Dla dzieci od-
był się konkurs plastyczny przygotowany 
przez Centrum Kultury Promocji i Turysty-
ki w Poniatowej. Podczas pikniku można 
było zapoznać się ze sprzętem wojsko-
wym i punktami promocyjnymi jednostek 
wojskowych m.in. 1. Batalionu drogowo 
– mostowego z Dęblina oraz Wojskowego 
Centrum Rekrutacji w Puławach.
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powiatowe zawody sportowo-pożarnicze 
jednostek osp z terenu powiatu opolskiego

 "UM Poniatowa

Wszystkie drużyny rywalizowały w bie-
gu sztafetowym oraz w ćwiczeniu bojo-
wym. łącznie w zawodach wzięło udział 
6 drużyn damskich i 15 drużyn męskich.

KlASyFiKACJA ZAWODóW PRZEDSTA-
WiAłA Się NASTęPUJąCO:

drużyny żeńskie:
 � i miejsce: OSP Boiska 120,91 sek.
 � ii miejsce: OSP Karczmiska 145,61 sek.
 � iii miejsce: OSP Mazanów 155,16 sek.
 � iV miejsce: OSP Komaszyce Nowe 

160,33 sek. 
 � V miejsce: OSP Poniatowa Wieś 

160,85 sek.
 � Vi miejsce: OSP Wolica 224,46 sek.

drużyny męskie:
 � i miejsce: OSP Karczmiska 92,69 sek.
 � ii miejsce: OSP Puszno Godowskie 

92,79 sek. 
 � iii miejsce: OSP Trzciniec 99,81 sek.
 � iV miejsce: OSP Poniatowa - Miasto 

100,72 sek. 

 � Xiii miejsce: OSP Żmijowiska 127,24 sek. 
 � XiV miejsce: OSP las Dębowy 

132,62 sek.
 � XV miejsce: OSP Braciejowice   

(nie ukończone zadanie). 

Gratulacje dla wszystkich drużyn, któ-
re pojawiły się na starcie zawodów. 
szczególne gratulacje dla zwycięzców!

W dniu 4 września 2022 r. w Opolu Lubelskim odbyły się powiatowe zawody sportowo-pożarnicze jednostek 
OSP z terenu powiatu opolskiego.  Naszą gminę reprezentowały jednostki: OSP Poniatowa Wieś – drużyna kobieca 
oraz OSP Kraczewice i OSP Poniatowa - Miasto – drużyny męskie.

 � V miejsce: OSP Noworąblów 
100,97 sek.

 � Vi miejsce: OSP Boiska 112,89 sek.
 � Vii miejsce: OSP Trzebiesza 113,63 sek. 
 � Viii miejsce: OSP Rogów 114,94 sek.
 � iX miejsce: OSP Mazanów 115,61 sek. 
 � X miejsce: OSP lipiny 117,37 sek. 
 � Xi miejsce: OSP Kraczewice 120,89 sek. 
 � Xii miejsce: OSP Kosiorów 124,24 sek. 

W dzisiejszych czasach bardzo ważne jest aby zmniejszać 
emisję spalin i dbać o dobro środowiska, a przy tym także o na-
sze zdrowie. To ważne przesłanie przyświecało Stowarzyszeniu 
Niezłomna Polska - Dobre Słowo, które w maju organizowało 
rajdy rowerowe połączone z wieloma atrakcjami. 14 maja udział 
wzięło 120 chętnych. W tym dniu uczestnicy nie tylko jeździli 
rowerami, ale także wybrali się w podróż Nadwiślańską Kolejką 
Wąskotorową do Polanówki, gdzie czekało na nich wspólne 
ognisko, gry i zabawy. 22 maja przez Poniatową, Niezabitów, 
Kębło, Wąwolnicę oraz łubki miłośnicy jazdy na rowerze prze-
jechali 32 km trasy. Powiatowa Biblioteka w Opolu lubelskim 
przygotowała konkursy. Jeden z nich polegał na wymyśleniu 
hasła zachęcającego do aktywnego wypoczynku. W ramach 
konkursu wyłoniono hasło: „Nie bądź leń, wsiądź na rower i swój 
region zwiedź”. Uczestnicy rajdu mieli możliwość podziwiania 
pięknego krajobrazu dostrzegania walorów przyrodniczych 
powiatów opolskiego i puławskiego.

rajd rowerowy 
– kierunek lubelskie!

 "Michał Kramek 
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sesja absolutoryjna
 "UM Poniatowa

„słonik nadziei” – akcja charytatywna 
tVp 3 lublin na rzecz przedszkolaków z Gminy poniatowa

 "UM Poniatowa

Sesja rozpoczęła się od zaprzysiężenia 
Radnej Rady Miasta Poniatowa Katarzy-
ny Krupy, która objęła mandat po śp. 
Krystynie Czuryszkiewicz. Po odczytaniu 
protokołu z pracy komisji wyborczej, po 
przeprowadzonych 3 lipca br. wyborach 
uzupełniających, nowa Radna złożyła ślu-
bowanie i oficjalnie została włączona do 
grona Radnych naszej gminy.

Następnie burmistrz Poniatowej Paweł 
Karczmarczyk przedstawił prezentację z dzia-
łań inwestycyjnych, realizowanych projek-
tów, pozyskanych funduszy w kolejnych 
latach kadencji, począwszy od 2018 roku, 
a skończywszy na bieżących pracach, tak 
przez Urząd Miejski, jak i podległe jednostki 
organizacyjne. Prezentacja nawiązywała 
również do raportu o stanie Gminy Poniato-
wa. Po zakończeniu krótkiej debaty, odbyło 
się głosowanie w sprawie udzielenia burmi-
strzowi Poniatowej wotum zaufania. Przy 
dwóch głosach wstrzymujących się, 13. rad-
nych głosowało „za” udzieleniem wotum.

W kolejnej części sesji, przewodni-
czący Komisji Budżetu i Finansów Jan 
Wójcik, odczytał uchwałę Regionalnej 
izby Obrachunkowej w lublinie w spra-
wie pozytywnej opinii o sprawozdaniu 
z wykonania budżetu za 2021 r. W dal-
szej kolejności przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej łukasz Pruchniak odczytał 
wniosek o udzielenie absolutorium bur-
mistrzowi Poniatowej z tytułu wykona-
nia budżetu w 2021 r. oraz uchwałę RiO 
w lublinie w sprawie opinii o wniosku 
Komisji Rewizyjnej RM w Poniatowej 
o udzielenie absolutorium z tytułu wy-
konania budżetu w 2021 r. Następnie 
przewodniczący poszczególnych komisji 
Rady Miejskiej w Poniatowej odczytali 
opinie swoich Komisji w sprawie ww. 
sprawozdań oraz wystąpili z wnioska-
mi o udzielenie absolutorium. Każda 
komisja wnioskowała o udzielenie ab-
solutorium jednogłośnie lub większo-
ścią głosów.

Na dzieci z Gminy Poniatowa, które uczęszczają w okresie 
wakacji do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej 
im. Henryka Sienkiewicza w Kowali oraz Szkole Podstawowej 
im. Ewy Szelburg - Zarembiny w Niezabitowie czekały prezenty, 
w postaci przyborów i artykułów plastycznych. Przedszkola zostały 
obdarowane w ramach akcji charytatywnej „Słonik Nadziei” przez 
firmę „Car Bud” w Poniatowej oraz ,,FURT - POl’’ z Obliźniaka.

Akcja ukazuje się od ponad dziesięciu lat na antenie TVP3 lublin 
i polega na wspieraniu oddziałów dziecięcych lubelskich szpitali, 
uczestników warsztatów terapii zajęciowej czy też przedszkol-
nych oddziałów integracyjnych przez lokalnych przedsiębiorców.

Redaktorzy TVP 3 Oddziału w lublinie, gościli w dn. 05.07.2022 r. 
w przedszkolu w Kowali i u darczyńców Anny i Daniela Szlachet-
ka oraz 17.08.2022 r. w przedszkolu w Niezabitowie i u pana 
Piotra Furtaka, promując wspieranie dzieci przez lokalne firmy. 
Organizatorom akcji udało się sprawić dzieciom dużo radości. 

Na zakończenie tej części obrad 
sesji odbyło się głosowanie Radnych, 
w którym jednogłośnie, 15 głosami 
burmistrz Poniatowej otrzymał abso-
lutorium z tytułu wykonania budżetu 
gminy Poniatowa za 2021 r. Przewod-
nicząca Rady Miejskiej Ewa Baranowska 
wraz z wiceprzewodniczącymi Januszem 
Nowomiejskim i Sewerynem świątkiem 
na ręce burmistrza Poniatowej Pawła 
Karczmarczyka oraz zastępcy burmistrza 
Poniatowej Anety Poniatowskiej złożyli 
kwiaty i gratulacje za wykonaną pra-
cę. Burmistrz jeszcze raz podziękował 
wszystkim zgromadzonym na sesji rad-
nym miejskim za zaufanie i przyznanie 
absolutorium, radnym powiatowym, 
sołtysom, kierownikom jednostek orga-
nizacyjnych oraz kierownikom wydzia-
łów i pracownikom Urzędu Miejskiego 
w Poniatowej, za wspieranie inicjatyw, 
wspólne działania na rzecz społeczności 
całej gminy.

11 lipca 2022 r. w CKPiT w Poniatowej odbyła się sesja Rady Miejskiej 
w Poniatowej, podczas, której podejmowane były m.in. uchwały w sprawie 
udzielenia Burmistrzowi Poniatowej wotum zaufania oraz uchwały dotyczące 
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawoz-
daniem z wykonania budżetu Gminy Poniatowa w 2021 r. oraz uchwały 
w sprawie absolutorium.
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sołtysiada 2022 
 " Rafał Hysa

X. święto produktu lokalnego 2022 
 "UM Poniatowa

Sołtysiada, która odbyła się po raz pierwszy na terenie so-
łectwa Dąbrowa Wronowska 21 sierpnia 2022r. odniosła duży 
sukces jako wydarzenie kultularno-sportowe, o czym świadczyła 
duża liczba uczestników w konkurencjach, które zostały dla 
nich przygotowane. Turniej Sołectw przyciągnął sporą liczbę 
kibiców poszczególnych sołectw, które brały udział w wydarzeniu 
oraz sporą publiczność z poza Gminy Poniatowa. Konkurencje, 
które zostały przygotowane przez organizatorów wymagały 
sprawności fizycznej, kreatywności a czasem „poświęcenia 
cielesnego”, co zapewniało świetną zabawę nie tylko uczest-
nikom, ale również publiczności.

Podczas Sołtysiady można było spróbować wiele wyśmieni-
tych dań przygotowanych przez KGW oraz pooglądać i posłu-
chać lokalnych artystów, a na koniec pobawić się na koncercie 
zespołu looks oraz potańczyć na dyskotece pod gwiazdami 
z zespołem Ready.

Mam nadzieję, że kolejne edycje Sołtysiady zmobilizują jesz-
cze więcej drużyn i kibiców oraz przyniosą dużo pozytywnych 
emocji wszystkim uczestnikom wydarzenia.

Dziękuję wszystkim osobom oraz instytucjom, które przy-
czyniły się do organizacji tego przedsięwzięcia.

W dniu 25 września 2022 r. w Parku 
Miejskim w Opolu lubelskim odbyła się 
X. edycja „święta Produktu lokalnego” 
organizowanego przez lokalną Grupę 
Działania „Owocowy Szlak”. 

Dzień ten upłynął pod znakiem do-
brej pogody, dobrego humoru i dobrych 
wiadomości, ale o tym piszemy w dal-
szej części. Stoisko naszej Gminy cieszyło 

się bardzo dużym zainteresowaniem, 
zwłaszcza najmłodszych uczestników 
wydarzenia, a to za sprawą specjalnie 
przygotowanego kącika zabaw, oczy-
wiście nawiązującego tematycznie do 
promowanej przez nas „Doliny Dziesięciu 
Stawów”. Przy łowieniu rybek, kolorowa-
niu czy zabawie w „piaskownicy” było 
frajdy co niemiara. 

Dziękujemy Klubowi Seniora za pomoc 
w dekoracji naszego stoiska. Rybki i napis 
PONiATOWA zwracały uwagę. Nasze po-
dziękowania składamy również Centrum 
Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej 
za pomoc w przygotowaniu stoiska i pysz-
ną szarlotkę, którą częstowaliśmy odwie-
dzających nas uczestników wydarzenia.

Tradycyjnie podczas święta organizo-
wane były konkursy kulinarne: na lokalny 
produkt w kategoriach danie, produkt 
pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, na-
lewkę (słodką i wytrawną) oraz „Ciasto jak 
dawniej”. W tym miejscu przekazujemy 
bardzo dobrą wiadomość. Spośród prawie 
60. KGW, organizacji pozarządowych oraz 
lokalnych przedsiębiorstw, nagrodzone 
i wyróżnione zostały nasze rodzime: KGW 
w Kowali Pierwszej (1. m-ce „Szarlotka 
jak dawnej”, 3. m-ce „Pigwówka”), KGW 
w Plizinie (wyróżnienie za „Sernik dynio-
wy) i Stowarzyszenie KGW w Spławach 
(3 m-ce „Kluski ziemniaczane ze złocistą 
okrasą”). 

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy 
wszystkim naszym KGW, które wzięły 
udział w wydarzeniu. Wiemy jak dużo 
pracy i czasu trzeba poświęcić, aby przy-
gotować stoisko i wszystkie te pyszności.
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złote Gody w Gminie poniatowa 
 "UM Poniatowa

„Niełatwo jest wyrazić słowami po-
dziw i szacunek dla wspólnej, 50-letniej 
drogi dwojga ludzi, którzy mimo trud-
ności, pokus życia, różnicy charakterów 
idą razem przez życie” – to cytat z listu 
gratulacyjnego Wojewody lubelskiego 
lecha Sprawki skierowanego do dla par 
małżeńskich, które w niedzielę - 03 lip-
ca 2022 r. Burmistrz Poniatowej Paweł 
Karczmarczyk odznaczył „Medalami za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie” nada-
nymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzeja Dudę.

„Złote Gody” to tradycyjne, coroczne 
spotkanie władz samorządowych z pa-
rami małżeńskimi z terenu naszej gminy, 
które przeżyły w jednym związku mał-
żeńskim 50 lat.

Spotkanie poprzedziła Msza święta 
w intencji Jubilatów odprawiona w Koście-
le pw. Ducha świętego w Poniatowej przez 
ks. kanonika seniora Józefa Brzozowskiego. 
O oprawę mszy zadbała Młodzieżowa Or-
kiestra Dęta pod batutą Jarosława Mielko.

Uroczyste wręczenie Medali parom 
małżeńskim, które w 1971 roku zawarły 

związek małżeński odbyło się w Domu 
Weselnym „Pod Jarzębinami”. Władze 
samorządu Gminy reprezentowali: 
przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa 
Baranowska, która odczytała list gratula-
cyjny Wojewody lubelskiego, burmistrz 
Poniatowej Paweł Karczmarczyk oraz 
zastępca burmistrza Poniatowej Aneta 
Poniatowska. Uroczystość poprowadzi-
ła kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
Małgorzata Pietroń wraz z zastępcą kie-
rownika USC Moniką Młyniec. Oprawę 
muzyczną uroczystości przygotowała 
dyrektor CKPiT Joanna Kawałek.

Wszystkie obecne pary oprócz odzna-
czeń, otrzymały legitymację od Prezydenta 
RP, listy gratulacyjne i bukiety kwiatów. Po 
ciepłych słowach i gratulacjach, odśpie-
wano gromkie „Sto lat” z symboliczną 
lampką szampana.

Wszystkim Jubilatom życzymy, żeby 
tak pięknie dotrzymane zobowiązanie 
sprzed 50 lat przetrwało jeszcze długie 
lata w zdrowiu, szczęściu, miłości i życz-
liwości od najbliższych.

małżeństwa, którym zostały 
nadane „medale za długoletnie 
pożycie małżeńskie” to:

 � Krystyna i Jan Chęć
 � Teresa i Kazimierz Dajos
 � Mieczysława i Jan Drąg
 � Anna i Romuald Gogół
 � Janina i Tadeusz Gorczyca
 � Elżbieta Ptasińska-Górna i Wojciech Górny
 � Danuta i Marian Grudniowie
 � Krystyna i Janusz Jaruga
 � Wiesława i ireneusz Kapica
 � Barbara i Ziemowit Klepacz
 � Stefania i Stefan Kowalscy
 � Ewa i Stanisław Kuna
 � lucyna i Władysław Kuś
 � Stanisława i Andrzej Kwaśniak
 � Henryka i Jan lachowicz
 � Sabina i ireneusz Mendyka
 � Krystyna i Remigiusz Mucha
 � Barbara i Władysław Oroń
 � Elżbieta i ireneusz Pyda
 � Teresa i Eugeniusz Stachniak
 � Janina i Jan Werescy
 � Elżbieta i Czesław Winiarscy
 � Danuta i Tadeusz Ząbek
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Bezdomność zwierząt 
– narastający problem naszej gminy 

 "Agata Wasilczuk

Problem bezdomności zwierząt jest 
oczywiście bolączką ogólnokrajową, 
jednak problem na terenie naszej gmi-
ny jest wyjątkowo nasilony. Pokazał to 
szczególnie miniony okres wakacyjny, 
gdzie w rejonie samego miasta Poniatowa 
porzucono ponad 30 kotów i psów.

Bezdomność zwierząt jest przede wszyst-
kim efektem braku kastracji zwierząt do-
mowych. Zabieg ten wykonuje się tylko raz 
w życiu zwierzęcia, a oprócz niechcianych 
miotów u suczek i kotek, przy odpowied-
nio wczesnym wykonaniu minimalizujemy 
u nich ryzyko wystąpienia nowotworów 
sutka i macicy. Niezrozumiałe jest dla mnie, 
że mimo dostępu do edukacji i środków ma-
sowego przekazu wielu mieszkańców naszej 
gminy ciągle twierdzi, że “suczka powinna 
przynajmniej raz w życiu urodzić szczenięta”, 
co jest oczywiście mitem obalonym przez 
aktualną wiedzę weterynaryjną. Mieszkańcy 
gminy Poniatowa bardzo chętnie chwalą 
się w mediach społecznościowych zdjęcia-
mi miotów malutkich kotków i szczeniąt, 
oczywiście z adnotacją “oddam w dobre 
ręce”. Te same media społecznościowe 
co chwilę zalewają również zdjęcia zwie-
rząt porzuconych w poniatowskich lasach 
czy na parkingach sklepów spożywczych 
w centrum miasta. Czy tak wygląda oddanie 
żywej istoty w “dobre ręce”?

Za bezdomność i porzucanie zwierząt 
na terenie naszej gminy odpowiadamy 
również wszyscy jako społeczeństwo. To 
nasza bierna postawa wobec sprawców 
porzuceń, brak chęci niesienia pomocy 
bezdomnym zwierzętom i bagatelizowanie 
kastracji przyczyniają się do tak dużej skali 
problemu. Ciągle w oczach mam zdarzenie 
z 15 sierpnia ubiegłego roku, kiedy około 
8 tygodniowe kocię leżało we własnych 
odchodach na środku chodnika jednego 
z poniatowskich osiedli. Bulwersujący był 
fakt, że schludnie ubrani mieszkańcy podą-
żający na uroczystości kościelne odwracali 

wzrok od potrzebującej istoty. Czy tak ma 
wyglądać nasza miłość do “braci mniej-
szych”? Czy pochłonięci tempem życia 
i dbaniem o własne wygody zatraciliśmy 
w sobie człowieczeństwo?

Porzucenie zwierzęcia (w szczególności 
psa lub kota) jest przestępstwem znęcania 
się nad zwierzętami i podlega karze po-
zbawienia wolności do 5 lat. Sąd orzeka 
również nawiązkę w wysokości od 1000 
zł do 100 000 zł na wskazany cel związany 
z ochroną zwierząt.

Na przestrzeni ostatnich lat, dzięki 
ogromnej pracy ludzi dobrej woli i pomo-
cy fundacji prozwierzęcych z terenu całej 
Polski, udało się odmienić los wielu ponia-
towskich “bezdomniaków”. Uniknięcie krat 
schroniska i możliwość rekonwalescencji 
w domach tymczasowych była dla nich 
często jedyną możliwością powrotu do 
zdrowia i szansą na normalne życie. Dzia-
łania te przyczyniły się również do sporych 
oszczędności w budżecie Gminy Poniatowa, 
bo to po stronie gmin a nie fundacji leży 
ustawowy obowiązek zapewnienia opieki 
bezdomnym zwierzętom. Koszt odłowienia 
i utrzymania w schronisku w Puławach 
tylko jednego psa uszczupla budżet gmi-
ny o prawie 3000 zł. Niestety, obecna 
sytuacja gospodarcza zmusiła fundacje, do 
ograniczenia lub zaprzestania działalności.

Ze względu na ogromne koszty utrzyma-
nia bezdomnych zwierząt w schroniskach 
coraz więcej gmin decyduje się na działania 
prewencyjne mające na celu ograniczenie 
bezdomności, poprzez wprowadzenie finan-
sowania kastracji zwierząt. Przykładem do-
brych praktyk jest sąsiednia Gmina Chodel, 
która przez wiele lat sponsorowała w 100% 
kastracje psów i kotów dla chętnych miesz-
kańców (finansowanie w roku 2022 wynosi 
50%). Może warto pochylić się nad po-
dobnym rozwiązaniem na naszym terenie 
i ograniczyć koszta, ale przede wszystkim 
cierpienie żywych i czujących istot?

Niestety bez kompleksowych działań 
obejmujących kastrację zwierząt i eduka-
cję mieszkańców problem, i tak już duży, 
będzie narastał. Czy Poniatowa będzie 
atrakcyjna dla turystów, gdy w centrum 
miasta będą porzucane chore, często 
umierające zwierzęta? Na razie “sławę” 
przynoszą nam posty udostępniane po kil-
ka tysięcy razy, z dramatycznymi apelami 
o pomoc zwierzętom z naszego miasta. 
Wierzę jednak, że ludzi wrażliwych na los 
zwierząt jest w Poniatowej coraz więcej. 
Nie bądźmy obojętni! Reagujmy na krzyw-
dę zwierząt. Bądźmy ludźmi.

Bartuś - dwumiesięczny kot z roze-
rwanymi mięśniami, ogromną prze-
pukliną i złamaną łapką. Przeszedł 
już 3 operacje. Pomoc uzyskał dzięki 
wrażliwemu mieszkańcowi Poniato-
wej. Od tłumu gapiów debatujących 
nad kotem w centrum Poniatowej 
niestety pomocy nie uzyskał.

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest 
rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.” 

(art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt)

Gmina Poniatowa informuje, że 
rok rocznie przeznacza środki finan-
sowe na opiekę nad bezdomnymi 
zwierzętami. Zgodnie z informacją 
z wydziału Gospodarki, Ochrony 
środowiska i Rolnictwa w Poniato-
wej wynika, że bezpłatna sterylizacja 
i kastracja bezdomnych psów i kotów 
na koszt gminy jest możliwa, w przy-
padku, gdy ktoś zdecyduje się na 
adopcję bezdomnego psa lub kota 
z terenu gminy Poniatowa.

W budżecie na 2022 rok przezna-
czono 63 000,00 zł na finansowanie 
opieki nad zwierzętami bezdomny-
mi. Jest to duża kwota, a potrzeby 
wciąż rosną.
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działania armii krajowej 
w gminie poniatowa                                                                                                                                        
- o męczennikach z ak i innych 

 "Władysław Mądzik

Z wykształcenia jestem inż. elektrykiem, z zamiłowania regionalistą (do 2018 r. w Regionalnym Towarzystwie 
Powiślan w Wilkowie k. Kazimierza Dolnego, obecnie niezrzeszony) na terenie czterech gmin: Wilków, Łaziska, Ponia-
towa i Kazimierz Dolny. Ponieważ jest to mój debiut na tak szerokim forum, więc proszę Państwa o wyrozumiałość 
co do formy mojego wystąpienia. Temat jest prawie zupełnie nieznany, nigdzie dotąd niepublikowany, więc chcę mu 
poświęcić tyle czasu, aby nie umniejszyć zasług i dokonań moim bohaterom, a są nimi konkretni ludzie, żyjący kiedyś 
na tym terenie. To jednocześnie konkretni męczennicy, a więc obejmuje ich temat tego dwudniowego spotkania.

Cz.1

Przed ii wojną światową tereny obecnej 

gminy Poniatowa należały do powiatu 

puławskiego. Z mapy WiG z 1938 r. wy-

nika, że chociaż największą miejscowo-

ścią była Kowala (223 gospodarstw), to 

jednak Kraczewice, mające ich o 100 

mniej, były najważniejsze w ówczesnej 

wiejskiej hierarchii: były siedzibą parafii, 

ofiarowanej 16 lipca 1920 r. Od 1929 r. 

funkcjonowała tu też szkoła podstawowa. 

W tamtych latach ksiądz i nauczyciel 

to był „Ktoś”. To był autorytet! Na miano 

autorytetów zasługiwali ludzie wykształ-

ceni, mądrzy, którzy wierni byli dewizie 

z biblijnej Księgi Mądrości: Przeniosłem 

mądrość nad berła i trony, w porównaniu 

z nią za nic miałem bogactwa. istotną rolę 

odgrywało także wychowanie w rodzinie, 

zwłaszcza z ogromną rolą ojca, bo prze-

cież - jak pisał poeta: Jeden ojciec znaczy 

więcej niż stu nauczycieli. 

Ponadto w Kraczewicach było jeszcze 

wyjątkowe „Coś”, co trudno znaleźć w wie-

lu miastach i wsiach polskich. To „Coś” to 

zbiorowa mogiła powstańców listopa-

dowych, nieznanych żołnierzy korpusu 

gen. Juliana Sierakowskiego. Polegli oni 

w bitwie pod Wronowem 17 kwietnia 

1831 r., zaledwie ok. 6 km na południe 

od Kraczewic. To na tej mogile jest tablica 

z napisem: Bohaterom poległym w wal-

kach o Niepodległość - ludność Kraczewic.

Sądzę, że właśnie te powyższe czynniki 

kształtowały świadomość historyczną 

i patriotyczną ówczesnego społeczeństwa 

Kraczewic i okolicznych miejscowości.

 Zaczęło się od pierwszego partyzanta 
ii wojny światowej, za którego w Polsce 
uznaje się powszechnie mjr. Henryka Do-
brzańskiego „Hubala”. On, jako pierwszy 
oficer po przegranej kampanii wrześniowej, 
podjął walkę z Niemcami w warunkach 
partyzanckich. 

Słownik języka polskiego określa party-
zanta jako osobę walczącą w partyzantce, 
czyli biorącą udział w walce prowadzonej 
nieregularnie. Zaś w języku potocznym 
partyzantka to działalność prowadzona 
na własną rękę. Trzymając się ściśle tych 
definicji, za pierwszego partyzanta ii Rze-
czypospolitej należy zdecydowanie uznać 
ppor. rez. Franciszka Chmurę. To uczestnik 
powstań śląskich, nauczyciel przedwo-
jennej 7-klasowej szkoły powszechnej 
w Kraczewicach, założyciel szkolnej dru-
żyny Związku Strzeleckiego. 

Urodził się w 1904 r. w miejscowości 
Kleszczów w parafii Chlina, pow. Olkusz, 
dlatego jego i żonę Antoninę, też nauczy-
cielkę, zwano w Kraczewicach „śląza-
kami”. Po wybuchu ii wojny światowej, 
nie mogąc się doczekać wezwania do 
wojska, nieuzbrojony wyruszył na rowerze 
w stronę Wisły, by organizować obronę 
na jej prawym brzegu przy drewnianym 
moście w Kamieniu. 

Zrealizował to, co jako wychowawca 

Vii klasy przekazał swoim uczniom wiosną 

1939 r.: Wojna z Niemcami jest nieunik-

niona i wisi na włosku, ale pamiętajcie, 

przyrzekam wam, że skoro, nie daj Boże, 

spotkam na polskiej ziemi pierwszego 

Niemca to mu w łeb wypalę – jak zapi-

sał w swoich wspomnieniach Tadeusz 

Szafran, jeden z jego wychowanków, 

późniejszy aktywny żołnierz AK. Nauczy-

ciel - partyzant zginął pod Niezdowem k. 

Opola lubelskiego w nierównej walce 

z pierwszym napotkanym patrolem nie-

mieckim, zabijając wcześniej ze zdobycz-

nej broni jednego z wrogów. Akcja miała 

miejsce 13 września przed południem, 

ale w akcie zgonu opolskiej parafii z 29 

września błędnie wpisano datę 15 wrze-

śnia godz. 3:00 – zapewne celowo, aby 

chronić rodzinę zabitego. Swoją śmiercią Franciszek Chmura
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i patriotycznym wyczynem dał nam dro-

gowskaz, jak my, Jego wychowankowie 

mamy postępować w okresie nadchodzącej 

wojny - podsumował Tadeusz Szafran. 

okupacja niemiecka 

Wychowanie w duchu patriotyzmu 

i przykład męstwa szanowanego nauczy-

ciela spowodował, że w Kraczewicach 

dość szybko, jak na środowisko wiejskie, 

zaczęto tworzyć struktury konspiracyj-

ne. Już 11 listopada w tym samym roku 

powstał zalążek wojskowej organizacji 

podziemnej. W tym dniu, w zakrystii miej-

scowego kościoła parafialnego, złożyło 

przysięgę pierwszych jej siedmiu człon-

ków, którą odebrał od nich proboszcz ks. 

kapelan Jakub Kuźma, późniejszy więzień 

niemieckich obozów koncentracyjnych 

- tak po latach pisał w swoich relacjach 

wspomniany wcześniej sierż. AK Tadeusz 

Szafran ps. Firma, lech. 

Ksiądz Jakub Kuźma urodził się 24 lipca 

1905 roku we wsi Płoskie k. Zamościa. 

święcenia kapłańskie w 1931 r., następ-

nie był wikariuszem w Skierbieszowie, 

lubartowie i w Wąwolnicy (1934-1938). 

Od 14 stycznia 1938 r. sprawował urząd 

proboszcza w parafii w Kraczewicach. 

Był też kapelanem Wojska Polskiego (w 

rezerwie od 01.01.1939 r.).

15 maja 1941 r. został aresztowany 

przez Niemców i przewieziony na Zamek 

lubelski. Po kilku dniach przesłuchań, 

23 maja znalazł się w Kl Auschwitz, zaś 

od 5 czerwca 1942 r. był w Kl Dachau. 

W obozie tym więziono ponad 1600 pol-

skich księży, wielu z nich zostało podda-

nych eksperymentom medycznym, w tym 

także ksiądz Jakub. Wstrzyknięto mu za-

razki malarii i obserwowano, jak długo 

wytrzyma bez pomocy lekarza. 

29 kwietnia 1945 r., po „cudownym” 
wyzwoleniu obozu przez Amerykanów, 
wyjechał najpierw do Włoch, potem do 
Anglii. Stamtąd w 1948 r. wyruszył do 
Argentyny, gdzie sprawował posługę ka-
płańską. Pobyt w obozach miał wpływ na 
późniejsze jego zdrowie i bardzo często 
chorował. Do Polski powrócił w 1973 r. 
Zmarł 18 czerwca 1974 roku i został po-
chowany na cmentarzu w Sitańcu.

Pierwszymi członkami podziemia nie-
podległościowego w Kraczewicach byli: 

 � ppor. Antoni Frąckiewicz ps. Piszczał-
ka – organista w parafii Kraczewice, 
były legionista,

 � kpt. ludwik Golwiej ps. Czarny - na-
uczyciel, późniejszy komendant Re-
jonu Xi,

 � plut. Stefan Malczyński ps. śmigły 
- późniejszy komendant ii rzutu pla-
cówki AK Kraczewice,

 � ppor. Jan Niemczyk ps. Ulisses – na-
uczyciel i późniejszy komendant pla-
cówki AK Kraczewice, 

 � szer. Bronisław Radkowiak, ps. Jęczmień,
 � st. sierż. Józef Radkowiak, ps. Krzyś, 
 � sierż. Stanisław Szafran ps. Kłos – ojciec 

wymienionego wcześniej Tadeusza.
19 listopada 1939 r., z chwilą powstania 

ogólnopolskiej podziemnej organizacji 
wojskowej Związku Walki Zbrojnej, konspi-
ratorzy ci utworzyli placówkę ZWZ w Kra-
czewicach. Weszła ona w skład struktur 
Podobwodu C puławskiego Obwodu ZWZ/
AK. Podobwód C obszarowo obejmował 
tereny dzisiejszego powiatu opolskiego. 
Dzielił się na trzy rejony: Xi - obejmował 
gminy Szczekarków i Karczmiska, Xii - 
Opole i Godów, Xiii - Rybitwy i Kamień. 

Większa część terenu dzisiejszej ponia-
towskiej gminy, wraz Kraczewicami, przy-
należna była do Karczmisk, pozostała zaś 
do Godowa. Sformalizowanie działań spo-
wodowało, że placówka w Kraczewicach 
zaczęła się systematycznie rozrastać. Przy-
stępowali do niej także ochotnicy z oko-
licznych wsi: Henin, Kowala, Poniatowa 
Wieś i Kolonia Poniatowa, Szczuczki i Kol. 
Szczuczki, Wólka łubkowska i Spławy. i tak 
w styczniu 1942 r. utworzoną dość aktyw-
ną 9-osobową drużynę dywersyjną, w skład 
której weszli m.in.: ppor. rez. Władysław 
Ośko ps. Zemsta jako komendant drużyny, 

sierż. Stanisław Szafran ps. Kłos, plut. ma-
rynarz Mieczysław lorenz ps. Szmerling 
(pięciu z nich zginęło podczas okupacji).

W 1942 roku, po przemianowaniu ZWZ 
w AK, dotychczasowe drużyny dywersyjne 
ZWZ zlikwidowano, a ich członków auto-
matycznie wcielono i podporządkowano 
Kierownictwu Dywersji AK, tzw. Kedywu. 
Na naszym terenie jego dowódcami byli: cc 
ppor. „Ewa” Jan Poznański, a po jego śmierci 
cc ppor. „Siapek” Stanisław Jagielski i cc 
ppor. „Zapora” Hieronim Dekutowski, a póź-
niej także ppor. „Orlik” Marian Bernaciak.

 1 sierpnia 1943 r. w kraczewickiej pla-
cówce AK powstała podoficerska szkoła 
piechoty, której komendantem został kpt. 
ludwik Golwiej „Czarny”, zaś podoficerem 
wyszkolenia plut. rez. Michał Chyła „Ru-
chawy”. Jej słuchaczami było 10 elewów, 
którzy później prowadzili systematyczne 
szkolenia strzeleckie i bojowe dla nowo 
wstępujących do organizacji podziemnej. 
Następnie powołano podoficerską szkołę 
łączności dla 8 elewów (nazywano ich 
„Pająkami” lub „Brzęczykami”). 

Funkcjonująca w terenie wiejskim 
placówka była prawdopodobnie ewe-
nementem w skali ogólnopolskiej. Ko-
mendantem jej był ppor. rez. Stanisław 
Wojciechowski „Koza”, zaś wykładowcą 
słynny ppor. łączności rez. Piotr Nowak 
„Oko”, cichociemny, instruktor łączności 
radiowej V Okręgu AK lublin. 

Ks. Jakub Kuźma. Zdjęcie z 1931 r. i z 1973 r

Piotr Nowak ps. „Oko”

To on, jako dowódca radiostacji, za-
bezpieczał 15 kwietnia 1944 r. łączność 
podczas Akcji Most i, kiedy to na terenie 
między Kraczewicami a Matczynem przy-
gotowano, przy użyciu sił Podobwodu 
„C” i warszawskiego Kedywu, lądowi-
sko dla alianckiego samolotu „Dakota”. 
Miał on przetransportować do Brindisi 
we Włoszech m.in. generała Stanisława 
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Tatara i Stanisława Ołtarzewskiego z De-
legatury Rządu. Operacja zakończyła się 
sukcesem, a ppor. Nowaka odznaczono 
Krzyżem Walecznych. Później brał on 
udział w Powstaniu Warszawskim i jako 
wielce zasłużony radiotelegrafista został 
odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V kl.

W ramach działań konsolidacyjnych 
z Kedywem, w rejonie podległym kracze-
wickiej placówce zorganizowano pluton 
wypadowo-szturmowy. Rekrutował się 
on w większości z elewów szkół podofi-
cerskich piechoty i łączności. Jego pierw-
szym dowódcą został plut. lotnictwa 
Stanisław Strzelecki „Żwirko”, a po jego 
śmierci 2 lipca 1944 r. dowództwo objął 
plut. rez. Stanisław Wiak „Zaporożec”. 

Ten dywersyjny pluton przeważnie 

ściśle współpracował z powstałym na 

początku 1944 r. oddziałem lotnym Po-

dobwodu C, wchodzącym w skład 15 

pp „Wilków”, dowodzonym przez por. 

„Argila” Bolesława Antoniego Frańczaka. 

Brał udział w wielu największych akcjach 

bojowych, takich jak m.in.: zniszczenie 

niemieckiego pociągu pod Gołębiem 

z amunicją artyleryjską i bombami lot-

niczymi, odbicie więźniów pod Karcz-

miskami (aresztowanych w Ratoszynie 

i przewożonych z Opola na Majdanek), 

odbicie 22 więźniów pod Krężnicą, akcje 

na pociąg z Niemcami w Sadurkach i na 

pociąg urlopowy na linii Kraśnik-Rozwa-

dów oraz słynne zatopienie niemieckiego 

statku „Tannenberg” na Wiśle między 

Kępą Chotecką a Zastowem - jedyna taka 

akcja „rzeczna” w okupowanej Europie. 

Oprócz tego partyzanci z Kraczewic 

i okolic brali udział w wielu akcjach 

sabotażowo-gospodarczych, jak np.: 

kilkakrotne zabranie transportu cukru 

z pociągu relacji Opole-Nałęczów, prze-

chwycenie materiałów włókienniczych 

i skór w Niezabitowie, dewastacja urzą-

dzeń mleczarskich i niszczenie doku-

mentacji kontygentowej w urzędach 

gminnych. Akcje powyższe przyczyniły się 

do m.in. osłabienia niemieckich dostaw 

zaopatrzeniowych na front wschodni. 

Udzielano także pomocy finansowej 

i materialnej ludności w postaci pro-

duktów żywnościowych, szczególnie 

zaś rodzinom dotkniętym represjami 

niemieckiego okupanta.

Za sukces organizacji podziemnej na-

leży także uznać prawie całkowite zli-

kwidowanie pospolitego złodziejstwa 

i bandytyzmu oraz, co bardzo ważne, 

donosicielstwa i zdrady, czego nie można 

powiedzieć o czasach powojennych.

Na początku 1944 r. zaczęto prowadzić 

w Kraczewicach kurs sanitarno-bojowy dla 

żeńskiej drużyny Wojskowej Służby Ko-

biet. Na szczeblu krajowym WSK została 

powołana w maju 1942 r. Jej zadaniem 

było przygotowanie i wprowadzenie ko-

biet do pracy w konspiracji w zakresie 

służby sanitarnej, gospodarczej, łączności, 

opieki nad żołnierzami i więźniami, pracy 

biurowej dowództw, wydawniczej, itp. 

Szczególną rolę miała ona także odegrać 

w ramach przygotowywanej akcji „Burza”. 

Wyszkolenie sanitarne prowadziła Jadwiga 

lorenz-Urbanowicz ps. irma, wyszkolenie 

bojowe - kpt. ludwik Golwiej ps. Czarny, 

zaś naukę o broni i wyszkolenie strzelec-

kie – elew Henryk Kwiatkowski ps. Blask. 

Bolesław Antoni Frańczak 
ps. „Argil”
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Na zakończenie tego kursu, w mar-
cu 1944 r., wykonano dwa pamiątkowe 
zdjęcia: jedno z udziałem 11 młodych 
kobiet z WSK (zamieściłem je w nr 1 (5) 
2022 „Poniatowskich Wieści”) oraz dru-
gie, przedstawiające żołnierzy z placówki 
AK w Kraczewicach i oficerów z Komen-
dy Podobwodu C AK, na czele z jego 
komendantem por. Agenorem Jackiem 
Walusińskim ps. Kieł (nr 2 na zdjęciu), 
którzy stanowili trzon komisji egzamina-
cyjnej wspomnianego wyżej kursu. inne 
rozpoznane osoby na tym zdjęciu to kpt. 
ludwik Golwiej ps. Czarny (nr 1) i porucz-
nicy: Eugeniusz Kotlarski ps. Jastrzębski 
(nr 3) i Władysław Szkutnik ps. Siejba 
(nr 4) - obaj polegli później w Stefanówce 
i są pochowani we wspólnej mogile na 
cmentarzu w Kraczewicach, oraz kpr. 
pchor. Józef Rutkowski ps. Murza, Jan-
tar (nr 5) - zginął prawdopodobnie pod 
Zwoleniem w czerwcu 1946 r.

Dodam jeszcze i szczególnie to pod-
kreślę, że miejscowa formacja WSK słu-
żyła nie tylko członkom AK. Na jej bazie 
w lipcu 1944 r. dowództwo placówki 
postanowiło zorganizować szpital polowy 
dla ludności cywilnej. Był on ulokowany 
w pomieszczeniach mieszkalnych i go-
spodarczych jednego z mieszkańców, 
Stanisława Winiarskiego. Od lipca do 
października 1944 r. udzielono w nim 
pomocy ok. 40 rannym podczas działań 
wojennych nad Wisłą z rejonu Wilkowa 
i okolicznych miejscowości Powiśla. To 
dzieło bezprecedensowe w historii pol-
skiego ruchu oporu na wsi. Dowódcą 
drużyny była sanitariuszka kpr. Stanisława 
Wiak-Pasieczna ps. Biruta. Nad całością 

pieczę sprawował lekarz medycyny Marian 
Barket, lwowianin z urodzenia.

Unikatowe zdjęcie z marca 1944 r. jest 
symbolem patriotycznego zaangażowa-
nia się dość licznej grupy młodych kobiet 
i mężczyzn z Kraczewic i okolicznych miej-
scowości w działalność niepodległościową.

W I kwartale 1944 r. nasza placówka 
zdolna była wystawić dwa plutony bojo-
we, jeden pluton drugiego rzutu, drużynę 
sanitarną kobiet, drużynę łączności oraz 
dwie drużyny dywersyjno-szturmowe. Sta-
nowiło to łącznie ok. 400 osób zaprzysię-
żonych i działających w konspiracji - tak 
w relacji z 1978 r. zapisał Tadeusz Szafran. 

Placówka AK w Kraczewicach była więc 
jedną z najliczniejszych i najbardziej pręż-
nych nie tylko w puławskim Obwodzie, 
lecz także w Okręgu lublin. To podstawa, 
abym mógł stwierdzić, że była ona liczącą 
się nawet w skali ogólnopolskiej.

Wielu jej członków przeżyło okupację. 
Byli też tacy, którzy wprawdzie chcieli żyć 
w wyzwolonej od Niemców Polsce, ale 
ówczesny reżim komunistyczny, mający 
wsparcie sowietów, nie pozwalał im na to. 
Dlatego też nie złożyli broni i jako Niezłom-
ni kontynuowali swoją walkę o prawdziwie 
wolną i niepodległą Ojczyznę. 

Niestety, większość z nich za swoje ide-
ały oddała życie. Do jednego z najbardziej 
znanych żołnierzy ZWZ/AK należących do 
placówki Kraczewice zalicza się ppor. Ta-
deusza Pelaka ps. Junak z patrolu „Szmer-
linga”, później niezłomnego żołnierza 
z oddziałów „Zapory”, aresztowanego we 
wrześniu 1947 r. i zamordowanego razem 
ze swoim komendantem w mokotowskim 
więzieniu 7 marca 1949 r.

por. Tadeusz Pelak 
ps. Junak.jpg

Chcąc zakończyć temat o AK w Kra-
czewicach, nie sposób nie powiedzieć 
o jeszcze jednym elemencie ściśle z nią 
związanym. Mam tu na myśli miejscowy 
cmentarz parafialny, bo przecież Ojczyzna 
to ziemia i groby. Ta sentencja w Kra-
czewicach ma szczególną wymowę: to 
wyjątkowy cmentarz, lokalna „nekropolia” 
Armii Krajowej i wielu Niezłomnych. 

Oprócz miejscowych żołnierzy i byłych 
członków AK, kraczewicka ziemia przygar-
nęła ciała także innych. Jest tu pochowa-
nych m.in. 17 żołnierzy z oddziału lotnego 
por. Antoniego Bolesława Frańczaka ps. 
Argil, w tym 13 poległych 2 lipca 1944 r. 
w Stefanówce podczas akcji rozbrojenia 
i aresztowania „Cienia” Bolesława Kowal-
skiego z Al za zbrodnie popełnione przez 
jego oddział na żołnierzach AK „Moczara” 
Mieczysława Zielińskiego 4 maja 1944 r. 
pod Owczarnią. 

Groby lokalnych bohaterów są tu oto-
czone szczególną pamięcią.

Serdecznie dziękuję Panom: Jerzemu 
Kuźmie i Andrzejowi Szafranowi za udo-
stepnienie informacji i zdjęć ze zbiorów ro-
dzinnych.
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rocznica zwycięskiej bitwy powstania 
styczniowego
(chruślina, 4 sierpnia 1863 r.) 

 " Edward Szwed

Na terenie Królestwa Polskiego powstanie 
styczniowe wybuchło 22 stycznia 1863 roku, 
zaś na litwie 1 lutego. Trwało do końca roku 
1864 - w grudniu aresztowano ostatniego 
naczelnika Warszawy Aleksandra Wasz-
kowskiego. Chociaż symbolicznie kończy 
je data 5 sierpnia 1864 roku, gdy stracono 
na Cytadeli Warszawskiej członków Rządu 
Narodowego: Romualda Traugutta, Anto-
niego Jeziorańskiego, Rafała Krajewskiego, 
Józefa Toczyskiego i Romana Żulińskiego. 

Powstanie stanowiło sprzeciw wobec 
represji oraz aresztowań polskich patrio-
tów, działaczy niepodległościowych. Było 
wynikiem branki realizowanej na rozkaz 
Aleksandra Wielopolskiego. Przyświecało 
mu też rozbudzenie uczuć patriotycznych 
Polaków na początku lat sześćdziesiątych 
XiX wieku - celebrowanie rocznic i świąt 
narodowych, ale i wzmożona aktywność 
spiskowa. 

Jak pisał Antoni Barowicz w książce 
o jednym z dowódców, po stronie rosyj-
skiej znajdowały się doskonale uzbrojone 
i wyposażone garnizony z doświadczony-
mi żołdakami, a także działa i nieograni-
czona amunicja oraz zasoby żywności. Po 
stronie polskiej zaś, o wiele mniej liczne 
oddziały, których większość stanowiła 
niedoświadczona młodzież, bez dostępu 

do broni czy odzieży. Wynik zrywu był 
więc przesądzony, lecz warto przy tym 
wskazać ważne wydarzenia, które zapadły 
w pamięci mieszkańców Chruśliny, wsi 
w powiecie opolskim.

Chruślina akt lokacyjny otrzymała od 
Króla Polski już w 1386 roku. Z uwagi na 
swe usytuowanie wśród Wzniesień Urzę-
dowskich, na terenach pagórkowatych, 
stanowiła doskonałe miejsce do dzia-
łań obronnych i zaczepnych. Głębokość 
niektórych wąwozów sięgała 4 metrów. 
Ponadto wioska znajdowała się blisko 
35 km od granicy z Galicją oraz z dala 
od dobrze wyposażonych garnizonów 
rosyjskich (Janowa oraz lublina)1. Na jej 
skraju, w lesie za wąwozem, położone jest 
wzgórze, które szczególnie zapisało się 
w pamięci mieszkańców oraz na kartach 
historii. Prowadzi do niego droga pomię-
dzy zbożami. To tam podczas powstania 
styczniowego odbyły się dwie bitwy. 

Pierwszą, dnia 30 maja 1863 roku, 
stoczył tam z oddziałami wojsk Cesar-
stwa Rosyjskiego płk. Marcin „lelewel” 
Borelowski2. 

Do granic Królestwa trafił z Galicji po 
tym, jak zorganizował 120-osobowy od-
dział uzbrojony w 18 karabinów. Pod 
Sierakowem powstańcy zdobyli broń, 

1 A. U. Wnuk, Walka i pamięć wydarzenia i uczestnicy powstania styczniowego z okolic Urzędowa, [w:] Powstanie styczniowe na Lubelszczyźnie, 
red. S. Partycki, lublin 2013, s. 63.

2  Marcin Borelowski ur. w 1829 r. w Półwsiu zwierzynieckim nieopodal 
Krakowa, z zawodu rzemieślnik – majster blacharski i studniarski. Doświadczenie zawodowe zdobywał w czasie prac w Czechach, Niemczech, 
Austrii i Węgrzech, co zaowocowało znajomością języków obcych. Przez pewien czas mieszkał w Rzeszowie, gdzie prowadził własnych cech. Kilka 
lat przed wybuchem powstania przeprowadził się do Warszawy, gdzie m.in. był uczestnikiem kółka Jurgensa, następnie związał się ze Stronnictwem 
Czerwonych. Był odpowiedzialny za nadzorowanie fabryki broni siecznej oraz stworzenie sieci konspiracyjnej na Podlasiu. Pseudonim „lelewel” obrał 
na cześć Joachima lelewela. Na początku powstania był odpowiedzialny za wyprowadzanie konspiratorów z Warszawy i kierowanie do oddziałów 
powstańczych. W lutym 1863 r. Organizacja mianowała go pułkownikiem i został skierowany na Podlasie, gdzie w okolicach łukowa uformował 
oddział, liczący 400 powstańców, uzbrojonych głównie w kosy i piki (poza małym oddziałem jazdy). Zginął 6 września 1863 r. w bitwie pod Bato-
rzem na Sowiej Górze, zob.: K. Dunin-Wąsowicz, Próba analizy składu społeczno-zawodowego oddziału powstańczego z 1863 roku, „Kwartalnik 
Historyczny” 1963, R. lXX, z. 4, s. 874-875; A. Barowicz, dz.cyt., s. 7-9.

3  Województwo Lubelskie, „Wiadomości z pola bitwy”22 Vii 1863, nr 15, s. 1; A. U. Wnuk, Walka i pamięć wydarzenia i uczestnicy powstania 
styczniowego…, s. 62-63.

4  A. U. Wnuk, Walka i pamięć wydarzenia i uczestnicy powstania styczniowego…, s. 62-63.
5  K. Dunin-Wąsowicz, Próba analizy składu społeczno-zawodowego oddziału powstańczego z 1863 roku, „Kwartalnik Historyczny” 1963, R. lXX, z. 4, 

s. 873, 876-877; A. U. Wnuk pisze o 180 strzelcach i 30 jazdy, zob. A. U. Wnuk, Walka i pamięć wydarzenia i uczestnicy powstania styczniowego…, 
s. 63.-64.

wcześniej zakopaną przez inny rozbity 
oddział. Wówczas stan liczebny zwiększył 
się do 150 osób. W Zaklikowie zaopatrzyli 
się w mundury kozackie oraz konie, zmie-
rzając lasami w kierunku Wisły. Do od-
działu Borelowskiego dołączyli powstańcy 
z rozbitego oddziału Koskowskiego. Ma-
szerowali kilka dni w deszczowej aurze. 
Do wsi Chruślina dotarli wieczorem 29 
maja 1863 roku3. 

Rosjanie szybko dowiedzieli się o obec-
ności partyzantów i skierowali tam ppłk. 
Rakuza oraz nachodzącego z Janowa 
płk. Gieorgija Miednikowa, którzy dzień 
później zaatakowali powstańców4. Trudno 
oszacować liczebność oddziałów „lele-
wela”, podobnie jak ogół walczących 
w tamtym okresie. Jak wskazuje historyk 
Krzysztof Dunin-Wąsowicz, materiały źró-
dłowe spłonęły w czasie ii wojny świa-
towej wraz z Biblioteką Rapperswilską. 
Ustalił on, że oddziały Borelowskiego liczy-
ły co najmniej 449 powstańców, jednakże 
liczba ta zmieniała się pod wpływem strat, 
„urlopów partyzantów”, zmiany oddzia-
łów, przyłączaniu się nowych ochotników. 
W sumie „przewinęło się” 1600 osób, 
w tym w bitwie pod Chruśliną - ponad 
200 walczących5. 
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Ataki Rosjan zostały odparte, jednak 
niewielka liczba partyzantów zmusiła 
dowództwo do odwrotu. Walka ta nie 
została rozstrzygnięta6. Zginęło 22 Pola-
ków. Z tego względu okoliczni mieszkańcy 
nazwali wzgórze „Parszywą Górą”. 

Druga bitwa miała miejsce 4 sierpnia 
1863 roku. informacja o stacjonowaniu 
powstańców w okolicy Chruśliny, Bo-
bów i Moniak dotarła do gubernatora 
Aleksandra Pietrowicza Chruszczowa, 
który skierował tam zgrupowanie Geo-
rgija Miednikowa. Polakami dowodził 
płk (później generał) Michał Jan „Kruk” 
Heidenreich. Nie zbudował on własnego 
oddziału partyzanckiego, lecz eskortę zło-
żoną z kilkudziesięciu krakusów, określaną 
mianem właśnie „kruków”. Podporząd-
kował sobie również mniejsze oddziały7. 
W bitwie pod Chruśliną wzięło udział 
1600 rebeliantów. „Kruk” nie chciał, aby 
bitwa rozegrała się wśród zabudowań, 
stąd skierował się w stronę wzniesienia, 
które pozwalało na zajęcie odpowiedniej 
pozycji terenowej8.

Walkę rozpoczęto przed południem na 
skraju wsi. Górzyste ukształtowanie terenu 
warunkowało istotną rolę piechoty. He-
idenreich przyjął tzw. „pozycję lelewela”, 
w swym planie wykorzystując wzniesienie 
znane z bitwy z 30 maja. 

Ataki Rosjan były trzykrotnie odpiera-
ne, aż ich dowódca zdecydował się na 
odwrót, co „Kruk” wykorzystał, prze-
prowadzając kontratak i uruchamiając 
kolejne rezerwy oddziałów. Zaborcy chcieli 
schronić się w zabudowaniach Chruśliny, 
Bobów i Moniak, jednak powstrzyma-
ły ich ataki strzelców i zachodzący na 
tyły kosynierzy. Powstańcy ścigali wojska 

6 Zdzisław Bieleń bitwę „lelewela” pod Chruśliną uznał za zwycięską, zob.: Z. Bieleń, Kampania letnia generała Heydenreicha-Kruka, „Annales 
Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 1993, vol. XlViii, nr 21, s. 282.

7  Tenże, Kampania letnia generała Heydenreicha-Kruka, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 1993, vol. XlViii, nr 21, s. 283.
8  Tamże, s. 290; W. śladkowski, Z powstania styczniowego na Lubelszczyźnie, „Kalendarz lubelski” 1973, Biblioteka Teatru NN, http://biblioteka.

teatrnn.pl/dlibra/Content/9293/Z_powstania_styczniowego.pdf  [dostęp: 8.08.2018 r.]; S. Pacia, Powstanie styczniowe na Powiślu puławskim, s. 5, 
https://vdocuments.site/powstanie-styczniowe-na-powislu-pulawskim.html [dostęp: 8.08.2018 r.].

9   A. U. Wnuk, dz.cyt., s. 66.
10  A. Tudurek, dz.cyt., s. 15-16.
5  K. Dunin-Wąsowicz, Próba analizy składu społeczno-zawodowego oddziału powstańczego z 1863 roku, „Kwartalnik Historyczny” 1963, R. lXX, z. 4, 

s. 873, 876-877; A. U. Wnuk pisze o 180 strzelcach i 30 jazdy, zob. A. U. Wnuk, Walka i pamięć wydarzenia i uczestnicy powstania styczniowego…, 
s. 63.-64.

11 Porozbiorowe dzieje Polski, czyli jak naród polski walczył za ojczyznę, opow. T. Siemiradzki, Cieszyn 1910, s. 158.
12 Z. W. Fronczek, Z toporem przez wieki: legendy, podania, sensacje Lubelszczyzny i Podlasia, lublin 2003, s. 251.

rosyjskie aż do Urzędowa. Z powodu 
braku amunicji nie zdecydowali się na 
szturm Kraśnika. 

Bitwa ta była jedną z większych po-
rażek wojsk rosyjskich w powstaniu 
styczniowym. Mimo braku amunicji 
i mniejszych liczebnie oddziałów, nasi 
rodacy zwyciężyli. Rosjanie nie wyrazili 
zgody na grzebanie poległych Polaków od 
razu po bitwie. Mogli to zrobić dopiero po 
upływie trzech dni. Wszystko po to, aby 
ludność miejscowa znała skutki nierównej 
walki. Z kolei swoich poległych zaborcy 
natychmiast zabrali z miejsca boju9.

Główną zasługę zwycięstwa „Kruk” 
przypisał strzelcom Krysińskiego i Józe-
fa Wagnera, a w pościgu wyróżniali się 
szczególnie „krakusi” por. łaskiego. Polacy 
zostali zaopatrzeni w sporą ilość broni 
z Galicji: około 1000 sztucerów, kilkaset 
rewolwerów i pałaszy. Brakowało nato-
miast amunicji. 

Po wygranej bitwie miejsce, w którym 
się toczyła, nazwano „Złotą Górą”10. Na 
szczególną uwagę zasługuje odpowiednia 
strategia walki – wykorzystanie topogra-
fii, odpowiednie rozłożenie oddziałów. 
Rozpoczęła się od pozycji defensywnych, 
a zakończyła ofensywą na nieprzyjaciela. 
Wróg, zaskoczony atakiem, szybko opuścił 
Urzędów i skierował się do Janowa11. 

Niesamowite dokonania powstańców 
spowodowały, że wśród mieszkańców 
Chruśliny zaczęły pojawiać się legendy. 
Dysproporcję sił pomiędzy powstańca-
mi a oddziałami rosyjskimi i zwycięstwo 
strony polskiej tłumaczono interwencją 
sił nadprzyrodzonych. O bitwie na „Złotej 
Górze” krąży opowieść, że partyzantom 
w pokonaniu wojsk zaborcy pomógł 

tajemniczy biały jeździec z uniesioną 
szablą. Miał on okryć peleryną niebo 
i wypłoszyć kozaków. Nosił imię Farys. 
Według wierzeń był to Wacław Sewe-
ryn Rzewuski, zaginiony mąż Aleksandry 
lubomirskiej - córki Rozalii lubomirskiej, 
ściętej w czasie rewolucji francuskiej, 
właścicielki pałacu w Opolu lubelskim. 
Po raz ostatni widziano go w bitwie pod 
Daszowem w roku 1831. Odziany we 
wschodnie szaty pomykał na białym ko-
niu. Tam zginął bez śladu, a w kolejnym 
powstaniu mścił się za losy Polaków12.

Kolejne pokolenia starały się ocalić 
„Złotą Górę” od zapomnienia. Mieszkań-
cy Chruśliny w 1928 roku wybudowali 
tam pomnik dla zachowania pamięci po-
wstańców, stawiali rocznicowe krzyże. 
Natomiast w 130. rocznicę Powstania 
Styczniowego ufundowaliśmy tablicę 
pamiątkową w hołdzie zwycięskiemu 
generałowi Michałowi Krukowi. Odsło-
nił ją legendarny dowódca Batalionów 
Chłopskich – gen. Franciszek Kamiński, 
w asyście przedstawiciela Prezydenta RP 
oraz kompanii Wojska Polskiego.

 mgr inż. Edward Szwed
członek - założyciel Towarzystwa 
Przyjaciół Chruśliny i Okolicznych 

Miejscowości, społeczny opiekun MPN
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stal poniatowa wraca do iV ligi
 " Rafał Kucharczyk

 Momentem przełomowym był sezon 
2021/2022. Wiosną 2021 roku, w roli 
szkoleniowca MKS „STAl” Poniatowa 
zatrudniony został Kamil Witkowski, 
a w klubie w ciągu pół roku pojawiło 
się kilku ciekawych zawodników. W tej 
sytuacji drużyna z Poniatowej była obok 
Cisowianki Drzewce, która dysponowała 
ogromnym budżetem i ciekawie zbu-
dowaną drużyną, jednym z głównych 
pretendentów do awansu. Jak się później 
okazało zawodnicy z Poniatowej wywiązali 
się z roli faworyta wzorowo, wygrywając 
w całym sezonie 29 na 30 możliwych 
spotkań, co stało się wyczynem historycz-
nym i absolutnym rekordem jeśli chodzi 
o zdobycz punktową w rozgrywkach na 
poziomie klasy okręgowej. 

Upragniony awans stał się faktem a w 
Poniatowej można było świętować fanta-
styczny okres, który przeżywała właśnie 
drużyna Stali.

Rozgrywki IV Ligi

Po dość krótkiej przerwie wakacyjnej 
nadszedł czas aby rozpocząć przygoto-
wania do nowego sezonu w roli jednego 
z beniaminków iV ligi. Poniatowianie 
swoje treningi wznowili 9 lipca. Zajęcia 
odbywały się cztery razy w tygodniu a do 
startu ligi, która rozpocząć się miała 14 
sierpnia trener Kamil Witkowski zaplano-
wał 4 mecze towarzyskie. Poniatowianie 
mierzyli się kolejno z: Wisłą Puławy (ii 
liga, porażka 1:2), Stalą Kraśnik (iV liga, 
porażka 2:3), KS lublinianka (iii liga, po-
rażka 2:6), Alitem Ożarów (iV liga, zwy-
cięstwo 3:2). 

Bilans końcowy meczów kontrolnych 
to trzy porażki oraz jedna wygrana. 

Oczywiście wynik tych spotkań to spra-
wa drugorzędna. 

W całokształcie zespół mierzył się z ry-
walami wyżej notowanymi a spotkania 

te miały być uzupełnieniem zajęć trenin-
gowych oraz możliwością sprawdzenia 
różnych wariantów taktycznych i przede 
wszystkim testowania nowych zawodni-
ków, którzy latem wyrazili chęć reprezen-
towania klubu z Poniatowej. 

Po niespełna sześciu tygodniach in-
tensywnych treningów „Stalówka” miała 
być w pełni gotowa do startu rozgrywek. 
W drużynie doszło do kilku zmian kadro-
wych i ostatecznie pojawiło się w niej 
siedmiu nowych zawodników. 

Szeregi zespołu opuściło zaś sześciu 
piłkarzy i tym sposobem kadra na sezon 
2022/2023 została skompletowana i za-
mknięta (22 zawodników zgłoszonych 
do rozgrywek). Po losowaniu i wstępnym 
podziale terytorialnym los sprawił, że 
zespół Kamila Witkowskiego trafił do 
grupy numer 1 i w pierwszej rundzie se-
zonu rywalizować miał w formie meczu 
i rewanżu z takimi drużynami jak: świd-
niczanka, Huragan Międzyrzecz Podlaski, 
Opolanin Opole lubelskie, Orlęta łuków, 
Powiślak Końskowola, lewart lubartów, 
Bug Hanna (beniaminek), Motor ii lublin, 
Górnik ii łęczna. Pierwsze pięć zespołów 
z obydwu grup stworzy wiosną grupę 
mistrzowską i walczyć będzie o awans 
do iii ligi. Pozostała dziesiątka wyląduje 
w grupie spadkowej broniąc się przed 
spadkiem do klasy okręgowej. 

Plan minimum jaki do wykonania za-
kładali sobie w Poniatowej to obecność 
w pierwszej piątce i spokojna wiosna, 
w której przyjdą mecze ze ścisłą czołówką 
iV ligi grupy drugiej. Taki obrót sprawy 
zapewniłby „żółto-niebieskim” pewne 
utrzymanie i miejsce w rozgrywkach iV 
ligi w przyszłym roku oraz pozwolił budo-
wać drużynę pod kątem dalszej przyszłości 
w nowym sezonie. 

14 sierpnia 2022 r. przyszedł czas 
inauguracji rozgrywek „Hummel” iV 
liga a prawdziwą gratką dla wszystkich 

kibiców był fakt, że w pierwszej kolej-
ce doszło do wzbudzających ogromne 
emocje i cieszących się dużym zaintere-
sowaniem derbów Powiatu Opolskiego. 
Stadion w Poniatowej wypełniony został 
po brzegi a Stal odniosła pierwsze i zde-
cydowanie zasłużone zwycięstwo 3:0 
odprawiając z kwitkiem swojego rywala. 
Zespół Stali rozpoczął rundę wyśmienicie 
bo po meczu z Opolaninem zanotował 
jeszcze dwa zwycięstwa kolejno z Bugiem 
Hanna oraz rezerwami Motoru lublin. 
Zwycięska passa przerwana została jed-
nak 4 września w wyjazdowym meczu 
z Powiślakiem Końskowola. Ostatnia 
porażka jaką zanotowali podopieczni 
Kamila Witkowskiego miała miejsce 24 
października ubiegłego roku więc wynik 
ten jest niezwykle imponujący. Na rundę 
jesienną zaplanowano 15 spotkań ligo-
wych a ostatnie z nich zostanie rozegrane 
w weekend przypadający na 19/20 listo-
pada 2022 r. Pozostałe 3 mecze odbędą 
się wiosną 2023 roku, po czym dokonany 
zostanie podział na grupy mistrzowską 
oraz spadkową. 

Nie do końca tym razem udała się 
„żółto-niebieskim” przygoda w Pucharze 
Polski na szczeblu lZPN. Poniatowianie 
dołączyli do rozgrywek w czwartej rundzie 
rozgrywek, w której bez problemu ograli 
rezerwy Wisły Puławy 3:0. 

21 października 2022 r. na boisku 
w Poniatowej odbył się kolejny mecz, 
który miał wyłonić kto zamelduje się 
w ćwierćfinale Pucharu. los sprawił, że 
naprzeciw Stali stanął jeden z naszych 
ligowych rywali – lewart lubartów. Obaj 
szkoleniowcy mocno eksperymentowali 
w składach swoich zespołów i w efekcie 
tego, po 90 minutach, na tablicy widniał 
remis 1:1. 

O rozstrzygnięciu zadecydować miał 
konkurs rzutów karnych a w nim lepsi 
okazali się goście zwyciężając 2:3. 

Po ośmiu latach przerwy drużyna MKS „STAL” Poniatowa ponownie występować będzie na boiskach IV Ligi 
Piłki Nożnej. Od sezonu 2012/2013 , w którym to „żółto-niebiescy” zaliczyli spadek i wylądowali w lubelskiej klasie 
okręgowej, bezskutecznie próbowali się z niej wydostać. Kilkukrotnie byli bardzo blisko aby osiągnąć zamierzony 
cel, jednak w każdym roku czegoś brakowało i okazywało się, że plan awansu nie wypalił.
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Transfery Stali:

przyszli:
 � Franciszek Szczucki – Bramkarz 

(SMS łódź)
 � Damian ścibior - Obrońca 

(Huczwa Tyszowce)
 � Wiktor Żurek – Obrońca/Pomocnik 

(POM iskra Piotrowice)
 � Daniel Juchna – Pomocnik 

(Granit Bychawa)
 � Jonatan Wlizło – Pomocnik 

(Motor lublin)
 � Jakub Baran – Napastnik (POM 

iskra Piotrowice)
 � Mateusz Wrzyszcz – Napastnik 

(Sokół Konopnica)

odeszli:
 � Michał Tomczyk (Draco Kowala)
 � Sebastian Węgorowski 

(Draco Kowala)
 � Dawid Żyszkiewicz (Unia Bełżyce)
 � Damian Szczawiński 

(Sokół Konopnica)
 � Piotr Stalęga (Orion 

Niedrzwica Duża)
 � Dawid Bara (bez klubu)

Mecze ligowe Stali 
w rundzie Jesiennej:

14.08, 17:00 | Stal Poniatowa – 
Opolanin Opole lubelskie 3:0
21.08, 16:00 | Bug Hanna – Stal 
Poniatowa 0:3
27.08, 17:00 | Stal Poniatowa – Motor 
ii lublin 2:0
04.09, 13:00 | Powiślak Końskowola – 
Stal Poniatowa 3:1
11.09, 16:00 | Stal Poniatowa – 
świdniczanka świdnik 0:1
18.09, 16:00 | Stal Poniatowa – Orlęta 
łuków 7:0
24.09, 15:00 | Huragan Międzyrzecz 
Podlaski – Stal Poniatowa 2:1
02.10, 15:00 | Stal Poniatowa – lewart 
lubartów
09.10, 15:00 | Górnik ii łęczna – Stal 
Poniatowa
16.10, 14:00 | Opolanin Opole 
lubelskie – Stal Poniatowa
23.10, 14:00 | Stal Poniatowa – Bug 
Hanna
30.10, 14:00 | Motor ii lublin – Stal 
Poniatowa
06.11, 13:00 | Stal Poniatowa – 
Powiślak Końskowola
11/12.1, świdniczanka świdnik – Stal 
Poniatowa
19.11, 13:00 | Orlęta łuków – Stal 
Poniatowa

Stal ograła Opolanina w pierwszym meczu 3:0. Reważ już 16 października w Opolu Lubelskim.
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relacja z iii kwartału 2022 działalności osir 
w poniatowej

 "OSiR

„Sportowa Poniatowa w Dolinie 10 
Stawów”- 2 lipca 2022 r., TVP3 lublin 
nadawała na żywo relację z uroczystego 
otwarcia nowego kąpieliska „W Dolinie 
10. Stawów” w Poniatowej, połączonego 
z oficjalnym rozpoczęciem sezonu kąpieli-
skowego. Na plaży kąpieliska z oficjalnym 
powitaniem i zaproszeniem dla mieszkań-
ców i odwiedzających nas gości wystąpili 
burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk 
oraz dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Barbara Burzyńska. informacje o inwestycji 
w Parku Miejskim i powstaniu nowego ką-
pieliska przedstawiła kierownik Wydziału 
inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami 
i Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie 
Miejskim w Poniatowej lidia Kuna, a o 
ofercie turystycznej Krainy lessowych 
Wąwozów, w tym Gminy Poniatowa opo-
wiedział dyrektor biura lOT KlW Wie-
sław Czerniec. Nasza ratowniczka wodna 
Agnieszka Kida zwróciła uwagę na zasady 
korzystania z otwartych akwenów oraz 
opowiedziała o bezpieczeństwie plażo-
wiczów, podczas gdy reszta ratowników 
z OSiR zaprezentowała pokaz ratownictwa 
wodnego i udzielania pierwszej pomocy. 
Następnie Młodzieżowa Drużyna Pożarni-
cza z OSP Kraczewice pod opieką Adama 
Komy, przedstawiła czynności ratownicze 
pierwszej pomocy. O formach aktywności 
sportowej w Poniatowej opowiedzieli: 
trener klubu piłkarskiego MKS Stal Kamil 
Witkowski o awansie do iV ligi, Krystian 
Czopek o stylach walki w boksie i kickbo-
xingu, prezes klubu piłkarskiego MKS Stal 
Poniatowa Janusz Jakubczyk o sukcesach 
nowo powstałej sekcji siatkarskiej, nasz 
animator sportowy Radosław Mroczkow-
ski o siatkówce oldbojów. Ofertę Nad-
wiślańskiej Kolejki Wąskotorowej, jako 
jednej z wielu atrakcji powiatu, przybliżył 
starosta opolski Dariusz Piotrowski. Za-
prosił także wszystkich oglądających do 
udziału w obchodach jubileuszu 130-lecia 
utworzenia NKW, które przypadły na dzień 
3.07.2022 r. Na koniec uroczystości, osi-
rowska grupa cheerleaderek zaprezento-
wała dwa pokazy: promujący OSiR układ 
taneczny oraz „Pływanie na wesoło”. 

sezon kąpieliskowy 
25.07-31.08.2022 

Za nami sezon kąpieliskowy, który po 
raz pierwszy odbył się na nowym kąpie-
lisku „W Dolinie 10. Stawów”. Sezon 
ten pokazał nam - zarządcy kąpieliska, 
jak i władzom Gminy Poniatowa, że in-
westycja w nowo położone, z innymi 
atrakcjami kąpielisko, to był strzał w 10! 
Frekwencja, również z uwagi na piękną 
pogodę, przerosła nasze oczekiwania. 
W dni słoneczne, a było ich ponad 90%, 
z kąpieli wodnych i słonecznych korzystali 
nie tylko mieszkańcy naszej gminy, ale 
również coraz liczniej odwiedzający nas 
turyści. Cudze chwalicie, a swego nie zna-
cie tak można podsumować opinie jakie 
panowały wśród przybyszów. Tym bardziej 
cieszą nas miłe słowa, bo zdajemy sobie 
sprawę, jak wielka jest konkurencja na 
rynku turystycznym w Polsce i na świecie. 
Najbardziej jednak jesteśmy zadowoleni 
z opinii naszych mieszkańców - to dla Was 
staramy się rozwijać, ale przede wszyst-
kim mamy nadzieję, że nowe kąpielisko 
wraz z torami przeszkód oraz planowane 
inwestycje w infrastrukturę sportowo- 
rekreacyjną przyczynią się do wzrostu 
zainteresowania aktywnym spędzeniem 
czasu wolnego.

sportowe lato w mieście 2022
Jak co roku, OSiR Poniatowa, przygoto-

wał dla mieszkańców, a zwłaszcza dzieci, 
ofertę Sportowe lato w Mieście, w której 
każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Oprócz 
zajęć na orliku, dla dzieci w wieku szkol-
nym, od poniedziałku do piątku w godz. 
16:00- 17:00 prowadzona była również 
Akademia Przedszkolaka, w której uczest-
niczyć mogli najmłodsi przedszkolacy. Na 
wniosek młodzieży, zostały wydłużone 
godziny otwarcia skateparku, aby osta-
tecznie udostępnić skatepark 24h / dobę. 
Podczas wakacji czynna była również 
kryta pływalnia: codziennie od 15:00- 
22:00 (oprócz początku wakacji w dniach 
25.06-05.07.2022 oraz w przestoju tech-
nologicznym: 22.08-31.08.2022 r.). Na 
pływalni niewątpliwą atrakcję stanowił 
wodny tor przeszkód, na którym można 
było szaleć jak na kąpielisku. Oprócz tego, 
od poniedziałku do piątku, o godz. 15:00 
dzieci (samodzielnie od 10 r. ż.) mogły 
wejść bezpłatnie na pływalnię.

Dnia 03 lipca 2022 r. na stadionie 
miejskim odbył się XXii Turniej Drużyn 
lZS o Puchar Burmistrza Poniatowej. 
Gospodarzem Turnieju była drużyna lKS 
Poniatowa Wieś. Udział, jak zawsze, wzię-
ły również drużyny z Kowali, Kraczewic 
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i Dąbrowy Wronowskiej. Mecze sędzio-
wało dwóch sędziów związkowych: Wal-
demar Niezbecki i Maciej Komendarski. Po 
weryfikacji wszystkich meczów, ostatecz-
nie drużyny uplasowały się na poniższych 
miejscach: iV. – lKS FC Drako Kowala; 
iii.- WKS Poraj Kraczewice; ii.- lKS Dą-
browiak Dąbrowa Wronowska; i.- lKS 
Poniatowa Wieś. W imieniu Burmistrza 
Poniatowej - Pana Pawła Karczmarczyka, 
który z powodu innych zobowiązań, nie 
mógł zostać do końca turnieju, pamiąt-
kowe puchary oraz nagrody w postaci 
piłek meczowych wręczyła Dyrektor OSiR 
- Barbara Burzyńska. Pragniemy złożyć 
podziękowania drużynom i trenerom za 
osiągnięcia piłkarskie w ostatnim sezonie 
2021/2022. Szczególne podziękowania 
należą się zarządom lKS-ów za trud, który 
wkładają w działalność klubów oraz za 
konstruktywną współpracę na linii klub- 
samorząd. Do zobaczenia za rok na XXiii 
Turnieju Drużyn lZS o Puchar Burmistrza!

16 lipca 2022 r. odbył się Turniej Tenisa 
Ziemnego o Puchar Dyrektora OSiR w kat. 
SiNGiEl. Do turnieju przystąpiło 8 zawod-
ników, których podzielono na dwie grupy. 
Z grup wyłoniono po dwóch najlepszych 
graczy, którzy zagrali o pierwsze trzy miej-
sca. Ostatecznie, zwycięzcą został Karol 
Pomorski, ii miejsce zajął Piotr Ciesielski, 
a trzecie Daniel Piłat. Cała trójka otrzymała 
okazałe szklane statuetki.

W następnym dniu zorganizowaliśmy 
Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Dyrek-
tora OSiR w kat. DEBEl. Grano systemem 
do dwóch wygranych setów, przy czym 
każdy set toczył się do dwóch gemów. 
Mecze były zacięte, ponieważ grano rów-
nież 3. set rozstrzygający. Ostatecznie, 

trzy pierwsze miejsca zajęli: iii- Agnieszka 
Wichrowska i Radosław Mroczkowski; 
ii - Filip Filipowicz i Karol Pomorski, i - To-
masz Cisłak i Michał Nowaczek. Zwycięzcy 
otrzymali szklane, pamiątkowe statuetki. 

25 lipca obchodziliśmy światowy Dzień 
Zapobiegania Utonięciom. Przez cały okres 
kąpieliskowy udostępnialiśmy infografiki 
oraz posty o tej tematyce. Na zakończenie 
sezonu kąpieliskowego, oprócz Festiwalu 
Kolorów zorganizowanego na kąpielisku, 
wśród dzieci został przeprowadzony kon-
kurs wiedzy nt. bezpieczeństwa nad wodą. 
Nikt nie odszedł bez nagrody - uczestnicy 
konkursu otrzymali książeczki - kolorowan-
ki pt. „Bezpieczne Wakacje”, kolorowe 
balony, długopisy lub naklejki.

30 lipca 2022 r. - „Wyścig dla pokoju” 
to hasło przewodnie 79. edycji Tour de 
Pologne. To forma wsparcia dla narodu 
ukraińskiego, a także sposób na prze-
kazanie wartości braterstwa i pokoju. 
W tym roku trasa Tour de Pologne prze-
biegała przez teren gminy Poniatowa 
kolaże przejeżdżali przez Niezabitów. To 
była niesamowita okazja aby na żywo 
zobaczyć wyścig o randze UCi World Tour 

i wielu znakomitych kolaży m.in. Marka 
Cavendisha czy Richarda Carapaza.

W dniach 03-04.08.2022 r. przepro-
wadziliśmy niezbędne zabiegi konserwa-
cji na obydwu boiskach do piłki nożnej 
z nawierzchni sztucznej (na orlikach): 
podklejenie brytów i linii, dekompaktacja 
wypełnienia SBR, czyszczenie wypełnienia 
oraz szczotkowanie. 

Podczas wakacji nie zapomnieliśmy 
również o zabiegach na murawie głównej 
stadionu miejskiego, które wykonywane 
były na bieżąco. Podczas trzytygodniowej 
przerwy w lidze piłkarskiej, przeprowadzo-
no intensywne zabiegi nawożenia, nawad-
niania, koszenia oraz wałowania, po to 
aby na rundę jesienną sezonu 2022/2023 
murawa spełniała najwyższe standardy 
panujące w iV lidze.

W tym sezonie, udało nam się wybudo-
wać nowe boiska do siatkówki plażowej 
zlokalizowane przy kąpielisku W Dolinie 
10. Stawów przy Al. Spacerowej. Aby 
wykonać profesjonalne i pełnowymiarowe 
dwa boiska do siatkówki plażowej, na po-
wierzchni ok. 15 a wykopano 40 cm głę-
bokości dół oraz nawieziono 490 T piasku 
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normalnego (podbudowa) oraz rzecznego 
(wierzch). Boiska wraz z profesjonalnymi 
zestawami do siatkówki plażowej oraz 
rozległymi piłkochwytami, w połączeniu 
z przepięknym położeniem, zyskały wiele 
pozytywnych opinii oraz wyrazów uznania 
w oczach naszych lokalnych siatkarzy. 
Aby umożliwić grę w siatkówkę plażową, 
rozwiesiliśmy na stałe siatkę, ponadto 
w godzinach 10:00 - 22:00 można było 
wypożyczyć piłkę do siatkówki w budce 
przy kąpielisku. 

inauguracją imprezą na nowych bo-
iskach do siatkówki plażowej był rozgry-
wany w dniu 13 sierpnia 2022 r. coroczny 
Wakacyjny Turniej Siatkówki Plażowej 
w kat. OPEN (16+). Do Turnieju przystą-
piło 8 drużyn (16 zawodników), które 
podzielono na dwie grupy, a w każdej 
rozegrano mecze każdy z każdym. Po 
zaciętej walce, ostatecznie pierwsze trzy 
miejsca zajęli iii: nasz poniatowski duet: 
Mateusz świst i Karol Pomorski; ii duet 
bełżycko - opolski: Paweł Abramowicz 
i Tomasz Kijak; i duet opolski: Grzegorz 
Pętek i Karol łoza. Najlepszym zawodni-
kiem turnieju (MVP) został wybrany Karol 
łoza. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe 
statuetki oraz ręczniki. Dziękujemy bra-
terskiemu duetowi sędziowskiemu: Mi-
rosławowi i Radosławowi Mroczkowskim 
za sprawiedliwe i pogodne sędziowanie 
w Turnieju. Dziękujemy głównemu spon-
sorowi Turnieju - firmie Pawtrans Holding. 
Podziękowania kierujemy również do Pani 
Elżbiety Woś, Centrum Kultury, Promocji 
i Turystyki w Poniatowej oraz apteki DOZ 
za pakiety startowe, pyszną grochówkę 
oraz miłe upominki.

Drugim turniejem, który odbył się na 
nowych boiskach do siatkówki, był ro-
zegrany 14 sierpnia 2022 r. Wakacyjny 
Turniej Siatkówki Plażowej w kat. Szkoła 
Podstawowa. W Turnieju uczestniczyli 
uczniowie szkoły podstawowej i co trzeba 
zaznaczyć, wyłącznie wychowankowie 
klubu STAl Poniatowa Siatkówka (wielkie 
brawa dla koordynatorki Agnieszki Go-
łofit). W grupie starszej uczestniczyło 6. 
drużyn, które grały systemem każdy z każ-
dym. Zmagania starszaków sędziował nasz 
ratownik - instruktor - niezastąpiony Paweł 
Jaźwiński. Po wyczerpujących meczach, 
ostatecznie pierwsze trzy miejsca zajęli: 
iii miejsce - męski duet Michał Popiołek 
i Hubert Witkowski; ii miejsce - męski 
duet Paweł Pyda i Kuba Dolak; i miejsce 
- dziewczęcy duet Nadia Szmit i Kinga 
Krupa. Przesympatyczna Kinga otrzymała 
również zasłużoną statuetkę MVP.

Natomiast w grupie młodszej udział 
wzięło 7. drużyn dlatego też podzielone 
zostały na 2. grupy: A - 4. i B - 3. dru-
żyny. W grupie młodziaków sędziował 
sędzia, który rozśmieszył nawet przegra-
nego - Radosław Mroczkowski. Po ciężko 
stoczonych walkach i litrach wylanego 
potu, pierwsze trzy miejsca zajęły duety: 
iii miejsce: Amelia Król i Maja Pomorska; 
ii miejsce: Anna Chwaszczewska i Magda 
Okoń; i miejsce: utalentowane bliźniaczki: 
Basia i Marysia Szeląg wraz z kolegą- 
Maksymilianem Misztalem. MVP w grupie 
młodziaków została Basia Szeląg. Zawod-
nicy, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca 
odebrali z rąk dyrektor OSiR Poniatowa 
pamiątkowe statuetki oraz ręczniczki 
z logo OSiR. Najmłodsi adepci siatkówki 

otrzymali odblaski ufundowane przez Pa-
nią Elżbietę Woś. Wielkie podziękowania 
składamy naszemu nieocenionemu spon-
sorowi, na którego zawsze można liczyć 
- Restauracji „Pod Kogutem”. Serdecznie 
podziękowania składamy również aptece 
DOZ za pakiety startowe.

W piękny, niedzielny poranek 21 sierp-
nia 2022 r., odbył się ostatni z turniejów- 
Wakacyjny Turniej Siatkówki Plażowej 
w kat. OlDBOy 50+. Jak co roku, Tur-
niej ściągnął do Poniatowej pasjonatów 
siatkówki nie tylko z okolic, ale również 
z Radomia, Kraśnika, Przysuchy, Puław, 
lublina i łęcznej. Do turnieju przystąpiło 
8. duetów, w składzie: 1. Paweł Jaźwiń-
ski i Jacek Kiraga, 2. Skrzyński Marek 
i Surma Jarosław, 3. Wiaderny Tomasz 
i Komorowski Zdzisław, 4. Zieliński Ro-
bert i Pałka Zbigniew, 5. Mroczkowski 
Mirosław i Nowomiejski Janusz, 6. Hałas 
Mirosław i Gębala Zbigniew, 7. Jaworski 
Tomasz i Skrynicki Waldemar, 8. Mirek 
Korecki i Szczerbik Roman. Ostatecznie 
pierwsze trzy miejsca zajęły drużyny: iii 
miejsce: kraśnicki duet Mirek Korecki 
i Roman Szczerbik pokonując Zbigniewa 
Pałkę i Ryszarda Jaworskiego; ii miejsce: 
Tomasz Wiaderny i Zdzisław Komorowski; 
i miejsce: Mirosław Hałas i Zbigniew Gę-
bala. Najlepszym zawodnikiem Turnieju 
(MVP) został Zbigniew Gębala z Puław. 
Zwycięzcy zawodnicy otrzymali piękne, 
szklane statuetki, a wszyscy uczestnicy 
Turnieju - pakiety startowe oraz ręcz-
niki z logo OSiR. Pragniemy serdecznie 
podziękować głównemu sponsorowi 
Turnieju - Państwu Barbarze i Walde-
marowi Słowik z Hotel „Słowik” oraz: 
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Panu Jackowi Kusiowi, Radnemu Miasta 
Poniatowej - Panu Januszowi Nowomiej-
skiemu, Pani Elżbiecie Woś, aptece DOZ, 
Centrum Kultury, Promocji i Turystyki 
w Poniatowej oraz dziewczynkom z sekcji 
siatkarskiej STAl Poniatowa Siatków-
ka za pomoc w sędziowaniu. Wielkie 
podziękowania należą się Januszowi 
Nowomiejskiemu, Mirosławowi i Rado-
sławowi Mroczkowskim oraz Pawłowi 
Jaźwińskiemu za pomoc w organizacji 
Turniejów. 

Za nami Wakacyjne Turnieje Siatkówki 
Plażowej w kat. OPEN, szkoła podstawo-
wa i OlDBOy 2022. Tegoroczna edycja 
rozegrała się na nowych boiskach do 
siatkówki plażowej powstałych dzięki in-
westycji Gminy Poniatowa i pomocy ludzi 
dobrej woli. Edycja ta przyniosła również 
wiele nowych twarzy wśród zawodników 

oraz potwierdziła opinię o bardzo dobrej 
organizacji i lokalizacji Turniejów.

OSiR Poniatowa, jak w roku poprzed-
nim, był odpowiedzialny za sportową 
stronę odbywających się imprez na te-
renie Gminy Poniatowa. W mijającym 
kwartale można było naszą aktywność 
zobaczyć na Dożynkach  28 sierpnia 
2022 r. w Zofiance oraz Pikniku Strażac-
kim 18 września 2022 r. Z naszej strony 
może to mały wkład, ale dla nas oznacza, 
że praktycznie przy każdej tematycznej 
imprezie, znajdzie się miejsce na sport!

W dniu 17 września 2022 r. na orliku 
1 przy ul. Szkolnej odbył się Turniej Piłki 
Nożnej o Puchar Burmistrza Poniatowej 
w kat. OlDBOy. Oprócz gospodarzy, 
na turniej zaproszone zostały również 
drużyny z lublina, Kraśnika oraz Puław. 
Wszystkie mecze odbyły się w sportowej, 
przyjacielskiej atmosferze, grając każdy 

z każdym, mecz po 20 min. Ostatecznie 
pierwsze miejsce zajęła drużyna z Kraśnika 
zdobywając 7 pkt., drugie miejsce przypa-
dło oldobojom z Puław (5 pkt.), następ-
nie – z Poniatowej (4 pkt.) i z lublina - 0 
pkt. Swoją obecnością zaszczycił nas były 
wielokrotny reprezentant Polski w piłce 
nożnej - Jacek Bąk oraz byli zawodnicy 
Motoru lublin - Modest Boguszewski 
i Mirosław Zagrodniczek. W imieniu bur-
mistrza Poniatowej, pamiątkowe pucha-
ry oraz gadżety ufundowane przez UM 
w Poniatowej, wręczyła kapitanom drużyn 
dyrektor OSiR - Barbara Burzyńska. Na 
zakończenie wszyscy zawodnicy zostali 
zaproszeni pod wiatę nad stawami na 
ciepłe pierogi ufundowane przez Panią 
Burmistrz - Anetę Poniatowską, wykonane 
przez CKPiT Poniatowa, za co pięknie 
dziękujemy. 

W nowym roku szkolnym 2022/2023 
oprócz stałej oferty zorganizowanych za-
jęć sportowych prowadzonych przez OSiR: 
nauka pływania, aqua-aerobik, fitness 
i tenis ziemny, udało się nam wprowadzić 
również pilotażowy program SyNCHRO 
START finansowany ze środków Minister-
stwa Sportu i Turystyki. Pływanie artystycz-
ne jest niezwykle piękną i wdzięczną, ale 
przede wszystkim wielce prozdrowotną 
dyscypliną. Zapraszamy na zajęcia dzieci 
w wieku 7 - 9 lat, bez względu na poziom 
zaawansowania pływania. Zajęcia odby-
wać się będą na krytej pływalni Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Poniatowej w po-
niedziałki i środy w godz. 16:45 - 18:15 
i w piątki na sali gimnastycznej szkoły 
podstawowej w godz. 16:45 - 18:15. 
limit miejsc: 15 osób. Więcej informacji 
oraz zapisy u instruktorki - Pani Pauliny 
Piłat pod numerem 575 997 782. 

Ze sportowym pozdrowieniem
OSIR Poniatowa
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Podczas kreatywnych warsztatów pn. ,,Wakacje z CKPiT” 
dzieci miały możliwość zdobyć wiele nowych umiejętności, 
odkryć w sobie nowe pasje i poznać innych rówieśników.

 W każdym dniu odbywały zajęcia:
 � plastyczne – podczas których dzieci mogły puścić wodzę 

fantazji i przenieść ją na kartki papieru, 
 � teatralne – na których powstało słuchowisko (nagranie na 

youTube) gdzie dzieci recytowały wiersz Jana Brzechwy pt. 
,,Pchła Szachrajka”

 � kulinarne - w trakcie nich powstały  wypieki tj. mini pizza 
i przepyszne babeczki

 � muzyczne i ruchowe – zajęcia taneczne w rytm muzyki, zaba-
wy ruchowe w terenie np. podchody, wyjścia na plac zabaw.

W pierwszym tygodniu zajęć wakacyjnych dzieci udały się 
na wycieczkę do Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, gdzie 
mogły posłuchać o historii rodu, regionu i zwiedzić najlepiej 
zachowaną rezydencję  arystokratyczną w Europie. Kolejnym 
punktem wyjazdu było „Ranczo Arka”, gdzie odbywały się 
gry, zabawy i grill. Dzieci mogły też obserwować zachowanie 
zwierząt tam przebywających m.in.: kucyki Szetlandzkie, lamy, 
alpaki, strusie, jeżozwierze, kozy czy króliki.  Atrakcją progra-
mu był też przejazd kolejką wąskotorową „Wesoła Ciuchcia” 
i pojazdem zwanym „Stonogą”. 

W drugim tygodniu nasi podopieczni wybrali się do Ogrodu 
Botanicznego w lublinie. W tym miejscu dzieci mogły podziwiać 
egzotyczne rośliny i wziąć udział w zabawie, której celem było 
odnalezienie ukrytych skrzatów  pod okiem przewodnika. Kolej-
nym miejscem do którego zawitała wycieczka była motylarnia, 
gdzie uczestnicy mieli okazję dotknąć i zobaczyć rzadko spotykane 
gatunki motyli oraz wziąć udział w warsztatach plastycznych. 

Wakacje kreatywne to najlepszy sposób na spędzenie wol-
nego czasu przez dzieci. 

wspomnienia 
z wakacji 

 " CKPiT

Pierwszy miesiąc nauki w szkołach już minął, my jednak 
wróćmy wspomnieniami do wakacji w Centrum Kultury 
Promocji i Turystyki, podczas których wszyscy uczestnicy 
aktywnie spędzali ciepły, letni czas. 

rockowisko 2022
 " CKPiT

W dniu 20 sierpnia 2022 r. 
późnym sobotnim popołudniem 
na Placu przy ul. Brzozowej od-
było się Rockowisko. Wszyscy 
obecni mogli posłuchać mocne-
go brzmienia rockowego w wy-
konaniu amatorskich zespołów, 
m.in. Feelozof, Fuajeee, Ato-
mowe ślepe Kury, Junior Band, 
które zaprezentowały własne 
utwory i cowery znanych piosenek. 

Romantyczne utwory wykonała solistka Weronika Bakoś 
Sings oraz zespół B6. Wszyscy wykonawcy otrzymali po-
dziękowanie w formie dyplomu i słodki prezent. Na stoisku 
Kawiarni ArtCafe Klubowa serwowane były zimne napoje, 
przekąski i dania z grilla. Organizatorem było Centrum Kul-
tury Promocji i Turystyki w Poniatowej oraz zespół Feelozof, 
któremu serdecznie dziękujemy za pomoc!

Weronika Bekoś Sings

Junior Band

B6

Feelozof

Atomowe Ślepe Kury

Fuajee



Centrum Kultury Promocji i Turystyki 
w Poniatowej 

zaprasza



dożynki 2022


